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STUDIES

The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians Is 
celebrating Its 30th anniversary

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 4. pp. 703 -  718.

As a successful example of professional self-organisation, the Bibliographer Commit
tee within the Association of Hungarian Librarians has been founded in 1973. The 
Committee has grown into a section, and from 1990, it continued its work under its 
new name. The main goals of the Committee were to co-ordinate the cataloguing ac
tivities in Hungary and enhance the scientific quality of these activities. It has created 
a forum for all the outstanding bibliographers of the country who laid out develop
ment policies, discussed emerging practical issues and shared their experiences 
with all colleagues involved in similar activities at various types of libraries. Discus
sion topics showed a great diversity, from the computerisation of the Hungarian Na
tional Bibliography to its current situation, from the issue of bibliographies of periodi
cals and newspapers to the planning of retrospective bibliographies, and to cata
loguing of local information and local history.
In her article about the work of the Bibliographer Committee, KOROMPAI Gáborné 
evokes the period from 1973-1990, under the presidency of CSŰRY, István then 
LISZTES, László. BÉNYEI Miklós, president of the bibliographical section from 
1990-1998 summarises the developments of this period. The current president, 
NAGY Anikó reports on the activities run between 1999-2003.
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Sándor, István and the Magyar Könyvesház, 
the first Hungarian national bibliography
POGÁNY, György

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 719-733.

The study focuses on the bibliographical work of István 
SÁNDOR (1750-1815), but it also touches upon on his 
other literary and research activities. Born in a wealthy 
landowner family and having received outstanding edu
cation, István Sándor dedicated his life to literary ambi
tions. He started publishing literary translations, but his 
bibliographical interest was revealed already in his first 
publication in 1778. In the 1780's, he established con
tacts with many of the most important Hungarian schol
ars while his personal knowledge was also extending 
through his reading and a number of trips in Western 
Europe. The encyclopaedic approach, typical of the age 
of the enlightenment, started to prevail in his works. In 
his encyclopaedic work titled "Sokféle" (Miscellaneous) 
and written by him alone, he published articles in his
tory, linguistics, history of arts and bibliography. 
Through his research work and international contacts, 
he realised that Hungarian literature and culture are 
hardly known abroad. It was in "Sokféle" that he pub
lished his first real bibliographical work about the books 
published in Hungarian language in the 16th century. He 
first mentioned the bibliographic work in process in one 
of his articles in 1799. The bibliography, under the title 
"Magyar Könyvesház" (Hungarian Bibliography) was 
published in Győr in 1803.

The present study attempts to restore Sándor’s sources 
and methodology from the footnotes of the Bibliography 
as well as the references found in "Sokféle". The Bibliog
raphy offers a chronological display of the data of 3,632 
Hungarian language books published between 1533 
and 1800. For the background research to the Bibliogra
phy, Sándor used his own library, did research at the 
Royal Library in Vienna as well as at libraries in the Hun
garian towns of Debrecen and Eger. He had assistance 
from several colleagues who were sending him titles. 
Sándor used nearly all important works of 18th century 
Hungarian literary history, including booksellers’ cata
logues (published in an increasing number from the end 
of the century). He could not have used the catalogue of 
Ferenc Széchényi’s library (today the National Library of 
Hungary), as some of the items of the library catalogue 
are missing from Sándor’s bibliography. Sándor was 
preparing to re-edit his work, but after some time, his at
tention turned to other areas. In his testimony, he dedi
cated his collection to the Hungarian Scientists’ Society, 
together with 10.000 forints. The exact reconstruction of 
his bibliography remains subject to further research.

Surveying users' needs and users' satisfaction. 
Methodological guidelines.
VIDRA SZABÓ, Ferenc

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 735-753.

The author provides helpful practical guidelines to struc
turing a survey on the performance of libraries, the qual
ity of services and the satisfaction of users. In the plan
ning phase, it is important to define the sample units, the 
time dimensions, and the measurement scales. The 
study presents the possible types of interviews, the 
methods of constructing a questionnaire, the conceptual 
and practical aspects of sampling and the process of 
conducting a survey. It also deals with data processing, 
data analysis and coding.

Electronic periodicals at libraries
STUMPF-BENEDEK, Anna

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 755 -  772.

Libraries might still be suspicious of locally stored and 
online electronic periodicals. The present study deals 
with the library-related management issues that arise 
with these publications. After clarifying terms and deal
ing with general questions of electronic journal publish
ing, the focus is on the purchase of online journals. The 
topics include selection, purchase (via e-journal pack
ages, subscription agencies or consortia), cancellation 
of print journals, cataloguing, maintenance and provid
ing access.

Records of web-based documents In OPAC-cata- 
logulng electronic documents
BÁTFAI, Mária Erika

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 773 -  787.

The author provides a case study of cataloguing web- 
based documents by Debrecen University and National 
Library. Following a clarification of the general context of 
searching the web, the study gives an insight to the de
tails of the cataloguing process. At Debrecen University 
Library, electronic documents are catalogued and 
added directly to the library OPAC. The documents sub
ject to this process are all the e-journals that the library 
subscribes to. Cataloguers have to decide what the de
scription unit should be, which items should be cata
logued as separate records, what the document type is 
etc. Since 2001, the alphabetical list and the ETO-based
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thematic list of catalogued e-journal records, as well as 
the list of newly subscribed journals are displayed on the 
library website. Further development plans include the 
creation of title lists by academic disciplines.

Archaeology and Its professional literature
KOVÁCS, Valéria

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 788 -  806.

In Hungary, scientific archaeological activities started in 
the 19th century. Its development was fostered by the 
organisation of the country’s scientific life, the educa
tional reform, and the birth of scientific publishing. The 
author gives a definition of archaeology and presents its 
research areas, secondary sciences and the most im
portant publications in Hungarian language. The scien
tific activity of a few famous Hungarian archaeologists 
(Flóris Römer, Imre Henszlmann, János Érdy) is also 
summarised. The formation of the Archaeological Com
mittee of the Hungarian Scientists’ Society, then the 
launch of the Archaeological Journal in 1868 were also 
important milestones in the history of Hungarian archae
ology. It was the journal that radically improved the pub
lic awareness of both archaeology and the collection of 
antiques. At its early stages, the journal’s main mission 
was the promotion of archaeology. It was informing 
readers about national excavations, about museum de
velopments, but also about the most important interna
tional research activities. Later, in addition to its main fo
cus on historical monuments, it expanded its areas of in
terests to the history of fine arts and applied arts. The ini
tial promoting feature was lessened and the journal 
gradually became a forum for experts. It is also the jour
nal’s merit that by the end of the first period of Hungar
ian archaeology (end of the 19th century), the 
sub-disciplines were set out, the Hungarian terminology 
was born and archaeology became an academic disci
pline tought at universities.

FROM ABROAD

Maros county in the books. The practical Issues 
of cataloguing local Information
FÜLÖP, Mária

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 807-813.

The bibliographer department of Maros County Library 
(Romania) decided to create a local bibliography in or
der to satisfy local information needs. First they defined

the geographical area covered by Maros county, then 
they started to collect the records of famous people 
coming from the county. Using these sources, they 
launched a bibliography of biographies, the first volume 
of which (edited by Anna Cosma) introduces the Roma
nian writers of Maros county. A series of Bibliographies 
of Maros was also started, the 5th volume of which, 
called "Maros county in the books 1990 - 1999", is pre
sented in detail by the author. Topics of the article in
clude the selection of items for the bibliography, how the 
processing and the reference services based on the pro
cessed material were going on simultaneously with us
ing TINLIB, which were the day-to-day problems of pro
cessing and indexing, and what the further development 
plans are.

Social sciences bibliographies In Transylvania
MEISTER, Róbert

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 814-819.

The author is bibliographer at the Central University Li
brary of Cluj University. He mentions a few valuable, yet 
not very well known social sciences bibliographies, then 
presents in detail the bibliographical database of Roma
nian Hungarian social sciences literature, edited by him
self, covering the period 1990-1999. The database is a 
more complete version of an earlier publication. The au
thor shares with the readers the theoretical problems 
that emerged during the editing work (why literary his
tory and literary sciences can become important for the 
selection of social sciences documents), then presents 
the structure of the database and the indexing method.

FEATHER, John P.: Theoretical perspectives of 
the Information society
Translated by Koltay, T.

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 820 -  824.

It is difficult to agree on what the term "information soci
ety" exactly means and how it is related to the notions of 
information age and post-industrial society. There are 
various approaches to the theoretical definition of infor
mation society, coming from the fields of economic sci
ences, technology, sociology and history. The study 
gives an overview of these various models.
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Brief digital library vadé mecum
KO LTAY, Tibor

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 825 -  832.

Digital libraries bring up a number of issues, their judge
ment and roles are not clearly formulated yet. The au
thor lists the most frequently asked questions touching 
upon the relation between user and technology, refer
ring to the most recent professional publications (by 
Borgman, Deegan-Tanner, Chowdhury, Lynch) as well 
as to the Hungarian Librarians’ Handbook. The study 
summarises the features of digital libraries and their 
roles in scientific communication and lists all the trends 
that have to be taken in consideration when planning fu
ture digital libraries.

BOOK REVIEW

DÁN, Krisztina: School librarians1 handbook
(Reviewed by Stum pf-Benedek, A.)

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 833 -  836.

DEEGAN, M. -  TANNER, S. Digital Future. Strat
egies for the Information age
(Reviewed by Koltay, T.)

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 837-841.

A Könyvtári Intézet (K I)  Gyűjtem ényépítési inform ációs osztályának feladatköre 
2004 januárjától megváltozott. Korábban az osztály fő  feladata az U j K önyvek című 

állománygyarapítási kiadvány szerkesztése volt. 2004-től az U j Könyvek 
szerkesztési munkái átkerültek a folyóiratot kezdettől fogva kiadó K önyvtárellátó

Közhasznú Társasághoz.
A K I Gyűjtem ényépítési inform ációs osztályának tevékenységi és szolgáltatási körét 

az előzetes elképzelések szerint az év folyamán folyamatosan alakítják ki, törekedve arra, 
hogy változatos és sokoldalú szolgáltatásokkal segítsék a könyvtáros kollégák munkáját, 
különösen az állománygyarapítás és -apasztás, a gyűjteményépítési inform ációszolgáltatás 

terén, de a könyvtári munka számos olyan területén is (könyvtárépítési és berendezési 
inform ációk, a helyism ereti munka segítése, a határon túli magyar könyvtárak támogatá
sa, a könyvtári dokumentumok tárgyi feltárásának segítése stb.), amelyek az utóbbi évek

ben nem kaptak elegendő hangsúlyt a Könyvtári Intézet tevékenységében.A  változásokról részletesebben a Könyvtári Intézet megújult honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
(Hölgyesi Györgyi tájékoztatása)

ARMS, W.Y.: Digital libraries
(Reviewed by Koltay, T.)

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 841 -  843.

LEVINSON, p.: Digital McLuhan
(Reviewed by Koltay, T.)

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 843 -  847.

CHOWDHURY, G. -  CHOWDHURY, S.: Introduction 
to digital libraries
(Reviewed by Koltay, T.)

Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 847-851

FROM FOREIGN JOURNALS 
(ABSTRACTS)
Könyvtári Figyelő (Library Review) 13. (49.) vol. 2003. no. 
4. pp. 853 -  926.
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Megalakulásának harmincadik évfordulójáról emlékezett meg 2003. no
vember 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója 
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban ta rto tt emlékülé
sen. A következőkben az elhangzott előadások közül Korompai Cáborné, 
Nagy Anikó és Bényei Miklós visszaemlékezését ismerhetik meg az 1973 
és 2003 közötti időszakról, továbbá Pogány György könyvtörténeti tanul
mányát Sándor Istvánról, a Kitekinés rovatban pedig a marosvásárhelyi bib
liográfus, Fülöp Mária írását olvashatják egy helyismereti bibliográfia készí
tésének műhelykérdéseiről.

Az Ml KE Bibliográfiái 
Bizottságának működése 
1973-1990

Korompai Cáborné

Három évtized távlatából visszapillantva, sorsdöntő változások után emlékezünk a megalakulás előzményire, körülményeire, azokra a kiváló kollégákra, akik a korábbi rendszer keretei között józan belátással, tudományos igényességgel művelték, irányították a magyar bibliográfiai tevékenységet.Szakmánk történetének meghatározó mérföldköve volt az 1961-ben Gödöllőn rendezett I. Országos 
Bibliográfiai Konferencia, amelynek ösztönző hatá

sára a bibliográfiai munkát hivatásuknak tekintők szűkebb csoportja keresni kezdte az együvé kapcsolódás módját.A bibliográfia legavatottabb szakértőinek és a bibliográfiai munkával foglalkozók szélesebb körének kontaktusát megalapozó jó szándékok találkozása adta az indítékot a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a Bibliográfiai Bizottság létrehozására. Életre hívása szakmánk önszerveződésének sikeres
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SS KOROMPAI GÁBORNÉ 86eseménye volt abban az időszakban, amikor civil kezdeményezésekre alig akadt példa. Az egyesület részéről Fügedi Péterné javaslatára és szorgalmazására Csűry István vette kezébe a szervezést.Csűry Istvánnak szakmailag és emberileg hiteles egyéniségével, meggyőző érvelésével már a szervezés kezdetén sikerült megnyernie szakmánk soksok ismert és kiváló művelőjét. Hozzájuk intézett levelében tájékoztatta az érdekelteket a Bizottság létrehozásának céljáról, terveiről, a működés lehetséges módjáról. Tájékozottságára, probléma-érzékenységére jellemző, hogy programjában az akkor legfontosabb, aktuális és újszerű kérdéseket ragadta meg. Módot talált arra, hogy mindazokat, akiknek a jelenléte rangot adhatott a szervezendő bizottságnak, bevonja a munkába.Kis létszámú, de imponáló együttes tartotta alakuló ülését 1973. november 20-án. Alapító tagok voltak: Balázsné Veredy Katalin, Bényei Miklós, Berecz- 
ky László, Borbély Károlyné, Borsa Gedeon, Csűry 
István, Dienes Gedeonná, Dörnyei Sándor, Frey 
Tamásné, Fügedi Péterné, Gáspár Mihály, Hiripiné 
Vágh Mária, Horváth Tibor, Kertész Gyula, Kom

játhy Miklósné, Kosáry Domokos, Nagy Lajos, Né
meth Mária, Péter László, Polzovics Iván, Román 
Lászlóné, Sándor István, Sárái Péter, Szentmihályi 
János, Szertirmai László, Szilvási Zoltánná, Viczián 
János, Windisch Éva.
Az alakuló ülésen Csűry Istvánt elnökké, Komjáthy Miklósnét titkárrá választották. Komjáthy Miklósné egy éven át segítette Csűry István munkáját, az ő figyelmességének, gondosságának köszönhető az induláskor természetes szervezési gondok sikeres megoldása. Lemondását követően Csűry István javaslatára kaptam megbízást a titkári teendők ellátására.Az első ülésen készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a résztvevők közül többen hangoztatták a nemzetközi kapcsolatok fontosságát, a helyismereti bibliográfiák elméleti és módszertani kérdéseiről tartandó megbeszélések időszerűségét, az elemző és

kritikai tevékenység erősítését. A Csűry vezette bizottság az egységes bibliográfiai gyakorlat hazai kialakításának előmozdítását figyelembe véve, különösen fontos kérdésként kezelte a nemzeti bibliográfia problémakörét, azon belül az automatizálás bevezetésének tanulmányozását, előkészítését, annak elméleti megalapozását, a gyakorlati alkalmazás experimentálását, valamint a nemzetközi tapasztalatok megismertetését. Hasonlóképpen gondolkodott a szakbibliográfiai és helyismereti bibliográfiai tevékenység kérdéseiről. Előadások és viták szervezését, tématanulmányok készítését, hazai műhelyek bemutatását, nemzetközi kapcsolatok kiépítését vette programjába. Az irányítása alatt eltelt hét esztendőben került sor nagy érdeklődéssel kísért konferenciákra, amelyeknek rendezésében részt vállalt az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja. A konferenciák házigazdái fővárosi és vidéki könyvtárak voltak. A meghívottak köre kiterjedt a rokonszakmákban és társintézményekben dolgozó bibliográfus kollégákra is. A rendezvények témaköre gazdag és sokrétű volt. Már a megalakulást követő első ülésen, 1974 márciusában sor került a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes technikával való készítésének kérdéseiről szóló előadásra. Ugyanazon év nyarán a Debrecenben tartott tanácskozáson a folyóirat-repertóriumok szerkesztésének problémái kerültek napirendre. A régi folyóiratok repertóriumaival a múlt feledésre ítélt értékeit lehetett felszínre hozni és a valóságot jobban tükröző képet adni mindarról, amit a hivatalos ideológia elferdített. A repertóriumkészítés nem egy divatos műfaj konjunktúrája volt, hanem jó szándékú bibliográfusok kultúrmissziója. A témáról kialakult eszmecserében felvetődött a hírlapok tartalmi feltárásának szükségessége, melyet különösen a helyismereti, helytörténeti munkával foglalkozók érzékeltek. Az 1975-ben Zalaegerszegen tartott tanácskozáson e témáról Csűry István és Lisztes László előadásai
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Sg AZ MKE BIBLIOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSE 1973-1990 86szóltak. Mindketten a válogatás szükségességét, a releváns adatok hozzáférhetőségének biztosítását hangsúlyozták.A folyóirat- és hírlap-repertorizálásra vonatkozó ajánlások -  amelyek a szaksajtón keresztül eljutottak az érdekeltek széles köréhez -  nem maradtak hatástalanok. A műfaj valósággal virágzásnak indult. Az ajánlások ösztönzésére Kertész Gyula elkészítette „A magyar sajtó repertóriumainak annotált 
bibliográfiája5 című munkáját, amely 1977-ben meg is jelent.Csűry István a Bibliográfiai Bizottságban olyan kollégákra, partnerekre talált, akik értékelték szakmai elkötelezettségét, támogatták szándékaiban, rokonszenveztek vonzó egyéniségével. A Bibliográfiai Bizottsággal kapcsolatos levelezése, a szakmai összejövetelek az akkori hétköznapoktól merően eltérő, igazi européer hangulatúak voltak. Ilyen szempontból is különösen emlékezetesek a szentendrei konferenciák. 1976-ban két egymást követő alkalommal adott otthont a város rendezvényünknek. Októberben a „ Társadalomtudományi információs rend
szer hazánkban és a bibliográfiai szolgáltatások” témaköre került megvitatásra. A konferencia tárgyának átfogó ismertetését Sárdy Péter tartotta. Az előadók -  Pajkossy György, Windisch Éva, Dienes 
Gedeonné, Balázsné Veredy Katalin, Hiripiné Vágh 
Mária -  mellett az együttgondolkodásnak szép példáit foglalták szóba a vita résztvevői. Talán legemlékezetesebb a néprajzi bibliográfiák tudós szerkesztőjének, Sándor Istvánnak a bibliográfiai munka humán relációiról szóló önvallomása. A konferencia résztvevői, az akkor fiatal és középnemzedék mélyen átérezhette, hogy szakmánk, hivatásunk nem az önmegvalósítás divatos frázisának realizálást nyújtja számunkra, hanem az emberi segítség- nyújtásnak speciális és nemes lehetőségét adja. Novemberben „A képi ábrázolás szerepe a helyisme
reti munkában ’ című tanácskozáson az előadásokat követően megismétlődött a csoda, ez alkalom

mal Újszászy Kálmán, a sárospataki gyűjtemények igazgatója mondta el -  olyan szerényen, ahogyan csak a legnagyobbak tudnak munkájukról, eredményeikről beszélni - ,  hogy mi történt Sárospatakon évtizedeken át a helyi vonatkozású képi ábrázolások gyűjtése, rendezése, megóvása érdekében. Szavai nyomán ablak nyílt a II. világháború előtti évekre, s arra a szép vállalkozásra, amiről azóta már többet tudunk, de akkor még tabuként illett kezelni a magyar ifjúság falukutató mozgalmát, annak célját, eredményeit.A szűkebb pátria múltja iránti érdeklődés évszázados múltja újra és újra előtérbe helyezte a szakirodalomban való tájékozódás igényét. A helytörténeti kutatások nem nélkülözhették a bibliográfiai alap- munkálatokat. Az eredmények számbavétele, a követhető példák megjelölése halaszthatatlan, feladattá vált a Bibliográfiai Bizottság számára. Nem véletlen, hogy 1977-ben Kecskeméten, a Lisztes László igazgatósága alatt működő Megyei Könyvtár adott otthont annak a helyismereti bibliográfiai konferenciának, amelyen a hazai kiadványokról, a nagykönyvtárakban folyó ilyen irányú munkálatokról, valamint a könyvtárak helyismereti gyűjtő és feldolgozó munkájának alapelveiról volt szó.Az 1979-ben Debrecenben tartott konferencia több szempontból is fordulópontot jelentett: itt érte el a résztvevők száma addigi legnagyobb mértékét, először sikerült határainkon túlra tekinteni a helyismereti bibliográfiai munka területén, és ez volt az utolsó alkalom, amikor még Csűry István egészsége teljében vállalhatta a konferencia levezetésének és házigazdájának sok gonddal járó, de hálás feladatát. A tanácskozás témája a helyismereti kutató és bibliográfiai munka története volt. Az elhangzott előadásokban megfogalmazódott a tudományos kutató és bibliográfiai műhelymunka egymást kölcsönösen gazdagító, ösztönző jellege, a rokon intézmények együttműködésének jelentősége. Szomorú vesztesége szakmánknak, hogy Csűry István be-
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SS GONDOLATOK A FOLYÓIRAT-REPERTÓRIUM(OK)RÓL SStegsége és tragikusan korai halála miatt, további terveit nem valósíthatta meg. A Bibliográfiai Bizottságot koncepciózusán és biztos kézzel irányította mindaddig, amíg a sors ezt megengedte neki. Súlyos betegségében is foglalkoztatta a Bibliográfiai Bizottság jövője. Elnöki tisztéről való lemondását akkor határozta el, amikor Lisztes László személyében felismerte mindazokat az adottságokat, amelyek alkalmassá tették munkájának folytatására. Mint általában a felelősségteljesen gondolkodó emberek, Lisztes László is előbb elhárította a felkérést, utóbb pedig Csűry István reá vonatkozó végakaratának engedett. Az elkövetkező években bebizonyosodott, hogy a magyar bibliográfia ügyének éppen olyan szakmai érdeklődésű és elkötelezettségű személyre van szüksége a bizottság élén, mint Lisztes László, hiszen a nemzeti és szakbibliográfiák területén kialakult az a szervezettség és szakember gárda, amely a feladatok ellátására magas szinten alkalmas. Legnagyobb szükség ott és abban mutatkozott a szakmai irányításra, ahol és amiben Lisztes László országosan ismert és elismert szakember volt.1981 márciusában a bizottság tagjai elnökükké választották Lisztes Lászlót, aki a hagyományok tiszteletben tartása és folytatása mellett érdeklődésének és szakértelmének megfelelő irányban szélesítette és mélyítette a Bizottság tevékenységét. Programjába vette a közművelődési könyvtárhálózat erőteljesebb bevonását. Vezetése alatt nem csak jellegében, hanem összetételében is változott, bővült a Bibliográfiai Bizottság, elsősorban vidéki és fiatal kollégák csatlakozása révén. A „nagy öregek” mellé felzárkózott egy fiatalabb generáció, korszerű szakértelmével, alkotó lendületével. A taglétszám megduplázódott, elérte a 80 főt.Az 1980-as években tizenkét tanácskozást rendeztünk a nemzeti bibliográfiai és más bibliográfiai munkákhoz kapcsolódó elméleti és módszertani kérdésekről. Különösen az automatizálás kérdései

vel foglalkozók váltottak ki nagy érdeklődést. Sikeres volt az 1982 szeptemberében Kecskeméten rendezett tanácskozás, amelynek megnyitó előadását 
Szentmihályi János tartotta a hazai bibliográfiai tevékenység terén a gödöllői konferencia óta eltelt húsz esztendőben tapasztalt tendenciákról. A ret- rospekív magyar sajtóbibliográfia első kötetének megjelentetése érdekében eredményes együttműködést sikerült kialakítani az MTA Sajtótörténeti Bizottságával, s részben ennek köszönhető, hogy 1986-ban megjelenhetett Busa Margit két kötetes bibliográfiája a magyar sajtó első korszakáról.A helyismereti bibliográfia kérdéseinek sokrétűsége indokolta, hogy 1982-83-ban több tanácskozás témája volt az eredmények elemzése, a korszerű módszerekben rejlő lehetőségek ismertetése, a rokon intézmények együttműködésének szervezettebbé tétele.Ebben az időszakban a bibliográfiai munka célja csak részben irányult a katalógus építésére, mert egyre inkább kiadványokban gondolkodott a szakma. Felmerült a helyi vonatkozású kiadványokkal kapcsolatos problémák megvitatásának szükségessége. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezvén, a bizottság csak ajánlásokat tehetett mind a tartalmi, mind a formai elvárásokat illetően, valamint a hozzáférhetőség ügyében.1984-ben a kurrens magyar nemzeti bibliográfia műhelykérdéseiről, az eddigi és várható eredményeiről kapott átfogó képet a szakma. Távol voltunk még az itthoni adatbázisok on-line elérhetőségétől, de a jövőkép már körvonalazódott.1986-ban a finn-magyar retrospektív bibliográfiai szeminárium tanulságairól, illetve az akkor még bibliográfiailag feltáratlan két világháború közötti időszakra vonatkozó hazai munkálatokról hangzottak el előadások. Ehhez a konferenciához tisztújítás kapcsolódott, a jelenlévők újraválasztották az elnökségre Lisztes Lászlót, és én is maradtam titkári
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88 AZ MKE BIBLIOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSE 1973-1990 88tisztemben. Tagjaink létszáma ekkor már elérte a száz főt.Szervezeti életünket meghatározta az a körülmény, hogy szekcióvá történő átminősítésünk nem talált támogatásra, költségvetésünk nem volt, az egyesület elnöksége által juttatott összegekből, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának anyagi hozzájárulásából és a Bizottság tisztségviselőinek munkahelyi segítségével tudtunk kisebb működési költségeket fedezni. Utólag is köszönet illeti ezért a kecskeméti Megyei Könyvtárat és a Debreceni Egyetemi Könyvtárat.Célszerűségi meggondolásból rendezvényeinket évi egy alkalomra csökkentettük, az előadásokat és a vitát egy napra koncentráltuk, s lehetőleg Budapesten jöttünk össze. Gyakorlattá vált, hogy tanácskozásainkat társszervezetekkel közösen szervezzük. Különösen jó kapcsolatot sikerült kialakítani az MKE Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottságával. Az 1987-ben rendezett első közös tanácskozás tárgyát a helyi vonatkozású és szakbibliográfiák történeti és műfajtörténeti kérdései, a hagyományok szerepe, a kutatói igények, a használhatóság és egyes bibliográfiai alapművek hozzáférhetőségének problémái alkották.Az előadások és hozzászólások összegzéseként megfogalmazódott, hogy a hazai bibliográfiai munka kérdéseinek megvitatására időszerűvé vált nagyobb szakmai nyilvánosság bevonásával országos konferenciát rendezni. Előzetes elképzelés szerint a gödöllői konferencia harmincadik évfordulójára terveztük a II. Országos Bibliográfiai Értekezlet összehívását, de a következő tisztújításra tekintettel, alkalmasabbnak látszott az 1990-es év -  akkor még nem tudhattuk, hogy történeti sorsfordulónk éve lesz! A tervezett országos értekezlet előkészítő bizottsága 1988 nyarán tartotta alakuló ülését. Javaslatot készítettek a tanácskozás programjára és a lebonyolítás módjára vonatkozóan, valamint a szervezésben résztvevőkkel, a rendezőkkel és támoga

tást nyújtó partnerekkel kapcsolatban. Megállapodtak abban, hogy a konferenciát 1990 augusztusában Debrecenben rendezik.Az országos értekezlet előkészítő munkálatai közben folytatódott a Bibliográfiai Bizottság hagyományos tevékenysége. Az egyesület Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága mellett a Társadalomtudományi Szekcióval is kapcsolatot létesítettünk, közös rendezvényeinken szervezeteink tagságát kölcsönösen érdeklő és érintő témák szerepeltek. Lisztes László mindkét alkalommal tájékoztatást adott az előkészületekről s megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel a mögöttünk maradt évtizedek szakmai eredményeiről, gondjairól.Ma sem tudok megindultság nélkül emlékezni azokra az alkalmakra, amikor Lisztes Lászlóval a konferencia előkészületeiről beszéltünk. Azzal, hogy szívügye volt ez a rendezvény, nem fejezem ki kellő erővel azt az elkötelezettséget, gondosságot, igényességet, akadályokat legyőző tetterőt, amit lépten-nyo- mon tapasztaltam nála. Ha szükségét érezte utazott, telefonált, levelet írt, minden részletkérdést precízen tisztázott az érdekeltekkel. Lelkesedése átragadt mindnyájunkra, akikre számított, akik segédkezhettünk neki. Egy szakma harminc esztendejét akarta mérlegre tenni, nem tudhatta, hogy ezt a harminc évet új időszámítás követi, nem tudhatta, de talán érezte, hogy mérföldkőhöz érkeztünk, s akarta, hogy egy nem éppen szerencsés generáció igazolódjék: megtette, amire ereje és tudása futotta, amit a „labirintus-körülmények” között lehetett -  hogy Futala Tibor emlékezetes metaforáját idézzem.A II. Országos Bibliográfiai Értekezleten 1990. augusztus 21-én, a plenáris ülésen Lisztes László tartott előadást a magyar bibliográfiai tevékenység utolsó három évtizedéről. Az általa felvázolt nagy szakmai körkép a szekciókban elhangzott, egyes részterületek helyzetképét bemutató előadásokkal teljesedett ki. A konferencia ajánlásaiban különös hangsúlyt kapott az információszolgáltatás korsze
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rűsítéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése, a bibliográfiai tevékenység szervezettebbé tétele, a nemzeti bibliográfiai rendszer hiányainak mielőbbi pótlása, a bibliográfiai képzés erősítése, a forrástájékoztatás országos hálózatának kiépítése.Az ajánlások a jövő számára készültek, hogy sikerült-e megragadni az akkor legfontosabb problémákat, azt a későbbi évek történései alapján lehet meg

ítélni. 1990-ben úgy tűnt, hogy a konferencia beváltotta a hozzá fűzött reményeket.Nehéz, de szép időszak zárult le a Bibliográfiai Bizottság történetében, s az 1990-ben rendezett konferencia méltó befejezése volt az első korszaknak, amiben elévülhetetlen érdemei vannak Lisztes Lászlónak, aki a tanácskozást követően egy megváltozott világban, célszerűbb szervezeti forma reményében adhatta át elnöki tisztét utódjának.

Elindult a Magyar Elektronikus Könyvtár (M E K ) Elektronikus Periodika Archívum és 
Adatbázisának (EPA ) 2.0-as változata http:// epa.oszk.hu címen.

Moldován István tudósításából megtudható, hogy az EPA 2.0 változata teszt üzemmódban elin
dult. Az első fázis az EPA archívum része, ahol az on-line és off-line formában lévő magyar 

elektronikus kiadványokat gyűjtik és egységes szerkezetben szolgáltatják. Az archívum gyűjtőkö
réről részletesebben az EPA Irattárban lehet olvasni.

Az EPA-ba on-line és off-line, nyilvánosan elérhető, szerkesztőségek által szolgáltatott vagy 
közgyűjtemények által digitalizált periodikus kiadványok kerülnek. Az EPA alkalmas arra is, 
hogy szükség esetén olyan folyóiratokat is szolgáltasson, amelyeket a szerkesztőségek nem

tudnak on-line szolgáltatni.
Az EPA második, fejlesztés alatti szakasza nyilvántartó adatbázis lesz. Ebben részint 

a szerkesztők által archivált, részint a távoli (on-line vagy off-line) elektronikus időszaki 
kiadványokat fogják nyilvántartani, periodika szinten.

Az archívumban archivált szakfolyóiratok egy része szerző és cím szerint már visszakereshető 
a Miskolci Egyetem Könyvtárában kifejlesztett M A TA RK A  adatbázisban.

A M ATARKA-val kialakított együttműködés keretében ez a lehetőség rövidesen 
az EPA honlapjáról is elérhető lesz.

Az archívumban található összes periodika listája a „Teljes lista” menüpont alatt található.
Az újabb tételek között van többek között a M EK  korábbi változatából átvett Nyugat indexek

kel kiegészített változata, a Magyar Könyvszemle digitalizált és konvertált füzetei, valamint
a Hadtudományi Közlemények.

A szerkesztők várják a javaslatokat további időszaki kiadványok felvételére. 
Elérhetőségük: info-epa@mek.osz.hu.

(M oldován István híre alapján, O SZ K  Levelezési fórum, 2004. január 27.)
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Nyolc év a Bibliográfiai 
Szekció élen 
1990-1998*

Bényei Miklós

Talán a visszaemlékezés műfaja megengedi, hogy kissé személyesebb hangvételben adjam elő mondandómat. Kezdem azzal, hogy nem kis meglepetést okozott, amikor 1990 nyarán, a debreceni országos bibliográfiai értekezlet egyik szünetében 
Lisztes László kollégám megpendítette: arra gondoltak, elnöksége lejárta után engem jelölnének erre a tisztségre. Aztán latolgattam az érveket. Előbb azok jutottak eszembe, amelyek a kétségeimet jelezték:-  egy kissé hosszúra sikeredett vargabetű után tértem vissza ismét a szakmai közéletbe (bár sosem szakadtam ki a bibliográfusok közösségéből), és az adott, felhevült politikai légkörben némileg aggasztott a várható fogadtatás;

-  nem voltam könyvtárigazgató, csupán osztályvezetői tisztséget töltöttem be a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban, tehát egy vidéki közkönyvtárban;-  vajon képes leszek-e kitűnő elődeim, a nagy tekintélyű és kiválóan tájékozott Csűry István, valamint az igen lelkes és a bibliográfia ügye mellett rendkívül elkötelezett Lisztes László munkáját kellő színvonalon folytatni.Számba vettem azokat a szempontokat is, amelyek az igenlő válasz mellett sorakoztathatok fel:-  alapító tagja voltam az MKE Bibliográfiai Bizottságának, igyekeztem jelen lenni és felszólalni az összejövetelein;
Elhangzott 2003. november 20-án, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának debreceni jubileumi ülésén.
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88 BÉNYE1 MIKLÓS 88-  addigra már több bibliográfia összeállítójaként, szerkesztőseként, recenziók írójaként is jó néhá- nyan ismerték a nevem;-  nem sokkal korábban szereztem meg a történelemtudomány kandidátusa címet, és bár a tudományos minősítés nem kritérium, hátrányul sem szolgál.Tehát a mérleg mindkét serpenyőjébe három-három nyomós érv került; némi tétovázás után végül is úgy döntöttem, hogy vállalom a jelölést. Utólag is köszönöm mindazoknak, akik erre biztattak.És eljött 1990. november 28-a, a taggyűlés időpontja. Lényeges változást hozott a bizottság életében, mert ekkor átalakult az egyesület szekciójává. Engem pedig megválasztottak az új formáció elnökévé, vezetőségi tagokká pedig Vajda Kornélt és Nagy 
Anikót; egyben megbíztak azzal, hogy képviseljem a szekciót az MKE tanácsában. (Ma is úgy vélem: helyes, ha a szakmai szervezeteket az elnök képviseli ezen a fórumon.) Nem egészen -  két nap híján -  három és fél év múlva, 1994. május 26-án a taggyűlés ismét megtisztelt bizalmával; Gyuris György és ismét Nagy Anikó lett a társam a vezetőségben. Majd 1998. október 27-én megváltam a tisztségemtől, mivel az MKE alapszabálya -  egyébként nagyon helyesen -  csak két cikluson át engedi ugyanazon funkció betöltését. Azóta is maradtam a Bibliográfiai Szekció tagja, most is ide fizetem a teljes összegű tagdíjat.Szép nyolc esztendő volt. Szép, mert mindig azt éreztem, hogy a Szekció tagjai tenni akartak, előbbre akarták vinni a hazai bibliográfia ügyét. Különösképpen sokat köszönhetek a mindenkori vezetőségnek, azon belül is Nagy Anikónak. És amikor elbúcsúztam, meghatott, hogy tagtársaim ajándékkal ismerték el munkámat. Ösztönzésül szolgált az MKE elnökségének figyelme, támogatása, amihez talán az is hozzájárult, hogy mindig volt a testületben egy-két kolléga a szekciónkból. S igen-igen nagy megtiszteltetésnek tekintettem, amikor nem sokkal később, a küldöttközgyűlésen a kolleginák és kolle

gák megválasztottak az elnökség tagjává; úgy értelmeztem, hogy ez elsősorban a Bibliográfia Szekció élén végzett munkám elismerése. Szeretném elmondani, hogy a nyolc esztendő alatt megkaptam a megértő támogatást munkahelyem vezetőitől is.Az MKE Bibliográfiai Szekciója abban a nyolc évben is, amelyre most emlékezem, rendszeres szervezeti életet élt.© Sikerült leküzdeni a bizottsági létformából szekcióvá válás kezdeti nehézségeit -  például Nagy Anikó sokat tudna mesélni arról, mennyi gonddal-bajjal járt az önálló pénzügyi elszámolás.© A vezetőség viszonylag gyakran, ám szükség szerinti időpontokban ülésezett.© Már az első taggyűlésen (1991. augusztus 23-án, Pécsett, a vándorgyűlésen) előterjesztettük a Szekció szervezeti és működési szabályzatát, amit a tagság elfogadott.© Kidolgoztuk a tagnyilvántartás rendjét, bár az egyesületen belüli kettős, sőt hármas regisztráció miatt folyamatos erőfeszítést követelt a névsor pontosítása. Időnként próbáltunk új tagokat toborozni, váltakozó sikerrel. Noha pontos létszámot sosem tudtunk megállapítani, kb. 60-70 főre számíthattunk.© Vagy én, vagy a vezetőség valamelyik tagja mindig részt vettünk az MKE Tanácsának ülésén, tehát információink frissek voltak. Tapasztalatainkkal, észrevételeinkkel, javaslatainkkal igyekeztünk hozzájárulni az egyesület tevékenységének fejlődéséhez.© Évente két-három-négy taggyűlést tartottunk. Már 1992-ben kialakult az a tudatosan tervezett gyakorlat, hogy az egyesület valamelyik más szakmai szervezetével közösen tanácskoztunk egy-egy témáról (eleinte leginkább a Társadalomtudományi Szekcióhoz kötődtünk); egy alkalommal (Egerben, 1997 októberében) a Heves megyei területi szervezettel is volt közös rendez
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Sg NYOLC ÉV A BIBLIOGRÁFIAI SZEKCIÓ ÉLÉN 1990-1998 SSvényünk. Lehetőség szerint a vándorgyűléseken is jelen voltunk, önálló vagy közös szekcióüléseken.© Igen szorossá vált a Szekció kapcsolata az 1994- ben létrejött Helyismereti Könyvtárosok Szervezetével. Itt említem meg azt a bizonyára már elfelejtett kezdeményezését a vezetőségünknek, hogy 1991-1992-ben a Bibliográfiai Szekción belül próbálkoztunk egy helyismereti munkacsoport megszervezésével, de ez nem sikerült. Valószínűleg azért sem, mert akkor már a megyei és a városi könyvtárakban a helyismereti tevékenység annyira megerősödött, stabilizálódott, hogy az érintett munkatársaknak külön szervezetre volt szükségük. Egyébként a Bibliográfiai Szekció korábbi és kilencvenes évekbeli vezetésében és tagjai között mindig voltak, voltunk olyanok, akik közvetlenül végeztünk helyismereti tevékenységet, állítottunk össze lokális bibliográfiákat. Nyilván ez is egyik oka volt a két szervezet közötti együttműködés gyors kiépülésének és megszilárdulásának. Szekciónk kezdettől, tehát 1994-től fogva társrendezője a helyismereti könyvtárosok évente megtartott országos konferenciájának, tagjaink közül többen előadóként is szerepeltek.A Bibliográfiai Szekció vezetősége a debreceni országos bibliográfiai értekezlet ajánlásainak és az alakuló taggyűlésen elhangzottaknak a szellemében igyekezett dolgozni, és e törekvésében a tagság támogatta. Elsősorban a következő célkitűzéseket tartottuk szem előtt:© hozzájárulni az országos bibliográfiai rendszer kiteljesítéséhez;© műhelyvitákkal elősegíteni a módszertani problémák tisztázását;© előmozdítani a bibliográfiai tevékenység szakmai színvonalának és rangjának emelését.

(Bizonyára észrevették, hogy három célt jelöltünk meg. Higgyék el, nem vagyok a számmisztika híve, véletlenül forgók mindig a hármas szám körül.)A bibliográfiai rendszer kiteljesítését szolgálta a következő témák napirendre tűzése.© A másodfokú bibliográfia időszerű kérdései (1991. aug. 23. Pécs, vándorgyűlés)Érdemi lépés ezt követően nem történt, úgy látszik, mintha a számítógépes feltárás feleslegessé tenné ezt a típust, a nemzeti könyvtár munkatársai pedig arra hivatkoztak, hogy a külföldi gyakorlat sem tekinti a nemzeti bibliográfiai rendszer részének. Mindazonáltal néha elgondolkodom: nem lenne jó időnként együtt látni egy-egy esztendő vagy pár év bibliográfiai termését?© A magyar szépirodalom kurrens repertorizálásá- 
nak feladatai és lehetőségei (1991. dec. 18., Budapest)A Petőfi Irodalmi Múzeumban rendeztük az összejövetelt, boldog emlékű kollégánk, Lisztes László egy nagy ívű és igényes koncepciót dolgozott ki, az OSZK vállalta a gesztorságot, egy-két tétova próbálkozás történt is, aztán minden abbamaradt. A mindjárt említendő átfogó cikk-adatbázis gondolatának időnkénti felvetődése ezt a kezdeményezést is emlékezetünkbe idézi, és könnyen belátható, hogy ennek keretében valóban kivitelezhető lenne.© A kurrens országos hírlap-repertórium esélyei (1992. jún. 3., Budapest)E tárgykörben Kégli Ferenc gondolta végig a teendőket és a lehetőségeket, reményeink azonban nem teljesültek. A sokakat foglalkoztató téma viszont -  más megközelítésben -  később is fel-felbukkant tanácskozásainkon.© Az Alföld-bibliográfia tervezete (1994. márc. 8., Budapest)Ennek szükségessége az Alföld-kutatás és -fejlesztés kapcsán vetődött fel. Noha a Lisztes László és 

Kertész Gyula által elképzelt módon nem valósult
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88 BÉNYEI MIKLÓS 88meg, megjelent az Ezer írás az Alföldről c. bibliográfia, majd évente az Alföldi tanulmányok c. évkönyvben a Könyvek az Alföldről c. kurrens összeállítás.© Szorosan kapcsolódott ehhez a számítógépes információ-szolgáltatás megszervezésének igénye, és a Szekció erről is szervezett egy megbeszélést Szegeden, 1995. ápr. 25-én Az Alföld-kutatás 
könyvészeti-információs rendszere a számítógé
pes hálózaton címmel. Nem tudtuk ezt a kiváló és előremutató kezdeményezést megvalósítani (a kudarc okainak elemzése még hátra van), de aligha vitatható, hogy a közeljövőben, az Európai Unió tagállamaként, amikor a regionális fejlesztések kiemelt szerepet kapnak, a közel tíz évvel ezelőtti koncepció tanulságai bátran felhasználhatók az információs és bibliográfiai szolgáltatásokban.© Megvitattuk (1994. szept. 27-én, Budapesten -  talán sosem voltunk annyian a Szekció rendezvényén) Vajda Erik: Időszaki kiadványok váloga
tott cikkeinek online adatbázisa kooperációs part
nerek együttműködésével c. megvalósíthatósági tanulmányát. Az általam bibliográfiai álomnak nevezett, de rendkívül sokat ígérő tervezet -  sajnálatos módon -  mind ez ideig álom maradt, noha tartalmilag csaknem pontról pontra ma is időszerű. Hogy mennyire, azt éppen az idei, az IKER megszüntetése körüli viták és a nemzeti cikk-adatbázis létrehozásának újból megfogalmazott szándéka (vagy inkább óhaja?) bizonyítják.© Előbb a Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospek
tív ciklusainak helyzetéről és perspektíváiról (1996. ápr. 23., Budapest), majd ezt követően mintegy két év múlva az MNB retrospektív adat
bázisának létrehozásával kapcsolatos elképzelésekről, illetve a külföldi hungarikumok Interneten elérhető adatbázisairól (bemutatóval egybekötve, 1998. márc. 24-én, szintén a fővárosban) beszélgettünk. A retrospektív nemzeti bibli

ográfiai adatbázis nemcsak az OSZK munkatársait foglalkoztatja igen intenzíven, hanem a leendő használókat (mindenekelőtt a könyvtárosokat és a kutatókat), ezért „szorítunk” , hogy mielőbb létrejöjjön.© Az MKE debreceni vándorgyűlésén, 1966. aug. 9-én a számítógépes bibliográfiai adatbázisok általános kérdéseit tűztük napirendre, valamivel több mint egy év elteltével pedig konkrétan a hazai számítógépes adatbankok ügyét; közelebbről az MNB CD-ROM és floppy bemutatására került sor, aztán az IKR használatának tapasztalatairól váltottunk szót, és elhangzott az Egri Főegyházmegyei Könyvtár számítógépes helyismereti bibliográfiájának ismertetése (1997. okt. 16., Eger).Jó néhány módszertani kérdést vitattunk meg önálló vagy közös szekcióülésen:-  a Horthy-korszak könyvészetének művelődéstörténeti tanulságai, szerkesztésének és kiadásának tapasztalatai (1992. szept. 30., Budapest, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);-  a digitális dokumentumok bibliográfiai leírásának problémái (1996. nov. 6., Budapest);-  Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kéziköny
ve c. kötetéből A szerkesztő és a szerző segédkönyvei c. fejezet (1997. ápr. 22., Budapest);-  nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi bibliográfiai feltárásban, Délkelet-Európa etnikai csoportjainak bibliográfiai kézikönyve (1998. júl. 31., Salgótarján, vándorgyűlés, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);-  hazai rejtett szakbibliográfiák (1998. okt. 27., Budapest -  tisztújító taggyűlés).Különféle megfontolásokból olykor a bibliográfiaitevékenységen túlmutató témákról is tárgyaltunk:-  tudomány -  társadalom -  információ (1992. aug. 16., Budapest, közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);
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SS NYOLC ÉV A BIBLIOGRÁFIAI SZEKCIÓ ÉLÉN 1990-1998 SS-  információ a művészetben -  művészet az információban (1993. aug. 13., közösen az Audiovizuális és a Társadalomtudományi Szekcióval);-  a könyvtári törvény első koncepciója (1992. nov. 18., közösen a Társadalomtudományi Szekcióval);-  helytörténet -  iskolai könyvtártörténet (1994. aug. 5., Körmend, vándorgyűlés);-  az országos hírlapállomány-védelmi program, a Hungarika Bibliográfia helyzete, a fotódokumentumok védelme (1997. aug. 8., Kecskemét, vándorgyűlés, a Helytörténeti Könyvtárosok Szervezetével közösen).Nemcsak tanácskoztunk, hanem cselekedtünk is,természetesen az imént idézett hármas célkitűzésjegyében.-  Segítettük az 1850-1867 közötti magyarországi sajtóbibliográfia lelőhelyjegyzékének elkészítését, továbbá a kötet kiadásához szükséges pénzösszeg előteremtését.-  A taggyűlés 1993. március 23-án megbízott egy munkacsoportot a „bibliográfus” szakképzés tervezetének, tematikájának kidolgozásával; ez elkészült, 1993. október 19-én eljuttattuk az MKM könyvtári osztályához, a szakképzési és képesítési jogszabályok módosítása miatt azonban ennek megvalósítására nem kerülhetett sor.-  Rokon törekvés volt ezzel a bibliográfiák tiszteletdíjával kapcsolatos állásfoglalás kimunkálása: az 1993. március 23-i taggyűlés indította el ezt is, majd 1995. augusztus 11-én Egerben, a vándorgyűlés ismét tárgyaltunk róla (A bibliográfi
ák és finanszírozásuk címmel).-  A Szekció 1996. november 6-án felkért egy munkacsoportot a digitális dokumentumok bibliográfiai leírásával kapcsolatos szabályzat-tervezet kimunkálására; a feladat megoldását az MKE elnöksége pénzügyileg is támogatta. Az összeállítás Szó- és meghatározás-gyűjtemény az ISBD 
(ER) magyar változatához címmel elkészült.

-  A Szekció két vezetőségi tagja (Gyuris György és 
Bényei Miklós) 1998 júniusában helyismereti tanfolyamot tartott Sepsiszentgyörgyön romániai magyar könyvtárosoknak.Harmadik szándékunk, törekvésünk a bibliográfiaitevékenység szakmai rangjának emelése, illetve azehhez való hozzájárulás volt.-  Ennek érdekében már 1991-ben kezdeményeztük az egyesület tiszteletbeli tagsága elnevezésű jogállás létrehozását; három személyt (Kosáry 
Domokos, Péter László, Sándor István) javasoltunk megválasztani. A részletek tisztázatlansága, valamint a szervezeti és működési szabályzat ilyen irányú módosításának elhúzódása miatt a küldöttközgyűlés csak 1992-ben foglalt állást. Aztán szép lassan ez az „intézmény” elfelejtődött, csak nemrég került ismét szóba elnökségi ülésen.-  A Szekció először 1992-ben, aztán minden esztendőben élt azzal a lehetőséggel, hogy tagjai közül kitüntetésre terjeszthet fel; alighanem szervezetünk egyik legsikeresebb akciósorozata volt ez, hiszen mindig volt olyan bibliográfus, aki a mi javaslatunkra kapta meg a Szinnyei Jó- 
zsef-díjdX (amelynek elnevezése önmagában is a bibliográfiai munka elismerését jelenti): 1992-ben Sándor István, 1993-ban Péter László, 1994-ben Kertész Gyula, 1995-ben Csömör Tibor (csatlakoztunk Bereczky László elnökségi javaslatához is), 1996-ban Győri Erzsébet, 1997-ben 
Korompai Gáborné és Nagy Anikó (más előterjesztésre még Szabó Sándor), 1998-ban Busa 
Margit (valamint elnökségi ajánlásra jómagam).-  A vezetőség javaslatára MKE-emlékéremmel tüntették ki 1991-ben Lisztes Lászlót, 1992-ben 
Korompai Gábornét, 1993-ban Csömör Tibori, 1997-ben Gyuris Györgyöt (akkor minden alkalommal a Tanács tagjai szavaztak).-  1993 őszén született az elhatározás, hogy nagy elődeink életművét reflektorfénybe kell állítani. Az OSZK-val közösen rendeztük meg az Appo-
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SS BÉNYEI MIKLÓS SS

nyi Sándor-emlékülést (1994. január 24-én) és a 
Petrik Géza-emlékülést (1995. október 3-án, a másik társrendező" a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése volt), majd az ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékével együtt a Szentmihályi János-emlékülést (1998. május 19-én). Mindegyik feltűnően nagy közönség előtt és komoly szakmai sikerrel zajlott, mindhárom anyaga kötetben is napvilágot látott (megint a hármas szám!).A Bibliográfiai Szekció tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérte a Könyvtáros (később Könyv, 

Könyvtár, Könyvtáros) és a Könyvtári Levelezó'/lap: számos cikket közöltek munkánkról. Tagjaink pedig ezekben az orgánumokban, a Könyvtári Figyelő
ben és a megyei szakmai folyóiratokban sok-sok közleményben fejthették ki véleményüket a bibliográfiai tevékenység helyzetéről, módszereiről, jeles képviselőiről.Történész lelkem azt sugallja, hogy most, visszaemlékezésem (vagy visszatekintésem) végén valamiféle mérleget is vonjak. Természetesen saját emlékeinkről roppant nehéz tárgyilagosan beszélni. Ügy vélem, mégis meg kell kísérelni. Talán nem túlzók, ha megállapítom: a Szekció vezetősége a két ciklusban tényleg a megjelölt hármas célt tartotta szem előtt. Néhány év fejleményeinek tükrében különösen komoly értéknek érzem azt a szándékot, hogy a könyvtári és bibliográfiai tevékenység lépésváltásakor, a telekommunikációs forradalom áramlatában odafigyelt az időszerű (nem igazán szeretem a korszerű szót!), az előrevivő kérdésekre, feladatokra. Ébren tartotta a bibliográfiai munka szükségességének eszméjét, fontos gyakorlati problémákkal foglalkozott. Személyes sikeremnek is tekintem -

noha a vezetőség és a tagság támogató egyetértése nélkül nem valósulhatott volna meg -  , hogy e szű- kebb szakma kiválóságai megfelelő szakmai elismerésben részesültek, és hogy elindítottunk egy olyan sorozat, amely a korábbi nagy bibliográfusok életművét idézi fel. Voltak kudarcaink? De még mennyire! Sajnálom, hogy a szépirodalmi közlemények bibliográfiai feltárása nem valósult meg, mert gyakorló könyvtárosként tudom, hogy mennyire égető szükség lenne a tájékoztatásban egy ilyen segédletre (nemcsak a kurrens, hanem a korábbi anyag visszakeresésében is). Különösen sajnálom, hogy a cikk-repertórium -  ezen belül a hírlap-repertórium -  ügye az ígéretes fejlődés (nevezetesen az IKER kiépülése) után most éppen haldoklik. Szépen fejlődik viszont a helyismereti bibliográfia, és-  hadd ismételjem a korábban mondottakat -  az Alföld-bibliográfia gondolata, közelebbről számító- gépes változatának terve éppen most válik nagyon is aktuálissá.Ismételten köszönöm mindazt a segítséget, amit annak idején a szekció tagjaitól és más szakmabeliektől kaptam. Köszönöm, hogy beszélhettem hajdani aggályaimról és elképzeléseimről, elképzeléseinkről.És befejezésül még engedjenek meg két mondatot. Szeretném megosztani a jelenlévőkkel azt az örömömet, hogy láthatom: a Csűry István irányításával harminc esztendeje megkezdett bizottsági (majd szekcióban végzett) munka az elmúlt években töretlenül folytatódott. Három évtized múltán is jóleső érzés ebben a szekcióban dolgozni, szakmai élmény a rendezvényein részt venni. Kívánom-  és ez már a harmadik mondat! - ,  hogy még soká-ig így legyen.

714 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4.



A Bibliográfiai Szekció munkája 
1999-2003-bait

Nagy Anikó

Az 1998. novemberi tisztújító taggyűlésünkön ért először az a megtiszteltetés, hogy a Bibliográfiai Szekció tagsága engem választott meg elnöknek. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy a szekció irányításában részben könnyű feladatom volt, hiszen minden tekintetben folytathattam a Csűry István, Lisztes László, majd Bényei Mik
lós által folytatott gyakorlatot, másrészt nagy kihívást jelentett, hiszen szerettem volna megőrizni az addigi színvonalat. Nagyon fontosnak éreztem a tagság tájékoztatását, ezért rendszeresen eljuttattuk a híreket mindenkinek körlevél, vagy éves beszámoló formájában. Egyre több tagtársunk dolgozik számítógép mellett, illetve más okból rendelkezik e-mail címmel, ezért a tudósításnak ezt az elektronikus formáját választottuk, nem csupán anyagi .okokból, de a gyorsaság kedvéért is. Természetesen azoknak, akiket csak hagyományos módon tu

dunk elérni, továbbra is postáztuk/zuk híreinket, meghívóinkat.
Szakmai rendezvények

Szakmai rendezvényeink ismertetésénél a tematikus csoportosítást választottam, éppúgy, mint 2002. évi tisztújító taggyűlésünkön.© „Jeles elődeinkre emlékezünk”A szekció küldetésszerű céljának érzem, hogy időről időre megemlékezzünk jeles elődeinkről. Tesz- szük ezt rendszeresen egy-egy szakmai téma kapcsán is, de önálló rendezvényeket is szerveztünk:-  2001 nyarán a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció VIII. tanácskozásán Kaposvárott emlékező előadások hangzottak el az 50 éve alapított közkönyvtárak létrejöt
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88 NAGY ANIKÓ 88tében, illetve működtetésében jelentős szerepet játszó könyvtárosokról.-  2001. október 9-én emlékülést tartottunk a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával közösen Csűry István születésének 80. évfordulóján. Az emlékülésen elhangzott előadások önálló kötetben is megjelentek az egykori munkatársak jóvoltából.-  2002-ben Domanovszky Ákosra és Vajda Gábor
ra emlékeztünk.© Bibliográfiai műhelyek bemutatkozásaUgyancsak régi hagyományt folytattunk azzal, hogy különböző bibliográfiai műhelyek bemutatkozására adtunk lehetőséget. Nagyon fontos, hogy a szekció tagjai és más érdeklődők megismerhessék az ország különböző részein tevékenykedő bibliográfusok eredményeit, jelenlegi munkáit és terveit.-  Takács Miklós élvezetes előadást tartott 1999- ben a szombathelyi helyismereti bibliográfiai munkáról.-  A 2002-ig létező IKB -  Magyar Periodika Adatbázisról én tarthattam ismertetést ugyanebben az évben. Elsősorban az interneten elérhető változat bemutatása volt a cél.-  2000-ben Kégli Ferenc ismertette az 1801-1920 közötti magyarországi, illetve külföldi magyar nyelvű nyomtatványok bibliográfiai számbavételére vonatkozó terveket, az Arcanum CD-ROM kiadványa alapján.-  Takács Béla a szolnoki bibliográfiai műhelyt mutatta be 2000-ben a Szolnokon megtartott rendezvényen, amelyet a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetével közösen szerveztünk. Elektro

nikus dokumentumok a helyismereti gyűjtemé
nyekben volt az előadás címe.© BibliográfiákA 2000-es években kiadott bibliográfiák létrejöttének körülményeire, a megvalósítás műhelytitkaira sokan voltak kíváncsiak, ezért ezt a sorozatunkat is folytatni szeretnénk.

-  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti 
nyomtatványainak katalógusa című nagy jelentőségű könyv összeállítói, szerkesztői munkáit 
Kiinda Mária, a szerző mutatta be 2002-ben.-  Szintén a szerző, Bényei Miklós tartott előadást 2003. április 15-én a „Debrecen helytörténeti iro
dalma' című, mennyiségében is, minőségében is tiszteletreméltó bibliográfiáról, kiemelve a munka módszertani tanulságait.© A bibliográfiai élet hazai és nemzetközi fejlemé
nyei„Kitekintés” címen foglalhatók össze azok a témák,amelyekkel előadóink a bibliográfiai munkával kapcsolatos legújabb hazai és nemzetközi eredményekkel, hírekkel bővítették szakmai ismereteinket.-  Berke Barnabásné: A Nemzeti Bibliográfiai Szolgáltatások Nemzetközi Konferenciájának ajánlásai (ICNBS Koppenhága, 1998) -  1999-  György Béla: Beszámoló az „Erdélyi hagyatékok a magyarországi közgyűjteményekben” c. konferenciáról (Kolozsvár, 1999) -  1999-  Moldován István: Internetes lehetőségek a hely- ismereti és bibliográfiai munkában -  1999-  Gáncsné Nagy Erzsébet: Tájékoztató a megyei és városi könyvtárak helyismereti gyűjteményeivel kapcsolatos felmérésről -  1999-  Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadói tevékenysége a bibliográfiák tükrében -  2000-  Biszak Sándor: Kézikönyvek (Pallas, Nagy Iván, Petrik, Szinnyei) és a Nyugat feldolgozása CD-ROM-on (számítógépes illusztrációval) -  2000-  Bakonyi Géza: Osztott katalogizálás -  VOCAL -  MOKKA -  2000. (Debrecen)-  Koltay Klára: Tárgyszavak, lelőhelyek, keresés a VOCAL-ban -  2000. (Debrecen)
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SG A BIBLIOGRÁFIAI SZEKCIÓ MUNKÁJA 1999-2003-BAN SS© VándorgyűlésekAz MKE vándorgyűlésein önálló szekciók lebonyolítását vállaltuk, ha a vándorgyűlés tematikája a Bibliográfiai Szekció érdeklődési körét érintette.-  31. (1999) Pápa.
A kiadó és a könyvtár címmel szerveztünk önálló rendezvényt a vándorgyűlésen. A résztvevők nagy száma miatt is sikeresnek mondható szekcióülésen több kiadó vezetői, illetve munkatársai mutatták be tevékenységüket, különös tekintettel a könyvtárakhoz kapcsolódó feladataikra.-  34. (2002) BudapestTéma: A nemzet és könyvtára. Szekciónk tagjai közül többen is, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai, előadást tartottak nemzeti könyvtárbeli munkájukról.-  A 2003. évi nagykanizsai vándorgyűlésről külön szeretnék szólni az ún. elvarratlan szálak között.© Országos Helyismereti TanácskozásokA Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Bibliográfiai Szekció -  folytatva az előző évek gyümölcsöző szakmai gyakorlatát -  közösen rendezik meg évről-évre nagysikerű tanácskozásukat. Rendszeresen összegyűlünk százan vagy ennél többen, s örömmel tapasztalom, hogy mind az előadók, mind a résztvevők között egyre többen vannak, akik a Bibliográfiai szekció tagjai. Most csak jelzésszerűen idézném a helyszíneket:1999 -  Gyula; 2000 -  Székesfehérvár; 2001 -  Kaposvár; 2002 -  Vác; 2003 -  Budapest (FSZEK)© Egyéb rendezvényekA Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtáros programjain rendszeresen részt veszünk, többnyire csak az érdeklődés, tájékozódás szintjén. De több alkalommal tartottunk számítógépes bemutatókat is bibliográfiai adatbázisainkról, 2001-ben pedig önálló rendezvényünk volt Az ezredforduló szép 

folyóiratai hetilapjai címmel.

© Szakmai utakSokan igényeljük a kötetlenebb közös programokat, szakmai utakat. Az egyesületen belül lehetőség van más szervezetek ilyen típusú kirándulásához kapcsolódni, többször éltünk is ezzel a lehetőséggel.Mi magunk szerveztük magunknak a következőket:-  Részt vettünk az Anyanyelvi Konferencia kolozsvári és marosvásárhelyi rendezvényein, a Korunk 75 éves jubileumi ünnepségein és a Szabé- di-napok rendezvényein 2001. júniusában -  kicsiny, de annál lelkesebb csapattal.-  Megtekintettük az OSZK Múzeumot Somkúti Gabriella szakszerű vezetésével 2001 novemberében.-  Látogatást tettünk a Neumann-Házban 2003 nov. 11-én, ahol szekciónk vezetőségi tagja, Ignéczi Lilla navigált bennünket a különböző tevékenységeket bemutató előadások között.Teljesítettük azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete valamennyi tag- szervezetére egyaránt vonatkoznak, részt vettünk az MKE tanácsának ülésein, valamint a küldöttközgyűléseken.
© KitüntetésekBüszkék vagyunk arra, hogy szekciónk tagjai közül-  nagyrészt a szekció vezetőségének javaslata alapján -  szakmai érdemeik elismeréseképpen többen részesültek hivatalos elismerésben, kitüntetésben.Díjazottjaink:
Széchényi Ferenc-díj:Borsa Gedeon (2003)Szabó Sándor (2003)Vajda Erik (2001)
MKE emlékérem:Bényei Miklós (1999)Kégli Ferenc (2002)Nemes Erzsébet (2000)
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S3 NAGY ANIKÓ S3

Szinnyei József-díj:Botka Ferencné Lakatos Éva (1999)Gyuris György (2002)Lévay Botondné (2000)Ottovay László (1999)Vasné Mészáros Katalin (1999)
Tóth György emlékérem:Kégli Ferenc (2002)2003. március 22-én a Magyar Nemzeti Múzeumban A Magyarországért Alapítvány kurátorainak döntése alapján Petrik Géza életműve MAGYAR ÖRÖKSÉG minősítést kapott. Ügy érezzük, hogy ezzel a kitüntető címmel nem csak Petrik Géza, de a magyar bibliográfiai munka egésze is szép elismerésben részesült. Az ünnepségen a Bibliográfiai Szekció nevében Kégli Ferenc méltatta Petrik tevékenységét, az oklevelet és az emlékérmet Fügedi 

Péterné, a Bibliográfiai Szekció alapító tagja vette át. A szekció vezetősége mindkettőt megőrzi, örökös értéknek tekintve.© Elvarratlan szálakVannak olyan rendezvényeink, amelyekkel kapcsolatban valamilyen folytatást várunk -  nem feltétlenül magunktól, ezek tehát az ún. elvarratlan szálak.-  2002 májusában az egyesület országos felhívására fórumot szerveztünk 3 társszekció számára, vagyis meghívtuk a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetét és a Társadalomtudományi Szekciót, s közösen vitattuk meg a könyvtárosok helyzetét, a könyvtáros pályaképet, a könyvtáros jövőt. Kíváncsian várjuk a visszhangot és a visszajelzést fenntartóink részéről.-  2003-ban a nemzeti cikkrepertórium kérdésével foglalkoztunk két alkalommal is: áprilisban az OSZK-ban tartott rendezvényünkön és augusztusban a nagykanizsai vándorgyűlésen tartott tanácskozáson. A Bibliográfiai Szekciónak, mint társadalmi szervezetnek -  alapszabályában rögzített -  feladata foglalkozni mindazokkal a kérdésekkel, amelyeket országos, sőt nemzeti szinten szakmai érdeklődés kísér. Bár remélem,

hogy a jelenlevők nagy része ismeri az előzményeket, röviden mégis erről szólnék először. 2003-tól az OSZK-ban megszűnt az Időszaki Kiadványok Repertóriuma. Ez azt jelenti, hogy azokat a cikkeket, közleményeket, tanulmányokat, amelyeket eddig az országban csak az OSZK tárt fel, 2003-tól nem lehet megtalálni egyetlen adatbázisban sem. A szakmai közvéleményt igen érzékenyen érintette ez a hír, ezért vállalkoztunk arra, hogy a repertórium kérdésének ismerőit, tudósait felkérjük, mondják el véleményüket. Az elhangzott tanulmányokból, felmérésekből röviden úgy foglalható össze a jelenlegi helyzet, hogy a magyar időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozásában semmilyen együttműködés nincs az egyes könyvtárak, dokumentációs intézmények között. Bár szegények vagyunk, de megengedjük magunknak azt a pazarlást, hogy a folyóirat-cikkek nagy részét többen feldolgozzák, több helyen adjanak hírt róluk. És ennek az ellentéte is igaz: bár naponta halljuk az információ megszerzésének fontosságát, eltűrjük, hogy bizonyos értékes információk sehol ne legyenek feltárva. A már említett koppenhágai konferencia ajánlásai között jelen témánkra vonatkozóan az alábbiakat olvashatjuk:
„A nemzeti bibliográfiának számba kell vennie az 
országon belül bármely nyelven vagy írásrendszer
ben megjelent dokumentumot..."Ha egy közleményt dokumentumnak tekintünk, mint ahogy az, akkor teljesítenünk kell ezt a nemzeti feladatot. Valóban fantasztikusan nagy feladatról van szó, amelyben a Bibliográfiai Szekció mindig segíteni fog azoknak, akiknek megvan e feladathoz a kellő pozíciójuk, pénzt tudnak szerezni, s elérik az országos szintű összehangolást.Végezetül köszönet illeti mindazokat a kollégákat, akik a bibliográfiai munkát szívügyüknek tekintették és tekintik folyamatosan. Tudják, hogy a jövő számára mentik át a ma és a tegnap értékeit. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást, szép eredményeket az immár 30 éves Bibliográfiai Szekció ünnepi ülésén.
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Sándor István es a Magyar 
Könyvesház1

Pogány György

A magyar bibliográfia történetében kiemelkedő helyet foglal el a kétszáz éve megjelent Magyar Köny
vesház, Sándor István könyvészete. Természetesen vitathatatlan tény, hogy mára már „csak” tudománytörténeti forrás, a napi gyakorlati munkában közvetlenül nem, vagy alig lehet felhasználni. Hosszú évtizedekig, a 19. század végéig azonban ez az összeállítás jelentette minden fogyatékossága ellenére a retrospektív magyar nemzeti bibliográfiát; időrendi szerkezeti felépítésében pedig mai szemmel nézve is korszerű volt. Sándor István könyvé - szetével lezárt egy közel száz éves korszakot, összegezte mindazt amit a 18. század a hazai bibliográfiában felmutatott, ugyanakkor felismerte, hogy a nemzeti kultúra és tudomány a továbbiakban csak módszeres előmunkálatok után építhető tovább. Ezekhez az alapkutatásokhoz kívánt maga is hozzájárulni többek között a Magyar Könyvesházzú és a

megalapítandó Tudós Társaság működésére szánt jelentős összegű végrendeleti adományával.Sándor István a felvilágosodás korának embere volt, a mai értelemben vett szaktudományok kialakulása előtt tevékenykedett. Ma azt mondanánk róla, hogy polihisztor, hiszen számon tartja működését az irodalomtörténet és a nyelvtudomány, újabban pedig mint a hazai művészettörténeti gondolkodás egyik korai képviselőjét tárgyalja személyét a szakirodalom. És természetesen ő -  Szinnyei 
József meghatározása szerint -  az első magyar bibliográfus. Talán sokoldalúsága és a kor, a 18. század végének és a 19. század elejének átlag magyar értelmiségijéhez képest sokkal kedvezőbb anyagi viszonyai okozták, hogy kortársai egy része némi fenntartással kezelte munkásságát, nem tekintették magukkal teljesen egyívásúnak a formálódó itthoni szakértelmiség képviselői. Schedius Lajos, 1792-től
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SS POGÁNY GYÖRGY SSa pesti egyetemen az esztétika és a nyelvészet professzora az általa szerkesztett Zeitschrift von und 
für Ungarn című folyóiratban a Magyar Könyvesházról közölt bírálatában írja: „ Herr von Sándor, 
der in Wien ein beneidenswertes Leben im 
Schoosse der Musen führt”2, vagyis Sándor úr, aki Bécsben a Múzsák ölében folytatja irigylésre méltó életét. Az ironikus megjegyzés a munkájából, tanári fizetéséből éppen csak boldoguló professzoré, címzettje pedig a vagyonából élő irodalmárkodó úr. Vagy hivatkozhatunk Kazinczy Ferencet; személyes találkozásuk felidézésében Döbrentei Gábor
nak írott levelében is érezhető az új szellemű irodalmár és a régi vágású, részben műkedvelő Sándor eltérő személyisége: „Ismerem magát egyszeri látás 
után; ismerem s bírom könyvházát és sokféléjét. 
Ezek felől azt szoktam mondani, hogy igen derék és 
felette rossz munkák; s ezt sok ember meg nem tud
ja, meg nem akarja érteni. [...] (Midőn 1808. októb. 
Bécsben nála voltam, azt a megjegyzést tettem, hogy 
ő éppen oly mozdulatlanul ült az egész vélem létei 
alatt mint én mozongva; ő orientálisnak látszott, én 
olasznak. Úgy ült ott mintha attól tartott volna, 
hogy minden szavát, minden mozdulatát lesném. 
Félve szólott, mérte minden szavát. Én szabadon, 
mintha régi, mintha mindennapi barátommal vol
tam volna.) Ő nemeslelkű ember. Révaival, midőn 
Bécsben mulatott, hogy a cs. Bibliotékából a régi ma
gyar bibliát excerpálja, kiírja, és midőn ez csak a 
misélés taxájából élt, sok jót tett. Munkáiban (sok fé 
lék) sok jó  van a filológiára s régibb könyvek ismere
tére nézve, csakhogy a munkákat meg kell olvasni s 
állításait rostálni. ”3 Sándor István Schediushoz, Ka- zinczyhoz mérve valóban műkedvelő volt és nem volt akkora vagyona sem, hogy mint mecénás vagy intézményalapító gróf Széchényi Ferenchez vagy gróf Teleki Sámuelhez hasonló általános megbecsülés és tekintély övezte volna életében. Az átütő tehetség hiánya és introvertált, nem éppen karizmatikus személyisége együttesen okozták, hogy kortársai inkább szándékait, mint eredményeit méltányol

ták. Kissé kívülállója maradt a kor nagy történéseinek, nem ő volt valódi organizátora az irodalmi és tudományos életnek. Az utókor kétségtelenül mél- tányosabb volt Sándor munkásságának megítélésében; az Akadémia egyik alapítójaként nevét megörökíteni rendelte el az 1827. évi 12. te., az MTA épületén elhelyezett dombormű hirdeti nemes tettét és Toldy Ferenc 1851-ben a „régi magyar iroda
lom körül kitűnő érdemű Sándor István” emlékezetére ajánlotta az egyik XVI. század eleji magyar nyelvemléket, a mai Sándor-kódexet.
Táguló horizontok: Luka -  Bécs -  
Európa

Életéről Szinnyei Józseftől tudjuk a legtöbbet,4 az újabb kutatások csupán egy-két adattal gazdagították biográfiáját. A tekintélyes Sándor-família sarja volt, a család egyik ága a grófi címet is megszerezte. A családi birtokon, a Nyitra vármegyei Lukán született 1750-ben, keresztelésének napja augusztus 11. A falu határos volt Csejtéve 1, ahol Báthory 
Erzsébet rémtetteiről suttogtak a környékbeliek még Sándor István gyermekkorában is és könnyen lehet, hogy a gyerekként hallott históriák hozzájárultak történelmi érdeklődésének kialakulásához. Csejtéről és Lukáról egy 1825-ös hangulatos leírásban olvashatunk: „Az irtózottal telt tekintet, de a 
vízi út is elfordul a vérrel befröcskölt szikláktól kelet 

felé, amennyire csak engedik a hegyek, de végül 
visszaparancsolja a domb, amelyen Luka áll a Sán- 
dor-féle kastéllyal, amelynek dombjáról minden 
irányban be lehet látni az itt elszélesedő völgyet, és 
ráadásul a szem gyönyörűségéért nem kell a kénye
lem feláldozásával fizetni. A falut egy szakadék rej
ti, egyik oldalról sem látható, akárhonnan jön is az 
ember, mindig csak a kastély ötlik szemébe. Egy ér
demes magyar író, Sándor István tulajdona volt, de 
ő csak évenként egyszer látogatott el ide néhány nap
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ra, mert csakis a tudománynak élt, és sok évvel ez
előtt Bécset választotta lakhelyéül, nem lelte örömét 
a vidéki élettel járó foglalatoskodásban.”5 Med- 
nyánszky Alajos leírása nemcsak hangulatos, de hősünk későbbi életútjáról is felvilágosít. A korán árvaságra jutó fiú rokonai gyámsága alá került, főleg családja nőtagjaival adódott számtalan konfliktusa -  feltehetően ekkoriban alakult ki személyiségének nőellenes vonása; megrögzött agglegény volt, némi különcködéssel6; viszont útirajza tanúsága szerint bizonyos érdeklődéssel figyelte az „örömleányok” (ő honosította meg nyelvünkben a kifejezést) működését.Tanulmányait a nyitrai piaristáknál kezdte, Pozsonyban a jezsuitáknál folytatta7 majd Nagyszombaton lett az egyetem hallgatója. Iskolai tanulmányai alatt tökéletesítette magyar tudását, Szinnyei szerint ugyanis Lukán elsősorban szlovákul beszéltek családjában. Sándor diákként bigott katolikus nevelésben részesült, olvasmányai hatására vált később a vallási türelem és a felvilágosodásra egyébként jellemző antiklerikalizmus képviselőjévé. Úti beszámolójában a meggyalázott konstanzi Husz- szobor kapcsán idézi fel diákköri emlékét, miszerint Pozsonyban a Luther-szobrot „gyakorta ma

gam is megpöktem”.8Nagykorúságát elérvén, 1774-ben átvette birtokrészét, 3101 holdat. Hajlamai, érdeklődése azonban nem a gazdálkodás felé vonzották, a tekintélyes birtok jövedelme lehetővé tette, hogy személyiségének inkább megfelelő életformát alakítson ki. Az 1770- es években Lukán kezdte meg irodalmi működését és építette ki kapcsolatait a kor szellemi életét meghatározó személyekhez, mozgalmakhoz. Amikor megindult az első magyar nyelvű újság, a Magyar 
Hírmondó, előfizetője lett és szerkesztőjével levelezni kezdett.9 Kókay György felvetése szerint elképzelhető, hogy Rát Mátyás bibliográfiákat hiányoló cikkei miatt fordult érdeklődése a könyvészetekhez.10 Megkereste Batsányi Jánost, a költő írta 1791. március 12-én Kassáról báró (később gróf) Ráday Ge

deonnak: „Innét egy új társunk támadt, azaz olyan 
hazafi társ, aki gyarapítani akarja gyűjteményünket 
a maga munkáival Ez egy Nyitra vármegyei földes
úr, Sándor István”11 Első írásait ezekben az években tette közzé, sok kortársához hasonlóan kezdetben ő is átültetésekkel jelentkezett. 1778-ban Pozsonyban és Kassán Landerernél publikálta a maga korában népszerű német író, Christian Fürchtegott 
Gellert regényének fordítását névtelenül G** neveze
tű svédi grófnénak rendes történeti egy juhászi játék
kal egyetemben címmel. A magyarítás nem volt jó, Sándor küszködött a nyelvvel, még nem uralta azt, 
Bessenyei György a következő évben A Holmiban kemény szavakkal bírálta.12 Később kiderült, hogy néhány évvel korábban már megjelent Tordai Sá
muel átültetésében a regény magyarul -  ráadásul az a fordítás jobb, élvezetesebb volt.Sándor bibliográfiai érdeklődésének ez a munka fontos dokumentuma. Fordítása közreadásával abban reménykedik -  írta - ,  hogy „únalmas óráját 
sértődése nélkül az Olvasónak el-mulathatom”, vagyis hasznos, örömteli időtöltést akart szerezni. Most még kevés ilyen könyv akad nyelvünkön, de 
„vannak mindazonáltal közülök némellyek, kik vala
mint nyelvünket nagyon ki-ékesített ék”, ezért közzétette azon magyar köteteknek az adatait, amelyek olvasása további hasznos elfoglaltságot jelenthet. 46 mű címleírását adta meg, ezzel az egyik első 
ajánló bibliográfiát készítette el. A jegyzék pontatlan (.Zrínyi például Györgyként olvasható) de első produktuma az összeállító bibliográfiai életművének. Sándor számára a bibliográfia ekkor még csak annyiban volt érdekes és fontos, amennyiben a magyar irodalom megismerését, az olvasás népszerűsítését szolgálja. Ahogyan tágult felfogása az irodalomról és bővültek ismeretei a nemzeti művelődés egészéről, úgy fejlődött bibliográfiai koncepciója is. Az 1778-as összeállítás végén kijelenti: „Nem kétel
kedem, hogy még többen találkozzanak, kik a mi 
nyelvünkön írott Munkákban méltó ditséretet 
meg-érdemlik, nékem azonban egyebeket említeni a
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Történet-Írókon kívül nem vala fel-tett tárgyom. ”13 A kis jegyzék tehát még nagyon távol van a Magyar Könyvesház felfogásától. Az irodalmat itt még pusztán olvasmányként értelmezi, később válik az irodalom a nyelv kifejezőjévé és a nemzeti művelődés elsődleges lényegévé.Fordításokkal később is jelentkezett, ezek már kétségtelenül sikeresebbek voltak. 1786-ban Pozsonyban jelent meg a Rabnernek szatírái, vagyis gúnyo
lódó beszédei, Gellertnek egy vígjátékával egyetem
ben, 1792-ben Győrött hagyta el a sajtót Ovidius Metamorphosisa Az orras Ovidnak deákból fordí
tott változásai címmel. A kötetet a költő életrajzával és tárgymutatóval látta el, függelékében pedig egyéb versfordításait publikálta. A két kiadvány között szintén Győrött egy rövidebb munkát tett közzé: Jelky Andrásnak egy született magyarnak törté
netei címen népszerűsítette 1791-ben a kalandos sorsú bajai szabólegény eredetileg németül megjelent históriáját.Az 1780-as évek közepén Bécsbe költözött. Olvasmányai nyomán elmélyülő műveltsége, táguló világképe immár szűknek érezte Lukát és nyilvánvalóvá vált számára, hogy irodalmi terveit csak egy igazi kulturális centrumban tudja megvalósítani. A császárvárosnál ekkor még erre alkalmasabbat aligha találhatott volna. Egyike lesz a bécsi magyar körnek, annak a váltakozó létszámú, összességében mintegy 40-50 fős értelmiségi csoportnak, amely a kultúra és a tudomány polgári és nemzeti megújítását tűzi maga elé célul.14 Rendszeres olvasója a Hof- bibliotheknak, ott ismerkedik meg többek között a régi magyar irodalom Bécsben található emlékeivel. Ferenczy János egyik, Morvát Istvánnak 1808- ban írt levelében számol be arról, hogy volt az udvari könyvtárban és „az őrzőtül értettem, hogy Sán
dor több régi magyar kéziratot íratott le.” 15 Nyilván e könyvtár gazdagsága, tudományos jelentősége nem kis mértékben hozzájárult ahhoz, hogy általánosságban is foglalkozott a könyvgyűjteményekkel, felismerte kulturális és tudományos jelentőségü

ket. A Sokféle egyik írását A ’ Könyvestárokról írta.16 A könyvtár annak, aki tanulni akar, felettébb kedves lehet, midőn azon könyvet, melyet keres, legot- tan feltalálhatja -  foglalja össze az intézmény lényegét. írásában beszámol arról, hogy Európában 
„négy ezer nyitott Könyvestárakat” számlálnak. Értékes magánkönyvtárát feltehetően még Lukán kezdte kialakítani, de Bécsben számos ritkasággal gyarapította. Egyik különlegességéről nem kis büszkeséggel részletesen írt. Pesti Gábor 1536-ban Bécsben megjelent Aesopus-fordítását saját példányából ismertette és a gyűjtő elégedettségével tudatta az olvasóval, hogy Bécsben vette Blumauertől egy körmöci aranyon.17 Bár gyűjtő volt, féltett ritkaságait mégsem zárta el. Az Aesopus-kötetet például kölcsönadta Görög Demeternek -  legalábbis ezt mondta Ferenczy Jánosnak, amikor az elkérte tőle a nyomtatványt.18Sándor sokirányú érdeklődését jelzik gyakori külföldi utazásai is. 1785 telén Felső-Olaszországba utazott, 1786 tavaszán Németországon át Franciaországba és Angliába látogatott, 1787-ben Prágán és Drezdán keresztül Berlint kereste fel, 1791-ben pedig Svájcban gyűjtött tapasztalatokat. Üti élményeiről 1793-ban jelentette meg beszámolóját neve feltüntetése nélkül Egy külföldön utazó magyarnak jó  
barátjához küldetett levelei címen. Friss, eleven szemlélet, a részleteket illetően jó megfigyelőképesség jellemzi a könyvet. Ekkor már valóban a felvilágosodás, a haladás híve, a magyarországi viszonyokat tágabb összefüggéseiben vizsgálja, szeretné megosztani tapasztalatait hazai olvasóival és ezért következetesen felhívja a figyelmet az ipar és a mezőgazdaság megannyi átvehető újdonságára. A kötetben rendre beszámol a külföldön található magyar művelődéstörténeti emlékekről is és a felkeresett gyűjteményekről: könyvtárakról, múzeumokról. Csaknem 30 bibliotékáról olvasható rövid leírás úti beszámolójában19, de egyes könyvtárakról majd a Sokféle hasábjain önálló cikket publikál.
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SS SÁNDOR ISTVÁN ÉS A MAGYAR KÖNYVESHÁZ ffiEz a kötete is G/orött jelent meg a Streibig-íélz nyomdában. Sándor István még 1782-ben került kapcsolatba Révai Miklóssal, a nyelvésszel, aki azokban az években a városban élt. Sándor anyagilag támogatta őt, Révai viszont gondozta és sajtó alá rendezte műveit; nyelvészeti ismeretei elmélyülésében nyilván komoly szerepe volt. Szintén Streibig nyomdájából kerültek ki 1801-ig a Sokféle kötetei. A kiadvány irodalmi bizonyítéka Sándor enciklopédikus érdeklődésének. Összes közleményét ő írta, a felvilágosodás ismereteket terjesztő buzgalma jegyében szinte minden kérdésről publikált benne hosszabb-rövidebb cikket. A Sokféle fogadtatásáról, elterjedtségéről nehéz reális képet alkotni, első két kötetéről ugyanis utánnyomás készült 1806-ban Streibig műhelyében,20 ez azt sugallja, hogy népszerű kiadvány volt, ugyanakkor nagy eladhatatlan készletekről értesülünk egyik leveléből. A Sokfélének 1801-ig egyébként nyolc kötete jelent meg, Sándor 1808-ban még négy kötetet kiadott belőle, de a 9-12. tomus már Bécsben hagyta el a sajtót. Nem tudni, melyik kötetekből volt nagy készlete, de tény, hogy Horvát Istvánnak 375 példányt ajándékozott azzal, hogy ossza szét barátainak, könyvárusoknak, „ mivel én a munkáimon 
nem akarok nyerészkedni, sőt veszteségemmel is a 
Hazámnak szolgálni kívánok” -  írta.21 Kezdetben a Sokféle köteteiben rövid, helyenként anekdotikus írások jelentek meg a legkülönfélébb kérdésekről, később egyre inkább terjedelmes nyelvészeti és irodalmi cikkek, valóságos tanulmányok olvashatók hasábjain. Természettudományos és technikatörténeti szempontból Batári Gyula elemezte a vállalkozás korai évfolyamait22, régészeti, numizmatikai, történelmi és művészettörténeti közleményeit Papp Júlia mutatta be23, nyelvtudományi írásait Éder Zoltán méltatta.24 A Sokféle nyelvészeti közleményei vezettek 1808-ban Bécsben kiadott monumentális szótárához, a Toldalék a Magyar-De
ák Szókönyvhöz, amint végsőször jött ki 1767-ben 
és 1801-ben című kötethez. A szótár 15 000, többsé

gében addig még nem regisztrált kifejezést tartalmazott. Sándor István e munkája -  Gálái László megállapítása szerint -  fordulópontot jelent a magyar lexikográfia történetében.25 A hazai nyelvtudomány számon tartja nyelvújítói munkásságát is, ő alkotta meg többek között a következő szavakat: 
állvány, bérkocsi, betűrend, emeltyű, /egyház, jel
kép, őrmester, örömleány, postaház, szabvány. Gál
ái Lászlót idézve: „Mindaddig, amíg e szavakra 
nem akad korábbi adatunk, Sándor Istvánt legjóza
nabb, legszerencsésebb kezű nyelvújítóink közé kell 
soroznunk.”26A Sokféle azonban témánk, a bibliográfus Sándor István szempontjából is kiemelkedő.
A „kultúrbarbarizmus" hamis 
vádja ellen

A Sokféle hasábjain jelentek meg Sándor első igazi bibliográfiai összeállításai és könyvészeti koncepciójának bővülése is nyomon követhető a kiadványban közölt cikkeiben. A császárváros pezsgő szellemi élete nemcsak műveltsége, világképe tágulását jelentette, hanem szintúgy a kellemetlen szembenézést a külföldi tükörrel; azzal, hogy a magyar irodalom és kultúra mennyire ismeretlen a nagyvilág előtt. A Sokféle X. kötetében publikált cikkében27 írja le azt az esetet, miszerint egy bécsi társaságban vacsorázott, amikor egy németalföldi utazó kijelentette: a magyarok mindössze 30 éve írnak magyarul és vannak magyar könyveik. Sándor ekkor felállt, hazament lakásába, majd kis idő múlva visszatérve szó nélkül letette az asztalra Pesti Gábor fentebb említett 1536-os Aesopus-fordítását. A társaságot meggyőzte, de nyilvánvalóvá vált számára, hogy a nemzeti kultúra külföldi megismertetéséhez módszeres munkára van szükség. De azt is tapasztalnia kellett, hogy nemcsak a külföld tájékozatlan a hazai szellemi életről. 1797-ben jelent meg a lő
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SS POGÁNY GYÖRGY SScsei születésű Johann Christian Engel történetírónak, azokban az években az erdélyi kancellária tisztviselőjének munkája Geschichte des ungari
schen Reichs und seiner Nebenländer című műve, a következő' esztendőben pedig Schwartner Márton pesti egyetemi tanár publikálta Statistik des König
reichs Ungarn című összeállítását. Mindketten azt állították, hogy a magyar írók száma mindössze ötven. Sándor a bécsi Magyar Hírmondó 1799-es évfolyamában négy folytatásban tette közzé A M a
gyar Országi Írók 50-nél jóval többen vágynak című vitacikkét.28 156 magyarul író szerző nevét közölte cáfolatul, ráadásként további 40 „deák nyelvbéli s 
még most is élő” írót említett. A cikkben Sándor beszámolt készülő bibliográfiájáról: „Eleinten olly 
szándékkal valék, hogy az Íróknak munkáikat is fo 
gom egyszersmind említeni, de mivel ez sokra terje- 
dett volna, s azon kívül is feltettem magamban, 
hogy a magyarúl írott s ki-adott Könyveket rövid 
idő múlva, a ki jövéseknek ideje szerént, a Magyar 
Könyvház nevű munkámban, egyről egyre akarom 
emlegetni, ez okból azt mostan szükségtelennek tar
tom. ” 29 Sándor bibliográfusi munkásságának megkezdésében a gyakorlati és a tudományos indítékok mellett komoly szerepe volt a külföldi téves vélekedések cáfolatának, a „kultúrbarbarizmus” vádja elleni harcnak -  annak, ami mintegy száz évvel korábban Czvittinger Dávidot is munkára ösztönözte. Az 1799-es vita hozta meg számára Virág Bene
dek elismerését, a poéta 1801-ben versben köszöntötte, a „Minervánk védője5 címmel ruházta fel, s kérte: „Vess a hamisság ellen erős paistí S megszé
gyenül”50A Sokféle kisebb-nagyobb írásai között rendszeresen olvashatók könyvészeti apróságok. Megemlíti, hogy az első magyarországi nyomtatvány 1473-ban Budán jelent meg31, felveti, hogy mivel most még kevés a magyar nyelvű könyv, a régebbi magyar nyelvű munkákat „is lehetne rostába venni”, vagy pedig „más nyelvű könyveket is, melyek Hazánkban 
időről időre” világot látnak.32 Terjedelmes publiká

cióban ismertet néhány XVI. századi magyar nyelvű kötetet, például Komjáthy Benedek Szent Pál-fordítását, hírt ad Pesti Gábor Új Testamentumáról és a birtokában lévő Aesopous-kötetről.33 A Sokféle ugyanezen évfolyamában tette közzé bibliográfiáját 
A 16-dik században nyomtatott Magyar Könyvek címmel.34 Első részében az 1532-1598 közötti évekből 82 mű leírását publikálta. Forrásairól, munka- módszeréről ad felvilágosítást következő megjegyzése: „Ezen említett könyveknek tsak egy kis részét 
szemeimmel láthattam, a többit Horányi, Benkő, 
Veszprémi s egyéb érdemes írók könyveiből talál
tam ” A jegyzék második részében „A következendő- 
ket néhai Kornides Bibliotékájának katalógusában 
találtam feljegyzem” bevezető mondat után 22, 1571 és 1599 közötti kötet adatát foglalta jegyzékbe. Sándor kifejezte reményét, hogy kezdeményezésének lesz folytatója és elkészül a XVII. századi könyvek bibliográfiája is.Nyelvészeti jellegű bibliográfiát, mai értelemben véve szakbibliográfiát is publikált. Nyilvánvalóan a Magyar Könyvesház „melléktermékeként” jelentette meg „A Magyar Nyelv és Szókönyvekről” elnevezésű összeállítását.35 A könyvészet időrendi szerkezetű és a nyelvtanokat, a helyesírással foglalkozó munkákat valamint a szótárakat veszi számba. Egyes, korábban már ismertetett munkákkal később bővebben, általában nyelvészeti szempontból is foglalkozott. A Sokféle III. kötetében megjelent írásához36 1798-ban fűzött kiegészítéseket Egyné
hány régi Magyar Könyvnek esmértetése címmel.37 Ezúttal roppant részletesen, főleg nyelvtörténeti megközelítésből tárgyalta a korábbi írásában már bemutatott könyveket, illetve -  az udvari könyvtár példánya alapján -  Sylvester János 1541-es Új Testa
mentum fordítását, az 1554-es Tinódi- féle
Krónikát, Draskovics György 1561-ben Bécsben napvilágot látott teológiai munkáját és az 1590-es teljes Bibliát, Károli Gáspár fordítását elemezte. Két újabb XVI. századi és egy XVII. századi nyomtatványt mutatott be Heltainak, Pétsinek és Fűsös-
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nek könyvekről szedett jegyzeteim című cikkében.38 Az írás Heltai Gáspár 1575-ös Krónikáján Pécsi 
Lukács 1598-ban kiadott elmélkedéseit és Pataki 
Fűsös János Bártfán 1626-ban megjelent fejedelmi tükrét ismerteti.Könyvek, könyvtárak iránti érdeklődését mutatja, hogy önálló cikkben taglalta Mátyás király könyvtárát39, hírt adott Thuróczy János Krónikájáról és több alkalommal utalt a Képes Krónikám.40 Külföldi utazásán Brüsszelben, az Udvari Könyvtárban látta a Mátyás király könyvtárából származó misekönyvet, a Sokféle egyik írásában részletesen bemutatta a művet.41 Angliában felkereste a canterburyi érsek lambethi könyvtárát, az ott megcsodált missálét a Bibliotheca Corvinából származóval vetette össze.42 A bécsi udvari könyvtárban őrzött kéziratos és nyomtatott magyar nyelvészeti és történelmi forrásokat is számba vette. A ma Bécsi Kódexnek nevezett, de 1932 óta Budapesten található XV. századi kéziratos magyar nyelvű részleges bibliafordítást Bátori László pálos szerzetes munkájának tulajdonította43, Két régi könyveinkről című terjedelmes írásában44 pedig Anonymus Gestáját és az 1550- ben Kolozsvárott kiadott Ritus explorandae verita- 
tisi mutatta be.Sándor István szorgalmas munkával roppant terjedelmes anyagot gyűjtött össze a Sokfélében. Tény azonban, hogy a szintézisre nem vállalkozott, megmaradt a forrásfeltárásnál, az adatok néha nem kellő rendszerezettséggel történő közreadásánál. Talán nem érzett kellő felkészültséget magában az összefoglalásra, talán alkata miatt választotta ezt az utat. Mindenesetre már 1791-ben a kutatások intézményesülését kívánta45 Az óhajtandó Magyar új 
könyvekről című írásában. Korszerű szótár kiadását sürgette, indítványozta a régi magyar versek megjelentetését, a hazai történelem összefoglalását javasolta, felvetette az okleveles emlékek publikálását, hiányolta Magyarország vármegyéinek leírását, szorgalmazta egy numizmatikai áttekintés elkészítését, de felfigyelt arra is, hogy nincs magyar „termé

szethistória” . Egy másik cikkében a kritikaírás fontosságát hangsúlyozza, a jénai Litteratur Zeitung mintájára egy olyan szemle indítását veti fel, amelyik ismerteti is a könyveket, mert a puszta cím az olvasót könnyen félrevezeti.46 Egyik írásában közreadott gondolata bizonyos értelemben életműve kulcsmondatának, mintegy ars poeticájának is tekinthető. Korábban szó volt róla, hogy Bessenyei első fordítását éles szavakkal támadta. A Sokféle hasábjain közvetve válaszolt bírálójának, némileg sajátos logikával, de munkássága megértése szempontjából fontos elvet kifejtve. Cikke A rosszúl írott 
magyar könyvekről címmel jelent meg47 és leszögezte: „A rosszúl írott munkák bosszantják az ahhoz 
értő magyarokat s egyszersmind arra ösztönzik, 
hogy a hazának jobbal kedveskedjék. ” Lényeges és fontos tételt fejtett ki cikkében: azt, hogy a nem tökéletes, helyenként vitatható mű katalizátor szerepet tölthet be a szellemi életben, ezért el kell kezdeni valakinek a munkát és majd hivatottabbak folytatják azt.Sándor kétségtelenül gondolt a hivatottabbakra, még 1793-ban elkészített végrendeletében 10 000 Ft-ot hagyott a megalapítandó Tudós Társaságra. Akart-e valamilyen szerepet betölteni egy tudományos társaságban, nem tudjuk. Amikor barátja, Révai M ik
lós 1790-ben elkészítette egy akadémia tervezetét, a felveendő 46 tag között nem említette Sándor Istvánt. Szinnyei József szerint ennek valószínűleg közismert szerénysége volt az oka, „bizonyosan tiltako
zott jelöltsége ellen”48 Elképzelhető, de Révai a négy osztályra tagolódó társaság rendes tagjai közé elsősorban olyan személyeket kívánt beválasztani, akik szakterületükön hivatásszerűen dolgoztak volna.49 Papp Júlia feltételezi, hogy valószínűleg Sándor István volt a kiírója annak a pályázatnak, amely 1810-ben jelent meg a Hazai és Külföldi Tu
dósításokban és így hangzott: „Mire fordíthatná egy 
éltes Hazafi, kinek sem attyafiai, sem maradékai 
nintsenek, legnagyobb haszonnal az ő 100,000 Fo
rintig való vagyonát?”50 53 válasz érkezett a szer
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SS POGÁNY GYÖRGY SSkesztőségbe és elkezdődött egy tudományos és irodalmi folyóirat létrehozására irányuló szervező, előkészítő munka. A nagyszabású tervet a napóleoni háborúkat követő pénzdevalváció hiúsította meg, amely Sándor Istvánnak is komoly károkat okozott.
A Magyar Könyvesház és forrásai

Sándor nevének fenntartója és legismertebb munkája a Magyar Könyvesház, bibliográfiájával vitathatatlanul lezárt egy szakaszt a hazai könyvészet akkor már mintegy száz éves fejlődésében. A Könyvesházzal a hazai tudományosságban véget ért a biobibliográfiák korszaka és elkezdődhetett -  igaz, csak évtizedekkel később -  a „tiszta”, a modern értelemben vett retrospektív magyar nemzeti bibliográfia létrehozása. Bizonyos értelemben egyébként vele is az történt, ami korábban és később is sokakkal, vagyis munkásságából az vált igazán ismertté, amit maga mintegy mellékesnek, nem a legfontosabbnak tartott.A kötet 1803 nyarán jelent meg Győrött Streibig műhelyében. Élőbeszédében megindokolta címadását. Hogy nem „Könyvház”-nak nevezte, annak oka, hogy meg akarta különböztetni Molnár János 1783-1804 között megjelenő Magyar Könyv-ház című 22 kötetes enciklopédikus munkájától, amely egyébként Sándor Sokféléjének egyfajta előképe volt. De nyelvészeti érveket is felsorolt címválasztása mellett, a régiek a bibliotékát „Könyvesház” -m k  mondták és a magyarban azt mondjuk: Halastó, Énekeskönyv stb. -  fejtegette.51 Kötetének céljaként a következőket említi. Az érdeklődő megismerheti belőle, kik, mikor és hol fogtak „Nyelvünk míveléséhez (s tsinosításához”. Be kívánja bizonyítani, hogy voltak és vannak íróink, a nyelv a századok során ugyan változott, de a mostanitól eltérő módon írók is magyarok voltak és magyarul írtak. Utal a könyvek roppant nagy pusztulására, de nem igaz az az állítás, hogy régen nem vol

tak világi írók. Név szerint említette Bessenyeit, aki a Magyar Nézőben azt taglalta, hogy „profanus ma
gyar írók nem is voltak” . „Hogy ez Nemzetünk betsü- 
letére nem mind igaz -  írja -  azt ez a könyveshá- 
zom is elegendőképen meg fogja mutatni” El kell kezdeni végre a gyűjtést -  folytatja gondolatmenetét - ,  mert minél tovább halászijuk azt, annál több könyvünk merül feledésbe.A Magyar Könyvesház gyűjtőkörével kapcsolatban leszögezi: „itt tsak olyan könyveket fogok említeni, 
mellyek vagy egészen, vagy nagyobb részről Magyar 
Nyelven készültek, vagy pedig az eredeti deák Mun
ka mellett egészen magyarúl is megjelentek” vagyis értelemszerűen számba vette a külföldön kiadott magyar nyelvű munkákat is. Utóbbi kitétele arra utal, hogy az eredetileg latin nyelven megjelent művek későbbi magyar fordításait szintén regisztrálta. Felvette a kisnyomtatványokat, sajátos elnevezésével a „ Vakarékokat”, mert azok is lehetnek nevezetesek, ugyanakkor nagyon könnyen elkallódnak. Kihagyta viszont a kalendáriumokat, saját korábbi tételével némileg ellentétben, mert ez a nyomtatványfajta is ritka, hiszen általában nem őrzik meg. Azonban kivételt tett azokkal a kalendáriumokkal, amelyek régen jelentek meg vagy mellékletük miatt jelentősek.Legtöbb bírálat kortársai és az utókor részéről leírásai miatt érte bibliográfiáját, Szinnyei megfogalmazása szerint könyvcímei teljesség dolgában a jelenlegi könyvkereskedői jegyzékekkel sem állják a versenyt. Az elmarasztalás vitathatatlanul jogos. Persze maga is tisztában volt azzal, hogy nem elégségesek, helyenként hiányosak tételei. Okát azzal magyarázta, hogy „némelly említendő könyvet nem lát
tam, hanem tsak mások után hozom elő. ” Egységesített, de lefelé, negatív irányban, vagyis azoknál a könyveknél is rövidített leírást adott, amelyeket kétségtelenül példányról, autopszia alapján írt le. Ezt meg is indokolta: „Ámbár a X V I. századból való 
némelly könyvek kezeimnél voltak s vannak még 
most is, kihezképest a ’ nevezetöket azon Betűkkel s}
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úgy írhattam volna ki, ay mint valóban találtam; de 
minthogy egy jó részét ezen régi könyveknek nem 
láthattam, inkább egyféle vagy is mostani írás mód
jával tettem ki mindnyájokaf. Az idézett mondatban elsősorban arra utal, hogy jó lett volna feltüntetni, milyen betűfajtával nyomtatódott a könyv, de ezt az egységesítő elvet alkalmazta a leírások egészére. Néha kivételt tett és a tételekhez zárójelben csatolt megjegyzésben különféle jellemzőket, különlegességeket közölt a könyvről. Például a Sylvester János által fordított Űj Testamentumnál megadja, hogy „a Könyv szép gothus betűkkel 
nyomtattatott Abádi Benedek által”. A lapszámot nem tüntette fel, a formátumot viszont jelölte. Utalt arra, hogy nem mindig sikerült egyértelműen megkülönböztetnie a szerzőt a fordítótól, ezért többnyire csak annyi tájékoztatást adott, hogy: „Irá” . A tételek általános felépítése a következő: cím -  formátum -  szerző vagy fordító -  esetleges megjegyzés (többnyire kiadásjelzés).A Könyvesház szerkezete időrendi, azonos esztendőben megjelent nyomtatványokat a kiadási hely betűrendjébe rendezte. További rendszer azonban már nincs, azonos nyomdahelyen belül véletlenszerűen sorakoznak a tételek. Ha nem tudta megállapítani a megjelenési helyet, akkor az adott év végén tüntette fel a leírásokat. Az egyes évszázadok után külön részben helyezte el azon munkák címleírását, amelyeknek megjelenési éve bizonytalan, csak a századot sikerült kiderítenie. Az alapvetően logikus, sőt modern szerkezet végeredményében azonban meglehetősen zavaros.Sándor az anyaggyűjtés során adatait nyilván cédulára rögzítette és azokból készítette el a nyomdai kéziratot. Némileg érthetetlen módon azonban nem építette be a bibliográfia megfelelő részébe a pótlásokat. Megoldására logikus magyarázat lenne, ha a pótlásokat, kiegészítéseket a kötet legvégére illesztette volna, vagyis a nyomdai korrektúra során készítette volna azokat és a Streibig által már kiszedett szövegbe, a megfelelő kronológiai rendbe nem

lehetett volna „beszúrni” a pótlást. De nem a kötet legvégén található ez a rész, hanem a 239. lapon, a függelékként közölt írói névsor előtt. Az ezen az oldalon kezdődő rész címe: Ezen könyvek a sorból ki
maradtak és szintén időrendben tartalmaz számos tételt a 241. oldalig, ahol újabb pótlás kezdődik 
Még ezekis a soron kívül maradtak címmel. A 244. lapon kezdődő újabb kiegészítő részben olyan könyvek adatait közölte időrendben, amelyeknek megjelenésében kételkedett, végül a 246. oldalon újra kezdődik a bizonytalannak ítélt könyvek felsorolása. Összegezve: használatát nagyon megnehezíti a többször induló időrend.A Könyvesház 249. lapján kezdődik az írók betűrendes jegyzéke, helyenként minimális mértékű életrajzi tájékoztatással. Sándor „tiszta” bibliográfiát készített, de még nem tudott teljesen elszakadni a biobibliográfiától, viszont még nem ismerte fel a mutató jelentőségét: írói névjegyzéke puszta lajstrom, nem utal az időrendi bibliográfia megfelelő helyeire.A Magyar Könyvesházban közölt művek mennyiségéről nem könnyű összesített számot mondani. Megszámolva a tételeket, az eredmény egészen kis mértékben eltér a korábban közölttől. Szinnyei szerint 3621 tétel található a bibliográfiában, számításom szerint 3632. Századonkénti megoszlásban:1600- ig évszámmal jelölve 169, 20 évszám nélkül szerepel és Sándor a kimaradtak között újabb 9 tételt közölt, összesen 198 mű címleírását. Az1601- 1700 közötti adatok: 704, 31 és 44, összesen 779. 1701-1800: 2321, 223 és 98, összesen 2642. Ez 3619 tétel, ehhez járul még 13 évszám nélküli mű leírása, de ezen „Könyvek többnyire tsak Iromány, 
nem pedig Nyomtatvány Könyvek” , vagyis kéziratos kötetek -  írja Sándor. Az alapvető gond abból adódik, hogy a bibliográfiában egyes művek többször ismétlődnek. Néhány példa: Bőd Péter Szent 
írás értelmére vezérlő leksikon című munkája szerepel a 221. oldalon mint év nélküli győri nyomtatvány, közli a 236. oldalon mint hely- és évszám nél
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SS POGÁNY GYÖRGY SSküli kiadványt a következő megjegyzéssel: „Né- 
mellyek szerént 1743-ban, mások szerént 1746-ban 
Kolosvárat”, de felvette a kötetet a bibliográfia kronologikus részében a 100. oldalon 1746-os kolozsvári nyomtatványként is. Szinnyei szerint a kérdéses mű első kiadása az 1746-os kolozsvári, ezt követte évszám nélkül a győri; Sándor viszont nem tudott a mű 1757-es és 1786-os edíciójáról.52 Három helyen említi Házi János 1626-ban megjelent kötetét: a 21., 24. és a 246. oldalon. A kötetből egyébként mindössze egy kiadás ismert 1626-ból.53 Egyes művek többszöri szerepeltetése azzal magyarázható, hogy különféle értékű forrásokat használt, csak a kötetek egy részét volt módja autopszia alapján leírni. A Magyar Könyvesház jellegében tehát -  mai szakszóval -  másodlagos bibliográfia. Értékét, megbízhatóságát alapvetően az anyaggyűjtéshez felhasznált forrásmunkák pontossága határozza meg, ezeknek tekintélyes része azonban meglehetősen hiányos volt.A bibliográfiában közölt művek egy részét azonban kétségtelenül példányról írta le. Sándor István Bécs- ben, az udvari könyvtárban folytatott kutatásairól többször volt szó; a bibliotéka magyar vonatkozásokban is gazdag állománya képezte a Könyvesház egyik forrását. De végzett itthoni kutatásokat is. 1800 nyarán a császárvárosból a Tiszántúlra látogatott és a debreceni kollégium magyar vonatkozású kézirataival és régi könyveivel ismerkedett, a gyűjteményben Budai Ezsaiás kalauzolta. Visszafelé az egri püspöki bibliotékát szintén felkereste. A debreceni könyvtárból később elküldték neki a magyar könyvek címjegyzékét és felvette a kapcsolatot a nagyenyedi bibliotékával, onnan is támogatták anyaggyűjtését. Munkájában egyébként többen segítették, így Révai Miklós, Horvát István, Virág Be

nedek, Schedius Lajos, Kultsár István.54 Sándor természetesen felhasználta saját, a maga korában híres könyvtárát is. A gyűjtemény részletes feltárása és elemzése a későbbi kutatás feladata. A könyvtár fennmaradt katalógusának ismeretében

Berlász Jenő összegző értékelése szerint „egy általá
nos magyar bibliográfia létrehozása érdekében az 
irodalom minden ágára kiterjedő gyűjtést folytatott, 
de vállalkozása felülmúlta erejét/05 A gyűjtemény sorsát a következőkben lehet összefoglalni. Végrendeletében a tekintélyes összegű pénzadomány mellett úgy hagyatkozott, hogy „Bibliothekámat s 
Nummothekamat vagyis a könyveimet és ritka Pén
zeimet nem különben minden képeimet és Mappái
mat az említett felállítandó Magyar Társaságnak 
legálom/>56 Amikor a megkeseredett és betegeskedő Sándor Bécsben 1815. március 29-én főbe lőtte magát, még nem létezett a Tudós Társaság. Működött viszont a Magyar Nemzeti Múzeum. József nádor intézkedésére Bécsből Pestre szállították hagyatékát, azonban kiderült, hogy csupán mintegy 100 kötet volt a ládákban. A hagyatékot átvevő Miller 
Jakab Ferdinánd elsősorban a Pesti Gábor-féle fordítást hiányolta, amiről úgy tudta, hogy a Sándor Istvánén kívül csak a bécsi udvari könyvtárban őriznek példányt. Hamar tisztázódott, hogy Lukán is voltak könyvei, azonban az örökösök megtámadták a végrendeletet és egy évtizedeken át húzódó peres ügy kezdődött.57 A lukai gyűjtemény egy részéhez, 1154 kötethez a Magyar Tudós Társaság 1845-ben jutott hozzá58, könyvtárának jelentős hányada pedig közelebbről nem ismert módon báró 
Mednyánszky Alajos birtokába került. György Ala
dár tudósításából ismert, hogy a történetíró fia, báró Mednyányszky Dénes bibliotékájának különgyűj- teményét alkotta Sándor István 537 könyve.59 Ez az értékes, bibliofil igényességgel kialakított 6000 kötetes könyvtár a báró ajándékaként 1895-ben az akkor megalakult Eötvös-Collegiumba került.60 A metszet-, térkép-, és műtárgy-gyűjtemény részleges rekonstrukcióját Papp Júlia kísérelte meg, megemlítve néhány könyvet is.61 Az Akadémiai Könyvtárba került gyűjteményrész egyik ősnyomtatványáról Csapodi Csaba tesz említést62.Könyvtárának egyes kötetei, bibliográfiájának fontos forrásai azonban a Sokféle utalásaiból és a Ma
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88 SÁNDOR ISTVÁN ÉS A MAGYAR KÖNYVESHÁZ SSgyár Könyvesház megjegyzéseiből, előszavából részben rekonstruálhatók. Sándor megszerezte a különböző könyvkereskedői katalógusokat. A hazai könyvkultúrában éppen a 18. század végén vált általánossá a kereskedelmi célú könyvjegyzékek kiadása, így ezek fontos forráscsoportot képeztek számára.63 Korának nyomdászairól és könyvkereskedőiről egyébként nem volt a legjobb véleménnyel; a Könyvesház 226. lapján írja: bizonyos könyveknek azért nem tudja közölni a megjelenési évét, mert „ A ’ Könyvnyomtatóink s árosink, tudván sok 
Olvasónak azon Gyengeségét, hogy tsupán az uj 
Könyveken szokott kapni, kész akarva hagyják ki a 
Könyv Nyomtatása Esztendejét a Laistromból”. Hasznosította a korábban megjelent biobibliográfiákat és egyéb olyan könyveket, amelyekben könyv- jegyzékek, bibliogáfiák voltak. Egyik legfontosabb forrása -  többször utalt rá -  Cornides Dániel történetíró hungarika könyvtárának katalógusa volt. A történettudós módszeresen gyűjtötte a magyar vonatkozású könyveket, halála után örökösei árverésre akarták bocsátani a gyűjteményt, azonban a magyar tudományosság nagy szerencséjére korábbi pártfogója, gróf Teleki József megvásárolta és később unokája révén a Teleki-féle könyvtárral együtt az MTA Könyvtárába került.64 Az 1792-ben közreadott Clarissimi Danielis Cornides Bibliotheca 
Hungarica című jegyzékből Sándor István számos 16. századi munka adatát írta ki.65 A Sokfélében és a Könyvesházban hivatkozott 
Weszprémi Istvánra66, Horányi Elekre.67, Benkő Jó
zsefre68, Rotarides Mihályra69, Bőd Péterre °, Dugo
nics Andrásra71, Czvittinger Dávidra72. Felhasználta 
Michael Denis Bécs nyomdászattörténetéről írott monográfiáját73, Verseghy Ferenc: M i a poézis74 című munkáját valamint Schwartner75 és Grossin- 
ger76 egy-egy művét. Forrásai között tehát megtalálhatók a hazai biobibliográfiai irodalom addigi művei, de figyelme kiterjedt azokra a könyvekre is, amelyekben csupán utalásként szerepelt egy-két tétel.

Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár első kötetének előszavában azt írja, hogy Sándor István Cornides Dániel, gróf Teleki Sámuel és gróf Széché
nyi Ferenc könyvtára egészben vagy részben megjelent katalógusait használva szerkesztette a Magyar Könyvesházat. Vele lényegében azonos módon foglal állást Kozocsa Sándor, szerinte a Teleki Téka állományáról levélben tájékoztatták és felhasználta gróf Széchényi Ferenc könyvtárának nyomtatott katalógusait.77A bibliográfia forrásai közül a legproblematikusabb a két nagy, nyomtatásban akkor már megjelent főúri könyvtári katalógus. A Magyar Könyvesház élőbeszédében Sándor bizonyos értelemben nyitott kapukat döngetett, amikor óhaját hírül adta: „Bár tsak már egyszer közölnék a Világgal, 
más Nemzeteknél bé vett s ’ ditséretes szokás szerént, 
ama számos kötetekből álló Káptolom -  Kalastrom -  Kollégyiom -  ‘ Uraságbéli Könyvesházak, hogy 
mijek vagyon, s miből állanak tulajdonképen?” Nyitott kapukat döngetett, mert a két főúri gyűjtemény katalógusa mellett akkor már megjelent Pray 
György összeállításában az Egyetemi Könyvtár ritkaságainak jegyzéke két kötetben -  igaz, magyar vonatkozásokban meglehetősen szerény volt a terjedelmes, mintegy 3000 tételt tartalmazó összeállítás.78Gróf Teleki Sámuel 1796-tól jelentette meg könyvtárának katalógusát összesen négy kötetben79. Nincs arra vonatkozó adalék, hogy Sándor ismerte és használta volna a jegyzéket. Igaz, az első kötetet nem is igazán tudta volna kiaknázni, mert az a görög-római klasszikusok mellett a középkori görög és latin nyelvű teológiai irodalmat tartalmazza. Az 1800-ban megjelent második nyolc osztályban a különféle szaktudományok műveit regisztrálja, magyar nyelvű munkák csak elvétve találhatók a to- musban. Sándor István bibliográfiájának gyűjtőköre szempontjából igazán fontos a harmadik kötet lett volna, amelyik a Magyarországra és Erdélyre vonatkozó, illetve magyar nyelvű könyvek adatait
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SS POGÁNY GYÖRGY SSveszi számba -  ez azonban csak 1811-ben jelent meg, vagyis a Magyar Könyvesház megjelenése után. (A negyedik kötet 1819-ben, Sándor István halálát követően hagyta el a sajtót.) Joggal felmerülhet azonban a kérdés, hogy ismerte-e a Teleki-féle könyvtárt, használta-e? Teleki Sámuel hatalmas bibliotékája a talán legtöbbet vándorló főúri gyűjtemény. Az erdélyi kancellárként Bécsben élő gróf 1790 elején szállíttatta könyvtárát Bécsbe és akkortól ismét kölcsönözhettek a kancelláriai lakosztály mellett elhelyezett könyvtár állományából a tudósok.80 Teleki 1797 tavaszán vitette ismét Erdélybe, végleges helyére, Marosvásárhelyre a bibliotékát, mintegy hét éven át tehát akár Sándor István is használhatta. Adatszerűén nem lehet igazolni, de nem zárható ki teljesen, hogy kutatott a könyvtárban és az ott talált könyvek adatait szerepeltette a Könyvesházban.Széchényi Ferenc könyvtárának katalógusát ismerte, megkapta a gróftól. A még a nagycenki kastélyban őrzött gyűjtemény alapkatalógusa két tomus- ban 1799-ben jelent meg Sopronban, a következő évben hagyta el a sajtót a mutatókötet, majd 1803- ban került ki a nyomdából a pótkötet és annak mutatója. (1807-ben újabb pót- és indexkötettel bővült a katalógus, amely 1814—1815-ben a kéziratok jegyzékével zárult.) Széchényi az 550 példányban elkészített katalógust gondosan összeállított címjegyzék alapján küldte szét a hazai és a külföldi tudományos köröknek. A címjegyzék Sándor Istvánra vonatkozó bejegyzéséből ismert, hogy Tibolth M i
hály személyesen adta át neki, az első kötet közönséges, a második viszont finom papírra nyomott példány volt, és feljegyezték, hogy meg is köszönte.81 Azonban kérdéses, hogy használta-e. Széchényi a katalógusok szétküldését ugyanis József nádor jóváhagyása után 1802 augusztusában kezdte meg82, Sándor verses köszöntőjének kelte 1802. november 2583, a Könyvesház kéziratát viszont már jóval előbb, 1802 tavaszán átadta Streibignek. Révai Miklóshoz írt levelében írja 1803. május 20-án: „Az

én Könyvesházom most minden órán elkészül. 
Streibig megígérte, hogy pesti Medárd-vásárra levi
szi. Ideje is immár, mert egy egész esztendejénél to
vább kezeinél hever.”Szinnyei szerint a nyomdász akadékoskodása miatt húzódott a nyomtatás ilyen sokáig. Esetleges magyarázatként feltételeztem, hogy azért tartott a bibliográfia elkészítése több mint egy évig, mert Sándor az időközben megkapott katalógust feldolgozva kiegészítette kéziratát. A hipotézist azonban el kellett vetni. Összehasonlítva a Széchényi-féle katalógust és a bibliográfiát, megállapítható volt, hogy a nyomtatott katalógusban akadnak olyan tételek, amelyek Sándornál hiányoznak, vagyis nem egészíthette ki a Könyvesházat a katalógus tételeivel. A két munka időhatára egyébként nagyjából azonos és a Széchényi Könyvtár katalógusában található magyar nyelvű kötetek száma csak valamivel kevesebb, mint a Magyar Könyvesházban regisztráltaké. Tibolth Mihály az akkor még Nagycenken őrzött gyűjtemény katalógusát 1797-ben készítette. A jegyzékben 3051 magyar nyelvű kötet pontos leírása található,84 ha levonjuk a bibliográfiában közölt és 1798-1800-ban megjelent 92 tételt, akkor még közelebb kerül egymáshoz a katalógus és a Magyar Könyvesház által regisztrált művek száma: 3527 mű található Sándornál, vagyis a bibliográfia 476 tétellel tartalmaz többet. Tulajdonképpen ez a szám még kisebb, hiszen a Könyvesházban egy-egy mű többször is szerepel. Vagyis: Sándor csak valamivel több mű adatát tudta összegyűjteni bibliográfiájához, mint ahány kötetet Széchényi Ferenc megszerzett. Ez a tény természetesen egyáltalán nem csökkenti érdemeit, inkább azt jelenti, hogy mind a könyvtári, mind a bibliográfiai teljesség vonatkozásában a két munka megközelítette az adott korban elérhető teljességet.A bibliográfia fogadtatása általában kedvező volt, bár a bírálók rámutattak fogyatékosságaira. Sche- dius Lajos bírálatában85 azt írta, hogy a bibliográfia megfelelő alapvetése lehet egy később kidolgozan
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SS SÁNDOR ISTVÁN ÉS A MAGYAR KÖNYVESHÁZ 88dó részletes könyvészetnek. Felajánlotta, hogy szívesen közreműködik a pótlások elkészítésében, mert szerinte legalább a szerzők fele hiányzik a kötetből. Egy másik, név nélkül megjelent bírálat kiegészítéseket is tartalmazott, főleg kolozsvári nyomtatványok adatait tette közzé a recenzens, aki felhívta Sándor figyelmét több jelentős állománnyal rendelkező könyvtárra, így a Teleki Téka gazdag anya-, 86gara.Sándor Révaihoz 1803. december 13-án írt levelében Schedius ismertetését általánosságban elfogadta és kérte barátját, közvetítse kérését Schediushoz, hogy a pótlásokat juttassa el hozzá vagy publikálja lapjában „hogy mentül előbb hasznokat vehessem 
[...] s a Toldalékban helyrehozhassam.” 1804. április 6-án viszont azt tudatta Révaival, hogy Schedius a pótlásokkal ne bajlódjon, mert a Széchényi gróf katalógusának akkor megjelenő supplementumá- ból már kiírta a címeket.87 Hogy az alapkötetből mikor írta ki a kimaradt művek adatait, arról nem maradt fenn adat. Sándor mindenesetre készült műve új, javított kiadására, ez azonban nem jelent meg. Egy idő után érdeklődése is másfelé fordult. Ferenczy János arról tudósította Horvát Istvánt egyik levelében, hogy Sándor István mineralógiával kezd foglalkozni: „Akármerre sétálok véle., piszkál

ja , felkapja, vizsgálja az úton heverő kődarabokat, 
viszi köszörültetni, három-négy nap múlva mint va
lamely gyűrűbe valót, öröm s kedv között mutogat
ja. Ő bizonyosan Magyar Mineralógiát fog írni.mA Magyar Könyvesház jelentőségét máig ható érvénnyel Kazinczy fogalmazta meg Nagy Gáborhoz írott levelében 1806. április 12-én: „Tegnap estve ér
kezett meg az inasom Patakról. Prof. Szombati úrtól 
elhozó a collegiumnak következő című könyvét is: 
Magyar Könyvesház. Ez a munka még nincs meg az 
Úrnál. El ne legyen nála nélkül. Az Úr nagy hasznát 

fogja vehetni s megbővítheti. Valóban Sándor István 
nagy hálát érdemel érte. Hijánosak a tudósításai és 
hibások. De ki kíván tökéletest első próbábant”89
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38. U.o. VI. kötet. 1799. p.54-65.39. U.o. VI. kötet. 1799. p. 10-11.40. U.o. VI. kötet. 1799. 26. számú cikkely41. U .o. III. kötet. 1795. p.76-77.42. U .o. III. kötet. 1795. p. 19-20.43. U.o. IX . kötet. 1808. p. 100.44. U .o. VIII. kötet. 1801. p. 3-39.45. U .o. I. kötet. 1791. p. 156-159.46. U .o. III. kötet. 1795. p. 73-74.47. U.o. III. kötet. 1795. p. 75-76.48. V . ö. a 4. sz. jegyzetben i.m. p. 16-17.49. SZELESTEIN . László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon : 1690-1790. Bp. : OSZK, 1989. p. 113.50. PAPP Júlia, i.m. p. 17.51. A Sokféle egyik cikkében bővebben is foglalkozott a ‘Könyvesház5 nyelvészeti elemzésével: IV . kötet. 1796. p. 119.52. SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. 1. kötet. B p .: Hornyánszky, 1891. col. 1127.53. RM NY 1360.54. SZINNYEI József, a 4 sz. jegyzetben i.m. p. 19., 22.55. BERLÁSZ Jenő: Könyvtári kultúránk a X V III. században. In: Irodalom és felvilágosodás / szerk. Szauder József, Tárnái Andor. Bp. : Akadémiai K ., 1974. p. 283-332. Az idézetet ld. p. 321.56. SZINNYEI József, a 4. sz. jegyzetben i.m. p. 27.57. KOLLÁNYI Ferenc: A Széchényi Országos Könyvtár az 1816-1818. években. In: Magyar Könyvszemle, 1904. p. 268-269.58. F. CSANAK Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. In: Magyar Könyvszemle, 1959. p. 56-57.59. GYÖRGY Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp.: Országos Statisztikai Hivatal, 1886. p. 443.60. SZINNYEI József, a 4. sz. jegyzetben i.m. p. 28.61. PAPP Júlia, a 23. sz. jegyzetben i.m . p. 81-83.62. CSAPODI Csaba: Az M TA Könyvtárának ősnyomtatványgyűjteménye. B p .: M TA Könyvtára, 1967. p. 7.
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se SÁNDOR ISTVÁN ÉS A MAGYAR KÖNYVESHÁZ S6

63. A korszakban megjelent kereskedelmi katalógusok áttekintése: LUKINICH Imre: A magyar bibliográfiaírás első' kísérletei. In: Magyar Könyvszemle, 1925. p. 6-18. Újabb összefoglalás: PAVERCSIK Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig. In: Ecsedy Judit, V.: A könyv- nyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában : 1473-1800. B p .: Balassi, 1999. p. 321-337. GÁRDONYI Albert Régi pesti könyvkereskedők című tanulmányában (Bp. 1930. p. 62-63.) egyébként azt fejtegette, hogy az 1798-ban Schedius Lajos szerkesztésében meginduló Allgemeines Verzeichnis der inländischen Bücher volt az a jegyzék, amelyik „Sándor Istvánt is munkára buzdította.” A megállapítás pontatlan, hiszen Sándor már jóval a kiadvány előtt elkezdte bibliográfusi munkálkodását.64. F. CSANAK Dóra: Két korszak határán. Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. B p .: Akadémiai K ., 1983. p. 453.65. V.ö. 34. sz. jegyzet66. WESZPRÉMI István: Succinta medicorum Hungáriáé et Transsilvaniae biographie. I-IV . Lipsiae-Viennae, 1774-1787.67. HORÁNYI Elek: Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. I-III. Viennae-Posoni, 1775-1777. Új, átdolgozott kiadásának csak első kötete jelent meg: Nova Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Pest, 1792.68. BENKO József: Transsilvania sive magnus Transsilvaniae principatus. I-II. Vindobonae, 1778.69. ROTARIDES Mihály: Históriáé Hungaricae litterariae. Altonaviae, 1745.70. BŐD Péter: Szent Hilárius. [Nagyszeben], 1760 [1762]. és u.ő: Magyar Athenas. [Nagyszeben], 1766 [1767].71. Dugonics Andrásnak 1800-ig 12 kötete jelent meg; nem volt módom Sándor István utalását visszakeresni.72. CZVITTINGER Dávid: Specimen Hungáriáé Literatae. Francofiirti et Lipsiae, 1711.

73. DENIS, Michael: Wiens Buchdruckergeschicht bis M DLX. Wien, 1782.74. B uda: Länderer, 1793.75. SCHWARTNER Márton: Statistik des Königreichs Ungarn. P est: Trattner, 1798.76. GROSSINGER, Joannes: Universa História physica regni Hungáriáé. I-V . Posonii et Comaromii, 1793-1797. Grossinger monumentális műve 1. kötetében az állattan egyetemes és hazai irodalmát is közölte szinte naprakészen. KÁDÁR Zoltán -  PRISZTER Szaniszló: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. Bp. : Akadémiai K., 1992. p. 84.77. KOZOCSA Sándor: A magyar nemzeti bibliográfia kezdetei. In: Magyar Könyvszemle, 1962. p. 70.78. Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis. 1-2. vol. Budáé, 1780-1781.79. Bibliothecae Samuelis Co. Teleki de Szék. Pars 1-4. Viennae: 1796-1819.80. DEÉ NAGY Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egylet, 1997. p. 180.81. BÁRTFAI SZABÓ László: A Széchényi-Könyvtár első katalógusa. In: Magyar Könyvszemle, 1927. p. 310.82. SOMKUTI Gabriella: Széchényi Ferenc nemzeti könyvgyűjteménye. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1970-1971. B p .: OSZK, 1973. p. 188-189.83. Sokféle X . kötet. 1808. p. 179. A verset közli SZINNYEI József is, 4. sz. jegyzetben i.m . p. 18.84. SOMKUTI Gabriella i.m. p. 181.85. V.ö. a 2. sz. jegyzetben i.m.86. U.o.87. SZINNYEI József, a 4. sz. jegyzetben i.m. p. 21.88. SZALAI Anna, a 14. sz. jegyzetben i.m. p. 295.89. Kazinczy Ferenc levelezése. 4. kötet. Bp. : M TA, 1893. p. 115-116.
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FONTOS KÉZIKÖNYVEK A PROSPERO K IN  ALA TABOL

E ncyclopaedia o f Library and Inform ation Science
(Ed.) Drake, Miriam A.
The Encyclopaedia of Library and Information Science, Second Edition is an 
extraordinarily comprehensive work of geographic, technological, and 
professional scope. From the Albanian Library Association to the Wayne State 
University Libraries, from Boolean algebra to voice recognition, and from
acquisitions to wireless services in public libraries, this volume covers it all.____
2nd ed, M ay 2003, M arcel D ekker; 4  vo ls, 3600 pp , H ardback 
ISBN  0824742591_________$ 1500.00 ~ 318000 Ft+ áfa____________

H a n d b o o k  o f  Electoral System  C h oice
JosepM . Colomer
The Handbook o f  Electoral System Choice addresses the theoretical and 
comparative issues of electoral reform in relation to democratization, 
political strategies in established democracies and the relative performance of 
different electoral systems. Case studies on virtually every major democracy
or democratizing country in the world are included._____________________
M ar 2004, Palgrave M acm illan ; 528 pp , H ardback
ISBN  1403904545____________£ 75.00 »  29400 F t+ áfa____________

Public Productivity H a n d b o o k
Public A dm in istration and Public  Policy , 107 
M. Holder, Seok-Hwan Eee
This completely revised reference defines the role of leadership, dimensions 
of employee commitment, and multiple employee-organization based 
relationships for effective internal and external connections—ensuring 
improvements in productivity and performance with new and systematic 
management approaches, well-defined measurement systems, and guidance on
correct utilization of human resources._________________________________
2nd ed, Feb 2004, M arcel D ekker; 1324 pp , H ardback
ISBN  0824747216___________$ 250.00 »  53000 F t+ áfa____________

A  W orld H istory o f  T a x  Rebellions  
An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots from 
Antiquity to the Present
Burg, David F.
An exhaustive reference source for over 4300 years of riots, rebellions, 
protests and war triggered by abusive taxation and tax collecting systems 
around the world. Each of the chronologically arranged entries focuses on a
specific historical event, analysing its roots and socio-economic context.____
Jan  2004, R oudedge; 432 pp , H ardback
ISBN  0415924987____________£ 85.00 »  33320 F t+ áfa____________

Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe
Assessing the Legacy of Communist Rule
Ekiert, Gr^egor^ Hanson, Stephen E.
This volume presents a shared effort to apply a general historical- 
institutionalist approach to the problem of assessing institutional change in
the wake of communism’s collapse in Europe.__________________________
N ov 2003, C am bridge U niversity  P ress; 352 pp , H ardback  
ISBN  0521822955 £ 60.00 «  23520 F t+ áfa
Paperback
ISBN  0521529859_____________ £ 19.99 «  7836 F t+ áfa____________

T h e  Blackw ell Com pan ion to L a w  and Society
B lackw ell C om pan ions to Socio logy 
Sarat, Austin
A study of the relationship between law and social interaction. Thirty-three 
essays examine a wide range of critical questions, covering topics such as the 
various legal systems favoured by different societies and cultures and the
effect that law has on scientific and technical advancement._______________
Ju n  2004, B lackw ell Publish ing; 672 pp , H ardback 
ISBN  0631228969 £ 100.00 «  39200 F t+ áfa

International H a n d b o o k  o f Intelligence
Sternberg Robert ].
This book is the first international handbook of intelligence ever published. It is 
intended to prove a truly international perspective on the nature of intelligence.
It covers intelligence theory, research, and practice from all over the globe.____
Mar 2004, Cambridge University Press; 500 pp, Hardback 
ISBN 0521808154 £ 70.00 *  27440 Ft+áfa
Paperback
ISBN 0521004020_________ £ 26.00 -  10192 Ft+áfa_________

Blackw ell H a n d b o o k  o f  C h ild ho o d  Social 
D evelopm ent
Blackwell Handbooks of Developmental Psychology
Smith, Peter K ;  Hart, Craig
An overview of research and theory in childhood social development from 
pre-school age to the onset of adolescence. Chapters are contributed by 
experts in the field from Australasia, Europe and North America and cover
30 topics in terms of research, applied research and policy.________________
Jun 2004, Blackwell Publishing, 608 pp, Paperback
ISBN 0631217533__________ £ 24.99 »  9796 Ft+áfa__________

En cyclo p e d ia  o f  Sculpture
Bostrom, Antonia
This two-volume, illustrated reference work addresses students, professional 
scholars, and an informed general readership. It is international in its scope
and covers prehistoric to 21st-century sculpture.________________________
Nov 2003, Fitzroy Dearborn, 3 vols, 1936 pp, Hardback
ISBN 1579582486_________£ 250.00 »  98000 Ft+áfa__________

E n cyclo p e d ia  o f  W orld Environm ental H isto ry
This three-volume set, written by a team of international experts, provides 
not only broad historical coverage on how human beliefs and actions have 
altered the natural world, but also covers the latest developments in the field. 
Nov 2003, Roudedge; 3 vols, 1504 pp, Hardback 
ISBN 0415937329________£ 275.00 »  107800 Ft+áfa__________

T h e  Environm ent E n cy clo p e d ia  and Directory 2004
Examining environmental issues throughout the world, this reference tide 
contains thorough definitions and explanations of terms relating to the 
environment. The volume includes detailed maps, an extensive bibliography 
and a Who's Who section, making this an essential one-stop reference work
for anyone interested in environmental issues.__________________________
4th ed, May 2004, Europa Publications; 640 pp, Hardback 
ISBN 185743224X_______ £ 295.00 «  115640 Ft+áfa__________

H a n d b o o k  o f  Evo lu tion
Wuketits, F
This three-volume handbook provides an overview of the history and 
methods used in the study o f evolution, including controversial theories and 
discussions. It should be useful for researchers in the natural sciences,
sociology, and philosophy.__________________________________________
Volume 1: The Evolution of Human Societies and Cultures 
Dec 2003, John Wiley & Sons, 500 pp, Hardback 
ISBN 3527308393 £ 125.00 «  49000 Ft+áfa
Volume 2: The Evolution of Living Systems 
Jan 2004, 500 pp
ISBN 3527308385 £ 125.00 *  49000 Ft+áfa
Volume 3: From the Origin of the Universe to the Origins of Live 
May 2004, 500 pp
ISBN 3527309691 £ 125.00 «  49000 Ft+áfa
3 Volume Set, May 2004,1500 pp
ISBN 3527306226 £ 325.00 ~ 127400 Ft+áfa



A használók elvárásának es 
elégedettségének kérdőíves 
vizsgálata a könyvtárakban

Módszertani útm utató

Vidra Szabó Ferenc

1. Bevezetés

Korszerű intézményi működés csak úgy képzelhető el, ha pontosan megfogalmazzuk a működési koncepciónkat, kidolgozzuk az intézmény stratégiai tervét, és alapvető minőségmenedzsment módszereket alkalmazunk. Mindezek megalkotásakor támaszkodhatunk saját elképzeléseinkre, vágyainkra, kiindulhatunk hagyományainkból, eddig elért eredményeinkből, meríthetünk más intézmények gyakorlatából. Bárhogyan járunk el, előbb-utóbb elérkezünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy vajon mit szólnak mindehhez a partnereink, a felhasználóink, a „vevőink”?

Különösen fontos a partnerek elvárásainak és vélekedésének az ismerete akkor, ha tudatosan akarjuk mérni az intézmény teljesítményét, ha elkötelezzük magunkat a minőségmenedzsment módszerek alkalmazása mellett. A könyvtárak esetében fontos szerepe van a minőségnek, hiszen az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltoztak a könyvtárhasználati szokások, egyre szélesedik azoknak a köre, akik a könyvtárakat mint korszerű információforrásokat értelmezik, és elvárják, hogy a szolgáltatások gyorsak, pontosak, korszerűek legyenek. A korszerű felszereltség önmagában nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az információs társadalom elvárásainak, arra is szükség van, hogy a szolgáltatá
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se VIDRA SZABÓ FERENC SSsainkat az állandóan változó társadalmi környezet elvárásaihoz igazítsuk.Be kell látnunk, hogy megkerülhetetlen a partnerek elvárásainak beépítése a szervezet működésének rendszerébe. Módszertani útmutatónkkal azoknak a munkáját szeretnénk segíteni, akik szakszerűen szeretnék mérni a partnerek elvárásait, akik nem elégszenek meg felszínes, közhelyszerű igazságok megfogalmazásával, akiknek a felmérési eredményekre nem azért van szükségük, hogy kielégítsék a saját vagy a fenntartójuk előzetes igényeit. Azokhoz szeretnénk szólni, akik valóban meg akarják ismerni a használók (és a potenciális használók) elvárásait, annak érdekében, hogy az intézmény működését minél jobban alárendelhessék mindezen igények kielégítésének.Munkánkban elsősorban a kérdőíves vizsgálatokra koncentrálunk, megjegyezve, hogy a használói elvárás és elégedettség mérésnek még számtalan egyéb lehetősége van, amelyeket most nem tárgyalunk. Csak néhány példa: fókusz csoportok, kívánság doboz, panaszok és reklamációk elemzése, az e-mai- len és weblapon keresztül beérkezett vélemények értékelése stb.
2. A kutatás terve

A kutatási terv elkészítése során számos döntést kell hoznunk: milyen témát vizsgáljunk, milyen populációban, milyen kutatási módszerrel és milyen céllal.Az adatfelvétel előtt fontos tisztázni, hogy mi a 
munkánk célja, mit szeretnénk megtudni. Űj szolgáltatást szeretnénk bevezetni? Kíváncsiak vagyunk arra, hogy használóink hogyan ítélik meg a munkánkat? A fenntartót akarjuk meggyőzni arról, hogy jól dolgozunk? Tanulmányt akarunk írni a szaksajtóba? Munkánk megtervezésekor ugyancsak fontos számba venni, hogy a fenti kérdések megválaszolásakor milyen apparátus, mekkora szellemi

tőke, mennyi fizikai erő áll rendelkezésünkre, illetve milyen anyagi forrásokra számíthatunk.Fontos része munkánk előkészítésének a kutatás so
rán használt fogalmak tisztázása, egyértelművé tétele. Ugyanazt érti-e mindenki például a következő fogalmakon: célközönség, szolgálandó közönség, könyvtárhasználó, könyvtárlátogatás, kölcsönzés stb.?A célok, lehetőségek, körülmények mérlegre tétele után ki kell választanunk a vizsgálat módszerét, illetve a különböző módszerek kombinációját. Hasznos segítséget kaphatunk mindehhez, ha áttanulmányozzuk a korábbi kutatásokról szóló beszámolókat, tanulmányokat, hiszen az irodalmat áttekintve lehetőségünk van arra, hogy módosítsunk elképzeléseinken, átvehetjük más kutatások módszerét, összehasonlíthatóvá tehetjük saját felmérésünk eredményét másokéval.A fogalmak meghatározása és a kutatási módszer kiválasztása után konkrét mérési eljárásokat kell kialakítanunk. Az operacionalizálás azon konkrét lépések, illetve műveletek meghatározását jelenti, melyeket egy bizonyos fogalom mérésére használni fogunk. Például, ha a könyvtárhasználók olvasó- szolgálattal kapcsolatos elégedettségét vizsgáljuk, akkor konkrét kérdéseket kell megfogalmaznunk, amelyek segítségével pontos választ kaphatunk a minket érdeklő kérdésekre. El kell döntenünk -  többek között - ,  hogy nyitott1 vagy zárt2 kérdéseket teszünk-e fel, alkalmazunk-e attitűdskálákat3 stb.A vizsgálat előkészítésének egyik döntő lépése a 
minta kiválasztása. Arra, hogy a teljes populációt megkérdezzük, ritkán van lehetőség, általában nincs is erre szükség. Ugyanakkor a helytelenül kiválasztott minta megkérdőjelezheti vizsgálatunk hitelességét, ezért nagyon nagy gondot kell fordítani a minta megfelelő nagyságára és a kiválasztás módszerére.
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88 A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... 88Mindezek után következhet az adatgyűjtés: a kérdőívek kitöltése, interjúk készítése, a megfigyelés, a kísérlet.Régi tapasztalat, hogy a legtöbb kutatás során az igazi nehézségek az adatok feldolgozásakor kezdődnek: amikor rádöbbenünk, hogy nem tudunk mit kezdeni azokkal a válaszokkal, amelyeket a gondosan megtervezett kutatásunk jól megfogalmazott kérdéseire adtak a szakszerűen kiválasztott mintánk résztvevői. Az adatfeldolgozás során a válaszokat először kategorizáljuk, osztályozzuk, azaz kódoljuk, majd minden információt valamilyen, számítógép által olvasható alakra hozunk és rögzítünk. Végső soron az összegyűjtött adatok feldolgozásának az a célja, hogy megfogalmazhassunk valamilyen következtetést a bennünket eredetileg kutatásra ösztönző érdeklődési területtel, elgondolásainkkal vagy elméletünkkel kapcsolatban, vagyis hogy 
elemzést készítsünk a tapasztalatainkról.A kutatási folyamat utolsó fázisába az általunk végzett kutatás és az abból levont következtetések hasznosítása tartozik, a felhasználás. El kell döntenünk, hogy megelégszünk-e az eredmények puszta leírásával, vagy végig akarjuk gondolni az eredményekből adódó következtetéseket, és gyakorlati lépéseket is akarunk tenni. Javaslatainkkal megkeressük-e a fenntartót, módosítunk-e a szolgáltatásunkon, átalakítjuk-e az intézményünk szervezeti struktúráját stb.Kutatásunk megkezdése előtt tanácsos részletes tervet készítenünk a kutatás egészéről, annak érdekében, hogy egyben láthassuk az egész kutatási folyamatot. A tervezet elkészítése segíthet a munkatársak vagy a fenntartó meggyőzésében is azért, hogy támogassák a vállalkozásunkat.A kutatási tervezet fontosabb elemei:© Probléma vagy cél. Pontosan mi az, amit vizsgálni akarunk? Miért érdemes vizsgálnunk? Milyen gyakorlati jelentősége van a kezdeményezett vizsgálatnak?

© Szakirodalmi áttekintés. Mit írtak a témáról mások? Milyen hasonló kutatások folytak korábban? Az eddigi eredmények egybehangzók vagy ellentmondanak egymásnak? Vannak-e olyan hibák, hiányosságok az eddig született kutatásokban, melyeket orvosolni tudnánk? Milyen egyéb forrásdokumentumok állnak a rendelkezésünkre (pl.: statisztikai adatok)?© A vizsgálat alanyai. Kiknek a vizsgálatával kívánunk anyagot gyűjteni? Határozzuk meg a vizsgálat tárgyait általában, elméletileg, továbbá konkrétan is: pontosítsuk, hogy az alapsokaságból kik érhetők el és hogyan lehet őket elérni. Helyénvaló-e mintavételt alkalmazni? Ha igen, milyen mintát tervezünk?© Mérés. Melyek a kutatás legfontosabb változói. Hogyan definiáljuk és hogyan mérjük őket? Ezek a definíciók és mérési eljárások a korábbi hasonló témájú kutatásokat követik, vagy eltérnek azoktól?© Adatgyűjtési módszerek. Hogyan zajlik a tényleges adatgyűjtés? Kísérletet vagy kérdőíves felvételt tervezünk? Végzünk-e terepmunkát, vagy a már meglévő statisztikák másodelemzésére4 kívánunk összpontosítani?© Elemzés. Jelezzük, hogy milyen típusú elemzést kívánunk végezni. Fontos az elemzés céljának és logikájának részletes kifejtése. Precíz leírásra törekszünk? Meg akarjuk magyarázni, miért vannak a dolgok úgy, ahogyan vannak? Melyek az elemzésnél szóba jöhető magyarázó változók5, és hogyan lehet ellenőrizni, hogy megfelelően magyarázzák-e a különbségeket?© Határidők. Érdemes előzetesen rögzíteni az egyes kutatási fázisok határidőit. Ha nem állítjuk össze a kutatás lépéseinek menetrendjét, vagy ha nem tartjuk magunkat ehhez, elúszhatunk a munkákkal, az egyéb tevékenységeink függvényében egyre későbbre halogathatjuk a
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SS VIDRA SZABÓ FERENC SSfeladatokat, végül parttalanná válhat a munkavégzésünk.© Költségvetés. Ha a vizsgálatunk költségeire valakitől anyagi támogatást kérünk (például pályázunk), költségvetést kell készítenünk, de egyébként is érdemes számba venni, hogy milyen közvetlen és közvetett költségekkel jár a feladat elvégzése. (Például: mennyibe kerül a kérdőívek sokszorosítása, mennyi munkaidőt fordítanak rá a kollégák, mekkora a rezsi költség stb.) A kutatás zárásaként esetleg ki tudjuk mutatni, hogy a ráfordított költségek megtérülnek-e az eredmények hasznosítása során, ezzel igazolni tudjuk munkánk hasznosságát.
2.2. Elemzési egységekA kutatás megtervezésekor fontos szempont, hogy mit tekintünk elemzési egységnek. Az elemzési egységek azok az egységek, amelyeket -  avégre, hogy megkapjuk az összes ilyen egység leírását, vagy hogy megmagyarázhassuk a köztük lévő különbségeket -  megfigyelünk és leírunk. Fontos dolog például annak tisztázása, hogy az egyes tanulók áll- nak-e vizsgálódásunk középpontjában, vagy az egyes osztályok, esetleg az egyes iskolák.A leggyakoribb egység az egyén. Társadalmi csoportokat és interakciókat általában egyénekre vonatkozó megfigyelések összesítése és feldolgozása útján írhatunk le és magyarázunk. Társadalmi csoportok is lehetnek kutatásaink elemzései egységei. Ez nem ugyanaz az eset, mint amikor egy csoport tagjait vizsgáljuk. Ha például azért vizsgálom egy sportkör tagjait, hogy ismereteim legyenek a sportolók könyvtárhasználati szokásairól, akkor az egyes egyén (a sportoló) az elemzési egység. De ha egy város összes sportkörét tanulmányozom, annak érdekében, hogy kiderüljenek a különbségek, például az „elit” sportegyesületek és a „periférikus” sportegyesületek között, akkor az elemzési egység: egy

csoport. Ugyanígy lehet elemzési egység például a család, vagy a baráti társaság. Formális szervezetek is lehetnek kutatási egységek, például az iskolák, a vállalatok vagy az egyházak.
2.3. Az idődimenzióMegfigyeléseinket végezhetjük többé-kevésbé egy időben (keresztmetszeti vizsgálatok), vagy szándékosan kiterjeszthetjük egy hosszabb időszakra (longitudinális vizsgálatok).© Keresztmetszeti vizsgálatokA használókkal kapcsolatos vizsgálatokat végezhetjük úgy, hogy egy adott időpontban kérdezzük meg őket, mintegy pillanatfelvételt készítve róluk, és azután alaposan elemezzük ezt a metszetet. Ennek a módszernek elsősorban akkor van létjogosultsága, ha viszonylag kevés konkrét tapasztalattal rendelkezünk, tehát a célunk elsősorban felderítő jellegű, illetve abban az esetben, ha bizonyos jelenséget nem értünk, és a jelenség okait keressük. Egy-egy keresztmetszeti vizsgálat kiindulópontja lehet a későbbi longitudinális vizsgálatoknak.© Longitudinális vizsgálatokAmennyiben a megfigyelések hosszabb időn keresztül folynak, longitudinális vizsgálatról beszélünk. Előnye, hogy részletes információkat nyerünk az időbeli folyamatokról, amelynek használói igények módosulásainak megismerése szempontjából különös jelentősége van. A trendvizsgálatok valamely nagyobb populációban idővel bekövetkezett változásokat tanulmányozzák, például a népszámlálási adatok összehasonlítása, vagy a politikai közvéleménykutatások. A kohorszvizsgálatok speciális alpopulációkat (kohorszokat) tanulmányoznak, és megnézik, hogy időben hogyan változnak. Például egy kohorsznak tekinthetjük az egy időszak alatt (mondjuk 1970 és 80 között) született személyeket. Bár minden alkalommal más személyeket kérdezünk meg, mégis mindegyik minta az 1970 és 80
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SS A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... SSközött született személyekből tevődik össze. A pa
nelvizsgálatok hasonlóak a trend- és a kohorszvizs- gálatokhoz, csakhogy ebben az esetben minden alkalommal ugyanazokat az embereket vizsgáljuk. Tehát míg egy trendvizsgálat segítségével kideríthetjük, hogy egy nagyobb településen hogyan változik a könyvtár megítélése a lakosság egészének körében, addig a kohorszvizsgálatok segítségével nyomon követhetjük, hogy egy szűkebb csoport, például a középiskolát egy időpontban kezdő fiatalok vélekedése miként változik, a panelvizsgálat segítségével pedig arra a kérdésre is választ kapunk, hogy az egyes konkrét személyek véleménye milyen módon változik. A legpontosabb képet természetesen a panelvizsgálatokból kapjuk, hiszen ezekben az esetekben arra is lehetőségünk van, hogy a változások okaira rákérdezzünk. Hátránya, hogy az azonos személyek nyomon követése, és a válaszadásra való újbóli rábírása nem mindig problémamentes, illetve az is, hogy ha mégis rendszeresen kapunk választ ugyanattól a megkérdezettől, úgy ezek a válaszok egyre rutinszerűbben alakulnak, a válaszadó szinte „megtanulja” a kérdőívet és a kérdésekre adható „kényelmes” válaszokat.
3. Konceptualizálás és mérésAzt a folyamatot, melynek során pontosan meghatározzuk, hogy az egyes kifejezéseken mit értünk, 
konceptualizálásnak nevezzük. A konceptualizálás során specifikáljuk a fogalmainkhoz kapcsolódó elmosódott gondolati képeket és kiválasztjuk, hogy milyen fajta megfigyelések és mérések felelnek meg kutatásunk céljaira. Mielőtt azonban ezekhez a mérésekhez hozzákezdenénk, pontosan tudnunk kell, hogy mit értünk például könyvtárlátogatón, szolgáltatáson, szolgáltatás igénybevételén stb. Amennyiben méréseket akarunk végezni, nem szabad figyelmen kívül hagyni a mérések megbízhatóságát és érvényességét.

A mérés megbízhatósága azon múlik, hogy valamely eljárás, ha ismételten alkalmazzuk ugyanarra a tárgyra, mindig ugyanazt az eredményt adja-e. A megbízhatóság elérése érdekében fogalmazzunk világosan, és csakis olyasmit kérdezzünk az emberektől, amikre tudják a választ, amelyek relevánsak a számukra. Hiába kérdezzük meg az olvasótól, hogy szerinte megfelelő-e a könyvtári rendezvények színvonala, ha az illető még soha nem járt egyetlen rendezvényünkön sem. A megbízhatóságot nagyban befolyásolja tehát a kérdések összeállítása, valamint a mintavétel6 módja, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kutatásban résztvevő segéderők -  kérdezők, feldolgozók -  szerepét sem.
A mérés érvényessége arra vonatkozik, hogy a mérésből származó adatok mennyire kapcsolódnak az adott fogalom elfogadott jelentéseihez, vagyis azt mutatják-e, amit valójában mutatniuk kell? Vannak olyan mutatók, amelyekről „ránézésre” meg lehet állapítani, hogy érvényesek-e az adott fogalom mérésére, de lehet vizsgálni az érvényességet valamilyen döntő ismérv szerint is. (Az egyetemi felvételi vizsga érvényességét például az mutatja meg, hogy mennyire jól tudja megjósolni a diákok későbbi tanulmányi előmenetelét.) A terjedelmi érvényes
ség arra vonatkozik, hogy mennyire fogja át a mérőeszköz a fogalom jelentéstartományát (bevonunk-e minden fontos változót a mérésbe). A szerkezeti ér
vényesség azon alapul, hogy milyen kapcsolatban van mérőeszközünk a többi változóval. Feltételezhetjük, hogy az elégedettség mérésére jó mutató a látogatások gyakorisága, mert azt gondoljuk, hogy azért jönnek olyan sűrűn az olvasóink, mert elégedettek a szolgáltatásainkkal. Azonban ha összevetjük más mutatókkal (például a konkrét elégedettségi kérdések válaszaival), kiderülhet, hogy nincs összefüggés a látogatások gyakorisága és az elégedettség között, vagyis a látogatás gyakoriságát más tényezők magyarázzák (például, hogy mennyi házi feladatot adtak fel az iskolában), és nem az elégedettség!
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4. Operacionalizálás

Míg a konceptualizálás az elvont fogalmak finomítását és specifikálását jelenti, addig az operacionalizálás azoknak a konkrét kutatási eljárásoknak (műveleteknek) a kialakítását, melyek eredményeképpen ezekkel a fogalmakkal a valóságban megjelenő' empirikus megfigyelésekhez jutunk, vagyis az operacionalizálás során a változók méréséhez vezető konkrét empirikus eljárásokat határozzuk meg.A konceptualizáslás és az operacionalizálás folyamatát úgy tekinthetjük, hogy ilyenkor határozzuk meg a változókat és az őket alkotó attribútumokat. 
Az attribútum valamely dolog tulajdonsága, jellemzője, például hogy valaki nő, hogy valaki öreg, hogy valaki egyetemi hallgató. A változó pedig nem más, mint a logikailag egymáshoz tartozó attribútumok halmaza: a nem változója például a férfi és a nő halmazából áll, másképpen fogalmazva: a nem változója a „férfi” és a „nő” értéket veheti föl.
4.1. Mérési szintekMinden változónak két fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az egyik, hogy az őt alkotó attribútumok felsorolása teljes legyen. Ez annyit jelent, hogy minden elemzési egységet be tudjunk sorolni a változó valamelyik attribútuma alá. A változót alkotó attribútumoknak ugyanakkor egymást kölcsönösen 
kizáróknak kell lenniük. Minden elemzési egységet be kell tudnunk sorolni egy és csakis egy attribútum alá.Ezekkel a tulajdonságokkal minden változó attribútumainak rendelkeznie kell. Az attribútumok között azonban további kapcsolatok is létezhetnek, ezeknek megfelelően különböző mérési szintekről, 
mérési skálákról beszélünk. A mérési skálák, mérési szintek jelentősége elsősorban az adatelemzéskor kerül elő, de érdemes már a kutatás megtervezésekor gondolni rá. Amennyiben a vizsgálandó változók egy adott mérési szintre korlátozódnak -

például csak sorrendiek - ,  ennek megfelelően kell az elemzési eljárásokat is megválasztanunk. Fel kell készülnünk arra, hogy a változóink mérési szintjének megfelelő kutatási következtetéseket tudunk csak levonni. Például ki tudjuk számolni a kérdezésbe bevont személyek átlagos életkorát, de nem érdemes arra készülnünk, hogy megadjuk majd a könyvtárhasználók átlagos elégedettségét, mivel ez sorrendi (ordinális) változó, az átlaghoz pedig intervallum mérési szintű adatok kellenek. Ugyanakkor egy adott mérési szintű (például arányszintű) változó alacsonyabb szintűként (például ordinálisként) is kezelhető. Az életkort például kezelhetjük sorrendi változóként is, és leírhatjuk fiatalként, középkorúként vagy idősként az egyéneket, pontosan meghatározva az egyes korcsoportok határait. De a csoportosítás alapjául szolgálhat például, hogy ki született a második világháború előtt, amely esetben nominális változóként használjuk a születési dátumot.Az adatfelvétel megtervezésekor törekednünk kell arra, hogy az adatokból a lehető legmagasabb mérési szintet nyerjük: ha a személyek pontos korát kérdezzük meg, később beoszthatjuk őket sorrendi vagy névleges csoportokba.
Névleges (nominális) skála. A névleges skála (a névleges mérés szintje) a számok legkötetlenebb hozzárendelését jelenti. A névleges mérés szintjén valamennyi objektum (dolog) megjelölésére, megnevezésére számot használunk, megjegyezve, hogy a szóval vagy betűvel való megjelölés is megfelelő lenne. Névleges skálán helyezkednek el például a gépkocsik rendszámai, az egyes személyek adószámai, de ide sorolhatjuk a nem jelölését is (1 =  férfi, 2 = nő). Ez a legegyszerűbb mérési forma. A hozzárendelési szabály ebben az esetben a következő: ne rendeljünk azonos számokat különböző dolgokhoz (osztályokhoz), vagy különböző számokat azonos dolgokhoz (osztályokhoz). Ezen a szinten csak az egyenlőség az egyedüli reláció, a skála egyes elemei között semmilyen számtani művelet nem végezhe
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88 A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... 88tő. (Például nincs értelme kiszámítani a magyarországi autók rendszámában található számok átlagát.)
Sorrendi (ordinális) skála. A névleges skála továbbfejlesztésének legegyszerűbb lépése, ha két dolgot valamilyen közös tulajdonság alapján hasonlítunk össze. A sorrendi skála a dolgok viszonylagos helyét is meghatározza, azaz rendezi azokat. A gyakorlatban számos olyan eset van, amikor a megfigyelhető dolgokat valamilyen közös tulajdonságuk alapján hasonlítjuk össze és állítjuk sorrendbe, vagy másképpen kifejezve: rangsort készítünk. Fontos megjegyeznünk, hogy a sorrendi skálán mért attribútumok nincsenek egymástól egyenlő távolságra, vagyis az egymást követő intervallumok nem azonos nagyságúak.A sorrendi skálán elhelyezkedő elemek között viszonylag kevés művelet végezhető el: ilyenek a médián7, a kvantilisek8 és a rangkorrelációs9 együtthatók meghatározása.Sorrendi skálán helyezkednek el például az iskolai osztályzatok: a kettes osztályzat mindig „magasabb” szintű tudást feltételez, mint az egyes, de az egyes és a kettes osztályzat közötti távolság nem minden esetben egyezik meg a kettes és a hármas, vagy a négyes és az ötös osztályzat közöttivel. Ennek ellenére mégis gyakran kezelik úgy, mintha az egyes osztályzatok között a távolság azonos volna, és ennek következtében fordulhat elő, hogy például átlagot számítanak belőlük.

Intervallum skála. Vannak olyan változók, amelyek attribútumai közötti távolságról is érdemes beszélni, ezek ugyanis pontosan olyan távolságban helyezkednek el a mérési skálán, mint a valóságban. Az intervallum skálán elhelyezkedő adatoknak tehát van közös mértékegységük, de nincs abszolút „0" pontjuk. Ezen a szinten mérjük például a naptári időt, a tengerszint feletti magasságot, a társadalomtudományok területén pedig a standardizált intelligencia-tesztek eredményét. A mértani átlag és a relatív szórás kivételével valamennyi statisztikai

jellemző és mutató számítható, például a számtani átlag, a szórás, a korrelációs együttható.
Arányskála (abszolút skála). Az arányskála rendelkezik az előbbi skálák összes tulajdonságaival, ezen kívül van abszolút nulla pontja, még akkor is, ha ezt gyakorlatilag nem lehet elérni (például a hőmérséklet abszolút nullpontja). Társadalomtudományi példák közül említhetjük az életkort, hogy mióta lakik valaki egy adott helyen, valaki hányszor házasodott. Az arányskálán kapott számokkal az összes aritmetikai és statisztikai művelet elvégezhető.
4.2. Kérdezési útmutatóA változók operacionalizálásának leggyakoribb módja, hogy kérdéseket teszünk fel embereknek -  interjút készítünk velük -, és így szerzünk adatokat az elemzéshez és az értelmezéshez. Az interjúkat strukturáltságuk alapján három csoportba sorolhatjuk: strukturált, félig strukturált és strukturálatlan interjúk. A strukturált interjú azt jelenti, hogy a kérdéseket előre pontosan megfogalmazzuk, és a kérdezés során az előre megfogalmazott módon és sorrendben kell feltenni, nem lehet sem átfogalmazni azokat, sem magyarázatot fűzni hozzájuk. A strukturált interjú tipikus formája a kérdőív. A kérdőív kérdéseit felteheti kérdezőbiztos, vagy megkaphatja a kérdőívet a válaszoló, hogy ő maga töltse ki. A 

félig strukturált interjú kérdéseit nem fogalmazzuk meg szó szerint, hanem csak részletes témaköröket jelölünk meg: interjúvázlatot készítünk. Ebben az esetben a kérdezőnek nagyobb szabadsága van, hiszen az interjúszituáció függvényében módosíthatja a kérdéseket, újabb kérdéseket fogalmazhat meg, „mélyítheti” az információkat. A félig strukturált interjút rögzíthetjük magnetofonnal, de a kérdező jegyzetelhet, vagy -  különösen indokolt esetekben -  leírhatja a válaszokat később, emlékezetből is. Ezt az interjútechnikát általában akkor alkalmazzuk, amikor bizonyos témáról alig van előzetes információnk (felderítő jellegű vizsgálatok), vagy
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 741



86 VIDRA SZABÓ FERENC 86pedig, ha nem extenzív adatokra van szükségünk, hanem egy témán belül árnyalt képet akarunk festeni, melynek során fontos megismerni a válaszadók gondolatmenetét, szóhasználatát is. Tehát ennek a technikának előnye az árnyalt mélységű információszerzés, hátránya viszont a feldolgozás nehézsége, valamint az a körülmény, hogy csak jól képzett, a témában otthonosan mozgó kérdezőkkel szabad dolgoznunk.
A strukturálatlan interjú technikát a társadalomtudományi kutatások során általában nem használjuk, leginkább a pszichiáterek által alkalmazott „mélyinterjú” technikának felel meg, melynek során szabadon hagyjuk beszélni a pácienst, és alig avatkozunk be kérdésekkel vagy instrukciókkal.
a.3. Kérdőívszerkesztés

A kérdőív közismert és konkrét példája az operacionalizálásnak, így általános vizsgálódásunk konkretizálására igen alkalmas téma. A kérdezés során kérdéseinket feltehetjük nyitott és zárt formában. A nyitott kérdésre a kérdezett a saját szavaival felel. Megkérdezhetjük például, hogy „Véleménye szerint milyen szolgáltatások hiányoznak leginkább ebből a könyvtárból?” . Másik lehetőség a zárt 
kérdés, amelynél a megkérdezettnek az előre megadott válaszlehetőségek közül kell választania. A zárt kérdések előnye, hogy sokkal könnyebb feldolgozni, mint a nyitott kérdéseket, amelyeket a számítógépes feldolgozás előtt kódolni kell, hátránya viszont, hogy a kutató előre strukturálja a válaszokat. Amikor egyértelmű, hogy egy adott kérdésre milyen érdemleges válaszokat lehet adni, akkor célszerűbb zárt kérdést alkalmazni. Ügyelni kell azonban a korábban már jelzett szerkezeti körülményre, egyrészt hogy a válaszlehetőségek listája teljes legyen, másrészt a válaszkategóriák egymást kölcsönösen kizáróak legyenek. (Előfordulhat, hogy megengedjük, vagy kifejezetten kérjük a több választ,

ezt azonban a kérdőívben mindenképpen jelezni kell.)Akár nyitott, akár zárt kérdéseket alkalmazunk, ügyelni kell arra, hogy a kérdések világosak legyenek. Gyakran előfordul, hogy oly mértékben belebonyolódunk a vizsgált témába, hogy számunkra világosak a vélemények és attitűdök -  a kérdezettek számára azonban, akiknek nagy része alig foglalkozott a témával, nem. Vagy, ha csak felületesen ismerjük a témát, megeshet, hogy a kérdésünk emiatt nem lesz elég pontos.Óvakodjunk a többértelmű, összetett kérdésektől is. Alapszabályként szögezhetjük le, hogy egy kérdésen belül csak egy kérdést tegyünk fel. Gyakran találkozunk az alábbihoz hasonló kérdéssel: „ Vélemé
nye szerint elég nagy-e a könyvállomány, és megfele
lőnek tartja-e a könyvállomány összetételét?” Hasonlóan fontos, hogy a kérdőívben a megkérdezettek többsége számára lényeges, aktuális dolgokról' kérdezzünk, amelyek nem állnak távol tőlük. Ha olyasmiről kérdezzük a véleményüket, amelyet nagy részük se meg nem gondolt, se fontosnak nem tartott, esetleg nincs is róla ismerete, az eredményeknek nem sok hasznát vesszük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy általában azok is nyilvánítanak véleményt, akik korábban soha nem gondolkoztak el egy adott témáról, amiből viszont az következik, hogy a kapott válaszokkal nem sokat tudunk kezdeni. A négy elemit végzett, gyengén látó néni aligha fog érdemi választ adni arra kérdésre, hogy elégedett-e a könyvtárban található számítógépek memóriájával, illetve előfordulhat, hogy annak ellenére válaszolja azt, hogy nagyon elégedett, hogy fogalma sincs a kérdésről.Kérdéseink tehát legyenek rövidek, tömörek, egyértelműek, és törekednünk kell arra is, hogy ne su- 
galljuk a választ. Amikor az emberektől kérdezünk valamit, ők a választ mindig megszűrik aszerint is, hogy mit illik mondani, vagy mivel kelthetnek jó benyomást. Valószínűleg nehezen válaszolják a könyvtáros kérdésére azt, hogy elégedetlenek a
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SS A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... S3könyvtárosok szakmai felkészültségével. Fokozhatjuk a megkérdezettek befolyásolását azáltal, ha a kérdésben sejteni lehet, hogy milyen választ várunk tőlük. „ Ugye nagyon nehéz manapság a pa
raszti munka...?” -  hallhatjuk gyakran a televízió riporterétől.A kérdőív külső megjelenése legalább annyira fontos, mint az, hogy mit kérdezünk és milyen megfogalmazásban. Általános szabály, hogy a kérdőív gazdálkodjék bőségesen a hellyel és legyen rendezett. Gyakran félünk attól, hogy túlságosan hosszú lesz a kérdőívünk, ezért több kérdést zsúfolunk egy sorba, rövidítéseket alkalmazunk, próbálunk minél kevesebb papírt felhasználni. Az effajta igyekezet nem célravezető, sőt kifejezetten veszélyes. Ha több kérdést írunk egy sorba, lehet hogy a másodikat észre sem veszik; a rövidítéseket könnyű félreérteni; ha kevés hely marad a válaszra, hajlamosak lesznek a kelleténél rövidebben fogalmazni, és lényeges válaszelemek elmaradhatnak.A leggyakoribb kérdésforma a zárt kérdés, vagyis amikor egy sor előre megadott válasz közül kell a megkérdezettnek a megfelelőt bejelölnie. A legelfogadottabb módszer, hogy a válaszlehetőségek elé kis négyzeteket illesztünk, és válaszolni a megfelelő négyzetbe írt „X ” jellel lehet. Ugyancsak jó megoldás, ha nem négyzeteket alkalmazunk, hanem minden válasz elé kódszámot írunk, és ezek közül kell bekarikázni a megfelelőt. Ez utóbbi megoldásnak az előnye, hogy az adatfeldolgozásnál majdan rögzítendő kódszámot is megkapjuk.A kérdőívben gyakran előfordulnak olyan kérdések, amelyek nem vonatkoznak mindenkire. Például: „ Tagja-e Ön másik könyvtárnak is?” Ha a válasz „nem”, abban az esetben az illetőnek a következő kérdésre értelemszerűen nem kell válaszolnia: „M i 

indokolja, hogy egyszerre több könyvtárnak is tagja 
legyen?” Ezt a két kérdést -  ha szakszerűtlenül akarnánk eljárni -  egy kérdésben is feltehetnénk:

Amennyiben Ön tagja más könyvtárnak is, mi in
dokolja ezt?” Ez a kérdésforma zavarba ejtené azt a válaszolót, aki nem tagja több könyvtárnak, és vagy elleplezné ezt a „fogyatékosságát” , és úgy tenne, mintha több könyvtárnak is tagja lenne, vagy pedig nem válaszolna a kérdésre, ebben az esetben viszont a feldolgozás során törhetnénk a fejünket, hogy miért maradt üresen a papírunk.A követendő forma ilyen esetben a következő:1. Tagja-e Ön másik könyvtárnak is?1 -  nem2 -ig e n . *Mi indokolja, hogy egyszerre több könyvtár tagja legyen?A feltételes kérdéssorozat gyakran több kérdésre is kiterjedhet. Megtehetjük, hogy azoknak az oldalaknak a tetejére, amelyeken csak feltételes kérdések szerepelnek, külön instrukciót írunk: „Ezt az oldalt 
csak azok töltsék ki, akik használnak számítógépet!” Amennyiben a kérdőívünk nem önkitöltős, hanem kérdezőbiztos tölti ki, alkalmazhatjuk az „ugrós” módszert. Az előző példánál maradva:1. Tagja-e Ön másik könyvtárnak is?1 -  igen2 -  nem. (Tovább a 3. kérdésre!)2. M i indokolja, hogy egyszerre több könyvtárnak is

tagja legyen?1 -  Sorolja fel, mely könyvtáraknak tagjaezen kívül?2 -  Mennyire elégedett ennek a könyvtárnak a szolgáltatásaival?3. Korábban volt-e tagja valamilyen könyvtárnak?

Elég gyakori, hogy több olyan kérdést akarunk feltenni, amelyekre ugyanazok a lehetséges válaszok. Ilyenkor a kérdésekből és a válaszokból táblázatot tudunk szerkeszteni. Ezt a formát az alábbiakban szemléltetjük:
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SS VIDRA SZABÓ FERENC SS17. Arra kérjük, hogy tegyen „ X ” jelet az alábbi állítások melletti négyszögbe, annak megfelelően, hogy 
mennyiben ért egyet azzal!

Ennek a formának számos előnye van. Az egyik a jó térkihasználás. A másik, hogy az ilyen módon feltett kérdésekre gyorsabban lehet válaszolni, valamint hogy könnyebben össze lehet vetni egymással a válaszokat. A kérdezett, mivel gyorsan megnézheti, hogy a korábbi kérdésekre mi volt a válasza, ezért könnyebben tud dönteni. Hátránya, hogy táblázatos formába kényszerítünk olyan kérdéseket is, amelyekhez sokkal célszerűbb lenne más, egyedi válaszkategóriákat használni. Némely kérdezettnél azt is elősegítheti, hogy rákapjanak egyfajta válaszsémára, például hogy minden válaszlehetőséggel egyetértenek.Az is hatással lehet a válaszokra, hogy milyen sorrendben tesszük fel a kérdéseket. Egyrészt befolyásolhatja egy kérdés a későbbi kérdésekre kapott válaszokat. Ha a kérdezettek vallásosságának minősítését kérjük („Mennyire fontos az Ön számára a val
lás?'), majd különböző konkrétabb kérdést teszünk fel a vallásossággal kapcsolatban, az utóbbiak megválaszolásánál arra törekedhetnek a megkérdezettek, hogy az előző válaszukhoz következetesek maradjanak. Tanácsos előre olyan kérdéseket tenni, amelyek felkeltik a megkérdezett érdeklődését. Nem szerencsés olyan kérdésekkel indítani, amelyek megrémisztik a válaszadót, például a szexuális életükre, a kábítószer-fogyasztásukra, esetleg a hitükre vonatkozó kérdésekkel. A személyes jellegű

kérdéseket (nem, kor, foglalkozás stb.) érdemes a kérdőív végére tenni. Azok a kérdőívek, amelyek ilyen kérdésekkel kezdődnek, túlságosan személyes jellegük miatt elriaszthatják a válaszadót.Akár kérdező veszi fel, akár a válaszadó tölti ki, minden kérdőívben egyértelmű utasításokat és magyarázó megjegyzéseket kell elhelyeznünk ott, ahol ez szükséges.Hasznos minden önkitöltéses kérdőívet a kitöltésre vonatkozó alapvető instrukciókkal kezdeni. Tanácsos felírni a kérdőívre, hogy mely intézmény vagy szervezet állította azt össze, röviden utalni kell a vizsgálat céljára, valamint udvariasan fel kell kérni az illetőt az együttműködésre. Mindenképpen szerepelni kell, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes vagy kötelező. (Ez utóbbi esetben pontosan fel kell tüntetni a kötelezettséget előíró rendeletet.) A kérdőív befejezéseként illik megköszönni az együttműködést, esetleg utalni rá, hogy a vizsgálat eredményét hol, milyen módon kívánják felhasználni, hozzáférhetővé tenni.Egyértelműen el kell mondanunk, mit akarunk: hogy bizonyos kérdésekre adott válaszokat a kérdés melletti kockába írott X-szel jelöljék, illetve amikor nyitott a kérdés, írják be a válaszukat a megfelelő helyre. Bizonyos kérdések esetében külön instrukciókra is szükség lehet a helyes válaszok biztosítása érdekében. Ez főként olyankor igaz,
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S3 A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... 88amikor valamely kérdés eltér az egész kérdőívre érvényes általános instrukcióktól. Például, ha egy adott kérdésre több választ is lehet adni, vagy rangsorolni kell a válaszkategóriákat.Amennyiben van rá lehetőségünk, érdemes a kérdőívünket -  a véglegesítés előtt -  kipróbálni, így még lehetőségünk nyílik arra, hogy a szükséges módosításokat időben elvégezzük.
5. Mintavétel

5.1. A valószínűségi mintavételA társadalomtudományi kutatások során -  így a használói elégedettség vizsgálatakor is -  általában nincs szükség arra, hogy az érintettek teljes körét -  az alapsokaságot vagy populációt -  megkérdezzük, hanem megelégszünk azzal, hogy kiválasztunk bizonyos számú egyént, és az ő válaszaik alapján következtetünk a többiek véleményére is. Ha az alapsokaságunk minden egyede minden tekintetben egyforma volna -  megegyezne minden demográfiai jellemzőjük, egyforma lenne a véleményük, a magatartásuk stb. - ,  akkor semmi szükség nem lenne mintavételi eljárások kidolgozására, hiszen elég lenne egyetlen személy megkérdezése. Azonban az alapsokaság sohasem ennyire homogén, ezért rákényszerülünk arra -  ha nem akarunk mindenkit megkérdezni -, hogy kiválasszunk közülük azokat, akik majd jól reprezentálják a többiek véleményét is.Ezzel el is érkeztünk az adtafelvétel egyik sarkalatos pontjához: a mintavételi eljárás logikájához és gyakorlatához. A kutatók hajlamosak arra hogy a szakszerű mintavétel lebonyolítását elblicceljék: vagy anyagi okokra hivatkozva (a szakszerű minta összeállítása olykor jelentős anyagi terhet jelent), vagy pedig abban bízva, hogy ha kellően nagy számú mintát vesznek, akkor az minden bizonnyal reprezentatív lesz.

A reprezentatív minta definíciója azonban ennél lényegesen többet takar: egy minta ugyanis akkor reprezentálja az alapsokaságot, amelyből vették, ha a minta összesített jellemzői jól közelítik az alapsokaság ugyanezen összesített jellemzőit. (Ha például a sokaságban 50% a nő, akkor a reprezentatív mintában is „közel” 50%-nyi nőnek kell lenni.) Ha egy 
populáció minden egyedének egyforma az esélye, 
hogy a mintába kerüljön, akkor ez a minta reprezen
tatív lesz erre a populációra nézve. A mintavételnek ezt a módszerét valószínűségi mintavételnek nevezzük, ugyanis a valószínűségelmélet segítségével meg tudjuk becsülni, hogy a minta mennyire hűen tükrözi az alapsokaságot.Az eljárás kulcsa a véletlen kiválasztás. Véletlen kiválasztásnál minden elemnek, a kiválasztási eljárás minden más eseményétől függetlenül, egyforma az esélye arra, hogy kiválasztásra kerül. A véletlenszerű kiválasztás módszerei közül a legelterjedtebbek a véletlenszám-táblázatok, illetve számítógép-programok alapján történő kiválasztások. E módszerek alkalmazásának előnye, hogy mintegy gátat szab a kutató tudatos vagy akaratlan részrehajlásának. Azzal a kutatóval, aki érzései szerint válogatja össze az elemeket, megeshet hogy csak olyanokat választ ki, akik alátámasztják a feltevéseit, vagy csak olyanokat, akik szimpatikusak, esetleg akiket ismer. Másrészt a véletlen kiválasztással válik alkalmazhatóvá a valószínűség-számítás elmélete, amely lehetővé teszi a hiba megbecslését.Mint látjuk, a valószínűségi mintaválasztás két alapelve: a véletlenszerűség és a bekerülés egyenlő esélyének biztosítása. Kicsit bonyolultabb kérdés, hogy mekkora legyen a minta nagysága. Gyakran teszik fel a kérdést az adatgyűjtés előtt álló kollégák, hogy hány embert érdemes megkérdezni. Az is sűrűn előfordul, hogy abban bíznak, hogy ha kellően nagy elemszámú mintával dolgoznak, akkor biztosan érvényesek lesznek az adataik: például ha 1000 vagy pláne 10 000 embert megkérdeznek, akkor azzal a mintával nem lehet gond. Gyakran hal-
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B8 VIDRA SZABÓ FERENC 38lünk olyan érvelést is, hogy ha az alapsokaság 10%-át megkérdezik, akkor az biztosan reprezentatív, ha 20%-át, akkor pedig még inkább.Bátran kijelenthetjük, hogy ezek a becslések nélkülözik a szakszerűséget, hiszen hiányzik belőlük a minta nagyságának megállapításához elengedhetetlenül szükséges két szempont. Az egyik meghatározó tényező az, hogy az alapsokaság mennyire homo
gén. Mint ahogyan korábban láttuk, a teljesen homogén minta esetén -  ha minden porszem teljesen egyforma -  elegendő lenne egyetlen mintaelemmel dolgoznunk. Ha a porszemek sok mindenben eltérnek egymástól, mégpedig jelentős mértékben, akkor egyre több elemű mintát kell vennünk. Vagyis ha a populáció jellemzőinek szórása10 nagy, akkor célszerű a mintánkat is nagyobbra venni. A másik meghatározó tényező, hogy mekkora valószínűség
gel várjuk el azt, hogy a minta jellemzői megegyezzenek az alapsokaságéval, vagyis mekkora hibahatárt vagyunk képesek tolerálni. Ha a hibahatárt például 5%-ban határozzuk meg, akkor a mintából nyert eredmények 95% valószínűséggel fognak megegyezni az alapsokaság jellemzőivel.A minta nagyságának kiszámításának sokféle módszere létezik, mi most a viszonylag egyszerűbbekkel ismerkedünk meg.
5.1.1. A mintanagyság meghatározása binomi

ális eloszlás eseténViszonylag egyszerű a helyzetünk, ha az adataink úgynevezett binomiális eloszlást követnek, vagyis két alternatív kimenetelűek, például: férfi-nő, igen-nem, páros-páratlan stb. Például, ha tudjuk, hogy a könyvtárunk használói között a férfiak 40%-ot, a nők pedig 60%-ot tesznek ki, akkor a következő képlet segítségével meg tudjuk határozni az úgynevezett standard hibát, vagyis azt az értéket, amelyik kifejezi a mintavételi hibát.

Ahol a P és a Q a binomiális populációs paraméterek, százalékos formában.
Példa:P = (a férfiak aránya) 40 Q =  (a nők aránya) 60 n = (a minta elemszáma) 100 s =  (standard hiba)Ha a fenti értékeket behelyettesítjük a képletbe, a következő eredményt kapjuk:
Vagyis 100 fős mintát alapul véve a hibahatár 4,9%, tehát annak a valószínűsége, hogy a mintában is ugyanolyan arányban találunk férfiakat, illetve nőket, mint az alapsokaságban, körülbelül 95% a valószínűsége.Amennyiben a standard hibát határozzuk meg előzetesen, és a kívánatos minta nagyságára vagyunk kíváncsiak, az egyenlet átrendezésével a következő képletet kapjuk: _ P * Q
Behelyettesítve az előző adatokat:

4,92
Vagyis ahhoz, hogy a mintánkban durván 5%-os hibahatárral számolva megegyezzen a férfiak és a nők aránya az alapsokaságéval, legalább 100 fős mintára van szükségünk.
5.1.2. A mintanagyság meghatározása normá

lis eloszlás eseténAmennyiben nem binomiális eloszlással van dolgunk, hanem adataink a normális eloszlást11 követik, figyelembe kell vennünk az elemek szórását is. A szórás a meglévő adatokból -  például a statisztikai adatgyűjtés nyomán - ,  az Excel segítségével könnyedén kiszámítható.
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SS A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... SSHa az alapsokaság (vagy legalább 30 elemű minta) szórását ismerjük és feltételezzük, hogy a sokaság elemei normális eloszlást követnek, a következő' képletet használhatjuk:
Ahol: n = a minta nagysága G = az alapsokaság (vagy a minta) szórása s =  standard hiba
Például:A könyvtári nyilvántartásból tudjuk, hogy a regisztrált olvasók az iskolai oktatásban eltöltött éveiknek a szórásértéke 3. Milyen nagy mintát kell vennünk, ha a minta összeállításakor 90%-os biztonságra törekszünk, azaz 10%-os hibahatár akarunk megengedni? g  = 3s = 0,1 (10% = 0,1) n = ?
Vagyis, ahhoz hogy az olvasók iskolai végzettsége alapján reprezentatív mintát tudjunk venni, 10% hibahatárt megengedve, kilencszáz fős mintára van szükségünk! Ha ezt a számot magasnak tartjuk, akkor vagy tovább növeljük a megengedett hibahatárt, vagy más (alacsonyabb szórású) szempont alapján választunk.A képlet átrendezésével utólagosan, a minta összeállítása és a kérdezés lebonyolítása után is megállapíthatjuk a vizsgálat érvényességét, ebben az esetben azonban korrekcióra már nincs lehetőség:

3
s = —j= = = 0 ,l  V900A fentiekben a minta nagyságának meghatározásának csak a legegyszerűbb módozatait ismertettük, amennyiben ezeknél bonyolultabb helyzettel találjuk magunkat szemben, tanácsos a matematikai statisztikában járatos szakember segítségét kérni.

5.1.3. Mintavételi módszerekAz eddigiekben ismertetett egyszerű véletlen minta
vétel az az alapvető módszer, amelyet a társadalom- tudományi kutatásoknál használt statisztikai számítások feltételeznek. Amennyiben rendelkezésünkre áll a mintavételi keret -  vagyis azoknak az elemeknek a listája, amelyek közül a mintánkat összeválogatjuk - ,  sorban megszámozzuk a listán szereplő elemeket, ezután egy véletlenszám-táblázat segítségével választjuk ki a mintába kerülőket. Ha a mintavételi keret számítógépes adathordozón van, akkor automatikusan számítógéppel is előállíthatjuk az egyszerű véletlen mintát.
A szisztematikus mintavétel az előző módszernél lényegesen egyszerűbb és kevésbé munkaigényes, melynek lényege, hogy a listán szereplő elemek közül minden k-adikat válogatjuk be. Ha a listán 1000 név van, és nekünk 100 elemű mintára van szükségünk, akkor minden tizedik elemet (k =  10) vesszük be a mintába. Hogy minden emberi részrehajlás lehetőségét kizárjuk, az első mintába kerülő elemet véletlenszerűen (például sorsolással) választjuk ki. A módszer neve szaknyelven: véletlen kezdőpontú szisztematikus mintavétel.Ha a listán az elemek bizonyos fajta elrendezésben szerepelnek, nem bölcs dolog a szisztematikus mintavételt alkalmazni. Ha az elemek felsorakozása ciklikus jellegű, és a ciklus hossza egybeesik a mintavételi intervallum hosszával, akkor a minta erősen torzíthat.
A rétegzett mintavétel arra szolgál, hogy nagyobb fokú reprezentativitást érjünk el, vagyis hogy csök
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SS VIDRA SZABÓ FERENC SSkentsük a várható mintavételi hibát. A rétegzés célja, hogy a sokaságot viszonylag homogén részcsoportokra osszuk, és mindegyikből megfelelő számú elemet válasszunk ki. Amennyire homogének a részcsoportok a rétegképző változókban, viszonylag homogének lehetnek más változók szerint is.A rétegképző változók megválasztása leginkább attól függ, hogy milyen változók állnak a rendelkezésünkre. A nem, a korcsoporthoz és a lakóhelyhez való tartozás általában könnyedén megállapítható a regisztrációs adatokból, az iskolai végzettségre és a foglalkozásra vonatkozó adatokat pedig valószínűleg szívesen megadják a könyvtárhasználók. Amikor a rendelkezésre álló változók közül kiválasztjuk a rétegképző változókat, elsősorban azokkal érdemes foglalkozni, amelyek feltehetően összefüggenek azokkal a változókkal, amelyeket szeretnénk hűen reprezentálni. A nem, az életkor, az isko
lai végzettség általában sok változóval összefügg, sok változót „magyaráz” .Az egyik rétegzett mintavételi módszer szerint az alapsokaságot felosztjuk a használt rétegképző változóknak megfelelő, különálló részcsoportokra. (Például: 8 általános iskolai végzettségűek, középiskolai végzettségűek, diplomások.) Ezután minden egyes részcsoportnál megnézzük, hogy a teljes sokaságnak hányad részét teszik ki, majd annyi elemet választunk ki belőlük, hogy a kívánt nagyságú mintában pontosan megfelelő legyen a részarányuk. (Ha például a diplomások aránya az alapsokaság 15%-át teszik ki, akkor a mintánkban is 15%-nak kell lenni.)A másik módszer alkalmazásakor ugyanígy csoportokra osztjuk az alapsokaságot, majd a csoportokat egyetlen összefüggő listaként egymás után írjuk (elől szerepel az összes alapfokú végzettségű, végül pedig az összes diplomás), és ezután véletlen kezdőpontú szisztematikus mintát veszünk a teljes listáról. A lista elrendezése folytán a szisztematikus mintába mindegyik csoportból megfelelő számú elem kerül.

5.2. Nem valószínűségi mintavételElőfordulhat, hogy valószínűségi mintavételre nincs mód, mert például nem áll rendelkezésre olyan lista, amelyből mintát tudnánk venni. Vannak esetek, amikor egy nagyobb alapsokaság olyan kisebb részét szeretnénk vizsgálni, amelynek sok tagját könnyű felismerni, ám mindet számba venni szinte lehetetlen. Például a hajléktalanok körében szeretnénk vizsgálatot folytatni, de nem tudunk róluk listát készíteni, mert nincs pontos nyilvántartásunk. Ebben az esetben alkalmazhatjuk a szakértői 
mintavétel módszerét. A vizsgálat céljának szempontjából elegendő információkhoz juthatunk azáltal, ha megkérdezzük azokat a személyeket, akik jól láthatóan nem rendelkeznek lakással.
A kvótás mintavétel kiindulópontja egy, a célpopuláció jellemzőit leíró táblázat (mátrix). Tudnunk kell, hogy a sokaságban milyen a különböző nemek aránya, azon belül milyen arányban képviselik magukat a különböző iskolai végzettségűek stb. Ha a mátrixot sikerült előállítanunk, ki kell számolni, hogy minden egyes kockájához milyen relatív gyakoriság tartozik. Ezután olyan személyekről kell adatokat gyűjtenünk, mégpedig a sokaságban képviselt arányuknak megfelelő számban, akik az adott cella minden tulajdonságával rendelkeznek. Például a diplomás nők az alapsokaságban 13%-os arányban vannak jelen, akkor a mintában is ugyanilyen arányban kell előfordulniuk. Ha ezt az arányt nem tudjuk biztosítani, akkor az adatokat súlyozni kell.A kvótás mintavétel -  viszonylagos elterjedtsége ellenére -  több problémát is felvet. Először is nem mindig egyszerű olyan részletes előzetes adatokhoz jutni, amelyek alapján helytálló kvótatáblázatot tudunk összeállítani. Másodszor: hiába ismerjük pontosan a cellának a sokaságon belüli részarányát, az adott cellába eső mintaelemek kiválasztásánál torzítások léphetnek fel. A kérdező, aki pontosan tudja, hogy milyen paraméterű személyt kell megkérdez-
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88 A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... 86nie, könnyedén elkerülheti a számára nem szimpatikus egyéneket, vagy előnyben részesítheti az ismerősöket stb.Ritkán alkalmazzuk az egyszerűen elérhető alanyok
ra hagyatkozó mintavételt. Például, ha azoknak a személyeknek a véleményére vagyunk kíváncsiak, akik éppen valamilyen konkrét szolgáltatásunkat igénybe veszik: író-olvasó találkozón vesznek részt, könyvtárközi kölcsönzést kérnek, fénymásolnak. Ennek a módszernek az előnye, hogy egyszerűen kivitelezhető és olcsó, azonban csak a konkrét szolgáltatásokra vonatkozó adatokat kapunk, általánosítható adatokat azonban nem.
6. A kérdőíves vizsgálatok lebo
nyolítása

A gondos valószínűségi mintavétellel összeállított mintáról feltehető, hogy jellemzői megfelelnek az alapsokaság jellemzőinek, a gondosan megszerkesztett standardizált kérdőívek pedig biztosítják, hogy minden válaszadóról ugyanolyan formában nyerjünk adatokat. Azonban az sem mindegy, hogy milyen módszerrel töltetjük ki a kérdőíveket: a válaszadóra bízzuk a kitöltést, kérdezőbiztosok segítségével történik az adatfelvétel, esetleg telefonon keresztül gyűjtjük össze a válaszokat.
6.1. önkitöltős kérdőívekHa a kérdőívek kitöltését magára a megkérdezett személyre bízzuk, erre a körülményre már a kérdőív szerkesztésekor ügyelni kell. Ugyancsak meghatározó az is, hogy a kérdőíveket postán küldjük-e el az érintettek címére, személyesen hordjuk-e szét majd szedjük össze, illetve hogy a helyszínen -  a könyvtárban -  töltetjük-e ki.
A postai kérdőívvel történő adatgyűjtés szokásos módja, hogy elküldjük a kérdőívet, amelyhez egy magyarázó levelet és egy előre megcímzett, felbé

lyegzett válaszborítékot mellékelünk. Ennek a módszernek a hátránya, hogy mivel nincs személyes kontaktus, ezért általában kevesen küldik vissza, hiányosan töltik ki a kérdőívet. Arra sincs biztosíték, hogy a válaszokat a megcélzott személy tölti-e ki, vagy valaki más, esetleg több személy együttes közreműködése révén születnek meg a válaszok. Mindenképpen törekednünk kell a világos, egyértelmű kérdésfeltevésre, hiszen ha a megkérdezett nem ért valamit, nincs lehetősége arra, hogy bárkit megkérdezzen. A visszaküldési arányt bizonyos technikákkal lehet növelni. Fontos segítséget jelent a megcímzett és felbélyegzett válaszboríték. Motiváló hatású lehet, ha a válaszborítékot nem géppel, hanem kézzel címezik meg, ha a bélyeg színes és nagy alakú. Segíthet a helyzeten, ha a kérdőív egyben maga a válaszboríték is, amit kitöltés után csak össze kell hajtani és leragasztani. További segítséget jelent, ha a felkérő levélben hangsúlyozzuk, hogy a megkérdezettnek is érdeke fűződik ahhoz, hogy választ kapjunk a megfogalmazott kérdésekre, és már előre tájékoztatjuk arról, milyen konkrét intézkedések követik a vizsgálatot, illetve hogy a vizsgálat eredményeit hol tesszük közzé. Ha van rá lehetőségünk, bizonyos ellenszolgáltatásokat, jutalmakat is kilátásba helyezhetünk: például könyvutalványokat, színházjegyeket, folyóirat előfizetéseket sorsolhatunk ki. Hatásos módszer, ha azoknak, akik a megadott határidőig nem válaszoltak, egy bizonyos idő után újabb levelet küldünk, amelyhez szintén mellékeljük a kérdőívet és a válaszborítékot.Amennyiben a könyvtárhasználók véleményére vagyunk kíváncsiak, lebonyolíthatjuk az adatgyűjtést 
közvetlenül a könyvtárban is. Ebben az esetben is jobb eredményt érünk el, ha a kérdőívet személyesen adjuk át és vesszük vissza, mintha csak kitesszük például a beiratkozási pultra, és arra kérjük az érintetteket, hogy dobják be egy gyűjtőládába. Ez utóbbi esetben egyrészt kevesebb kitöltött lapot kapunk vissza, másrészt kontrollálhatatlanná
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SS VIDRA SZABÓ FERENC SSválik a válaszadók és a választ megtagadók összetétele.Bármekkora legyen is a hibaarány, a válaszok értékelésekor mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az eredeti mintához képest az egyes válaszadói rétegek milyen arányban juttattak vissza érvényesen kitöltött kérdó'ívet, és a következtetések levonásakor ennek megfelelően súlyozni kell a válaszokat.
6.2. Kérdőívfelvétel kérdezőbiztossalAz adatgyűjtés leghatékonyabb módja, ha személyesen tesszük fel a kérdéseket, és a válaszokat magunk rögzítjük. A személyes megkérdezésnél magasabb a válaszolási arány, mint az önkitöltéses kérdezésnél. A válaszadók kevésbé hajlanak arra, hogy a kedvesen mosolygó könyvtáros néninek megtagadják a válaszadást, mint hogy egy postán kapott, vagy a pultról elvett kérdőívet kidobjanak. A kérdőív kitöltése során a kérdező jelenléte erősen csökkentheti a „nem tudom” és a „nincs válasz” arányát. A kérdező jelenléte garancia arra is, hogy a válaszokat pontosan attól a személytől kapjuk, aki a mintánkban szerepel, illetve hogy a kérdéseket ugyanabban a sorrendben válaszolják meg, mint ahogyan azt előre megterveztük. Végül a kérdező nem csak a verbális válaszokat jegyezheti le, hanem például a válaszadó metakommunikációját, kinézetét, a kérdezési szituáció jellemzőit, a kérdezés helyszínének jellemzőit stb.Az alábbiakban összefoglaljuk a kérdezés általános 
szabályait, amelyek mind a lakáson, mind pedig a könyvtárban történő kérdezés során érvényesek.A kérdező -  akár lakáson, akár könyvtárban kérdezünk -  legyen udvarias, kedves, érdeklődő, megjelenése, ruházata legyen ápolt, tiszta, kinézete lehetőleg a polgári középosztály ízlését tükrözze. Kerüljük a feltűnő viselkedést és öltözéket, valamint a nyegleséget, a tolakodást.A kérdező ismerje alaposan a kérdőívet. A sorokat olyan természetesen kell olvasni, mintha azok egy

beszélgetés részei volnának, ám e beszélgetésnek szóról szóra követnie kell a kérdőívben leírt szöveget. Előfordulhat, hogy nem kapunk kielégítő választ valamelyik kérdésre, ebben az esetben, a legjobb, ha várunk egy ideig, majd semleges kérdésekkel próbáljuk ösztönözni a válaszadót: „Hogy is van ez?” „Milyen értelemben?” „Tud mondani még valamit?” Tilos a kérdések átfogalmazása, kiegészítése, a sugalló kérdések feltevése, hiszen ezzel csorbul az összehasonlíthatóság elve. Ugyanakkor az is fontos, hogy a válaszokat pontosan, szó szerint jegyezzük le, ne tömörítsünk, ne fogalmazzuk át a szöveget, és a nyelvtani hibákat se javítsuk ki.A fenti szempontok érvényesülése érdekében fontos a kérdezők felkészítése, kiképzése, melynek során értelmezni kell a kérdőívet, és -  amennyiben van rá lehetőség -  próbakérdezést kell végezni.
6.3. Kérdőívfelvétel telefononA telefonos kérdezésnek számos hátránya mellett előnye is van. A hátrányos tényezők közül ki kell emelni, hogy a telefonnal rendelkezők nem reprezentálják a teljes lakosságot, így kimaradnak a vizsgálatból a legszegényebb réteg képviselői, akik kórházban esetleg börtönben vannak, valamint -  ha csak a vezetékes hálózatra támaszkodunk -, azok, akik sokat vannak úton, külföldi kiküldetésben, vagy akik éppen nyaralnak. Másik hátrányos tényező, hogy telefonon keresztül nagyon könnyű megtagadni a választ, könnyű letenni a telefont valami mondvacsinált ürüggyel, vagy akár anélkül is. Ezzel a módszerrel csak rövid, tömör kérdéseket tartalmazó kérdőívet tudunk lekérdezni, és nem alkalmazhatunk számos olyan módszert, amely a személyes kérdezés során bevált: például attitűdskála, kártyás módszer stb.Ezzel szemben az előnyös tényezők között szerepel a takarékosság az idővel és a pénzzel. Nem kell utazni, nem kell megkeresni a megadott címet,
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SS A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... SSugyanakkor a megkérdezett sem kényszerül arra, hogy idegen embert kelljen beengedni a lakásába.
7. Feldolgozás, adatelemzés

Az adok feldolgozása és elemzése a vizsgálatunk utolsó fázisát jelenti, mintegy ekkor érik be munkánk gyümölcse. Ebben a fejezetben -  hasonlóan a mintavétel kapcsán írtakhoz -  csak a legegyszerűbb adatelemzési módszereket ismertetjük, és a bonyolultabb kvantitatív módszerek taglalásától eltekintünk. A statisztikai matematika külön tudományág, amelyben való jártasság alapos felkészültséget és háttérismereteket feltételez.
7.1. KódolásA legegyszerűbb számítógépes adatfeldolgozáshoz is elengedhetetlen, hogy az összegyűlt adatokat olyan formátumba hozzuk, hogy a számítógép olvasni tudja azokat, vagyis a válaszokat le kell fordítani a számára: kódolni kell azokat. Könnyű helyzetben vagyunk, ha csupa zárt kérdést alkalmaztunk: ilyenkor nincs más dolgunk, mint az előre megfogalmazott válaszlehetőségekhez hozzárendelünk egy-egy számot (ha a kérdőív összeállításakor nem tettük volna meg), és ezeket a kódszámokat kell azután rögzítenünk.Bonyolultabb a helyzet a nyitott kérdésekkel, hiszen ebben az esetben a szövegből kell kódszámokat alkotnunk, vagyis a legváltozatosabb, egyedi információkat kell redukálnunk egy változót alkotó attribútumok sokkal szűkebb skálájára. Általában hasznos módszernek tűnik, ha a kitöltött kérdőívekből véletlenszerűen kiválogatunk egy körülbelül 5-10%-os mintát. A ténylegesen kapott válaszok alapján összeállítunk egy listát, amelynek alapján kidolgozhatjuk a kódolási sémát, vagyis kódkategóriákat hozunk létre, azaz mindegyik választípushoz hozzárendelünk egy jelet (általában szá

mot). A kódkategóriákra is érvényes, amit a zárt kérdőívszerkesztés válaszlehetőségeiről mondtunk: legyenek egymást kölcsönösen kizárok, és a felsorolás legyen teljes. Minden egyes kódolásra kerülő információdarabnak illenie kell egy és csakis egy kódkategóriába. Az is baj, ha egy válasz egynél több kódosztályba illik, és az is, ha egybe sem lehet besorolni.A kódolás szabályait érdemes kódutasítás formájában rögzíteni, amely egyrészt elsődleges útmutatót jelent a kódolás során, másrészt az elemzés készítése során ez igazít el bennünket a kódértékek értelmezésekor. A kódszámok rögzítését célszerű azonnal számítógépre rögzíteni (az Excel alkalmazása többnyire megfelelő), és általában felesleges külön kódlapokon, vagy a kérdőív szélén jelölni, ugyanis minden adatátvitel külön hibaforrást jelent. A kódolást mindenképpen olyan munkatársakra bízzuk, akiket előtte alaposan felkészítettünk. A felkészítés során értelmezni és egységesíteni kell az egyes kódkategóriákat, valamint próbakódolást kell végeznünk. Még a legmegbízhatóbb kódolókat is érdemes ellenőrizni, hiszen az adatok rögzítése meglehetősen monoton tevékenység, és a figyelem gyakran veszít frissességéből.
7.2. Egyváltozós elemzésEgyváltozós elemzésnek azt nevezzük, amikor egyszerre csak azt vizsgáljuk, hogy miként oszlanak meg az esetek egyetlen változó szerint, például milyen a megoszlása a válaszadóknak a nemük szerint, vagy az iskolai végzettségük szerint. Az egy változóról gyűjtött teljes adatállományt eredeti formájában általában lehetetlen értelmezni, célszerűbb adatredukciót végezni, vagyis amikor az eredeti adatokat jobban kezelhető alakban összefoglaljuk, miközben a legtöbb eredeti részletet igyekszünk megtartani. Például ha felsoroljuk valamennyi válaszadónk életkorát, akkor teljesen áttekinthetetlen és értelmezhetetlen adatsort kapunk,
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SS VIDRA SZABÓ FERENC SSazonban ha csoportosítjuk az adatokat, máris használhatóbb eredményre jutunk: kimutathatjuk például, hogy a megkérdezett 1000 olvasó közül 14-18 év között 150 fő található, 19-25 év között 560, 25-55 között 228, 55 fölött pedig 42, és 20 olvasó nem adta meg az életkorát. Ezekben az esetekben kevesebb adatot kell áttekintenünk, azonban a részletek mindenképpen elvesznek, hiszen nem tudjuk megmondani, hogy hány 19 éves olvasónk van. Használhatunk százalékszámokat is. Ilyenkor el kell dönteni, hogy mit tekintünk 100 százaléknak: az összes megkérdezettet, ez esetben 1000 főt, vagy pedig a válaszadók számát. Ennek eldöntését mindig az határozza meg, hogy mi a célunk az elemzés során, mit mivel akarunk összehasonlítani. Ha például a válaszadók életkorát akarjuk összehasonlítani az alapsokaság életkorával, akkor nincs értelme meghagyni azokat, akik nem válaszoltak, hiszen az összes megkérdezett életkori megoszlásáról a legjobb becslést azok megoszlása adja, akik válaszoltak a kérdésre.
7.3. Kétváltozós elemzés

Az egyváltozós elemzés leírja a kutatás elemzési egységeit, és ha egy nagyobb populációból vett mintáról van szó, lehetőséget ad leíró általánosságok megfogalmazására a nagyobb populációról. A kétváltozós és többváltozós elemzések elsődleges célja 
az összehasonlítás, a magyarázat. Kíváncsiak vagyunk például arra, hogy van-e különbség a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettség tekintetében nők és a férfiak között. Az elégedettséget olyan füg
gő változónak tekintjük, amelyet részben meghatároz a független változó: a nem. Vagyis azt feltételezzük, hogy a nem mint változó, hatással van más változókra, jelen esetben az elégedettségre. Képzeletben állítsunk össze egy táblázatot a fenti szempontok figyelembe vételével:

A fenti táblázatból ránézésre is megállapíthatjuk, hogy a férfiak általában elégedetlenebbek, mint a nők. Pontosíthatjuk a következtetésünket, ha százalékos formában is megadjuk a megoszlásokat. Ez esetben választhatunk, hogy „függőlegesen”, vagy „vízszintesen” százalékolunk-e. Ha függőlegesen százalékolunk, azaz az utolsó sorban szereplő adatok jelentik a 100 százalékot, akkor a két nem elégedettsége közötti eltérést olvashatjuk le a táblázatból:

Az eltérő elemszám ellenére is jól látható, hogy a férfiak 150 fős elégedettséget kifejező válasza ugyanannyit nyom a latban, mint a nők 100 fős elégedetlensége (25%), illetve a férfiak 330-as elemszámú elégedetlensége pontosan ugyanolyan arányú, mint a nők 220 elemszámú elégedettsége (55%).
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SS A HASZNÁLÓK ELVÁRÁSÁNAK ÉS ELÉGEDETTSÉGÉNEK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA ... SSHa vízszintesen százalékolunk, akkor viszont arra kapunk választ, hogy az egyes elégedettségi szinteken belül hogyan oszlik meg a két nem aránya:

Leegyszerűsítve a kétváltozós százaléktáblázatok olvasási technikáját, elmondhatjuk, hogy „százalé- kolj lefelé” és „olvass vízszintesen”, vagy „százalé- kolj vízszintesen” és „olvass lefelé” !Mint említettem, ezek csupán a legegyszerűbb adatelemzési módszerek, a statisztikai matematika ezen kívül számos lehetőséget kínál, amelyek ismertetése meghaladja jelen dolgozatunk kereteit.
Felhasznált irodalom

BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
CSEH-SZOMBATHY László -  FERGE Zsuzsa (szerk.): A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975.
KEMÉNY S. -  PAPP L. -  DEÁK A.: Statisztikai minőség- (megfelelőség-) szabályozás. Műszaki Könyvkiadó -  M agyar Minőség Társaság, Budapest, 2001.
LEVENDEL Á. -  REINHARD V. -  VIRÁGH  A.: Kérdezők kézikönyve. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1974.

Jegyzetek

1. A kérdőívben szereplő nyitott kérdésre szabadon válaszolhat a megkérdezett.2. A zárt kérdések esetén minden lehetséges válasz adott a kérdés után, és egyet (vagy többet) kell ezek közül kiválasztani.3. Az attiűdskála fokozatokkal méri a megkérdezettnek egy kérdéssel való egyetértését, vagy egyet nem értését.4. A másodelemzés azt jelenti, hogy már meglévő adatbázisból dolgozunk, egy mások által végzett, lezárt kutatás eredményein hajtunk végre új elemző műveletsort.5. Magyarázó változó: a problémás jelenséget megkíséreljük visszavezetni mögöttes hatótényezőkre.6. Ezzel az eljárással a későbbiekben részletesen foglalkozunk. A minta a teljes vizsgálatba bevonható sokaság (emberek, csoportok stb.) közül valamilyen módon kiválasztott részcsoport, amelyet megvizsgálunk, és a rá jellemző mutatókat (közelítőlegesen) általánosítjuk a teljes sokaságra.7. A médián azt mutatja meg, hogy mekkora értékű egy vizsgált tulajdonság szerint az a vizsgált egyed, amelyiknél a vizsgált csoport egyik fele nem nagyobb, a másik fele nem kisebb tulajdonságértékkel rendelkezik, pl. ötven férfi test- magasságát mérve a mediánérték annak a férfinek a test- magassága lesz, akinél a fél csoport nem magasabb, a másik fél csoport pedig nem alacsonyabb. (Lehetnek többen is ugyanakkorák!)8. A kvantilis a mediánnál általánosabb mutató, n-edik kvan- tilis esetén a vizsgálati csoportot n egyenlő számú alcsoportra osztjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a csoportok határán álló egyed vagy vizsgálati egység a csoportképző tulajdonság szerint milyen értéket mutat. (Pl, a testmagasságnál: alsó kvintilis az a szám, amelynél csak tíz (egyötödnyi) nem magasabb ember található a csoportban.)9. Rangkorreláció: ha a mért tulajdonság értéke sorrendi skálán mozog, akkor pl. iskolai eredményeket lehet az egyes gyerekeknél összehasonlítani több tantárgyból arra a válaszra keresve, hogy aki egy tárgyból jó eredményt ér el, az egy másikból is jót ér-e el? Mennyire függ össze az egyik tárgyból elért „helyezés” egy másikéval?10. A szórás (a számtani átlaggal együtt) a leggyakrabban alkalmazott ingadozást kifejező mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy az egyes értékek a számtani átlagtól képest átlagosan milyen távolságra helyezkednek el. (Az egyes értékek és a számtani átlag eltéréseinek négyzetes átlaga.)11. A normális eloszlást röviden úgy lehetne meghatározni, hogy a sokaság egyedei egy tulajdonságuk szerint „Ga- uss-harang” -szerűen rendeződnek el, vagyis sokan találhatók az átlag körül, és egyre kevesebben jellemezhető az átlagtól egyre távolabbi értékkel.
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Elektronikus időszaki kiadványok 
könyvtári kezelése

Stumpf-Benedek Anna*

Az időszaki kiadványok kezelése a legtöbb intézményben kényes kérdés. A helyi hozzáférésű, kézzelfogható elektronikus dokumentumoktól is idegenkedik a papírkönyvtár, az on-line dokumentumok pedig, nehezen körülhatárolható, virtuális létüknek köszönhetően különösen nehezen tudják kiharcolni helyüket a könyvtári gyűjteményekben. Célom, hogy e mindkét nehézséget magában rejtő jelenséggel, a távoli hozzáférésű elektronikus időszaki kiadványok könyvtári kezelésével kapcsolatos kérdéseket megvizsgáljam, s áttekintsem a megoldási lehetőségeket, tapasztalatokat.

1. Meghatározások

1.1. A dokumentumtípus definiálása© Az „elektronikus dokumentum: számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy valamely fizikai hordozón jelenik meg, és használatához számítógéphez illesztett vagy annak részét képező periféria (pl. CD- ROM lejátszó, lemezmeghajtó) szükséges, vagy hálózati úton érhető el (pl. távoli hozzáférésű adatbázis, elektronikus hirdetőtábla, elektronikus időszaki kiadvány, web terület).” 1 Ez a meghatározás egyértelműen utal a két hozzáférés szerinti altípusra: a helyi és a távoli elérésű
A tanulmány a szerző szakdolgozatának rövidített változata. A szakdolgozatot 2003-ban fogadta el az ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékének vizsgabizottsága.
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SS STUMPF-BENEDEK ANNA SSelektronikus dokumentumokra. Közös jellemzőjük tehát csupán digitális jelekből való építkezésük és, hogy használatukhoz szükséges számítógép. Utóbbi kritérium kizárja közülük a nem számítógéppel kezelt elektronikus hordozókat.© Az „időszaki kiadvány: olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól.”2 Mivel a számozott részegységek nem minden esetben jellemzik az elektronikus folyóiratokat, felmerült a lehetőség, hogy vagy nem időszaki kiadványok, hanem monográfiák, vagy külön kategória bevezetését igénylik. Figyelemre méltó Hirons és Reynolds modellje,3 mely harmadik típus bevezetése helyett újrafogalmazta, kiszélesítette a definíciót, úgy, hogy egy új dokumentumtipológiai modellt állított fel. Bevezették a befejezett és a folytatódó források fogalmát, s a források mindenféle hordozón (pl. távoli hozzáféréssel is) megjelenhetnek. E modell könnyebben magába tudja fogadni az elektronikus dokumentumokat. Ezt segíti elő a folytatódó kiadványok két alkategóriája.4 Az egyik csoport az egymást követő, különálló részegységekből álló kiadványoké, a másik pedig az ún. integrált kiadványoké, melyek a meglévő dokumentumba ágyazzák bele az új anyagokat, nem különülnek el számokban vagy részekben, így elhelyezhető valamelyik kategóriába minden elektronikus folyóirat, sőt, az adatbázisok, honlapok is ide tartozhatnak.5 A továbbiakban nem dolgozom ezzel a modellel, de az időszaki kiadványokhoz sorolok minden elektronikus folyóiratot.© Az „elektronikus időszaki kiadvány: számítógépes formában létező (és általában a hálózaton terjesztett) elektronikus folyóirat, hírlap, magazin, e-zin, hírlevél vagy egyéb időszaki kiadvány. A köznyelvi gyakorlatban elterjedt nevén:

elektronikus újság.” 6 A hozzáférés módja szerint megkülönböztetünk helyi és távoli elérésű elektronikus időszaki kiadványokat, ahogy azt az elektronikus dokumentum fogalmának meghatározásakor tettük.A definíció is az egyik típusra helyezi a hangsúlyt időszaki kiadványok esetében. „ On-line: közvetlen hálózati összeköttetés melletti működésmód jelzője (pl. távoli adatbázisban való keresés, fájl letöltés); tágabb értelemben is használják mindenféle hálózaton végezhető tevékenység vagy azon keresztül elérhető szolgáltatás jellemzésére.”7 „ Távoli hozzáférés: az olyan elektronikus dokumentum hálózati elérése, amelynek adott kiadása nem önállóan kezelt fizikai hordozón jelent meg.” 8 A továbbiakban az on-line, azaz távoli hozzáférésű elektronikus időszaki kiadványokkal foglalkozom.
1.2. TipológiaA tipológiai kísérletek egy része vagy csak egy szempontot vesz figyelembe,9 vagy több szempont vegyítésével hoz létre jellemző típusokat.10 Egyesek pedig fejlődésének történetét alapul véve képeznek csoportokat.11 Az alábbiakban több szempont megvizsgálásával igyekszünk megismerni a vizsgálandó dokumentumtípust, jelenlegi állapotában.12© A terjesztés módja szerint megkülönböztethetőek a következő változatok:1. Elektronikus levélben való terjesztés. Általában ingyenes; gyakran vitafórumokhoz, levelezőcsoportokhoz kapcsolódik, melyek archívummal is rendelkeznek. E-mailben lehet feliratkozni rá, vagy lemondani a lapot. Rendszeresen érkezik a kívánt címre a teljes szöveg, esetleg csak a tartalomjegyzék.2. Intranetén történő terjesztés. A helyi hálózat használói számára általában szabadon hozzáférhető, de azon kívül nem elérhető.3. Interneten történő terjesztés. Ennek anyagi von- zata szerint több módját ismerjük:
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE SSa) Ingyenes hozzáférés interneten keresztül. Mindenki számára hozzáférhető lapok, általában nem tudományos értékkel. Sok kiadvány kezdetben ilyen módon biztosít hozzáférést, később, az archívum teljes kiépülésével, a szolgáltatások bővülésével, a népszerűség növekedésével megkötésekkel élnek.b) Regisztrációhoz kötött ingyenes hozzáférés. Szintén bárki számára hozzáférhető, de a belépéshez, valószínűleg statisztikai célokból, felhasználónevet és jelszót kell regisztráltatni. Általában színvonalas, de nem tudományos szolgáltatást takar.c) Ingyenesen elérhető részleges tartalom, teljes hozzáférés csak előfizetőknek. Színvonalas, gyakran tudományos kiadványok alkalmazzák ezt a módszert, önmaguk népszerűsítésére. Az ingyenes hozzáférés jelenthet mindent a puszta figyelemfelkeltéstől a referátumszolgáltatásig. Népszerű megoldás, általában a nyomtatott forma védelmére, hogy a teljes tartalom-archívum kereshető, de bizonyos dátumnál frissebb cikkek nem megjeleníthetők, csak az előfizetők számára.d) A nyomtatott verzió előfizetői számára automatikus ingyenes hozzáférés az elektronikus változathoz. Természetesen csak mindkét formában megjelenő kiadványoknál. A csak elektronikus forma önmagában nem megrendelhető.e) A nyomtatott verzió előfizetői számára lehetőség viszonylag csekély térítés ellenében az elektronikus változathoz való hozzáférésre. Ez nem jelent kötelező feltételt, csak kedvező lehetőséget, a nyomtatott kiadvány védelmében.f) Teljes térítés ellenében elektronikus úton terjesztett időszaki kiadványok. Ez a mód független az esetlegesen létező nyomtatott verziótól, hiszen a kizárólag on-line folyóiratok

ra is jellemző. Minőségi kiadványt feltételez.© A párhuzamos megjelenési formák szempontjából létezhet a helyi- és távoli hozzáférésű elektronikus és a nyomtatott változatok minden kombinációja, beleértve az idővel egymásba alakuló verziókat is. Az alapesetek a következők:1. Csak elektronikus formában terjesztett lapok. Ezek között lehet korábbi formájában megszűnt folyóirat is, mely kizárólagos elektronikus megjelenésre tért át.2. Elektronikus és nyomtatott változatban párhuzamosan megjelenő kiadványok. Általában idő- eltolódással alakultak ki, azaz a nyomtatott formához sok év elteltével csatlakozott az on-line változat. Indulhatnak azonban egyszerre is. Figyelembe kell venni, hogy ezek a legritkább esetben teljesen egyformák.13© A tartalom szempontjából való megkülönböze- tésnél fontos kritérium, hogy az esetek nagy részében ez a nyomtatott párhuzamos forma tartalmához való viszonyt, esetleg az előfizetéses és ingyenes változat közti különbséget jelzi.141. Kizárólag figyelemfelkeltésre alkalmas, tartalmat nem szolgáltató változat. Gyakorlatilag a nyomtatott lap reklámja, vagy az előfizetéses változat étlapja.2. Részleges tartalomszolgáltatás a nyomtatott, vagy teljes elektronikus változathoz képest. Fokozatai léteznek, például:-  tartalomjegyzék közlése,-  referátumok közlése, esetleg a hivatkozásoké is,-  egyes számokból bizonyos cikkek közlése teljes szöveggel,-  egy bizonyos időpont előtti számok teljes szövegű közlése.3. Teljes tartalommal (full text) elérhető kiadványok. Ideális esetben képük megegyezik a nyomtatott formáéval, amit pl. a PDF formátum biztosít.
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 757



88 STUMPF-BENEDEK ANNA 884. Értéknövelt szolgáltatást tartalmazó elektronikus folyóiratok. Ezek a cikkek teljes szövegén túl plusz szolgáltatásokat is nyújtanak. Eleve ide tartozik az elektronikus változat alapvető előnyének tartható kereshetőség, esetleg mélyebb feltártság, indexeltség, tematikus ajánlatok, linkgyűjtemény, levelezőfórum, multimédia alkalmazások stb. Gyakran hamarabb is jelennek meg, mint a nyomtatott változatok.© A megjelenési gyakoriság minden időszaki kiadványt jellemez. Az elektronikus újságoknál ez nem minden esetben egyezik a megszokott fogalmakkal. A nyomtatott forma pontos másai annak periodicitásával is rendelkeznek. Azonban a virtuális dokumentumok egyik legfőbb jellemzője a tünékenység, az állandóság hiánya. Ennek előnyei lehetnek például egy napilap esetében, ahol a hírek akár óránként is frissíthetők az interneten. Egy hibás adat kijavítható, ami megváltoztatja az adott állapotot. Időszaki kiadványnak tekintünk például olyan szövegarchívumokat is, melyek rendszeresen bővülnek, de a számok beépülnek az adatbázisba, és egy idő után már nem elkülöníthetőek. Az szintén jellemző a legtöbb elektronikus folyóiratra, hogy archiválja régebbi számait valamilyen formában, ami összességében könnyebben kezelhető, mint a nyomtatott verzió. Könyvtári megőrzési szempontból azonban nem elhanyagolható szempont, hogy ha az elérhetőség megszűnik, vagy áthelyeződik, akkor a teljes archívum eltűnhet. A párhuzamos formák sem jelennek meg feltétlenül azonos időben, hiszen az elektronikus terjesztés lényegesen gyorsabb.A digitális és digitalizált dokumentumokat is meg kell tudjuk különböztetni, annak ellenére, hogy gyakorlati használatukon ez általában mit sem változtat. Sőt, sok esetben egy nyomtatott változatban készült lap, egy adott pillanattól elektronikusan is elérhető, s e ponttól visszamenőlegesen is felépíti cikkeinek archívumát. Az elektronikus formában készült publikációk esetében ez egyszerűbb, míg a ko

rábbiakat digitalizálni kell. Ez történhet újragépe- léssel vagy szkenneléssel. Utóbbi eset kevésbé munkaigényes, viszont csupán képdokumentumot eredményez, ami a szöveg tulajdonságaival, pl. kereshetőségével nem rendelkezik. Ezek egy karakterfelismerő program segítségével szintén szöveggé konvertálhatók, bár ez sokszor időigényesebb az újraszedésnél.Bizonyos jellemzők minden internet-dokumentumnál figyelembe veendőek értékelésükkor, minőségi szempontot jelentenek az elektronikus időszaki kiadványoknál is. Ilyenek például a tartalom minősége, megbízhatósága (pl. lektorált szakfolyóirat) a vizuális megjelenés, vagy a formátum (letöltésre, nyomtatásra való alkalmasság). Elképzelhető, hogy egy archívumon belül bizonyos számok csak képként, mások szövegként olvashatóak. Gyakran ajánl fel a folyóirat több lehetőséget is a cikkek megtekintéséhez, pl. csak szöveg, csak kép formátumot, HTML, vagy PDF, esetleg tömörített verziót, s ezek közül a felhasználó döntheti el, melyik számára a leghasználhatóbb az adott célra (gyorsan letölthető, a nyomtatottal azonos arculatú stb.).
1.3. A vizsgálandó környezet és mun

kafolyamatokElektronikus dokumentumok építik fel a falak nélküli, kizárólag digitális dokumentumokat gyűjtő virtuális könyvtárakat, de bekerültek a hagyományos, elsősorban papírhordozón megjelenő dokumentumokat gyűjtő könyvtárakba is. Ezeket nevezhetjük hibrid könyvtáraknak is.15 Feladatuk, hogy gyűjteményükbe integrálják ezt a dokumentumtípust. Az elektronikus időszaki kiadványoknak az állomány részeként való kezelése hagyományos könyvtárakban több nehézséget is felvet. Ezeket szeretném végigkövetni a szerzeményezéstől a szolgáltatásig. A használati statisztikák, illetve maguknak a dokumentumoknak az elemzése nem tartoznak e dolgozat keretébe.
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE SS

2. On-line folyóiratok gyűjtemény- 
szervezése hibrid könyvtárban

2.1. Gyarapítás

2.1.1. KiválasztásEnnél a dokumentumtípusnál nem egyértelmű, hogy a könyvtár kezdeményezi-e annak gyűjteménybe való kerülését. A passzív gyarapítás azt jelenti, hogy felhívják az intézmény figyelmét bizonyos kiadványokra, s a döntés annyiból áll, hogy el- fogadja-e a felkínált ajánlatot vagy sem. Ez azért érthető, mert az elektronikus folyóirat kereskedelmi termék, sokszor nagy értékben, ezt pedig érdemes reklámozni. Gyakori, hogy a nyomtatott formában előfizetett folyóirat on-line verziójának elérhetőségéről tájékoztat a kiadó vagy előfizetési ügynökség. Amennyiben ez csekély plusz térítés, esetleg puszta regisztráció ellenében megvalósítható, ha a technikai feltételek adottak, sok esetben a használói igénytől függetlenül megrendeli azt a könyvtár. Egyes kiadók ingyenesen biztosítanak hozzáférést interneten keresztül nyomtatott kiadványaik elektronikus változatához, hol csak az előfizetőknek, hol teljesen szabadon, mindenkinek. Amennyiben kapcsolatban áll a könyvtárral, általában értesíti róla, hogy gyakorlatilag automatikusan hozzájutott a dokumentumhoz. Ez persze még nem jelenti a folyóirat állományba-kerülését. Hiszen ilyen alapon minden az interneten ingyenesen hozzáférhető dokumentum minden hálózati kapcsolattal rendelkező könyvtár gyűjteményébe besorolható volna. Fontos, hogy ezekről a lehetőségekről is tudomást szerezzen a könyvtár, és tudatosan integrálja gyűjteményébe e dokumentumokat, amennyiben azokra igényt tart.A távoli hozzáférésű elektronikus időszaki kiadványok aktív, tervszerű gyarapításának feladatai összetettebbek. Amennyiben szükségesnek érezzük elektronikus folyóiratokkal bővíteni a könyvtár szolgáltatásait, meg kell határoznunk az erre vonatkozó gyűjtőkört. Ez lehet azonos, vagy különböző,

mint a többi dokumentumtípusnál alkalmazott szempontok.16 A meghatározott gyűjtőkörbe tartozó folyóiratok kiválasztásához szükségesek megbízható tájékozódási források. Ezek nem meglepő módon elsősorban az interneten találhatók.17 A legtöbb dokumentumtípus esetében megbízhatóan támaszkodhatnánk a nemzeti bibliográfiákra, de egyelőre az országok többsége nem, vagy nem következetesen szerepelteti az elektronikus dokumentumokat nemzeti bibliográfiájában. Ennek egyik oka bizonyára a kötelespéldány-beszolgáltatás rendezetlensége.18 Sok esetben a rendelet már megszületett erre vonatkozóan, a gyakorlat azonban még nem alakult ki. Néhány országban önkéntes beszolgáltatás működik. Kézenfekvő tehát elsősorban a kiadók ajánlataira támaszkodni, ahogyan arról már szó volt. Mi is utánajárhatunk a lehetőségeknek, ha kiadók, szakmai társaságok, előfizetési ügynökségek honlapján kezdjük a tájékozódást, amennyiben még nem vagyunk velük személyes kapcsolatban. Ezen kívül segítségünkre lehetnek az elektronikus folyóiratokat egy helyre csoportosító linkgyűjtemények.19 Hazai viszonylatban említésre méltó a MEK gyűjteménye20 és az Űjságosstand;21 kiváló nemzetközi gyűjteménye az új indulású elektronikus lapoknak a Newjour.22 Segíthetnek még szakmai fórumok levelezőlistái, más könyvtárak katalógusai, illetve az esetlegesen számunkra elérhető konzorciumok tájékoztatói. A használók javaslatait sem hagyhatja figyelmen kívül, pl. egy egyetemi, vagy szakkönyvtár.Miután azonosítottuk a folyóiratot, mérlegelnünk kell a beszerzés szükségességét, és annak módját. Egyrészt tartalmi szempontokat kell figyelembe venni. Mennyire illik bele a gyűjtőkörbe, mekkora rá a használók igénye, milyen nyelven van, mennyire mondható megbízhatónak a tartalom, például lektorált-e. Utóbbi gyakori hiányosság, s így ellenérv a dokumentumtípus ellen. Egy drága párhuzamos elektronikus változat esetén szempont kell legyen a tartalom teljessége a nyomtatott laphoz viszonyítva. Másrészt magával a hordozóval kapcsolatban is döntést kell hoznunk, hiszen nem hagyha
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SS STUMPF-BENEDEK ANNA SStók figyelmen kívül a párhuzamos változatok sem. Egybe kell vetnünk a nyomtatott, esetleg off-line elérésű, megegyező tartalmú kiadvánnyal, az egyéb hasonló folyóiratokkal. Rendelkezünk-e megfelelő technikai felszereltséggel, felkészült tájékoztatókkal és olvasókkal. Gyakran kifejezetten a példányhiány miatt döntünk a beszerzés mellett. Fontos szempont lehet az ár, mely lehet kedvező vagy túl nagy áldozat. Az ingyenes elérést nehezebb felkutatni, és szintén nem nélkülözheti a szelekciót. Az időtényező vizsgálata általában a döntéshozatal előnyére válik: az elektronikus lapok hamarabb elérhetőek nyomtatott párjaiknál. Tájékozódnunk kell azonban az elérés megbízhatóságáról. Hosszú távra ter- vezik-e, rendszeresen számíthatunk-e rá, erre utalhat például a kiadó. A megjelenési forma is nagyobb jelentőséggel bír, mint egy nyomtatott dokumentumnál, hiszen több lehetőséget is rejt magában. Mennyire egyszerű a hozzáférés a felhasználóknak, például követel-e jelszót, milyen jogosultságokat ad letöltésre, nyomtatásra, illetve ehhez mennyire megfelelő formátumokat kínál. Milyenek az esetleges kiegészítő szolgáltatásai, a felhasználói felület, a visszakeresési lehetőségek. Megoldja-e az archiválás problémáját, illetve nekünk van-e módunk erre. Egyes könyvtárak számára ez az állo- mányapasztás eszköze, raktározási szempontból, s lemondják, visszamenőlegesen kiselejtezik az elektronikusan már elérhető nyomtatott időszaki kiadványokat, noha még nem bizonyított az új forma időtállósága. Az elemzés után kezdeményezhető az elérés biztosítása.Természetesen felmerül a tulajdonlás vagy hozzáférés klasszikussá váló kérdése is. Gyakorlatilag on-line formában való hozzáférés esetén nem beszélhetünk tulajdonlásról. Az csak off-line változatban való archiválással, vagy a nyomtatott változat megőrzésével oldható meg. Megbízhatónak tűnő szolgáltatók esetén sokan bíznak archívumuk állandó hozzáférésében, mely kiválthatja a helyi megőrzést. Nem szabad megfeledkeznünk azonban a technikai korlátokról, a szoftverek és hardverek gyors elavulásáról, és az üzleti kapcsolat instabilitásáról.

Az együttműködések áttekintése tartozik még ehhez a döntési folyamathoz. Lehetőségünk van-e a hiányzó akár nyomtatott, akár elektronikus változat elérésére könyvtárközi kölcsönzésben, vagy konzorciumi partnereinknek köszönhetően? A szükség esetén való egyszeri használat, cikkrendelés lehetőségei is áttekintendők, alternatívaként.
2.1.2. Beszerzés, a hozzáférés megteremtése23Az elektronikus időszaki kiadványok előfizetői számára több lehetőség kombinációja határozza meg a vásárlás módját. A főbb formák a következők:1. A folyóiratok előfizethetők önmagukban, illetve csomagokként. Utóbbiak olykor szabadon ösz- szeállíthatók az intézmény profilja szerint, gyakrabban azonban szabványcsomagról, vagy egy kiadó összes termékéről van szó.2. A termékeket vásárolhatjuk közvetlenül a kiadóktól, ez esetben számos kapcsolattal rendelkezünk, vagy előfizethetünk egy, esetleg néhány erre szakosodott ügynökségnél, aggregátornál. Utóbbi megoldás általában egyszerűbb, sokszor plusz szolgáltatásokkal is jár.3. Rendelhetjük a szolgáltatásokat magunkban, vagy több intézménnyel összefogva, konzorcium formájában. Ez anyagi és adminisztrációs előnyökkel jár, de korlátokat is szab, illetve elvárásokat támaszt.4. A teljes szolgáltatás megrendelése mellett mód van az alkalmi használat biztosítására is, így csak az egyes cikkekért kell fizetni. A „pay per view” praktikus megoldás ritkán használt anyagok szolgáltatására.
© Az elektronikusfolyóirat-csomagok„A folyóiratcsomagok szélesen értelmezve elektronikus indexek és akár több száz teljes szövegű folyóirat összességét jelentik, amelyeket egy aggregátor »csomagba« összegyűjt, és a weben -  többnyire közös interfésszel és keresési lehetőségekkel, előfizetés alapján -  a könyvtárak számára forgalmaz.”24 Az egyszeri adminisztráció, kedvezőbb ár, egységes
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE S3keresőfelület a megoldás előnyei közé tartoznak. Hátrányos azonban, hogy a könyvtárnak gyakorlatilag nincs lehetősége a számára értékes folyóiratok kiválasztására, hanem ömlesztve kapja a szükségest és az érdektelent. Szélsőséges esetben még anyagi veszteséggel is járhat, hogy néhány szakfolyóirat elérése helyett egy csomagot kapunk. A legtöbb esetben nincs más mód a hozzáférésre, a döntés tehát nem a könyvtáré.A kérdés az, milyen összetételűek e kiadványcsomagok. A kiadók által összeállított csomag feltehetőleg annak minden folyóiratát tartalmazza. Szakkiadó esetén ez szerencsés is lehet, pl. ha egy orvosi kiadó egy orvostudományi egyetemi könyvtárhoz juttatja el azokat. Csupán részterületi kapcsolódás esetén csak kevés kapott kiadvány felel majd meg ténylegesen a gyűjtőkörnek. Az előfizetési ügynökségek csomagjai esetében még nagyobb eltolódások lehetségesek. Előfordulhat, hogy minden az adott ügynökség által szolgáltatott címhez hozzáférést kapunk, tematikus korlátok nélkül, ami rengeteg felesleget tartalmaz. Egyes nagyobb vállalkozások tudományterületenként csoportosítják a szolgáltatott dokumentumokat, s ezek közül választhat az előfizető. Találkozhatunk még, ritkán, általuk összeválogatott csomagokkal, melyeket bizonyos típusú könyvtárak számára ajánlanak. Azonban nehéz megtalálni a megfelelő könyvtárcsoportokat, hiszen a szakterület és a könyvtártípus mellett még számos szempont befolyásolja az igényeket. Ami egy átlagos észak-amerikai könyvtár számára alapvető lap, az ugyanakkor Közép-Európában igen ritkán keresett lehet, így például egy baptista híradó. Míg egyes témák nem képviseltetik magukat, addig mások túlzott részletességgel szerepelnek. Színvonalbeli eltérés is előfordulhat, hiszen nem szakemberek állítják össze a csomagokat.A több száz lap általában nem csak színvonalában különbözik, hanem az elérés fajtájában is. Egységes keresőfelületet kapunk, de csak részben teljes szövegűek az annak meghirdetett elektronikus újságok. így kapunk tartalomjegyzéket, referátumot, de csak bizonyos lapoknál juthatunk el az adatbá

zisból minden cikk teljes szövegéhez és archívumához.25 Hiba esetén az egységesen elérhető dokumentumok mindegyike ideiglenesen elérhetetlenné válik.Ezen kívül a vegyes tartalmú csomag nem is mindig állandó, hiszen nem bizonyos lapokra történik az előfizetés, így az aggregátorok folyamatosan változtatják, szűkítik, bővítik az elérhető kiadványok körét, illetve egy-egy folyóirat esetében is változhat az elérhetőség mértéke, például csak egy évig teljes a szöveg, vagy bővül az archívum, stb. Ezen állapotok nem kedveznek a feldolgozásnak. Az állományba vétel jogosan követelne állandóságot és átláthatóságot. Sokszor csupán csoportos feldolgozásban részesülnek a folyóiratcsomagok,26 ami nem teszi áttekinthetővé a választékot, és a címenkénti megjelenést a katalógusban, összevetést az esetleges nyomtatott változatokkal. Nem az információt, hanem a dokumentumtípust kell keresnie így a használónak.A helyzetet tovább nehezíti, hogy a könyvtárak általában több ügynökség csomagjaira is előfizetnek. A tartalmi átfedéseken túl más szempontokat is elhanyagol a feltártság hiánya. Bár az ügynökség célja az egységesítés volt, a több szolgáltató több keresőfelületet is jelent, tehát a csoportosan elérhető kiadványokban való keresés több fázisban hajtható csak végre, más-más használati feltételekkel. Mivel így nagymértékben romlik a csomagok használati értéke, fontos, hogy megoldást találjanak az ügynökségek a tartalom specifikálására, az elérés megbízhatóvá tételére, a könyvtárak pedig lehetőséget teremtsenek a ténylegesen egységes keresésre, és a mélyebb feldolgozása.
© Az ügynökségekAz aggregátor azon cégek összefoglaló elnevezése, amelyek az elektronikus folyóiratokat szolgáltatják. Ezek különböző eredetűek és felépítésűek, ennek következtében profiljuk is változatos, de főbb szolgáltatásaik hasonló volta miatt közös néven nevezhetjük őket. Egyesek nagy kiadókból,27 mások adat
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S8 STUMPF-BENEDEK ANNA 88bázis-szolgáltatókból, megint mások papírfolyó- irat-előfizetési ügynökségekből28 vagy dokumentumküldő szolgálatokból29 alakultak ki. Jelenleg olyan praktikus információs és kényelmi szolgáltatásokat kínálnak a könyvtáraknak, hogy azok lehetőség szerint rajtuk keresztül intézik megrendeléseiket, és csak akkor tárgyalnak egyenként kiadókkal, ha olyan folyóiratra van igényük, amelyet egyik velük kapcsolatban álló nagy ügynökség sem tud biztosítani.30Tekintsük át, mely szolgáltatások jellemzik, illetve mik teszik vonzóvá az ügynökségeknél történő előfizetést.31 Az esetek többségében az első elektronikus szolgáltatás a bibliográfiai adatbázis volt, mely a megrendelhető dokumentumokat tartalmazta. Ez bővült fokozatosan a tartalomjegyzékekkel (TOC), majd referátumokkal, tartalmi összefoglalókkal (abstract), míg végül igény és lehetőség lett akár a teljes szövegek elektronikus úton való szolgáltatására is. Ennek a fokozatosságnak köszönhetően minden ügynökség adatbázist kínál, amiben vagy az összes általa forgalmazott, vagy csak az adott könyvtárban elérhető kiadvány kereshető, egységes felületen és egységes szempontrendszer szerint. A feltárás mélysége különböző (leírás, kivonat, szöveg), az esetleges tárgyszavazás nem egyöntetű a különböző szolgálatoknál, ezért is nehezen alkalmazhatók a könyvtár katalógusán belül.Az eltérések oka részben a különböző elérési szint, illetve maguk a rendelkezésre álló szövegek. Az ügynökségek által szolgáltatott archívumokat sokszor ők maguk építették visszamenőlegesen. Amit elsősorban átvállalnak, az a kiadókkal történő egyezkedés, melynek eredményeit egységes felhasználási feltételekké olvasztják az előfizető könyvtár számára. Nekik kellett megegyezni a kiadókkal a visszamenőleges digitalizálásról is.A legtöbb ügynökség egységesen több szinten és formátumban kínál fel minden cikket. Például az adatbázisban történő keresés megmutatja, ők ren- delkeznek-e a kérdéses folyóirattal, a könyvtárban hozzáférhető-e, és milyen feltételekkel, megtekinthető a tartalomjegyzék, kívánság szerint a kivona

tok, és újabb továbblépéssel a teljes szövegek a választott formátumban, amennyiben erre lehetőség van. Ez praktikus megoldás, ami a letöltési sebességet, a felesleges információ megtekintését illeti, de nehezíti a hozzáférést abban az esetben, ha a használó tudja, mire van szüksége, és az egységes kezelőfelület helyett, például egyenesen a helyi OPAC-ból az adott folyóirathoz, esetleg annak kívánt egységéhez szeretne jutni. A könyvtárak szeretik elkerülni a bejelentkezéseket, jelszavakat. Cél a ténylegesen felhasználóbarát interfész kialakítása. Fontos, hogy ez idővel beépülhessen a könyvtári OPAC-ba is.Az interneten keresztül történő hozzáférés lehetőséget ad különszolgáltatásokra. Ezek egyike a klasszikus témafigyelés (SDI) elektronikus levélben kezelt verziója. Ezt a rendszer automatikusan megoldhatja: a felhasználó saját keresőprofiljának megfelelő találatokról e-mail értesítést kérhet. Hasonlóan kérhető értesítés a használót érdeklő folyóiratok új számainak megjelenéséről. Mód nyílik szakmai fórumok, levelezőlisták kialakítására, segítségnyújtásra szakmai vagy technikai természetű problémáknál egyaránt. Beépíthető egy, a hálózat lehetőségeit maximálisan kihasználni képes szolgáltatás, a CrossRef adatbázis.32 Ennek segítségével egy cikk hiperhivatkozásairól azonnal eljuthatunk az idézett szöveghez, vagy megtudhatjuk annak elérési módját. Ez a csatolási szolgáltatás kétségtelenül olyan kényelmet ad, amit nyomtatott kiadványok nem nyújthatnak, új lehetőségeket teremt a tudományos publikálásban. Nem elhanyagolható tényező, hogy ezen lehetőségek mind még a nyomtatott kiadvány megjelenése előtt rendelkezésünkre állnak. Az előfizetési ügynökségek az adminisztrációt is igyekeznek megkönnyíteni a könyvtárak számára, többen szoftvereket is forgalmaznak könyvtári munka egyszerűsítésére. A használati statisztikák automatikus készítése pedig mindkét félnek hasznos.
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE SS© A licencszerződések„A licenc olyan formális engedélyezés, amely nélkül a tevékenység jogtalan lenne. A licencekre általában a szerződésekre vonatkozó jogszabályok érvényesek.”33 Mivel ezeket általában a terméket felkínáló ügynökség jogászai állítják össze, fontos, hogy az azt aláíró könyvtár is tisztában legyen a licenceléssel kapcsolatos tudnivalókkal, és csak számára valóban elfogadható feltételekkel kössön megállapodást.A szerződések létrejöttét mintalicencekkel igyekszenek megkönnyíteni a szakmai szervezetek. „A min- talicenc a licencszerződés idealizált változata, amely mind a könyvtárosok, mind a szolgáltatók számára kiindulást jelent a mindkettőjük számára tisztességes és elfogadható szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez.”34 Ezek felsorolják az egyes feltételeket, meghatározzák a szakkifejezéseket és rögzítik a kötelességeket. Több mintalicenc felhasználásával, például a John Cox Associates négy ilyen modellt dolgozott ki, és tett nyilvánosan hozzáférhetővé,35 melyeket, illetve ezek továbbfejlesztéseit egyre több kiadó és könyvtár elfogadott. A négy változat közül könyvtártípusonként más-más az ajánlott, ezek: felsőoktatási könyvtárak, felsőoktatási intézmények konzorciumai, közkönyvtárak, vállalati- és egyéb szakkönyvtárak.Tekintsük át, mely lényeges pontokat kell tisztázni a szerződésekben, illetve milyen elvárások jogosak egy licenced kapcsolatban.36 Az elektronikus folyóiratok licenc-megállapodásai, mint minden szerződés tartalmazzák a szerződő felek nevét és elérhetőségét, a dátumot, és a megállapodás tárgyát. Ezt követik a definíciók, a félreértések elkerülése érdekében. Kívánatos, hogy a vásárló eredeti nyelvén legyen megfogalmazva a szöveg, de ez még nem általános gyakorlat.37 A fő részben kifejtésre kerül minden szükséges részlet. Konkrétan mely források elérését biztosítja, s milyen határidőkkel, garanciákkal és feltételekkel a szolgáltató. Mellékletben csatolható például az elérhetővé tett címek felsorolása. Meghatározan

dó a jogosult felhasználók köre, a jogosultság ellenőrzésének módja. Ez jelentheti egy vagy több felhasználónév és jelszónak, vagy a felhasználói számítógépek IP-cím tartományának megadását. Előbbi lehetővé teszi például az otthoni elérést is a jelszó birtokában, utóbbi csak a helybenhasználatot. Mivel gyakorlatilag mindkét esetben előfordulhatnak visszaélések, meghatározandó, ki milyen mértékben vállalja ezért a felelősséget. A két módszer együttes alkalmazása már viszonylag bonyolulttá teszi a hozzáférést.38 A használati jogok között lehetőleg fel kell sorolni minden, a könyvtár által végzett tevékenységet, ugyanis ami itt nem szerepel, az nem megengedett. Késés, hiányos szolgáltatás esetén lehetőség kell legyen a reklamációra.39 Természetesen a lehető legpontosabban meghatározandó a licencdíj. Alapja sokszor a nyomtatott folyóiratok előző évi előfizetése, s ennek meghatározott százalékával kell többet fizetni az elektronikus változatért. Egy nem ingyenes elektronikus elérés általában önmagában a nyomtatottnál többe kerül. Az ár a használók lehetséges számán, a használatra alkalmas számítógépek számán is alapulhat.40 A díj lehet állandó, lehet a használattól függő, vagy a kettő kombinációja. Például bizonyos mennyiségű használatot előre fizethet a könyvtár, és ezt túllépve kell csak használat szerint számlázni, amennyiben erre lehetőség van. Az eseti, pay per view használatot is szabályozhatja a szerződés. Korlátozható a keresés, megtekintés is, de általában a letöltésre és kinyomtatásra vonatkoznak a külön feltételek.A szerzői jogi megkötések miatt mindenképpen szabályozni kell a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásra vonatkozó kikötéseket, hiszen a legtöbb könyvtárnak vannak ilyen irányú aktív kapcsolatai. Ezt egyes egyezmények nem korlátozzák, mások nem engedélyezik. Gyakori kikötés, hogy nem kereskedelmi célú felhasználásra engedélyezhető, illetve a nyomtatott változat forgalmazható csak. A könyvtárközi kölcsönzés elektronikus változatát is engedélyezik egyes szolgáltatók. Ennek megoldására egy program az elektronikusan elküldött másolatot a kinyomtatás után, vagy bizonyos idő eltelté
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SS STUMPF-BENEDEK ANNA SSvei automatikusan törli.41 A jogi feltételek betartásáért általában a könyvtárnak kell felelősséget vállalnia.Szerepel a szerződésben, hogy a terjesztő vagy a könyvtár szerverén tárolják az adatokat, ki felelős a karbantartásért, frissítésért, technikai hibák elhárításáért, s kit terhel kártérítési kötelezettség a szolgáltatás kiesése esetén. A szolgáltató nem vállal felelősséget általa nem befolyásolható események következtében keletkező hibákért (vis major), mint a természeti katasztrófák vagy háborús események.A szerződés időbeli érvénye nagy jelentőséggel bír. Egyrészt az életbelépés napja, másrészt a licenc időtartama, lejárata szerepel a szerződésben. Meghatározandó, mely indokokkal szűnik meg a szerződés érvényessége, illetve hogyan mondható fel. Különösen kényes rész az archiválás kérdése. El kell dönteni, a szolgáltatás megszűnése után a könyvtár hozzáférhet-e az addig licencelt anyagokhoz. A könyvtárak érdeke, hogy a szerződésbontásig szolgáltatott anyagokat saját szerverén, vagy lemezen megtarthassa, amennyiben azt az ügynökség tovább nem biztosítja.Rögzítendő, mely ország törvényei szerint intézen- dők a vitás ügyek, amennyiben bírósági perre kerülne sor.Elkerülendők a félreérthető tartalmú megfogalmazások, a könyvtárra hárított túlzott felelősség, a bizonytalan garanciavállalás a szolgáltató részéről, illetve a szerződés üzleti titokként való kezelése. Gyakori kikötés a kiadókkal kötött licenceknél a nyomtatott folyóiratok lemondásának tilalma, mely problémát meg kell próbálni ésszerűen megoldani.
© A konzorciumokA konzorcium: „több érdekelt, vagy egy érdekcsoport időleges együttműködése valamely közös cél megvalósítása érdekében.”42 A könyvtári konzorcium könyvtáraknak ilyen típusú együttműködése. Nagyon gyakran kerül a konzorciumok tevékenységének körébe az elektronikus folyóiratok beszerzése.

A konzorcium tagjai megállapodásban rögzítik a partnerek nevét, céljaikat, az együttműködés formáit, szabályait. Tisztázzák az irányítási, teherviselési kérdéseket, felelősségeket, kapcsolatokat, és az esetleges problémák rendezésének módját. 1997 óta egy közel 150 csoportosulást tömörítő nemzetközi szervezet, a Könyvtári Konzorciumok Nemzetközi Koalíciója (ICOLC)43 segíti munkájukat, érdekeik érvényre juttatását.A könyvtári konzorciumok is különbözőek, felépítésük, céljaik, egyéb jellemzőik alapján.44 Tömörülhetnek benne azonos típusú, pl. egyetemi könyvtárak, vagy szerveződhet szakmai alapon, pl. műszaki könyvtárak részvételével, de léteznek a résztvevő intézmények profilját tekintve vegyesnek mondható konzorciumok is. Területi viszonylatban bármely nagyság előfordulhat: települési, regionális, országos, és nemzetközi konzorciumok is léteznek. A tagok száma is változatos a tíz alattitól akár száz fölöttiig, egyes nagyobb szervezeteknek alkonzorci- umai is vannak. Szervezhető formális, vagy informális konzorcium, a jogi alapok meglétét illetően. Előbbinek előnye, hogy módja van pályázati támogatások, állami finanszírozás elnyerésére, ugyanakkor mindez lényegesen több adminisztrációt is von maga után. A finanszírozás a legtöbb esetben állami: vagy közvetlen módon, egyszeri vagy rendszeres támogatással, vagy közvetetten, ha a részt vevő közkönyvtárak saját költségvetésükből teremtik meg a vállalkozás anyagi fedezetét. Ennek aránya kulcskérdés lehet a megállapodásoknál.Vannak kifejezetten elektronikus források megosztására létrejött programok, s léteznek eredetileg más céllal alakult, s ezt a feladatot is felvállaló kezdeményezések. A központosítás mértéke jellemzi mind a szakmai döntéseket, mind az irányítást. Van, ahol csak az elektronikusfolyóirat-terjesztők- kel folytatott tárgyalások tartoznak a közös feladatok közé, s a hozzáférést már minden könyvtár saját igényeinek megfelelően alakítja ki. Gyakran bíznak meg más cégeket a technikai feltételek biztosítására, vagy ügynökségeket az adminisztráció egyszerűsítésére. Más konzorciumok feladatai sokkal
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE SSszélesebb körűek. Általában az egységes szolgáltatásokat maguk alakítják ki, ők dolgozzák ki a szabályokat, teremtik meg a technikai feltételeket, folytatnak kutatásokat, készítenek felméréseket; mindez általában más területekre is kiterjed az elektronikus folyóiratok közös licencelésén túl. Hangsúlyos feladat ez azonban mindenütt.Az elektronikus források megosztása történhet teljesen egységesen, azaz például a könyvtárak közösen megvásárolnak egy adatbáziscsomagot, és a szolgáltató szerverén mindannyian elérik azt. A kereszthozzáférés azt jelenti, hogy például két könyvtár előfizet egy-egy szolgáltatásra, és ezt partnerének is rendelkezésre bocsátja, cserébe a másik fél kiadványaihoz való hozzáférésért. A központosított hozzáférés esetén az egyik intézmény szolgáltatóként működik, ennek gépei tartalmaznak minden információt, amire a tagok előfizettek a kiadóknál, ügynökségeknél, sőt, olykor maguk is állítanak elő ilyen típusú terméket. Minden tagkönyvtár lehetőséget kap az ehhez való hozzáférésre, sőt igényeinek megfelelően részesülhet, s ennek alapján viselheti a költségeket.45 Ezen megoldások kombinálódhatnak egymással, és egy könyvtár több konzorciumnak is tagja lehet.A konzorciumi együttműködés előnyei közé tartozik tehát elsősorban, hogy a tárgyalásokat nem egyénileg kell folytatni.46 A konzorcium tapasztaltabban tud fellépni a licencszerződések megfogalmazásakor, és érdekeinek érvényesítésére is több esélyt ad a csoportosulás. Sokszor kedvezőbb ármegállapodást tud kötni egy konzorcium, még az egyes könyvtárakra lebontva is. A gyakori kikötést, a nyomtatott példányok lemondásának tilalmát a konzorcium megvalósíthatja oly módon, hogy egy tagja előfizeti a nyomtatott verziót, és mindegyik hozzáférhet az on-line kiadványhoz. Ezt archiválási szempontból bizonyos konzorciumok helyesnek is tartják.47 A konzorcium kialkudhat például próbaüzemet, s más kérdésekben is nagyobb súlya lehet szerződő félként, mint egy magányos intézménynek. Figyelembe kell venni viszont, hogy a rosszul megválasztott partnerek kevesebb segítségére lehet

nek egymásnak. Hiszen ha olyan kiadványok beszerzési költségeit is fizetni kell részarányosán, melyeket nem használ a könyvtár, esetleg közben bizonyos igényeit nem veszi figyelembe a vezetés, akkor nem mondható költségkímélőnek, vagy beszerzés-egyszerűsítőnek a megoldás. A konzorciumok munkáját megfontoltan kell szervezni, mivel felbontásuk igen nehéz. Ugyanis ha csak egy példányban szereztek be nyomtatott anyagokat, és az elektronikus forma már nem hozzáférhető korábbi állapotában, együttműködés nélkül az egyes gyűjtemények csak hiányos szolgáltatást lesznek képesek nyújtani.A tudományos élet állami támogatásának egyik formája az elektronikus időszaki kiadványok beszerzésének lehető legteljesebb anyagi segítése. Mivel a folyóiratok nagy költséget jelentenek, a nemzeti licencvásárlás sok könyvtár számára egyetlen lehetőség a hozzáférés megteremtésére. Külföldi kezdeményezések példáját követve48 Magyarországon is elindult egy ilyen program 2001-től. Az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás)49 keretében minden hazai felsőoktatási intézmény ingyenesen használhatja a legáltalánosabban fontosnak tartott elektronikus információforrásokat, s szükség esetén a használat technikai feltételeit is a program teremtette meg.
2.1.3. ÁllományapasztásA gyarapításnak a beszerzéssel ellentétes folyamat, az állományapasztás is része.50 Mind a kényszerű, mind a tervszerű apasztás szükséges az elektronikus folyóiratok esetében. Ennél a dokumentumtípusnál viszonylag sűrűbben van erre szükség, de mód is. Amennyiben a hozzáférésünk megváltozik egy előfizetett kiadványra, megváltozik egy csomag összetétele, megszűnik vagy áthelyeződik egy ingyenes on-line újság honlapja, kényszerűen ki kell vennünk adatait, vagy frissítenünk kell azokat. Ez a feldolgozást, és az elérések állandó ellenőrzését feltételezi. Ezen kívül, mivel az ingyenesen elérhető kiadványok esetleges túlzásokra adnak lehetőséget, az állandó gyarapítás mellett időnként tervszerű
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SS STUMPF-BENEDEK ANNA SSapasztásuk is szükségessé válhat.51 Figyelembe kell venni a kiválasztásnál végiggondolt összes szempontot, s szükség esetén pontosítani, vagy törölni a katalógusrekordot. A rekordban tett változtatások a használatra is azonnal kihatnak: megszűnik, vagy megváltozik az elérési út.
2.2. FeldolgozásA szóban forgó dokumentumtípus könyvtári kezelésében legnagyobb jelentőséggel talán az a pont bír, mikor eldől, feldolgozásra kerülnek-e, és milyen módon. Ugyanis ha a feldolgozandó, elérhetővé tett dokumentum rekordja bekerül a könyvtár integrált rendszerébe, akkor ettől kezdve a legtöbb munkafolyamat az adott rendszernek megfelelően a megszokott módon végbemehet. Azonban az elérhetővé tett, de fel nem dolgozott elektronikus forrás gyakorlatilag nem lesz az állomány része, nem kereshető vissza a katalógus alapján, nem vethető egybe más gyűjteményrészekkel, stb. Tulajdonképpen a könyvtártól független információforrás marad, attól eltérő tájékozódási stratégiákkal: az ügynökségek keresőfelületei, vagy szabadon hozzáférhető internetes dokumentumoknál csupán a keresőmotorok indexelése alapján. Sajnos sok könyvtár szolgáltatja ilyen módon elektronikus folyóiratait, tekintettel a kiadványtípusnak a feldolgozásban nehezen kezelhető tulajdonságaira.A feldolgozás különböző mélységekben történhet.52 Elképzelhető olyan megoldás is, hogy egy adott könyvtár különböző on-line dokumentumait másként tárja fel. Gyakori például, hogy a pénzért beszerzett források valamilyen formában regisztrálódnak, míg az ingyenesek nem. A következő típusokba sorolhatók az elektronikus folyóiratokról készíthető leírások:1. Csoportos leírásnak tekinthető az a megoldás, amikor a folyóiratokat és adatbázisokat csomagonként tekintik egy rekordnak.53 Címként közös elnevezést kapnak, és esetleg megjegyzésben szerepel például, hogy „1000 távoli elérésű folyóirat,” részletesebb felsorolás nélkül. Ez át

meneti megoldás: elismerjük gyűjteményrészként, de nem vállalkozunk a valódi feltárásra, hiszen nem derül ki a katalógusból, mely nyomtatott lapoknak létezik on-line változata is. El kell azonban fogadnunk, hogy a nagyméretű, egyenetlen színvonalú, folyamatosan változó tartalmú csomagokat szinte kivitelezhetetlen, s nem kellően megtérülő munka a kívánt részletességgel feldolgozni. Megoldandó lenne a szolgáltatók információinak kellő strukturálása és automatikus beépítése a könyvtár rendszerébe, állandó ellenőrzés mellett.2. Az egyszerűsített leírásnak feleltethető meg az ún. metaadatok használata. „A metaadatok -  »adatok az adatokról« -  mindazon másodlagos adatok összessége, amelyek ismerete megkönnyíti a hozzáférést az erőforráshoz, objektumhoz vagy dokumentumhoz, és amelyeket vagy szellemi munkával, vagy automatikusan hoztak létre. Ez beágyazható magába a dokumentumba vagy kölcsönös csatolókkal hivatkozhatnak egymásra.”54 A metaadatok tehát a kiadványon belüli katalóguscédulához hasonlítanak: a dokumentum önmagában hordja a leírását. Ez egyszerűsíti a munkát. Maga a tétel nem látható a használóknak, de a keresőprogramok megtalálják az információkat. A metaadatok nem túlzottan részletesek, viszont kifejezetten az interneten terjesztett anyagok jellegzetességeinek figyelembevételével alakultak ki. Elsősorban nem könyvtári használat céljára jöttek létre, de használatuk elterjedt, és ha hivatalosan nem is, a gyakorlat terén már szabványnak tekintik ezeket. Több metaadatszabvány is létezik,55 különböző összetettséggel, különböző típusú szövegek számára kifejlesztve, például irodalmi szövegekhez a TEI-fejrész,56 vagy az EAD,57 és több más szabvány, egyes szűkebb területekre. Legszélesebb körben használt, s a könyvtári munkához általánosan elfogadható a Dublin Core (DC) metaadat formátum.58 Egyszerű, jól strukturált, és szintaxistól független, így alkalmazkodóképessége nagy, adatai többek között
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SS ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÖNYVTÁRI KEZELÉSE SSa szabványos MARC formátuméinak megfeleltethetők. 15 alapelemét 1996-ban határozták meg, s csupán ezeken belül ad módot a finomításra. A Dublin Core alapadatai a következők: cím, alkotó, tárgyszavak, tartalmi leírás vagy referátum, kiadó, közreműködő, dátum (amikor a forrás jelenlegi formájában elérhetővé vált), típus, formátum, azonosító (pl. URL, ISBN), forrás (pl. PDF formátumnál a nyomtatott eredeti ISBN száma), nyelv, kapcsolat más forrásokkal (pl. rész-egész, előzmény, sorozat, stb.), terjedelem és tartam, jogkezelés. Ezek mindegyike opcionális és ismételhető. Több ponton kidolgozásra szorul még, például: kötött listák készítése a tárgyszavakhoz, nyelvkódokhoz, forrástípus és formátumadatok megnevezésére. Az utolsó négy adatelem még teljességében igen képlékeny, és a dokumentumazonosítás problémája is része a további kutatásoknak.3. Az elektronikus dokumentumok teljes leírása az ISBD/ER (1996),59 illetve annak magyarított változata, a KSZ/260 szabvány alapján történhet. Ezek mind a helyi, mind a távoli hozzáférésű kiadványokra alkalmazandók, ezért problémákat jelent használatuknál az elektronikus folyóiratok virtualitása és nehezen megoldható azonosítása. Minden, egyébként speciális dokumentumtípusba tartozó elektronikus dokumentumot e szabvány szerint kell leírni elsődlegesen, tehát az elektronikus időszaki kiadványokra is ez vonatkozik. Támogatja az analitikus leírást a szabvány, de egy még nem létező szabályzat keretébe utalja. Azon adatcsoportokat tartalmazza, melyeket a szabványcsalád többi tagja. Ezeken belül is megoldható az on-line források leírása, de szükség van olykor a szemléletváltásra ennek megoldásához. Jellegzetessége például, hogy a nem csak elektronikus dokumentumokat tartalmazó katalógus készítésekor a főcím után közvetlenül szögletes zárójelben szerepel a dokumentumtípus; a harmadik adatcsoport a dokumentum speciális adatait tartalmazza, kötelezően a pontos megnevezését, amihez lista

áll rendelkezésre, és szabadon megadható a tartalom mérete vagy az adatmennyiség. Az adatok főforrása nehezen meghatározható on-line dokumentumoknál, sőt maga a leírás tárgya is. A dokumentumok azonosítása itt is probléma. Érdekes kérdés, hogy egy metaadatokat tartalmazó dokumentumnál alkalmazhatjuk-e azokat forrásként. Hiszen a megjelenített forma nem tartalmazza ezeket, csak gépileg olvashatók. Valószínűleg igen, hiszen belső forrásnak tekinthetők, és mert egyéb hiányában bibliográfiai adatbázis is használható a feldolgozásban. Azt, hogy a virtuális folyóiratok leírása idegen e szabvány szellemétől azt az mutatja, hogy minden fontosabb adatuk a megjegyzések közé szorult. így a frissítési gyakoriság ide került a kiadásjelzés helyett, és csak ide volt sorolható a hozzáférés módja, ami általában URL címeket jelent. Ezek közül mindegyik felsorolandó, amin az adott dokumentum elérhető. Hogy mi tekinthető ugyanannak a dokumentumnak, nem meghatározott. A kapcsolatok, például a nyomtatott eredeti adatai szintén itt szerepelnek, más weblapokkal való kapcsolat nincs feltüntetve. Több adatcsoport ide utalja a távoli hozzáférésű kiadványok leírását, például a fizikai jellemzők.Láthatóan nem virtuális dokumentumok leírására termett a szabvány, még ha alkalmazható is rájuk. Gyakorlatilag azonban elég ritkán fordul elő, hogy on-line dokumentumot hagyományos katalógusba kell felvenni. A számítógépes katalógusokba kerülő tételek pedig többnyire valamely MARC formátumban készülnek, ami már képes a metaadatok fogadására.61 Ez sem kifejezetten a távoli elérésű dokumentumok feltárására készült, de van rá mód, hogy azokra alkalmazzuk. Mezői, indikátorai, alme- zői alkalmasak, illetve alkalmassá tehetők az online dokumentumok speciális adatainak kezelésére, és azok fogadására.62 Fontos szerepe van a 856-os mezőnek,63 ahol helyet kap az elektronikus hely és hozzáférés. Itt viszonylag részletes lehetőségek adottak az elérési mód kódolására. Ezen kívül
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 767



SS STUMPF-BENEDEK ANNA SSjellemző adatok például a címadat forrására vonatkozó megjegyzés, a rendszerkövetelmények, a fájl típusa, esetleg rövid tartalmi összefoglaló. A dokumentumtípusra a rekordfejben, a főcím után, illetve a lelőhelykódban is felhívhatjuk a figyelmet. MARC formátumú feldolgozást találunk a legtöbb könyvtárban,64 így mind az OPAC-ban, mind közös katalógusokban megjelenik az on-line folyóiratok rekordja.Meg kell hozni még egy döntést a feldolgozáskor, arról, mi kerüljön egy rekordba, mi külön, illetve milyen kapcsolatokat alkalmazunk köztük. Kerülhet az on-line változat pusztán a nyomtatott forma leírásának megjegyzésébe, vagy minden változat külön is feldolgozható.65 Legjobbnak talán a minél analitikusabb megoldások tarthatók, így lehetőség szerint mind a párhuzamos kiadványokat, mind a csomagok tartalmát külön rekordnak tekinteni, s megfelelő utalórendszerrel biztosítani közöttük az átjárhatóságot.66 A jó kapcsolatépítésre a gyakori címváltozások kezelésekor is szükség van.
2.3. Az állomány karbantartása2.3.7. Az állandóság biztosításaLáthattuk, hogy minden leírási formánál az URL szerepel, mint a dokumentum azonosítója, egyéb adat hiányában. Elektronikus időszaki kiadványoknak elvileg lehet ISSN száma, azonban ez nem általános. Probléma, hogy a virtuális dokumentumok nehezen azonosíthatóak, sőt, az azonosítás egysége sem egyértelmű. Gyakorlati gond azonban, hogy az interneten található forrásoknak igen gyakran változik meg fizikai helye, tárolása, így elérhetetlenné válnak a korábban felvett URL címen. Ez pedig állandó ellenőrzést követel, ha naprakész katalógust akarunk, s főleg, ha a katalógusrekordokból egyenesen a kívánt on-line forrásra való eljutást is biztosítjuk. Amennyiben a folyóirat elérhetetlen a megadott címen, a belefektetett munka értelmét veszti. Megoldás két irányból lehetséges. Egyrészt pontosabb azonosítókra való szabványok kidolgozásával,

másrészt segédprogramok beépítésével, természetesen állandó könyvtárosi ellenőrzés mellett.A nem eléggé állandó URL (Uniform Resource Locator) mellett kidolgozója, az Internet Engineering Task Force más, a dokumentumhoz szorosabban kötődő azonosítókat alakít ki ugyancsak az ÚRI (Uniform Resource Identifiers) szabványcsaládon belül. Ide tartozik az URC (Uniform Resource Characteristics) és az URN (Uniform Resource Name) is. Utóbbi egyértelműbben, a dokumentumhoz rendelve kell azonosítsa azt.67 Hasonló kezdeményezés, az Association of American Publishers terve a DÓI (Document Object Identifiers), mely szintén az egyedi dokumentumok azonosítására törekszik, így biztosítva a változatlanságot.68 Sorozati azonosítás a célja a SICI (Serial Item and Contribution Identifier) szabványnak.69 Mindezek egyike sem kellően elterjedt ahhoz, hogy általános megoldást jelentsen. Mivel egy URL-cím mond is valamit a dokumentumról és helyéről, nehezen tekintenek el ettől a pontos azonosítás érdekében.Átmeneti, de igen hasznos megoldás, az URL-vál- tozások hatását kiküszöbölendő, az OCLC kifejlesztette PURL (Persistence URL).70 Ennek segítségével állandóvá tehető a megadott cím, oly módon, hogy a PURL szerver azonosítja a régi és új lelőhelyet, az új adatot visszaküldi a használó gépének, s így az észrevétlenül megérkezik az új címre, a korábbi begépelésével.Mivel a dokumentumazonosítók oly sokfélék jelenleg, a munka folyamata más, gyors és praktikus megoldást igényel. így a könyvtárak sorra készítettnek olyan programokat, melyek rendszeresen végigvizsgálják a katalógustételekben szereplő internetes lelőhely adatokat.71 A program megkísérli elérni a forrást, és ha az adott címen a keresett dokumentum nem található, automatikusan üzenetet küld a karbantartásért felelős könyvtárosnak, akinek azonosítója szintén szerepel az adott rekordban.72 A sikeres ellenőrzés dátuma pedig belekerül a rekord 856-os mezőjébe. Az el nem ért dokumentumokat a könyvtáros rendszeresen felülvizsgálja, és igyekszik a hozzáférést helyreállítani.
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2.3.2. ArchiválásEl kell ismerni, hogy a virtuális dokumentumok archiválása félve kezelt, megoldatlan kérdés. Sok energiát fektetünk ugyanis olyasvalaminek a szolgáltatásába, mely a papírhordozótól olyannyira eltérő fizikai jellemzői, és dinamikus változása miatt nehezen teszi lehetővé a megőrzést. Kérdés, hogy ki archiváljon, mit és hogyan. A kiadók, terjesztők és könyvtárak háromszögében több próbálkozás is született az elektronikus publikációk archiválására,73 s valószínűleg a kérdést ebben az esetben is a köteles példányok, és a regisztráció jelentik majd, együttesen a megőrzendő dokumentumok körének pontos meghatározásával.74 Ezen kívül azonban kulcskérdés magának az állomány fizikai megőrzésének lehetősége. Az on-line dokumentum valójában nincs meg a könyvtárban, ahhoz, hogy hosszútávon birtokoljuk, tisztázandók egyrészt a szerzői jogi kérdések, másrészt a technikai feltételek. A virtuális dokumentum tárolható saját szerveren, vagy letölthető, s off-line formában raktározható, amivel azonban alaptulajdonságait változtatjuk meg, többek között változékonyságát is. Mindezen lehetőségek valószínűleg csekély tar- tósságúak, még ha a hordozó időtállóvá is tehető. A hardverek és szoftverek állandó változása miatt könnyen használhatatlanná válnak az elektronikus források, megőrzésükhöz állandó technikai felfrissítésükre van szükség, mely szintén változásokat idézhet elő tartalmukban.75 Gyakran tehát a könyvtárak, jobb híján, a párhuzamos papírváltozat megőrzését vállalják, aminek a kizárólag elektronikusan létező kiadványok esetében abszurd módon azok kinyomtatása felel meg.76 Egyelőre tehát el kell fogadnunk így, megfoghatatlan létükkel együtt az elektronikus forrásokat.
2.4. SzolgáltatásAz elektronikus időszaki kiadványok szolgáltatása szinte teljes egészében feldolgozásuk függvénye. A gépi adatcsere, az OPAC-ban való megjelenítés, illetve a könyvtári katalógus távoli elérése számtalan

lehetőséget engednek meg, de mindezeknek alapja, hogy minél alaposabban feltárt elektronikus forrásokat tartalmazzanak.A katalógusba be nem helyezett on-line dokumentumok általában a könyvtár honlapjáról elérhetők, elektronikus könyvtári különgyűjteményt, vagy puszta linkgyűjteményt képezve. Ezek mellett a népszerűsítés, illetve a távoli hozzáférés érvei szólnak. Nem szükségszerű azonban a teljesen virtuális, ugyanakkor általában feltáratlan gyűjteményrész kiszakítása ahhoz, hogy mindez szerepeljen a könyvtár weboldalán. Sőt, a kellően feldolgozott állomány erre is több lehetőséget ad. A katalógusban szereplő tételek elérhetőek lehetnek közvetlenül a katalógusból, és a katalógus internetes megjelenéséből is, ha megadjuk erre a lehetőséget a távoli felhasználóknak.77 Ugyancsak a katalógusrekordokban elhelyezhetők az osztályozási jelzetek, tárgyszavak, referátumok és tételkapcsolatok mellett olyan jelzések, melyek alapján egy újabb segédprogram listákba rendezi a tételeket, kívánt szempontok alapján.78 így például az egy bizonyos határidő után felvett tételek automatikusan újdonságlistát alkothatnak, készülhet lista a dokumentumtípus alapján az on-line folyóiratokról általában, vagy például ETO jelzetek szerint is felépülhet egy, tematikus böngészés céljára. S mindezen mutatványok elérhetővé tehetők külső használóknak, akik a listákból a katalógustételekhez, onnan esetleg a teljes szöveghez, vagy kivonathoz kerülhetnek.Azt, hogy kinek milyen felhasználói jogosultságokat engedélyez a könyvtár, illetve mik a letöltés, nyomtatás feltételei adott körülmények között, azt a licencszerződések, és szerzői jogok figyelembevételével kell meghatározni a használati szabályzatban.Az elektronikus időszaki kiadványok teljes integrációjához sok egyéb mellett az is szükséges, hogy a tájékoztató könyvtárosok felkészülten segíthessék a használókat az információhoz való hozzájutásban.
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Webkatalögus OPAC-ban - 
elektronikus dokumentumok 
katalogizálása

Bátfai Mária Erika

A világhálón való barangolás kedvelt kiinduló pontjai a webkatalógusok. A könyvtárak, amelyek többségében a mindennapi munka belső' és külső hálózatokon folyik, nem engedhetik el a kezdő, de gyakran még a haladó internethasználó olvasó kezét sem ezen a területen. Az internet egy óriási méretű adattár, amelyben nagyon fontos, hogy tartalom szerint is tudjunk keresni. Mégis, a használóknak alig több mint a fele vesz igénybe valamilyen keresőprogramot, ötödük a webhelyeken belül barangol ugrópontról, ugrópontra, s keresőt csak akkor használnak, ha végérvényesen eltévedtek.1 Természetes, hogy a könyvtáros igyekszik segíteni a használóknak a weben található dokumentumok keresésében is. írásomban azonban nem a használó, hanem a könyvtáros oldaláról mutatom be a webdokumentumok használatát, azaz az elektroni

kus dokumentumok feldolgozását egy konkrét könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gyakorlata alapján.
A weben való tájékozódás prob
lémái

Az interneten minden jelenlévő lényegében tartalomszolgáltatónak tekinthető. 1999-ben 10 millió, 2001-ben 20 millió webhely volt a világhálón, 2005-ben várhatóan 200 millió lesz. Weboldal 1999-ben 1 milliárd, napjainkban 6 milliárd, 2005- ben várhatóan 50 milliárd.2
Barabási Albert László számítása szerint két tetszés szerint kiválasztott weboldal maximum 19 csatoló-
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SS BÁTFAI MÁRIA ERIKA SSnyira van egymástól. Az internethasználók száma napról napra nő, (most kb. 3-500 millió), akiknek 40%-a az USA-ban él.
NavigálásA weben hatalmas mennyiségű és eltérő minőségű dokumentumhalmaz található, minimálisnak mondható szervezettséggel. Nehéz megmondani: hol vagyunk pontosan és hogyan jutottunk el oda. Nincs egyértelmű bejárat, kijárat, nem tudhatjuk, azt találtuk-e, amit kerestünk, ill. minden releváns információt megtaláltunk-e, ami az adott tárgykörhöz tartozik. Nincs biztos útvonal, hálózati csomópontok vannak.
A láthatatlan webAz internet maximális mennyiségű adatot tartalmaz, minimális rendezettséggel, ráadásul nem minden része kereshető vissza, mert:© nem mindegyik keresőszolgáltatás gyűjtőköre globális;© az indexelők nem indexelnek valamennyi látott dokumentumot teljes egészében;© változó a frissítési gyakoriság;© egyes szolgáltatások az „először mélyen”, mások az „először átfogóan” stratégiát követik;.© nem mindegyik internet-dokumentum html- fájl, viszont sok keresőszolgáltatás© csak ezt a dokumentumtípust indexeli;© sok weboldal alkalmatlan az indexelésre.A fenti okok miatt tehát létezik a webnek egy ún. „láthatatlan része”, amelynek nagyságát 50-80% kö- zöttinek becsülik. A statikus weboldalakat3 (főleg, ha metaadatokat tartalmaznak) a keresőszolgáltatások látják, de a dinamikus weboldalakat4 már nem. Jellegükből adódik, hogy a statikus oldalak információtartalma állandó, míg a dinamikusaké az

adott felhasználói igényhez igazodik.5 Azért okozhat ez gondot, mert az adatbázisok általában Struktur áltabbak és jobban indexeltek, mint a látható web.
„Halott" linkekA web nem statikus: oldalak kerülnek fel és le, költöznek szerverről, szerverre. Ebből következően a linkek vagy ugrópontok egy része már megszűnt, vagy máshová költözött oldalra mutat, ezek a halott linkek. A keresőszolgáltatásokban a halott linkek számát átlagosan 20-30%-ra becsülik.
Keresés a weben

A világhálón való közlekedés három sarokköve: a „hol vagyunk”, a „hol voltunk már” és a „hová mehetünk innen.”6Keresési típusok szerint beszélhetünk határozatlan (irányítatlan és határozott) irányított keresésről.
Határozatlan célú: szörfölés, böngé
szés, navigálásA linkeken keresztül szörfölhetünk az információs szuperóceánon, csak vigyázzunk, mert szörfölés közben megfertőződhetünk a »mélyhivatkozási holdkórral«. Ez nem más, mint az olyan oldalakról indulás, amiken a linkek nincsenek egymással semmilyen kapcsolatban, és csak arra ösztönöznek, hogy kövessünk egy céltalan útmutatást.7 A mélyhivatkozás hiánya a felhasználók 27%-ának eltévedését jelentheti, ha a főlapról indulva önállóan kell megtalálniuk a számukra fontos részt.8 Ha konkrét URL-eket írunk be, akkor böngészünk9, ebből következik, hogy eredményes keresésre kevéssé használható. A böngészés fejlettebb változata a navigálás, amikor felváltva próbálunk adott témához szörföléssel és böngészéssel oldalakat találni.
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Határozott célú: keresőszolgáltatások

Az „ interneten a keresőmotorok leveszik a váltunk
ról az információkeresés fáradságának terhét/'10 A keresőszolgáltatások elsődleges célja, hogy a használók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra fontos dokumentumokat. Ehhez viszont nagy adatbázisra van szükség. A szolgáltatások elsődleges célja a teljesség, s nem a pontosság. A keresők egy része gyorsaságra, más részük teljességre törekszik.Az információkeresés és az osztályozás szempontjából két típus különíthető el:© indexelő szolgáltatások -  keresőgépek © internetkatalógusok -  böngésző szolgáltatások.Az indexelő szolgáltatások az analitikus (indivizu- áló, nem hierarchikus, posztkoordinált), az internetkatalógusok pedig a szintetikus (generalizáló, hierarchikus, prekoordinált) tartalmi feldolgozást és keresést szolgálják.11Amikor csak nagyjából szeretnénk egy témában tájékozódni, akkor böngészni érdemes, ami nagy sar- kítással a tárgyszó katalógusban való kereséshez hasonlítható. Böngészésre jól használhatók a webka- talógusok és a portálok.
internetkatalógusok (webkalauzok12)Az internetkatalógusok hierarchikus osztályozási rendszert alkalmazó keresőszolgáltatások, kisebb- nagyobb mértékben intellektuális besorolással.13 Az internetkatalógusok nagyrészt manuálisan szerkesztettek. Kisebbik (rosszabb) részük kizárólag a beküldött oldalakkal dolgozik, nem ritkán a beküldőnek »keil« rendszereznie oldalát, s nincs utólagos ellenőrzés. Másutt van valamilyen válogatás, de sokszor nehéz az elveket felfedezni.Stabilitásukra jellemző: a forrás könnyen és biztosan elérhető, nem rövid életű, aktualizált, karbantartott.

Tartalmukat illetően a szolgáltató/létrehozó megbízható, a tartalom hiteles; a forrás időszerű; a forrás jól szerkesztett, részletes, egyedi; a forrás érdekes; nem tiltott.Formai jellemzők: metaadatokat tartalmaz; gyakran utalnak rá; gyakran használják; igényes formatervezésű; ingyenes.14
Osztályozási rendszerek15

Koch16 szerint az osztályozási rendszert használó internetkatalógusok számos előnnyel rendelkeznek: a böngésző keresés a tapasztalatlan felhasználó számára egyszerűbb; egyszerre több hierarchiaszint osztályai adhatók meg belépő pontként; a hagyományos osztályozási rendszereket a felhasználók egy része már megismerte a könyvtárakban; némely osztályozási rendszer többnyelvű vagy nyelvfüggetlen; a már elterjedt osztályozási rendszerek kompatibilisek; az osztályozási rendszerek terminusaiból és azok struktúrájából könnyen építhető automatikus osztályozást segítő adatbázis.
Hátrányai: az osztályozási rendszerek elválaszth a t já k  a logikailag összefüggő csoportokat; nehezen kezelik az interdiszciplinális területeket; tartalmi felosztás szempontjából kissé merevek; a megnevezések és az osztályok szintjei lassan változnak. Az internetkatalógusok osztályozási rendszerét a gyűjtőkör és a felhasználói kör határozza meg. Léteznek hagyományos osztályozási rendszereket használó internetkatalógusok: elsősorban Dewey Tizedes Osztályozását17, aztán az ETO-t18 és a Kongresszusi Könyvtárét alkalmazzák. Általában olyan szolgáltatások használják ezeket, amelyek elsősorban a tudományos élet szereplőit kívánják kiszolgálni. Szintén ezen osztályozási rendszerek valamelyikét alkalmazzák a szakterületre specializálódott keresőszolgáltatások19 (pl. Computer Clasification System, EELS; automatikus osztályozás: Scorpion (TO)20, GERHARD (ETO)).21 Egyes szolgáltatások nemzeti rendszert használnak.22

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 775



88 BÁTFAI MÁRIA ERIKA 86A többség saját osztályozási rendszert használ. Ezek elsősorban hétköznapi logika alapján szerveződnek, köznapi fogalmakkal, melyek polihierarchi- kusan helyezkednek el, nem túl mély (3-4 szint) struktúrában. Ezeknek az osztályozási rendszereknek bármelyik szintje »kategória«. A kategóriák betűrendben sorakoznak, minek következtében egymással minimális kapcsolatban sem lévő témák kerülnek egymás mellé. Az osztályozás alapja nem a rekordhoz kapcsolt tartalmi kivonat, hanem a metaadatokat tartalmazó másodlagos leírás, melyeket gyakran a beküldők állítanak össze a regisztrálási űrlapon.Az osztályok lehetnek szakterületek (pl. művészet és társadalomtudomány); kereskedelmi jellegűek (pl. álláshirdetések, lakás); adattárak, címek (pl. ki kicsoda, szótárak); hírek, tényadatok (pl. tőzsdehírek), segítségek, gondűzők (pl. horoszkópok, játékok).A nem túl mély struktúra miatt érdekes szomszédságok alakulhatnak ki.23
A Debreceni Egyetem Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár 
webkatalógusa

Sarkalatos kérdés, hogyan akarja szolgáltatni egy könyvtár az elektronikus dokumentumait, illetve a gyűjtőköre szempontjából fontosnak ítélt internetes forrásokat. „A tájékoztatás szempontjából termé
szetesen minél több, tartalmában magas színvonalú
nak ítélt, a könyvtárak hálózatba kapcsolt olvasói 
termináljairól elérhető távoli hozzáférésű elektroni
kus forrásról tájékoztatni illene. Kérdés azonban, 
hogy a temérdek munkával, bibliográfiailag hiteles 
módon számba vett dokumentumok meddig férhe
tők hozzá, meddig maradnak azon a helyen, ahol 
eredetileg megjelentek. Több nemzeti könyvtár állás
pontja szerint csak azokat az e-dokumentumokat

szabad számba venni, amelyeket -  erős szelekciót al
kalmazva -  a könyvtárak megőrzésre alkalmasnak 
ítélnek és archiválni is képesek. ”24 A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában (DEENK) az OPAC-ba katalogizáljuk25 az elektronikus dokumentumokat (CD-ROM-okat, weboldalakat, ingyenes és a Könyvtár által előfizetett adatbázisokat és folyóiratokat, de jelenleg nem foglalkozunk az elektronikus könyvekkel26). Ebből következik, hogy az OPAC-ból minden este a honlapra27 generálódó webkatalógus ETO alapú.

A bekerülő elektronikus dokumentu
mok köreBelső megegyezés szerint elsődlegesen az előfizetett 
adatbázisokról, folyóiratokról és a Könyvtár tulajdo
nába kerülő28 CD-ROM-okról készítünk katalógusrekordot.Az előbbiek mellé ingyenes weboldalakat válogatunk. A szelektálás során fontos szempont a könyvtár gyűjtőköre, a korábban tárgyalt bekerülési/bent maradási kritériumokhoz hasonlóan olyan weboldalakat írunk le, amik várhatóan stabilak, a szer- zők/szolgáltatók eleve garanciát jelentenek a megfelelő tartalomra, az oldalt remélhetőleg folyamatosan gondozzák, ingyenes.A katalógus hagyományos dokumentum-leírásait is 
kiegészítjük azoknak az oldalaknak az URL-jeivel (és a megfelelő 699-es mezőértékkel), amelyek annak szkennelt vagy digitalizált változatát, esetleg a folyóirat tartalomjegyzékét, cikkeit tartalmazzák. Problémát jelent a leírandó egység meghatározá
sa: általában a szerzői szándék szerinti, tematikusán önálló rész képezi a leírás alapját.Természetesen általános vagy tematikus (i. sz. mel
léklet) portálokat is beviszünk a katalógusba. Ugyancsak sarkalatos pontja az elektronikus dokumentumok katalogizálásának annak eldöntése: mi
ről készüljön önálló rekord. A szabvány szerint az elektronikus dokumentum „... számítógéppel kezel-
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hetőy digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy 
valamely fizikai hordozón jelenik meg, és használa
tához számítógéphez illesztett vagy annak részét ké
pező periféria ... szükséges, vagy hálózati úton érhe
tő e l29”A gyakorlatban nálunk csak akkor készül önálló rekord, ha© az elektronikus dokumentum a meglévő hagyományos dokumentumhoz képest plusz szolgáltatást ad (pl. keresés),© ha csak elektronikus formában élő folyóiratról van szó, vagy az azonos adattartalmú hagyományos és elektronikus folyóiratnak más-más ISSN-je van.Könnyebb eldönteni, mi legyen a dokumentum tí

pusa:© ha az elektronikus dokumentum periodikus jellegű (pl. folyóirat, folyamatosan, periodikusan frissülő adatbázis vagy honlap), akkor folyóirat űrlapon dolgozunk (rekordfej 06-07: as):000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00321620 005 20021015160521.0008 021015cl9999999hu hr p OuuuaOpol d022 $al588-0729040 SaHuDeKLEK041 $ahuneng080 $a659.2080 $a316.42 080 $a316.324.8245 00 $aINCO$h[elektronikus dokumentum] :$belső magyar internetes folyóirat az információs korról256 $aElektronikus folyóirat 260 $aNagykovácsi :$bStratégiakutató Intézet,$cl999. július- 310 SaFélévente 362 0 $al999. július 500 $aLeírás a nyitóképernyoről.520 $aA középpontban az információ és a kommunikáció áll, de elsősorban az információs

társadalom. Tartalma: az információs társadalom fogalmi meghatározása, a globalizáció és lokalizáció problémaköre, az információs gazdaság, információs politika, a magyar valóság...538 SaHozzáférés: World Wide Web.546 SaAngol és magyar nyelven.583 $xQbme650 4 $aInformációs társadalom$xfolyóiratok650 0 Salnformation society$xPeriodicals.699 $aF$aI710 2 $aStratégiakutató Intézet (Nagykovácsi)856 41 $uhttp://www.inco.hu$3INCO949 $1IR999 $aDEBR$bIR© ha monografikus jellegű, a leírásra a »számítógép fálj« űrlapban kerül sor (rekordfej 06-07: 
mm):000 00364nmm 2200241 i 4504001 bibKLT00318609005 20020902134707.0008 020902m 19992000hu n ua hun d040 SaHuDeKLEK 080 $a82(092)100 1 SaLászló Zoltán245 12 $aA világirodalom arcképcsarno-ka$h[elektronikus dokumentum] /ScLászló Zoltán256 SaHtml szöveg és képek260 $cl 999-2000500 SaLeírás a honlapról.520 $aA honlapon elérhetők a világirodalom nagy alakjainak életrajza és munkássága, sok kiegészítő információval és illusztrációval.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 SxQbme650 4 $aIrodalom$xtörténet és kritika650 0 SaLiteratureSxHistory and criticism.699 Sal856 41 $uhttp://www.hmg.hu/irok/irok.html$3 László Zoltán: A világirodalom arcképcsarnoka 949 $1IR 999 SaDEBRSblR
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Kötelező adatelemek© A gateway (zsilip)-generáló program az ETO jelzetek alapján készíti a tematikus listákat, ebből következik, hogy minden rekordnak legalább egy ETO számot tartalmaznia kell (080).© Természetesen minden olyan adatelemet hordoznia kell a rekordoknak, amit az elektronikus dokumentumok leírási szabványa előír (pl. 245 
$h[elektronikus dokum entum ], 256: számító- gépfájl-jellemzők, 500: a leírás alapja, 538: rendszeradatok, 856: elektronikus lelőhely és hozzáférés).© Tartalmi megjegyzésbe (520) kerül a tárgyalt téma rövid leírása, a dokumentum tárgyideje, esetleg felhasználói útmutató.© Ha a program az URL ellenőrzés30 során is halott URL-t talál, a rekord készítőjének monogramja alapján (583 $xQbme) értesítést küld az adott könyvtárosnak.© A tárgyszavakkal ugyanúgy el kell látni ezeket a rekordokat, mint a hagyományos dokumentumokét (pl. 600,610,650, 651).© A 699-es mezőelemek alapján állítja elő a program a különböző listákat. Lehetséges érték:31-  I: Internetforrás-  A: adatbázis
-  F: teljes szövegű folyóirat-  T: folyóirat-tartalomjegyzék-  Gy: gyakran használt adatbázis, internetforrás vagy folyóirat
-  K: Könyvképcsarnok (ajánlott új könyv)© Állományadatként (a CD-ROM-ok kivételével) csak lelőhelykód szerepel: ami ingyenes forrásoknál csak: 949 $1IR, előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok esetében ehhez jön még a konkrét könyvtár lelőhelykódja:949 $1D1/IR

OPAC-webkatalógus

„Az interneten bolyongó, éppen hálózati informáci
ók után kutató számára szembetűnőbb, könnyebben 
használható lehet egy honlap listájából válogatni, 
mint közbeiktatni egy könyvtári katalógus teljes 
anyagában való keresést, még ha maga a katalógus 
is weben használható. ”32A 2001. január 1-jén integrálódott Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár új honlapjának szerves része lett a katalógusba bekerült elektronikus dokumentum-rekordokból program segítségével minden este automatikusan generálódó betűrendes címlista, ETO alapú tematikus lista, illetve az újdonságok listája.E megoldás előnyei:© A katalogizáló könyvtárosok munkája hasonló a hagyományos és az elektronikus dokumentumok leírásakor, illetve ez a tevékenység belesi

mul a munkanapba;© A rekordok a katalógusban „... a többi könyvtári 
dokumentummal egyenrangúan kereshetőek], és 
az URL közvetlen elérést biztosít. ”33 így a felhasználók a már megszokott tárgyszavakkal és ETO számokkal a keresőkérdésüknek megfelelő valamennyi típusú dokumentum rekordját (az elektronikus források esetén a WebPAC-ban URL-re kattintva magát az adott találatot) megkapják.© Az automatikus URL-ellenőrzés kiszűri a halott linkeket (és erről értesíti a rekordot szerkesztő könyvtárost).© A leírások ETO számai alapján mini webkataló- gus is készül belőlük, a számoknak megfelelő természetes nyelvi kifejezésekkel.© A weblapon az elektronikus dokumentumok típus szerint elkülönülnek adatbázisokra, teljes szövegű folyóiratokra és folyóirat tartalomjegyzékekre, valamint weboldalakra.© A rekordokban és a listákon egyértelműen megtalálható, melyik elektronikus dokumentumot

778 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4.



SS WEBKATALÓGUS OPAC-BAN -  ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK KATALOGIZÁLÁSA SS

1. ábra

A DEENK OPAC-jában lévő adatbázisok tematikus listája

mely használók, milyen feltételekkel használhatja (506, 590, 856, $3).© „A listák formátumukban alkalmazkodnak a portálok konvencióihoz: viszonylag kevés bibliográfiai információt jelenítenek meg, ugyanakkor az annotációkat, tartalmakat és az elérésre vonatkozó instrukciókat teljes egészében közük.”34© A lista egyes elemeitől közvetlenül eljuthatunk az adott elem katalógusrekordjához, ha a címre kattintunk.35© 1999-től manuálisan építettem a Könyvképcsar
nokot, (lásd 3. ábra) ahol az érdekesnek ítélt új

könyvek minimális bibliográfiai adatai, s a könyv rövid ismertetője található36. Az új honlapra ez a rész is automatikusan készül: a könyv rekordjába a 699-es a almező K értéket kap 
($aK), illetve d almezőbe az ismertető (520) beírásának dátuma kerül ($d030122), ami alapján az új könyvek havi listákba rendeződnek.
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2. ábra

A közgazdaságtan tematikus listája

További tervek, fejlesztési lehe
tőségek

Rekordkapcsolatok linkekkéntAz új, Java alapú Corvina OPAC-jában a rekordkapcsolatot létrehozó mezők37 linkként kapcsolják össze az adott rekordokat. Ezek a rekordkapcsolatok az ID szám alapján (w almező) jönnek létre: ezt a köteléket a listákban is kell majd használnunk. Kérdés azonban, hogy adott OPAC-os keresésnél az olvasóra borítsuk-e a keresőkérdésének megfelelő' összes találatot, és az azokhoz kapcsolódókat

(„először átfogóan” : ha w almezők indexeltek); vagy csak külön kérésre (csak a t almezők indexeltek)... Illusztrációként nézzük meg a 2. sz. melléklet rekordjait: a folyóirat tartalomjegyzék adatbázis leírásában 73 csatoló található, a hozzá kapcsolódó egyik indexelt folyóirat rekorddal!
Tudományterületek szerinti összesí
tett listákEz idő szerint38 140 adatbázist, 274 weblapot, 151 folyóirat tartalomjegyzéket, 466 teljes szövegű folyóiratot, 69 ajánlott új könyvet jelölő almező található a DEENK OPAC-jában. Amint több könyvtá-
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3. ábra

Újdonságok listája a Könyvképcsarnokban

ros készíti a leírásokat, várhatóan nagy arányban nőni fog a listák hossza, aminek az áttekinthetőségén egy idő után a mostani hierarchikus bontás sem segít majd, illetve túl mély és egyben széles szerkezet születik. Másrészt a konkrét szakterület iránt érdeklődőknek külön-külön kell megnézniük az adatbázisok, folyóiratok és ajánlott weboldalak tematikus listáját. E két ok miatt célszerűnek látszik olyan program elkészítése, amely ETO szám alapú választott tudományterülethez gyűjti össze a rekordok közül a kiválogatott elektronikus információforrásokat.

Belső keresőJelenleg az indexelő szolgáltatásokkal kívülről is megtalálhatjuk a listákban található adatbázisokat, honlapokat stb. azok neve alapján, eljuthatunk hozzájuk az OPAC-ban való kereséssel. Szükség lenne a könyvtár honlapján is egy olyan keresőre, amely hét listában, vagy azok bármelyikében keres szerzőre (100, 110, 700, 710), címre (245, 505), tárgyszóra (600, 610, 650, 651); esetleg a tartalmi kivonat szövegében (520).
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Katalogizálás távmunkában39A weben található elektronikus dokumentumok katalogizálása nagyszerűen végezhető' távmunkában. (Piláf40 többek között a bibliográfiák, indexek, katalógusok készítése, az irodalomkutatás, a propagandaanyagok kialakítása, a referátumkészítés, a refe- rensz-szolgáltatások, a szöveg- és adatszerkesztés, a honlap készítés, a fordítások mellett a rekatalogi- zálást emeli ki, ami távmunkában intézhető'. A távmunkát akkor javasolja, ha kevés dokumentummozgatással jár és a munkafolyamat autonóm.) Mivel maga a dokumentum hálózaton keresztül érhető' el, ha a katalogizáló modul és a tárgyszó-rendszer is hozzáférhető', akkor elsősorban anyagi okokkal indokolható (internetelőfizetés, megfelelő számítástechnikai háttér), miért főmunkaidőben, s elsősorban felsőoktatási könyvtárakban katalogizálják ezt a dokumentumtípust.
Jegyzetek

1. NIELSEN: Web-design. B p .: Typotex, 2002. pp. 224-227.2. NIELSEN: i.m. p. 347.3. Manuálisan szerkesztett honlapok.4. Programok végeredményei. Ilyen programok készülhetnek például Perl, Java programozási nyelven.5. Kézenfekvő példa a dinamikus weboldalra bármely WebPAC találati listája.6. NIELSEN: i. m. p. 188.7. A mélyhivatkozás közvetlen hivatkozást jelent: nem a hivatkozott dokumentum kezdőlapjára, hanem a belsejében lévő részre. A mélyhivatkozás egyszerű html-link(pl. HREF="HTTP://W W W .LIB.UNIDEB.HU/NYITVA_NY l.PHP"A DE ENK N YITVA TARTÁSAA).8. Bánhegyi Zsolt http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.EXE?A2 =ind02088cL=katalist&F=&S=&P=10599. A böngészés alatt általában az internetkatalógusokban és a portálokon való nézelődést értjük.

10. SEBESTYÉN György: Légy az információs társadalom polgára! Budapest: ELTE Eötvös K., 2002. p. 100.11. U N GVÁRY -  VAJDA: Könyvtári információkeresés. Budapest: Typotex, 2002. p. 109-115.12. GREEN a webkatalógusokat és a directorykat nevezi így.13. UN GVÁRY -  VAJDA: L  m. p. 113.14. UNGVÁRY: A tartalom szerinti információkeresés az Interneten. [On-line] In http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tar sad/konyvtar/forra s/ungvary/15. Az elterjedt osztályozási rendszereket vizsgálja a DERISE (Development of a European Service of Information on Research and Information): http://www.ub21u.se/derise/ra- dar/reports/D3.2.3 .16. KOCH T.: Az internetforrások tökéletesebb leírásához, szervezéséhez és kereséshez alkalmas osztályozási rendszerek használata. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 2000. 3. sz. p. 121-123.17. BUBL LINK (globális akadémiai szolgáltatás): http://link.bubl.ac.uk/ISC2Internet Public Library On-line Texts Collection: http://www.ipl.org/reading/books NetFirst (OCLC): http://www.oclc.org/oclc/netfirst18. GERHARD (German Harvest Automated Retrieval and Directory): http://www.gerhard.de19. ACM  Computing Classification System: http://ariadne.inf.fu-berlin.de:8111/cgi-bin/navigate.cgi National Library of Medicine: http://omni.ac.uk/browse Matematics Subject Classification: http://www.ams.org/mathweb.mi-methbyclass.html20. http://purl.oclc.org/scorpion21. KOCH: i. h.22. Finn Közművelődési Könyvtárak Osztályozási Rendszere: http://kirjastro.dci.fi/lindex.htmHolland Alaposztályozási Rendszer: http://www.konbib.nl/dutchess/nbc_main.html23. Az AltaVizsla katalógusában a Kultúra, társadalom kategória alkategóriái a család és a művészet egyaránt. A Tudomány kategória alkategóriája a természettudományok és az ezotéria.24. BERKE Barnabásné: Az elektronikus dokumentumok és könyvtári használatuk. [On-line] In. http://www.ki.oszk.hU/kf/2001/2/berke.html
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25. Könyvtárunkban Corvina integrált könyvtári rendszert használunk.26. DRÓTOS László 2001-ben vezetetett be bennünket a digitális szövegformátumok szabványrengetegébe (pl. RTF, HTML, SGML, XM L, PDF, TeX). A helyzet az óta sem változott, különösen az elektronikus könyvek terén, aminek a kölcsönbeadása ismételt (elsősorban anyagi) terheket ró a könyvtárakra.27. http://www.lib.unideb.hu28. Ezek vásárolt; illetve csere, ajándék vagy köteles példányok.29. KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2000. p. 10.30. Jelenleg az OPAC-ban 880 olyan rekord található, amiben URL van, s a szóban forgó rekord elektronikus folyóirat vagy tartalomjegyzék, adatbázis vagy weboldal. E nagyságrend miatt az ellenőrző program hetente egyszer küld figyelmeztetést a halott linkekről a könyvtárosoknak.31. Az a almező ismételhető.32. CSATÓ Edit -  KOLTAY Klára: Elektronikus dokumentumok: a legmunkaigényesebb dokumentumfajta. [On-line] In. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=28fcaa 31 föd 1 d8feecaeae79d 1 e90682&id=725&issue_id=4333. CSATÓ -  KOLTAY: i. h.34. I.h.35. Ez a funkció az új könyvismertetések esetében a leghasznosabb olvasóink számára, hiszen így rögtön látható mely egységben van és müyen státusszal a szóban forgó könyv.36. A DEENK Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára (korábban KLTE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) zárt polcos, ami különösen indokolttá teszi az új könyvek többoldalú bemutatását.37. Például: 760-762-580: kapcsolódás a fősorozat rekordjához, 770-772: kapcsolódás a melléklet rekordjához, 776- 530: kapcsolódás további, más hordozón megjelent kiadáshoz, 780-785-580: kapcsolódás az előzmény rekordjához.38. 2003.01.22.39. Az eredeti elképzelésünk szerint egyes kollegák gyűjtenék, mások gyűjtenék és katalogizálnak, ismét mások csak katalogizálnák az elektronikus forrásokat. Sajnos a könyvtárosok gyors cserélődése miatt jelenleg ketten végzünk ilyen munkát is. Nemrég nyílt meg egy új könyvtári egységünk

(DEENK Társadalomtudományi Könyvtár), két éven belül várhatóan az Élettudományi Könyvtár is megnyitja kapuit: így nagy segítség lenne a távmunkában végzett katalogizálás.40. PILAR: Teleworking-kezdemények a német könyvtárakban. [On-line] In. http://tmt.omikk.bme.hU/show_news.h tml?sid=ee0d367aa8ba82723b987dbabb55161 e&id=881 &i ssue_id=45
1. sz. melléklet: Portálok

Általános portál:000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00326618005 20030124114127.0008 030124cl9969999enkmn p OuuuaOeng d040 SaHuDeKLEK080 $a0$al$a2$a3$a4$a5$a6$a7$a8$a9245 00$aBUBL LINK$h[elektronikus dokumentum]246 13$aBUBL Libraries of Networked Knowledge250 $a5:15256 $aOnline szolgáltatás260 $aGlasgow :$bBUBL Information Service,$cl996- 310 $aHavonta$b(1996-)500 $aLeírás a honlapról.505 $tCreative Arts -$tEngineerint and Technology -$tGeneral Reference -$tHealth Studies -StHumanities -$tLanguage, Literature and Culture -$tLife Sciences -$tMathematics and Computing -$tPhysical Sciences -$tSocial Sciences -$tFeatured subjects: Library and Information Science, Archheology, Music 520 SaTöbb mint 12000 válogatott Internetforrás akadémiai webkatalógusa. A Katalógus a Dewey-féle osztályozási rendszer alapján épül, illetve a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavait használja.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 $xQbme650 4$aTudomány$xinformációs szolgáltatások 650 0$aScience$xInformation services.699 $al710 2 $aBUBL Information Service (Glasgow)856 41$uhttp://bubl.ca.uk/link/$3BUBL Link -  Catalogue of Selected Internet Resources
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949 $1IR999 $aDEBR$bIR
Tematikus portál:000 00424nas 2200289 i 4504001 bibKLT00326447005 20030123104032.0008 030123c20019999hu wn p OuuuaOmul d040 SaHuDeKLEK041 $amul080 $a34245 00 Sajogi Fórum$h[elektronikus dokumentum]:$belső magyar jogi portál 256 $aOnline szolgáltatás 260 $aPécs :$bJogászoknak Kft.,$c[2001-]310 $aHetente$b(2001-)500 SaLeírás a nyitóképernyőről.505 StSzaknévsor -StHírek -$tÜgyvédi oldalak -StPublikációk -$tKözérdekű -$tlnterjú -StÚtmutatók -$tFórum -$tLinkek -$tRendezvények -$tHírlevél 520 $aA jogi portál nevéhez híven különféle jogi természetű információt szolgáltat.538 $aHozzáférés: World Wide Web.546 SaAngol, magyar és német nyelven.583 $xQbme650 4$aJog$zMagyarország$xadatbázisok 650 0$aLaw$zHungary$xDatabases.699 $al710 2 Sajogászoknak Kft. (Pécs)856 41$uhttp://www.jogiforum.hu$3Jogi Fórum949 $1IR999 $aDEBR$bIR
2. sz. melléklet: Rekordok re
kordkapcsolatot létrehozó me
zőkkel
Folyóiratok tartalomjegyzéke:000 00896nas 2200217 i 4504001 bibKLT00325753 005 20030122160306.0008 970917cl9949999hu p OuuuaOhun d040 SaHuDeKLEK

080 a02(05)$a3(05)$a330(05)$a5(05)$a6(05)$80(05)$a9(05)245 00 $aFolyóiratok tartalomjegyzéke$h[elektronikus dokumentum]256 SaSzöveges adatbázis260 $a[Miskolc] :$b[Miskolci Egyetem. Könyvtár, Levéltár, Múzeum],$cl 994-500 $aCím a nyitóképernyőről.505 $tActa Linguistica Hungarica -StAlkalmazott matematikai lapok -StAlkalmazott nyelvtudomány -StÁllattenyésztés és takarmányozás -StBankszemle -  StÁllattenyésztés és takarmányozás -StBányászati és kohászati lapok : kőolaj és földgáz -StBányászati és kohászati lapok : kohászat -StBányászati és kohászati lapok : bányászat -StBudapesti negyed : lap a városról -StComitatus : önkormányzati szemle -StCukoripar -StEgészsügyi gazdasági szemle -StElektrotechnika -StÉlelmezésipar -StÉpítés -  építészettudomány -StÉpítésügyi szemle -$tA falu -StFalu, város, régió -StFizikai szemle -StFons: forráskutatás és történeti segédtudományok -StFöldrajzi értesítő -StFöldtani kutatás -StFöldtani közlöny -StGazdálkodás -StGazdaság és gazdálkodás -StGazdaság és jog -StGazdaság és statisztika -StGép -StGépgyártás -StGépgyártástechnológia -StHonismeret -StHumánpolitikai szemle -$tA hús -Stlpari szemle -Stlskolakultúra -Stjogtudományi közlöny -StKonzerújság -StKorall: társadalomtörténeti fo- lyóirat-StKülgazdaság -StKönyvtári figyelő -StKörnyezetvédelem -StKözgazdasági szemle -$t Levéltári közlemények -StLevéltári szemle -StMagyar energetika -StMagyar építőipar -StMagyar geofizika -StMagyar jog -StMagyar kémiai folyóirat, Kémiai közlemények -StMagyar kémikusok lapja -StMagyar könyvszemle -  StMagyar közigazgatás -StMagyar tudomány -StMinŐség és megbízhatóság -StMolnárok lapja -StMűanyag és gumi -StMűemlékvédelem -StMűszaki tervezés -StMűszaki-gazdasági információ -StMűszerügyi és méréstechnikai közlemények -StOlaj, szappan, kozmetika -StPro minoritate -StRegio : kisebbség, politika, társada-
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lom -$tSic itur ad astra -$tSütőiparosok, pékek -$tSzázadok -StTanulmányok Budapest múltjából -StTejgazdaság -$tTermészet világa -$tTermészetbúvár -$tTudományos és műszaki tájékoztatás -$tTurul -$tÜj pedagógiai szemle 520 $a73 magyar folyóirat tartalomjegyzék adatbázisa1994-től, melyet 8 könyvtár épít.538 SaHozzáférés: World Wide Web.583 $xQbme650 4 SaBányamérnöki tudományok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aCukor$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázi sok650 4 $aEnergia$xgazdasági szempontok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok 650 4 $aÉpítőipar$zMagyarország$xfolyóiratok$x in-dexek$xadatbázisok650 4 $aGeofizika$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aKémia$xadatbázisok650 4 $aKönyvtártudomány$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aKözgazdaságtan$xfolyóiratok$xindexek$xadatb ázisok650 4 $aLevéltári források$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMarketing$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok650 4 $aMatematika$xadatbázisok650 4 $aMenedzsment$xadatbázisok650 4 $aMinőségbiztosítás$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMűanyagok$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aMűemlékek$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 SaMűszaki tudományok$xadatbázisok650 4 $aNyelvészet$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok650 4 $aTejgazdálkodás$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aTermészetvédelem$xfolyóiratok$xindexek$xadatbázisok650 4 $aTörténet$xadatbázisok

4 $aTudomány$xfolyóiratok$xindexek$xadat bázisok0 $aMining engineering$xPeriodicals$xIndex es$xDatabases.0 $aSugar$xPeriodicals$xIndexes$xDatabase s.0 $aEnergy$xEconomic aspects$xPeriodicals $xIndexes$xDatabases.0 SaConstruction industry$zHungary$xPerio dicals$xIndexes$xDatabases.0 $aGeophysics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aChemistry$xPeriodicals$xIndexes$xData bases.0 SaLibrary science$xPeriodicals$xIndexes $xDatabases.0 $aEconomics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aArchival resources$xPeriodicals$xIndexe s$xDatabases.0 $aMarketing$xPeriodicals$xIndexes$xData bases.0 $aMathematics$xPeriodicals$xíndexes$xD atabases.0 $aManagement$xPeriodicals$xIndexes$xD atabeses.0 $aQuality assurance$xPeriodicals$xIndexes$ xDatabases.0 $aPlastics$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.0 $aMonuments$xPeriodicals$xIndexes$xDa tabases.0 $aEngineering$xPeriodicals$xIndexes$xDa tabases.0 $aLinguistics$xPeriodicals$xIndexes$xDat abases.0 $aDairying$xPeriodicals$xIndexes$xDatab ases.
0 $aNature conservation$xPeriodicals$xInde xes$xDatabases.0 $aHistory$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.0 $aScience$xPeriodicals$xIndexes$xDataba ses.4 $aBudapest$xtörténet$xfolyóiratok$xindex e k$xadatbázisok0 SaBudapest (Hungary)$xHistory$xPeriodi cals$x!ndexes$xDatabases.
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699 $aA$aT710 2 $aMiskolci Egyetem.$bKönyvtár, Levéltár, Mú-zeum772 1 $tActa Linguistica Hungarica -$wbibIKB00009427772 1 StAlkalmazott matematikai lapok -$wbibIKB00000387772 1 $tÁllattenyésztés és takarmányozás -SwbibIKB00000430772 1 StBankszemle -$wbibIKB00000301772 1 StBányászati és kohászati lapok : kőolaj és földgáz -$wbibIKB00000305772 1 StBányászati és kohászati lapok: kohászat-$wbibIKB00000304772 1 StBányászati és kohászati lapok : bányászat-$wbibIKB00000303772 1 StBudapesti negyed : lap a város-ról-$wbibIKB00009312 772 1 StComitatus: önkormányzati szemle-$wbibIKB00006829772 1 StCukoripar -$wbibIKB00000695772 1 StEgészségügyi gazdasági szemle-$wbibIKB00000946772 1 StElektrotechnika -$wbibIKB00000996772 1 StÉlelmezési ipar -$wbibIKB00000999772 1 StÉpítés -  építészettudomány-$wbibIKB00001090772 1 StÉpítésügyi szemle -$wbibIKB00001106772 1 StEurópai utas -$wbibIKB00005851772 1 StA falu -$wbibIKB00001267772 1 StFalu, város, régió -$wbibIKB00010310772 1 StFizikai szemle -$wbibIKB00001388772 1 StFons : forráskutatás és történeti segédtudományok -$wbibIKB00009905 772 1 StFöldrajzi értesítő -$wbibIKB00001442772 1 StFöldrajzi közlemények -$wbibIKB00001443772 1 StFöldtani közlöny -$wbibIKB00001463772 1 StFöldtani kutatás -$wbibIKB00001464772 1 StGazdálkodás -$wbibIKB00001541772 1 StGazdaság és gazdálkodás -SwbiblKBOOO 10687
772 1 StGazdaság és jog : gazdasági hírlevél-$wbibIKB00009692772 1 StGazdaság és statisztika -$wbibIKB00007308

772 1 StGép -$wbibIKB00001582772 1 StGépgyártás -$wbibKLT00322446772 1 StGépgyártástechnológia-$wbibIKB00001585772 1 StHonismeret -$wbibIKB00002289772 1 StHumánpolitikai szemle -$wbibIKB00004728772 1 $tA hús -$wbibIKB00006336772 1 Stlpari szemle -$wbibIKB00002387772 1 Stlskolakulúra -$wbibIKB00007926772 1 Stjogtudományi közlöny -$wbibIKB00002162772 1 StKorall: társadalomtörténeti folyóirat-$wbibKLT0031573772 1 StKönyvtári figyelő -$wbibIKB00004139772 1 StKözgazdasági szemle -$wbibIKB00002521772 1 StKülgazdaság -$wbibIKB00003583772 1 StLevéltári közlemények -$wbibIKB00003917772 1 StLevéltári szemle -$wbibIKB003916772 1 StMagyar energetika -$wbibIKB00009382772 1 StMagyar építőipar -$wbibIKB00003242772 1 StMagyar geofizika -$wbibIKB00003241772 1 StMagyar jog-$wbibIKB00002714772 1 StMagyar kémikusok lapja -$wbibIKB00003957772 1 StMagyar könyvszemle -$wbibIKB00003969772 1 StMagyar közigazgatás -$wbibIKB00004692772 1 StMagyar tudomámy -$wbibIKB00002709772 1 StMarketing & menedzsment-$wbibIKB00010757 772 1 StMinŐség és megbízhatóság-$wbibIKB00002941772 1 StMunkaügyi szemle -$wbibIKB00002860772 1 StMűanyag és gumi -$wbibIKB00002872772 1 StMűemlékvédelem -$wbibIKB00002873772 1 StMűszaki tervezés -$wbibIKB00002904772 1 StMűszaki-gazdasági információ : korszerű vezetés -$wbibKLT00316446772 1 StMűszerügyi és méréstechnikai közlemények-$wbibIKB00002908772 1 StOlaj, szappan, kozmetika -$wbibIKB00003337
772 1 StPro minoritate -$wbibIKB00007127772 1 StSic itur ad astra -$wbibIKB00004517772 1 StSzázadok -$wbibIKB00001808772 1 StTanulmányok Budapest múltjáról-$wbibIKB00009591772 1 StTermészet világa -$wbibIKB00003724
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772 1 $tTermészetbúvár -$wbibIKB00005395772 1 StTudományos és műszaki tájékoztatás-$wbibIKB00003084 772 1 StTurul -$wbibIKB00009036772 1 $tŰj pedagógiai szemle -$wbibIKB00006330856 42 $uhttp://marki.lib.uni-miskolc.hu/kezdo.php$3Magyar folyóiratok tartalomjegyzéke 949 $1IR 999 $aDEBR$bIR 
B u dapesti negyed:000 01189aas00313i001 bibIKB00009312 005 20030121113621.0008 950815cl9939999hu qr p 0 ub hun d022 $al217-5846035 $aA09710040 SaIKB$cHUN$dHuDeKLEK 080 $a908.439-2$a943.9-2/-3$a71 222 0$aBudapesti negyed245 00$aBudapesti negyed :$blap a városról /$ckiad. és térj. Budapest Főváros Levéltára ; főszerk. Gerő András; szerk. Berkovits György246 18$abpn260 $aBudapest :$bBudapest Főváros Levéltára,$c!993-

300 $blll. ;$c24 cm310 SaNegyedévenként362 0 $al.évf. l.sz. (1993. nyár)-500 $aRészcímes500 $aÁtmenő számok: 1994. 4.sz./1995. l.sz. =6/7.SZ.; 1997. 4.SZ./1998. 1. sz. =  18/19.sz.; 1999. 4.SZ./2000. l.sz . =  26/27.sz.580 $aTematikus számai: Tóth Vilmos: A Kerepesi úti temető (1999. 2-3.sz.)583 $xCL$ykötni583 $xQbme651 4$aBudapest$xtörténet$xfolyóiratok651 0$aBudapest (Hungary)$xHistory$xPeriodic als.699 $aT$aF710 2 $aBudapest Főváros Levéltára770 1 $tFolyóiratok tartalomjegyzéke-$wbibKLT00325753787 1 SaTóth Vilmos:$tA Kerepesi úti teme-tő$wbibKLT00309914856 41$30nline változat$uhttp://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/$xBudapesti Negyed -  Lap a városról856 42$uhttp://marki.lib.uni-miskolc.hu/lista.php?fsz =  51 $3A folyóirat tartalomjegyzé ke 1993-tól.866 31 $a88.061

Romániában évente 40-50%-kal növekszik a számítógép-kereskedelem forgalma, de a románoknál 
még így is hatszor kevesebbet költenek információtechnikai (IT ) eszközökre, mint nálunk.

A romániai személyi számítógép-piac gyors növekedését és forgalmának fejlődését befolyásolja 
a lízing-rendszer és a fogyasztási hitelek meghonosodása, valamint a nevelési célú számítógép- 

vásárlásra költött összegeknek az adóalapból történő levonásának bevezetése. A román szoftver
ipari és szolgáltatási szövetség (A N IS) vezetőinek várakozása szerint 2004-ben Romániában 
35 euróra emelkedik az egy főre jutó IT-kiadások összege, miközben Magyarországon ez az 

összeg 210 euróra, az Európai Unió tagállamaiban pedig 500 euróra rúg.

(M IT  hírlevél. 2004. febr. 18.)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4. 787

http://marki.lib.uni-miskolc.hu/kezdo.php$
http://www.bparchiv
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/lista.php?fsz


A müarchaeologia és szaksajtója 
a 19. századi Magyarországon

Kovács Valéria

„Az idő is halad, halad a tudomány is; 
ki ebben nem halad, megelőzetik, és még 
oda sem képes sokszor felkapaszkodni, 
hol a nálunk szemesebb, szorgalmasb, 
lelkesebb búváraink állottak."

(Römer Flóris, Archaeológiai Közle
mények IV. köt. 1863. 124. P.)

Hosszú időn át a mondák, mítoszok világán keresztül tekintett vissza az emberiség a kezdetek kezdetére. A mitikus emlékezés helyébe fokozatosan a tudományos feltárás, az archaeologia lépett, a mítoszok pedig a legfejlettebb társadalmakban is megőrződtek úgy, hogy átalakultak, hiedelemmé, szokássá.1A tömegkommunikációs eszközök révén a mai ember tudomást szerez a legújabb régészeti eredményekről, megismerheti a legősibb népeket és kultúrákat, a veszélyeztetett műemlékeket, és a szaporodó leletek mind messzebb vezetnek vissza a múltba.Mi azonban csak a 18. század végéig megyünk vissza azért, hogy bemutassuk miként alakult ki a

magyar régészettudomány és születtek meg szaklapjai. Előbb azonban igen röviden összefoglaljuk, mi ez a fiatal tudomány, mivel foglalkozik, milyen területei vannak, milyen módszerekkel dolgozik, miként bővült kutatási területe és újult meg az elmúlt néhány évtizedben.
Mivel foglalkozik az archaelogia?

Archeológia, archaeologia, archáologie, archaeology, archeologija. Bárhogyan írjuk, görögösen, latinosán, vagy a német, az angol, a szláv helyesírásnak megfelelően, jelentése ugyanaz, vagyis régiségtan, régészet.2 Ezzel a görög szóval eredetileg az
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88 A MŰARCHAEOLOGIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 88ókorból fennmaradt tárgyi emlékekkel és az ókor művelődésével foglalkozó tudományt jelölték. Az archaeologia az ókor összes népeinek emlékeire kiterjesztette figyelmét, ezért ezt a hatalmas emlékanyagot népek és országok szerint el kellett különíteni és az egyes csoportokat elnevezni. A klasszika 
archaeologia a görög, etruszk és római, az egyiptoló
gia a Nílus menti terület emlékeivel, az asszirologia az ékírás népeinek kultúrájával foglalkozott, a római katakombák feltárásával, a keresztény egyházi emlékek kutatása a keresztény archaeologia feladata volt. A klasszika archaeologia megalapítója a német Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), aki három művével vetette meg a tudományos régiségkutatás alapját.3 Ez a régiségkutatás azonban még messze nem az, ahogyan azt ma értjük, a tudatos feltárás és elemzés csak a 18. század második felében kezdődött el.A Bibliát évszázadokon át szó szerint a kinyilatkoztatott igazságnak tekintették, ezért a 18. század végén még a legtöbb tanult ember elhitte, hogy a világ csak néhány évezrede létezik, mivel a Biblia akkori értelmezése szerint a teremtés i.e. 4004-ben történt.4 Ügy gondolták, hogy a távoli múlt emlékei összegyűjthetők azokból az antik forrásokból, melyeket az ősi Kelet, Egyiptom és Görögország történetéről írtak. Senki sem sejtette, hogy az írás kialakulása előtti koroknak is létezett egységes történelme. Szem előtt kell tartanunk, hogy minden múltról alkotott kép a saját korának terméke, de az eszmék és elméletek folyamatosan fejlődnek, vagyis a mai kutatási módszerek néhány évtized, vagy év múlva már idejétmúltak lesznek.Jóllehet sokan úgy gondolják, hogy a régészet története az olyan nagy leletek felfedezésének történetéhez kapcsolódik, mint például Tutanhamon sírja Egyiptomban, a maja városok megtalálása Mexikóban, az őskor barlangfestményei Franciaországban (Lascaux) stb., ezek azonban nem a tudomány fejlődését reprezentálják. A régészettudomány története azzal foglalkozik, hogy az egymást követő tu

dósgenerációk hogyan fogalmazták újjá és terjesztették ki a múlt kutatásának alapkérdéseit és módszereit.Az első „ásatások” a 18. században a leglátványosabb lelőhelyeken folytak (pl. 1711-től Herculaneum, 1748-tól Pompeji romjai között). A Közel-Keleten a Biblia volt a letűnt civilizációk kutatásának egyik inspirálója. Napóleon egyiptomi expedíciója (1798-1800) pedig az ókori Egyiptom emlékeire irányította a közvélemény figyelmét.Amikor a 18. század második felében a tudományos kutatások megindultak, a kincsekben gazdag régészeti lelőhelyek, például az etruszk sírkamrák, a görög és római romterületek, az egyiptomi piramisok már a teljes kifosztás határára kerültek. Az uralkodói gyűjteményekbe, a műtárgyforgalomba csak a kincsek, nemesfémből és drágakőből készült műtárgyak és a kiemelkedő művészeti alkotások kerültek be. A kincskereséssel tönkre tették magát a régészeti lelőhelyet. A francia Enciklopédisták történetszemlélete során széles körben elterjedt, hogy egy-egy nép múltjának történetét nem a kincsek alapján lehet megismerni, hanem a teljes anyagi kultúrája és szellemi hagyatékának ismeretében. Ezért nagyon fontos hogy a régészeti leletek környezete a feltárás idején épségben maradjon. A régészet tudománnyá válásához szükség volt a megfelelő feltáró és tudományos értékelő módszerek kidolgozására az abszolút és a relatív keltezés5 meghatározására. A legnagyobb fejlődést azonban az jelentette, hogy elkezdték tanítani a történelem segédtudományai között a régiségtant is. Ennek köszönhető, hogy például a 19. századi közel-keleti nagy feltárások tudományos eredményei ma is helytállóak. Ugyanakkor a 19. századi természettudományos eredmények (fizika, biológia, geológia) és Darwin evolúciós elmélete nagyban hozzájárult az új régészeti elméletek kialakulásához.Ma már nem elég, hogy kiássák a régi korok emlékeit, vagy vizsgálat alá veszik a felszínen lévőket, az emlékeket hátrahagyó emberek életmódjának re
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSkonstrukciójával is foglalkoznak a kutatók, vagyis miképpen szerveződtek az emberek szociális egységekbe, mit ettek (milyen növényeket termesztettek, milyen állatokat tartottak), milyen tárgyakat (edényeket, munkaeszközöket, ruhákat stb.) készítettek, miben hittek, hogyan kommunikáltak. Tehát az új fajta régészet kulturális folyamatokban gondolkodik, ahol hipotéziseket kell felállítani, azokat tesztelni, majd a megfeleló/ következtetéseket levonni.A régészet ágaiként elsődlegesen a korok szerinti tagolódást szokták felsorolni; • őskori régészet (prehis- toria); • ókori vagy klasszikus archaeologia; • nép- vándorlás kori régészet; «középkori régészet. Földrajzi-kulturális alapon is lehetséges az elkülönítés, beszélhetünk pl. Amerika, India, Kína stb. régészetéről.A régészet nemcsak a történettudománnyal és annak segédtudományaival, a néprajzzal, a művészet- történettel, a klasszika-filológiával áll szoros kapcsolatban, hanem a természettudományokkal is. A 20. század második felében a természettudományos felfedezések és a technikai fejlődés6 hatására a régészet számtalan új szakterülettel gyarapodott, ilyen például az elmúl harminc évben kialakult víz 
alatti régészet, az archaeobotanika, az archaeozoolo- 
gia, az etnoarcheológia és a kognitív régészet. Ezekhez teljesen új módszereket kellett kialakítani.A víz alatti régészet a múlt szárazföldi és tengeri életére egyaránt új fényt vet. Bizonyosan vannak, akik meglepődnek annak hallatán, hogy nemcsak a föld, hanem a víz is képes még a fából készült tárgyak (hajók, épületek) többé-kevésbé teljes megőrzésére. Hajókat és rakományukat hozzák a régészek és segítőik a felszínre. Földrengések és vulkánkitörések miatt tengerbe süllyedt kisebb-nagyobb „Atlantiszok” várnak feltárásra.Az archaeobotanika, az archaeozoologia régészeti módszerekkel vizsgálja a növény- és állatvilág változásait és fejlődését. A pollenstatisztika, vagyis a

nagy tömegben megkövesedett virágport vizsgáló elemzés elárulja, milyen növények éltek a lelőhely környezetében, ebből pedig ki lehet következtetni, milyen éghajlat volt az adott időben az adott területen.Az etnoarcheológia, a ma élő vadászó-gyűjtögető népek és anyagi kultúrájuk vizsgálatával foglalkozik. Ennek célja a régészeti leletanyag jobb megértése, a korábbi megállapítások újraértékelése. (Ezen a ponton kapcsolódik a régészet és a néprajz.)A kognitív régészet a múltbéli gondolkodásmódokat és szimbólum-rendszereket vizsgálja az anyagi kultúra felhasználásával.Az antropológia eredményei révén az emberi csont
maradványokból már nemcsak az illető termetére, nemére, fajtájára lehet következtetni, hanem arra is, hogy milyen betegségben szenvedett.A leletek értékelését régészek és speciális képzettségű természettudományos szakemberek (archaeobo- tanikus, archaeozoológus, antropológus, dendro- kronológus stb.) együtt végzik.A régészet sajátossága, hogy forrásai a földből, vízből, mocsárból, jégből kerülnek elő. A kutatók a leletek anyagából, formájából, díszítéséből, megmunkálásának módjából stb. vonják le a következtetéseket. Gyakran különböző lelőhelyekről kerülnek elő nagyon hasonló leletek, ezért ezeket a régészeti kultúrákat az első lelőhely mai neve szerint (például hallstatti, nagyrévi kultúra), vagy az edények formája szerint (harangedények), illetve azok díszítési módja szerint (például mészbetétes, vonaldíszes kultúra) nevezik el. Ezek alapján meg lehet állapítani az adott kultúrák területi összefüggéseit.A régészeti ásatásoknak kétféle módszere alakult ki: a leletmentő és a tervezett.-  A leletmentő ásatás a különböző földmunkák (út- és házépítés, kertásás, szántás stb.) révén véletlenül előkerült régészeti tárgyak megmentését szolgálja.
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SS A MŰARCHAEOLOGIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON SS-  Tervásatás során egy előre meghatározott terv alapján tárnak fel egykori településeket, temetőket, építmények maradványait, stb.Az ásatást rendszerint terepbejárással kezdik, ennek során megállapítják a földben rejlő lelőhelyre utaló felszíni jeleket (halmok, sáncok, megmunkált kövek, fémtárgyak, cserépedény-töredékek), amelyek alapján kikövetkeztethető a lelőhely kora. Ezt követi az ásatás, amikor a leleteket és környezetüket kézi munkával tárják fel. A munka utolsó fázisa a begyűjtött régészeti emlékek tartósítása, restaurálása, a helyben maradó emlékek visszatemetése. A régészeti kutatásokat csak a területileg illetékes múzeum kijelölt munkatársai végezhetik.A régészet fizikai munkát, valamint múzeológiai (restaurálás, leltározás, gyűjteménybe helyezés) és szellemi tevékenységet jelent. Ez utóbbihoz elengedhetetlen az aprólékos tudományos elemzés és az alkotó képzelet. A régészek ugyanolyan szigorú szabályok szerint végzik munkájukat, mint a könyvtárosok.
A legfontosabb magyar régészeti 
munkákA régészek feladata az is, hogy kollégáikkal és a nagyközönséggel megismertessék felfedezéseiket. A legjelentősebb mai magyar szakirodalmi kiadványok:-  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, az MTA Régészeti Intézetének folyóirata,-  Studia Archaeologica, az MTA Régészeti Intézetének sorozata,-  Folia Archaeologica, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti évkönyve,-  Régészeti Füzetek, a Magyar Nemzeti Múzeum sorozata, ennek megújult formája 2000 óta a-  Régészeti kutatások Magyarországon,

-  Archaeológiai Értesítő, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata,-  Budapest Régiségei, a Budapesti Történeti Múzeum évkönyve,-  Antik tanulmányok címmel az Akadémiai Kiadó évente jelenteti meg régészeti témákat is tartalmazó köteteit.A vidéki nagy múzeumok évkönyvekben, illetve monográfiákban teszik közzé tudományos munkájuk eredményét. A múzeumok feladata a kiállításokon túl az ásatási dokumentációk megőrzése és a kutatók rendelkezésére bocsátása.Gyakran hasonlítják a régészek munkáját a detektívek munkájához, nem csoda hogy a regényírók és a filmesek ideális témának találják. Noha Agatha Christie Gyilkosság Mezopotámiában című krimije, Steven Spilberg Indiana Jones régészkedései távol állnak a valóságtól, mégis jól mutatják be azt a tényt, hogy a régészet izgalmas nyomozómunka. Ennek a nyomozómunkának a célja saját magunk, vagyis az emberiség múltjának megismerése.
Oktatás és tudományosság 
Magyarországon a 18. század 
végén és a 19. század elején

Akácsak Nyugat-Európában, Magyarországon is a 18. században indult meg a tudományos szintű régészeti munka, amelynek előfeltétele volt az oktatás megfelelő szintre emelése.Az oktatás reformját és az egységes iskolarendszer kialakítását, amely Magyarországra is vonatkozott, Mária Terézia rendelte el 1777-ben. (Ratio Educa
tions totiusque Rei Literariae per Regnum Hun
gáriáé et Provincias eidem adnexas. Tomus I. Vin- 
dobonae. Typis Joan. Thom. Nob. de Trattnern. 
M DCCLXXVII.) A Ratio Educationis kiadását megelőzően a királynő 1769-ben már állami irányítás
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSalá helyezte a nagyszombati egyetemet, és orvosi karral egészítette ki. Az uralkodó később a nagy- szombati egyetemet áthelyezte a budai királyi palota egyik szárnyába. Miután Kempelen Farkas irányításával átköltözött új helyére, 1777. november 3-án nyitották meg az új tanévet. A tanterv a Ratio Educationis szerint készült és előírta a történelem segédtudományaival való foglalkozást, továbbá kimondta, hogy külön tanárokat kell kinevezni tanításukhoz, a tanári állásokat viszont összekapcsolták az Egyetemi Könyvtár könyvtárőri tisztével. így kapta meg a Diplomatikai Tanszéket Pray György (1723-1801), a címer- és pecséttan oktatásának lehetőségét Wagner Károly (1732-1790), az Érem- és Régiségtani Tanszéket Schönvisner István (1738— 1818).A történelem segédtudományainak professzorai az oktatás, az egyetemi régiségtani tankönyvek és tudományos munkák írása mellett alkalmanként régészeti feltárásokat is végeztek. A tudományos igényű régészeti munka elindítója Schönwisner István volt, aki 1778-ban Óbudán (a mai Flórián téren) a római katonai fürdő emeletes romjai között végzett ásatásokat, és az erről szóló publikációt még ugyanabban az évben kiadta.7A hazai régiségtudomány újabb próbálkozásai a szent koronával függtek össze, s akkor kezdődtek, amikor azt (II. József halálát követően) Bécsből 1790-ben Budára hozták. A másik nevezetes magyar történelmi emlék, amely élénken foglalkoztatta a közvéleményt „Lehel kürt” -je volt.A különböző értelmiségi csoportok, beleértve a társadalmi elit nagy műveltségű képviselőit is, a 19. század elején kiteljesedett új szellemi és művészeti irányzatban, a romantikában találták meg a társadalmi haladás és a nemzeti kultúra fejlesztésének filozófiai alapelveit. A romantikus vágyódás dicső múltat és győzedelmes jövőt varázsolt elő, és a legfőbb nemzetépítő mozgalommá vált Közép- és Kelet-Európábán. A romantikus folklorizáló mozgalmat a 19. század derekán a nemzeti mozgalmak

második szakasza váltotta fel. Ez kulturális-nemzeti propaganda volt, amely nagy tömegekre kívánt hatni és új nemzeti tudatot akart teremteni.A 18. század végétől az európai műkincskereskedelem Kelet-Európa felé kezdett terjeszkedni, a gazdag „műgyűjtők” felvásárlói jól szervezett program szerint járták az országot, és elkezdődött a Nyugaton ismeretlen, egzotikus, régi tárgyak feltárására irányuló rabló ásatások sorozata. Ezen a rendkívül veszélyes helyzeten segített többek között a Nemzeti Múzeum létrehozása.1830. november 17-én ünnepélyes keretek között kezdte meg működését a Magyar Tudós Társaság. Általa Pest szellemi irányító szerepet nyert. A múzeum és az akadémia munkatársai a korszak legismertebb tudósai voltak. Nekik köszönhető, hogy az egyes tudományágakban egyre több új szakterület került előtérbe, ezek egyike volt az országos érdeklődést kiváltó műarchaeologia, amely a hazai régiségek felkutatását és megőrzését tartotta legfőbb feladatának. A kibontakozó új tudomány megteremtői, Ipolyi Arnold, Römer Flóris, Henszlmann 
Imre, Pulszky Ferenc, Hampel József és sokan mások, egész életükben arra törekedtek, hogy a magyar történelmi emlékek, történelmi emlékhelyek, közkinccsé váljanak, a nemzeti kultúra még fellelhető ingó és ingatlan emlékeit az utókor számára feltárják, megőrizzék.
A szaksajtó mint tudománytörté
neti forrás

A történettudomány egyik, mind jobban kibontakozó jellegzetes forráscsoport-feldolgozó segédtudománya a sajtótörténet. A 20. század folyamán számos kiváló sajtótörténeti tudományos munka jelent meg. Ezek egy része időrendben tárgyalja a magyar sajtó kialakulásának és 18-20. századi fejlődésének eseményeit, más része egy-egy korszak, vagy
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SS A MŰARCHAEOLOCIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON SSmeghatározó történelmi esemény sajtójával foglalkozik. Mindezek mellett sor került egy-egy jelentősebb folyóirat, újság bemutatására is. A tematikus monográfiák sorában azonban ma még viszonylag kevés az olyan összeállítás, amely az egyes tudományágak szaksajtójával foglalkozik.A 20. század közepére olyan nagy mennyiségű adat gyűlt össze, hogy az 1976-1980 között megjelent tíz kötetes „Magyarország története” c. vállalkozás 18-20. századdal foglalkozó köteteiben a sajtó önálló fejezetet kapott. A szerkesztők átfogó képet mutatnak az adott kor legjellemzőbb sajtótermékeiről, bemutatják a szerkesztőket, rövid ismertetést adnak a tartalomról, és kifejtik, hogy egy-egy lap melyik társadalmi csoport orgánuma volt.A sajtótörténet viszont sokkal szélesebb körű annál, minthogy csak egy korszak politikai és kulturális életének változásait sorolja fel, mert számos olyan, ma már kevésbé ismert sajtótermék is keletkezett, amely egy-egy tudományággal foglalkozott. Minden új tudományág folyamatosan létrehozta a saját szaksajtóját, de a sajtótörténeti kutatók számára jó esetben csak bibliográfiák és repertóriumok állnak rendelkezésre. A tudománytörténeti kutatások során azonban szükség lenne az adott szaksajtó elemzésére is, hiszen a tudományos élet és a szaksajtó kölcsönösen hat egymásra. Ezek a folyóiratok elsősorban az új tudományos eredmények publikálására születnek, és nagy szerepet játszanak a tudósok közötti kapcsolatok kialakításában és a tudományok fejlődésében. Ez a kettős folyamat különösen jól megfigyelhető a 19. századi új szakterületek kialakulása és megerősödése közben.Több mint másfél évszázaddal ezelőtt, Bugát Pál (1793-1865) orvos, a következő jellemzést adta: „A  
tudományos folyóiratok rakhelyei az egyes tudomá
nyos ismereteknek melyeknek nemcsak az olvasók 
veszik azonnali hasznát, hanem időről időre az 
egész munkák szerzői is azokhoz folyamodnak: me
lyekre tehát ezen utolsó tekintetből az egész kerek, 
bevégzett tudományos munkák nyers anyagrészei...

még feldolgozatlanul vannak berakva. ” ... „A  tudo
mányok serkentésére, terjesztésére s illendő feszület
ben tartására a folyóiratok bizonnyal többet tettek 
mint az egészen bevégzett munkák; noha más rész
ről azt nem tagadhatjuk, hogy ki csak magát egye
dül csak folyóiratokból műveli, az mindenkor felüle
tes marad. ” 8

A magyar nyelvű sajtó kezdetei 
és a tudományos publikációk

A 18. század legelején megszületett latin és német nyelvű hírlap- és folyóirat-irodalom előkészítette a magyar nyelvű sajtó létrejöttét, amely egyre nagyobb szerepet játszott az irodalom, és a tudományos eredmények közvetítésében.Mint az közismert, a magyar nyelvű sajtó a felvilágosodás időszakában alakult ki. Néhány jelentősebbet megemlítünk felsorolásszerűen: • (pozsonyi) 
Magyar Hírmondó (1780-1788) és ennek folytatása a Magyar Merkur(ius) (1788-1789), • Hadi és Más Nevezetes Történetek (1789-1791) majd új címen, Magyar Hírmondó (1792-1803), • Magyar 
Museum (1788-1792), • Orpheus (1790), • Uránia (1794-1795), • Mindenes Gyűjtemény (1789-1792). Ezen orgánumok egy része -  a mai szóhasználattal -  tudományos magazin volt, másik része elsősorban az irodalommal és ezzel összefüggésben a magyar nyelvvel foglalkozott.I. Ferenc trónra lépése (1792. június 6.) után az általa meghonosított szigorú cenzúra a 19. század első évtizedeiben lehetetlenné tette a hazai hírlap- irodalomnak az európaihoz hasonló fejlődését. Az új, korszerű politikai sajtó kialakulását a feudális magyar rendiség is ellenezte. Ebben az időszakban inkább a folyóirat-irodalom kibontakozására nyílt lehetőség hazánkban. A század első felének egyik kiemelkedő folyóirata a Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) volt, amelynek fő érdeme, hogy lehe
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SS KOVÁCS VALÉRIA SStővé tette a tudományos publikációk megjelenését és megvitatását, közelebb hozta egymáshoz a területileg és eszmeileg is megosztott elszigetelt központokat, akadémiákat, tudósokat abban az időben, amikor a Magyar Tudós Társaság még nem létezett.Egy minden értelemben új folyóiratnak, az Orvosi 
Tárnak a megjelenését a Tudományos Gyűjteményben tették közzé. Az Orvosi Tár volt Magyarországon az első olyan hosszabb ideig élő (1830-1833, 1838-1848) szaklap, amelyik egyetlen tudományterülettel foglalkozott. Szerkesztője Bugát Pál a pesti orvosi egyetem tanára, majd dékánja volt.
A Magyar Tudós Társaság első 
folyóiratai

A magyarországi tudományos élet szerveződésének legfontosabb eseménye a Magyar Tudós Társaság (az Akadémia) megalakulása volt 1825-ben. Célkitűzései között szerepelt egy tudományos folyóirat létrehozása is, amelynek tényleges megindítására csaknem tíz évet kellett még várni. A tervezett tudományos folyóirat megszületéséig a Tudományos 
Gyűjteményben és a hírlapokban tették közzé a Tudós Társasággal kapcsolatos híreket. Az új folyóirat címe Tudománytár lett, alcíme szerint Tudományos, ismeretterjesztő és kritikai folyóirat, mely 1834. áprilisában indult és 1844 decemberében szűnt meg. A Tudománytár szerkesztője Schedel 
(Toldy) Ferenc volt, a munkatársak többsége pedig az Akadémia rendes, vagy levelező tagja volt. Ez a folyóirat mintául szolgált a későbbi tudományos társaságok lapjaihoz.Ugyan még létezett a Tudománytár, amikor 1840- ben megindult az Akadémia új közlönye, a Magyar 
Academiai Értesítő.A szabadságharc leverése után a fő tudománynépszerűsítő folyóirat az Új Magyar Múzeum (1850-

1860) lett, és 1850-ben a Magyar Académiai Értesí
tő az Új Magyar Múzeum melléklapjaként jelenhetett meg. Az 1850-es évek végén az Új Magyar Múzeum hanyatlásnak indult, miközben a Magyar Académiai Értesítő egyre önállóbbá vált, és 1867- től új címmel -  A Magyar Tudományos Akadémia 
Értesítője -  jelent meg.
Az Akadémia működése a sza
badságharc után

A Magyar Tudományos Akadémia 1849-re törvényen kívülivé vált. Egyre több jel mutatott arra, hogy az udvar a centralizáció jegyében az 1847-ben megalakult bécsi tudományos akadémiába kívánja beolvasztani a magyar akadémiát. Ez szerencsére nem valósult meg, azonban országos intézményként sem működhetett, így az 1852. évi egylettörvény értelmében fennállási engedélyért kellett folyamodnia. A tagok javarésze nem volt Pesten, de a közös munka összefogta a belső emigrációban és a külföldön élőket. Az itthoniak a törvényen kívüliség idején szakbizottságokat hoztak létre a hatékony munkavégzés és az Akadémia fennmaradásának érdekében. • 1854-ben megkezdte működését a Történettudományi Bizottság, • 1856-ban a Nyelvtudományi Bizottság, • 1858-ban az Archaeologiai Bizottság.Feladatuk volt a tudományos munka szervezése, irányítása és az eredmények közzététele. Olcsó kiadványaikkal főleg az értelmiségi középrétegeket segítették, és az oktatási intézményeket célozták meg.Magyarországon a 19. század középső harmadától kezdődően kiváló képességű személyek foglalkoztak a szorosan vett történelmen kívül a műrégészettel9, közülük sokan egyházi emberek voltak, de a többiek is nagy műveltségű kutató elmék : pl. Érdy 
János bencés, Horváth Mihály katolikus püspök,
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Römer Flóris bencés, Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, Henszlmann Imre, Pulszky Ferenc, Ráth Kár
oly, Zsilinszky Mihály és még sokan mások. Érdy, Ipolyi, Römer, és Henszlmann nemcsak elmélyült tudományos ismeretekkel, hanem töretlen szervezőképességgel is rendelkeztek. Négyüknek Nagy érdemük van abban, hogy a régészet tudományos tevékenységgé alakult, és ez által az építészeti emlékek, képzőművészeti alkotások mellet a régészeti leletek is elnyerték méltó helyüket a magyar történelmi emlékek sorában. [Szükségesnek látjuk, hogy egészen röviden bemutassuk ezt a négy szellemi nagyságot.©  É rd y (Lutzenbacher) Já n o s  (1796-1871) Nemzeti Múzeumi őr, az MTA tagja. Teológiai és jogi tanulmányokat végzett a nagyszombati érseki papnevelő intézetben és a győri Akadémián. Ügyvédi tevékenysége mellett a pesti egyetemen történeti és régészeti tanulmányokat végzett. 1834-ben ismertette a Nagyszombati Kódexet a Tudománytárban, amelyet 1837-1844 között Ő szerkesztett. 1840. márciusában az Akadémia éremgyűjteményének őrévé nevezték ki, 1846 márciusában pedig a Nemzeti Múzeum régiségtárának őre lett. 1857-ben lemondott az Akadémiai érem- tári őrségről, 1860-ban fölállíthatta a Nemzeti Múzeum éremgyűjteményét és a látogatók előtt megnyitotta. 1869-ben nyugdíjba ment. Tanulmányai a Tudományos Gyűjteményben, az Archaeologiai Közleményekben, az Akadémiai Értesítőben és az Akadémia évkönyveiben jelent meg.©  Ip o ly i (Stum m er) A rn o ld  (1823-1886), katolikus püspök, művészettörténeti író, az MTA tagja. A bécsi Pázmáneum tanulójaként írta meg első irodalmi műveit a „Vallás és művészet” és „A magyarok ősvallása” címen. A zohori plébánián működött tíz éven át és itt írta meg 1854-ben a „Magyar Mythologiát” . 1854-ben megbízást kapott a Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale-tol a pozsonyi helyhatósági kerület műemlékeinek összeírására. 1858-ban német nyelven megjelent a „Csallóköz építészeti emlékeinek leírása” a Mittheilungen- ben. 1860 elején a törökszentmiklósi parókiát kapta meg, de szabadidejét továbbra is tudományos mun

kára szentelte. Akadémiai székfoglalóját „A Deákmonostori 13. századi román basilica” címmel készítette és olvasta fel. 1862-ben Kubinyi Ferenccel (1796-1874) és Henszlmann Imrével (1813-1888) Konstantinápolyba utazott a Corvinák felkutatása érdekében. 1863 márciusától egri kanonok, 1869-tól a pesti Központi Papnevelő Intézet kormányzója (rektor).©  R ö m er Flóris (1815-1889), régész, egyetemi tanár, az MTA tagja, a magyar régészettudomány egyik megalapítója. 1830-ban belépett a Szent Benedek rendbe. 1848-ban fegyvert fogott a szabadságharc ügye mellett és annak bukása után nyolcévi várfogságra ítélték, 1854-ben amnesztiával szabadult. Kőszegen, majd Győrött folytatott pedagógusi munkát. Ipolyi 1857-ben szólította fel Romért, hogy térjen át a „ ter

m észettudom ányok m ez ejé rő l..a  régészet terére.. A  Bejárta a Bakonyt, és útjáról az 1859. évi G y ő ri K ö zlem é 

nyekben  14 részben számolt be, majd az egész mű könyv alakban is megjelent 1860-ban. Ezzel akadémiai levelezőtagságot nyert. 1859-ben megalapította a győri múzeumot, 1861-ben megindította a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek sorozatát, amelyből 1865-ig összesen hat füzet jelent meg. 1861-ben Pestre költözött, ahol az Akadémia kézirattárának fel- ügyelőjeként szoros kapcsolatba került a magyar tudományos élet kiválóságaival. 1862-1868 között a Pesti Királyi Katholikus Főgimnázium igazgatója és természetrajz tanára lett, minden szabadidejét a régészetnek szentelte. 1863-tól az Archaeologiai Bizottság előadója volt, közben 1864-től a pesti egyetemen magántanárként archaeológiát oktatott, 1868-ban nevezték ki a régiségtan nyilvános rendes tanárává. 1869-ben a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őre lett. Rómernél a régészet és a történelem egységet alkotott, vagyis nem csupán a tárgyak érdekelték, hanem a leletek környezete is. Az 1866-ban megjelent őskori műrégészet tanulmányában (Műrégészeti Kalauz I. rész) az őstörténet-kutatás forrásairól és módszertanáról szólt. Ebben kifejtette, hogy az emberiség fejlődésében fontos tényező a munka, az edények és eszközök készítése, az ősember életmódjának feltárását az ilyen tárgyi emlékek segítik. Ezzel a komplex kutatási elméletével Rómer egyedülálló volt
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se k o v á c s  v a l é r ia  se
akkori kortársai körében. Érdekelték népművészeti és a háziipari, valamint az iparművészeti tárgyak is. Az Archaeologia Értesítőben 1869-től számos írása jelent meg „Műiparunk ügyében” . Az 1873. évi bécsi világkiállításra Römer és Xantus János (1825-1894) gazdag népművészeti és háziipari gyűjteményt is vitt. Rengeteget utazott Magyarországon és külföldön, 45 darabból álló úti-jegyzőkönyvéből megtudjuk, hogy az 1860-as 70-es években hol voltak műemlékek és milyen állapotban, legnagyobb mennyiségben az egyházi berendezésekről és ötvöstárgyakról írt. Hazánk egész harang-állománya jóformán hiánytalanul, megtalálható bennük. Ezeket a kis noteszokat az Országos Műemlékvédelmi Hivatal könyvtára őrzi. A Corvinák történetének kutatásáról, a fennmaradt kódexek összegyűjtéséről folyamatos ismertetést adott az Archaeologiai Értesítőben. 1871-ben beválasztották az Akadémia rendes tagjainak sorába. 1877 decemberében hagyta el a fővárost, mivel a nagyváradi püspökségen literarum (kanonoki) stallumot kapott. 1880-ban részt vett a Nemzetközi Ősrégészeti és Antropológiai Kongresszuson, ahol elnökké választották. Ásatásokat folytatott Zalaapátiban, Pusztaszeren és a hajdúböszörményi nagy-pródi-pusztai halmon és kiásta a nagyváradi középkori székesegyházat. Legfontosabb művei: A  régi Pest. Történelmi tanulmány. 

R ég i fa lkép ek  M agyarországon.@  H enszlm ann Im re  (1813-1888), művészettörténeti író, egyetemi tanár, az MTA tagja. Pesten és Bécsben orvosi, Olaszországban művészeti és régészeti tanulmányokat folytatott. 1827-ben Eperjesen részt vett a magyar nyelvmívelő társaságot, és ott kezdett magyarul tanulni. Itáliából hazatérve hozzákezdett az országban lévő régiségek felkutatásához és megismertetésére irányuló cikkek írásához. Első nagy monográfiája a P árhuzam  az ó- és újkori m űvészeti nézetek és 
nevelés közt, különös tekintettel a m űvészeti fejlődésre  
M agyarországban. Ez 1841-ben jelent meg és ekkor lett az Akadémia levelező tagja.Az 1847. február 22-i ülésen az Akadémia az ő indítványára tett felhívást a hazai közönséghez, hogy segítsenek megmenteni az 1711 előtti műemlékeket, műtárgyakat, és az ilyenekről küldjenek bejelentést a titoknoknak.

A kassai, zsámbéki, pannonhalmi és más régi templomok tanulmányozása, felmérése és a velük való foglalkozás során felismerte az alkalmazott arányrendeket, a középkori arány-törvény kérdéseivel élete végéig foglalkozott.1848-ban, a Bécsben székelő külügyi minisztériumban fogalmazói állást töltött be. 1850-től emigrációs éveit Angliában és Franciaországban töltötte. Angliában adta ki „arányelméleti” művét a csúcsíves építészet szabályairól, amely nevét híressé tette.1860-ban tért vissza Magyarországra, és számtalan ásatást vezetett, (Székesfehérváron négyszer, Kalocsán, Budán a pálosok kolostorát, Bácson, Bátmonostoron stb.). Kutatásainak eredménye alapján arra a véleményre jutott, hogy egyetemes művészeti fejlődés volt, nem létezett önálló magyar fejlődés, legfeljebb némi provincializmus jelent meg. 1872-ben felolvasott akadémiai székfoglalójának is ez volt a tárgya. 1862-ben Konstantinápolyba utazott a Corvinák tanulmányozására. Az 1869-72 országgyűlésen képviselői mandátumot vállalt és fellépett a hazai régészet és a műemléképületek fenntartásának érdekében. 1872-ben az Archaeologiai Bizottság és az újonnan megalakult Műemlékek Ideiglenes Bizottsága, előadója lett. A képviselőséget 1873-ban a budapesti egyetem archaeologia tanszékével cserélt föl.Több évig segédszerkesztőkkel közösen szerkesztette az A rch aeolog ia i Értesítőt, valamint szerkesztette az 
A rch aeolog ia i K ö zlem én yeket és a M agyarországi R é 

gészeti Em lékek  című sorozatot (a Monumentákat) is.
Az Archaeologiai Bizottság meg
alakulása, célja, feladata

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1842. évi besztercebányai ülésén Kubinyi Ferenc javasolta, hogy a régészetet is vegyék fel kutatási területük közé. Ez két évvel később a kolozsvári ülésen megtörtént, de ekkor már szükségesnek látták egy önálló régészeti társulat megszervezését, amelynek fő szószólója Érdy János volt. A természetvizsgálók
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SS A MŰARCHAEOLOGIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON SS1846-os kassa-eperjesi vándorgyűlésén Pulszky Ferenc és Henszlmann Imre indítványára, hazai műemlékeink megóvása érdekében a társulat kérelmet intézett az országgyűléshez. Egyre sürgetőbbé vált az ország területén lévő építészeti emlékek megóvása a jövő számára. Ekkor jelent meg Henszlmann műtörténeti monográfiája Kassa városának ó-né- 
metstylü templomai (Pest, 1846.) címmel. A műrégészet ügye az Akadémiánál is visszhangra talált és az 1847. február 22-én tartott ülésen felhívást intéztek „minden, a nemzeti becsületet szívén viselő ma
gyarhoz, a hazai műemlékek ügyében'10 ennek szép eredményei az Académiai Értesítő 1847. és1849. évi számában olvashatók.1850. december 31-én Bécsben, császári rendeletre a központi kormány elhatározta, hogy az építészeti emlékek felkutatására, jegyzékbe vételére és fenntartására központi bizottmányt állít fel. A Central- Commission für Erforschung und Erhaltung der Bau-Denkmäler tényleges működését 1853-ban kezdte meg. A magyarországi műemlékeket az 1856-tól megjelenő Mittheilungen der k.k. Central- 
Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale című folyóirat ismertette. A bizottmány munkájában „levelezőként” részt vett Ipolyi Arnold, Römer Flóris és Paur Iván.Az Akadémia saját keretében szerette volta megtartani a magyar műemlékek ügyét, és amikor Wenzel Gusztáv, az 1858. január 4-én tartott összes ülésen állandó archaeologiai bizottmány felállítását indítványozta -  visszautalva az 1847-es felhívásra -  a jelenlévők elfogadták. A megalakítandó Archaeologiai Bizottság feladatait az alábbiakban jelölték meg és adták elő 1858. február 22-én.Az első pontban meghatározták, hogy „A Bizott
mány feladata lesz figyelmét és gondját mindazon 
tárgyakra fordítani, melyek ... a hazában létező 
vagy még feltalálható, mind ókori, mint középkori, 
régiségtani becsű maradványok, legyenek azok ma
gyar, akár nem magyar eredetűek ... régi épületek... 
régi kőfaragványok ... fafaragványok, szobrászati

öntvények ... mesterséges halmok ... régi festések 
templomok és házak falain ... régi metszések ... régi 

fegyverek, bútorok, eszközök, edények ... pecsétnyo
mók és pecsétek, czimerek...”A második pontban előadták, hogy a bizottmány 
„szakértők és kedvelő akadémiai tagokból áll”, azonban mindenkinek a segítségét várják, akik „mint tu
dósok, vagy ... a régiségtudomány iránti szerétéiből 
a bizottmány működését elősegíteni képesek és haj
landók..”A harmadik pontban kijelentették, hogy a bizottmánynak két fő irányt kell követnie:„ a.) a tulajdonképi nemzeti régiségtan, melynek kö
réhez a magyar nemzeti múlt korának maradvá
nyai tartoznak egész a XVIII. század elejéig, névsze- 
rint a szatmári békéig,
b.) az általános régiségtan, mennyiben főkép ha
zánk múltjával összefügg, annak archaeologiai isme
retét felvilágosítja, és Magyarország geographiájába 
összpontosító momentummal bír."A negyedik pontban javasolták, hogy amennyire az Akadémia anyagi lehetősége engedi, az ásatásokról, kutatásokról és felfedezésekről a sajtón keresztül értesíteni lehessen a közönséget, valamint „ idő
ről időre kisebb füzetekben archaeologiai közlemé
nyeket az akadémia költségén közzé tehessen, úgy 
hogy ezen célra esztendőnként tíz nyomtatott ívet, le
hetőségig rajzokkal is ellátva, kiadhasson.” n Az ötödik pontban megígérték, hogy amennyiben a bizottmánynak módjában lesz, igyekezni fog a Nemzeti Múzeum gyűjteményét gyarapítani.
Az Archaeologiai Bizottság 
szaklapjai

Másfél évvel az Archaeologiai Bizottság megalakulása után 1859. szeptember 15-én jelent meg, időhöz nem kötött folyóiratának első száma. A folyóirat címe Archaeologiai Közlemények lett, és a teljes el
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSső kötet Ipolyi Arnold Csallóköz műemlékei című tanulmányát közölte.A bécsi Central-Commission folytatta munkáját 1861-ig, az abszolutisztikus kormányzást felfüggesztő Októberi Diplomáig. Ezt követően az Archae- ologiai Bizottságra még több feladat hárult. Az új feladatok elsősorban a műemlékek védelmét szolgálták.12 Feltehetőleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy az Archaeologiai Közlemények II. kötetben (1861) Ipolyi Arnold, mint szerkesztő megindította a „Ma
gyar Régészeti Repertórium ” és a „Magyar Régészeti 
Krónika” című fejezeteket. A Repertórium 388 magyar műemlék és régészeti tárgy leírását tartalmazza, ezt a Krónika folyamatos számozással vitte tovább, 389-552-ig. Az 1863. évi III. kötetben már nincs Repertórium, csak Krónika, ahol folytatták az emlékek egyre gyarapodó listáját. Ebben a kötetben az 553-634. tételszám alatt találhatók.Mivel Ipolyi Arnoldot egri kanonokká nevezték ki, az Archaeologiai Bizottság titkári teendőit és az Archaeologiai Közlemények szerkesztését 1863- 1873-ig Römer Flóris látta el. A VI. (1866) kötetben jelent meg először az „Archaeologiai mozgalmak” című fejezet, amely később az Archaeologiai Értesítőbe kerül át és lesz annak állandó rovata. Römer a IV. V. VI. VII. kötetben folytatta a Magyar Régészeti Krónika jegyzékét, de ez után kisebb szünet következett be. Az új szerkesztő (Henszlmann) a X. kötetben (1876) „A román és átmenetkorú építmények hazánk területén” címmel újabb 108 műemlékről közölt feljegyzéseket, de a XI. kötetben (1877) nincs semmilyen lista. A műemlékek egy részét maguk a kutatók vették jegyzékbe, másik részét az archaeologia iránt érdeklődő laikusok írták le és küldtél el az információkat az Archarologiai Bizottsághoz.Hampel József 1878-ban a XII. kötetben, „Magyar- 
országi régészeti leletek repertóriuma” cím alatt újabb listát tett közzé. Ez azonban nem az épített régiségekről, hanem kizárólag régészeti leletekről készült. Röviden ismertette a tárgyat (milyen

anyagból készül, méretei) és a lelőhelyet. A későbbi kötetekben 13 már nem szerepeltek sem műemléki, sem régészeti lajstromok az Archaeologiai Közle
mények oldalain, kizárólag régészeti témájú, valamint éremtannal, pecséttannal, címertannal és felirattannal foglalkozó tanulmányok jelentek meg. 1863-ban az Archaeologiai Bizottság egy olyan gazdagon illusztrált mű kiadását javasolta, amely a régészet népszerűsítését szolgáló, több ezer példányban megjelenő olcsó kézikönyv lehetne. Pénz hiányában ez akkor nem valósult meg, de három évvel később, 1866-ban megjelent a Műrégészeti Kala
uz. Az első rész a történelem előtt időszak és a római kor emlékeit foglalja magában, ezt Römer Flóris írta meg „Őskori műrégészet” címmel. Igen olvasmányosan mutatta be a kő-, bronz- és vaskor emlékeit. A második részben Henszlmann Imre a „Középkori építészeidet tárgyalta rengeteg rajz kíséretében. A függelékben betűrendben megadta az építészeti műszavakat előbb magyarul, utána németül, ha van latin megfelelője latinul, végül franciául. Ezzel segített azoknak, akik idegen nyelvű irodalmat olvastak, illetve tanította kortársait a tudományos szóhasználatra. Hampel József a Műrégé
szeti Kalauzt ajánlotta a vidéki múzeumok munkatársainak figyelmébe, hogy a gyűjteményüket szakszerűen tudják gyarapítani és elrendezni.A Műrégészeti Kalauz váltotta ki azt a gondolatot, miszerint létre kellene hozni egy új folyóiratot a széles olvasóközönség számára, hogy tájékozódjanak a régészettel kapcsolatos eseményekről, ők pedig tájékoztatást adjanak az Archaeologiai Bizottságnak a saját környezetükben lévő régiségekről.A Bizottság tízévi fennállása után hívta életre az 
Archaeologiai ÉrtesítóX szerkesztője Römer Flóris lett, és első füzete 1868. november 15-én jelent meg. A folyóirat azóta folyamatosan megjelenik és a régészettudomány egyik fő orgánumává vált. Römer az első oldalon a „Tudni való”-ban közölte a lap létrejöttének körülményeit és feladatait.
„Minthogy azon mozgalmak, melyek az archaeolo-
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SS A MŰARCHAEOLOGIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 88

gia terén nagyobb közönséget is érdekelhetik, addig 
míg az Archaeologiai Közlemények egyes füzeteinek 
megjelenéséhez kötvék, gyakran csak későn és mint
egy elavultan hagyták el a sajtót... a m. tud. Akadé
mia Archaeologiai Bizottsága, hogy ezen bajokon és 
hiányokon segítsen, és e hazában oly kedvezőleg 
emelkedő régészeti tanulmányokon mégsikeresb len
dületet adhasson,/, évjun. 23-án tartott VI-dik ren
des ülésében határozd: hogy archaeologiai működé
sünkről és az általános mozgalomról mely ezen tudo
mányban mutatkozik, az olvasó közönség minél ha
marább és minél olcsóbban értesüljön, szerkesszen 
előadó egy értesítőt, melynek czíme: Archaeologiai 
Értesítő... mely egyes időtől függetlenül félívekben, 
vagy ívekben a mint elégséges anyag a bizottsági 
jegyzőkönyvekből, rövid értekezésekből, tudósítások
ból, irodalomból, könyvismertetésekből stb. össze
gyűl, azonnal kiadassék.... szükséges lesz, hogy a ré
giségek összes barátai ernyedetlenül támogassanak 
... semmi szakbeli dolgot ne gondoljanak oly csekély
nek, oly érdektelennek, hogy a szerkesztőséggel ne 
közöljék ... Az archaeologia barátjainak lelkes rész
vételétől fog tehát függni, hogy ezen szerény lapocs
kából egy általános Régészeti tárt alkossunk, hogy 
benne igen rövid értesítéseken kívül mindazt talál
juk, mi a régiségek tudománya terén a fővárosban 
és a vidéken történik, épen úgy figyelemmel kísérje a 
tudományos testületek, valamint az egyes felavatot
tak munkálkodását, gyors hírt hozzon a legújabb le
letekről, a figyelemre méltó gyűjteményekről, történt 
ásatásokról stb.”Römer Flóris eleinte többször panaszkodott lapjában, hogy gyakran neki magának kell egész számokat megírni. A régészeti emlékekről szóló cikkek mellett megkísérelte a felmerült régészeti és művészettörténeti kérdések tisztázását, felvilágosította és lelkesítette az olvasókat. Azzal, hogy a kutatások eredményeit, az ismertetéseket, a felhívásokat és gyakorlati tanácsokat nem rideg hangnemben adta elő, hanem könnyed és gyakran humoros előadásmódban, egyre több olvasóban felkeltette az érdek

lődés a műrégészet iránt, és mint többen álltak mellé. Füzetről füzetre nőtt azoknak a közléseknek a száma, amelyeket olyan műkedvelő régiségbúvárok írtak, akik tudományos érdeklődésből vagy/és hazafias lelkesedésből foglalkoztak a hazai emlékekkel.Az Archaeologiai Értesítő nemcsak a tudósok írásait, hanem az olvasóktól kapott ismertetéseket, kéréseket is közölte. Mivel nyilvánosságra hozta azokat az eseteket, amikor magánszemélyek régészeti vagy művészeti értékű emlékeket mentettek meg, vagy régészeti leletet küldtek be a szerkesztőségbe/ Nemzeti Múzeumba, a lap megerősítette ezen személyek társadalmi presztízsét. A tanulás és a művelődés demokratizálódása lehetővé tette, hogy társadalmi és anyagi helyzetétől függetlenül bárkit nyilvános megbecsülés és dicséret illethet, ha a tudományért tesz valamit. Az is figyelemreméltó, hogy ezzel párhuzamosan -  a társadalmi rangtól függetlenül -  nyilvános elmarasztalás is érhette azokat, akik lehetőségeik ellenére nem tettek meg mindent az emlékek megmentéséért.Amíg Römer volt a szerkesztő (1868. november 15-től 1872. július 1-ig) csaknem teljes terjedelmében közölte azokat a hivatalos iratokat, amelyeket az Archaeologiai Bizottság az országgyűléshez vagy valamelyik minisztériumhoz intézett. Ezt azzal indokolta, „Hogy a tisztelt olvasó közönség és a jövő  
nemzedék minden egyes mozzanatról értesítve le
gyen, mely az archaeologiai bizottság kebelében 
megfogamzik ... melyek különben az acták közt el
rejtve maradnának. Ez igazolásunkra és későbbi ta
nulmányokra alkalmas leend.” 14 A bizottság munkatervéről és elvégzett munkájáról is beszámoltak a szerkesztők, eleinte gyakrabban, később évi beszámolókat jelentettek meg költségvetéssel együtt.Az Archaeologiai Értesítőben közreadott írások terjedelmi szempontból igen vegyes képet mutatnak, némelyik több számon keresztül, folytatásokban jelent meg, azonban akadnak néhány sorosak is, de
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S8 KOVÁCS VALÉRIA SStöbbségük körülbelül két oldalt tesz ki. A külföldi híreknél sajnos nem közölték a forrást.Römer különböző rovatokat próbált kialakítani, de ezek elnevezését gyakran változtatta.Az „Archaeologiai levelek” rovat az olvasók és a szerkesztőség közvetlen kapcsolatát szolgálta. Itt kaptak választ az érdeklődők, de fontosabb téma esetén a levelet előbb kivonatolva közölte Römer, majd következett a válasz. Ebben a rovatban jelentek meg hírek arról, hol folytattak ásatást vidéki egyesületek tagjai, és kérték-e szakember segítségét. Hol alapítottak múzeumot, kik és milyen adományokat küldtek a Nemzeti Múzeumnak vagy az Archaeologiai Bizottságnak. Az ajándékozók között leginkább értelmiségiek szerepelnek, de találunk köztük napszámost, kereskedőt, mesterembert, tanulót, földbirtokost egyaránt. Az ilyen közlések nemcsak azoknak a személyeknek adtak újabb bíztatást, akiknek nevét nyilvánosságra hozták, hanem a környezetükben élőket is fellelkesítették. Ennek hatására Römer egyre több levelet és leletet tartalmazó küldeményt kapott.A „Vegyesek” rovatban (később Egyveleg, majd Tárca) 6-8-15 soros közleményekben lehetett olvasni hazai és külföldi régészeti eseményekről, régi templomok helyreállításáról, hogy melyik tudós milyen munkát végez, vagy éppen betegségéből fel- gyógyult.Nem állandó, de gyakori rovat a „Régészeti mozgalom” vagy másik nevén „Archaeologiai mozgalmak.” Ebben a Corvin-kódexek tanulmányozásáról, érem- és pecséttani kérdésekről, egyletek és múzeumok alapításáról adtak hírt.Tulajdonképpen a témák nem határolódnak el szigorúan a rovatok között, nem megy ritkaság számba, hogy például a „Vegyesek” -ben találunk olyan témájú közlést, amelyet korábban a „Régészeti mozgalmak” -ban olvastunk. Ez ekkor még nem is fontos. A folyóirat legfőbb célja az volt, hogy minél több hívet szerezzen az új tudománynak.

A „Széttekintés az archaeologiai irodalomban” rovatban, a régészeti témájú magyar nyelvű könyveket annotálva közölték, ezzel nagy segítséget kaptak az érdeklődők a számukra szükséges művek kiválogatásához.A „Könyvészet” vagy másik megnevezéssel „Régészeti könyvtár” a külföldi szakirodalmat vette számba, de csak bibliográfiai leírást közölt.„Hazai tudományos intézetek és leletek” cím alatt elsősorban a Nemzeti Múzeum gyarapodásáról és az ott tartott előadásokról adtak hírt, de más nagyobb intézmények munkájáról is szó esett.A „Hazai és külföldi vegyes Hírek”-ben mindenről olvashatunk, például Hampel Józsefet az Instituto di corrispondenza archaeologica levelező tagjává választották. Haynald Lajos érsek 11 újabb pecsétet ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. Münster- ben régi falfestményeket fedeztek fel. Custozza vidékén egy barlangban emberi koponyákat és rézedényeket találtak. Schliemann Athénban ás. Fridrich István jobb létre szenderült. Később kettévált a rovat és a „Külföldiben adták hírül mindazt, ami akkor a régészet szempontjából érdekes volt, az olimpiai ásatásoktól kezdve a világtárlatokon bemutatott régészeti leletekig. A szerkesztő közzétette a műarchaeologiával kapcsolatos jó és rossz hírek egész sorát. Ilyen vegyes hírek bemutatására elegendő, ha egyetlen számban megjelenteket adjuk közre, a többiben is hasonlókat találunk.15
„Nürnbergben a német nemzeti muzeum sok nehéz
ség után újra szervezte magát. Kívánjuk, hogy a né
met nemzet ...ezen nagyszerű bizonysága... a rég 
elmúlt idők tanúja, egy hatalmas nép fejlődésének 
és polgárosodásának örök emlékeként fennálljon és 
gyarapodjék. ”
„A kölni dóm építése halad. Az északi torony zöme 
már 150 lábig haladt. ... Jelenleg egy gőzgép állítta
tott fel, mely az építő-anyag gyorsabb emelését esz
közli. . . . A  tornyokra 5 év alatt 550.080 tallér volt 
szükséges. ”
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„Archaeologiai kirándulást rendeztek múlt május
ban (1869) a bécsi régészek. B. Sacken Eduard veze
tése alatt negyvenen látogatták meg a fölötte érde
kes Hamburgot, Német-Óvárt és Petronella ugyan
azon régiségekben gazdag leihelyeket, melyeket a po
zsonyi orvosok- és természetvizsgálók nagygyűlése 
alkalmával látogattunk meg, csakhogy mi akkor... 
még a dévényi várat is megszemléltük . ”
„Mintha csak valahol nálunk történt volna. Bajoror
szágban a gyönyörű és nem is igen rossz karban 
levő schönraini góth-izlésű várat csak azért akarták 
lerombolni, mert a fővadásznak, ki benne lakott, 
messzinek tetszett onnan naponkint a csapszékbe 
menni. I. Lajos király a jó  karban levő várat nem 
engedé leromboltatni, de a kormány változtával az 
erdőszeti hivatal addig remonstrált a vár ellen, mig 
földig lerombolták, gyönyörű faragmányait széttör
ték és a fővadász számára a kocsma mellé egy nyo
mom mindennapias lakházat építettek.”
„Hány szép régi egyház dűlt romba, mert a papnak 
nem tetszett a falun kívül az isteni szolgálatot végez
ni és hány város fosztja meg magát ősi dicsőségét 
tanúsító régi falaitól és tornyaitól, hogy szélesbed- 
jék, lelapuljon és a dicstelen jelennel régi fényét ho
mály osítsa. ”Ezeknek a külföldön történt eseményeknek az olvasásakor „megnyugodhatunk,” nálunk sem volt rosszabb a helyzet.Nem folytatjuk tovább az egyes rovatok felsorolását -  amelyek elnevezését rapszodikusan változtat- gatták, újabbakat indítottak majd ezeket is megszüntették az eddigiekből is jól látszik, hogy az Archaeologiai Értesítő tartalmával az új tudományt népszerűsítette.Römer visszalépése az előadói és szerkesztői tisztségtől fordulópontot jelentett az Archaeologiai Bizottság és az Archaeologiai Értesítő életében. Helyére Henszlmann Imre került, aki az Értesítőt 1872-1879-ig (VII-XIII. kötet) csak névleg szerkesztette, ezt a munkát a segédszerkesztők végezték.16 Henszlmann idejét lefoglalta a Monumenták17 szer

kesztése és megjelentetése, valamint a Tisztelt Házban (pénzért) folyó harc, a képviselők megnyerése a műemlékek védelméhez.Az Archaeologiai Értesítő és az olvasók közötti szoros kapcsolat ebben az időben erősen meglazult, mert Henszlmann megszüntette a sűrű levelezést.A kezdetben még igen szerény kis füzetek tudományos értéke az évek folyamán egyre jobban növekedett, s mind komolyabb olvasmányokhoz szoktatta a közönséget és egyre szigorúbb követelményeket emelt a munkatársak elé.Az 1878-ban megalakult Országos Régészeti és Embertani Társulat hivatalos lapjául választotta, és az Archaeologiai Bizottsággal közösen jelentették meg. Szerkesztőnek Pulszky Károlyt kérték fel, aki 1880-tól 1884-ig látta el ezt a feladatot. A folyóirat tartalma a társulat céljainak megfelelően kezdett átalakulni, és az 1881-ben megjelent „új folyam” I. kötetének már teljesen megváltozott a kiállítása. Mérete kétszerese lett a korábbinak (A4), jobb a papír minősége, ezért már nemcsak rajzokat, lehetett illusztrációként használni, hanem (mint új technikai eljárást) fényképeket is.Mire Hampel József lett az Archaeologiai Értesítő szerkesztője (1885-1912), addigra a lap teljesen átalakult. Hampel még joghallgató volt, amikor figyelme az archeológiára irányult, majd az egyetem elvégzése után teljesen a régészet felé fordult és bölcsészeti diplomát is szerzett. 1877-től a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségosztályának volt a vezetője. Két tudós tett nagy hatást rá. Az egyik Römer Flóris volt, aki az emberi érzelmekhez szólt. A másik személy apósa, Pulszky Ferenc (1869-1894 között a Nemzeti Múzeum igazgatója), akinek szelleme mindig éles megvilágításba helyezte magát a régészetet. Rómer és Pulszky szervezték a munkát, tudtak az előkerült leletekről, felkeltették az érdeklődést az archeológia iránt, az eredményeket megismertették a külfölddel, de nem maradt idejük az összefoglalásra. Hampel az általuk összegyűjtött le
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSletanyag rendezésében lelte örömét s az eredményeket összefoglaló munkáiban tette közzé.18 Mit valósított meg az Archaeologiai Értesítő a „Tudni való” -ban megírt célkitűzésekből? Úgy tapasztaltuk, hogy mindent. Gyökeresen megváltoztatta az archaeologiával, a műgyűjtéssel, az ódon építményi és tárgyi emlékekkel kapcsolatos korábbi szemléletet, mondhatni popularizálta. Az Értesí
tő kezdetben agitált, szervezett és azzal nyerte meg sok olvasóját és „kutatóját”, hogy dicsérte őket, amiért tevékenyen támogatták a műrégészetet, és biztatta őket, hogy lakóhelyük érdekében alakítsanak történeti / régészeti egyletet, hozzanak létre múzeumot, amelyhez gyakorlati tanácsokkal is szolgált. Állandó kapcsolatban állt a szakemberekkel és a gyűjtőkkel. A hazai ásatásokkal, kutatásokkal és múzeumokkal kapcsolatos hírek mellett beszámolók kerültek a folyóirat lapjaira az Itáliában, Görögországban, Asszíriában és más országban folyó ásatásokról, múzeumaikról és az expedíciókról. Később helyet adott a műemlékügy mellett az iparművészet- és a képzőművészet történetének is. Fokozatosan távolodott el a „legszélesebb tömegektől” . Amilyen mértékben erősödött a tudomány, nőtt a képzett szakemberek száma és hozták létre a tudományos társulatokat, olyan mértékben csökkent az 
Archaeologiai Értesítő toborzó szerepe. Pulszky Károly szerkesztése idején már teljesen a szakemberek orgánumává vált, akik olyan sokat publikáltak, hogy Hampel József a lap hasábjain kért elnézést azoktól a szerzőktől, akiknek munkáit még nem tudták megjelentetni.A címben szereplő korszakhatárt túllépve néhány mondattal még megemlítjük, hogy az Archaeologiai Értesítőnek sikerült túlélnie a történelmi tragédiákat.Az első világháború tragikus eseményei után csak igen vékony, összevont számok (1918-1919 új folyam 38. köt., 1920-1922 új folyam 39. köt.) jelentek meg, amelyekkel a lap mégis fenn tudta tartani önmaga folytonosságát.

A második világháború idején és azt követően újból több év anyaga jelent meg egy kötetben (1944— 1945 III. folyam 5-6. köt., 1946-1948 III. folyam, 7-8-9. köt.).1945-ben a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának munkája megszűnt és majd csak 1949-ben szervezték újjá. Az új Bizottság javasolta az Archaeologiai Értesítő ismételt megindítását és már 1949-ben megjelent a három évet magában foglaló 76. kötet. A legutóbbi 2003-ban jelent meg, ez a 127. kötet a 2002. évre vonatkozik.
A régészeti mozgalmak, 
egyletek, múzeumok

A 18. század derekán, Magyarországon még a gondolata sem létezett egyetlen nyilvános múzeumnak sem, csupán az arisztokrácia és a főpapság egyes tagjai rendelkeztek magángyűjteményekkel. A kora reformkor hazai sajtója segített előmozdítani a régiségek védelmét azzal, hogy híreket, népszerűsítő írásokat, tudományos igényű ismertetéseket közölt a hazai művészeti és építészeti emlékanyagról. 
(.Pressburger Zeitung, pozsonyi Magyar Hírmondó, 
Ungarishces Magazin, Mindenes Gyűjtemény, Ha
zai és Külföldi Tudósítások, Tudományos Gyűjte
mény, Garasos Tár, Fillértár, Hasznos Mulatságok, 
[kolozsvári] Vasárnapi Újság, Regéló' Pesti Divat
lap.)Az emberekkel nagyon nehéz volt megértetni, hogy értékes leletnek nem csupán az arany- és ezüst tárgyak számítanak. Römer így írt erről: A különféle 
korszakokból reánk maradt régiségek között sok 
van, mely már anyagánál fogva becses, és azért a 
műértők ... előszeretettel gyűjtik, ... nyilvános tárla
tokban fel is állítják. ... De van sok olyan régiség is, 
melyekre az emberek nemcsak hogy semmi gondot 
nem fordítanak, hanem igen gyakran, mint haszon- 
talanságokat félrevetik, összezúzzák és a gondos
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gyűjtőt még jól ki is nevetik.... nálunk, hol a múzeu
mok többnyire csak összevisszahányt ritkaságok tá
rai, melyek a utczai kirakatoknál inkább tetszelgős 
mint tanulságos rendetlenségével vetélkedvén, ... 
csak szép és egész tárgyak felhalmozásában büszkél
kednek ... Töredékeknek ... helyük nem igen lehet 
ott, hol a fémek becse határoz. ... Míg külföldön mú
zeumokat találunk, melyek régi edények jellegzetes 
töredékeivel egész szekrényeket töltenek meg, és pe
dig gyakran bársonyra vagy atlaczra a legszebb 
rendben fektetve: addig nálunk ily pórias gyülevész 
mégnem tárlatképes..” 19Römer, Ipolyi és a többiek tudták, hogy a művészeti, építészeti, régészeti emlékek megóvására irányuló törekvések akkor válhatnak eredményessé, ha sikerül új szemléletet és gondolkodást kialakítani. Ennek feltétele a társadalom tagjainak aktivizálása a környezetükben található emlékek megóvása érdekében. Az új szemlélet kialakítását egy időben, de különböző' eszközökkel kívánták elérni a társadalom műveltebb, illetve alacsonyabb szintjén lévő embereknél, valamint az országgyűlési képviselőknél.Az Archaeologiai Értesítő oldalain rendszeresen jelentek meg felhívások a műrégészet érdekében és közölték az elért eredményeket is. Rómerék igénybe vették a legkülönbözőbb magyar, német sőt francia nyelvű sajtót, hogy a hazai társadalom minél nagyobb csoportját tudják az ügynek megnyerni, valamint a külföldi olvasókat a magyar eredményekről tájékoztassák. Römer tudta, hogy az Archaeologiai Értesítőben és a sajtóban közzétett felhívások nem jutnak el a földművesekhez, ezért 1866. júniusában „Magyarország Földműveseihez” címmel közvetlen hangú és egyszerű stílusú felhívást írt, amelyet 4000 példányban osztottak szét a falusiak között. Römer az Archaeologiai Értesítő keresztül a népnevelőkhöz, „mint az őstörténet pionírjaihoz” több alkalommal szólt, szerinte az ő egyik legnemesebb feladatuk a népet a „durva vandalizmustól gyógyítani” . Az írta, boldogan adná közre az Értesítő lap

jain azon népnevelők neveit és munkáit, akik tanítványaikat az őstörténelem tárgyaira figyelmeztetik. Az építészeti emlékek számbavételére 1872-ben létrehozták a Műemlékek Ideiglenes Bizottságát, ez azonban korántsem jelentette azt, hogy megszűntek vagy csökkentek volna a pusztítások. Jóllehet Römer, Ipolyi és Henszlmann gyakran példálóztak a műveltebb nyugati országokkal, az Archaeologiai Értesítő Egyveleg rovatában sűrűn jelentek meg olyan írások, amelyek az ottani pusztításokról adtak hírt.A régiségek érdekében meghozott különböző rendeletek sokszor még akkor sem védték sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat, ha azokat ismerték. Még a fővárosban folyó építkezések alkalmával előkerült régiségek javát sem jelentették be a Nemzeti Múzeumba, attól tartva, hogy a régészek tanulmányozásai miatt nem tudnak haladni a munkával. A régi épületek átépítésével is sok kárt okoztak a tulajdonosok.A régészetet népszerűsítő felhívásoknak, az előkerült leletek bemutatásának hatására egyre többen váltak az új tudomány segítőjévé. Römer Flóris a régészet ügyét kőmaghoz és rovarok bábjához hasonlította, amelyek kicsírázásához és teljes kialakulásához hosszú idő kell. A felvilágosításban a legnagyobb hatása azoknak a kirándulásoknak volt, amelyek során Rómerék egy-egy területet bejártak, régiségeit leírták, lerajzolták, a kisebb tárgyakat begyűjtötték. Az Archaeologiai Értesítő megjelenésétől kezdve az „Archaeologiai mozgalmak” és a „Levelezés” rovatban egyre több hír jelent meg az újonnan alakult egyletekről, társulatokról és a korábban létrejöttek működéséről. A vidéki régészeti mozgalmak olyan mértékben elterjedtek, hogy az Archae
ologiai Értesítő 1885. március 31-én kelt számában a „szerkesztői mondanivalókéban Hampel József ezt írja: „köszönjük vidéki tagtársainknak a buzgal
mat, melylyel folyóiratunk érdekét fölkarolják. Kér
jük őket, támogassanak bennünket továbbra is és 
adjanak hírt előforduló leleteikről és veszedelemben
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forgó régiségekről. Hogyha közleményeik nem jelen
hetnek meg oly gyorsan, mint az ügy érdekében kívá
natos volna, annak oka, hogy tér dolgában szűkén 
vagyunk. Háromszor húsz ív is megtelnék munkatár
saink kézirataival.”Amilyen tempóban terjedt az archeológiái mozgalom és alakultak meg az egyletek/társulatok, éppen olyan mértékben szaporodtak a beszámolók az új gyűjtemények megszületéséről, a műtárgyak bemutatásáról és a „múzeum” elhelyezéséről.Az egyletek kettős feladatot láttak el, egyrészt összegyűjtötték a véletlenül előkerült leleteket, másrészt a gyűjtemények bemutatásával a népművelést, az oktatást szolgálták. Az egyletek gyűjteményei lettek a későbbi nyilvános múzeumok alapjai. Römer Flóris már 1869-ben hírül adta, hogy „A városi 
múzeumok eszméje Magyarország nagyobb városaiban terjedni kezd.” 20 Hampel József a gyűjtemények kialakítására és gyarapítására gyakorlati tanácsokat adott, hogy azok valóban szakszerűek legyenek, és az oktatást szolgálják.21 A történelem tárgyi emlékeinek társadalmi megbecsülése és anyagi értékének növekedése kedvet csinált a csalóknak azok hamisítására. Ez gyakran nagyüzemi módon zajlott.
Kiadványcsere

A tudományos intézmények közötti kapcsolatok egyik formája, hogy kölcsönösen megküldik egymásnak saját kiadványaikat. Ezek a kiad vány cserék egyaránt létrejöhetnek az országon belüli és a külföldi intézményekkel. A magyar tudósoknak különösen az abszolutizmus idején volt nagy szükségük az így megszerzett publikációkra. A magyarországi műemlékekről a külföldi kollégák a bécsi Central-Commission kiadványaiból,22 valamint a német nyelvű újságokból szereztek tudomást.Az Archaeologiai Bizottság első tudományos folyóiratának az Archaeologiai Közlemények kötetei ki

emelt helyen szerepeltek kitűnő rajzaik miatt a külföldi antikváriusoknál. Ugyanakkor sok kritika érte azért, mert csak magyar nyelvű írásokat tartalmazott. Ilyen probléma volt a dánokkal, svédekkel, finnekkel, csehekkel és horvátokkal is, ők is csak anyanyelvükön publikáltak. Rómer figyelmeztette a magyar régészeket, ha tudományuknak s maguknak jót akarnak, akkor közleményeiket legalább kivonatosan valamely nagy nyelven is meg kellene írni. Az érthető, hogy az Archaeologiai Értesítő csak magyarul jelent meg, hiszen a magyar lakosságot kellett felvilágosítania, lelkesítenie a régészet ügyében. Azonban a „toborzás” évei után, amikor már a szakemberek orgánuma volt, akkor sem készült a tanulmányokról Zusammenfassung / Résumé. Ennek ellenére, az Archaeologiai Bizottság egyre több levelet kapott Moszkvától Rómáig, amelyben ezeket a folyóiratokat (főleg az Értesítőt) kérték cserébe.
A régészeti eredmények bemuta
tása a 19. század végén

Mai nagy vidéki múzeumaink a 19 század második felében alakultak meg, kiállítási anyagukat a széles társadalmi alapokon nyugvó gyűjtésnek köszönhették.A nagyközönségnek két alkalommal mutatták be a régiségeket nagy mennyiségben. Először az 1885- ben Budapesten megrendezett országos általános kiállításon, majd 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulójára rendezett ünnepség alakalmával. Azzal, hogy a millenniumi kiállítás nemzeti eszméje magán az architektúrán is megmutatkozott, olyan különlegességnek számított, amelynek előzményét nem találjuk a külföldi világkiállításokon sem. Alpár Ignác azért tudta teljesíteni az épületek stílusára kiírt pályázati követelményt, mert a régészek és a műemlékvédelmi szakemberek már hosszú ide-
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SS A MŰARCHAEOLOGIA ÉS SZAKSAJTÓJA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON SSje azon munkálkodtak, hogy a felfedezett műemlékeket helyreállítsák, vagy legalább rajzokban megörökítsék, mielőtt összedőlnek, vagy lebontják azokat. Erre az időre óriási mennyiségű tanulmány jelent meg.Az 1890-es évekkel lezárult a magyar régészettudomány első nagy korszaka. Az akkori tudósok érdeme, hogy a pozitivista szemléletet alkalmazó történettudomány mellett kialakult a műrégészet, ebből kivált és önálló tudománnyá lett a műemlékvédelem, a régészet, a művészettörténet, a néprajz és különböző ágakra bomlott a régészet. Megteremtették a szaknyelvet, kialakították a tudományos munka- módszereket és elindították a régészet felsőfokú oktatását. Létrehozták azokat a nemzetközileg is elismert gyűjteményeket, publikációkat, amelyek mai napig is nélkülözhetetlenek a modern tudományos életben.
JEGYZET

1. Nálunk ilyen például a busójárás, a húsvéti locsolás.2. A továbbiakban a latinos formát használjuk, mivel a magyar régészettudomány kialakulásakor a 19. században ezt használták és a régészeti folyóiratok címében is így szerepel.3. Sendschreiben von den herculanischen Entdeckungen (1762) c. művében a világon először adott tájékoztatást a Vezúv körüli ásatásokról. Főműve a Geschichte der Kunst des Altertums (1764) c. munkájában a tetemesen megnőtt antik emlékanyagot rendszerbe foglalta és az ókori művészet fejlődésének útját mutatta be. Ez a könyv nagy hatást gyakorolt a régészet fejlődésére, mert megmutatta, hogy a régi kultúrák megismeréséhez emlékeik tanulmányozásán keresztül vezet az út. A Monumenti antichi inediti (1767) c. kötet tudományos példaképpé vált, mert az emlékanyag értelmezése és magyarázata érdekében a teljes görög mitológiával foglalkozott és az utalásokból is következtetéseket vont le.4. Háromszáz évvel ezelőtt James Ussher armagh-i érsek (Írország) a Teremtés könyve segítségével „bebizonyította” , hogy a világ teremtése pontosan i. e. 4004-ben ment végbe.

John Lightfoot, a cambridge-i egyetem alkancellárja, még azt is kiszámította, hogy Ádám megteremtése i. e. 4004. október 23-án 9 órakor történt. [Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában : Am i Krisztus születése előtt történt. Bp.: Gondolat, 1988. 12-13. p.]5. Abszolút keltezés, a kor meghatározása egy bizonyos időskálán, például adott naptári rendszeren belül. Másképpen kronometrikus (időmérő) keltezésnek is nevezzük. Relatív keltezés egy időrendi sorozat megszabott időskálához való viszonyítás nélküli kialakítása, pl. a leletek tipológiai sorozatba rendelése.6. légi fényképezés, geomágnesesség mérése, földradar, stb.7. De ruderibus laconici caldarilque romani et nonnullis aliis monumentis in solo Budensi partim hoc primum anno 1778. repertis partim nondum vulgatis liber unicus. Budáé, 1778.Nevét Schönwisnernek, Schönviesnernek és Schoenvisner- nek is írják.8. Az orvosi folyóiratok természete, különösen hazánkra alkalmazva. In: Orvosi Tár. 1840. 1. sz. 1-8. p.9. Ez a megnevezés jól mutatja, hogy a régészet még sok m indennel foglakozott, hatókörébe tartoztak a műemlékeket, a földből előkerült leletek, a néprajzi és iparművészeti tárgyak, a művészettörténet. A műrégészetből fokozatosan váltak ki ezek a tudományágak.10. Académiai Értesítő. 1847. 2. sz. 17-19. p. A magyar lakosság a Honderű, Társalkodó, Budapesti Híradó, Magyar Szépirodalmi Szemle hasábjain olvashatta ugyanezt a felhívást.11. Archaeologiai Közlemények. 1859.1. köt. V III-X . p.12. A bizottság az építészeti emlékekkel egészen 1872-ig foglalkozott, akkor ugyanis rendeletet hoztak a Műemlékek Ideiglenes Bizottságának létrehozásáról, majd 1881-ben a műemléki törvény megalkotásával együtt megalakult a Műemlékek Országos Bizottsága.1 3 .1899-ben jelent meg a22. egyben az utolsó kötet.14. Archaeologiai Értesítő 1871. V . évf. 4. sz. 87-88. p. alján a lábjegyzetben.15. Archaeologiai Értesítő 1870. II. évf. 11. sz. 226-227. p.16.1872. VII. kötet 1. számtól az 5. számig Érdy Kálmánnal. 1873. VII. köt. 6. számtól 1874. VIII. köt. 13. számig Geduly Ferenccel, 1875. IX . kötet 1. számtól a 10. számig Ortvay Tivadarral, 1876. X . kötet 1. számtól 1879. X III. kötet 10 számig báró Nyáry Alberttel.
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17. Monumenta Hungáriáé Archaeologica =  Magyarországi Régészeti Emlékek18. A bronzkor emlékei Magyarhonban I-III. Bp. 1886-1896.A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Bp. 1897-1904Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. I-III. Braunschweig, 1905.

19. Az ősrégi agyagművesség viszonya a történelemhez. In: Századok 1868. 413-432. p.20. Archaeologiai Értesítő 1869. II. évf. 9. sz. 174. p.21. Archaeologiai Értesítő 1869. I. évf. 11. sz. 227-230. p.22. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale.Jahrbuch der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale

Senior fotográfusok 2004 -  címmel kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtár Ars 
Librorum galériájában. A kiállítás február 11-től március 1-jéig látogatható a könyvtár nyitvatartá

si idejében. (O S Z K  levelezési fórum, 2003. febr. 2.)

B IBLIO TÉK A  EM LÉK ÉREM  -  2004. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Hiller István kul
turális miniszter az Iparművészeti Múzeumban tartott ünnepségen első alkalommal adta át a Bib
liotéka Emlékérmet. Kitüntetésben részesült: B obokné dr. Belányi Beáta, H ajnal Jenő, Dézsi 
Lajosné, K ertész Károly, de. K öbölkuti Katalin, Pap Miklósné, dr. Angyal Agnes, P ifkóné 

Rácz Agnes, Sánta Tiborné, dr. Sipos Csaba és Sohajdáné Bajnok Katalin.

Ö t év könyvtárstatisztikája CD-lemezen -  A Könyvtári Intézet a N K Ö M  támogatásával 
megjelentette az O t év települési és szakkönyvtári ellátása a statisztika tükrében (1998-2002) 
c. CD -RO M  -ot. A kiadvány szerkesztője Som ogyi József, a 20 oldalas elemzést Vidra Szabó  
Ferenc készítette. A lemez közreadásával az intézet célja az volt, hogy bemutassa a magyarorszá

gi -  elsősorban települési -  könyvtári ellátás változásait az utóbbi öt év statisztikája alapján.
A használó választhat, hogy az adattáblák között böngészget, vagy inkább a tendenciák elemzését 

és az ezeket illusztráló grafikonokat használja. A táblázatok a települési könyvtárak országos 
adatait (MIL), a magyarországi könyvtárak országos összesített adatait (V I.), a megyei (IV -V ), 

valamint a megyei könyvtárankénti adatokat tartalmazzák.
A lemez használatához az OpenOffice vagy az M S O ffice táblázatkezelőjére (xls .állományok), 

az Adobe Acrobat Reader-re (pdf-állományok), ill. webböngészőre van szükség.
A lemez technikai szerkesztője: Fejős László.

A lemez megvásárolható a Könyvtári Intézet oktatási osztályán 
{S zabó  Lászlóné: 2243-819) 750,-Ft-ért.
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A történet 1993-ban kezdődött. A helyszín Marosvásárhely, a Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai részlege, ahol már másfél éve munkaerő hiányában megszűnt mindennemű tájékoztató-bibliográfiai tevékenység. 19 évvel ezelőtt dolgoztam ezen a részlegen, ahova 1993-ban visszakerültem. Gyorsan és hatékonyan kellett elkezdeni a munkát, először egyedül, majd még két munkatárssal.* **Az általános tájékoztatás mellett fő feladatunknak éreztük a helyismeret, helytörténet iránt érdeklődők információs igényeinek minél szélesebb körű kielégítését. Nagyon figyeltünk helyismereti állományunk gyarapítására, mert meggyőződésünk, hogy könyvtárunk állománya sajátosan egyedi arculatot, illetve értéket éppen ezek gyűjtésével nyerhet. Sajnos körülményeink
* Elhangzott 2003. november 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának debreceni jubileumi ülésén.** 1999 júniusától, mikor nyugdíjaztak, sajnos már megint csak egy és fél munkaerő' dolgozik (F.M.).
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folytán (krónikus helyhiány), állományunk nem alkot különgyűjteményt, éppen ezért is igyekeztünk a helyismereti állomány feltárását széleskörűen elvégezni.Némi szakmai előtanulmány és latolgatás után a kurrens helyismereti bibliográfiai rendszer kiépítését tartottuk fontosnak és megvalósíthatónak, s megkezdtük a saját sok szempontú információs és bibliográfiai eszköztárunk kiépítését.Döntésünk három fő indoka:1. Az újra indult bibliográfiai osztálytól olvasóink naponta kértek helyi jellegű információkat és nem tudtunk kérdéseikre sokoldalú, mély, kielégítő' tájékoztatást adni.2. A hazai kötelespéldány-szolgáltatás törvény biztosítja a megyei könyvtár számára a megye területén megjelent kiadványok 1-1 példányát. A kiadókkal, nyomdákkal való kapcsolattartás, a kiadványok hiánytalan beszerzése, nyilvántartása mind-mind munkaköri feladatként hárult a bibliográfiai osztályra. Ennek a nehézkes, ámde áldásos kapcsolatrendszernek az eredményeként vettük számba 1990-től a megyénk területén megjelent kiadványokat.3. A múltból nem, vagy csak részlegesen maradtak ránk helyismereti jellegű bibliográfiák, s a saját bőrünkön érezzük ezek hiányát. Az idő szorításában, a munkatársak hiányában nem gondolhattunk retrospektív bibliográfiai feltárásra.
Katalógusok

Első lépésként összeállítottuk Maros megye helység- 
névkataszterét, keresztutalásokkal a megfelelő román, magyar és német elnevezésekre, az eltűnt helyneveknek esetén utaltunk a mai megnevezésekre stb. Továbbá letettük az alapjait Maros megye ne
vezetes személyiségei regiszterének, amelyet folyamatosan bővítünk. A regiszter betűrendben elren

dezett cédulákon kb. 9000-10 000 román, magyar, szász és más nemzetiségű, élő vagy elhunyt személy adatait (név, születési, elhalálozási idő, iskolai végzettség, foglalkozás, alkotó munkája, művei, a róla szóló művek) tartalmazza. Jakó Zsigmond professzor fogalmazta meg, hogy el kell készíteni az erdélyi magyar társadalom értelmiségi kataszterét a középkortól napjainkig. Mi a saját lehetőségeinkkel szeretnénk számba venni Maros megye értelmiségét, kimagasló egyéniségeit románokat, magyarokat, szászokat, örményeket, cigányokat egyaránt.
KiadványokEzen regiszterből kiindulva elkészült az általunk kezdeményezett bio-bibliográfiák sorozat első kötete, Ana Cosma szerkesztésében Sriitori románi mu- 
reseni (Maros megyei román írók) címmel. Ma három tagú csoport munkálkodik a következő biobibliográfián, amely a Maros megyei természettudósokat és műszaki alkotókat gyűjti egybe. Megindítottuk a Bibliografii muresene -  Marosi bibliográ

fiák  sorozatot. Ebben a sorozatban publikáltuk a különböző bibliográfiatípusok. Öt illetve 10 évenként lezárásra kerülő köteteit: Időszaki kiadványok 
bibliográfiája, 1989 december 23 -  1994. december 31. és 1995-2000, a Maros megyében kiadott köny
vek, albumok, térképek bibliográfiája 1990-1995 (524 tétel) és 1996-2000-es kötet (1036 tétel). Tehát elkezdődött a kis, lokális „nemzeti bibliográfiánk” kiépítése és remélhetőleg folytatódni is fog.Maros megye egységes helyismereti bibliográfiai adatbázisának a moduljaiként jelentettük meg 
Poptamas Dimitrie és Mózes Júlia évek óta kiadásra váró munkáját, a Maros megyei időszaki kiad
ványok bibliográfiája (1795-1972). A Marosi bibliográfiák sorozat 5. köteteként jelent meg a Judetul 
Mures in carti — Maros megye a könyvekben, 
1990-1999 című kiadványunk, melyről a továbbiakban bővebben is szólok.
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Maros megye a könyvekben

Osztályunk kis létszáma nem tette lehetővé, hogy széles körű sajtófigyeléssel és analitikus feltárással gyűjtsük a megyénkre vonatkozó információkat. Ez csak 2000 utántól részlegesen valósul meg, három helyi lap figyelésével. Az országos folyóiratok hely- ismereti feltárása sajnos még várat magára.Ezt a hiányt szerettük volna valamelyest pótolni a könyvekben rejtőző Maros megyére vonatkozó információk mélyebb feltárásával.
Mi került be a bibliográfiába?Tartalmi szempontból az információk gyűjtésének földrajzi határai egybeesnek a mai Maros megye határaival. A bekerült művek Maros megyéről, a megye helységeiről, személyiségeiről, testületéiről, a megyében lezajlott eseményekről számolnak be. Ügy véltük, hogy semmilyen cenzori válogatást nem eszközölhetünk, tehát a művek tartalmi értékét, színvonalát, szemléletét nem vettük figyelembe, az egyetlen szempont a helyi vonatkozás volt. Gyűjtőmunkánkat minden tekintetben a pártatlanság jellemezte. A bibliográfiába bekerülő műveket az alábbi „halmazokból” választottuk ki:1. a megyénkben publikált könyvek közül;2. a könyvtárunkba beérkezett, bárhol, bármilyen nyelven publikált munkák közül;3. és azok közül a művek közül is, amelyek nem találhatók meg könyvtárunk állományában.Ezeket a román, illetve a magyar nemzeti bibliográfia könyvsorozatából válogattuk ki. A nemzeti bibliográfiákon kívül a tájékozódásunkat segítették a Könyvtári Intézet Űj Könyvek c. kiadványa, a kiadói katalógusok, a periodikák könyvismertetései és szemléi, a könyvvásárok és szaküzletek, elég gyakran maguk a szerzők, kedves ismerősök. A kronológiai határ (1990-1999) a művek megjelenési idejére vonatkozik, a bibliográfia a romániai változások utáni első tíz év kiadványait rögzíti. Az anyaggyűjtést 2002 január végén fejeztük be. Hang

súlyoznám, a kurrens jelleg nem zárja ki a múltba tekintést, a tárgyidőre vonatkozólag a bibliográfiában nincs korlátozás, a könyvek tárgyukat, tartalmukat tekintve átfogják az egész történelmet, a legrégibb időktől napjainkig. Az érdeklődő olvasó a mai kiadványokat tanulmányozva, a múltra vonatkozó kutatások legújabb eredményeit találja meg. A múlt századok számos értékes művének a reprint kiadása, ha helyi vonatkozású információkat tartalmaz, szintén gazdagítja a bibliográfiát.Néha erőltetettnek tűnhet egy-egy mű bevétele a bibliográfiába, mert kevés helyi információ van benne, de ezek a rendszerint kultúrtörténeti szempontból fontos művek a szövegösszefüggésben valamiképpen említést tesznek helyi eseményekről, személyekről stb., és jónak, nagyszerűnek tartottuk, hogy e nagyobb, országos, egyetemes tematikájú alkotásokban a szerzők által említésre méltónak talált helyi utalásokra hívhatjuk fel a figyelmet.E feltárás igen fontos pozitív eredménye az, hogy megyénk soknemzetiségű jellegének megfelelően egyaránt felszínre kerülnek és kölcsönösen megismerhetők a román, magyar, szász, zsidó, cigány, örmény értékek. Ezek a kulturális örökség romanika, hungarika, germanika típusú adatbázisait egészíthetik ki, bővíthetik.A könyvek nyelvi megoszlása Maros megye többnemzetiségű jellegét tükrözi, de a dokumentumok aránya egy kicsit más, mint a nemzetiségi összetétel, mert a magyar nyelvű művek száma nagyobb, mint a román vagy német nyelvűeké, tudniillik kevesebb román nyelvű kiadvány foglakozik megyénkkel, mint magyar. A zömükben magyar és román nyelvű művek mellett kisebb számban vannak német, angol, francia, svéd, olasz, orosz nyelvűek is.
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A TINLIB: egyidejű rögzítés és tá
jékoztatás

Már a gyűjés kezdetétől célunk volt a helyismereti tájékoztatás azonnali elősegítése. Minden megtalált információ, ha visszakereshetővé vált, segített az információszolgáltatásban. Másrészt cél volt a rendszerváltás utáni első tíz év Maros megyei vonatkozású könyveit tartalmazó bibliográfiának kötet alakú megjelenítése. E kettős cél elérésére a Maros Megyei Könyvtárban alkalmazott TINLIB számítógépes könyvtári rendszert használtuk fel. A TINLIB adatbázisba bevitt tételek azonnal visszakereshetők, tehát már a bevitel pillanatától felhasználhatók a tájékoztatásra. Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy második célunk is viszonylag könnyen megvalósítható, mivel a TINLIB-ből konvertálás után a Corel-Ventura program automatikusan a kijelölt halmazokat, jelesül a „helyismereti halmazt” , a tizedes osztályozás alapján nagy osztályokba és alosztályokba sorolja, a tételeket sorszámozza, négy féle mutatót készít és tartalomjegyzéket állít össze.Cédulákon már 1993-tól szorgalmasan gyűjtögettük 1990-nel kezdődően a Maros megyei vonatkozású könyvek bibliográfiai leírásait. Lelkesen vettük birtokunkba a TINLIB rendszert. Teljes bibli- ogáfiai leírását adtuk mind a könyvtárunk állományában létező (ekkor a raktárjelzetet is megjelöltük), mind a nem létező műveknek (ekkor inf. =  információ kifejezés mutatja, hogy a leírás csupán tájékoztatásul szolgál, a mű hiányzik könyvtárunk állományából). Minden leírt címet szakoztunk, tárgyszavaztunk és annotáltunk vagyis kiemeltük a hely- ismereti jelleget. Amikor egy-egy fejezetet, dolgozatot akartunk kiemelni „din cuprins” (tartalomból) megjegyzés után következik a fejezet címe, szerzője (többszerzős művek esetén) és a pontos oldalszám; máskor a „cu referiri” vagy „despre”(vagyis ról- ről) megjegyzés után sorakoznak a személy- vagy helynevek, akikről vagy amiről szó esik a kötetben; sok esetben rövid, pár szavas lényegretörő mondat

tal utalunk a tartalom helyi jellegére, az információk lokális vonatkozásaira. A TINLIB adatbázisban megnéztük, hogy már létezik-e a mű, ha igen, akkor csak a helyi jelleget emeltük ki valamelyik megoldás szerint és a Nr. buletin rovatba beírtuk a bg90 (az 1990-es évek bibliogáfiája) egyezményes jelünket. Ha a mű adatait még nem tárolták könyvtárunk adatbázisában, akkor elvégeztük a mű teljes leírását és a raktári jelzet helyére az inf. (az információ) rövidítést alkalmaztuk. így a könyv beérkezése esetén az inf. megjegyzést ki lehet cserélni a raktárjelzettel. Az adatbázist építő kollégáinknak nem tetszett, hogy túllépve a saját gyűjteményünk határain, az állományunkban nem létező műveket is bevigyünk az adatbázisba. Nem értettek egyet azzal sem: 1. hogy a feldolgozásra kerülő mű valamennyi helyi szerzőjének nevét feltüntessük a megfelelően bővített rovatokban; 2. hogy a „despre”, -ról, -ről vonatkozások esetében kijelöljük a műben előforduló összes helyi személyiséget, akiről az írások szólnak; 3. hogy a tárgyszavak meghatározásánál megyénk minden tárgyalt városának, községének, falvának nevét feltüntessük; 4. hogy gyűjteményes kötet esetén „Din cuprins =  A tartalomból” megjegyzés alatt kiemeljük az összes megyei vonatkozású tanulmányt és azok szerzőit, az oldalszámokat, (valóban a tanulmányok felsorolása sokszor hosszú-hosszú sorokat tett ki). Véleményem szerint könyvtárunk adatbázisát nem terhelné túl a minél több helyismereti vonatkozású adat és csak gazdag helyismereti adatbázissal tudnánk igazán eleget tenni a fokozódó helyismereti információs elvárásoknak.Bibliográfusi zsörtölődésem indoka: meggyőződésem, hogy minden megyei könyvtárnak kötelessége a helyismereti adatbázis építése. Lehet ezt manuálisan is sikeresen végezni, amint elődeink bizonyították, de ha már rendelkezésünkre állnak a számítógépek és drága áron vásároltunk hozzájuk könyvtári programokat is, ne a bibliográfus szárnyait nye
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segessük, hanem arra törekedjünk, hogy kiaknázzuk a programok rejtett képességeit is.Igen hasznos lenne, ha például minden helyi szerzőnek minden alkotását számon tudnánk tartani akár egyedül alkotott, akár társszerzőként (a második, vagy negyedik, hatodik helyen), akár gyűjteményes kötet egyik szerzőjeként. A TINLIB program erre lehetőséget nyújt és kár ettől a lehetőségtől elzárkózni, csak azért, mert nem bibliográfiák összeállítására készítették a programot, hanem katalogizálásra.
További munka és küzdelem

1618 tételt sikerült bevinni az adatbázisba. A Corel-Ventura programmal ésa rendszergazda segítségével, a kijelölt tételeket kiemeltük a TINLIB adatbázisból, és az ETO alapján szakcsoportosítva birtokunkba vettük a „nyers” bibliográfiát. A szakcsoportokon belül a sorrendet a bibliográfiai leírás besorolási adatainak betűrendje határozza meg. A sorszámozás folyamatos.Már szó volt róla, hogy ez a program automatikusan előállít 4 féle betűrendes mutatót: szerzői, cím, kiadói és tárgymutatót. Ezek hivatkozási adata a bibliográfiai tétel száma. A szerzői mutató tartalmazza a szerzőn kívül a közreműködőket is, az összeállítókat, szerkesztőket, fordítókat, illusztrátorokat. Esetünkben, mivel a hangsúly a tartalom helyi vonatkozásán van, nem tartottuk túlságosan fontosnak a kiadói mutatót és ezért -  hogy helyet is takarítsunk meg -  kihagytuk. Még rengeteg munkát kellett elvégezni, amíg a bibliográfia nyomdakész állapotba került:-  a hibás szakozás következtében rossz helyre került műveket újra kellett szakozni, kijavítani a TINLIB-ben és megkérni a rendszergazdát, hogy még egyszer konvertálja a kijelölt halmazt;

DSöiniöSDKMî ,
-  az osztályok és alosztályok román nyelvű megnevezését magyar fordításban is meg kellett adni;-  ki kellett egészíteni a leírásokat a hosszúságuk miatt kimaradt annotációkkal;-  ki kellett egészíteni a szerzői mutatót az annotációkban felsorolt szerzők nevével, amelyeket az alapprogramba nem vihettünk be (például a gyűjteményes kötetek esetén);-  el kellett készíteni a szakutalókat és besorolni a tételek közé, mivel egyes művek tartalmuk alapján több témakörbe is besorolhatók, tehát több ETO jelzetet kaptak, akkor ezeket tartalmuknak, tárgyuknak megfelelő legfontosabb osztályba soroltuk, a többi szakcsoportba rövidített szakutalókat készítettünk, amelyek felépítése: szerző, cím és a teljes leírás tételszáma;-  az indexeket ki kellett javítani, mert például a címmutatóban a római I-et a program I betűnek olvasta, és Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi Konferencia vagy II. Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege c. kötetet az I betűhöz sorolta stb.;-  a szerzői mutató számára utalókat kellett összeállítani olyan szerzők esetén, akiknek a neve összetett vagy több néven alkottak;-  a tárgymutatókat is ki kellett egészíteni a TINLIB-ből kimaradt tárgyszavakkal, elsősorban a helynevekkel.A könyvtárunkban a TINLIB programban román nyelvű tárgyszavakat készítünk, tehát a Corel is román nyelvű tárgymutatót hoz ki. Itt két megoldást választottunk: • megyénk magyar és német helyneveitől küldünk a román megnevezéshez, amely mellett az összes vonatkozó tételszám megtalálható, a leírt mű nyelvétől függetlenül. • kiemeltük a szerzői mutatóból azoknak a személyeknek a nevét, akikről a művekben tárgyalnak és áthelyeztük a tárgymutatóba. A szerzői mutatóban csak a szerzők és közreműködők neve maradt; -  el kellett készíteni a bevezetőt és tájékoztatót a bibliográfia
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használatához, ezek román, magyar, német és angol változatát, valamint a rövidítések jegyzékét.
A nyomda segítőkészsége

A Corel-Ventura változatban szerettük volna az előbb említett műveleteket végrehajtani. A legnagyobb megdöbbenésünkre és bánatunkra a program ezeket a bővítéseket nem engedte meg, és sok kellemetlen zűrzavart okozott a bibliográfiában. És itt elakadtunk. A Mediaprint nyomdához fordultunk segítségért. Végül sikerült áttenni az egész anyagot Corel Ventura-ból Word-be. Kiderült, hogy a jól szerkesztett bibliográfiai leírásaink, amelyeket még a TINLIB állított elő, önálló sorokra bomlottak, az ékezetes magyar betűk helyén csak jelek jelentek meg. Első lépésként ezeket kellett behelyettesíteni a megfelelő betűkkel. A Word programban végeztem el az előzőekben felsorolt összes kiegészítéseket, változtatásokat és végül az egészet áttettük a Page Maker programba. Ekkor választottuk ki a betűtípusokat és méreteket, szerkesztettük újra egyenként az egyes tételek bibliográfiai leírását, döntöttük el a kötet szerkezetét és alakját. Még egyszer bebizonyosodott, hogy igaz a közmondás: Mindent lehet, csak akarni kell.
Sajátos nyelvi kérdések

A két vagy többnemzetiségű területek helyismereti bibliográfiái tartalmukban és szerkezetükben különböznek az egynyelvűektől és összeállításuk olyan problémákat vet fel, amelyekre nem biztos, hogy mindig a legjobb megoldásokat találtuk meg. Azért mutattuk be részletesebben a Maros megye a könyvekben c. bibliogáfiát, mert ennek az összeállítása során találkoztunk hangsúlyozottan a több- nyelvűség okozta nehézségekkel. A gondok már a bibliográfiai leírás szabályainak következetes érvé

nyesítésénél kezdődnek. Ha figyelembe vesszük a nemzetközi ISBD (M) leírási szabályait és annak minden országban sajátos alkalmazását, -  hisz mindenhol számos hazai szabvány is született, -  akkor láthatjuk, hogy minden bibliográfiában más és más leírást fognak alkalmazni. Romániában kötelező módon, egy magyar nyelvű könyv leírása esetén a cím, alcím, kiadás, megjelenési hely, kiadó és év után következő leírási adatokat a katalógus vagy bibliográfia nemzeti nyelvén, vagyis románul kell leírni. A többkötetes műveknél nem szeretem, ha a kötet megnevezés helyett vol. =  volum-ot kell írni. A személynevek esetén furcsa dolgok akkor esnek, ha az illető személy vezeték vagy keresztnevét néha románul, néha magyarul írja, írják. Ekkor csak utalással oldhatjuk fel zavarunkat, mert nincs jogunk egységes név alá gyűjteni az információkat. Csak a szerző tisztázhatja saját névhasználatát. A megkülönböztetés azonos személynevek esetén, pl. id., ifj., vagy a foglalkozás zárójeles feltüntetése nyelvhez kötött, ezt ki lehet kerülni a születési, illetve/és halálozási év feltüntetésével. A testületi nevek esetén az idegen névtől (magyar, német stb.) kell küldeni a bibliográfia nemzeti nyelvéhez, ugyanez történik a földrajzi nevek összes névváltozatai esetén is. A legtöbb gondot az igen fontos annotációk okozzák. Din cuprins =  A tartalomból kiemelt fejezetekkel, alfejezetekkel küszöböltük ki a bibliográfia nemzeti nyelvét. A Despre =  ról, ről esetében a helyneveket az írott szöveg nyelvén adtuk meg, csak a mutatókban küldtünk az idegen megnevezéstől a bibliográfia nemzeti nyelvéhez. A személyekhez, helyekhez nem köthető túl általános helyismereti vonatkozások esetén alkalmaztunk rövid román nyelvű annotációt. A bibliográfia szerkesztésénél azért tartottuk a legjobbnak az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakrendjét, mert éppen az egyetemessége által jól helyettesíti a nyelvhez kötött tárgyi elrendezést és bárki számára elfogadható nyelvtől függetlenül, hiszen sokan otthonosan mozognak szerkezeti felépítésében. „A  román és magyar
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nyelvű tartalomjegyzék pedig nagyon jól eligazítja a 
járatlanokat is az ETO szerkezetében. ” -  írta a bibliográfia kritikájában Gyuris György, szegedi kollégánk.Hasonlóan segíti a kisebbségi olvasó-felhasználó tájékoztatását a több nyelvű előszó és tájékoztató a bibliográfia használatához.A mutatók közül a címmutató okozza a legkevesebb gondot, már abban az esetben, ha nem várják el az „idegen nyelvű” címek lefordítását a bibliográfia nemzeti nyelvére. A szerzői mutató esetén érvényesül a bibliográfia nemzeti betűrendje. Itt még egyszer idézném Gyuris György megállapítását: 
„Magyar szemnek zavaró, hogy a gép nem képes az 
o/ó -  ö/o és az u/ú -  ü/u megkülönböztetésére (pl 
Kossuth, Koszeghy, Koszta, Kosztolányi, Kötő, 
Kovách, ill Kunsági, Kürtiné, Kuszálik)” Nem a gép vagy program hibázott, hanem a román ábécé más mint a magyar. A tárgymutató nyelve tükrözi leginkább a bibliográfia nemzeti nyelvét. Elképzelhetetlen nehézséget okozna két -  vagy három nyelvű tárgymutató elkészítése. Itt visszatérnék az ETO elrendezés szerepére, Gyuris György is megjegyzi: „Mindenképpen van tehát értelme a két 

föltárás együttes alkalmazásának : a bibliográfia 
szerkezete általánosságban tárja föl a közölt anya
got, a mutatóban közölt tárgyszavak pedig egyedi 
bontásra teremtenek lehetőséget.” A  többnemzetiségű területeken végzett helyismereti kutatás sok és sajátos vetületét lehetne még boncolgatni.Gyakran ugyanarról a helyi eseményről, témáról más -  más nyelven írott szövegekben szögesen ellentétes véleményeket nyilvánítanak a szerzők (jó példa erre az 1990-es maros vásárhelyi események). A helyismereti bibliográfiába bekerült művek tanulmányozása hozzájárulhat az eltérő vélemények megismeréséhez, ütköztetéséhez, esetleg közelítéséhez. A több kultúra közötti átjárás elősegítője, szor

galmazója lehet egy jól szerkesztett, érdeklődést felkeltő helyismereti bibliográfia is.
Végezetül

Sok részletkérdésről eshetne még szó e bibliográfia kapcsán. Okvetlen hangsúlyoznunk kell a sokrétű és sokoldalú együttműködés szükségességét: az adatgyűjtésben részt vettek az osztály munkatársai, a rögzítésben Ferencz Klára, a konvertálásban, a nyomdai előkészítésben nélkülözhetetlen volt a szaksegítség. Az adtgyűjtés idején Kolozsváron, Budapesten dolgozhattam az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Illyés Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyagi támogatásával, az Országos Széchényi Könyvtár a szállás biztosításával segített és a kollégák messzemenő jóindulattal tájékoztattak, segítették az időm jó kihasználását.Talán a sok segítség sem lett volna elég, ha nem tágult volna ki szakmai világunk. Jó sorsom és kedves magyar kollégáink révén 1994-ben jelen voltam a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a helyismereti könyvtárosok szervezetének alakuló értekezletén és a következő évek szakmai konferenciáin, ahol a jól felkészült kollégák elméleti és módszertani kérdésekről szóló előadásait hallgathattam. Mindezért ez úton is hálámat és köszönetemet fejezem ki.A napokban olvastam Ravasz László nagyszerű gondolatát: „... a beszédnek az a csodálatos hatása, 
hogy alkalmat készít új beszédekre. ... azt értem 
alatta, hogy a szellem életében minden felelet száz 
új kérdést fiadzik”. A bibliográfiai munkára is vonatkoztatható ez, minden elkészített munka száz új kérdést vet fel.
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Társadalomtudományi 
bibliográfiák Erdélyben

Meister Róbert

Létezik-e erdélyi társadalomtudományi bibliográfiai műhely, hiányoznak-e alapvető bibliográfiák, vannak-e szakképzett, elkötelezett bibliográfusok Erdélyben? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sokszor elhangzottak már különböző tudományos fórumokon és összejöveteleken.Vannak bibliográfusok, készülnek szakterületi bibliográfiák, gyarapodnak a bibliográfiai adatbázisok, de valószínűleg nem ismerik őket eléggé.írásomban ezért a társadalomtudományokat feltáró bibliográfiai munka néhány fontosabb termékét fogom bemutatni.A Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár dokumentációs osztályának kutató bibliográfusaként rám hárult a romániai magyar nyelvű kiadványok, folyóiratok feldolgozása. Munkám eredményeként a Procite 2. bibliográfiai programmal készített adatbázisban és nyomtatásban is megjelent kötetekben a következő társadalomtudományokkal foglalkozó bibliográfiák állnak a kutatók rendelkezésére:

1. A zsidókérdés irodalma a Kolozsvári Központi 
Egyetemi Könyvtárban (Probléma evreiascá ilustratä in colectiile. B.C.U. din Cluj-Napoca. Editat de Biblioteca Centralä Unicversitará, Cluj-Napoca, 1995. 190 p.)A bibliográfia 670 magyar, angol és román nyelven megjelent könyv tematikus bibliográfiája. Adatbázisban is használható. Az adatbázis bővített és javított változatában 1400 annotált cím található, további 400 pedig annotáció nélkül. A gyűjtött anyag 70%-a magyar nyelvű és magyar vonatkozású.2. Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat kiadványai 
1895-1914. Monográfiák évkönyvek. (Biblioteca Centaralá „Lucián Blaga”, 1995. 138 p.) Háromnyelvű (magyar, román, angol), annotált tematikus bibliográfia. Adatbázisként is használható. A Soros Alapítvány támogatásával készült.3. Társadalomtudományi tanulmányok a románi
ai magyar sajtóban 1946-1993.
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(Presa Universitarä Clujeanä, Cluj-Napoca, 1998. 1. köt.: Korunk, 298 p.; 2. köt.: Utunk, 
Igaz szó, A Hét, Echinox, 169 p.)Tematikus bibliográfia, magyar és román nyelven, összesen 3177 címmel.4. A romániai magyar társadalomtudományi iro
dalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok, 1946-1989. (Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. 213 p.)Az előző, azonos tematikájú köteteknek a Művelődés, a TETT és a NYIrK c. folyóiratok anyagával bővített, időben jobban behatárolt változata. A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Oktatási Minisztérium és az Illyés Közalapítvány támogatta. Adatbázisként magyar és román nyelvű címekkel, mutatókkal áll a felhasználók rendelkezésére.5. A romániai magyar társadalomtudományi iro
dalom bibliográfiája 1990-1999.Egyelőre még csak adatbázisban használható. A munka a Pro-Print kiadásában megjelent kötet folytatása, az abból származó tapasztalatok fel- használásával, a korábbi hibák kiküszöbölésével, az anyaggyűjtési, feldolgozási szempontok, valamint a szerkesztési elvek jelentős javításával, a tematikus mutatók számának bővítésével. Lényeges különbség, hogy míg a kötet válogatás volt, addig az adatbázis a feldolgozott társadalomtudományi folyóiratok anyagának teljességét tárja a kutatók elé. A tanulmányokon kívül kibővült a riportokkal, interjúkkal, recenziókkal, továbbá irodalomtörténettel és irodalomelmélettel, esszékkel, politikai publicisztikával, vagyis mindazzal, ami műfajától függetlenül, tartalmi vonatkozásban releváns adatokat szolgáltat a társadalomkutatás különböző területei számára.

Szerkesztési problémák

Annak meghatározása, hogy mi kerüljön be egy adatbázisba, nem annyira az írások tárgyától, mint inkább a szövegkörnyezettől, a gazdasági, politikai, kulturális helyzettől, az értelmező ideológiai beállítódásától függ. Az interpretáció és a recepció társadalomtörténeti determináltságának felismerése miatt vált fontossá az irodalomtörténet és irodalomelmélet is a társadalomtudományok számára. Sok esetben a társadalomtudományi és irodalomelméleti fogalmak szinte bekebelezik, átfedik egymást. A szövegértelmezések, nyelvészeti, nyelvtörténeti tanulmányok szemantikai és szemiotikái eszmefuttatásainak társadalomtudományi jelentőségét, multi- diszciplinaritását már meg sem említem.Biztos, hogy egy társadalomtudományi bibliográfia készítője, különösen, ha erdélyi, nem tekinthet el ettől, bár jól tudja, hogy itt két egymástól nagyon is különböző szövegtípusról, megközelítési módról van szó.
Jacques Derrida mondta erről nagyon találóan az 
Autrement szerkesztőivel folytatott beszélgetésben: 
„Azt azért ne feledjük, hogy a közöttük lévő kölcsön
hatások sokkal többrétűek, bonyolultabbak, koránt
sem annyira természetesek, ugyanakkor sokkal törté
nelem függőbbek, mint első megközelítésben feltéte
lezhetnénk [...]. A két típus érdekes módon egybeöt
vöződhet, összefonódhat egy szövegtesten belül, és 
ennek az egybeötvöződésnek a tanulmányozása 
nem csupán egy érdekes és új diszciplína létrejöttét 
teszi szükségessé, hanem egyben megoldandó problé
mát jelent számunkra. [...] tanulmányozni kell 
mindazokat a konvenciókat, intézményeket, interp
retációkat, amelyek létrehozták és működtették ezt 
az érdekes kölcsönhatást, és az ezzel együtt járó el
határolódásokkal, normákkal, kizárásokkal.”1Az összefonódások annyira nyilvánvalóak, hogy nehezen kezelhető problémát jelentett számomra is
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az adatbázis szerkesztése során, a műfajilag szinte meghatározhatatlan, de politikai vonatkozásukban fontos írások kategorizálása. Szász János, Lászlóffy 
Aladár, Fodor Sándor -  és mások -  nyilvánvalóan többet érdemlő' írásait, jegyzeteit ezért minősítettem (át) politikai publicisztikává. Ugyanilyen nehéz volt Szőcs István vagy Szabó Gyula írásait besorolni. Itt is a bibliográfia tematikája által megkövetelt társadalmi-politikai relevancia volt a döntő kritérium.Az anyaggyűjtés és feldolgozás során, egy analitikus társadalomtudományi bibliográfiát készítő szakembernek azt az episztemológiai tételt is figyelembe kell vennie, hogy a történések nem önma- guktól, hanem csak a kontextus-függő értelmezések nyomán szerveződnek ténnyé. Ez alatt nemcsak a társadalmi megalapozottságot értem, hanem azoknak az egyéni kommunikációs szűrőknek a működését is, amelyek az individuális tapasztalatokból eredő előzetes ítéletekből és a szocializáció folyamán átörökített előítéletekből szövődve, szelektív látásmódhoz vezetnek. A bibliográfusnak arra kell törekednie tehát, hogy a tárgyilagosság biztosítása érdekében különböző szintű információs anyagokat, változatos értelmezési lehetőségeket tárjon a kutató elé. Következésképpen, a tudományos igényességgel készülő tanulmányok mellett, a politikai vagy kulturális személyiségekhez kapcsolódó interjúkat, a társadalmi kibontakozást a mindennapok perspektívájából szemléltető riportokat, visszaemlékezéseket is fel kell dolgoznia. Ezt a célt szolgálja pl. az erdélyi £56-os, vagy a marosvásárhelyi 1990-es márciusi eseményekhez kapcsolódó, a tudományosság igényével fel sem lépő élménybeszámolók szerepeltetése az adatbázisban. Szociológiai, mentalitástörténeti, társadalomtörténeti szempontból ugyanilyen relevánsak a bukaresti bolhapiacról, a prostitúcióról, a gyermekkereskedelemről vagy a romániai egészségügy helyzetéről írott riportok is.

Ezek a motivációs eszmefuttatások elhatárolódást is tartalmaznak: senki ne keressen ebben az adatbázisban -  és a majdan kinyomtatásra kerülő kötetben sem -  olyan verselemezést vagy recenziót például, amely az ismertetett szelekciós kritériumoknak nem felel meg.A jelzett szemléletváltásnak is köszönhető, hogy a most készülő bibliográfia terjedelme -  és ezzel információs, valamint művelődéstörténeti dokumentumértéke számottevően megnőtt. Míg az előző kötet csupán 3200 címet közölt egy csaknem 50 éves periódus (1946-1989) publikációiból, az adatbázis várhatóan mintegy 11 ezer címet tartalmaz majd, az 1990 és 1999 között eltelt évtized tudományospublicisztikai munkájának terméséből. Az sem elhanyagolható, hogy a munka a feldolgozott folyóiratokban megjelent társadalomtudományi bibliográfiákat, valamint azok recenzióit is tartalmazza, tehát bibliográfiák bibliográfiájaként is használható. A kötettel szemben előnye még, hogy a folyóiratok számmutatója lehetővé teszi az adatbázis részbibliográfiaként való használatát is. Ha a kutatás csak egy bizonyos folyóirat tartalmát célozza, e mutató segítségével a keresett anyag könnyen leválasztható. A statisztikai pontosság kedvéért, no meg azért, hogy a munka terjedelmét, a különböző folyóiratok súlyát, bibliográfai forrásértékét számszerűen szemlélhessük, valamint azért, mert ezek a számok önmagukban is információt hordoznak, megadjuk a címek folyóiratonkénti megoszlását. Erdélyi Múze
um 377, A Hét: 4000, Hitel: 74, Kellék: 126, Korunk: 2388, Látó: 300, Nyelv-és Irodalomtudományi Közle
mények: 93, Magyar Kisebbség: 354, Művelődés: 1472.2A feldogozott címek arányát a folyóirat profilja határozza meg: a Magyar Kisebbség, Kellék, vagy Erdé
lyi Múzeum, Hitel anyagának 99-100%-a szerepel, a Korunk anyagából kb. 90% (a versek és novellák kimaradtak).Más a helyzet az irodalmi lapok esetében. Ezek feldolgozása során elsősorban a politikai publicisztikára, valamint a művelődés-és irodalomtörténeti
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témákra összpontosítottan válogattam. (Volt mit, hiszen a bibliográfiában követhető az irodalmi folyóiratok -  az irodalom Erdélyben hagyományosan politikai szerephez kapcsolódó, majd ennek folyamatos csökkenését tükröző -  arculatváltozása is. Jelzés értékű, hogy a feldolgozás intervallumában a politika és irodalom kapcsolatával, az irodalomköz- pontúság-vita hátterével, vagy az irodalmárok politikai szereplésével közel száz írás foglalkozik. Gondolom, ezt senki sem tartja meglepőnek, hiszen, hogy mást ne mondjak -  az RMDSZ eddigi vezetői-  valamennyien irodalmárok.)A rendszerváltás első éveiben a politikai publicisztika és a történelmi, társadalomtudományi tematika túlsúlyos volt még az irodalmi folyóiratokban is, aztán 1994-1995-től kezdődően már a Helikonban és a Látóban is az irodalmi művel közlése került előtérbe. Hasonló folyamat tanúi lehetünk egy másik, nem irodalmi folyóirat, A Hét esetében is: a napi politikát elemző, közvetlenül az eseményekhez kapcsolódó publicisztika helyett az ismeretterjesztő írások kerülnek előtérbe. A néhol szinte már hisztérikus hangú, érzelmi alapon folyó politizálás helyét a-  helyzetünk bonyolultságához viszonyítva -  higgadt politikai elemezés vette át. A kilencvenes évek közepétől a tudományos, kulturális és politikai sajtóban jellemzővé válnak a változások esélyeit szociológiai pontossággal feltáró, a politikai eredményeket felmutató, intézményépítési stratégiákat tartalmazó írások. Ilyenek természetesen a jelzett periódus előtt is felbukkantak, de akkor hatásuk elveszett a hangzavarban, íróik pedig éppen tárgyilagosságuk miatt, szinte gyanússá, néha gyanúsítottá váltak. Elég, ha itt Szilágyi N. Sándor, Cs. Gyimesi Éva, 
Bíró A. Zoltán, Magyari Nándor László írásaira, vagy Kötő József és Veress Károly között -  a magyar egyetem kérdésében -  kibontakozott vitára utalok. Még, ha a cél végeredményben azonos is, a morális elkötelezettség pedig kétségbevonhatatlan, a szociológiai elemzés tárgyilagossága és a nemzetiségi retorika -  a két megközelítési mód közötti különbség nyilvánvaló, a reakciók önmagukért beszél

nek, stílusuk egyben önminősítés is. Az említett példák szimptomatikusak, és nem egyedülállóak. Ugyanígy hivatkozhatnék Magyari-Vincze Enikő szociálpszichológiai és intézményszociológiai írásainak fogadtatására is.
A romániai magyar társadalom
tudományi irodalom bibliográfiá
ja 1990-1999 c. bibliográfiai 
adatbázis építése

Visszatérve az adatbázishoz, ebben az összefüggésben emelem ki, hogy a bibliográfiai törzsanyag jelentős számbeli növekedése önmagában is sokatmondó, de ennél fontosabb, hogy az anyaggyűjtési kritériumok megváltozása miatt -  széles körű rálátást biztosít az erdélyi tudományosság célzott szegmentumára, egy olyan időszakban, amikor a társadalmi-politikai változások paradigmaváltás(oka)t kényszerítettek ki. A társadalomtudományi szemléletmód és tematika gyökeres változása mellett ekkor jelentkezett az az új (vagy csak közlési lehetőséghez jutott) kutatói gárda is, amelyek írásaival évtizedekre meghatározza majd az erdélyi társadalomtudományok fejlődését és oktatását. Ez a bibliográfiai adatbázis munkásságuk első, folyamatos és összefüggéseket felmutató felmérése.A bibliográfiai felmérésre kiválasztott folyóiratok arculatának, szemléletmódjának és elkötelezettségének változatossága a biztosítéka annak is, hogy az erdélyi magyar társadalomtudományos irodalom aspektusai a lehető legkomplexebb módon nyerjenek megjelenítést az információfeldolgozás során. A feldolgozás intervalluma eléggé átfogó ahhoz, hogy a társadalomtudományi és politikai folyamatokat megjelenésüktől kezdve a kibontakozás folyamatosságában követhessük. (Itt elsősorban olyan vitákra, publicisztikai forrongásokra gondolok, mint a kisebbségi jog- és érdekvédelem, az autonómia különböző (lehetséges és kívánatos) formái, a kisebbségi intézményrendszer kiépítése, a magyar
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egyetemszervezés és oktatás kérdései vagy a művelődéstörténeti és kisebbségtörténeti témák sok szempontú elemzése.)Hogy ezek a folyamatok a készülő bibliográfiban tárgyszerűen, a tudománytörténészek és a kultúr- szociológusok számára statisztikailag is feldolgozható megbízhatósággal nyomon követhetőek, kimutathatóak legyenek, csak aláhúzza a munka kötetben való megjelentetésének fontosságát is. Az információ kiválogatása és a feldolgozás szempontjainak változása már a feldolgozott címek egyszerű olvasatával lehetővé teszi annak kimutatását, hogy milyen szerepet játszottak ezek a kapcsolatok az erdélyi magyarság saját történelméhez való visszakapcsolásában, jelenének alakításában a kulturális folytonosság újrateremtésében.Bár munkám bemutatása során episztemológiai elvekre, interpretációs problémákra hivatkoztam, távol áll tőlem az a szándék, hogy a bibliográfiai, információfeldolgozási munka fontosságát túllicitáljam. Természetesen, nem a bibliográfus feladata a rejtett összefüggések bemutatása, a kodifikált tartalmak felfedezése, értelmezése, vagy a kanonizálásba való szelektív „besegítés” (egy elfogult, irányított válogatás ugyanis ezt eredményezhetné). De a bibliográfuson is múlik, hogy a növekvő informá- cióözönben megkönnyítse a tájékozódást. Munkánk felelősséggel is jár: a nem jelzett vagy hibásan jelzett, a nem megfelelően közölt információ, ma már szinte elveszettnek tekinthető. Következésképpen az értelmezés problémája, a hozzáértés képessége, a széles körű szakmai tájékozottság és a tárgyilagosságra való törekvés, valamint a lelkiismeretesség kiemelt fontossággal bír a számunkra.Nem lenne baj, ha a kutatási technika alapvető elemeit és a szakmai deontológia kérdéseit a könyvtáros oktatás is szem előtt tartaná. Akkor nem találkoznánk azzal a jelenséggel, hogy katalóguscédulák másolásával készítenének bibliográfiákat, anélkül, hogy kézbe vennék a könyveket vagy repertóriumokat, vagy hogy túljutnának egy folyóirat tartalom- jegyzékén.

Végül, társadalomtudományi képzettségű bibliográfusként elmondhatom, hogy a bemutatott adatbázis szakszerűségében, információértékében és terjedelmében minden eddigi hasonló tematikájú erdélyi bibliográfiát felülmúl, és becsülettel kiállná az összehasonlítást nemzetközi téren is más, hasonló tematikájú munkákkal. Egyetlen „hátránya” a hagyományos fejezetesítés hiánya, melyet viszont eredményesen pótol a részletes tárgymutató, az analitikus feltárás, a leíró fogalmak többirányú visszakereshetőségének lehetősége. Mivel a tárgymutató a mai erdélyi társadalomtudományok tematikáját többé-kevésbé ismerő kutató számára túlzottan analitikusnak tűnhet, talán nem szerénytelenség, ha megemlítem, hogy egy üyen munka nem évekre és nem is évtizedekre készül. Indokoltsága megmutatkozik majd az idő múltával, amikor a ma égető kérdésekkel foglalkozó irodalmat a múlt hamujából kell majd felderíteni. Fontos érv még mellette, hogy ilyen mennyiségű (10 500 tétel) adat esetében az analitikusság elengedhetetlen, funkcionális és a felhasználás eredményességét biztosító követelmény.
Az adatbázis szerkezete© Előszó (A jelen írásban már jelzett problematika kibontása, más elméleti kérdések ismertetése, valamint technikai jellegű útmutatások a kutatók számára a használat megkönnyítése érdekében.)© A feldolgozott folyóiratok (Erdélyi Múzeum, A Hét, Hitel, Helikon, Kellék, Korunk, Látó, Magyar Kisebbség, Művelődés, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Web, valamit a KAM-kiadványok, az Antropológiai Műhely, Átmenetek, Interdialog Füzetek) technikai kazettá

inak elkészítése.© Tartalomjegyzék (A bibliográfiában szereplő társadalomtudományi területek felsorolása)© Törzsanyag (Közel 11 000 cím, bibliográfiai adatokkal, betűrendben, ezen belül időrendben.)
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© Szerzői névmutató (Oldalszámmutató -sok szerzőnél a feldolgozott címek oldalakat töltenek meg, ezért a sorszámmutató itt fölösleges lenne.)© Tárgymutató (Több mint 2000 a tanulmányok, esszék stb. tartalmára utaló leírásfogalom; az ismert szakmai tezauruszok egységesített fogalom- készlete mellett, az erdélyi tematika és tudományos nyelvezet sajátosságainak messzemenő figyelembevételével. Nyomatékosításként: a magyarságkutatás számára a tárgymutató a „magyar” és a „romániai magyarok” leíró fogalmakat közel 150 különböző vonatkozásban, tematikus összetételben kínálja).© Szaktárgy-mutató. (A törzsanyag tudományágak szerinti osztályozása. Filozófia, szociológia, politológia, történelem, közgazdaság, jog, etnográfia, szociálpszichológia, sőt a teljesség érdekében irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalmi analízis, esszé és kritika is, amennyiben művelődéstörténeti, intézménytörténeti,szociográfiai stb. vonatkozásai vannak. Több mint 200, a bibliográfiában szereplő szaktudományt és tudományágat ölel fel.)© Intézménytípusok mutatója (Politikai, kulturális, gazdasági intézmények, oktatási intézmények, tudományos intézmények, alapítványok stb. számmutatója)© Intézményi és sajtó névmutató (Az intézmények, sajtótermékek címét, a rendezvények megnevezését stb. tartalmazza.)© Névmutató (A feldolgozott anyagban szereplő több mint 3000 referencia-név jegyzéke. Fontos scientometriai mutató, elemzésével számszerűen szemléltethető, hogy ki kit idéz, kire hivatkozik, kit hányszor említenek, és milyen összefüggésben. Felhasználható a scientometriai adatszolgáltatása mellett más, tudományos információ szolgáltatásához i s . )© Földrajzinév-mutató (Az adatbázis a toponimiai tanulmányokat és a folyóiratokban, főleg a NyírK-ben megjelent topográfiai bibliográfiák jegyzékét is tartalmazza).

© Folyóirat-mutató (Külön-külön, egy tömbben 
tartalmazza az egyes folyóiratok sorszámmal jelzett címeit. Segítségével az anyag önálló bibliográfiákra bontható.

VégülA Kolozsvári Egyetemi Központi Könyvtárának dokumentációs osztályán egy közel 17 ezer címet tartalmazó, gazdag adatbázis várja a kutatókat. A ro
mániai társadalomtudományi irodalom bibliográfiá
ja 1990-1999. c. adatbázis végleges lezárása és korrektúrája után akár nyomtatható CD-re írható vagy internetre tehető.Az információs anyagok a Teleki László Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem munkatársainak felkérésére és támogatásával készültek. Bekapcsolódtunk a Teleki László Intézet „Kisebbségek régi és új szerveződései” c. (Bárdi Nándor által irányított) programjába is. Megtisztelő a magyarországi kutatók érdeklődése, de fájlalom, hogy az erdélyi kutatók kevéssé ismerik és használják, holott az anyag nagy része mégiscsak erdélyi vonatkozású.Jó lenne, ha Erdélyben is felismernék egyrészt a tudományos élet képviselői, másrészt azok, akik a támogatásokról döntenek, hogy korszerű adatkeresés, -feldolgozás és -szolgáltatás nélkül ma már nem létezhet a tudományos kutatás, s hogy egy korszerű bibliográfia, ill. egy bibliográfiai adatbázis szerkesztése, feltöltése komoly szakmai felkészültséget igényel, melyet a bibliográfus helyett más nem tud elvégezni.
Jegyzetek

1 DERRIDA, Jacques. Van-e a filozófiának saját nyelve? Az Autrement interjúja. Látó, 1999/7.2 A feldolgozás alatt álló KAM-kiadványokról és a webról még nincsenek számszerű adataim. (M.R.)
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Az Információs társadalom  
elméleti perspektívái

Feather, John P.
John R Feather: Theoretical perspectives on the information society c. 
tanulmányát. (In: Challenge and change in the information society. Ed. 
by Susan Flornby and Zoe Clarke. London: Facet, 2((3., 3-17.) Koltay 
Tibor tömörítette.

Az információ társadalmi funkciójának tudományos elemzése olyan elméletek létrejöttéhez vezetett, amelyek a kutatások fogalmi keretét próbálják megalkotni. Ennek megvalósítását az nehezítette, hogy nincs megegyezés arra nézve, mit is értsünk az információs társadalom kifejezés alatt, továbbá, hogy miként viszonyul az az információs kor vagy a 
poszt-indusztriális társadalom fogalmához. Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, kérdéses, hogy milyen az információs társadalom és az olyan diszciplínák viszonya, mint az információelmélet és az 
információtudomány, hogy olyan más, az előbbiekkel gyakran szinonim módon használt terminusokat ne is említsünk, mint az informatika vagy az in

formáció-menedzsment. Ezek a terminológiai problémák önmagukban is arra mutatnak, mennyire fo

lyamatosan és láthatóan jelen van korunk társadalmában az információ, és hogy az milyen jelentős kutatási tárgy is. Ugyanebből az okból világos ugyanakkor, hogy a téma különböző tudományterületek kutatóit vonzza.Az információs társadalom elméleti megközelítései között négy tágabb keretet találunk. Ezek a következők: a közgazdasági modell, a technológiai modell, a szociológiai modell és a történeti modell.Az információs társadalom közgazdasági modelljének lényege, hogy benne az információt árunak tekintik. Más árukhoz hasonlóan az információval kereskedni lehet, és profitot termel. Fogyasztójához egy sor kereskedelmi tranzakció nyomán jut el. Ezek költségét a végső felhasználó fizeti meg. Ebben a leegyszerűsített megfogalmazásban azonban
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az áru nem az információ, hanem annak csak fizikai manifesztációja, tehát az a forma, amelyben az információ elérhető'. Maga az információ itt elvont fogalom. Fizetni a könyvért, folyóiratért, adatbázis-elérésért kell. A fizetés lehet direkt, de a felhasználó helyett fizethet munkáltatója vagy más szervezet; közszolgáltatások és közintézmények esetében az adóbevételekből fizetnek az információért.A pénzügyi dimenzió a közgazdasági aspektusnak csupán egy eleme. Egy komplexebb szinten maga az információ, nem pedig hordozója vált áruvá, állítják sokan. Ezt arra alapozzák, hogy az információ olyan képződmény, amelyet olyan tárgynak tekinthetünk, amely előállításakor már létező anyaghoz adunk többletértéket. Egy hasonlattal élve, egy gépkocsiba beépített fém, műanyagok, textíliák együttesen olyan értéket képviselnek, amelyet egyenként nem tudnának. A hozzáadott (többlet)ér- ték az, amiért a vevő hajlandó fizetni, feltéve, hogy az áru a vevőnek és az eladónak is megfelelő áron adható el. Az információ nyersanyaga tehát a tudás. A klasszikus megformálása ennek, hogy az információ a tudásból kiválasztás és elemzés útján jön létre, majd hasznos és felhasználható formában tálaljuk. Ennek a folyamatnak minden mozzanatában van értéknövekedés.A közgazdászok a XX. század második felében kezdtek az információ iránt érdeklődni. Ez az érdeklődés inkább gyakorlati volt, mint elméleti. A tudást és az információt úgy tekintették, mint ami számos közgazdasági és társadalmi tevékenység alapja, úgy mint az oktatás, a kutatás, a kiadói tevékenység és a tömegkommunikáció. Ezeket nehéz volt a gazdaság három hagyományos ágazatába, a mezőgazdaságba, az iparba vagy a szolgáltatási szektorba besorolni. Az oktatás szolgáltatás, a kiadói ipar termékeket állít elő. De hogyan határozzuk meg a tudományos kutatást? A rádiózás és a televíziózás ugyanolyan szolgáltatás, mint a bankok vagy a biztosítók tevékenysége? Ezeknek a kérdéseknek a teljes körű megválaszolását az 1950-es,

majd a 60-as években kezdték meg, és a válaszok különösen Fritz Machlup nevéhez fűződnek. Machlup módszere 1962-ben az volt, hogy megvizsgálta az árukra és a szolgáltatásokra fordított kiadásokat az egész gazdaságra nézve és ezt viszonyította a tudással összefüggő tevékenységgel kapcsolatos kiadásokhoz. (Machlup nem foglalkozott a tudás és az információ közötti különbséggel, hanem lényegében azonosnak tekintette őket.) Tudásnak kezelte az oktatást, a kiadói tevékenységet és a tömegkommunikációt. Űj elemként jelent meg nála a tudás létrehozása, a kutatás. Más szóval, a termék mögött meglátta a nyersanyagot is. Machlup úgy gondolta, hogy a kutatás és fejlesztés a tudáshoz kapcsolódó közgazdasági tevékenységek magja. Ebből kiindulva megállapította, hogy az 50-es évek végén az Amerikai Egyesült Államokban a nemzetgazdaság 30%-a kapcsolódott a tudáshoz és az aktív dolgozók 40%-át foglalkoztatta ez az ágazat, és valószínűleg ez az arány nőni fog.Tizenöt évvel később Marc U. Porát újra és részletekbe menően megvizsgálta Machlup következtetéseit, továbbá jelentős saját kutatásokat is folytatott. Ő volt az, aki formálisan is javasolta, hogy a gazdaság hagyományos három szektora mellé soroljuk be az információs ágazatot. Ez a javaslat önmagában is radikális volt, de Porát még tovább is ment. Azt állította, hogy a gazdaság egészében olyan mértékben függ a tudástól, hogy pontosabb úgy leírni, mint információs gazdaságot. Megállapította, hogy a 70-es évek közepére az amerikai gazdaságban foglalkoztatottak közel fele dolgozott az információs ágazatban. Egy olyan, ma is érvényes modellt hozott létre, amelyben különbség van az elsődleges és a másodlagos ágazatok, valamint a következő öt tevékenységi kör között:© az információ termelése,© az információ elosztása,© az információs tranzakciók kezelése,© az információs hardverek,
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@ az információs szoftverek,@ a kisegítő', támogató eszközök.A kutatás és fejlesztés, az oktatás, a kiadói tevékenység, a könyvtári szolgáltatások s a telekommunikáció mind az elsődleges szektorba esnek.Az 1980-as és 90-es években a Machlup és Porát által leírt rendszerekben széles körű technológiai változások következtek be.A kérdés nem az, hogy volt-e technológiai változás, innováció, hiszen ez tagadhatatlan. Inkább az a probléma, hogy a technológiai változásokat a felhasználók szükségletei vezérelték-e vagy inkább a technológiák, a rendszerek kifejlesztését követően kell-e kitalálni, mire is használhatók.Nem meglepő, hogy azok, akik az információs technológia úttörői közé tartoznak, azt tartják, hogy a társadalmi változást a technológiák mozgatták. 
Yonei Masuda japán író a technológiai fejlődést a társadalmi változás alapvető mozgatórugójának tekinti, és az információs társadalmat az információs technológia által átalakított gazdasággal azonosítja. Számos más szerző észrevette azonban, hogy az információs és kommunikációs technológiák kifejlesztése és széles körű alkalmazásuk között konzisztens késedelem van. Számos alkalmazás más lesz, mint feltalálója gondolta volna. A legsikeresebb találmányok nem szükségszerűen azok, amelyek a legígéretesebbek voltak a maguk idején. A telefont például a szórakoztatás, mindenekelőtt a zene terjesztésére szánták.(Gondoljunk csak a telefon-hírmondóra! K.T.)Ehhez kapcsolódik az is, hogy a az új médiumok inkább kiegészítik, mintsem szükségtelenné tennék a meglévőket. A kézírás a nyomtatás elterjedésével sem halt el; a rádió megtalálta szerepét a televízió mellett, a telefon és az e-mail egymás mellett él némileg eltérő funkcióban.Sok találmány jelenthet (ideiglenes) zsákutcát, egyesek közülük csak látszólagosak, nem megvalósíthatóak. Ted Nelson elképzelése a maga idején a szükséges technológia hiányban nem valósulhatott

meg, de húsz év múlva a World Wide Web alapjául szolgált.A 21. század társadalma egy sor tevékenységében komolyan függ az információs és kommunikációs technológiáktól. Ezek közül azonban csak kevés valóban és lényegénél fogva új. Néhány technológia kiszorította a régebbi rendszereket. A papíralapú levelezést nagy mértékben, bár messze nem teljességgel kiszorította az elektronikus levelezés. Mások párhuzamosan léteznek, mint az on-line adatbázisok és a hagyományos referensz-könyvek. Alapvetően a felhasználók azok, akik egy-egy rendszer vagy eszköz sikerét eldöntik. Nem a technológia határozza meg, mi történik, csupáncsak azt determinálja, hogy mi az, ami történhet.Van ugyanakkor a kérdéseknek egy tágabb kontextusa is. Az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése nem intellektuális vákuumban folyt. Bizonyos mértékig a számítógépek olyan problémákat oldottak meg, amelyeket már jóval létezésük előtt azonosítottak, leírtak és elemeztek. A 20. század nagyobb részében növekvő gondot jelentett az információs túlterhelés jelensége. Az ehhez kapcsolódó jelenségek módszeres leírása kapcsán olyan neveket említhetünk, mint Bradford, Zipf és 
Lotka. Beszélhetnénk olyan kutatókról, mint Shan
non és Weawer. Nemcsak ők tartoztak azok közé a matematikusok közé, akik az információ kérdéseivel foglalkoztak, hiszen Alan Turing, Neumann Já
nos, vagy Norbert Wiener is megtette ezt.A modern információs technológia és információelmélet fejlődése fizikai és intellektuális eszközöket teremtett az információ hatékonyabb felhasználására.Az, hogy az információs és kommunikációs technológiák hatással voltak életünkre és munkavégzésünkre, vitán felül áll. A kérdés az, hogy a változás a technológiák kifejlesztéséből következett-e, vagy pedig a technológiákat azért fejlesztették-e ki, hogy a változás iránti igényt elégítsék ki. Fontos, hogy megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, amikor
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megkíséreljük annak okait megérteni, ami történt. Az információs társadalom széles körű szociológiai elemzésében a tágabb értelemben vett társadalmi problémák és társadalomelmélet mellett egyaránt szerepet játszik a közgazdasági és a technológiai megközelítés.
Manuel Castells megközelítésében a kommunikáció és az információtárolás új eszközei végső soron meghatározzák azt, amit teszünk. A munka bizonyos típusai el fognak tűnni, mások marginalizálódnak. A szabadidős tevékenységek új formákat fognak ölteni nyilvános és magánéleti keretben egyaránt. Olyan politikai rendszerek jönnek majd létre, amelyek információk hatalmas mennyiségéhez hozzáférést nyújtva meg fognak felelni a hagyományos eszközökkel kevésbé meggyőzhető, informál- tabb lakosság igényeinek. Ezzel egy időben egy új, az információs forradalomtól elzárt alsó osztály jön létre. Ez nemcsak a kevésbé fejlett országok képzetlenebb és szegényebb polgárait érinti majd hátrányosan, hanem egész országokat és régiókat, amelyek gazdaságai nem elég erősek ahhoz, hogy az információs társadalom infrastruktúráját kiépítsék. Az információban gazdagokkal az információban szegények állnak szemben. Nagy általánosságban az anyagi eszközökben szűkölködők lesznek azok, akiket egyénileg vagy kollektíván megfosztanak az információtól is. Ez az elemzés kapcsolódik Machlup és Porát elemzéséhez. A nyersanyagok kitermelésén és feldolgozásán alapuló gazdaságtól a szolgáltatást és a tudásátadást középpontba állító gazdaság irányába történő elmozdulás jelentős társadalmi mozgásokat is magával hoz. A 21. század közepétől mintegy száz évig a bányákban és gyárakban folyó tömegtermelést azt jellemezte, hogy kevés számú cég sok munkást foglalkoztatott. A 20. század első felében ezt módosította a futószalag-termelés, amelynek személyes társadalmi következményei igen rosszak voltak, azonban hatékony és kifizetődő volt. Kulcsszerepe volt abban, hogy az Egyesült Államok a II. világháború megnyerésében meg

határozó szerepet játsszon a fegyverzet és hadianyagok tömegtermelésével. Ez, a fordizmusnak is nevezett jelenség azonban magában hordta saját megsemmisülésének magjait. A legyőzött országok, különösen Japán gazdaságának újjáépítése az amerikai gazdaság struktúráját és termékeit utánozva valósult meg, és később annak sikeres versenytársává is vált. Az 1970-es években olyan társadalmi próféták, mint Daniel Bell már előre jelezték a fordizmus végét az Egyesült Államokban és a Bell által poszt-indusztriális társadalomnak nevezett társadalmi formáció eljövetelét.Ez volt a kezdete annak a poszt-indusztriális társadalomnak, amelyet Machlup azonosított és Porát körülírt. Ebben az új társadalomban az intellektuális és pénzügyi tőke felhalmozása a fontos, a puszta termelést oda helyezik, ahol az a legolcsóbb. Ennél fogva a fejlett országokban csökkent a képzetlen munkaerő iránti igény, ugyanakkor nőtt a tudásmunkások iránti kereslet. Ez szükségessé tette az iskolarendszerű oktatás idején túli oktatás és a folyamatos újraképzés megnövekedett szerepét.A munka átalakulása, amely Bell jóslatának és Castells elemzésének központi témája, az egész világra hatással volt. Jóval azelőtt, hogy a globalizá
ció divatszóvá vált volna, a nemzetgazdaságok egymástól való függése elismert tény volt. Az 1960-as évektől az egyre inkább tudásra épülő nyugati gazdaságok sikeresen exportálták termelésük egy részét a fejlődő világba, részben korábbi gyarmataikra.Az információs társadalomról folyó politikai viták középpontjában az áll, hogy milyen hatással voltak ezek a gazdasági változások a működő társadalmakra helyi és globális szinten. Jürgen Habermas német szociológus szerint a 20. század médiája azzal, hogy egyirányú tömegkommunikációs rendszert nyújt, lényegében megsemmisítette azt a nyilvános teret, amelyben a nyilvános eszmecserék létrejöhetnének. Ez a gondolat tovább is vihető, így azt mondhatjuk, hogy az ipari országokban a társadal
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mi érintkezésben az emberek közötti közvetlen érintkezést egyre inkább a kommunikációs eszközök közvetítésével megvalósuló érintkezés váltja fel. Talán ez az a pont, ahol az információs és kommunikációs technológiák fejlődése a legnyilvánvalóbb és legközvetlenebb módon volt hatással jelentős számú embertársunk életére. Ha csak ennek a legegyszerűbb szintjét vesszük, látható, hogy a mobiltelefonok és az e-mail egyetemes használata a fejlett országokban jelentősen megváltoztatta az emberek egymással való érintkezésének módját úgy a személyes, mint a szakmai kapcsolataikban. Nemcsak arról van szó, hogy a kommunikáció jelentősen könnyebb lett, hanem arról is, hogy a kommunikáció résztvevői közötti viszony is megváltozott.Óhatatlan, hogy a különböző elemzők különbözőképpen magyarázzák mindezt. Castells úgy látja, hogy a gazdasági változások hajtórugója a globális telekommunikációs hálózatok fejlődése. Anthony 
Giddens brit szociológus viszont úgy ítéli meg, hogy maga a globalizáció az, amely a társadalmi és gazdasági változásokat mozgatja. Az információs és kommunikációs technológiák felhasználását inkább eszköznek, mintsem oknak tekinti.Egyre inkább elfogadottá válik az a vélemény, hogy az internetnek mint a gazdasági változások mozgatórugójának a szerepét eltúlozták. Ráadásul olyan változásokról van szó, amelyek messze vannak attól, hogy egyetemesen jótékony hatásúak lennének.Ha történetileg közelítjük meg a fentieket, azt mondhatjuk, hogy a szervezett emberi társadalom mindig is függött az információtól. Az információval kapcsolatos alapelvek lényegében nem változtak. Ami más lett, az könnyebb hozzáférés, valamint az, hogy a rendszereket széles körben (bár még közel sem univerzálisan) vagyunk képesek használni.

Kulcsfontosságú az a meglátás, hogy az információnak van történelme. Minden egyes információnak megvan a maga története: valamely nagyobb tudáshalmazból származtattuk el, vagy korábbi tudások kombinációjából jött létre. Tágabb értelemben véve pedig annak is van története, hogy miként hozzuk létre, tároljuk és kínáljuk hozzáférésre az információt. Ennek vizsgálata a hagyományos könyvtártörténet folytatása és távolról sem csak egy aspektus, az információs szolgáltatások története.A széles körű történeti áttekintés értelmezhető kontextust teremt ahhoz, hogy megértsük a digitális technológiák hatását, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és társadalmi változásokat.Akárhová nyúlunk is, mindenütt szembesülünk a történelemmel. Csak akkor tudhatjuk, hol állunk, ha tudunk valamit arról, hogy miként jutottunk oda. Még az az érvelés is, hogy az internet forradalmian egyedi kommunikációs eszköz, csak akkor érthető teljesen, ha valamivel összehasonlítva állítjuk ezt.Bizonyára nincs teljes körű egyetértés a fent tárgyalt kérdések tekintetében. Talán (időben) túl közel vagyunk azokhoz a jelenségekhez, amelyeket meg akarunk érteni. Még ha megközelítésünk történeti is, olyan társadalmat vizsgálunk, amelynek részei vagyunk.Előbb-utóbb talán meg fog születni az információs társadalom mindenki által elfogadott elmélete. Azoknak a tudományterületeknek a története, amelyek ebben részt kaphatnak, tehát a közgazdaságtudomány, a szociológia, a történettudomány és az információtudomány eddigi fejlődése azonban másról tanúskodik. Valójában, mint más tudományok is, ezek a diszciplínák a vitákban és az egyet nem értésben virágoznak, ha viszont egyetemes egyetértés van, elsorvadni látszanak. Akárhogy legyen is, multidiszciplináris megközelítésre van szükség.
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Kis digitális könyvtári 
vademecum

Koltay Tibor

Bevezetés

Vademecum: 1. zsebkönyv, vezérfonal, foglalat 2. útikalauz -  Ezeket a jelentéseket találjuk az Idegen 
szavak és kifejezések szótárában.1 Az alábbi írás talán leginkább útikalauzként állja majd meg a helyét és szerzője fontosnak tartja a vademecum előtt álló kis szó kiemelését. Vagyis „kirándulásunk” bár „sok helyszínre visz el” , rövid lesz.Aligha kétséges, hogy érdemes foglalkoznunk a digitális könyvtárak kérdéskörével. Ez a téma az immár teljessé vált Könyvtárosok kézikönyve több fejezetében is helyet kap.2 Sütheő Péter, valamint Hor
váth Péter dolgozata magáért beszél. Érdemes viszont kiemelnünk azt, hogy Poprády Géza a könyvtári trendeket elemző tanulmányában is többször előfordul a digitális könyvtár.3 Ugyanő veti fel -  elsősorban Lancastert idézve -  hogy csökkenteni kellene a technológiával való elfoglaltságunkat és nö

velnünk az olvasók igényeivel való törődést.4 Ez a gondolat nagy fontossággal bír a digitális könyvtár fejlődése szempontjából és jól illusztrálja a kettősségeknek azt a sorát is, amely ezt a területet jellemzi.
Kettősségek

A digitális könyvtárak kérdéskörét jellemző kettősséget mindenekelőtt a definíciókban érhetjük tetten. Christine Borgman fogalmazza meg, hogy a digitális könyvtár meghatározása nagyban függ attól, hogy a digitális könyvtárakat megalapozó kutatások nézőpontjából, vagy e könyvtárak gyakorlati hasznosítása szempontjából definiáljuk őket.5 A definíciók e kettősségét azzal a két meghatározással illusztrálhatjuk, amelyeket a Könyvtári Figyelő olvasói már ismernek.6 Az elektronikus könyvtárnak, a digitális könyvtárral lényegében szinonim
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módon használt meghatározásának a lényege, hogy ott a dokumentumokat elektronikus (vagy egyéb, géppel olvasható) formában tárolják, s így is használhatóak.Ezzel állíthatjuk szembe a digitális könyvtárat 
könyvtárként meghatározó definíciót, amely szerint a digitális könyvtárak olyan szervezetek, amelyek egy meghatározott közösség (meghatározott közösségek) számára eszközöket nyújtanak digitális művek gyűjteményeinek azonnali és gazdaságos eléréséhez. Az eszközökhöz tartozik a szakosodott személyzet, amely kiválasztja, strukturálja, intellektuális hozzáférésre felkínálja, interpretálja, terjeszti mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását megőrzi és hozzáférhetőségét a jövőben is biztosítja.7Ne felejtsük el, hogy a digitális könyvtárak könyvtárosok és nem-könyvtárosok együttműködéséből születtek meg és jönnek létre ma is, igazi interdiszciplináris területként. Erre William Arms is felhívja a figyelmünket, akinek a digitális könyvtárakról szóló könyve témájánál fogva, egyrészt technológiákról, másrészt (legalább olyan súllyal) emberekről és szervezetekről szól8. Pedig Arms nem könyvtáros, hanem informatikus. A kettősség egyre kevésbé jelent tehát szembenállást, bár Borgman 2000- ben még hiányolta a párbeszédet. Idehaza mindenesetre megelégedéssel vehettük tudomásul, hogy az MTA SZTAKI-ban Kovács László vezetésével működő digitális könyvtári kutatócsoport több könyvtárosszervezet rendezvényén bemutatta eredményeit és eszmecserét folytatott az ott résztvevő könyvtárosokkal.Nyilvánvaló, hogy a kutatók, főként a számítógépes szakemberek szűkebb értelemben beszélnek a digitális könyvtárról, a könyvtárosi definíciók pedig egyaránt tartalmazzák a folyamatosságot (főként a megőrzés aláhúzásával) és a diszkontinuitást, amelyet az új médium, az új csatorna és velük a „jövő könyvtára” jelent. A kutatók az adatbázisokra, az információ visszakeresésére, a visszakere

séssel pedig a gyűjtésre, az információ szervezésre, a hozzáférés biztosítására koncentrálnak. Hangsúlyváltozás persze történt, amit mi sem mutat jobban, hogy a az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb digitális könyvtári kutatóprogramja, a 
Digital Library Initiative második szakasza, a DLI-2 keretében már 1999-ben fontos szerepet kaptak a könyvtárközpontú definíciónak megfelelő digitális könyvtárak, és előtérbe került a megőrzés kérdése is.9Nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy a digitális könyvtári kutatás természetes evolúciója nyilvánvalóan azt követelte meg, hogy előbb az eszközök kialakítása történjen meg, ami alapvetően informatikai, számítástechnikai alapokat igényelt, majd ezeket kövesse a tág értelemben vett alkalmazások gyűjtemény- és megőrzésközpontú fejlesztése. Tegyük hozzá gyorsan, hogy az utóbbiak sem nélkülözhetik az informatikai „alapkutatást” .A fentiek mellett kettősség van a könyvtári hagyományok megőrzését kiemelő és az újítást előtérbe helyező nézőpontok között is. Némileg meglepő módon egy nagy hardver- és szoftvergyártó cég, a 
Sun Microsystems a következőképpen definiálja a digitális könyvtárat a digitális könyvtári technológia trendjeit meghatározni kívánó dokumentumában: „A digitális könyvtár a felhasználók által jellemzően igénybe vett funkcióknak és az általuk elért forrásoknak az elektronikus kiterjesztése.” 10 Ezzel szemben Dagobert Soergel úgy gondolja, hogy sok rendszer alapul a nyomtatott dokumentumok metaforáira és mivel a felhasználói igények is a papír világából erednek,11 ezért a digitális könyvtárkutatásoknak át kell lépniük a papír-alapú rendszerek korlátáit.Csak zárójelben kérdezzük meg, vajon valóban baj- e, hogy az írásbeli kommunikáció régóta követett, s ma is érvényes mintáit feltétlenül el kell-e dobnunk. Igaz, erre Soergel sem bíztat.A másik, ezzel rokon kettősség a digitális gyűjtemények kérdése körül látszik kialakulni. Elsősorban
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azért, mert Clifford Lynch, aki igen sok értékes gondolattal járult hozzá a digitális jövőről alkotandó képünk kialakításához. Ő azt mondja, hogy a digitális könyvtár több, mint a digitális gyűjtemény. A digitális könyvtár ugyanis olyan szoftver rendszer, amelynek csupán egyik feladata a digitális gyűjtemény kezelése. Megítélése szerint a digitális gyűjteményeket sokkal jobban ismerjük, mint a digitális könyvtárakat. A digitális könyvtárakban például olyan eszközök, funkciók is fontos szerepet kaphatnak, amelyekkel a könyvtár nem foglalkozik. Ilyenek a dokumentumok elemzésére, annotálására szolgáló, valamint a szerzői eszközök.12 A gondolat egyébként nem új, de vitathatatlanul aktuális. A hipertext kapcsán, főként a World Wide Webet megelőző korszakban sokszor olvashattuk, hogy aktív formája lehetővé teszi, hogy használatával ne csupán olvasóivá, hanem szerzőkké váljunk.
Marilyn Deegan és Simon Tanner viszont éppen azt emelik ki, hogy a digitális gyűjtemények fejlesztése része a gyűjteményfejlesztés tágabb perspektívájának, és alapjában véve ahhoz hasonlóan kell megítélni.13 Ezt erősíti meg Gobina és Sudatta 
Chowdhury is, akik szerint a könyvtárosok gyűjteményfejlesztési tapasztalata és szabályai kiemelkedő szerepet kapnak a digitális könyvtárakban is, mivel nem a hozzáférés a probléma, hanem a túl sok információ, ezért szűrő-mechanizmusok beépítésére van szükség.14Persze itt sincs szó valamiféle éles ellentétről, inkább arról, hogy bármennyire fontosak, sőt alapvetőek a gyűjtemények. Jobb, ha a hagyományos könyvtárral vont párhuzamok mellett nem feledkezünk meg a papír-alapú és a digitális könyvtár közötti különbségekről. Ennyiben feltétlenül meg kell szívlelnünk Soergel korábban említett figyelmeztetését.

A digitális könyvtár jellemzői

A definíciók kettősségének megemlítése mellett azért érdemes részletesebben is megnéznünk a digitális könyvtárak jellemzőit.
Borgman egy átfogó jellegű definíciót javasol, mely szerint a digitális könyvtárak az információ-vissza- kereső rendszerek, valamint a könyvtárakat is magukba foglaló, de azokon túl is lépő információs intézmények kiterjesztése, „javított változata” és integrációja.15Deegan és Tanner a meglevő definíciók és saját tapasztalataik alapján a következő, figyelemre méltó alapelveket adják:1. A digitális könyvár digitális objektumok menedzselt gyűjteménye.2. A digitális objektumokat a gyűjteményfejlesztés alapelveinek megfelelően hozzák létre és gyűjtik.3. A digitális objektumokat koherens módon teszik elérhetővé, olyan szolgáltatásokkal támogatva, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók a más könyvtári anyagokhoz hasonlóan visszakereshessék és felhasználhassák ezeket a forrásokat.4. A digitális objektumokat úgy kezelik, mint hosszú távra szánt, stabil forrásokat, és megfelelő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségüket és megőrzésüket biztosítsák.16A Chowdhury szerzőpáros a digitális könyvtárak számos jellemzőjét írja le. Ezekből emeljük ki azokat, amelyeket feltétlenül igaznak tekinthetünk, amelyek nem csupán a digitális könyvtárakkal szemben meghatározott óhajok, kívánalmak (bár vitathatatlan, hogy ezek egy részének ismerete is hasznos):© Számos információforrást tartalmazhatnak a szövegtől a képig, a hangtól a videóig.© Felhasználóik bárhol a világon elosztva lehetnek, és néhány esetben eltérő szintű szolgáltatá
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sok nyújthatók a helyi és a távoli felhasználók számára.© Felhasználóik személyre szóló gyűjteményeket alakíthatnak ki maguknak.© Egyszerre több felhasználó is használhatja ugyanazt az információforrást, ami a hagyományos könyvtárakban nem lehetséges.© Nemcsak a papírról a digitálisra történő' váltást hozták magukkal, hanem a tulajdonnal kapcsolatos paradigmaváltást is, hiszen sok digitális könyvtár olyan forrásokhoz nyújt hozzáférést, amely nem a tulajdona.© A valóban globális információs infrastruktúra kiépítéséhez szükséges a többnyelvű információkezelés.© Feltételezik az emberi közvetító'k kikapcsolását, ezért megfelelő mechanizmusok kellenek a felhasználók információ-technológiai, tárgyi és nyelvi készségeinek támogatására.17A többnyelvű információkezelés iránti igényt Borg- 
man is több helyütt megfogalmazza.Mivel a digitális könyvtárak különböző szervereken található különböző információ-forrásokhoz nyújtanak hozzáférést, ezért kritikus kérdés az infrastruktúra és az interoperabilitás, azaz a rendszerek egymással való együttműködési képessége.Az interoperabilitás lehet:© technikai, amely a rendszerek együttműködéséhez szükséges szabványokra vonatkozik;© szemantikai, amely a fogalmak és objektumok leírásának szabványosítására vonatkozik;© politikai, emberi, amely a források feletti rendelkezésre vonatkozik;© közösségek közötti, amely a források közösségek közötti megosztására, közös használatára vonatkozik;© jogi;© nemzetközi.18

Chowdhury és Chowdhury hívják fel a figyelmünket arra a nyolc alapelvre, amelyek megfogalmazásában döntő szerepe volt Arms munkásságának.Ezek a következők:1. A digitális könyvtárak technikai kerete a jogi és társadalmi kereteken belül működik.2. A digitális könyvtárakkal kapcsolatos fogalmak megértése csak szabványos terminológia segítségével lehetséges.3. A digitális könyvtárak architektúrájának el kell különülnie a bennük kezelt tartalomtól.4. A digitális könyvtárak alapvető építőkövei a nevek és az azonosítók.5. A digitális könyvtári objektumok többet jelentenek bitek sorozatainál. Tartalmáról megfelelő metaadatokkal kell rendelkeznünk.6. A digitális könyvtári objektumok nem kötődhetnek egy-egy konkrét technológiához.7. Szükséges, hogy a különböző felhasználók számára igény esetén különféleképpen lehessen ugyanazt az információt megjeleníteni és használni.8. A digitális anyagok repozitóriumainak gondozniuk kell az ott található információt. Tartalmazniuk kell a tartalomra, a jogokra és az elérésre vonatkozó tudnivalókat is.19A digitális könyvtárakban gyűjtött dokumentumok lehetnek digitálisak és digitalizáltak. Az előbbiek eleve digitális formában jönnek létre. Sok esetben kizárólag ebben a formában léteznek, de máskor egyéb formátumra, például nyomtatott formára konvertálják őket. A digitalizált dokumentumokat nem-digitális formájukról alakítjuk át digitális formára. Mindkét esetben igaz, hogy on-line szolgáltatásuk sokkal többek számára teszi elérhetővé tartalmukat, mint a legtöbb egyéb forma.Ahogy más új technológiáknál is előfordult, a digitális formáknak vannak hátrányai a nyomtatással vagy a filmmel szemben. A digitális dokumentumok csak speciális technológiák segítségével olvashatók, ami megnehezíti megőrzésüket. A digitális
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médiumot folyamatosan fel kell frissíteni, új technológiákra átvinni (migrálni).20Valószínű, hogy a tömeges digitalizálás mellett az eddiginél nagyobb figyelmet fognak kapni az eleve digitális formában létező' anyagok.21Ez a momentum egy fontos kérdésre irányítja figyelmünket. Nevezetesen arra, hogy a digitális könyvtárral kapcsolatos meghatározásokból mintha kimaradt volna a minó'ség követelménye. Talán alapértelmezett tényezó'nek tekinti mindenki, de akár eleve digitális formában létezik egy digitális könyvtári dokumentum, akár digitalizáljuk, akár könyvtárak állítják eló', akár vásárolják (licencelik) az adott dokumentumot, annak minőségellenőrzé- sen kell átmennie. Persze, a digitális könyvtárba kerülő dokumentumok kiválasztása minőségen alapuló döntés, amennyiben a gyűjteményszervezés elveit22 alkalmazzuk.
A digitális könyvtár és a tudomá
nyos kommunikáció.

A digitális könyvtárak jövőjével szorosan összefügg a tudományos kommunikáció változásának kérdése. Lynch szándékosan beszél a tudományos publi
káció helyett tudományos kommunikációról. A változások ugyanis nem a tudományos publikáció megszokott rendszerében, hanem azon kívül zajlanak és egyelőre nem illeszkednek a publikációs lánc közgazdasági környezetébe. Ezzel kapcsolatban korábbi gondolatait23 folyatja, mondván, hogy az elmúlt 20-30 évben a papír-alapú tudományos publikáció modernizálása folyt. Ma viszont a szerzők egyre inkább felismerik, milyen új eszközöket, műfajokat kínál a digitális világ. Egyre távolabb kerülünk attól az felfogástól, amelyben a szövegszerkesztő hagyományos cikkek és könyvek írásának a korábbiaknál jobb eszköze. Egyre közelebb kerülünk egy olyan világhoz, amelyben az álló és mozgókép, a hang és az interaktív anyagok a szöveg tör

ténetileg kialakult privilégiumait legyőzve azzal egyenrangúvá válnak.24 Ez persze nem is olyan új gondolat -  mondhatnánk. Valóban nem, de a digitális könyvtárak kapcsán jobb, ha nem feledkezünk meg róla, hiszen -  Lynch okfejtését folytatva -  mindez egyaránt megváltoztatja a kutatók munkáját és a könyvtárak működését. Az utóbbiak nem a tudományos kommunikáció változásának mozgatói, de segíthetik azt.25Lynch ismeretlenül is azt a gondolatmenetet folytatja, amelyet26 Kokas Károly kezdett el a könyvtáros textológiai gondjairól. Lynch szerint ugyanis a kritikai kiadások a digitális világban egészen mások lesznek, mint a nyomtatott könyve világában, amint azt már az enciklopédiák, lexikonok, szótárak tekintetében meg is tapasztalhattuk, hiszen ezek digitálisan egészen mások, mint nyomtatott formájukban, ha nem az utóbbiak mechanikus, betűről betűre történő reprodukcióiként hozzuk létre őket.Lynch szerint olvasóink immár nemcsak emberek, hanem mindazok a programok amelyek adatokat bányásznak, indexeket készítenek, korrelációkat keresnek a digitális szövegben, amire fokozottan fel kell készítenünk a különböző jelölő nyelveket. Sok újdonságot hoznak magukkal a tanulást segítő elektronikus rendszerek, amelyek egyre nagyobb szerepet töltenek be a felsőoktatásban, és várhatóan új műfajok jönnek majd létre használatukkal, ahogy ezt már láthatjuk is a PowerPoint prezentációk kapcsán.27Bár 2000-ben írja, jól tesszük, ha figyelünk Borg- manra, aki attól óv, hogy az elektronikus publikálás helyzetét túlzottan leegyszerűsítve szemléljük. A tudományos publikálásról ugyanis tudjuk, hogy a szerzők, a kiadók, a könyvtárak és az olvasók közötti törékeny egyensúly jellemzi. Egyes résztvevői viselkedésének mozgatórugói eltérőek. Minden résztvevő szívesen látna az egész rendszert érintő reformokat úgy, hogy az ő szektora kapjon nagyobb ellenőrzést. Ennek a területnek a jövőjére a
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technológiai fejlődésnél jóval nagyobb befolyással lesznek azok a változások amelyek a kutatók elismerésének rendszerében, a közgazdasági környezetben vagy a szellemi tulajdon szabályozásában következhetnek be.28 A digitális könyvtárak és a tudományos kommunikáció közötti összefüggést mindenesetre már a Kaliforniai Digitális Könyvtár (California Digital Library, http://www.cdlib.org) kialakítói is felismerték és fontosnak tartották.
A jövő digitális könyvtára

Mi az, ami a mai digitális könyvtárak vizsgálatából leszűrhető', és miként hasznosíthatjuk mindezt a holnap digitális könyvtárainak megtervezésekor és kialakításakor? Látnunk kell, hogy a digitális könyvtárak tervezőinek az új technológiák megjelenésekor korábbi technológiák és kutatások tapasztalatait célszerű felhasználniuk. A forradalmian új design ritkán működik munkakörnyezetben, mivel szükségünk van arra, hogy a technológiát szükségleteinkhez és gyakorlatunkhoz alakítsuk. Borgman négy trendet azonosít ezen a téren:© Míg a korábbi információs rendszerek főként az off-line forrásokat leíró metaadatokból álltak, a digitális könyvtárak esetében a trend az, hogy a teljes szöveget kezelő és ahhoz társított metaada- tokat tartalmazó rendszerek jönnek létre.© Az eddig egyedül álló és független (standalone) rendszerek helyét az elosztott rendszerek foglalják el.© A kereső kérdésekre épülő információ-visszakeresés mellé felzárkózik a multimédia természetének (is) jobban megfelelő navigáció.© Az egyénekkel szemben a csoportok kerülnek előtérbe a rendszerek használatában és ennek megfelelően a kutatásban.29Az ember és a számítógép közötti interakciót vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy a használható

ság minimális követelménye, hogy a rendszerek használata könnyen megtanulható legyen, maguk a rendszerek rugalmasak, adaptálhatóak legyenek, tudják kezelni a felhasználói hibákat. Mindezt a információkeresés, mint a problémamegoldás egy formája keretében kell megoldani.A digitális könyvtárak következő generációjának a nagy és sokszínű közönséget nagy és sokszínű információforrások gyűjteményével kell majd kiszolgálnia. Bár még nem tudjuk, hogyan kell ezeket létrehozni, kiindulhatunk abból, amit az információs rendszerek használatáról ma tudunk.30 A felhasználók sokféleségére egyébként Marcum is felhívja a figyelmünket.31Ezért is fontos, amit dolgozatunk elején felvetettük, nevezetesen, hogy mennyire fontos a felhasználók igényeinek szem előtt tartása. Borgman figyelmeztet rá, hogy a technológia mellett oda kell figyelnünk az emberi viselkedésre is. Technológiai szempontból a dokumentumok csupán dolgok, amelyeket információs rendszerekben manipulálhatunk. A dokumentumoknak azonban van „társadalmi élete” is. Létrehozásuknak célja van és meghatározott közösségek számára készülnek, amelyek e dokumentumoknak jelentés adnak a bennük rejlő értelem mellett. Minél többet értünk meg abból, hogy miként és miért készülnek a dokumentumok, továbbá, hogy milyen a használatuk, annál jobb digitális könyvtárakat alakíthatunk ki.32A digitális könyvtáraknak a tudomány, kutatás és az oktatás kiszolgálása mellett az olyan gyakorlati területeket is támogatnia kell, mint az orvoslás, a jog, az üzleti szféra vagy a kormányzati tevékenység. Az információhoz való hozzáférésnek harmonikusan kell illeszkednie egy olyan, integrált rendszerbe, amely a felhasználó minden tevékenységét támogatja. A digitális könyvtáraknak segíteniük kell a szakmai közösségek közötti együttműködést és a szellemi munka új útjait kell megnyitniuk, ami egyrészt a számítógépes elemek innovatív kialakítását, másrészt olyan felhasználóképzést kíván meg,
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amely az új módszerek használatára képez.33 Mindezek már Soergel a digitális könyvtári kutatás alapelveiként, jövőképként jelöli meg. Mindezt kiegészíthetjük mindazzal, amit Chowdhury és Chowdhu- 
ry egyrészt a digitális könyvtárak jellemzőiként sorol fel, de úgy tűnt, nem tekinthetők még a jelen jellemző tulajdonságnak, másrészt a digitális könyvtárak hatásaiként sorolnak fel, megítélésünk szerint megint csak némileg utópisztikus jelleggel. Ezek tehát a következők:© Megszüntetik az időbeli, térbeli és nyelvi korlátokat.© Az információ jobb keresését és kezelését teszik lehetővé.© Javítják az információ megosztását.© Javítják az együttműködést.© Csökkentik a digitális szakadékot.34Számos megoldandó feladat áll tehát a digitális könyvtárak előtt, így továbbra is érvényes mindaz, amit Mader Béla megfogalmazott a komplex könyv
tár kapcsán. A nemzetközi gyakorlatban a digitális könyvtárral alapvetően szinonim módon használt 
hibrid könyvtár helyett ő a hibrid jelző pejoratív jelentéslehetősége miatt a komplex könyvtár elnevezést használja.A Mader Béla által megjelöltek közül néhány fontosabb területet és feladatot sorolunk fel:© a felhasználó által kezdeményezett dokumentumszolgáltatás változatos formáinak kialakítása;© az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos szolgáltatások etikai, szerzői jogi kérdéseinek megoldása;© a már meglévő tartalom új célra történő hasznosításának elősegítése;© általános modellek kidolgozása kép-, video- és más multimédia anyagok metaadatbázisai megvalósítására;

© módszerek kidolgozása a digitális tartalom adatbázisai egymáshoz való viszonyának tisztázására;© a források jellemzőinek a felhasználó (a szolgáltatás fogadója) képességeihez történő alakítása;© a felhasználói profilokon alapuló felhasználói felületek fejlesztése;© a multimédia felületek kognitív aspektusainak figyelembevétele;© jobb, alkalmasabb tipográfia kialakítása a Web és a multimédia megjelenítéseihez;© a tartalom minőségi elemzési, mérési módszereinek kialakítása, fejlesztése.35Űtikalauzunk nem teljes, számos kérdésről lehetne szólni. Egy valódi baedecker sem törekedhet a teljességre. Reméljük viszont, hogy ez a dolgozat felmutatott több olyan kérdést, amely a könyvtárak jövőjét várhatóan nagy mértében meghatározó digitális könyvtárak fejlesztése és működtetése során felmerül.
Irodalom:1. Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk. Bakos Ferenc. 9. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989.2. SÜTHEŐ Péter: Digitális, virtuális könyvtárak. In: Horváth Tibor -  Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 3. A könyvtárak rendszere. Budapest: Osiris, 2003., 211-239. p. HORVÁTH Péter: A digitális (elektronikus) könyvtár. In: Horváth Tibor -  Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 4. Határterületek. Budapest: Osiris, 2003., 176-193. p.3. POPRÁDY Géza: Könyvtári trendek. In: Horváth Tibor -  Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. 5. Segédletek. Budapest: Osiris, 2003., 26. p.4. POPRÁDY i.m. 45. p.5. BORGMAN, Ch.: From Gutenberg to the global information infrastructure. Access to information in the networked world. Cambridge, M A, London: M IT Press,2000., 38. p.6. KOLTAY Tibor: A könyvtáros a hibrid könyvtárban. In: Könyvtári Figyelő, 45.évf., 1999., l.sz ., 40-45. p.
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Próbálja elolvasni:
Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát melyin serenrodbn vnanak a bteük egy szbóan, 

az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeökn legyenek. A tböbi bteű 
lheet tljees össze-vabisszaásaggn, mgiés porbléma nlkéül oalvshato a szveög. Eennk oka, bogy nem 

ovalusnk el mniedn bteüt mgut, hneam a szót eszgébéen.
(Recept nélkül, 2003. november, 5. p.)
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Jól ismert tény, hogy a gyerekek és fiatalok könyvtárhasználatra való nevelése nagyban befolyásolja a következő' generációk életminőségét, tájékozódási, alkalmazkodási, információfeldolgozási képességét, önállóságát. Ennek megtanításában elsődleges szerepet kapnak az iskolai könyvtárak, ahol mind a könyvtári, mind a pedagógiai háttér adott a szükséges ismeretek készségszintű elsajátíttatásához. Mindennek alapját a törvényi szabályozás is igyekszik megteremteni, gyakorlati megvalósítását azonban szakmai oldalról is szükséges megtámogatni, mintatantervekkel, tankönyvekkel, továbbképzésekkel, szakmai fórumokkal. Ezek egyik fő iránya a könyvtárostanárok (tovább)kép- zése kell legyen, mivel a AMT és a Kerettanterv egyaránt vezető szerepet szán nekik a könyvtárhasználati oktatásban, s ehhez esetleg számukra is szükséges lehet egyes új kompetenciák megszerzése, vagy bizonyos területek tanítás-módszertanának megismerése, hiszen a könyvtárostanár általában nem e szakján szerzett pedagógusi képesítést. (Természetesen a tervezet jól működő megvalósításához a könyvtárostanár önmagában kevés, minden pedagógus szemléletében központba kellene kerüljön az iskolai könyvtár, mint az önálló ismeretszerzési képesség elsajátításának színtere.) A könyvtárostanárok szükséges ön- és továbbképzéséhez nyújt segítséget a Könyvtári Intézet Tovább-
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DÁN KrisztinaIskolai könyvtári ismeretek / Dán Krisztina ; [kiad. a Könyvtári Intézet].- Bp. ; Könyvtári Intézet, 2002. -  86 p .; 24 cm. -  (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589-1682)ISBN 963 201 525 8

képzés felsőfokon sorozatában megjelent új kiadványa, Dán Krisztina 
Iskolai könyvtári ismeretek című munkája.A könyv praktikus erénye lényegre törő tömörsége, átlátható szerkezete, jó kiemelései, összefoglaló ábrái és táblázatai, melyek tanulhatóvá teszik a benne foglaltakat. Tartalmilag két nagyobb egységre oszlik: az iskolai könyvtárak történetével, kialakulásukkal, fejlődésükkel kapcsolatos részre, illetve a szerző eddigi munkásságát naprakészen összefoglaló, az iskolai könyvtár korszerű modelljét felvázoló fejezetekre. Hasznosnak tartom mellékleteit, elsősorban az iskolai könyvtárakra vonatkozó jogszabályok gyűjteményét, és a továbblépéshez kínált válogatott irodalom jegyzékét. Rövid angol nyelvű összefoglalás zárja a kiadványt.Az első, bevezetésnek tekinthető fejezet (Az iskolai könyvtár definíció
ja, funkcionális meghatározottsága, általános ismérvei) körvonalazza az iskolai könyvtárak meghatározóit, elkülöníti az intézményt a részben hasonló feladatokat is ellátó lakóhelyi közkönyvtártól, és részletesen értelmezi az iskolai könyvtár legújabb funkcionális definícióját, melyet áttekintve valós tapasztalatainkban rögtön számos hiányosságra lelünk -  szükség van tehát az alapos elméleti felkészültségre, hogy e modellhez igazíthassuk a gyakorlatot. íme a meghatározás: „Az isko
lai könyvtár az oktatási nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatá
ra, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Gyűjteménye széles
körűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, 
amelyeket az iskola oktató, nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és 
felhasználva a különböző rögzítési, tárolási, átviteli és kereső techniká
kat. Szakszerűen elhelyezett, feltárt gyűjteményére és a könyvtári rend
szerben, információs hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásai
val az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs köz
pontként működik. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tan
tervi program szerint szervezi, és a nevelőtestülettel együttműködve va
lósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széles 
körű lehetőségeket kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni ta
nulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komp
lex és differenciált fejlesztésére.”A fenti modell részletes ismertetése előtt, a következőkben megismerkedhetünk az azt részben meghatározó előzményekkel. Elsőként a magyarországi iskolai könyvtárak fejlődéstörténetét követhetjük végig a második fejezetben (A hazai iskolai könyvtárak fejlődéstörténeté), majd egy összefoglalót olvashatunk a harmadik fejezetben a forrásközpont-típusú iskolai könyvtári modell kialakulásáról, és különböző fejlődési vonalairól nemzetközi szinten (Iskolai könyvtárak külföldön). A
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magyar törekvések elsősorban az angolszász modellből fejlődtek ki.A negyedik fejezet (Az iskolai könyvtár korszerű 
modellje) tartalmazza a legfontosabb elméleti ismereteket, a korszerű iskolai könyvtár modelljének alapos bemutatását. Ismételt definiálást követően a szerző felsorolja az iskolai könyvtárnak a fenti modellből következő feladatait. Ezek: minőségelvű dokumentumgyűjtés, tankönyvtár létrehozása, a gyűjtemény hozzáférhetővé tétele, másolási, sokszorosítási lehetőség biztosítása, a gyűjtemény nyilvántartása, feldolgozása, adatbázis építése, tájékoztatás az iskola igényeinek megfelelően, a pedagógusok szakmai információigényének kielégítése, könyvtár- közi információs rendszerekben való részvétel, hálózati lehetőségek kihasználása, szerepvállalás a helyi könyvtár-pedagógiai programban, a tanulók könyvtárhasználati ismereteinek megalapozása, központi hely betöltése az iskolai kommunikációs folyamatokban, szocializálás.A következő alfejezet az iskolai könyvtár által nyújtandó szolgáltatásokkal foglalkozik, -  ide tartoznak alapszolgáltatásként a helybenhasználat, kölcsönzés, tájékoztatás (ezen belül többek között témafigyelés, irodalomajánlás, helyismereti informálás, könyvtárhasználati eligazítás), csoportos könyvtár- használatra nevelés, a lehetőség szerinti legszélesebb körű számítógépes szolgáltatások; továbbá kiegészítő szolgáltatásként a dokumentummásolás, muzeális gyűjtemény kezelése, rendezvények és szakkörök szervezése.A negyedik alfejezet az iskolai könyvtár gyűjteményével kapcsolatos elvárásokat fogalmazza meg. Az alapelvek közt legelső, hogy a gyűjtemény az adott iskola pedagógiai céljainak megfelelően szerveződjön. Az iskolai könyvtáraknak nem szükséges önellátásra berendezkedniük, hanem, például az internet és az ODR lehetőségeit kihasználva kell információt szolgáltatniuk. A gyűjtött dokumentumok körére jellemző a dokumentumtípusok sokfélesége, hiszen ezzel is szolgáljuk a sokoldalú infor

mációszerzési készségek rögzülését. Tartalmaz a gyűjtemény kéziratos anyagokat, kottákat, oktatócsomagokat is, az írott, audiovizuális és számítógépes hordozók mellett. Az állományon belül hangsúlyos szerepű a kézikönyvtár összeállítása, illetve a kötelező olvasmányok és gyakran használtatott segédkönyvek megfelelően nagy példányszámban való beszerzése. Ezen kívül pedagógiai, helyismereti gyűjtemény kialakítása ajánlott, időszaki kiadványok lehetőleg nagy kínálata mellett. Visszatérő, de ritkán megvalósuló elképzelés a tartós tankönyvek gyűjtése és szolgáltatása. Ezen állomány-összetevők raktározásával kapcsolatban ajánlott lenne, hogy minden dokumentumtípus a könyvtár része legyen, nem csupán a nyomtatott anyagok, és csak jól megfontoltan helyezzen ki az iskola letéteket tantermekbe, lehetőleg csak megfelelő példányszám esetén. Ezen elképzelés megvalósítása feltételezi a könyvtár központi szerepét az iskolában, elfogadottságát, minőségi szolgáltatásait, illetve az ehhez szükséges hely- és munkaerőigény biztosítását.A következő alfejezetek az iskolai könyvtár térszervezésével, majd felszerelésével és dolgozóival foglalkoznak. Az ideális, funkcionálisan felépülő könyvtár, melyben az iskolai forrásközpont megvalósítható, nem csupán szemléletbeli váltást, hanem anyagi áldozatot is igényel a tanintézménytől, illetve fenntartójától a már meglévő iskolaépületek esetleges átalakításával. Egy ilyen, ábrán szemléltetett modellkönyvtárban minden korábban felsorolt állományegységnek, szolgáltatásnak külön helye van, a könyvtár nem egy térben működik. Nyilván a modell is átalakul folyamatosan a technikai fejlődésnek megfelelően, s így véleményem szerint már nem elégséges, ha a könyvtár egy számítógépén hozzáférhető a világháló, mivel az ezen keresztüli információszerzés a tanulók életében a többi dokumentumtípus használatával majdhogynem egyenértékű. A könyv felsorolja, mely tevékenységek alkotják az iskolai könyvtáros munkáját. Egy ilyen struktúrájú könyvtár már nem elégszik meg egy félállá
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sú könyvtárossal: megfelelő számú felsőfokú végzettségű könyvtárostanár dolgozik itt, s munkájukat szükség esetén könyvtáros-asszisztensek és oktatástechnikusok segítik. Nehezen megvalósíthatónak látom, a különböző végzettségű dolgozók e szerinti feladatmegosztását.Külön alfejezetet szentel a szerző az iskolai könyvtártól megkövetelhető dokumentációnak, az irattár összeállításának. Ezután a fenntartókról olvashatunk, majd a szakmai segítségnyújtás lehetőségeiről, szakmai szervezetekről és folyóiratokról. Itt hiányolom a konkrét szervezetek elérhetőségének mellékletét. A szakmai önsegítés területi szinten a tervek szerint ún. bázis- vagy referencia-könyvtárak formájában valósulhatna meg, melyek modellszerepet töltenének be, s szakmai munkaközösséget szerveznének maguk köré.Az ötödik nagy fejezet (A könyvtár pedagógiai sze
repvállalása) foglalja össze naprakészen azokat az előbbieknél gyakorlatibb ismereteket, melyek az iskolai könyvtár jelenlegi feladatai közül a könyvtár- használat oktatásának megvalósításához adnak segítséget. Rendkívül praktikusan így egy helyen jelennek meg a legfontosabb, bár napjainkban hamar elavuló információk az alaptantervről, a keret- tantervről, a helyi pedagógiai programról és -tantervről. Táblázatos összefoglalást kapunk a NAT  könyvtárhasználati követelményrendszeréről és a befogadó tantárgyakba (magyar nyelv és irodalom, informatika, osztályfőnöki) beépülő tananyag felépítéséről a különböző évfolyamokon, más tárgyakban való megjelenés lehetőségéről (kereszttanterv). A könyvtárhasználati anyag négy alap-témaköre: általános könyvtárhasználati ismeretek, dokumentumismeret, tájékoztató eszközök használata, a szellemi munka technikája. Ahhoz, hogy a helyi tantervbe érdemi könyvtárhasználati program épüljön be, a Kerettanterv ad segítséget. Az adott iskola pedagógiai programjának megfelelő helyi tantervnek kell meghatároznia az egészen a tanítási órákig lebontott tanítási-tanulási programot, a könyvtáros

tanár és a szaktanárok együttműködésének eredményeképpen. Az utolsó alfejezet az órák megtervezéséhez ad útmutatót. Az alkalmazott óratípusok: a könyvtárbemutató óra, a könyvtárhasználati óra -  ezeket a könyvtárostanár tartja, a szaktanárokkal együttműködve, illetve a könyvtárra épülő szaktárgyi óra és a multimédiás óra, melyek megtervezésében a könyvtárostanár segítséget ad a szaktanárnak. A kollégák együttműködése fontos a tanórán kívüli könyvtárhasználati tevékenységek kialakításánál, továbbá a más könyvtártípusok megismertetésében egyaránt. A leírt ötletek közül kiemelnék két, életszerű, és kipróbálásra érdemes lehetőséget: a projektmódszer több tárgyat is átfogó aktuális téma köré csoportosuló feladatmegoldás, melynek megfelelő központja lehet a könyvtár; a könyvtár- használatra nevelésben hatékonyak lehetnek továbbá a problémahelyzetből indított órák.A könyvet záró, hatodik fejezet (Helyzetkép és fej
lesztési stratégia) az, amelyben szembesül a modell és a valóság: sok munkát, felkészülést, anyagi ráfordítást, és elsősorban szemléletváltást igényel, hogy az ideálishoz közelítsenek az iskolai könyvtárak. A szerző megfogalmazza azokat a legjelentősebb területeket, melyeken a fejlesztésnek meg kell indulnia, ezek közt a személyi- és anyagi feltételek rendezését, informatikai fejlesztést, központi ellátórendszer és referencia-könyvtárak létrehozását, normatív szabályozások kialakítását.Dán Krisztina könyve, noha, címe ígéretével szemben, nem tartalmaz minden, az iskolai könyvtárosoknak szükséges ismeretet, hasznos segítsége lehet a könyvtáros-továbbképzésnek. Nem tekinti céljának a gyakorlati tudnivalók átadását, viszont naprakész, tömör információforrás, mely eligazít abban, merre kellene haladnia a valóságban még e felvázolt modelltől távol álló iskolai könyvtárügynek a jövőben.

Stumpf-Benedek Anna
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DEEGAN, Marilyn -  TANNER, Simon Digital futures : strategies for the information age / Marilyn Deegan and Simon Tanner. -  London : Library Association Publishing,2002.-XII, 276 p. ; 24 cm .-  ISBN 1-85604-411-4

A digitalis jövő

Jól megírt, alapos, tartalmas könyvet tarthat a kezében a könyvtárak digitális jövője iránt érdeklődő olvasó, ha kölcsön veszi ezt a kötetet. Szerencsésen ötvöződik benne a friss eredmények tükröztetése a történeti visszatekintéssel. Az elmélet és a gyakorlat egyensúlyát teremti meg. Ahogy a szerzők írják, a digitális világ holisztikus szemléletét részesítik előnyben és megpróbálják az új fejlesztéseket társadalmi, kulturális és történeti kontextusokban elhelyezni. A kiadó nemcsak könyvtárosoknak, hanem levéltárosoknak és muzeológusoknak is ajánlja. Kétségtelenül jogosan, de azért ez a könyv elsősorban könyvtárosoknak szól.A könyv egyik szerzője Marilyn Deegan az Oxfordi Egyetemen a Menekültügyi Tanulmányok Központjának digitális forrásokért felelős igazgatója, a Literary and Linguistic Computing című folyóirat szerkesztője. A másik szerző Simon Tanner a Hertfordshire Egyetemen a Felső- oktatási Digitalizálási Központ vezető konzultánsa. (Engedtessék meg a recenzió írójának, hogy saját ismereteire alapozva azt mondja, hogy Tanner neve hangzik ismerősebbnek.)A szerzők a könyv olvasójáról kevés előismeretet tételeznek fel. Inkább azt várják, hogy érdeklődjék az iránt a valóság iránt és foglalkoztassa az a helyzet, amelyben a kulturális intézményeknek az információ és kommunikáció változó világával kell szembenézniük.Az ezen a terülten jelentkező új terminusok, rövidítések könnyebb elsajátítását segítendő a könyv néhány oldalas szószedetet tartalmaz.Az első fejezet címének fordítása A digitális jövő a jelen kontextusában lehetne. (Nehézséget okoz, hogy már maga a kötet címe is az alig lefordítható, többes számú futures szót tartalmazza.)Idejekorán kimondják a szerzők, hogy -  amint azt a kötet is bizonyítani fogja -  az információs forradalom közepette a korábbinál is nagyobb szükség van a képzett szakemberek információkezelési készségeire, mivel túl sok kérdéses eredetű és ismeretlen értékű információ áraszt el bennünket.
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A kötet szerzői Lyman és Varian (az utóbbi megint egy igen jól csengő név) becslésére hivatkozva azt mondják, hogy a világon évente 1,5 millió gigabyte információ termelődik, ami mintegy 250 megabyte, azaz 250 könyv szövegének megfelelő mennyiséget jelent Földünk minden egyes lakójára. Tegyük gyorsan hozzá, a számokkal jobb, ha óvatosan bánunk, különösen a becslések esetében. A bevezető fejezetben aztán jönnek a bitek és byte-ok, a pixelek, vagyis néhány alapfogalom. A szerzők végigvezetnek bennünket a digitális adatok létrehozásának fejlődéstörténetén, így többek között a digitális szöveg, a nyomtatás és kiadói ipar, majd a könyvtárak technológiai fejlődésén. A kooperáció sikereinek bemutatása ebből a könyvből sem hiányozhat, ahogy olyan régente divatosabb, a szakirodalomban is gyakrabban szereplő fogalmak is elkerülnek, mint az EDI Electronic Data Interchange, a könyvtárak és szállítóik közötti elektronikus adatcsere. Általános ismerkedésünk tárgya ezután a digitális könyvtár, vagy ahogy egyre többen hívják: a hibrid könyvtár. (Ez utóbbi főként a brit terminológiában látszik meghonosodni.) A digitális könyvtárra a meglevő definíciók és saját tapasztalataik alapján a szerzők a következő, figyelemre méltó alapelveket adják:1. A digitális könyvár digitális objektumok menedzselt gyűjteménye.2. A digitális objektumokat a gyűjteményfejlesztés alapelveinek megfelelően hozzák létre és gyűjtik.3. A digitális objektumokat koherens módon teszik elérhetővé, olyan szolgáltatásokkal támogatva, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók a más könyvtári anyagokhoz hasonlóan visszakereshessék és felhasználhassák ezeket a forrásokat.4. A digitális objektumok úgy kezelik, mint hosszú távra szánt, stabil forrásokat, és megfelelő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségüket és megőrzésüket biztosítsák.

Ebben a fejezetben olvashatunk a tudásmenedzsment szerepéről és arról, hogy miért nem tekinthető digitális könyvtárnak a World Wide Web. Kiderül, hogy van néhány olyan probléma, amelynek megoldásával már régóta küzdenek a könyvtárak, és amelyek megoldását nemhogy megoldotta volna, inkább némileg súlyosbította az új technológiák megjelenése. Ilyen kérdésnek tekinthető az interoperabilitás, azaz a rendszerek egymással való együttműködési képessége, amely fontos technikai és politikai probléma. Nem véletlen, hogy az interoperabilitás kérdésével gyakorlatilag minden, a digitális könyvtárakkal, a digitális jövővel foglalkozó könyvben találkozunk. A könyvtárak, a rendszerek és a szabványok közötti teljes körű interoperabilitás nemcsak eddig nem jött létre, hanem nem feltételezhető, hogy valaha létrejöjjön, mert nemcsak (talán megoldható) technikai akadályai vannak, hanem politikai, pénzügyi, jogi stb. korlátái is. Ezért is valószerűtlen, hogy egy globális világkönyvtár megszülessen. Az interoperabilitás olyan kérdés is, amelynek kapcsán jól nyomon követhető az a mód, hogyan a könyv számos kérdést tárgyal. Ez a kérdéskör ugyanis nemcsak ebben a fejezetben kerül elő, hanem a hatodikban részletesebben is esik róla szó. Hasonló tárgyalási módra több példát is találunk, és erre a szerzők mindig fel is hívják figyelmünket. (A recenzióban is igyekszünk kiemelni ezeket.)A másik megoldatlan stratégiai kérdéskör problémái az anyagi források, az infrastruktúra, a méretezhetőség és a fenntarthatóság körül forognak. A számítástechnika alkalmazása a könyvtárakban ma már nem mutatja azokat a közvetlen anyagi megtakarításokat, amelyek a beruházásokat ellensúlyozták a 1980-as 90-es években. A technológia igazi haszna a könyvtárakban a források és a szolgáltatások javulása, nem pedig az emberi erőforrások helyettesítése. (Ez a téma kerül elő majd részletesebben a közgazdasági tényezőkkel foglalkozó negyedik és a digitális könyvtáraknak szánt kilencedik fejezetben.)
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A második fejezet címe: Miért digitalizáljunk? Sokan gondolkodnak gyűjteményeik digitalizálásában, de a megvalósítás útja rögös lehet és sok költséggel járhat. Egy-egy projekt megvalósítására viszonylag könnyű támogatást kapni. Nehéz lehet viszont a hosszú távú finanszírozás, amit a finanszírozás tervezésekor figyelembe kell venni. Ugyanakkor a digitalizálás nagyban javíthatja a könyvtárak szolgáltatásait és presztízsét. Érdemes tehát kérdéseit gondosan megvizsgálni.A digitális gyűjtemények fejlesztése része a gyűjteményfejlesztés tágabb perspektívájának, és alapjában véve ahhoz hasonlóan kell megítélni. Van azonban különbség aközött, hogy már meglevő' gyűjteményeket digitalizálunk, vagy máshol készült digitális dokumentumokat szerzünk be. E kérdésekről egyébként a digitális gyűjteményekkel foglalkozó, harmadik fejezetben szólnak részletesebben a szerzők.A második fejezethez visszatérve láthatjuk, hogy a szerzők felsorolják a digitalizálás előnyeit, majd felhívják figyelmünket arra, hogy maga a digitális képek létrehozása a digitalizálás komplex folyamatának csak egyetlen láncszeme. Fontosnak ítélik meg, hogy a digitalizáláskor az ún. életciklus-megközelítést alkalmazzuk, mivel a digitális gyűjteményeket sokkal aktívabban kell menedzselni, mint a papíralapúakat. A könyv több digitalizálási projektet is bemutat röviden. Ezek között van a Gutenberg Biblia digitalizálása, különös tekintettel a göttingeni projektre; a hindu Shikshapatri kézirat; a Kínában, Dunhuang mellett talált, a kínai és közép-ázsiai középkori történelem tanulmányozásában fontos anyagok digitalizálása. Ugyancsak szólnak a szerzők a New York Public Library több gyűjteményének, így az Empire State Building építését bemutató fényképek, vagy a Hudson folyóval kapcsolatos komplex anyag digitalizálásáról. Szó esik a napilapok digitalizálásáról, többek között a British Library ilyen irányú projektje kapcsán, továbbá olyan folyóirat-digitalizálási vállalkozásokról, mint a DIEPER, Digitized European Periodicals. Szó esik

a szürke irodalom digitalizálásáról és vakok számára készített digitalizált anyagokról. Nagyon is helyeselhető módon a példák között külön szerepelnek a digitális könyvtárak, az American Memory, a 
Gallica és mások. A példák többsége azt mutatja, hogy a projektek lényeges része a kockázatok kezelése, aminek szintén egy rövid fejezetet szentelnek a szerzők.A digitális világ és a gyűjtemények viszonyát vizsgáló, harmadik fejezetben a szerzők (az első fejezetben mondottakra visszautalva) -  többek között -  arról beszélnek, hogy az elektronikus publikálás a kiadók számára ma már fontos üzlet, főként a folyóiratok vonatkozásában. Mindeközben kialakult számos nem-kereskedelmi tudományos publikálási modell is, amelyeknek persze megvan a maguk problémája. Digitálisan referensz-műveket és különböző elektronikus könyveket is megjelentethetünk. Az utóbbiak könyvtári használatakor számos probléma adódik, de talán kimondható, hogy az elektronikus könyvek egy újabb, kiegészítő eszközt jelentenek ahhoz, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a könyvtárak. Közben a könyvtárakat hagyományos szerepük betöltésében fenyegető olyan szolgáltatások jelentek meg, amelyek a hálózaton terjesztenek elektronikus könyveket, amivel megkerülhetők a könyvtárak. Ezek közül legismertebb a 
Questia. Erről és más szolgáltatókról is szólnak röviden a szerzők.Utaltunk már rá, hogy a negyedik fejezet a közgazdasági tényezőkkel foglalkozik. Itt esik szó arról, hogy továbbra is vitás, mennyire jellemzi a digitális tartalom-előállítást a költséghatékonyság. Ez azonban nem mindig lehet kizárólagos szempont, hiszen a nemzeti kulturális örökségek megőrzése (például olyan intézmények mint a Kongresszusi Könyvtár vagy a Francia Nemzeti Könyvtár) más imperatívuszokat diktál. Nem kerülhetők el a digitális tartalom vásárlásának, licencelésének kérdései sem, ahogy látnunk kell azt is, milyen összetevőkből alakulnak ki a digitalizálás költségei. Ezekkel is foglalkoznak a szerzők, akik kitérnek az elektroni
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kus kereskedelemnek a tartalomszolgáltatásban alkalmazható modelljeire is.Az ötödik fejezet címe: A források megtalálása, le
írása és használata. Ebben a fejezetben szólnak a szerzők, hogy a keresőszolgálatok (search engines) korlátozott képességei miként okoznak zavart és felesleges erőfeszítést a felhasználók számára. Bemutatják, hogy a források megtalálásának és leírásának milyen más modelljei léteznek. Megvizsgálják azokat a szerepeket, amelyeket a könyvtárosok játszanak a digitális káoszban való rend megteremtésében. Itt szerepelnek természetesen a metaadatok- kal kapcsolatos tudnivalók, valamint olyan úttörő jellegű kollaboratív forrás-felfedező és leíró projektek, mint az Európai Unió támogatta Renardus projekt (elődje a DESIRE), az amerikai Imesh Toolkit (előzménye az Internet Scout Directory), a brit 
RDN, Resource Discovery Network.A hatodik fejezet a digitális könyvtárak legfontosabb összetevőinek (elsősorban nem-technikai jellegű) leírása. A már említett interoperabilitás itt is szerepel. Érdekes áttekintést kapunk arról, hogy mely területekkel függnek össze a digitális könyvtárak fejlesztésének kérdései. Olyan, magas szintű modellek szerepelnek itt, mint az OAIS (Open 
Archival Information System).Divattémák szerepelnek a hetedik fejezetben: portálok, személyre szabás. Ezek a végfelhasználói hozzáférés mechanizmusai. A kihívás itt az, hogy a már említett információrobbanás közepette miként lehet a leggyorsabban megtalálni a keresett információkat. Ez ugyanis jelentős kihívás. Ahogy azt egy 2001-ben elvégzett kutatás mutatja, az amerikaiak egyharmada naponta, 80%-a hetente legalább egyszer keres az interneten, 60%-uk több mint heti egy órát töltve ezzel. Közel háromnegyedük ütközik akadályokba és 86%-uk szerint lehetne a keresés jobb is. A szerzők utalnak rá, hogy ez a kereső- szolgálatok (az előző fejezetben tárgyalt) korlátainak következménye. A portálok ma a leginkább szabványos interfészt kínálják ahhoz, hogy egyetlen helyről kínálhassunk a felhasználóknak forráso

kat. Gyakran beszélnek vertikális portálokról, sőt az angol nyelvben megszületett a vortal szó is, amelyet néhányan használnak is. A horizontális és a vertikális piacok fogalma segít bennünket a vertikális portálok értelmének megfejtésében. A horizontális piacok potenciálisan széles vásárlóközönségnek kínálnak valamely standard árut. A vertikális piacokon éppen ellenkezőleg, nem standard, hanem egy szűk rétegnek szánt árucikkek szerepelnek. A könyvtárakat hagyományosan kizárólagosan a horizontális piac kiszolgálóinak tekintették, pedig a vertikális piacot is szolgálták, hiszen a nagy tömegű olvasnivaló mellett mindig is ott voltak a speciális érdeklődési köröket kiszolgáló gyűjtemények. Mindenesetre a portálok bármennyire is a vertikális piacok irányába való elmozdulást jelentik, nem feltétlenül tartalmaznak kevesebb forrást. A felhasználó számára fontos források közül minél többet kell egy portálak felvonultatnia. A célközönség figyelembe vétele, a gondosan válogatott, megbízható és minőségi források mellett fontos a kényelmes használat is. Mindezekre több példát mutatnak a szerzők.A megőrzés problémáját gyakran másodlagos kérdésként kezelik, pedig puszta nagyságrendje okán is megérdemli a figyelmet. Ezért is kapott önálló fejezetet ebben a könyvben. A nyolcadik fejezet többek között különböző nemzetközi, nemzeti és intézményi programot vizsgál meg, továbbá áttekinti a digitális anyagok megőrzésének módszereit.A kilencedik fejezet címe: A digitális könyvtárosok: 
új szerepek az információs korszak számára. Ebben a fejezetben a következő témákról esik szó:© a könyvtárak jelen helyzete és az információ változó természete;© a könyvtárosság természete a digitális jövőben;© hogyan nem határozza meg a könyvtárosok tevékenységét a könyvtári infrastruktúra;© a digitális könyvtáros új szerepei;© a digitális könyvtárostól elvárható kulcs-készségek; © könyvtárosképzés és -továbbképzés;
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© szervezeti kultúra és vezetési stílusok;© annak szükségessége, hogy a könyvtárosok minden területen rugalmasak, versenyképesek legyenek és készen álljanak a változásra.A könyvtárakat egyre kevéssé az épület határozza meg, amelyben dolgoznak. Inkább az adott könyvtárban dolgozó könyvtárosok határozzák meg magát a könyvtárat.A könyv zárófejezete azokról a fejleményekről szól, amelyek a könyv megírásnak időszakában jöttek létre. Itt újra megvizsgálják a szerzők az információrobbanás kérdéseit, és szólnak a digitális szakadék áthidalásának tennivalóiról is.
Koltay Tibor

ARMS, William Y.Digital libraries / William Y. Arms. -  Cambridge ; London : The MIT Press, 2001.-XI, 287 p .; 23 cm. -  (Digital libraries and electronic publishing). -  ISBN 0-262-01880-8

Digitális könyvtári 
kérdések

William Y. Arms a digitális könyvtárak ügyét nagyban előmozdító és már már jelentős tekintélyt szerzett elektronikus folyóirat, a D-Lib 
Magazine egyik alapítója volt 1995-ben. Fontos része van az utóbbi években magának igen jó nevet kivívott Ticer nyári egyetemekben is, amelyek keretében a hollandiai Tilburgban a digitális könyvtárak számos aktuális kérdéséről hallhatnak a résztvevők.Könyvét 2000-ben írta, úgy fest nemcsak könyvtárosok számára, hiszen számos olyan kérdést tárgyal, amelyek (korszerűen felkészült-fel- készített könyvtárosok számára) viszonylag jól ismertek, ami talán leginkább az első hat, nem-technológiai fejezet tartalmára vonatkozik. Mindez talán nem véletlen, hiszen Arms nem könyvtáros, hanem informatikus, akinek egyik korábbi cikkére szinte mindenki hivatkozik, aki a digitális könyvtárakról ír. Ez a könyve is sokak szerint alapmű. Mindez persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a digitális könyvtárak könyvtárosok és nem-könyvtárosok együttműködéséből *
* Arms, W.: Key concepts in the architecture of the digital library. D-Lib Magazine. 1995. ,7.sz., http://www.dlib.org/dlib/July95/07arrms.html
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születtek meg és jönnek létre ma is, igazi interdiszciplináris területként. Erre a szerző is felhívja a figyelmünket, miként kiemeli azt is, hogy könyve, témájánál fogva, egyrészt technológiákról, másrészt (legalább olyan súllyal) emberekről és szervezetekről szól. A könyv célja az is, hogy könyv- és folyóirat-kiadás területét, valamint a könyvtárak életét jellemző mélyreható változásokat elemezze. A társadalmi, szervezeti és jogi következményeket magával hozó változás ugyanis állandóan jellemzi ezt a szférát.A könyvet esszé-jellegű stílus jellemzi, ami nem jelenti azt, hogy nem volna gondosan tagolva. Nem tankönyv-szerű szövegről van szó, amelynek azonban nagy erőssége a számos -  tipográfiailag is kiemelt -  példa. Ezek mintegy ellenpontozzák az esszéket. Átolvasásuk önmagában is érdekes és tanulságos, egyfajta kisenciklopédia érzetét adja.Arms, a könyv jellegének megfelelően, csak informális definíciót ad a digitális könyvtárról. Ennek megfelelően a digitális könyvtár információk menedzselt gyűjteménye, melyhez szolgáltatások kapcsolódnak, és ahol az információt digitális formában tárolják és hálózatok útján teszik hozzáférhetővé. Külön kiemeli, hogy az információ kezelésének kiemelt szerepe van. Ezzel a definícióval mintegy feloldja azt az ellentmondást, amelyet Borgman 1999-ben úgy fogalmazott meg, hogy a digitális könyvtár meghatározásának mikéntje nagy mértében függ attól, hogy a digitális könyvtárakat megalapozó kutatások szempontjából, vagy e könyvtárak gyakorlati hasznosítása szempontjából definiáljuk őket.A könyv első, Könyvtárak, technológia, emberek elnevezésű fejezetében a definíció mellett olvashatunk többek között arról, hogy miért választhatjuk problémáink megoldására a digitális könyvtárakat. A következő fejezet az Internetet és a World Wide

Webet mutatja be. A harmadik fejezet néhány, a fentiekben mondottaknak megfelelően -  alapfogalmakat tartalmazó kérdéskör tárgyalása után elektronikus folyóiratok digitális könyvtárait jellemzi, ideértve olyan projektek rövid bemutatását, mint a JSTORE. A negyedik fejezet a digitális könyvtári kutatásra összpontosít. Olyan konkrét információk, mint például az Amerikai Egyesült Államokban 19984-ben kezdődött Digital Library Initiative áttekintése mellett a technológia elvi kérdéseivel is foglalkozik. így például tárgyalja (a magyarra oly nehezen lefordítható) interoperabilitás, azaz a rendszerek egymással való együttműködési képessége, kérdéseit.Ahogy haladunk előre a könyvben, egyre inkább megerősödik bennünk az, hogy valóban olyan a könyv, mint amilyennek a szerző megjelölte: áttekintés, a digitális könyvtárakkal kapcsolatos kérdések rövid áttekintése ennek minden előnyével és hátrányával. Megint az előbbi kisenciklopédia-hasonlat jut eszünkbe: amolyan belelapozni való könyv ez.Az Emberek, szervezetek és a változás elnevezésű, ötödik fejezet igen érdekes abból a szempontból, hogy milyen kérdések kerülnek itt egymás mellé. Kiemelt kérdésként kezeli a szerző azokat a digitális könyvtárakat, amelyeket a felhasználók hoznak létre. Felhasználók alatt itt alapvetően kutatókat kell értenünk. Ezt követi az információ létrehozói és felhasználói motivációit röviden bemutató, majd a könyvtárak és a változás összefüggéseit viszonylag részletesen elemző rész, amelyet Az egye
temek és könyvtáraik című rész követ. Itt esik szó arról is, hogy egyelőre nem tudjuk, milyen épületekre van a digitális könyvtáraknak szüksége. A hatodik fejezet a digitális könyvtárak gazdasági és jogi kérdéseivel foglakozik.

Borgman, Ch.L: What are digital libraries, who is building them and why? In: Digital libraries: Interdisciplinary concepts, challenges and opportunities. Ed. by: Tatjana Aparac, et al. Lökve: Benja Publishing, 1999., 24-25.
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A következő fejezetek többsége technológiai jelegű. A hetedik fejezet a hozzáférés kontrollja és a biztonság kérdéseit, a nyolcadik a felhasználói interfészeket, a kilencedik a szöveges anyagok kezelését, a tizedik az információ-visszakeresés és a leíró metaadatok kérdéseit tárgyalja. A következő fejezet az elosztott rendszerekről, a tizenkettedik az azonosítókról és a strukturális metaadatokról szól. A szerző szerint az archiválás kérdései, főként ha az nem Web-szervereken történik, kevésbé vannak kidolgozva. Mindazonáltal az ezzel kapcsolatos problémák is kapnak egy fejezetet. A tizennegyedik fejezet címe: Digitális könyvtá
rak és elektronikus publikálás ma. Ez a fejezet sincsen tanulság nélkül, de (ezúttal) ne felejtsük el, a könyv 2000-ben íródott.A kötetet szószedet és tárgymutató teszi teljessé.

Koltay Tibor

LEVINSON, Paul Digital McLuhan: a guide to the information millennium / Paul Levinson. London; New York: Routledge, 1999. 266 p.ISBN 0-415-19251-x

McLuhan nézetei és 
az internet világa

Marshall McLuhan munkáját nyugodtan nevezhetjük legendásnak. 
Understanding media című könyvének megírásával -  Szecskő Tamás szavaival élve -  a tömegkommunikációs kutatások Salvador Dalijává vált1. Híres könyvének egy fejezetét -  igaz az 1964-es megjelenést után 12 évvel -  magyar nyelven is olvashattuk2. Persze legalább olyan fontos megelőző, a sorban második könyve, a The Gutenberg Galaxy: 
the making o f the typographic man, 1962-ből, amelyet 2001 óta teljes terjedelmében olvashatunk magyarra fordítva.3 Paul Levinson könyve, amelyet Z. Karvalics László egy lábjegyzet erejéig figyelmünkbe ajánl4, arra keresi a választ, hogy vajon McLuhan a televízióról beszélt-e jóslataiban, vagy valójában az Internetről, két évtizeddel azelőtt, hogy az megszületett volna.Nyilván sokak szeretnék megtudni, mennyire igaz a digitális és hálózatos világra mindaz, amit McLuhan strukturális elemzése arról a hatásról kimutatott, amit az elektronikus média, a televízió gyakorolt a háború utáni társadalmakra, mindenek előtt Amerikában.
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A Digital McLuhan szerzője szerint az ő műve két, egymásba fonódó könyv. Az egyik McLuhan gondolatait adja vissza a médiáról és arról, hogy a média miként hat életünkre. A másik Levinson gondolatait arról, hogy miként segítenek McLuhan gondolatai új digitális korunk értelmezésében. Maga McLuhan nem írhatta meg ezt a könyvet, mert 1980-ban meghalt.Levinson számos személyes találkozásukat idézi fel és úgy tekint McLuhanra, mint Newton, Darwin, Freud, Einstein, és Pavlov óta a legfontosabb gondolkodóra. Vehemensen támadja McLuhan olyan kritikusait, akik szerint McLuhan reputációja szinte semmivé halványult. Levinson szerint McLuhant a legtöbben félreértelmezték. Áttekinti viszont azokat a műveket, amelyekben szerinte a kanadai médiateoretikus gondolatainak valódi folytatását láthatjuk.A könyvnek nemcsak frappáns címe ígér sokat, hanem az előszóban maga Levinson is azt írja, hogy műve nem csupán útmutató kíván lenni a digitális korunkban való eligazodáshoz, hanem, hogy olyan érveket soroljon fel McLuhan gondolatainak helyességét bizonyítandó, amelyek McLuhan életében még nem voltak meg. Hogy ezt a kettős célkitűzést elérje, mindegyik fejezetben megpróbálja McLuhan egy-egy elképzelését, elvét megvilágítani, majd felfedezni, mit is jelentenek ezek a mában. Szögezzük le, ha mindezt elégségesnek tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy Levinson teljesítette ígéretét. A könyv persze itt-ott vázlatos, csak a problémák felszínét érinti, de kétségkívül érdekes gondolatokat fejt ki.A bevezetőt követő, második fejezetben Levinson McLuhan módszerét mutatja be, aki a logikus érveléssel szemben a metaforát részesítette előnyben, gondolatait egy-két bekezdésnyi, a 7-8 oldalt legtöbbször meg nem haladó kis csomagokban tárja elénk. Ezt a módszert nem az elemzett média diktálta és nem is az elemzés módszere. McLuhan így kommunikált olvasóival. Nem véletlen azonban -

mondja Levinson -  hogy ez meglepően hasonlít ahhoz, ahogyan ma a hálózatokon gyakran kommunikálunk. McLuhan „elektronikus mintáknak megfelelően próbál kommunikálni a papír kényszerzubbonyába bújtatva” (5. old.).McLuhan módszere abban is sajátos, hogy eltér attól a folyamattól, amelyben előbb új gondolatokat vetünk fel, majd azokat teszteljük, kritizáljuk, vitatjuk, majd az így kiválasztott gondolatokat közreadjuk. McLuhant alapvetően csak az első lépés érdekelte.A harmadik fejezetben Levinson McLuhan legismertebb és legkevésbé megértett gondolatára összpontosít. Ez így hangzik: „A médium az üzenet.” Levinson szerint McLuhan ezzel arra kívánta felhívni a figyelmünket, hogy a hordozó (a médium) puszta használata sokkal nagyobb hatással volt a társadalomra, mint maga az üzenet, amelyet az adott médium hordozott. Maga McLuhan is mondja persze, hogy nincs hordozó tartalom nélkül. Arra akarja azonban figyelmünket irányítani, amit a tartalomra koncentrálva, nem veszünk észre. Amire McLuhan tehát figyel, az a média (itt talán már a többes szám a helyénvaló) általában rejtett hatása és dimenziói. Erre Levinson a videokészü- lék példáját hozza, amely lehetővé tette, hogy a nézőknek a televízióval szembeni addig kritikátlan magatartása megváltozzon. A videón átugorhatjuk például a hirdetéseket, amelyek léte sem feltétlenül tudatosodott korábban, vagy a programok időzítésében jelentkező csúszásokra is fény derül. Mindez nagyjából egy évtizeddel McLuhan halála után következett be.Az Internet megjelenése még inkább a médiumnak tartalommá való „felszabadítását” hozta. McLuhan szerint a hordozó hatását az erősítette meg, hogy annak tartalmát a korábbi hordozóról egy másik (újabb) hordozóra tesszük át. A mozifilmek tartalma például a regény. Milyen médium hordozta korábban a World Wide Web tartalmát? Ez nem
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egyetlen hordozó, hanem több: nem véletlenül beszélünk multimédiáról.A távírót és a telefont nem számítva, nincs még egy olyan médium, amely ne a passzív befogadást szolgálta volna. Az on-line világban viszont a kétoldalú kommunikációnak sokkal több lehetősége van, így megfordult a korábbi trend.A mozgókép egyre növekvő' szerepével a webterve- zó' de facto televíziós producerré válik, aki sokkal több filmet juttathat a számítógépek képernyődre, mint ami valaha a televíziók képernyődre és a filmvászonra került.A könyv olvasása során néha azzal szembesülünk, hogy Levinson csupán McLuhan gondolatait sorolja, de mintha elfelejtkezne arról, hogy ezen -  az egyébként önmagában dicséretes -  funkción túl más küldetést tűzött műve elé. így van ez azzal az állítással is, amely szerint a „A felhasználó a tartalom.” Mintha ennek McLuhant magyarázó kifejtését -  amelyet most nem ismétlünk meg -  nem követné érdemi okfejtés az Internetre vonatkozóan.Mindenesetre, a negyedik és ötödik fejezet McLuhan két újabb metaforáját bontja ki. Ezek közül az első az „akusztikus tér” , a második a „test nélküli ember” . Zárójelben jegyezzük meg, hogy Levinson műve is tele van metaforákkal, különösen a címekben. A negyedik fejezet címe például Az abc dala a 
kibertérben. Az akusztikus tér metaforáját leginkább abban az irányban bonthatjuk ki, hogy azt mondjuk, McLuhan is osztotta azt a véleményt, miszerint a hangzó nyelv megelőzte az írást. Persze ennél tovább is ment, így jogos és érthető Levinson okfejtése arról, hogy a számítógép képernyője arra hív, hogy használatával lépjünk be terébe, amely olyan mint a szóbeliség akusztikus tere, amelyben az információ mindenütt jelen van, hiszen nincsen pozíciókhoz kötve, mint az írásban. Amikor a weben egyik helyről a másikra megyünk, úgy érezzük, ebben a térben mozgunk. Sokkal inkább, mint amikor a tévécsatornák között mozgunk.

A kibertérben virtuálisan vagyunk jelen, fizikai testünk nem játszik szerepet az ezzel a térrel történő interakcióban, nincs ott ebben a térben. Ez a helyzet sokban a telefonálásra hasonlít, míg a televízióban csak a nézőnek „nincsen teste” .A hatodik és hetedik fejezet a geo-politikai következményeket veszi számba. McLuhan azt mondta, hogy az elektronikus média, különösen a televízió 
globális faluvá teszi a világot. (A recenzor azt gondolja, hogy ezúttal olyan metaforáról van szó, amely nem kívánja meg az idézőjelet, hiszen -  ahogy azt Levinson is írja -  ezt idézzük a leggyakrabban és legmegfelelőbben McLuhantól.) Az online világ globális falujának lakóját a televíziós környezettől az különbözteti meg, hogy az kibertér polgárai párbeszédet kezdeményeznek, proaktív módon viselkednek. Tegyük hozzá, hogy itt lehetőségről van szó, amellyel sokan élnek, de sok a passzív, csak befogadói szerepet betöltő internetező is.McLuhan következő tétele a globális faluval kapcsokban, hogy az információ széles körben történő szórásával olyan hatalmi szerkezetet teremt, amelynek „mindenütt van központja míg perifériái sehol sincsenek“ . A rádiós és televíziós hálózatok megindították ezt a folyamatot azzal, hogy a hírek bárhol elérhetővé váltak. Az Internet megjelenésével a hírek egyre inkább kikerülnek az ügynökségek kezéből. A kapuőri szerepek megszűnése és a decentralizálás persze nemcsak a hírekre korlátozódik korunkban.McLuhan figyelme a fentiek mellett a média pszichológiai szerepeire is kiterjedt. Ezekkel foglalkozik a nyolcadik és a kilencedik fejezet. McLuhan azt a meglepő megállapítást tette, hogy a televízió szinte hipnotizál bennünket félig áttetsző képernyőjével. A festmények, a könyvek (a képernyő és a kék ég fényét mintegy utánzó illuminált kódexek kivételével), a mozi és az újságok nem kezelik így a fényt, a számítógépek képernyői viszont igen. A számítógép ilyen módon a könyv előnyeit és a televízió kínálta vonzó érzékelést egyesíti magában.
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A „hot” és a „cool” jelzőket McLuhan a jazz szlengjéből vette kölcsön. McLuhan ezzel kapcsolatos megállapításai igen divatosak voltak az 1960-as évek közepén, majd 1980-as halálával gyorsan el is tűntek. Mindig is félreértések okozói voltak viszont. E kettőség lényege a következő. A hangos, fényes, világos médiumok a hot kategóriába tartoztak, míg a lágy, árnyékos, elmosódott határú, változékony médiák pedig a cool jelzőt kapták. Ennek a különbségtételnek a pszichológiai alapja, hogy a cool, azaz alacsonyan definiált médiumok befogadása több erőfeszítéssel jár, nagyobb fokú részvételünkre van szükség. Mindezzel Levinson azt hozza összefüggésbe, hogy a számítógép képernyője, ide értve a korai, kis-felbontású, monokróm monitorokat is, igen csábítóan hat ránk.A tizedik fejezet ismét társadalmi kérdéseket vizsgál, nevezetesen McLuhannak azt megállapítását, hogy a fénymásoló minden szerzőt kiadóvá is tett. Levinson gyorsan hozzáteszi, hogy ez túlzás, hiszen a legolcsóbb paperback is sokkal inkább könyv, mint a legjobb fénymásolat. Tény viszont, hogy a web jelentős változást hozott a publikálásban. Levinson úgy sejti, hogy a média hagyományos kapuőreit el fogja mosni az idő, ahogy a kézírást őrző egyház állította kapukat eltüntette a nyomtatás. Nagy kérdés, hogy miután a web eltüntette az információ előválogatása technológiai és gazdasági indokait, fogunk-e keresni kapuőröket, akik „imprimál- ják” számunkra, mit érdemes olvasnunk és néznünk, vagy a közönség a jelenleginél közvetlenebb kapcsolatot keres majd az alkotókkal.McLuhan nemcsak találó mondatokat tudott alkotni, -  írja Levinson -  hanem jó szeme volt ahhoz is, hogy mások mondásait, megállapításait jól használja fel. Gyakran idézte a következő báli mondást. „Nekünk nincsen művészetünk, mi mindent jól csinálunk.” Az akusztikus tér és a globális falu gondolatával együtt McLuhan úgy látta, hogy az ipari társadalom előtti társadalmaknak a részletek iránti figyelme, a tökéletes munkára való törekvése visszatér az elektronikus korszakban, amelyben a szakér

tői ismeretek egyre inkább elérhetők mindenki számára. A digitális világ nemcsak 24 órán át nyújt ilyen ismereteket, de még számos, erre épülő munkalehetőséget is teremt. Erre a térre a játék és a munka közötti határ elmosódása is jellemző. A játék és a munka kettősségét fejezte ki annak idején az üzletet szem előtt tartó DOS és a játékközpontú Macintosh alkalmazások közötti különbség, amely aztán a Windows alkotta szintézisben egyesült. Ezt vizsgálja a tizenegyedik fejezet. Némi magyarázat is kívánkozik ehhez a megállapításhoz, hiszen Magyarországon csak korlátozott mértékben terjedtek el az Apple cég Macintosh számítógépei, amelyek már a korai korszakban metaforikus elnevezéseket (pl. szemétláda) és ikonokat használtak, amit idehaza aztán a Windowsban ismerhettünk meg. A szakértelmet követelő DOS-szal szemben sok tekintetben valóban egyszerű, „játékos” szellemet tükröztek.A tizenkettedik fejezetben arról esik szó, hogy miként válnak a divatjamúlt technológiák művészi formákká. A technológiák működését nem akkor látjuk a legvilágosabban, amikor még intenzíven használjuk őket, hanem amikor már más technológiák részben átveszik a szerepüket. Ennek egy aspektusát már láttuk, amikor arról beszéltünk, hogy a régi médiumok az újabb médiumok tartalmává válnak. A másik aspektusa ennek a kérdésnek, hogy az elavult technológiákat sokszor az alkalmazásukból származó puszta élvezet kedvéért használjuk, azaz mintha visszanéznénk rájuk és művészi alkotásokként szemlélnénk őket. Ilyenné kezdenek válni a nyomtatott termékek is. Gondoljunk csak a napilapok címoldalai elrendezésének fejlődésére.A tizenharmadik fejezet azt vizsgálja, vajon életünk és munkavégzésünk valóban jobb lesz-e a digitális világban. A tényleges előrelépés mellett ugyanis a virtuális világ illuzórikus, vagy legalábbis tökéletlen is.A jövőbe tekintés folytatódik a következő fejezetekben is. A tizennegyedik fejezet a visszapillantó tükör metaforájára épül, mondván, hogy a jövőt úgy
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közelítjük meg, hogy közben látjuk a múltat is. Az Internetet par excellence visszapillantó tükörben nézzük: kritikusai televíziós képernyőnek tekintik, hívei a könyv továbbfejlesztésének.McLuhan szerint a médiával és hatásával kapcsolatban négy kérdést tehetünk fel. Mit javít meg vagy nagyít fel a kultúrában? Mit tesz feleslegessé vagy szorít háttérbe? Mit hoz vissza a múltból, a korábban elavultnak tekintett tárgyak, jelenségek köréből? Mivé változik, amikor eléri lehetőségeinek határát? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tizenötödik fejezet a digitális korszak médiumai tekintetében. Vajon -  teszi fel a kérdést Levinson -  a digitális korszak erői hatnak-e olyan mértékben, hogy lehetetlenné tegyék bármilyen totalitárius múlt visszatérését?
Koltay Tibor

CHOWDHURY, Gobinda -  CHOWDHURY, Sudatta Introduction to digital libraries /G[obinda] G. Chowdhury ; Sudatta Chowdhury. - London : Facet, 2003. - XV, 359 p. ; 23 cm ISBN 1.85604-465-3

Jegyzetek1. SZECSKŐ Tamás: Bevezetés: a televíziós jelenség. In.: A televíziós jelenség. Budapest: Gondolat, 1976. 13. p.2. M CLUH AN , M.: Televízió: a félénk óriás. In.: A televíziós jelenség. Budapest: Gondolat, 1976. 73-102. p.3. M CLUH AN , M.: A Gutenberg-galaxis: a tipográfiai ember létrejötte. Budapest: Trezor, 2001.4. Z. KARVALICS László: Bevezető' az információs társadalom tudománytörténetéhez. Információs Társadalom. 2001., 1. évf., 1. sz., 34-48.

Bevezetés a digitális 
könyvtárak világába

A könyv átfogó jellegű munka, amely elsősorban a digitális könyvtárakkal könyvtár és informatika, valamint számítástechnika szakon ismerkedő hallgatóknak szól. Természetesen gyakorló szakembereknek, sőt a digitális könyvtári kutatás legújabb fejleményeivel lépést tartani kívánó kutatóknak is ajánlják a szerzők, Gobina Chowdhury, aki a Strathclyde Egyetem Számítástechnikai ás Informatikai Tanszékének
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oktatója és Sudatta Chowdhury, aki ugyanott tudományos munkatárs.Az első fejezetet a digitális könyvtár meghatározásához kapcsolódó (nem is olyan egyszerű) kérdések megtárgyalásának szentelik a szerzők. Itt mutatnak rá arra a Christine Borgman által megfogalmazott kettősségre, hogy a digitális könyvtár fogalmát a (főként) számítástechnikus és mérnök kutatók másként határozzák meg, mint a könyvtárosok. Azt mondtuk, átfogó jellegű műről van szó, tehát nem meglepő, hogy nagyban épít Christine Borgman közismert munkájára1 vagy William 
Arms előzőekben ismertetett könyvére2. A nem szorosan témába tartozó, de kapcsolódó művek között is van olyan, amelyikre ez igaz. Ilyen Peter Clayton és G.E. Gorman3, valamint Peter Brophy műve4 is. (Következő számunkban ismertetjük. -  A szerk.)A szerzők a digitális könyvtárak következő jellemzőit írják le:© Számos információforrást tartalmazhatnak a szövegtől a képig, a hangtól a videóig.© Nagyban csökkentik a hagyományos könyvtárak megkövetelte fizikai tér iránti igényt.© Felhasználóik bárhol a világon elosztva lehetnek, és néhány esetben eltérő szintű szolgáltatások nyújthatók a helyi és a távoli felhasználók számára.© Felhasználóik személyre szóló gyűjteményeket alakíthatnak ki maguknak.© Különböző szervereken található különböző információ-forrásokhoz nyújtanak hozzáférést, ezért kritikus kérdés az infrastruktúra és az in- teroperabilitás, azaz a rendszerek egymással való együttműködési képessége.© Egyszerre több felhasználó is használhatja ugyanazt az információforrást, ami a hagyományos könyvtárakban nem lehetséges.© Nemcsak a papírról a digitálisra történő váltást hozták magukkal, hanem a tulajdonnal kapcsolatos paradigmaváltást is, hiszen sok digitális

könyvtár olyan forrásokhoz nyújt hozzáférést, amely nem a tulajdona.© A könyvtárosok gyűjteményfejlesztési tapasztalata és szabályai kiemelkedő szerepet kapnak, mivel a hozzáférés nem probléma, viszont a túl sok információ az, így szűrő-mechanizmusok beépítésére van szükség.© A valóban globális információs infrastruktúra kiépítéséhez szükséges a többnyelvű információkezelés.© Feltételezik az emberi közvetítők kikapcsolását, ezért megfelelő mechanizmusok kellenek a felhasználók információ-technológiai, tárgyi és nyelvi készségeinek támogatására.© Jobb információ-visszakeresést kell nyújtaniuk.© A digitális információt különböző emberek egyéni igényeik alapján jeleníthetik meg és használhatják.© Megszüntetik az időbeli, térbeli és nyelvi korlátokat.Ebben a felsorolásban persze egyaránt vannak tényszerűen létező jellemzők és óhajok, a digitális könyvtárakkal szemben megfogalmazott, de még meg nem valósított követelmények, még ha nem is mindegyik szerepel óhajtó módban.Némileg hasonló a helyzet a digitális könyvtárak hatásainak felsorolásával is. Itt a következőket olvashatjuk a digitális könyvtárakról:© A felhasználóhoz viszik az információt.© Az információ jobb keresését és kezelését teszik lehetővé.© Javítják az információ megosztását.© Friss információhoz való hozzáférést biztosítanak.© Az információ jobb felhasználását teszik lehetővé.© Javítják az együttműködést.© Csökkentik a digitális szakadékot.
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A könyvtárakat mindig is különbözőképpen kategorizáltuk aszerint, hogy milyen közösség(ek)et szolgálnak, ki a fenntartójuk stb. A digitális könyvtárak új kategóriát jelentenek, amely szolgálhatja egyetlen vagy többféle dokumentumtípus feldolgozását, kiszolgálhat egy meghatározott felhasználói csoport, vagy specifikus intézménytípus, de akár az összes ilyen kiszolgálására is lehet hivatott.A már létező brit, amerikai, európai és más országokbeli számos digitális könyvtárról a második fejezett nyújt áttekintést. Rövid, de informatív leírást kapunk itt a korai digitális könyvtári projektekről, mint amilyen az 1992-ben, Nagy-Britanniá- ban indított ELINOR. Itt olvashatunk a nemzeti könyvtárak projektjeiről, köztük a Kongresszusi Könyvtár 1995-ben útjára indított THOMAS projektjéről; egyetemi digitális könyvtárakról, mint például a Kaliforniai Digitális Könyvtár (California 
Digital Library); speciális anyagok digitális könyvtárairól, mint az Alexandria Digital Library, amely térképeket és más térinformációs anyagokat tartalmaz.A kutatásokat bemutató, harmadik fejezet hasonló módon szól például a brit eLib három fázisáról, az amerikai Digitális Könyvtári Kezdeményezés (DLI) különböző fázisairól. Röviden bemutatják a szerzők az Amerikai Egyesült Államok digitális könyvtári kutatóközpontjait, az amerikai NSF és a brit 
JISC  által közösen finanszírozott projekteket. Az előző fejezethez hasonlóan itt is szerepelnek kanadai, ausztrál, európai-uniós projektek.A digitális könyvtárak kialakításával foglalkozó, negyedik fejezetben tárgyalják a szerzők a méretezés, a fenntarthatóság, az interoperabilitás (a rendszerek egymással való együttműködési képessége) kérdéseit, amelyek a digitális könyvtár alapvető technikai jellegű jellemzői. Itt hívják fel a figyelmünket arra a nyolc alapelvre, amelyek megfogalmazásában döntő szerep volt Arms munkásságának.Ezek a következők:

1. A digitális könyvtárak technikai kerete a jogi és társadalmi kereteken belül működik.2. A digitális könyvtárakkal kapcsolatos fogalmak megértése csak szabványos terminológia segítségével lehetséges.3. A digitális könyvtárak architektúrájának el kell különülnie a bennük kezelt tartalomtól.4. A digitális könyvtárak alapvető építőkövei a nevek és az azonosítók.5. A digitális könyvtári objektumok többet jelentenek bitek sorozatainál. Tartalmukról megfelelő metaadatokkal kell rendelkeznünk.6. A digitális könyvtári objektumok nem kötődhetnek egy-egy konkrét technológiához. Különböző felhasználók számára igény esetén különféleképpen lehessen ugyanazt azt információt megjeleníteni és használni.7. A digitális anyagok repozitóriumainak gondozniuk kell az ott található információt. Tartalmazniuk kell a tartalomra, a jogokra és az elérésre vonatkozó információt is8. A felhasználók intellektuális műveket igényelnek, nem pedig digitális objektumokat. A digitális objektumokat úgy kell tárolni, hogy belőlük koherens egészeket állíthassunk elő.Ez a fejezet foglalkozik még a digitális könyvtárak modelljeivel, valamint a szabványok problémájával is. A szerzők felhívják a figyelmünket arra, hogy a legújabb kutatások szerint a könyvtárak hagyományos gyűjteményszervezési elvei jól hasznosíthatók a digitális könyvtárakban is.Ez a kérdés pedig már átvezet bennünket az ötödik fejezethez, amely az állományépítéssel foglalkozik. A digitális könyvtárakban bármilyen formában és formátumban, a legkülönbözőbb szoftverekkel és hardverekkel kezelhető módon találhatók anyagok, így az állomány építése igen komplex. A szerzők kiemelik, hogy a digitális könyvtárakban egyaránt kezelni kell az ingyenes és a térítésköteles tartalmakat is. Hasznosak a kiválasztásnak azok a kritériumai is, amelyeket közölnek.
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A digitális könyvtárak egyaránt tartalmaznak eleve digitális formában létrejött és utólag digitalizált anyagokat. Ezért érthető, hogy a kötet tartalmaz egy, a digitalizálás technikájával foglalkozó (hatodik) fejezetet, amelyik eléggé rövid, így nem tárgyal minden, számba jöhető kérdést. Azért mondjuk el, hogy itt találunk listát a különböző fájl-formátumokról, továbbá szó esik a digitalizálás költségeiről is.Vajon a könyvtárakban használatos hagyományos formai és tartalmi feltárási eszközök és technikák használhatók-e a digitális könyvtárakban, és ha igen, akkor miként tehetjük ezt a legjobban. Ezzel foglalkozik a hetedik fejezet. Olyan osztályozási rendszerekkel találkozunk itt, mint amilyet a BUBL 
Link használt, vagy a mérnöki tudományok forrásait feltáró két forráskalauz, az EELS (Engineering 
Electronic Library Sweden) és a EEVL (Edinburgh 
Engineering Virtual Library), vagy mint a Cyber- 
Dewey; és a társadalomtudomány forráskalauza, a 
SÓSIG (Social Science Information Gateway).A szerzők elgondolkoznak azon, milyen jó lenne, ha volna a World Wide Weben olyan központi katalógus, amely feltárná az ott található digitális információforrásokat. Ez nagyban megkönnyítené a digitális könyvtárak munkáját. A katalogizálás azonban számos akadályba ütközik. Először is, túl sok az információforrás. Ráadásul a MARC-formátum és a katalogizálási szabályok nem tűnnek alkalmasnak arra, hogy a digitális források minden jellemzőjét leírjuk. Ezért születtek meg a különféle meta- adat-formátumok. A metaadatokat többféleképpen osztályozzák. Az egyik osztályozás szerint a metaadatok a következők lehetnek:© adminisztratív metaadatok,© leíró metaadatok,© a megőrzéssel kapcsolatos metaadatok,© technikai metaadatok,© a használattal kapcsolatos metaadatok.

Ebben a fejezetben természetesen szerepel a Dub
lin Core és más metaadat-szabványok rövid bemutatása, valamint az SGML és az XM L  szerepének ismertetése. Találunk itt egy összeállítást a metaada- tokkal kapcsolatos kutatási projektekről, így a 2000-ben véget ért DESIRE projektről, az Imesh 
Toolkit-rő\, a brit eLib program eredményeire épülő RDN  (Resource Discovery Network) metaadat- kezdeményezéséről, a Renardus projekt vizuális megjelenítő eszközéről, a World Wide Web Consortium RDF (Resource Description Framework) projektjéről.Aligha kérdéses, hogy kiemelkedő fontosságú kérdéskört, a hozzáférés és a felhasználói interfészek problémáit tárgyalja a nyolcadik fejezet.Az interfészekkel szemben a következő követelményeket állíthatjuk:© Törekedjünk a terminológia, az elrendezések, az utasítások, betűtípusok, a színek konzisztens használatára!© A gyakorlott felhasználóknak nyújtsunk lehetőséget bizonyos lépések átugrására, kikerülésére!© Adjunk informatív visszajelzéseket a forrásokról, a keresés tartalmáról!© Tervezzük meg az ülés zárását!© Tegyük lehetővé a parancsok, akciók visszavonását és módosítását!© Támogassuk a felhasználói ellenőrzést: tudja követni a keresés lefolyását és paramétereit!© Csökkentsük a rövid távú emlékezet megterhelését: a rendszernek nyilván kell tartani több tevékenységet és lehetővé kell tennie, hogy korábbi tevékenységekhez könnyen vissza lehessen ugrani!© Legyen elegendő hely szövegek beírására!© Legyenek alternatív interfészek a kezdő és a gyakorlott felhasználóknak!A kilencedik fejezet az információ-visszakeresés kérdéseivel foglalkozik. Az elvi kérdések megtárgya-
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lása után több digitális könyvtár (a California 
Digital Library, az Alexandria Digital Library és mások) példáján mutatja be, milyen megoldások születtek ezen a téren.A tizedik fejezet tárgya a digitális archiválás, a digitális dokumentumok megőrzése. A megőrzési stratégiák kapcsán emeljük ki a megőrzés kulcskérdéseinek következő listáját:© Van e jogi alapunk az adott objektum megőrzésére?© Van-e olyan belső értéke, amely népszerűvé teheti célközönségünk körében?© Fennáll-e annak a lehetősége, hogy a jobb hozzáférés, a más anyagokhoz való társítás stb. hozzáadott értéket képvisel?© Unikális-e az objektum?© Lehetséges-e (technikailag) a megőrzés?A digitális könyvtárak szolgáltatásaival foglalkozó (tizenegyedik) fejezet leginkább a digitális refe- rensz-szolgáltatásokat tárgyalja. A tizenkettedik fejezet a digitális könyvtárak társadalmi kihatásai mellett a közgazdasági és jogi kérdéseket vázolja.A könyvtárak értékelése mindig is nehéz feladat volt és a digitális világban csak nehezedett. Olyan kérdéseket is meg kell ugyanis vizsgálnunk ebben a környezetben, mint a tartalom, a szolgáltatások, az infrastruktúra, az információ-visszakeresés, a felhasználói interfészek. Mivel a digitális könyvtárak kialakítása még viszonylag korai szakaszban van, kevesen foglalkoztak még az értékelés kérdéseivel, mindazonáltal növekvő jelentőségű kérdéskört taglal a tizenharmadik fejezet. A tizennegyedik fejezet a könyvtárosoknak, az információs szakembereknek a digitális könyvtárak korában betöltött szerepével, a tizenötödik a digitális könyvtári kutatással foglalkozik.

Amikor a fentiekben hivatkoztunk Borgman és Arms egy-egy könyvére, abban óhatatlanul az a -  nem is teljesen tudatosult -  szándék nyilvánult meg, hogy a digitális könyvtárakról szóló, az utóbbi néhány évben megjelent és a hazai olvasók számra is elérhető könyvek közül kiválasszuk a legjobbat. Ügy tűnik, hogy pozitív és negatív értelemben is „nehéz helyzetben van a zsűri“ . Mindegyik műnek megvannak a maga erényei. A Chowdhury szerzőpáros könyve elsősorban átfogó jellegével emelkedik ki a mezőnyből. Ez nemcsak témáit tekintve igaz, hanem ezt igazolja az irodalomjegyzék is, amely 40 oldalas. Hasznos vonása a könyvnek, hogy számtalan, táblázat, áttekintés, a rendszerek kialakítását és működését szemléltető képernyő található benne, és persze van tárgymutatója is.Ha viszont a három könyvet egymással összevetve nézzük, úgy tűnik, hogy az összkép kicsit olyan, mint amit egy hajdanvolt autótesztben olvastam. Az induló autók között persze hirdettek győztest, mégis az újságírók olyan autót szerettek volna látni, amely olyan jól megy, mint az tesztelt X autó, olyan szép, mint az Y, és olyan megbízható, mint a Z. Ilyen autó pedig nincs.
Koltay Tibor

Jegyzetek1. BORGMAN, Ch.: From Gutenberg to the global information infrastructure. Access to information in the networked world. Cambridge, M A, London: MIT Press, 2000.2. ARM S, W .Y.: Digital libraries. Cambridge, M A, London: MIT Press, 2001.3. CLAYTON, P. -  GORM AN, G.E.: Managing Information Resources in Libraries: Collection Management in Theory and Practice. London: Library Association Publishing, 
2001.4. BROPHY, P.: The library in the twenty-first century. New services for the information age. London: Library Association Publishing, 2001.
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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. január -
(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/

o n -lin e  katalógus (LibriVision):http://nektar.oszk.hu
gyarapodási jegyzékünk:http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/gyarap

könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus dokum entum szolgáltatás:kszk@oszk.hu
adatbázisok (M A N C I és TH ES):http://w3.oszk.hu/manci.htm (a LISA-t könyvtárunkban helyben szolgáltatjuk)

Könyvtári Figyelő:http://www.ki.oszk.hu/kf
m agyar könyvtári lapok tartalom jegyzéke:http://www.oszk.hu/konyvtar/tartj/tartjegy.html
o n -lin e  tájékoztatás a Lib ln fO  keretében:http://libinfo.oszk.hu
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K u t a t á s

03/277BORGMAN, Christine L: The invisible library. Paradox of the global information infrastructure = Libr.Trends. 51.vol. 2003. 4.no. 652-674.p. Bibliogr.
A láthatatlan könyvtár. A világméretű információs infrastruktúra pa
radoxonja

Könyvtártudományi kutatás; Számítógép-hálózat; Tájékoztatási politikaA könyvtárak az országos információs infrastruktúra lényeges elemei, bár ritkán szerepelnek az információpolitikai stratégiáról szóló dokumentumokban. Napjainkban számos kihívással szembesülnek, és ezek a kihívások egyben meghatározzák a könyvtártudományi kutatások fő irányait is.1. A könyvtárak mintegy „láthatatlan infrastruktúraként” jelennek meg a használók és a döntéshozók és fenntartók előtt. Szinte saját sikerességük áldozatai, mivel a jó szolgáltatás soha nem feltűnő', hanem észrevétlenül magától értetődő. Mindebből több átfogó kutatási téma adódik: Mennyire láthatók a könyvtárak használóik és a döntéshozók és fenntartók számára? Mennyire jól jelennek meg a döntéshozók és fenntartók céljai a könyvtárak terveiben és fejlesztési koncepcióiban?2. A könyvtárak ma már nagyon sokféle olyan tartalmat közvetítenek, amely nem saját tulajdonukban van. Meg kell vizsgálni a
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„gyűjtemény” értelmezését. A használókat és a döntéshozókat és fenntartókat is meg kell kérdezni arról, hogyan definiálják a „gyűjtemény” fogalmát, továbbá hogyan használják a különböző típusú gyűjteményeket és tartalmakat. Különösen fontos kutatási probléma, hogy hogyan lehet biztosítani a különböző' forrásokat tartalmazó és sokféle használót kiszolgáló gyűjtemények koherenciáját.3. A megó'rzést és a hozzáférést illetően jelenleg az on-line források elérhetőségének stabilitása a leglényegesebb, kutatásra érdemes kérdéskör. Ebbe beletartoznak az állandó azonosítók, a konzerválás és az elérés biztosítása, továbbá a tudásszervezési módszerek egyaránt.4. Az intézményi keretekkel kapcsolatban nemcsak a különböző típusú közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok és levéltárak), hanem az általuk gondozott gyűjtemények és szolgáltatások közötti határok elmosódása merül fel. A keresőmotorok globális keresést tesznek lehetővé, ugyanakkor az információkeresés során nem különül el megfelelően a különböző intézmények sajátos szerepe, az intézmények közötti kapcsolatok kérdése és a különböző funkciók összevont vagy közös ellátása. Mindez több kutatási témát is felvet.
Ez a négy kérdéskör egymáshoz szorosan kapcsolódik. Vizsgálatukhoz a kutatási módszerek teljes eszköztárát fel kell használni, és a vizsgálatokba be kell vonni a használókat, a tartalmat előállító és kiadó szerzőket, a fenntartó intézményeket és a döntéshozókat. A kutatások tetszés szerint megvalósulhatnak egy-egy könyvtáron, egy-egy oktatási intézményen vagy földrajzi területen belül, és a vállalkozás méretét a mindenkori lehetőségekhez lehet igazítani.

(Hegyközi Ilona)

03/278MARCUM, Deanna B.: Research questions for the digital era library = Libr.Trends. 51.vol. 2003. 4.no. 636- 651.p. Bibliogr.
A digitális kor könyvtára. Három kutatási témaja
vaslat

Elektronikus könyvtár; Könyvtárosképzés -felsőfokú; 
Könyvtártudományi kutatás; Megőrzés; Szolgáltatá
sokAz információs környezet és a használók elvárásainak változásai arra késztetik a könyvtárakat, hogy értékeljék a digitális korszakban betöltött szerepüket. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, jóval többet kell tudniuk a digitális források használatáról, állományvédelméről és a jövő könyvtárának működtetéséhez szükséges képzés tartalmáról.A kutatások három, egymáshoz szorosan kapcsolódó fő témacsoportját a szerző, az USA egyik vezető könyvtárügyi testületé, a Council on Library Resources elnöke, a lap körkérdésére válaszolva a következőképpen fogalmazta meg és kommentálta:1. Hogyan szolgáltathatunk legjobban a digitális 

források használói számára? Milyen forrásokra 
van szükség? Milyen szolgáltatások segítik elő 
leginkább a használatot?Folytatni kell a Digital Libray fórum által megfogalmazott kutatási-fejlesztési és tájékoztatási témák (a használat értékelésére szolgáló kutatási módszerek kidolgozása és alkalmazása digitális könyvtári környezetben; a használók segítése a heti 7 napon át napi 24 órában szolgáltató digitális könyvtárban; a könyvtár mint virtuális és fizikai tér, a használói szokások változásai) vizsgálatát.2. Milyen elemekből álljon össze egy koordinált ál
lományvédelmi és megőrzési stratégia, amely a 
digitális és a hagyományos forrásokra egyaránt 
kiterjed?A korábbi, részkérdésekre irányuló kutatások eredményeire építve ezt az átfogó kérdést kell
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megvizsgálni. A közös stratégia előkészítése során fel kell mérni a digitalizálási és az állomány- védelmi programok helyzetét; meg kell határozni a hosszú távú megőrzés legcélszerűbb módszereit (infrastruktúra, a dokumentumok kiválasztásának módja, az archiválás jogi háttere, követelmények különböző formátumok esetén); javítani kell a hagyományos dokumentumok állományvédelmét.3. Milyen jellegű képzésre van szükségük a jövő  
könyvtárosainak?A könyvtárosi pálya újonnan felmerülő követelményeinek szisztematikus elemzésére van szükség a munkatársak megkeresése, oktatása és folyamatos továbbképzése területén. Meg kell vizsgálni például, hogy milyen szakemberekre és milyen készségekre van szükség a különböző könyvtártípusokban; megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak-e a képzőintézmények; ha nem, akkor hol kaphatják meg a jövő szakemberei a szükséges képzést; a tananyagnak melyik részét kell a munkahelyen történő gyakorlati képzés során elsajátítani; a belátható jövőben milyen arányban kerül sor generációváltásra a könyvtárakban; hogyan lehetne a vezetői állásokat hatékonyan betölteni.

(Hegyközi Ilona)

03/279TENOPIR, Carol: Electronic publishing. Research issues for academic librarians and users = Libr.Trends. 51-vol. 2003. 4.no. 614-635.p. Bibliogr.
Hogyan befolyásolja az elektronikus publikálás a 
felsőoktatási könyvtárosok közvetítő szerepét és a 
használók tudományos tevékenységét? Kutatási 
témajavaslatok

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
folyóirat; Könyvtártudományi kutatás; Kutatás infor
mációellátásaAz elektronikus források gyors terjedése miatt több szempontból is újra kell vizsgálni a könyvtárosok szerepét. A szerző szerint az elektronikus publikálás három területe igényel további kutatásokat. A digitális információforrásokra való áttérés hogyan befolyásolja az egyetemi és főiskolai hallgatók tudományos munkáját? A korábbi kutatások azt mutatják, hogy a hallgatók leginkább a webre és az on-line forrásokra támaszkodnak, és egyre kevesebbet kérdeznek a könyvtárosoktól. Azt azonban nem tudjuk, hogy ezek a változások hogyan hatnak majd a hallgatók tanulására és tudományos munkájára. Ki kell deríteni továbbá azt is, hogy a különálló cikkek és a teljes folyóiratot tartalmazó adatbázisok közötti különbségek hogyan befolyásolják a kutatás módszerét. Hogyan érintik a tudományos munkát azok a döntések, hogy a kiadók mit adnak ki, és a könyvtárak mit vásárolnak meg? Végül szükség van-e egyáltalán a könyvtárosokra mint keresési közvetítőkre? Az on-line rendszereket egyéni használatra tervezik, de ez nem mindig garantálja a legjobb eredményeket.

Lásd még 289, 367 (Autoref.)
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Lásd 111

N e m z e t k ö z i
k ö n y v t á r ü g y

03/280THORHAUGE, Jens: Biblioteki publiczne w prosesie zmian = Bibliotékára. 2003. 5.no. 8-11 .p.
Nyilvános könyvtárak a változások folyamatában

Könyvtári rendszer -országos; Nemzetközi helyzet
kép; Nyilvánosság -könyvtáréAz alábbiakban referált cikk szerzője a Dán Könyvtári Igazgatóság vezetője. Bevezetésként azt fejtegeti, hogy a 21. század nyilvános könyvtára a hibrid könyvtár lesz. Míg a 20. században a nyilvános könyvtárak a kulturális nevelőmunkával, az olvasás általánossá tételével foglalkoztak, addig a hibrid könyvtárak, anélkül hogy a 20. századi elődök feladatait elhagynák, az információs munka vitelére fognak koncentrálni. Mondhatni: tényleges és virtuális szolgáltatásokat működtetnek majd a hatókörükbe tartozó lakosság igényeinek maximális kielégítésére törekedve.Ezt követően kerül sorra a hibrid könyvtárrá alakulás anyagi és szellemi előfeltételeinek ismertetése. Az EU dicséretes módon ambicionálja e feltételek mielőbbi előteremtését. Mindennek számos olyan jele van, amely különböző állásfoglalásokból és projektekből tűnik elő. Különösen fontos a nyilvános könyvtárak fenntartóit orientáló NAPLE-fórum

(2000) és az oeirasi manifesztum (2003). Ez utóbbi dokumentum részletesen szól a hibrid könyvtárak demokratikus voltáról, illetve annak szolgáltatásokban való realizálódásáról.Szerzőnk végül a dán nyilvános könyvtári rendszert ismerteti. Ennek számos tagja már-már elérte a hibrid könyvtári szintet, de az egész rendszer is e cél felé indult el a legutóbbi öt év folyamán. Erről tanúskodik, hogy az önkormányzatok által fenntartott helyi könyvtárak mindegyike az elektronikus hálózatba kapcsolódva működik, és kihasználja e tény hatáskörbővítő lehetőségeit. Munkájukban a központi fenntartású járási könyvtárak segítik őket. A könyvtárközi kölcsönzés és a nemzetiségi ellátás központja az Arhusi Állami és Egyetemi Könyvtár. A koppenhágai Királyi Könyvtár mindenekelőtt a tudományos és szakkönyvtárakkal áll könyvtárközi kölcsönzési és egyéb együttműködési kapcsolatban.A dán nyilvános könyvtárak szolgáltatásai hagyományosan ingyenesek. Mindössze az egészen speciális szolgáltatásokért (pl. sajtófigyelés, bonyolult információkeresés) kell munkadíjat fizetni.
(Futala Tibor)

03/281KACPRZAK, Joanna: Biblioteki publiczne w krajach Unii Europskiej = Poradnik Bibi. 2003. 5.no. 4-8.p.
Nyilvános könyvtárak az EU tagországaiban

Nemzetközi helyzetkép; Nyilvánosság -könyvtáréA huszadik század 90-es éveitől kezdve mindinkább hódít az a meggyőződés, hogy a nyilvános könyvtárak feladatrendszerét ki kell bővíteni, azaz:
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míg meg kell tartani, sőt magasabb szintre kell emelni e könyvtárak hagyományos szolgáltatásait (a számítógépi és távközlési forradalom ebben is segíti őket), addig a megváltozott igényű lakosságra tekintettel mind határozottabban lépni kell az információs funkciók vállalása felé.A nyilvános könyvtárak fejlődése ennek ellenére még az EU-ban sem egyenletes: vannak országai (pl. a skandinávok), ahol -  kis túlzással mondva -  közkönyvtárilag már-már „tejjel-mézzel folyó Kánaán” van, más országai viszont, noha ők is igyekeznek felzárkózni, még sok kívánnivalóval adósak az ellátásban.E bevezetést követően a cikk szerzője országonként írja le a nyilvános könyvtárak helyzetét (az ország területe, az intézmények száma, állománya, használata, a személyzet száma, ráfordítások, szervezeti megoldások). Ezek az országok a következők: Dánia, Finnország, Svédország, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Portugália, Spanyolország és Nagy-Britannia.Európában kb. 100 ezer könyvtár működik, ebből 40 ezer a 70 millió olvasót ellátó nyilvános könyvtár. Ez a könyvtártípus valamennyi országban területileg szóródó, az adott országok szinte valamennyi települését átfogó hálózatot alkot, miközben az intézmények számadatai felettébb eltérőek (Írországban 500, Németországban 13 ezer nyilvános könyvtár működik). Ugyancsak eltérő mértékű a beiratkozott olvasók aránya: az EU-átlag a lakosság 20%-a, miközben Finnországban és más skandináv országokban 50%.A bemutatott különbségek ellenére a szemle egyértelműen dokumentálja: nyilvános könyvtári ellátás nélkül sehol nem lehet „meglenni” , a nyilvános könyvtári ellátásnak pedig mindenütt az az iránya, amely e referátum elején körvonalazódik.
(Futala Tibor)

N e m z e t i  k ö n y v t á r ü g y

03/282LUX, Claudia: The German library system : Structure and new developments = IFLA J. 29.vol. 2003. 2.no. 113-128.p. Bibliogr.Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven
A német könyvtári rendszer: felépítése és a leg
újabb fejlemények

Könyvtári rendszer - országos; KönyvtárügyA tanulmány áttekintést nyújt a német könyvtári rendszerről, amely jelentős változásokon ment át az ország 1990-es újraegyesítése óta. A rendszer négy szintből áll, amelyek mindegyike szoros kapcsolatban áll egymással, egyre több a hasonlóság a különböző szektorok között. Ez a könyvtárosképzés új fejlesztési koncepciójában is tükröződik, és a könyvtárosképző intézetek látványos fejlődéséhez vezetett. Az egyik jelentősen megváltozott szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés, amely teljes mértékben kihasználja az új technológiai lehetőségeket. A digitális könyvtár víziója a különböző könyvtárak új típusú együttműködéséhez vezetett, ami számos projekt keretében anyagi támogatást is talált. Az információs jártasság oktatásának kiinduló pontja az internet, a számítógépes keresési technikák oktatása nem csak a nagy tudományos könyvtárakban, hanem közkönyvtárakban is zajlik. Tekintettel a német iskolásoknak a PISA-felmérésben elért gyenge eredményeire, az olvasáspedagógiai programok, a könyvtárak és iskolák együttműködése a korábbi években tapasztaltakhoz képest egyre szélesebb körű támogatást nyert. A következő néhány évben a német könyvtárosoknak számos kihívással kell még számolniuk.A cikk az IFLA 69., Berlinben rendezett világkonferenciájára készült.
(Autoref. alapján)
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03/283STARODUBOVA, Nina Zaharovna: Raspredelennyj fond Rossii: istoriá i sovremennoe sostoänie = Bibliotéka. 2003. 3.no. 43-46.p.
Oroszország osztott állománya: a múlt és a mai 
helyzet

Állomány; Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári 
rendszer - országos; KötelespéldányAmit napjainkban osztott állománynak, illetve a könyvtárak/információs központok erre alapuló működésének neveznek, korábban, mondhatni: még a szakma „kézműves korszakában”, orosz földön is egyszerűen gyűjtési (gyűjtőköri) munkamegosztásnak és együttműködésnek tituláltak. A központi katalógus és a könyvtárak benne való részvétele révén egyes könyvtárosok (pl. F. Reiss, V. So- bolsikov) már a 19. század elejétől kezdve gondolták megoldani azt a problémát, amely abból adódott, hogy egyetlen könyvtár képtelen minden jogos igényt kielégíteni.Az októberi forradalom után -  a könyvtárügy centralizálásáról kiadott dekrétum tanúskodik róla -  radikális könyvtári, következésképpen állományi egyesítést tűztek ki célul. Ennek megvalósítását a NÉP körülményei tették lehetetlenné.Ezt követően különféle párt- és kormányhatározatok (1932, 1959, 1984) érintették a problémát, pontosabban: e problematika egyik-másik vonatkozását. Átfogó rendezésre azonban nem került sor. Az osztott állomány immár korszerűen értelmezett kérdését a realitás talajára az 1994. évi kötelespél- dány-szolgáltatási törvény helyezte azzal, hogy meghatározta: mely könyvtárak és intézmények milyen (országos, regionális, helyi, speciális gyűjteményi funkciójú) kötelespéldányra jogosultak. Ugyanekkor keletkezett a könyvtári törvény is, melyet köztársasági (regionális) könyvtári törvények követtek. Ilyetén módon megteremtődtek az osztott állománnyal kapcsolatos koncepció jogi alapjai.

2000- ben a kötelespéldány-szolgáltatási törvény korszerűsítése további „zöld jelzéseket” adott,2001- ben az Oroszországi Állami Könyvtár tüzetes felmérést végzett az osztott állománnyal kapcsolatos koncepció megvalósulásának helyzetéről. 2002- ben aztán szemináriumon mutatták be a felmérés eredményeit. A szeminárium egyetértett a dokumentumban javasolt állásfoglalással, miszerint ágazatközi bizottságnak kell elvégezni benne az „utolsó simításokat” , miközben az osztott állomány intézményi struktúráján változtatni nem kell. Az említett végmunkálatokat főként bizonyos részletek (pl. letéti helyek, „megőrző könyvtárak” stb.) „ci- zellálására” kell fordítani. Van még egy fontos feladat: rögzíteni, hogy a használók miként férjenek hozzá az osztott állományi rendszerben megtalálható dokumentumokhoz. Elvileg ez korlátozottság nélküliséget jelent. S hogy ne csak elvileg jelentse ezt, hanem a legkorszerűbb értelemben gyakorlatilag is, a bizottságnak a „belekerülési támogatások” összegszerűségeiben is állást kell foglalnia.
(Futala Tibor)

03/284SZYMOROWSKA, Tereza E.: INFOBIBnet -  szansa czy ztudna nadzieja? = Poradnik Bibi. 2003. 1.no. 8-10.p.
Az INFOBIBnet -  esély vagy hiú reménység?

Könyvtári rendszer -országos; Gépesítési terv; Szá
mítógép-hálózatLengyelországban 2001 folyamán közel tízmillió állampolgár vette igénybe a nyilvános könyvtárakat, ami az ország lakosságának megközelítően 39%-a. Az irántuk fokozódó igény kiáltó ellentétben van a működési-felszerésbeli feltételek elégtelenségével. Tömegesen fordulnak elő olyan könyvtárak (főként falun), amelyek egy év leforgása alatt egyetlen könyvet sem tudtak vásárolni. Még kedvezőtlenebb a szituáció a könyvtárak számítógépesítését illető-
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en. Városon az intézmények 3,64%-a rendelkezik web- oldallal, 15,44%-a internet-hozzáféréssel, 32,38%-a számítógép es munkafolyamatokkal. Ugyanez falun: 0,27; 2,06 és 7,2%.A siralmas elmaradás felveti az államhatalmi és államigazgatási szervek felelősségét. A könyvtárosokét is annyiban, hogy eleddig képtelenek voltak intézményük társadalmi fontosságát a fenntartóknak és a felügyeleti szerveknek bebizonyítani. A társadalom informatizálásával kapcsolatos kormányzati és parlamenti dokumentumokban szóba sem került a nyilvános könyvtárak e folyamatokban való hasznosítása.E kilátástalanságban revelációként hatott, hogy az „E-Lengyelország 2006” című legújabb minisztériumi tájékoztatási tervezetben hirtelen megjelentek a nyilvános könyvtárak mint fontos letéteményesei a minél előbb és minél következetesebben véghezvi- endő nagy társadalmi „továbbképzésnek”, illetve mielőbb megvalósítandó társadalmi gyakorlatnak. Az iménti dokumentum az „INFOBIBnet” című al- projektben rendeli el a nyilvános könyvtári részvétel fejlesztési, anyagi és szellemi beruházási tennivalóinak kimunkálását. A könyvtári alprojekt tartalmi összetételében már kialakult az első konszenzus. Az elkészítendő dokumentum a következő tagolódásban adja elő a teendőket: az alprojekt prioritásai, a nyilvános könyvtár rendeltetése, a nyilvános könyvtári hálózat céljai, a várható haszon, az alprojekt partnerei. Az egyes fejezeteken belüli tartalomhoz hozzá lehet szólni -  módosítani és/vagy ki lehet egészíteni - ,  minthogy az interneten megtalálható. Az illetékes könyvtárosok óvatos optimizmussal kísérik a fejleményeket.
Lásd még 280, 285 (Futala Tibor)

03/285RICHTER, Vít: Spolupráce : Nejobtíznéjsí knihovnická disciplína = Ctenár. 55.roc. 2003. 6.no. 162-167.p. Bibliogr. 12 tétel.
Együttműködés: a legnehezebb könyvtárosi „tudo
mány”

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Támoga
tás -pénzügyi -állami, hatóságiNapjainkban az egyének és az intézmények egyaránt kénytelenek kooperálni. Ez alól a könyvtárak sem kivételek.A könyvtárközi együttműködésnek is az az első feltétele, hogy a kommunikációt, az információcserét ne akadályozza semmi. Egyébként az új lehetőségek (internet, elektronikus periodikumok, weboldalak) túlnyomórészt kiküszöbölik a kommunikáció korábbi lassúságát és drágaságát. A jelenlegi helyzet jellemző előnyei az alábbiak:-  Az internetes információterjesztés kikerüli a hierarchikus irányítási struktúrákat, számos alapozó munka nem kötődik többé szükségszerűen a nagykönyvtárakhoz.-  A szakmai diskurzusban új résztvevők hallathatják a hangjukat, s ennek következtében kibővül a könyvtáros közösség szellemi potenciálja.-  Az olcsó kommunikációnak köszönhetően nem kerül elköltésre az utazási költségek jelentős része.-  Az előzetes információ lehetősége eredményesebbé tette az értekezleteket és a konferenciákat, mivel nem szükséges tartamuk jelentős részét információközlésre fordítani, hanem azonnal rá lehet térni a napirendi pontok megvitatására.-  A könyvtárosi közösségen belül könnyebbé válik a közmegegyezés.
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-  A közösség speciális érdeklődésű tagjai egyszerűbben szervezhetik együttműködésüket.-  Az együttműködés további feltétele a bizalom. Bár természetesen mindenki nyerni akar valamit a kooperáción, nem szabad hagyni, hogy bárki munka nélkül tegye ezt. Ezért ragaszkodni kell ahhoz, hogy az együttműködésen belül a bizalom légköre uralkodjék. Ennek kialakulását és fennmaradását elősegíti:-  a közös érdekek és problémák megtalálása és megfogalmazása;-  a hatékony inspiráció, a negatívumok kiküszöbölése, a pozitívumok szüntelen erősítése;-  az együttes tervezés és feladat-végrehajtás;-  a vitafórumok és döntéshozatalok demokratikus realizálása;-  a célszerű taktika és módszerfelhasználás;-  működőképes csoportok szervezése;-  a vezetésre alkalmas kollégák kiválasztása;-  a méltányos publicitás;-  a nem formális kontaktusok kialakításának ösztönzése.„Belkönyvtári” viszonylatban nem kell együttműködésről beszélni, minthogy itt a kapcsolatok és a hierarchiák szabályozva vannak. Ez a hivatalos szigorúság azonban könyvtárközi szinten nem használható: itt az empátiának van nagy szerepe,
Az együttműködés felbomlásának lehetséges okai:-  Akadozik az információáramlás, nem demokratikus a döntéshozatal.-  Sok a klikk, gyakori a személyeskedés.-  Megbénül a kritika és a vitaszellem.-  Nem kell megfogadni a legmegalapozottabb kritikát sem.-  Az együttműködés tematikáját az izgágák kérdőjelezhetik meg.-  Eluralkodik a hazudozás és az őszintétlenség.-  A „kivételezettek” jobban járnak, mint a többiek.

-  Senki nem tartja be vállalásait, nem teljesíti őket.-  Alkalmatlan a vezető.Csehországban mostanában kezdenek „divatba jönni” azok a támogatási formák, amelyek elnyerésének feltétele meghatározott kooperációk vállalása. Ez érezhetően növeli az együttműködési hajlamot. A támogatásoknak ezt a formáját a Soros-féle Open Society Institute honosította meg. Nyomában a kulturális és az oktatási minisztérium élt vele. 1999-ben 75,4, 2000-ben 212,2, 2001-ben 329,9,2002-ben pedig 296,6 millió cseh koronát fordított az ilyen módszerű célra a két minisztérium. A jövőben sem kíván lemondani róla.
(Futala Tibor)

03/286BRAHMS, Ewald: Haben Sammelschwerpunkte noch eine Zukunft? = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 50.Jg. 2003.2.no. 89-96.p. Bibliogr.Res. angol nyelven
Van-e jövője a gyűjtőköri együttműködésnek?

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés 
-belföldi; Felsőoktatási könyvtárA német könyvtárügyben a szakirodalmi ellátás fontos bázisa az a gyűjtőköri együttműködés, melyben az országos feladatkörű szakkönyvtárak és a hasonló funkciójú szakgyűjtemények vesznek részt. E hálózat a 2. világháború után a Német Kutatási Társaság ösztönzésére jött létre, mivel az NSZK nemzeti könyvtára nem tudta vállalni a szak- tudományok által igényelt külföldi szakirodalom biztosítását, (ahogyan azt némely más ország nemzeti könyvtára megtette). A szakkönyvtárak és szakgyűjtemények feladata, hogy a maguk tudományterületén beszerezzék a külföldi és hazai releváns szakirodalmat, biztosítsák ennek feltárását katalógusok, gyarapodási jegyzékek, szakbibliográfiák formájában, és a kutató-tájékoztató munkában maxi
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málisan használják fel a számítógépes lehetőségeket. Ezzel a többi könyvtárat, elsősorban az egyetemi és főiskolai könyvtárakat felmentik a szakiroda- lom teljességre törő beszerzésének terhétől.A „kiemelt gyűjtőköröket magában foglaló hálózat 47 szakkönyvtárból és 23 szakgyűjteményből áll, ezen belül „központi szakkönyvtáraként működnek az alkalmazott tudományok legfontosabb könyvtárai (mérnöki-, agrár-, közgazdasági és orvostudományi könyvtárak). A hálózat eredetileg az NSZK-ban épült ki, de a két német állam egyesülése után az NDK-ra is kiterjesztették.Az információs technológia változásai újabban megkérdőjelezni látszanak a szakkönyvtári és szakgyűjteményi hálózat jövőjét. A folyóiratok kiadói és az üzleti információszolgáltatók közvetlenül a használót célozzák meg elektronikus szolgáltatásaikkal, az egyetemek és főiskolák kutatói az interneten keresztül közvetítő nélkül is hozzájuthatnak az adatbázisokhoz, a könyvtárak már nem elsőleges lelőhelyei a tudományos irodalomnak, szerepük megváltozott.A szakkönyvtáraknak azonban megvan a lehetőségük pozíciójuk megerősítésére. Esélyüket növeli, hogy minőségileg kiemelkedő gyűjteményekre tudnak támaszkodni és szakértői a nehezen hozzáférhető külföldi irodalomhoz való hozzájutásnak is. Sajátos előnyt biztosíthatna számukra, ha a nyomtatott és a digitális információhordozóikat egységes rendszerben tudnák feltárni. (Ez a munka már elkezdődött, de még nem jutott el a kívánatos eredményhez.) A szakkönyvtárak a tudományos kommunikációs rendszer meghatározó részeivé válhatnának a szakmai elektronikus preprint szolgáltatások kiterjesztése útján, ami az információ útját ingyenessé vagy olcsóbbá tenné, s ezzel a szakkönyvtárak a tudományos folyóiratok árrobbanásának mérsékléséhez is hozzájárulnának.A német tudományos élet fontos intézményei ugyancsak a jövő fontos szereplőiként tartják számon ezeket a könyvtárakat. A Német Kutatási Tár

saság 1998-ban „Memorandum”-ot adott ki a szak- irodalmi ellátás továbbfejlesztéséről, a szakkönyvtári hálózat új feladatairól. A Német Tudományos Tanács 2000-ben kiadott „Tézisei” a nemzetközi tudományos hálózatokhoz való szorosabb kapcsolódásban, a modern információs- és kommunikációs technika intenzívebb használatában látják a jövő fejlődésének útját, a Tanács Ajánlásai pedig leszögezik, hogy a jövőben az egyetemi és főiskolai könyvtárak nem vállalhatják egyedül a szakirodalmi igények kielégítését, hanem „a hazai és külföldi könyvtárak hálóval összekötött és kooperáló rendszere” tud csak megfelelő szolgáltatást nyújtani.
(Katsányi Sándor)

03/287KALTWASSER, Franz Georg -  WEBER, Hartmut: In Büchern manifestiert sich der geistige Austausch zwischen Polen und Deutschland : Bericht über ein deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt = Z.Biblio- thekswes. Bibliogr. 50 Jg . 2003. 2.no. 78-88.p.Res. angol nyelven
Német-lengyel közös projekt régi és ritka könyvek 
mikrofilmezésére

Együttműködés -nemzetközi; Folyóirat; Mikrofilme
zés; Régi és ritka könyvek; Támogatás -pénzügyi 
-társadalmiA német és a lengyel könyvtárosok legnagyobb közös projektjeit eddig wroclawi, gdanski, poznani, szczecini, varsói és müncheni könyvtárakban valósították meg. Üjabban a stuttgarti Robert Bosch alapítvány és a varsói német-lengyel együttműködési alap támogatásával 2 millió 250 ezer eurós költség- vetést hoztak létre olyan program megvalósítására, melynek célja 40 ezer olyan régi és ritka, 1501 és 1800 között megjelent könyv mikrofilmezése volt, amelyek Sziléziából, Pomeraniából és olyan területekről származtak, ahol a történelem folyamán a német és a lengyel kultúra egybefonódott. Ezenkí
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vül a projekt keretében 19. és 20. századi héber és jiddis folyóiratokat és újságokat is konzerváltak.
(Autorej.)

Lásd még 291, 310, 312-313, 323-324, 335, 356, 365, 369

Lásd 283
K ö n y v t á r o s i  h i v a t á s

03/288CROWLEY, Bill: The suicide of the public librarian = Libr.J. 128.V0I. 2003. 7.no. 48-49.p.
A közművelődési könyvtár „öngyilkossága”: a vég
zettségi követelmények leszállítása

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; Mun
kabér, alkalmazás; VezetésA könyvtári rendszert erőteljesen használják az olvasók tömegei, de a rendszer egy csúnya titkot is rejt magában: folyamatosan gyengülnek ugyanis szakmai pozíciói. A professzionális könyvtárosság túléléséhez az is hozzátartozik, amit más területen a „szakmai elmélet kialakításáénak neveznek. Ezen elméletek szerint, még ha valaki tudományos fokozatot is szerez, esetleg az ALA által akkreditált programok valamelyikéből, nem jelenti egyben azt, hogy a munkahelyén meg is becsülik.A támogatottság hiánya abból is jól látszik, hogy a munkaadók alulfizetik könyvtárosaikat. A személyzet megbecsültségének szisztematikus leépítése többféle formában jelenik meg; a gyűjteményalakítás feladatait például elveszik az olvasószolgálat munkatársaitól -  nekik most az információnyújtásra kell koncentrálniuk - ,  és részmunkaidős gyara

pítókra bízzák (emellett magasabb díjazást kapnak, mint az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosok). Egy jól ismert könyvtár pedig, miután összevetette saját személyi ellátottságát a helyi könyvtárakéval, arra a megállapításra jutott, hogy „túl sok a fokozattal rendelkező könyvtárosuk” . Rendszerré vált az is, hogy a megüresedett könyvtárosi állásokra olyan kisegítőket alkalmaznak, akik nem szereztek fokozatot; ezeket a munkatársakat azután beosztják a tájékoztató szolgálatba, ahol a végzett szakembereknek is legalább három évükbe telik, amire megfelelően el tudják látni ezt a munkát. A gyermekkönyvtárosoktól is elveszik a mesefoglalkozásokat, és vezetői feladatokat bíznak rájuk. Nevezzük ezt a könyvtárat „Jonestown Public Library” - nak (JPL), a várost pedig „Franklin” -nek -  ha ugyanis igazi nevén szerepelne, személyeskedővé válna a mondandó, és elterelné a figyelmet a lényegről: a szakma laicizálódásáról. A szerző nem azt állítja, hogy a JPL felső vezetése hozzá nem értő vagy hogy gonosz, hiszen elismertségük és helyi támogatottságuk láttán nyilvánvaló, hogy rövid távon jól működnek. Ami felróható nekik, az a szakmai rövidlátás. Egykori főnöke mindig arra törekedett, hogy a könyvtárosok bére, s ezáltal szakmai elismertségük is emelkedjék, mert ezt alapvető fontosságúnak tartotta. A JLP viszont csökkenti a könyvtárosok feladatkörét, és tanonc szintre redukálja a képzettségüket.A szerző, aki maga is oktat a Dominikánus egyetemen (River Forest, Illinois), nem szeretné, ha részrehajlással vádolnák, és hogy a tanári presztízs miatt emeli fel szavát, kijelenti: ha ez a tendencia általánossá válik, akkor a képzés is alkalmazkodni fog ezekhez az igényekhez. Ugyanakkor meggyőződéssel vallja, hogy a JPL esete nyomán a könyvtárosoknak össze kell fogni szakmájuk jövője védelmében.
(Murányi Lajos)
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03/289PARK, Soyeon: Research methods as a core competency = J.Educ.LibrMSci. 44.vol. 2003. 1.no. 17-25.p. Bibliogr. 9 tétel.
A kutatásmódszertan oktatása a könyvtárosképzés 
keretében

Könyvtárosképzés - felsőfokú; Könyvtártudományi 
kutatás; Tanterv, óratervAz Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) által akkreditált 56 program közül 52 tantervét vizsgálták. Ezek közül húszban nem kötelező a kutatásmódszertan, sőt nem is szerepel ilyen jellegű tárgy a kínálatban. A U.S. News 8c World Report c. napilap listája alapján a legjobbak közé tartozó 11 tanszék közül csak ötben kötelező e tárgy felvétele. Egy utó- vizsgálat azt mutatja, hogy a fentiek nem változtak 2002 áprilisában sem, sőt kettővel nőtt a kutatásmódszertant nem oktató tanszékek száma.A felmérés készítője ebből azt a következtetést vonja le, hogy a könyvtártudomány e tekintetben a humán tudományokhoz közelít, nem pedig a társadalomtudományokhoz, amelyek oktatásában -  az üzleti tanulmányokhoz és a szociális munkások képzéséhez hasonlóan -  jóval nagyobb szerepet kap a kutatásmódszertan. A könyvtártudomány ezzel egyúttal a kutatásmódszertant szintén kevéssé fontosnak tekintő pedagógiai szakokhoz közelít. Pedig a könyvtárosok a kutatásnak nemcsak fogyasztói, hanem termelői is, azaz tudományos kutatást folytatnak és publikálnak. Nem helyeselhető tehát, ha nincsenek erre felkészítve. A kutatásmódszertan ilyen mértékű elhanyagolása pedig azt teheti esetleg szükségessé, hogy az ALA az akkreditáció feltételéül szabja ennek a tárgynak a kötelező felvételét.

(Koltay Tibor)

03/290PETERSON, Lorna: Using a homeless shelter as a library education learning laboratory. Incorporating service-learning in a graduate-level information sources and services in the social sciences course = Ref.User Serv.Q. 42.vol. 2003. 4.no. 307-310.p.
A hajléktalanszálló mint a könyvtári képzés tere
pe. Nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése 
az információs források és szolgáltatások terüle
tén egy társadalomtudományi kurzus keretében

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyvtáros
képzés -felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás; Tájékoz
tatás -társadalomtudományiAz amerikai felsőfokú oktatásban az elméleti képzés mellett jelentős hagyománya van a szolgáltatásnyújtás gyakorlati oktatásának. A Buffalói Egyetem könyvtári és információs szakán büszkék arra, hogy két ilyen jellegű kurzus is szerepet kapott az oktatásban. Az egyik ezek közül a könyvtári ellátás megtervezése a hajléktalanok közössége számára. A Menedék egy tizenkét házból álló „városrész” Buffalóban, ahol a gyermekeiket egyedül nevelő otthontalanok kapnak átmeneti szállást. A Menedékhelyet eredetileg egy episzkopális egyházi közösség alapította és tartotta fenn, de ma már állami támogatásban is részesülnek. Lakói többnyire afro-amerikaiak.Kilenc olyan hallgató vett részt a kurzuson, akik főként egyetemi vagy szakkönyvtárban szándékoztak elhelyezkedni az egyetem elvégzése után, vagyis a hátrányos helyzetűeknek hivatásszerűen nyújtott segítség nem szerepelt terveik között. Mégis -  bár lehetőségük lett volna más kurzust választani -  mind a kilencen vállalták a feladatot, és elkötelezetten, felelősségteljesen végezték munkájukat. Valamennyien a város „jobbik” részén laktak, mindannyian fehérekA munka során a hallgatók naplót vezettek, melyben értékelték nemcsak a feladat alakulását, hanem társaik eredményét és a csoport egészének te
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vékenységét is, figyelembe véve a közösségi szellemet, a megnyilvánulás szabadságát, az egymás iránti bizalmat, a nyitottságot, a döntéshozó képességet és az időbeosztást is. A hallgatók hozzáállásának, fejlődésének és eredményességének megítélését segítették azok a kérdőívek is, amelyekre adott válaszokból kiderült, hogy milyen, a feladat során hasznosítható képességekkel, adottságokkal, készségekkel rendelkeznek (számítógép-használati ismeretek, kommunikációs képesség, íráskészség, csoportmunkában való jártasság, szervezőképesség stb.) Feltérképezték erősségeiket és gyengeségeiket egyaránt (jó problémamegoldó képesség, önállót- lanságra való hajlam, humorérzék, becsületesség, nyíltság stb.). A hallgatók egész idő alatt szoros kapcsolatot tartottak egymással, főként e-mail útján és az egyetemi órákon tartott megbeszélések során.A Menedék igazgatónőjétől kapott kívánságlista és a tanár bevezető instrukciói alapján a diákok összeállították a könyvtári szolgáltatás létrehozására irányuló részletes tervet, mely tartalmazta a hely- és eszközigényt, a szükséges bútorok listáját, a költségeket, a javasolt állományt, az elektronikus forrásokat és számos egyéb információt. Kapcsolatba léptek a Buffalo és Erie Megyei Közkönyvtárral, és elintézték, hogy a Menedék könyvtára közkönyvtári hálózatban fiókkönyvtárként funkcionálhasson. A megyei könyvtár kérésére megírták a leendő könyvtár küldetésnyilatkozatát, bibliográfiát állítottak össze a könyvtárosok által megjelölt témakörökben, elkészítették a javasolt szoftverek, hardverek listáját és meghatározták a könyvtár működtetéséhez a megyei könyvtár részéről szükséges támogatások körét is. Ezen kívül harmincöt gyermekkönyvből álló adományt gyűjtöttek a leendő könyvtár részére. A számos melléklettel rendelkező végső dokumentumot a Menedékhely igazgatónője bemutatta az igazgatótestületnek, melynek tagjai egyértelműen kiválónak ítélték meg a hallgatók munkáját. Köszönőlevelük szerint nem kaphattak volna töké

letesebb munkát akkor sem, ha egy vállalkozással kötöttek volna szerződést a feladat végrehajtására. A könyvtár létrehozását megszavazták, a hallgatók és tanáruk pedig méltán lehettek büszkék munkájukra.
(Fazokas Eszter)

Lásd még27Sy 303, 347, 368
S z a b v á n y o k ,
n o r m a t í v á k

03/291GÖMPEL, Renate -  HOFFMANN, Luise: Daten und Fakten für künftige Entscheidungen. Das Projekt „Umstieg auf internationale Formate und Regelwerke (MARC21, AACR2)” = BuB. 55.Jg. 2003. 4.no. 230- 234.p.Res. angol nyelven
Tények és adatok a jövőbeli döntésekhez. A nem
zetközi formátumokra és szabályzatokra (MARC21, 
AACR2) való átállás projektje Németországban

Adatcsere; Dokumentumleírási szabályzat; Fejlesz
tési terv; Nemzeti könyvtárA német nemzeti könyvtárban és bibliográfiai központban (Die Deutsche Bibliothek, DDB) működő Szabványosítási Bizottság 2000 végén úgy döntött, hogy folytatja a jelenlegi katalogizálási szabályzat (RAK) fejlesztését. A DDB-t e munka alapkoncepciójának kidolgozásával bízták meg, amelynek során figyelembe kell vennie az AACR2 átdolgozott kiadását. A RAK revíziója két irányban halad: (1) Első lépésként a nemzetközi adatcsere igényeinek megfelelően kell módosítani a RAK-ot, és ki kell dolgozni a különleges esetekre vonatkozó szabályokat is. (2) Ezen kívül a módosításoknak a nemzetközi katalogizálási szabályokra és formátumokra (MARC21) való áttérést kell célozniuk. Levelezési listákon, szá
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mos kiadványban és előadásokon vitáztak -  gyakran emócióktól sem mentesen -  az áttérés támogatói és ellenzői. Sokan azt állították, hogy az áttérés jelentős strukturális és pénzügyi következményekkel jár. Ezért a DDB-t tanulmány készítésére kérték fel a feltételekről, következményekről és a megvalósítható ütemtervről. Az elkészült tanulmány önmagában még nem jelent döntést, csupán adatokat és tényeket tartalmaz, és hiteles forrásként szolgálhat a politikai döntéshozatalhoz.
(Autorej.)

Lásd még 315
r e n c i ő l c

03/292OWEN, Tim: Understand your brand values -  but trust the professionals, too = Inf.Outlook. 7.no. 2003. 4.no. 30-32.p.
Az angol könyvtárosegyesület (CHIP) új arculata

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Public relationsA brit könyvtáregyesület utódja, a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), valamint termékei és szolgáltatásai számára új arculatot alakítottak ki. Ennek során kiderült, hogy a szakmai és etikai értékek mellett egy ilyen munkában igen fontos szerepet játszik az, hogy aki erre megbízást kap, megértse a szervezet tevékenységének lényegét, és értelmezze az arculat hivatásos tervezője számára. A designer például szívesen vette, amikor a megbízó a CILIP törekvéseit kulcsszavakkal megfogalmazta számára (elkötelezettség, közösség, globalitás, befolyás, erő, program, szakértelem, vízió, gyakorlat, szolgáltatás, támogatás, tájékozottság). Ugyanakkor teljesen meg

bíztak benne a design, a színek és a stílus tekintetében.Tiszta, klasszikus megjelenést kívántak kialakítani, amely a szakmai hitelességet és megbízhatóságot sugallja. így esett a választás a Baskerville és a Gill Sans betűtípusokra. Hosszabb távon használható, nem avuló logot kerestek, amely iratokon, brosúrákon, jelzéseken, prezentációkon, webhelyeken egyaránt jól mutat. A terveket többen több alkalommal véleményezték, majd a vélemények figyelembevételével folytatódott a tervezési folyamat további része. Egy jó design hosszú távra szóló befektetés, rá kell szánni a szükséges időt.
(Hegyközi Ilona)

03/293SEAMAN, David -  GEORGE, Jerry: The Digital Library Federation in America : A portrait = Z.Bibliothekswes. Bibliogr. 50.Jg. 2003. 3.no. 124-130.p. Bibliogr.Res. német nyelven
Az amerikai Digitális Könyvtári Szövetség

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Elektronikus könyv
tár; Fejlesztési terv; Tudományos és szakkönyvtárakA Digital Library Forum (DLF) 1995 májusában alakult azzal a céllal, hogy összegyűjtse az amerikai kulturális örökség körébe tartozó digitális dokumentumokat. Létrehozói a Kongresszusi Könyvtár (American Memory programja keretében már hétmillió dokumentumot digitalizáltak), a National Archives and Records Administration, a New York Public Library, tizenkét nagy egyetemi könyvtár és a Commission on Preservation and Access (ez utóbbi később beleolvadt a Council on Library and Information Resources-be, amely 1997 óta ad otthont a fórumnak).A következő célokat tűzték ki: osztott, nyitott digitális könyvtár létrehozása, a pénzügyi támogatások koordinált elosztása, kiválasztási elvek meghatározása, közös szabványok kialakítása és a bevált gya-
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korlat elterjesztése, az állampolgárok teljes körű hozzáférésének biztosítása, a használat értékelése. A későbbiekben az osztott digitális könyvtár helyett az egyes digitális könyvtári kezdeményezések támogatása, a szabványok kidolgozása és a kutatások koordinálása került előtérbe. 2000-ben a résztvevők konzorciumot alakítottak, és 2002-ben kinyilvánították, hogy a fórumnak még legalább öt évre vannak teendői.Jelenleg 30 intézmény a DLF tagja, köztük 25 egyetem. Társult tagok az elektronikus információszolgáltatás úttörő intézményei/szervezetei: a Coalition for Networked Information, az OCLC, az RLG és a Los Alamos National Laboratory Research Library. A DLF kis létszámú szervezetet tart fenn. Szakmai igazgató és szűkebb körű, ötfős, végrehajtó tanácsot is tartalmazó irányító tanács vezeti. A tagok támogatásából és pályázatokból gazdálkodnak. Szolgáltatásai: koordináció, évente két tapasztalatcsere-fórum, webhely (www.diglib.org), hírlevél, on-line adatbázisok (a szabadon elérhető digitális dokumentumokról, a digitális könyvtári eredményekről), kiadványok.A DLF tevékenységének legfontosabb része a szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos. A DLF szponzorálja a Metadata Encoding and Transmis
sion Standard kifejlesztését, amely a metaadatok XML formátumú kódolását valósítja meg a digitális könyvtári dokumentumok kezeléséhez, cseréjéhez és szolgáltatásához. E tevékenység további terméke a könyvek és időszaki kiadványok digitalizálásához ajánlott műszaki előírások gyűjteménye 
(.Benchmark for digital master fidelity címen). A

LIBLICENSE projekt keretében minta-megállapodást és ingyenesen letölthető szoftvert készítettek a licencek előállítását és testre szabását segítendő. A Getty Alapítvánnyal közösen kézikönyv készül a kulturális objektumok és vizuális szurrogátumaik leírásához és dokumentálásához; a NISO-val közösen pedig szabványos adatelemek kidolgozása van folyamatban; elfogadták a digitalizált források minőségének meghatározására szolgáló irányelveket 
(A framework o f guidance for building good digital 
collections). A DLF speciális kezdeményezéseinek eredményei közé tartozik a több on-line digitális gyűjtemény közös lekérdezését biztosító OAI (Open Archives Initiative) Harvesting Protocol, amelynek jelenleg tesztelése folyik. A DÓI (Digital Object Identifier) és a CrossRef (és hasonló) rendszerek fejlesztése azt célozza, hogy a hivatkozásoktól akadály nélkül el lehessen jutni az idézett műhöz, ha az elektronikus formátumban hozzáférhető akár valamely referáló-indexelő szolgáltatás, akár e-folyóiratok cikkeinek lábjegyzetében szereplő csatolások révén. A cél a kiadók monopolhelyzetének gyengítése és a hosszú távú hozzáférés biztosítása. Az Academic Image Cooperative (AIC) projekt keretében műalkotásokról készült képek on-line adatbázisán dolgoznak, és felvázolták egy nonprofit szolgáltató intézmény (ArtSTOR) tervét. Végül a Mellon Alapítvány támogatásával kutatások folynak az elektronikus folyóiratok archívumainak kérdéseiről.A DLF tevékenységének eredményeit kutatási jelentésekben, koncepciókban, módszertani kiadványokban adja közre.

(Hegyközi Ilona)
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N e m z e t i  k ö n y v t á r a k

03/294BOOTH, Keitha -  NAPIER, Julia: Linking people and information: Web site access to National Library of New Zealand information and services = EI.Libr. 21.V0I. 2003. 3 m  227-233.p.
Az új-zélandi nemzeti könyvtár webhelyének kor
szerűsítése

Ember-gép kapcsolat; File-szervezés -gépi; Honlap; 
Nemzeti könyvtárAz új-zélandi nemzeti könyvtárban 2002-ben erőteljesen átalakították a könyvtár webhelyét. E mögött a lépés mögött három megfontolás állt: az országban új kezdeményezések indultak az e-kor- mányzat megvalósítása terén, megváltoztak a Webes szabványok és a használók elvárásai.Az e-kormányzat új portáljához kapcsolódva a megjelenítésre, tartalomra és a működtetésre vonatkozóan irányelveket adtak közre, amelyekhez a kormányzathoz tartozó intézményeknek és szervezeteknek alkalmazkodniuk kell. Ennek megfelelően a nemzeti könyvtár számára is használóbarát és a korábbinál interaktívabb felületet alakítottak ki (miközben megőrizték a korábbi, a szervezeti felépítésből kiindulva közreadott tartalom jelentős részét). A szabványokat illetően szakértőt alkalmaztak, és nagymértékben támaszkodtak két nemzetközileg is elismert webguru, Jakob Nielsen és Steve Krug kutatási eredményeire. Igyekeznek megfelelni a használók elvárásainak, azaz hetente hét napon 24 órában szolgáltatni.

Szintén az e-kormányzat törekvésének megfelelően a webhely stílusa a köznapi nyelvezetet igyekszik követni. A korábban már szereplő szolgáltatások és termékek mellett fokozottan ráirányítják a használók figyelmét a gyűjtemény érdekes témáira (helyismeret, maori kultúra, családtörténet, zene stb.). A kapcsolattartók adatainak közlésénél tekintetbe veszik, hogy a használót nem érdekli, melyik részlegben dolgozik az illető munkatárs, akitől további információt kaphat. A metaadatokat a New Zealand Government Locator Service (NZGLS) szabványai szerint adták meg, a könyvtár saját, Dublin Core metaadatokkal kapcsolatos előírásait is figyelembe véve. A szolgáltatások leírásai a teljes szövegű kereshetőség logikáját és két NZGLS-tézaurusz szókincsét követik.A portálon helyet kaptak az on-line katalógusok, címtárak és digitális gyűjtemények; az előfizetéses elektronikus szolgáltatások; az iskolai tananyaghoz kapcsolódó források; a kötelespéldányok és az azonosító számok adminisztrációjával kapcsolatos és az állományvédelmi szolgáltatások.Krug és Nielsen nyomán a következő alapelveket alkalmazták a tervezésnél:-  a használó számára legyenek a megfogalmazások és választási lehetőségek egyértelműek („Don’t make me think” ): például az elindulást segíti a „Gyűjteményeink használata” gomb, amelyhez a „Mi szerepel a gyűjteményeinkben?” választási lehetőség kapcsolódik, illetve a „Szakértői tanácsok és szolgáltatások” gomb és a további súgók (köztük az „Ask a librarian” elnevezésű on-line referensz szolgáltatás lehetősége),-  az információk struktúrája legyen könnyen áttekinthető (mi hol található, hogy kell elindulni);
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a szakkifejezések használatát tesztelték, az elektronikus termékekhez magyarázó megjegyzéseket fűztek,-  a webes konvenciókhoz messzemenőin ragaszkodtak (pl. a keresőablak a képernyő' jobb felső sarkában, a funkciók szokásos elnevezései stb.),-  a megoldásokat (navigációs struktúra, elnevezések stb.) több szempontból is tesztelték, egyénileg és fókuszcsoportok keretében, gyakorlati feladatokon is,-  tömör, köznapi megfogalmazásra törekedtek (kerülték a bevezető és reklámszövegeket, és a könyvtári szakzsargont).A portált úgy alakították ki, hogy a használók a szolgáltatásokat és forrásokat több csatornáról is el tudják érni. Mindenütt igyekeztek figyelembe venni a Wellington városán kívüli használók igényeit a távoli elérésre. A közkönyvtárak legfontosabb szolgáltatásai szintén helyet kaphatnak a portálon, ehhez segítséget nyújtanak számukra. És viszont: a közkönyvtárak használói számára a portál információval szolgál arról, hogy a helyi könyvtárak közvetítésével milyen szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 365-366
F e l s ő o k t a t á s i

k ö n y v t á r a k

03/295ALBANESE, Andrew Richard: Deserted no more = Libr.J. 128-Vol. 2003. 7.no. 34-36.p.
Egy egyetemi könyvtár újjászületése

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Szolgáltatások; 
VezetésNéhány, az egyetemi könyvtárak kihalásáról szóló cikk nagy felháborodást váltott ki a könyvtáros kol

legák körében. Ha indulatmentesen tekintünk vissza ezekre az időkre, el kell ismernünk, hogy az internet bevezetésekor a könyvtárak forgalma valóban csökkent. Az azonban, hogy elhagyatott helyekké váltak, túlzó megfogalmazás volt. Olyannyira, hogy ma mind a látogatottság, mind a könyvkölcsönzési adatok a korábbi értékek közelébe tértek vissza.Ez a tendencia a kis magánegyetemi könyvtárakra és a nagy akadémiai kutatóintézeti könyvtárakra egyaránt jellemző az Egyesült Államokban. A könyvtárak az egyetemek közösségi és intellektuális központjai váltak.Természetesen, mindez nemcsak úgy magától alakult így, hanem a könyvtárosok következetes munkájának eredményeként: annak a felismerésnek köszönhetően, hogy a könyvtáraknak követniük kell az oktatási szokások megváltozását, szolgáltatásaikban ezekhez alkalmazkodniuk kell. Vagyis az egyetemi könyvtár nem csupán egy hely, ahol összegyűjtik a forrásokat, hanem alapvető feladata az újfajta, technikai támogatottságot igénylő tanulás, oktatás, kutatás segítése könyvvel, adatbázisokkal egyaránt. S mindezt kellemes környezetben, a többfajta tanulási stílus egyidejű kielégítésével, barátságos társasági közegben. Sokat tanultak a könyvtárak a „konkurenciától” , a könyváruházaktól és az internet-kávézóktól is.Alapelv a „mindent egy helyen” alkalmazása. Van, aki a laptopját akarja használni, mások nyugodt, csendes helyen szeretnének jegyzetelni. Igény lehet csoportos foglalkozások tartására is. Az egyetemi könyvtárak napjainkban lehetővé teszik sokféle igény egy helyen történő kielégítését, barátságos, felkészült és segítőkész könyvtárosok állnak az olvasók rendelkezésére feladataik megoldásához.Az internet megjelenése megváltoztatta a könyvtári szolgáltatások iránti igényeket is. A referensz kérdések száma és a hagyományos folyóiratok használata csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor látványosan nőtt az elektronikus folyóiratok és a könyv
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tárhasználati oktatások iránti igény. S a kezdeti internet eufória után az oktatók is egyre inkább szorgalmazzák, hogy a hallgatók ne csak az internetet, hanem a hagyományos forrásokat is használják, hiszen az emberi tudásanyagnak csak töredéke található a világhálón.Annak ellenére, hogy az egyetemi könyvtárak ismét felemelkedőben vannak, a 90-es években rájuk sütött elhagyatottság bélyege még mindig árnyékot vet rájuk. Főleg azokban az intézményekben, ahol az „internet boom” idején alábecsülték a könyvtárak jövó'beni szerepét, s így háttérbe szorultak a fejlesztési pénzek elosztásánál.Persze van ellenpélda is, ahol az oktatási intézmény arra törekedett, hogy a digitális és hagyományos szükségleteket egy helyen szolgáltassa a hallgatók és oktatók számára. Olyan megoldás is született, hogy több, kisebb számítógépesített könyvtári hálózaton keresztül valósították meg a könyvtári szolgáltatásokat.A lényeg, hogy át kell gondolni, mi is a 21. század könyvtárának valódi szerepe. A technikai fejlődés megváltoztatta az oktatási, kutatási szokásokat, s természetesen a megváltozott módszerek az egyetemi könyvtárak fejlődési irányaiban is változást hoztak. Ez azonban korántsem jelenti a könyvtárak elsivatagosodását, csak a változásokhoz való alkalmazkodás szükségességét. Ahol ez megvalósul, ott nem gond becsalogatni a könyvtárba az olvasókat, mert a hallgatók tudják, ez az a hely, ahol segítségre számíthatnak, így tehát nagyon népszerűek az egyetemen belül.Az egyetemi könyvtárak sikerének letéteményesei maguk a könyvtárosok. Személyiségük, segítőkészségük nagy vonzerő. A jövőben azonban arra is törekedniük kell, hogy a könyvtári munkában egyre nagyobb szerepet kapjon a marketing tevékenység. Fontos, hogy a könyvtár egyre több céget, támogatót nyerjen meg céljai eléréséhez, s jó kapcsolatot alakítson ki az egyetem informatikai részlegével.
(Szénászky Mária)

03/296BRULEY, Caroline: Les sites web des bibliothéques uni- versitaires: évaluation et sites de référence = Bull.Bibl.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 14-23.p. Bibliogr. 21 tétel.Rés. angol, német és spanyol nyelven
Egyetemi könyvtári webhelyek értékelése

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Haté
konyság; HonlapAz egyetemeket elárasztó elektronikus dokumentumok miatt az egyetemi könyvtári webhelyek radikális változáson mentek keresztül. A mostanáig pusztán a dokumentumokról informáló képernyők mára olyan eszközökké váltak, amelyek a digitális források gazdag kincsesbányájaként szolgálnak -  immár nemcsak a szolgáltatás elérését támogatják, hanem magát a szolgáltatást jelentik. Nagy különbség van azonban az angolszász, illetve az európai országok között, és Franciaország igencsak le van maradva az előbbiek mögött. A jó hír az, hogy már születtek megoldások a digitális anyagok hatékonyabb elosztására, aminek eredményeként ezek jobban láthatók és így könnyebben hozzáférhetők.

(Autoref.)

Lásd még 286, 293, 307, 323-324, 341, 348-350, 352, 356, 362-363
K ö z m ű v e l ő d é s i

k ö n y v t á r a k

03/297GABEL, Gernot: Die Öffentlichen Bibliotheken Frankreichs : Eine Bilanz des Jahrzehnts 1991-2000 = Bibliotheksdienst. 27.Jg. 2003. 5.no. 577-583.p.
A francia közkönyvtárak helyzete 1991 és 2000 
között

Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]Franciaországban 2000-ben 2886 közkönyvtár működött. Az 50 ezernél népesebb települések mind
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egyikén van könyvtár, a 10-50 ezer közötti települések túlnyomó részén, a legkisebb települések ellátását általában bibliobusz végzi. A 61,6 milliós ország 38,4 millió lakosának (62,4%) településén működik közkönyvtár.A francia közkönyvtárak történetében a legutóbbi évtized a növekedés időszaka volt. Sok könyvtár épült, bővült, újult fel. A kulturális minisztérium erre a célra fordított összege évről-évre nőtt: az 1991. évi 459 millió francia frankról a 2000. évi 1,5 milliárdra. A könyvtárak alapterülete ennek következtében tíz év alatt 1,3 millió négyzetméterről 2 millióra nőtt (54%). Leginkább a központi könyvtárak bővültek (70%), a fiókkönyvtárak növekedése velük szemben csak 41%-os volt. Kevésbé megnyugtató az olvasóhelyek számának alakulása. Bár a legutóbbi öt évben (1996-2000) ez is 133 ezerről 156 ezerre növekedett, ami ezer lakosonként 4,2 könyvtári ülőhelyet jelent, ez a szám azonban alatta marad a kultuszminisztérium által meghatározott minimálértéknek.2000-ben az üzemben levő bibliobuszok száma 163 volt, ezek 10,7 millió lakos ellátását biztosították. Ez a szolgáltatás azonban az idők folyamán redukálódott: 1996-ban még 177 busz működött.Növekedtek a működésre fordított összegek: tíz év alatt a személyi kiadások 1,8 milliárdról 3,7 milliárdra, az állománygyarapítási kiadás pedig 367 millióról 613 millióra. Ennél kisebb arányban, de nőtt a beszerzett dokumentumok mennyisége is: 1991-ben 4,5 millió kötet könyvet vásároltak, 2000-ben 5,7 milliót. A beszerzett hanglemezek száma 455 ezerről 664 ezerre, a videokazettáké 41 ezerről 158 ezerre nőtt. Ennek megfelelően növekedett tíz év alatt a könyvtárak állománya: a könyveké 70 millióról 101 millióra, a lemezeké 3,3 millióról 6,5-re, a videóké 135 ezerről egymillióra. (A könyvek mellett a könyvtárak 53%-a szolgáltat hangkazettát is, és 23%-a videokazettát.)1991-ben a könyvtárak 5,8 millió olvasót regisztráltak, 2000-ben 6,6 milliót (+13%), a beiratkozott

gyerekek és fiatalok száma azonban enyhén csökkent. Erőteljesebb ütemben nőtt a kölcsönzés: a könyvek esetében tíz év alatt 104 millióról 156-ra, a hangzó anyagnál 12 millióról 26-ra, a videónál 800 ezerről 7 millióra emelkedett. A könyvtárak negyede díjmentesen nyújtja szolgáltatásait, a többiben díjat szednek, átlagosan 36 frankot évente.A 90-es években a személyzet száma lényegesen emelkedett. Az 1991-es 13 300 könyvtári alkalmazottal szemben 2000-ben 20 400-at foglalkoztattak. Ezen belül azonban lényegesen kisebb mértékben nőtt a diplomás könyvtárosok száma: az 1991-es 5360-ról csak 6300-ra emelkedett, miközben a felsőfokú szakvégzettséggel nem rendelkezők száma megduplázódott. Igen nagy számban dolgoznak a francia könyvtárakban önkéntes társadalmi segítők is, a közkönyvtárak több mint 40%-ában megtalálhatók, 2000-ben kb. 9600 személy vállalkozott ilyen munkára.Kevésbé örvendetes a könyvtárak nyitvatartási idejének alakulása. A minisztérium ismételt javaslatai ellenére átlagosan csak hetente 19 órán át vannak nyitva ezek az intézmények, a növekedés tíz év alatt mindössze 12 perc volt. A stagnálás elsődleges oka valószínűleg a kötelező munkaidő 35 órára való csökkentése volt.A közkönyvtárak felében található számítógép, mint az állományfeltárás eszköze. (1443 könyvtárban 6967 személyi számítógép van üzemben.) Az internetes hozzáférés tekintetében a közkönyvtárak rosszul állnak: csak 828 könyvtár nyújt ilyen szolgáltatást látogatóinak. A fejlődés viszont e téren is reményt keltő: egy évvel korábban az internetes szolgáltatást nyújtó könyvtárak száma csak 453 volt.
(Katsányi Sándor)
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03/298HILDEBRAND, Ian: Service please! Rethinking public library Web sites = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 6.no. 268- 277.p. Bibliogr. 6 tétel.Res. francia és német nyelven
A közkönyvtári webhelyek újragondolása

Honlap; Közművelődési könyvtár; SzolgáltatásokAusztrália a jelentős internethasználatot felmutató országok közé tartozik. (A felhasználásra vonatkozó számos adatot tartalmaz a cikk.)2003-ban a könyvtárak döntő többsége jelen volt az interneten. Közel az összes közkönyvtár kínál a weben információt szolgáltatásairól. Mintegy 80% nyújt hozzáférést katalógusához, 60% a könyvtár által előfizetett adatbázisokhoz, 68% ad csatolókat hasznos webes forrásokhoz. A közkönyvtárak közel 18%-a teszi lehetővé, hogy felhasználóik e-mailben tegyenek fel referensz kérdéseket. Néhány kivételtől eltekintve, az ausztrál közkönyvtári weboldalak továbbra is a fizikai könyvtárakra vonatkozó információkra összpontosítanak. Maguk a WebOPAC-ok is a helyben őrzött állományra vonatkoznak. A dokumentumok tehát a weben előj egyezhet ők, de be kell értük menni a könyvtárba. A növekvő internethasználat és a kereskedelmi konkurensek megjelenése azonban arra készteti a könyvtárakat, hogy végiggondolják, miként fejleszthetik az új technológiák felhasználásával weboldalaikat olyan szolgáltató helyekké, amelyek a könyvtári szolgáltatások széles körét teszik egy helyen elérhetővé.Van a közkönyvtáraknak számos olyan tevékenysége (pl. meseórák, szemináriumok, bemutatók, előadások), amelyeket nem célszerű on-line (is) működtetni, mivel jelenlegi formájukban sokkal hatékonyabbak.Hosszú ideig lesznek még olyan olvasók, akik nem fogják használni az internetet. Lesznek olyanok is, akik kizárólag egyes hálózati eszközöket, mint például az e-mailt fogják használni. Ennek megfelelően hosszú ideig, talán örökre szükség lesz a fizikai

könyvtárakra. A növekvő internethasználat kihívásának azonban csak úgy tudnak megfelelni a közkönyvtárak, ha webhelyeik mint sajátos fiókkönyvtárak működnek, ahelyett, hogy egyszerűen a fizikai könyvtárra vonatkozó információk tárolóhelyei lennének.Az on-line közkönyvtár nem működik, ha olvasói nem tudnak a könyvtárba úgy beiratkozni, hogy nem mennek el a fizikai könyvtárba. A könyvtáraknak ugyanakkor mindig is szüksége volt a személy- azonosság és a lakcím hiteles megállapításának lehetőségére. On-line környezetben a lakcímre csak akkor van szükség, ha az olvasó fizikai dokumentumot akar kölcsön venni és címére kiszállíttatni. A lopások elkerülésére pedig olyan modelleket használhatnak a könyvtárak, amelyek például egy DVD-kölcsönző cégnél működnek, amely a korábban leszállított DVD visszaküldése után indítja a következő DVD-t. Alternatíva lehet különböző e-ke- reskedelmi eszközök és változatos fizetési módok felhasználása.Az on-line katalógus útján történő megrendelés és házhozszállítás példája Victoria szövetségi államban a Bayside Library Service (http://bayside.vic. gov.au/library).Az ausztrál könyvtárak lassúak voltak interaktív referensz szolgáltatásaik kialakításában, ami utat nyitott a kereskedelmi szolgáltatóknak. Van viszont a könyvtáraknak néhány együttműködésen alapuló e-mailes tájékoztató szolgálata, amelyek egy-egy szövetségi állam olvasóit szolgálják ki.Nemrégiben az Ausztrál Állami Könyvtárak Tanácsa (Council of Australian State Libraries) kezdeményezésére valós idejű, együttműködésen alapuló tájékoztató szolgálat jött létre. Az AskNow! előnye az e-mailes szolgáltatásokkal szemben, hogy a tájékoztató könyvtáros valós referensz interjút tud lefolytatni. Egyik szolgáltatás sem működik a hét minden napján és napi 24 órában. Meglétük azonban egy magasabb színvonalú tájékoztatás kezdetét jelenti.
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Az állami szintű vagy országos on-line tájékoztató szolgálatok valószínűleg lassabban vagy egyáltalán nem tudnak helyi jellegű kérdésekre válaszolni. Nem tud azonban minden könyvtár on-line tájékoztató szolgálatot működtetni. A helyi vonatkozású információkkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához viszont elegendő', ha az illetékes könyvtáros e-mail-címét megadjuk.Tovább kell folytatniuk a könyvtáraknak az olyan on-line, de a fizikai állományukat használó olvasókat segítő' szolgáltatásaikat, mint az új könyvek listái, vagy annotált forráskalauzok hasznos webhe- lyekről. Ezen kívül továbbra is szükség van a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó hagyományos információkra, ide értve a fizikai könyvtár helyét és nyitva tartását, a rendezvények időpontját. Kellenek azonban olyan információk is, amelyek azoknak szólnak, akik ritkán vagy sohasem mennek el a könyvtárba. Nem szabad, hogy a könyvtár weboldala pusztán a nyomtatott prospektusok html- vagy pdf-változata legyen.A nagyobb könyvtárak önálló erőfeszítései mellett együttműködésben is fejleszthetők a könyvtári weboldalak. A SPARQ (Sidney Public Libraries Answer Reference Questions) Űj-Dél-Wales állam tájékoztató szolgálata. Működik Victoria állam virtuális könyvtára (http://www.libraries.sa.gov.au). Ezen kívül Tasmánia és Nyugat-Ausztrália állami könyvtárai nyújtanak közös felületen a közkönyvtárak OPAC-jaihoz (LISWA http://www.liswa.wa. gov.au, TALIS http://www.talis.tas.gov.au).A könyvtárosok hamar felismerték a web jelentőségét, sok esetben részt is vettek az önkormányzati weboldalak létrehozásában. Ezt a szerepet aztán az informatikusok vették át. Célszerű volna azonban a könyvtárosoknak a web fejlesztésében újra szerepet vállalniuk.
(Koltay Tibor)

03/299HAETTIGER, Magali: Vers la conservation des sites web régionaux = Bull.Bibi.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 77- 84.p. Bibliogr.Res. angol, német és spanyol nyelven
Regionális webhelyek archiválásának problémái

Együttműködés -nemzeti; Honlap; Megőrzés; Városi 
könyvtárA regionális webhelyek archiválása számos érdekes lehetőséget kínál majd a városi nagykönyvtárak számára, és részévé válik ezek országos és helyi feladatkörének, de ennek még mindig sok műszaki, jogi és pénzügyi akadálya van. Az akadályok annyira komolyak lehetnek, hogy egy webhely beszerzése és konzerválása a városi könyvtárak szintjén jelenleg szinte megvalósíthatatlan. Olyan megoldások jöhetnek szóba, mint a nagykönyvtárak együttműködése egymással vagy a nemzeti könyvtárral.

(Autorej. alapján)

03/300SCHURICH, Frank-Rainer: Die kulturelle Infrastruktur stirbt leise. Die Heinrich-Heine-Bibliothek in Berlin- Mitte ist seit Februar zu -  der Protest geht weiter = BuB. 55.Jg. 2003. 4.no. 243-245.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.
A kulturális infrastruktúra csendes halála. A 
Berlin-Mitte városrész Heinrich Heine könyvtára 
február óta zárva tart -  a tiltakozás folytatódik

Könyvtárbarátok köre; Megszűnés -könyvtáré; Vá
rosi könyvtárA Berlin-Mitte városrészben 1850-ben 4 népkönyvtár működött, 1989-ben pedig 11, ezzel szemben 2002-ben már csak három. Ezek egyikét, a Heinrich Heine könyvtárat 2003 elején bezáratta a kerületi önkormányzat.A felnőtt- és gyermekrészlegből álló könyvtárnak évi 50 ezer látogatója volt, évente 87 ezer dokumen
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tumot kölcsönzött. 2002 elején az intézmény még beruházásokra kapott pénzt, a modernizálás 40 ezer euróba került. A felújítás befejezése után hat nappal, 2002. július 16-án a kerületi elöljáróság közölte, hogy a 2003. évi költségvetés sarokszámai megkövetelik az intézmény bezárását.A határozatot a kerület lakóinak tiltakozása fogadta. A helyi sajtó közölte a lakosság protestáló leveleit, hozzátéve, hogy a könyvtárat éppen most újították fel. A bezárás ellen többen szót emeltek, pl. a düsseldorfi Heine Társaság, számos író, a lakosság köréből pedig 2000 aláírás gyűlt össze a könyvtár érdekében. A berlini tévé és sajtó is foglalkozott a kérdéssel, amely politikai üggyé vált.A Heinrich Heine könyvtár és a környék más bezárásra ítélt könyvtárának pótlására bibliobusz beállítását vették tervbe, a könyvtárosok és a lakók véleménye szerint azonban a heti egy alkalommal 150 percig ott tartózkodó és a gyerekek ellátásáról gondoskodó busz nem pótolja a megszüntetett gyerekkönyvtárt, másrészt a kerület számos mozgáskorlátozottja, csekély jövedelmű és csekély mobilitású lakosa számára gyalogosan elérhető könyvtárat kell biztosítani.A könyvtár érdekében történt kezdeményezés anyagi erőket is tudott mozgósítani. A könyvtárhelyiség tulajdonosa lemondott a 2003-as év teljes bérleti díjáról, mások a működési költségekhez voltak hajlandók hozzájárulni, összességében 100 ezer EUR szponzori felajánlás történt. A kerület vezetőit azonban mindez hidegen hagyta: 2002. október 31-én jóváhagyták a költségvetést, s vele a könyvtár megszüntetésének tervét.December 18-án még egyszer fogadta a kerület vezetése a könyvtári mozgalom képviselőit. Közölték a delegációval, hogy a könyvtár bezárása eldöntött ügy, de hajlandók annak berendezését a társadalmi fenntartóknak átengedni, viszont a könyveket elviszik más könyvtárak részére. Az új könyvtárosok képzési díját (2-3 ezer EUR) fizessék be a kerületi önkormányzatnak. A könyvtár bezárásának kérdé

se ezzel eldőlt, a könyvtár március óta zárva maradt, de a könyvtári mozgalom résztvevői nem adták fel: most már a könyvtár újranyitásáért vették fel a küzdelmet.A Berlin-Mitte-i eset tanulsága, hogy az ilyen akcióba mindenkit be kell vonni, aki a könyv ügyében érdekelt: kulturális egyesületeket, kiadókat, írókat és természetesen a könyvtárosokat. Az utóbbi a legnehezebb. Leszámítva a „Kritikus Könyvtárosok Munkacsoportját” (AKRIBIE) a Heinrich Heine könyvtár alig kapott ilyen támogatást. Ez részben érthető is: Berlinben újabb könyvtárak bezárását tervezik, a könyvtárosok nem merik kockáztatni munkahelyeiket. Elmúltak azok az idők, amikor a berlini könyvtárosok 1993-ban együttes mozgalomban tiltakoztak a könyvtárbezárások ellen. A könyvtárosoknak azonban fel kellene ismerniük, hogy nem elég a saját munkahelyüket félteni. A fenntartók új jelszava szerint a polgárok -  ha már annyira szenvedélyük az olvasás -  tartsák fenn maguk a könyvtárat. Ennek azonban beláthatatlan következményei lennének, például maguk a képzett könyvtárosok is fölöslegessé válnának, mert a társadalmilag fenntartott könyvtárakban csak gyorstanfolyamokon végzett laikusok (olcsóbb) alkalmazására lenne lehetőség.
(Katsányi Sándor)

03/301GULAEVA, Natal’a Petrovna: Uveräem: skucaf ne pridetsä = Bibliotéka. 2003. 3.no. 12-13.p.
A csukcsi körzeti könyvtár munkájáról

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Helyismereti 
munka; Körzeti könyvtár; TapasztalatcsereA Csukcs Autonóm Terület V. G. Tan-Bogorazról, a híres történész-etnográfusról elnevezett központi könyvtára 55 éves lett. Születésekor a könyvtár egy Kazacska folyó parti aprócska házban nyert elhelyezést, működéséhez szakmai és módszertani segítsé

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4. 873



get sokáig a Magadan városi területi tudományos könyvtár nyújtott. A Csukcs Autonóm Terület önállóvá válásakor a könyvtár is önállósult, eleinte azonban anyagi forrásoknak és szakembereknek egyaránt híján volt. Komoly erőfeszítések után sikerült az autonóm terület könyvtárai számára módszertani és koordinációs központtá, a régióban pedig a Csukcsföldről szóló és a nemzetiségi nyelveken kiadott helytörténeti-helyismereti anyag őrzőjévé válnia. A kilencvenes évek elején osztály szerveződött a helyismereti gyűjteményt kezelő könyvtárosokból, az osztályon belül pedig külön részleg jött létre, amelynek feladata a csukcs vonatkozású nemzeti irodalom bibliográfiai feldolgozása. Az autonóm terület könyvtárai az állománygyarapítást is a központi könyvtáron keresztül intézik, itt gyűlnek össze a megrendelések, és innen történik a beszerzett dokumentumanyag szétosztása is.A könyvtár a hagyományos szolgáltatások ellátása mellett gyakran szervez irodalmi esteket, a csukcs etnográfiáról és kultúráról szóló beszélgetéseket (pl.: „A vidék, ahol Oroszország kezdődik” , „A természeti kincsek ösvényén”, „Őseink nyelve nem halhat ki”). A Csukcsföld híres embereit bemutató sorozatban nagy sikere volt az autonóm terület első női kormányzójának kalandos életéről szóló estnek. A Város napjára a könyvtár az „Anadirról készült legjobb fénykép” kategóriájában fotópályázatot hirdetett az olvasók között. Csukcsföld hatalmas kiterjedése miatt nem könnyű a területről összegyűjteni a könyvtárosokat, de amikor „Bűvöld el az olvasót” címmel a központi könyvtár vetélkedőt rendezett a kollégák körében, a könyvtárosoknak drukkoló tömeg nem fért el az olvasóteremben. Az olvasók gyakran ajándékoznak könyveket saját magángyűjteményükből a könyvtárnak, sőt: virágokat a könyvtári környezet szebbé tételéhez.Nemrégiben a könyvtárban bevezették a számítás- technikai eszközök alkalmazását, adatbázisokat hoztak létre és -  többek között tanfolyamok segít

ségével -  igyekeznek bevezetni olvasóikat az informatikai szolgáltatások használatába, valamint a világháló rejtelmeibe. A könyvtárosokat is rendszeresen továbbképzik.Az autonóm területen összesen 59 könyvtár működik, közülük 39 községi. Mint a beszámolókból kiderült, utóbbiak kétségbeejtő körülmények között működnek: a könyvtár helyiségeiben az állandóan túlfűtött kályhákból áradó korom és hamu miatt a könyvek állaga az átlagosnál sokkal gyorsabban romlik. A térségben dolgozó mintegy 100 könyvtáros kb. 54 ezer olvasót szolgál ki, évente 1 millió 371 ezer dokumentum forgalmazásával. A legutóbbi továbbképzés fontos témája volt a könyvtáraknak a lakosság ökológiai felvilágosításában betöltött szerepe. A továbbképzéssel egy időben a városban rendezték meg az északi népek irodalmának hetét és a csukcs költők szemináriumát, a könyvtárosok így „első kézből” értesülhettek a legfrissebb irodalmi alkotásokról, beszélgethettek a szerzőkkel és a kiadókkal.A térség könyvtárai különös figyelmet fordítanak a helyismereti-helytörténeti anyag gyűjtésére, e téren a legészakabbra fekvő Bilibino városka gyűjteménye jár az élen, ahol szorgalmasan ápolják az északi aranyforrásokat feltáró geológus, Jurij Bilibin emlékét.Az autonóm terület könyvtárai számára a működést leggyakrabban nehezítő problémák közé tartozik a gyenge anyagi bázis, a modern technikai eszközök és a képzett szakemberek hiánya. Remény azonban szerencsére van: ha lassan is, de elindult az északi területek felé irányuló migráció és kollégiumi képzési formában elkezdődött a levelező könyvtárosképzés.
(Hangodi Ágnes)
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03/3020MAR0V, Kazim Omarovic -  MIRZAEVA, Ajzanat Rustamovna -  NUROVA, Zarema Nurmagomedovna: Rodnoj zemli mnogogolos’e... = Bibliotéka. 2003. 4.no.
66-68.p.

A multikulturális nevelésről

Ifjúság nevelése; Konferencia -rokon területen; 
Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi olvasó

Észak-Kaukázus, közelebbről Dagesztán pedagógusai úgy tartják, a felnövekvő nemzedéknek az alkotótevékenységet kibontakoztató oktatást-nevelést kell kapnia. A soknemzetiségű Dagesztán számára különösen fontos az össznemzeti kultúrát alkotó egyes nemzetiségi kultúrák történetének ismerete, hagyományaik őrzése. Az utóbbi két-három évben olyan tudományos nemzetközi, nemzeti és regionális konferenciák zajlottak a témában Mahacskala és Pjatyigorszk városában, amelyeken könyvtáros szakemberek is aktívan részt vettek. A soknemzetiségű népek kultúrájának megőrzésében, terjesztésében fontos szerepet játszanak a térség könyvtárai azzal, hogy feladatot vállalnak az új módszereket alkalmazó oktatásban, az Open Society által finanszírozott projektek segítségével. Hat éve a Dagesztáni Egyetem Könyvtártudományi tanszékének kutató- csoportja is foglalkozik a soknemzetiségű régió könyvtárainak fejlesztésével az észak-kaukázusi területeken, a projekt pénzügyi támogatója az Orosz Humán Tudományos Alap.A Mahacskalában működő városi nyilvános könyvtár 10. sz. fiókkönyvtára szoros együttműködésben segíti a városrész oktatási intézményeit egy új tantárgy, a „Dagesztán népeinek kultúrája és hagyományai” elnevezésű kurzus bevezetésében. A könyvtár kérdőíves felmérést készített a felső tagozatosok körében arról, hogy miért keresnek a könyvtárban ország- és helyismeret, helytörténeti forrásokat. A válaszok között a leggyakrabban a következők fordultak elő: órai felkészüléshez, referátum

vagy beszámoló készítéséhez, személyes érdeklődésből, tanári javaslatra.A könyvtárak bibliográfiai munkájukkal is segítik az oktatási-nevelési folyamat nemzeti kultúrára vonatkozó részét, hiszen a tanárok számára szükséges irodalom összegyűjtését, az ezekre alapozott információszolgáltatását vállalják az orosz kultúra, a Kaukázus és Dagesztán népeinek kultúrája, a történelem, a földrajz, az ökológia, a vallás és a művészetek területén. (A problémát legfeljebb e könyvtárak szűkös beszerzési kerete jelentheti, gyakran éppen az az információforrás hiányzik, amelyből a felhasználó által feltett kérdésre válaszolni lehetne.) Ez a feladat a könyvtárosok szemszögéből is új módszerek alkalmazását igényli, nem véletlen, hogy a könyvtárosképzésben megjelent a „Könyvtári-bibliográfiai didaktika” címet viselő speciális kurzus, amelynek óráin az iskola és a könyvtár közötti együttműködés munkamódszereit lehet elsajátítani. A városi könyvtárban és fiókkönyvtáraiban gyakran rendeznek a Dagesztánt alkotó nemzetek nyelvén folyó felolvasásokat, szavalóversenyeket és előadóművészi esteket. A nézőközönség soraiban ott ülnek a tanárok és a tanulók, a szülők, a könyvtárosok és a könyvtárostanári pályára készülő egyetemisták, a tudomány, a kultúra és az irodalom képviselői.A városi könyvtár egy alkalommal „Az én Dagesz- tánom” címmel szerkesztett hangos folyóiratot (így hozva vissza a hetvenes-nyolcvanas évek kedvelt könyvtári rendezvénytípusát a köztudatba), melynek négy „rovata” volt: a résztvevők hallhattak Dagesztán ősi történelméről, tehetséges alkotóművészeiről, a mecsetekben működött régi dagesztáni könyvtárak történetéről és azokról a kortárs könyvekről, amelyek témája Dagesztán. A városi könyvtár részt vesz a dagesztáni költészet napjának megrendezésében is, segít kiválogatni és hozzáférhetővé tenni az ünnepségen a különböző nemzetiségek nyelvén elhangzó verses és zenés alkotásokat. Minden évben megszervezik a gyermek- és ifjúsági
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könyv és zene hetét, amelynek során az iskolások írókkal, költőkkel, zeneszerzőkkel, könyvillusztrátorokkal találkozhatnak, rajz- és szavalóversenyeken vehetnek részt. így a gyermekekben megerősödik és szélesebb körűvé, élővé válik a nemzeti-nemzetiségi kultúráról az iskolai tanórákon elsajátított ismeretek halmaza.
(Hangodi Ágnes)

03/303MITROFANOVA, Natal’ä Anatol’evna: licitéi, nauci ucenika = Bibliotéka. 2003. 4.no. 37-41.p.
Tanító, tanítsd meg a tanulót! Alkotóműhely falusi 
könyvtárosok számára

Gyűjtőkör: Községi könyvtár; Szakrészleg-rendszer; 
Tervezes: TovábbképzésManapság már senki sem kételkedik abban, hogy szükség van a könyvtári szolgáltatások megújítására. Különösen fontos lehet ez a községi könyvtárak számára, amelyek egyre nehezebben felelnek meg felhasználóik összetett igényeinek. A községi könyvtárak újjászervezésének egyik útja a specializáció, a szakrészlegek kialakítása. A Pszkov környéki községi könyvtárak vezetőinek a területi központi könyvtárban második alkalommal létrehozott alkotóműhelye a következő témával foglalkozott: Specializáció -  érvek és ellenérvek.A műhely résztvevőinek első feladata egy speciális községi könyvtári részleg megtervezése volt. Ehhez az előre kialakított, 3-4 fős kiscsoportok nagy papírlapokat kaptak, amelyre egy házikó formájában felrajzolhatták: milyen külső és belső tényezőkkel és forrásokkal rendelkezik könyvtáruk speciális részlege már a létrehozás pillanatában, kikkel és hogyan fognak majd a munkatársak együttműködni a feladat végrehajtása során, milyen nehézségek láthatók előre. A munkához segítséget nyújtottak a műhelymunkát megelőző napokban lezajlott személyes konzultációk és a résztvevők számára biztosított, témába vágó nyomtatott szakirodalom másolatának gyűjteménye. A csoportmunka valamennyi

szabályának megfelelő metódus szerint (jóindulatú légkör, egymás véleményének meghallgatása és figyelembevétele, kollektív munkavégzés, valameny- nyi csoporttag szerepeltetése stb.) folyó feladatmegoldás során a felkészülésre 30, a prezentációra 5 perc állt a csoportok rendelkezésére.A megalakult négy csoport közül kettő helyismereti, egy helytörténeti, egy pedig családi könyvtári részleg kialakítását tervezte meg. A csoportok eredményei közé sorolható, hogy fontosnak tartották a tervezés során felmérni az adott helyszínen élők véleményét a létrehozandó szakrészleg szükségességéről; kapcsolatot akartak teremteni más, a térségben működő szervezetekkel (iskolák, óvodák, területi hivatalok, szponzorok, sajtó); számba vették a rendelkezésre álló gyűjtemény összetételét a tervezett részleg szakirodalomigénye szempontjából; megvizsgálták az egyes használói rétegek (tanulók és oktatók, értelmiség, nyugdíjasok, mezőgazdasági szakemberek, helytörténeti kutatók) potenciális szakirodalmi igényeit. Eredményesnek mutatkoztak a tervek abban is, hogy összeállítóik mindig figyelmet fordítottak az új szakrészleg kialakításának propagandájára, a helyi tradíciók előtérbe helyezésére, a megcélzott szakirodalom fizikai különválasztására a gyűjteményben.A csoportok munkáját a pszkovi területi központi könyvtár szakemberei is értékelték, táblázatba rendezve az egyes tervezetek erősségeit és gyengeségeit: előbbiek közé a választott szakosodás irányának megalapozottságát, a megvalósításhoz szükséges finanszírozási források feltérképezését, a kultúra területén működő egyéb társintézményekkel való együttműködést; utóbbiak közé pedig a helyi lakosság megvalósításba való bevonásának hiányát, a tervezett részleg számára rendelkezésre bocsátható állomány szűkösségét és a terület egyéb könyvtártípusaival való együttműködés figyelmen kívül hagyását sorolták.Annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen szakrészlegek létrehozására van szükség a községi könyvtárakban, az alkotóműhely megvalósítása mellett a pszkovi területi központi könyvtár kérdő
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íves felmérést is készített. A terület 24 járásának 17 könyvtárából érkeztek válaszok, amelyek bizonyították: a gyakorló könyvtárosokból nem hiányzik az alkotóerő', ötleteik között szerepeltek a községi könyvtáron belül működtetni kívánt családi és ifjúsági könyvtárak, helyismereti és helytörténeti, valamint hagyományőrző gyűjtemények, ökológiai, esztétikai és könyvművészeti speciális gyűjtőkörrel rendelkező gyűjteményrészek. A felmérés egyetlen negatív tapasztalata az volt, hogy a megkérdezetteknek a szakrészleg milyenségére vonatkozó választása nem olvasói és felhasználói igényekre támaszkodott, hanem a könyvtárosok személyes adottságaiból, érdeklődési és munkaköréből indult ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 288, 308, 322, 331, 335, 344, 351, 355, 360, 371
T u d o m á n y o s  é s  
s z a k k ö n y v t á r a i t

Lásd 337
E g y é b  k ö n y v t á r a k

03/304PFÖRSICH, Peter: Mitten im Leben -  30 Jahre evangelische Medienzentralen = Information. 54.Jg. 2003.4.no. 211-214.p.Res. angol nyelven
30 évvel ezelőtt alakultak meg az evangélikus mé
diaközpontok

Egyházi könyvtár; EszköztárAz állami fenntartású médiaközpontok mellett az egyházi médiakönyvtárak is az audiovizuális eszközök széles választékát kínálják elsősorban iskolák

nak, továbbképző programok számára és más közösségi használatra. Bár ezek az egyházi intézmények gyakran kevéssé ismertek, az általuk kínált média sok emberhez elér, ha nem is tud róla a (szakmai) közönség. 1973. szeptember 24-én Duis- burgban alakult meg az Evangélikus Médiaközpontok Munkacsoportja. A jubileum alkalmából a cikk bemutatja az evangélikus médiakönyvtárak tevékenységét, valamint médiakölcsönző programjukat, amelyet kifejezetten számukra terveztek és folyamatosan továbbfejlesztenek.
(Autoref.)

03/305SZCZEPANSKA, Barbara: Biblioteki prywatnych firm prawniczych w Warszawie = Bibliotekarz. 2003. 5.no. 19-23-p.
Ügyvédi magáncégek könyvtárai Varsóban

Magánkönyvtár; Szakkönyvtár -jogtudományiLengyelországban -  a társadalmi-gazdasági fordulatot szorosan követve -  kb. tíz éve jelentek meg a gazdasági jogi tanácsadással foglalkozó magánirodák. Bizonyos sejtéseken kívül a könyvtáros szakma eleddig nem tudta, hogy vannak-e ezeknek a világcégek fiókjaiként működő, illetve lengyel eredetű-tulajdonú irodáknak könyvtáraik és könyvtárosaik, pedig legalább ötven van belőlük.Az alábbiakban ismertetett kérdőíves felmérés, amely mikrosokaságot fogott át (a kiküldött kérdőívekre mindössze 6 könyvtár válaszolt, ami 46%-a a szándékolt mintasokaságnak), a következőket konstatálhatta erről az új szakkönyvtártípusról:A szóban forgó könyvtárak lényegében a magánirodákkal együtt alakultak meg. Manapság (általában egy) főfoglalkozású könyvtáros kezeli ezeket a nem nagy gyűjteményeket (az átlagos állomány 4 600 könyv és 40 kurrens folyóirat), viszont intenzív a számítógépes katalógusok és adatbázisok használata (Trigger, Coliber cég szolgáltatásai).
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Az alkalmazott könyvtárosok diplomás emberek, de képzettségük nem teljesen adekvát a tennivalókkal (pl. nem tudnak jól angolul). Egyik-másik kollégát továbbképzésre és tanulmányútra is el-elküldik (ez utóbbi a világcégek fiókjaira jellemzó').A felmérésből nem derül ki egyértelműen, hogy információs munkát is végeznek-e az ezekben az irodákban dolgozó könyvtárosok. Valószínűleg igen, alighanem a más és más értelmezések miatt nem alakult ki világos kép. Ami az országban unikum: az itteni könyvtáraknak nincsenek gyarapítási és eszközfejlesztési gondjaik (számítástechnikai eszközökhöz, az internethez való hozzájutásról van szó). E könyvtárak maguk tervezik meg munkájukat is.E könyvtárcsoportra nem jellemző az együttműködési szándék és kezdeményezés: mindegyik az irodák benti szükségleteihez igazodik. A lengyel könyvtárosok egyesülete iránti érdeklődés ugyancsak jórészt hiányzik könyvtárosaikból.
(Futala Tibor)

03/306BOWDEN, Teresa S.: A snapshot of state prison libraries with a focus on technology = Behav.Soc.Sci.Libr. 21.V0I. 2003. 2.no. 1-12.p.
Pillanatfelvétel az állami börtönkönyvtárakról, kü
lönös tekintettel a technológiára

Börtönkönyvtár; Felmérés [forma]; Információtech
nológia[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk célja, hogy országos körképet nyújtson az amerikai börtönkönyvtárakról, elsősorban az információtechnológia alkalmazását vizsgálva. Levélben keresték meg az ország állami felnőtt börtöneit. A mintában szereplő 207 börtön reprezentatív értékű az ország lakosságának nagyságát, nemi megoszlását és biztonsági szintjét tekintve. A börtönök 97%-ában működik könyvtár, melyek a nyomtatott és elektronikus források széles körét kínálják. Személyzetük, nagyságuk és költségvetésük nagyon eltérő. Majdnem 50%-uk rendelkezik számítógéppel, de a géphasználat oktatásával kevés helyen foglalkoznak. Általában a szövegszerkesztőt lehet használni, CD-khez és a könyvtári katalógushoz lehet hozzáférni. Csak egy könyvtáros engedélyezi az internet használatát személyes megfigyeléssel. A többiek biztonsági okokra hivatkozva ezt elutasítják.

(Autorej.)
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Á l l o m á n y ,  á l l o m á n y -  
a l a k í t á s

03/307CLOUTEN, Keith -  GANE, Marilyn: New directions in serials management. The experience of one academic library = Collect.Manage. 27.vol. 2002. 1.no. 27-39.p. Bibliogr.
Új irányzatok az időszaki kiadványok kezelésében. 
Egy felsőoktatási könyvtár tapasztalatai

Gazdálkodás -könyvtárban; Gyarapítási keret; Idő
szaki kiadványok gyűjteménye; Költségvetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Az ún. „folyóiratválság” az elmúlt tizenöt évben a felsőoktatási könyvtárak akut problémájává vált. A könyvtárak különböző stratégiákkal próbáltak megbirkózni vele, például a könyvek és a folyóiratok, majd a természettudományos és humán folyóiratok beszerzésének arányain módosítani, azután különböző kényszerpályákon (képletek alkalmazásával, a keretek tanszékekre bontásával stb.) haladva próbálkoztak meg a szinte lehetetlennel: a dráguló folyóiratokat a stagnáló költségvetésből kigazdálkodni. (A próbálkozásokról bő szakirodalmi példákkal is szolgál a tanulmány.)A michigani Andrews (magán)egyetem (AU) James White könyvtárának munkatársai szerint új megközelítésre van szükség: a válságot nem a

költségvetési keretekkel való zsonglőrködéssel lehet és kell leküzdeni, hanem az egyre növekvő tudásuniverzumhoz kell új utakat találni, és le kell számolni az olyan téveszmékkel, amelyek a könyvtár erősségét a könyv- és folyóirat-állomány nagyságában látják.Az AU könyvtárának igazgatója 1999 szeptemberében könyvtárosok és oktatók kisebb csoportját hívta össze, hogy dolgozzanak ki egy akciótervet, amelynek alapján úrrá tudnak lenni a folyóirat-beszerzés ellehetetlenülésén. A csoport körültekintő elemzés után 2002 januárjára egy tizenkét pontos stratégiai tervet készített (Periodicals 2000 Stra
tegy), amelyet az egyetem vezetése és a könyvtári bizottsága is elfogadott.A tanulmány ezután ezt a tizenkét pontot közli és kommentálja részletesen, majd összefoglalóan megállapítja, hogy alkotó módon és az oktatókkal közösen sikerült a válságos helyzetet megoldaniuk, s ebben a digitális forradalom adta új lehetőségek is új módozatokat biztosítanak a tudományos információk kezelésére.

(Murányi Lajos)

03/308COHEN, Ginger -  HEDLUND, Betta: The BIG Ithaca book sale = Public Libr.Q. 21.vol. 2002. 1.no. 23-35.p.
A nagy ithacai könyvvásár

Kivont anyag eladása; Megyei könyvtár[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 879



A Tompkins Megyei Könyvtár Baráti Köre (Friends 
of the Tompkins County Public Library) nevezetű civil szerveződés 1946-ben kezdte meg tevékenységét. Az induláskor még csak 400 dollárt adományoztak a Tompkins Megyei Könyvtárnak (TCPL, www.tcpl.org), de 2001-ben ez az összeg már 180 ezer dollárra emelkedett, és ötvenöt éves működésük alatt közel 2 millió dollárral támogatták a könyvtárat. (Emellett több, olvasással kapcsolatos projektet is támogatnak.)A New York államban található Tompkins megye lakossága közel százezer fős, és könyv- és olvasni szerető emberek lakják. A megyeszékhelyen, Ithacában működik a Cornell egyetem, több felsőoktatási intézmény és könyvtár. A szerzők a szervezet sikeres tevékenységét a megye lelkes közösségének és az önkénteseknek tulajdonítják.A pénz előteremtése sajátos módon történik: évi két alkalommal, áprilisban és októberben rendeznek vásárt a könyvadományokból -  a tavaszi vásár 4, az őszi 12 napig tart - ,  és az itt befolyt összeg zömét adományozzák a könyvtárnak. A vásárban az év során különböző helyekről az önkéntesek segítségével összegyűjtött nagy mennyiségű könyv, hanglemez, videó és társasjáték rendkívül olcsó egységáron talál gazdára, és hatalmas érdeklődés kíséri minden alkalommal; az őszi könyvvásárt több mint 19 ezer vásárló kereste fel. (A pénzadomány címzettje, a TCPL természetesen nyitás előtt válogathat az összegyűlt anyagból, mint ahogy az önkéntesek is, de utóbbiaknak már fizetniük kell, és maximum 50 könyvet vehetnek.)A szerzők nemcsak részletes és hangulatos beszámolóval szolgálnak az előkészületekről, az előválogatásról, az anyag rendszerezéséről, a szervezés és lebonyolítás gondjairól és részleteiről, hanem több fényképpel és a tájékoztatóval is illusztrálják ezt a sajátosan amerikai módszert. (Bővebben Lásd a www.booksale.org címen.)

(Murányi Lajos)

03/309DILEVKO, Juris -  GOTTLIEB, Lisa: Resurrecting a neglected idea. The reintroduction of library-museum hybrids = Libr.Q. 73.V0I. 2003. 2.no. 160-198.p. Bibliogr. 65 tétel.
Egy elfeledett gondolat felélesztése: egy-egy mo
dell a könyvtári és múzeumi gyűjtemények közös 
működtetésére a felsőoktatási és a közkönyvtárak 
keretében

Egyetemi könyvtár; Közművelődési könyvtár; Model- 
lálás; MúzeumAz elmúlt évtizedben a könyvtárak és a múzeumok egy úgynevezett „objektum utáni” szerepet vállaltak magukra (gyűjteményeik gyarapítása, használata és gondozása helyett interakciókra, folyamatokra, a használók képzésére, szórakoztatására stb. helyezik a hangsúlyt), és e filozófia szerint alakították ki partnerkapcsolataikat. Mivel ez a politika problematikus, a szerzők azt javasolják, hogy a könyvárak vegyék fel a múzeumok hagyományos szerepét, és tárgyakkal is gyarapítsák gyűjteményeiket. Két történelmi példa segítségével, amelyekben a könyvtár a múzeummal együtt alkotott egy kulturális intézményt, elmagyarázza, hogyan lehet a tárgyak és a nyomtatott dokumentumok „együttélését” a mai körülmények között megvalósítani. Két modellt mutat be. A „furcsaságok szekrénye” modell azt vizsgálja, hogy az egyetemi könyvtárak, adományozott tárgyakat felhasználva, hogyan teremthetnek dinamikus, interdiszciplináris környezetet a könyvtárban. A „népszerű gyűjtemény” modell azt kutatja, hogy a közkönyvtárak hogyan használják egyének népszerű tárgy-gyűjteményeit kiállítások rendezéséhez a könyvtárközi kapcsolatok, a tájékoztatás és a használói elégedettség előmozdítására.

(Autoref alapján)

Lásd még 283, 286, 303, 342, 358
880 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2005. 4.

http://www.tcpl.org
http://www.booksale.org


Á l l o m á n y v é d e l e m

Lásd 278
F e l d o l g o z ó  m u n k a

03/310ROBINSON, Bridget -  JOHNSTON, Pete: Collec- tion-level description: friend or foe? An overview of the use of collection-level description in libraries and related institutions = Alexandria. 15.vol. 2003. 1.no. 7-21.p. Bibliogr.
A gyűjtemény szintű leírás: barát vagy ellenség? 
Áttekintés a megoldás alkalmazásáról a könyvtá
rakban és kapcsolódó intézményekben

Állomány; Gyűjtőköri kódex; Minerva -könyvtári; 
On-line információkeresésAz utóbbi évek fejleményei felkeltették az érdeklődést a könyvtári források gyűjtemény szintű leírása iránt, és néhány új program jelentős anyagi támogatást is nyújtott ehhez. Az állomány szintű leírásban a jelen cikk szerzői olyan eszközt látnak, amely hatékonyabbá teszi a források közreadását, támogatja a források együttműködésen alapuló kezelését, és szélesebb körű hozzáférést tesz lehetővé a digitális szolgáltatásokhoz. A Research Support Libraries Programme erőfeszítései fokozták az érdeklődést a szóban lévő feltárási módszer iránt, aminek eredményeként számos olyan regionális és tárgyköri szolgáltatást fejlesztettek ki, amely a források gyűjtemény szintű leírására alapszik. Mindez rámutatott egy együttműködésre épülő közös módszer szükségességére. A webes forráskutatás olyan szolgáltatásokra összpontosít, amelyek integrált hozzáférést biztosítanak osztott forrásokhoz. Itt is fontossá válik a források aggregátumainak leírása; erre irányulnak a JISC (Joint Information Systems Committe) erőfeszítései a brit felsőoktatási intézmények számára. A gyűjtemény szintű leírás nem

helyettesítheti az egyedi leírásokat, de hatékonyan kiegészíti azokat.
(Autoref.)

03/311KHURSHID, Zahiruddin: The impact of information technology on job requirements and qualifications for catalogers = Inf.Technoi.Libr. 22.vol. 2003. 1.no. 18- 21.p. Bibliogr. 11 tétel.
Az információtechnológia hatása a katalogizálóktól 
elvárt képzettségre és munkaköri feladatokra

Dokumentumleírás; Képesítés; Könyvtáros -felsőfo
kú; Pályázat -állás betöltéséreAz információs technológiák (integrált könyvtári rendszer, számítógépi hardver és szoftver, CD-ROM, internet, MARC 21 formátum, CORC, metaadat-szabványok, pl. Dublin Core, TEI, XML, RDF) messzire ható változásokat idéztek-idéznek elő a katalogizálók feladataiban. A könyvtárak egy sor új követelményt támasztanak a katalogizálói munkaköröket betölteni kívánó könyvtárosokkal szemben. Az információs technológia hatásainak és a katalogizálókkal szemben támasztott követelményeknek a felmérésére a cikk áttekinti az 
American Libraries (AL) és a College and Research 
Libraries News (C&RL NEWS) című amerikai folyóiratokban megjelentetett álláshirdetéseket.

(Autoref.)

03/312KUCIANOVÁ, Anna: Medzinárodné desatinné triedenie a jeho súcasné problémy = Kniznica. 4.roc. 2003. 4.no. 187-191.p.Rés. angol nyelven
Az ETO és mai problémái

ETOA cikk java része az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) tulajdonságainak „dicséretében” és a rend
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szer gondozását-továbbfejlesztését végző szervezetek és szervezeti megoldások (The Universal Decimal Classification Consortium -  UDCC, végrehajtó bizottság -  EC UDCC, Master Reference File -  MRF, illetve hagyományos és nem hagyományos kiadások) ismertetésére koncentrál. Teszi ezt a szerző azon meggyőződésében, hogy az ETO a legújabb, részben technikai, részben érdemi osztályozási-indexelési fejlemények közepette is „több egyetemességre és több nemzetközi megközelítés biztosítására képes, mint a konkurencia” . Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne volnának vele kapcsolatban fejlesztési-adaptálási feladatok (internet, MARC-formátumok).Kevésbé közismert része a cikknek a Szlovák Nemzeti Könyvtárnak az ETO gondozó-fejlesztő szervezeteivel való kapcsolata. Úgy látszott, hogy 2003. január elsejével a könyvtár a végrehajtó bizottság tagja lesz, ami közvetlenné tette volna a szlovák hozzászólásokat és gördülékennyé a szlovák nyelvű ETO-kiadások ügyét. E taggá válás azon hiúsult meg, hogy feltétele a tagsági díj pontos befizetésének garantálása volt, amit -  pénz hiányában -  a könyvtár nem tudott megtenni. így hát a szlovák résztvevő (egyelőre) mintegy a „taccsvonalon kí- vüK-ről kénytelen követni az ETO fejleményeit, onnan áttételekkel biztosítani szakmai megjegyzéseinek célba érését, valamint bonyolultabb feltételek között gondozni-közzétenni az ETO szlovák nyelvű alkalmazásait és kiadásait.Jelenleg e munka alapja az ETO 2001. évi CD-ROM változata, amely 65 ezer jelzetet tartalmaz. Ennek szlovákra fordítása folyamatban van. Kiderült, hogy a szóban forgó változat a 2000. évi ugyancsak lefordított változathoz képest néhol apró, néhol azonban jelentős módosításokat tartalmaz (ezeket a cikkíró részletesen ismerteti).
(Futala Tibor)

03/313KOTALSKA, Barbara: LCSH, RVM, RAMEAU, KABA- skúsenosti zo spolupráce v oblasti jazykov predme- tovych hesiel = Kniznica. 4.roc. 2003. 4.no. 197-200.p. Bibliogr. 12 tétel.Rés. angol nyelven
Az LCSH, RVM, RAMEAU, KABA -  tapasztalatok a 
tárgyszavas nyelvekkel kapcsolatos együttműkö
désben

Együttműködés - nemzetközi; Információkereső 
nyelv; Tárgyi feltárás; Tárgyszójegyzék; Többnyelvű 
tézauruszA dokumentumok tárgyi feldolgozásában a többnyelvű megközelítés felettébb kívánatos, de ugyanakkor felettébb drága szakmai törekvés. Ezért transznacionális szervezeteknek is be kell kapcsolódniuk támogatásába.A létező célprogramok között a MACS (Multilingual Access to Subjects) már jelentős eredményekkel büszkélkedhet, ami a svájci, francia, brit és német nemzeti könyvtár együttműködésének is köszönhető.A tesztelés nyomán a programban részt vevők nemcsak az LCSH (Library of Congress Subject Headings) az RVM-mel, az LCSH frankofon változatával együtt a RAMEAU (Répertoire d’autorité- matiere encyclopedique et alfabétique unifié) és az SWD/RSWK (Schlagwortnormadatei/Regeln für den Schlaghwortkatalog) keresőnyelveket használó katalógusokat kívánják bedolgozni az adatbázisukba, hanem más, eddig nem tesztelt információkereső nyelveket és természetes nyelveket is.Úgy tűnik, hogy ezekbe a munkálatokba, megteremtődvén hozzájuk a financiális feltételek, előbb-utóbb a közép-kelet-európai országok is bekapcsolódhatnak. így pl. Lengyelország, ahol már eddig is megtörtént -  KABA néven (Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich) -  a RAMEAU lengyel változatának közzététele és használatba vétele.A RAMEAU, mely eredetileg terminológiájában és tematizálási gyakorlatában egyaránt hűséges volt
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az LCSH-hoz és az RVM-hez (ez a legbővebb francia tárgyszórendszer, 900 intézmény használja), fokozatosan változásokon ment át (a szókincs egységesítése, a szintaxis szisztematizálása, általános használatra rendelt pontosítási jegyzék stb.).A RAMEAU -  túl a KABÁ-ban való együttműködésen -  további partnereket keres szándékolt bővítéséhez.
(Futala Tibor)

03/314FRANKLIN, Rosemary Aud: Re-inventing the subject access for the semantic Web = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 2.no. 94-101 .p. Bibliogr.
Tárgyi keresés a weben szemantikai és szintakti
kai kapcsolatokkal

Besorolási adatok egységesítése; Számítógép-háló
zat; Tárgyi feltárás; Vetületes osztályozásAz első generációs információkereső rendszerek a világhálón nem tartalmazták a besorolási adatok egységesítésének lehetőségét, de a második generációs rendszerek már igyekszenek követni a tárgyi keresés és a katalogizálás könyvtártudományi alapelveit. A Dublin Core metaadat-szabványok segítségével lehetővé válik a webforrások értékelése és katalogizálása, ami a legspecifikusabb keresések igényeit is kielégíti. A legújabb kutatások egy, a fazettás osztályozáson alapuló struktúra irányába mutatnak. Ennek a rendszernek a segítségével szemantikai és szintaktikai kapcsolatokat lehet definiálni, és tárgyszavakat (pl. a Library of Congress tárgyszavait) lehet használni a kereséshez, nem hierarchikus szerkezetben, hanem a kapcsolódó fogalmakat leíró fazetták formájában. A rendszer rugalmas és bővíthető, ami fő követelménye a digitális könyvtárak és a gépi információkeresés jövőbeli fejlesztésének.

(Autoref.)

Lásd még 291

K a t a l ó g u s o k

03/315COLE, Timothy W.: Using OAI: innovations in the sharing of information = Libr.Hi Tech. 21 .vol. 2003. 2.no. 115-117.p.
Az OAI (Open Archive Initiative) használata: inno
vációk az információmegosztás területén

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Központi 
katalógus -on-line; SzabványA központi katalógusoknak és a hasonló átfogó bibliográfiai szolgáltatásoknak és eszközöknek nagy hagyománya van a könyvtárügyben. Az elektronikus primer források terjedésével az egyes könyvtárak digitális gyűjteményeinek dokumentumaira vonatkozó információk megosztása igen hatékony eszköznek tűnik az on-line információrobbanás kezelésére. A metaadatok összegyűjtésére szolgáló ún. „Nyílt Archívum Kezdeményezés” protokollt (OAI -  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), amely lehetővé teszi a digitális metaadatok hatékony megosztását, sok tudományágban és digitális könyvtári projektben használják. Az eddigi kísérletek biztatóak és azt bizonyítják, hogy függetlenül attól, mennyire fejlődnek a használt technológiák, a könyvtárügy hagyományos intellektuális alapelvei továbbra is érvényesek maradnak.

(Autoref.)

03/316OBERHASUER, Otto C.: Card-image public access catalogues (CIPACs): an international survey = Program. 37.V0I. 2003. 2.no. 73-84.p.
On-line, szkennelt cédulakatalógusok: nemzetközi 
áttekintés

Cédulakatalógus; Digitalizálás; Ember-gép kapcso
lat; Honlap; On-line katalógus; SzoftverA cikk az on-line, szkennelt cédulakatalógusokat (CIPAC) vizsgálja, amelyek digitalizált katalóguscé
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dulák adatbázisából állíthatók elő, és többé-kevés- bé kifinomult böngészési és keresési lehetőséget nyújtanak. Ezt a fajta megoldást a 90-es évek közepe óta számos könyvtárban alkalmazzák a világ különböző országaiban, főként olcsó alternatívaként a régi katalógusok retrospektív konverziójának megvalósítására. A cikk bemutat egy CIPAC-okkal foglalkozó weboldalt, az ilyen típusú katalógusokat kezelő' szoftverek négy fó' kategóriáját különbözteti meg és írja le, összehasonlít 11 országban működó' 50 CIPAC-ot. Az összehasonlítás szempontjai: földrajzi megoszlás, nagyság, szoftver, a katalógusok száma, a feldolgozás és indexelés módja, navigáció, képformátum és egyéb jellemzők.
(Autoref.)

Lásd még?>5\

i n f o r m á c i ó k e r e s é s

03/317MAISONNEUVE, Marc: Recherche multibases: de nouveaux outils pour accroitre l’autonomie des usagers = Documentaliste. 40.vol. 2003. 3.no. 214- 217.p.Res. angol, német és spanyol nyelven
Információkeresés több adatbázisban: új eszközök 
az önálló használói kereséshez

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés; On
line katalógus; Számítógép-hálózat; SzoftverA rendelkezésre álló elektronikus források megszaporodása miatt a könyvtári információs szolgáltatások használóinak egyre nagyobb szüksége van információs szakemberek segítségére. A cél ezért a használói autonómia megvalósulása, jóllehet ennek eszközei bizonyos mértékig már rendelkezésre állnak. A jelen cikk röviden bemutatja a rendelkezésre álló eszközök típusait, amelyek segítségével a

nem-szakember használó is kereshet információkat az interneten elérhető sokféle, különböző helyen lévő forrásból: két olyan megoldást, amely egymást kiegészítő eszközöket kapcsol össze (webes keresőgépek és portálok) és két másikat, amelyek a katalógus funkcióját bővítik URL-, illetve hiperszöveg kapcsolatokkal.
(Autoref.)

03/318SMITH, Alistaair G.: Think local, search global? Comparing search engines for searching geographically specific information = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003.2.no. 102-109.p. Bibliogr.
Helyi és világméretű keresőgépek teljesítményé
nek összehasonlítása Új-Zélanddal kapcsolatos in
formációk keresése esetén

Információkeresési rendszer értékelése; Számitó- 
gép-hálózatA tanulmány olyan, Űj-Zélandra vonatkozó keresések eredményeit értékeli, amelyeket különféle keresőgéppel végeztek: három helyi, négy világméretű és három metakereső rendszerrel. A helyi keresőgépekkel nem sikerült nagyobb teljességet elérni, mint a világméretű és a metakereső rendszerekkel, de egyik keresőgép sem haladta meg a 45%-os teljességet. Annak ellenére, hogy a metakereső rendszerekkel egyéni keresőrendszerek adatbázisaiban is lehet keresni, ezek a keresések sem adtak kiemelkedő teljessséget. A releváns oldalak 36 százaléka nem a .nz domain-nevekből került ki. A cikk tárgyalja a földrajz-specifikus keresés tanulságait és értékeli a keresőgépek teljesítményét.

(Autoref alapján)

Lásd még 310, 313-314, 326, 332
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O l v a s ó s z o l g á l a t ,  t á j é 
k o z t a t ó  m u n k a

03/319McKINZIE, Steve -  LAUER, Jonathan D.: Le travail de référence virtuel = Bull.Bibi.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 63-65.p. Bibliogr. 7 tétel.Res. angol, német és spanyol nyelven
On-line referensz szolgálat: túlbecsült, gyenge és 
nem valóságos

Hatékonyság; On-line üzemmód; ReferenszA szerzők az elektronikus úton történő referensz szolgáltatás hatékonyságát vizsgálják a köztudatban élő általános, de talán eltúlzott lelkesedéssel és várakozásokkal szemben. A könyvtárosok érdeklődése az új technológiai megoldások iránt -  különösen Amerikában -  régóta ismert, talán innen ered a virtuális tájékoztatás körüli hiperbolikus rajongás. Tagadhatatlan, hogy minden információs szakembernek el kell sajátítania az olvasók tájékoztatását és ismereteik bővítését elősegítő új elektronikus eszközök használatát, legyen szó akár az e-mail alapú referensz szolgáltatásról, az elektronikus fórumokról, vagy az Instant Messengerről. Az elektronikus kommunikációnak megvan a helye a jó könyvtáros eszköztárában.A referensz szolgáltatás új eszközei azonban semmiképpen sem tekinthetők forradalminak, és nem helyettesíthetik a tájékoztatás hagyományos formáit (személyes vagy telefonon keresztül történő konzultáció), amelyek továbbra is sokkal kielégítőbben működnek. A cikk három fontos szempontból hasonlítja össze a hagyományos és az elektronikus referensz szolgáltatást.Ami a ráfordított időt illeti, szembeötlő az elektronikus kommunikáció lassúsága. Az Illinois-i egyetem és a pennsylvaniai egyetem könyvtárosai egy felmérés során átlagosan tíz percre becsülték a virtuális konzultáció időtartamát, ami véleményük

szerint mindenképpen hosszabb, mint a személyes megbeszélés vagy a telefonon történő válaszadás. Az elektronikus referensz szolgáltatás más munka- folyamatot képvisel és más ritmusban zajlik, mint a hagyományos tájékoztatás.Ugyanakkor a virtuális tájékoztatás kihívásai megnövekedett adminisztrációs és pszichés terheket rónak a könyvtárosokra. Nem csak az új szoftverek és szabványok bevezetésének nehézségeiről van szó, hanem arról is, hogy gyakran maguk a hagyományos tájékoztatáshoz szokott olvasók tanúsítanak türelmetlenséget az új eljárásokkal szemben. Mindez megkérdőjelezi a virtuális tájékoztatás mindent elsöprő hatékonyságát.Az olvasók mindenesetre örülnek annak, hogy új univerzum nyílik számukra: immár kedvük szerint, a hét minden napján huszonnégy órában léphetnek kapcsolatba a könyvtárral. A látszólagos előnyök viszont nem ellensúlyozzák az új tájékoztatási mód hiányosságait. A virtuális referensz szolgálat kudarcot vallhat a könyvtárosi munkának abban a részében, amely a konkrét könyvtári környezetben megvalósuló személyes kapcsolat útján segíti az olvasó ismereteinek elmélyítését és kutatási készségeinek fejlesztését. A virtuális tájékoztatás, bármennyire teljes körűen szeretne működni, nem tudja pótolni ezt a pedagógiai szerepet. Az internet csak minimális párbeszédet tesz lehetővé a telefonos vagy személyes tanácsadáshoz képest. Bárki, aki tagja egy vagy több levelezőlistának vagy on-line fórumnak, fel tudja mérni az elektronikus „beszélgetés” korlátáit. Nekünk, emberi lényeknek pedig szükségünk van személyes kapcsolatokra. Mel Isaacson egyik cikke arról számol be, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően a Pace Egyetem könyvtárában ugrásszerűen megnőtt az olvasók száma. Mintha a diákoknak minden addiginál nagyobb szükségük lett volna valóságos helyekhez kötött, valóságos emberi kommunikációra.A szerzők tehát elismerik az elektronikus referensz szolgálat szükségességét és leszögezik: a könyvtá
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 885



rosoknak nyitottaknak kell lenniük az új technológiai megoldásokra. Óvakodniuk kell azonban a túlzásoktól: az on-line tájékoztatás nem pótolja és nem is fogja teljes körűen pótolni a hagyományos, személyes referensz szolgáltatást.
(Balogh Anna)

03/320JANE, Catherine -  McMILLAN, Dawn: Online in real time? Deciding whether to offer a real-time virtual reference service = EI.Libr. 21.vol. 2003. 3.no. 240-246.p. Bibliogr.
Érdemes-e bevezetni az on-line referensz szolgá
latot?

Egyetemi könyvtár; Igénykutatás könyvtári szolgálta
tásokra; Munkaszervezés; On-line üzemmód;
Referensz2002 áprilisában az új-zélandi Canterbury Egyetem könyvtárában az internet chat (csevegési) lehetőségeit felhasználó valós idejű on-line referensz szolgáltatás kezdte meg működését kísérleti jelleggel Online Help néven.Az ezt megelőző 17 hónapban különböző' vizsgálódások és szakmai viták zajlottak arról, hogy van-e igény erre a szolgáltatásra. Olyan rendszer kialakítását vették tervbe, amely web alapú, platformfüggetlen, biztonságos, a használatához nem kell külön szoftvert letölteni, nem igényli, hogy a használó azonosítsa magát, és amely illeszkedik a szokásos könyvtári munkafolyamatokhoz. A Miami Egyetemen használt nyílt forráskódú RAKIM szoftvert vették használatba.A kísérlet során heti 15 órában kínálták a szolgáltatást, hétfőtől péntekig délutánonként 2-től 5-ig. A könyvtárosok számára szokatlan volt, hogy gyorsan kell a kérdésekre reagálni, és rögtön összefüggő választ kell produkálni, anélkül, hogy a használót látnák vagy hallanák. Nem szabad alábecsülni az ilyen típusú referensz tevékenység munka- és időigényét. Rendkívül fontos, hogy a vállalkozást

támogassa a könyvtár vezetése és a szolgáltatásban dolgozó munkatársak.Az OCLC felmérése szerint a diákok 70%-a on-line segítséget venne igénybe tanulmányaihoz, úgyhogy érdemesnek látszik ezzel az újabb szolgáltatással bajlódni. A szolgáltatást eleinte viszonylag kevesen próbálták ki, akik viszont kipróbálták, azok lelkesen fogadták. Ahhoz, hogy egy munkatárs rendelkezésre álljon az on-line referensz szolgáltatásra, meg kell várni, amíg a használók száma eléri a kritikus tömeget. A későbbiekben a szolgáltatás fokozatos bővítését tervezik. Felmerült az a kérdés is, hogy az on-line szolgáltatás csak a könyvtár nyitvatartási idejére korlátozódjon-e. A kísérlet 18 hete alatt az derült ki, hogy a kérdések zöme az adott egyetemhez és könyvtárához kapcsolódik, ezért egyelőre nem tervezik, hogy más könyvtárral kooperáljanak a szolgáltatás terén. A szolgáltatást működtetőknek nemcsak számítógépes képzésre van szükségük, hanem a szakterületi források átfogó ismeretére és a szakreferensek tudásanyagának feltérképezésére is.A szolgáltatás reklámozásában a leghatékonyabbnak bizonyult, amikor egy hallgató cikket írt az egyetem lapjába. A reklám egyéb formái voltak: Online Help logo a weblapokon, poszterek, könyvjelzők, e-mailek.A webnaplók adataiból statisztikákat lehet generálni, és a könyvtárosok válaszainak pontosságáról és stílusáról is képet lehet kapni a szolgáltatás értékelése és fejlesztése érdekében. Adatvédelmi okokból pontosan meg kell határozni, hogy mit szabad menteni és milyen időtartamra. Ehhez irányelveket kell kialakítani.2003-ban a szolgáltatás neve AskLIVE-ra változott. Továbbra is a RAKIM szoftvert, annak javított és frissített változatát használják. Hosszabb távon elképzelhető, hogy a szolgáltatás -  ha van rá igény -  a hét minden napján 24 órában elérhető lesz. Fejlesztésénél figyelembe veszik az OCLC és a Kongresszusi Könyvtár együttműködéses és üzleti ala
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pon működtetett QuestionPoint szolgáltatásának tanulságait.
(Hegyközi Ilona)

03/321WESSELLS, Mike: Faith at the front desk: spirituality and patron service = Am.Libr. 34.vol. 2003. 5.no. 42- 43.p.
A vallás helye a referensz szolgálatban

Referensz; Tájékoztatás -vallástudományiA vallási dokumentumok gyarapítása történetileg olyan terület, ahol egyenetlenségeket tapasztalunk. Kevés a referált vallásos kiadvány, és az ismertetések hiánya beszűkíti a választást. A könyvtárosok szerepe ugyanakkor változóban van. Ma felhasználóinknak a következő kérdés megválaszolását kell megtanítanunk: Mely információban bízhatunk, és miként dönthetjük ezt el? A múltban a könyvtárosok, mint az információ kapuőrei gyűjteményfej- lesztési szakértelmük útján adtak választ erre a kérdésre. Ma a minőség megítélése a feladatuk.A lelkiség területe nehezen megfogható, és a gyarapításban nehéz szakmai konszenzusra jutni. Célszerű ezért azokhoz fordulnunk, akik a vallást jobban ismerik. A könyvtárosok megtehetik, hogy a területükön működő egyházakkal, vallási közösségekkel rendszeres kapcsolatot tartanak fenn. Megkérhetik őket, hogy nevezzenek meg öt olyan könyvet, amely hitüket a legjobban tükrözi. Ilyen módon nemcsak gyarapítási tanácsokat kapnak, hanem könnyebben kérhetnek ajándékba könyveket.
(Koltay Tibor)

K ö l c s ö n z é s

Lásd 357

K ö n y v t á r k ö z i  k ö l 
c s ö n z é s ,  d o k u m e n 

t u m s z o l g á l t a t á s

03/322AMDURSKY, Saul J.: ILL: Sacred cow or vital service? = Libr.J. 128.V0I. 2003. 10.no. 76-79.p.
Szent tehén vagy nélkülözhetetlen szolgáltatás? -  
Vita a könyvtárközi kölcsönzés fontosságáról

Hatékonyság; Könyvtárközi kölcsönzés; Közművelő
dési könyvtárA folyóirat a vitára ösztönző -  vagy inkább provokatív -  cím alatt három Michigan állambeli könyvtáros igencsak eltérő véleményét ütközteti. Az első vélemény, Saul J. Amdursky (Kalamazoo Public Library) szerint a közkönyvtárak számára felesleges luxus a könyvtárközi kölcsönzés: kevesen veszik igénybe, ugyanakkor nagyon drága. Eredetileg a kutatók számára biztosított olyan információkat, amelyek az adott egyetemi könyvtárban nem voltak elérhetők, és a könyvtárosok -  felismerve, hogy képtelenség mindazt összegyűjteni, amire a professzoroknak szükségük lehet -  gyűjteményeik rendelkezésre bocsátásával reagáltak erre. A közkönyvtárak azonban nem jól döntöttek, amikor bekapcsolódtak ebbe a szolgáltatásba, mivel ez anyagilag nagyon megterhelő, s csak a gyarapítás során elkövetett hibákat leplezik vele -  véli Amdursky. Az lehet a megoldás, hogy különféle alternatívát kínálunk helyette: térítéses szolgáltatássá tesszük, kérésre megvásároljuk az adott művet stb.Richard Hulsey (Willard Public Library) húszéves tapasztalata alapján szintén úgy véli, hogy a könyvtárközi kölcsönzés helyett célszerűbb -  és on-line rendelés révén jóval gyorsabb is -  megvásárolni az olvasók által keresett műveket. (Erre 2000-től külön keretet is biztosítottak.) A szolgáltatást teljes szövegű adatbázisok beszerzésével is kiegészítették: először újságcikkek (UnCover), majd folyóirat
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cikkek biztosításával, a Michigan eLibrary (MeL) révén. 2001-tól a régebbi címeket (szépirodalmat, életrajzokat, régebbi sorozatok elsó' köteteit) sem könyvtárközi kölcsönzéssel, hanem a könyvkereskedelemben szerzik be (Amazon.com, abebooks.com, AddAll.com stb.). Használják ugyan a könyvtárközi kölcsönzést is, de ritkábban, egy héten háromszor legfeljebb. A vázolt módszer jóval olcsóbbnak, „költséghatékonynak” bizonyult.Harmadikként Christie Pearson Brandau (Library of Michigan) -  a fenti kijelentéseknek ellentmondva -  kifejti, hogy a 21. századi könyvtárközi kölcsönzést nem lehet összehasonlítani azzal, amilyen az a nyolcvanas években volt: teljesen új helyzet állt elő, jóval olcsóbb lett a szolgáltatás. Az állami egyetem (Michigan State University, MSU) által lefolytatott felmérés szerint -  amióta az olvasók maguk kezdeményezhetik a könyvtárközi kölcsönzést -  igénybevétele megtriplázódott. Michiganben hamarosan működni fog az egész államra kiterjedő" forrásmegosztási rendszer és a közös katalógus (MeLcat). (A projekt jelmondata: „kapja meg az olvasó, amit kér, amikor kéri, ott és olyan formában, ahogy kéri” .) Nem szabad nemet mondani vagy korlátozni az olvasói igényeket, hiszen a közkönyvtárak alapvető" szolgáltatásokat nyújtanak; inkább ki kell bővíteni ezeket, hiszen a könyvtárközi kérések fontos igényeket jeleznek (talán egy olyan településről, ahol az adott művet nem képes a könyvtár beszerezni), és ezeket olcsóbban és gyorsabban tudjuk ma már biztosítani.
(Murányi Lajos)

03/323AVAKIAN, Satenik -  FRANKEL, Ken: Intercontinental document delivery : The AUA/FAU experience = Res.Shar.Inf.Net. 16.vol. 2002. 2.no. 217-226.p.

Dokumentumszolgáltatás kontinensek között: az 
Örményországi Amerikai Egyetem és a Florida 
Atlantic University tapasztalatai

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi 
könyvtár; Együttműködés -nemzetközi[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás Észak-Amerikában legalább két évtizede bővül és fejlődik. Interkontinentális méretekben azonban a viszonylag nagy költségek és átfutási idő miatt eddig kevésbé volt jellemző, így a könyvtárakat is jóval kevésbé szorította rá a forrásmegosztásra és kooperációra.Az RLG (Research Libraries Group) a 90-es évek elején bevezette az Ariel dokumentumküldő szoftvert. A digitalizált dokumentumok az interneten jutnak el a címzett könyvtárhoz, a partnerek így megkerülik a postaköltségeket, és időt takarítanak meg. A cikk az Örményországi Amerikai Egyetem (American University of Armenia, AUA) és a Florida Atlantic University (FAU) részvételével lezajlott kísérleti projektről számol be.Az AUA angol tannyelvű, amerikai segítséggel és mintára létrehozott posztgraduális műszaki képző- intézmény, amely 1991-ben kezdte meg munkáját. Könyvtára döntő részben angol nyelvű dokumentumokat tartalmaz. Gyűjtőkörébe tartozik jogi és egészségügyi anyag is; az anyaintézményen kívül számos más intézmény hallgatóit és kutatóit is ellátja. Központi szerepe és a rá háruló nagy feladatok magyarázzák, hogy angol nyelvű dokumentumaival, friss nyugati szakfolyóirataival a szegényes, elmaradott könyvtárüggyel rendelkező országban csaknem egyedülálló intézmény.A körülmények ismeretében Tom Sloan, a Délkelet-Floridai Könyvtári Információs Hálózat (Southeast Florida Library Information Network,
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SEFLIN) ügyvezető igazgatója partnerséget ajánlott amerikai egyetemek részéről. Javaslata magában foglalta a könyvtárközi kölcsönzési megállapodást, valamint az Ariel rendszerű dokumentumküldés bevezetését az AUA-n. Floridában az Ariéit használó hálózat már évek óta kifogástalanul működött. Sloan tanulmányt készített az igényekről. Ebben vázolja a projekt fő céljait: az AUA könyvtárhálózat valósítson meg forrásmegosztást a világ könyvtáraival és hálózataival, elégítse ki a helyi igényeket az angol nyelvű irodalom iránt; dokumentumküldő rendszerével állítson példát az ország könyvtárai elé; és mozdítsa elő a könyvtárakban folyó digitalizálási munkát, melynek célja, hogy a kéziratokat és egyéb, a tudományos kutatás számára szükséges anyagokat elérhetővé tegyen.A SEFLIN könyvtárak részéről a FAU vállalta magára a partneri közreműködést, és 2000 novemberére elkészültek a részletes tervdokumentumok. A FAU öt helyen működő, 25 ezer hallgatót tömörítő egyetem. Könyvtárai 900 ezer kötet könyvvel, több mint 3 900 kurrens nyomtatott és 4 300 elektronikus folyóirattal rendelkeznek.Mivel Örményországban a posta költséges és megbízhatatlan, az együttműködési egyezményből kikerült az eredeti dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése. Rögzítették továbbá, hogy dokumentumküldés csak a FAU állományából történik. Mennyiségi korlátozásokat vezettek be, mivel a FAU könyvtárközi osztálya a 2000-2001-es pénzügyi évben e nélkül is 55 ezer tranzakciót hajtott végre.A kérések fogadásához web űrlapot nyitott a FAU. A kitöltéshez az űrlap keresést biztosít a katalógusban, és közli a FAU elektronikus folyóiratainak listáját. Itt azonban csak bizonyos címeknél tesz lehetővé cikkszolgáltatást a licencszerződés. A megállapodáshoz csatoltak ezen kívül egy szerzői jogi részt és a CONTU ajánlásait. A megállapodást 2001 májusában hagyták jóvá a felek.Az Ariel szoftvert a fejlesztő, az RLG bocsátotta ingyen rendelkezésre; az AUA-nak a szükséges hard

vert kellett beszereznie. A rendszer 2001 szeptemberében lépett működésbe.A szolgáltatás az AUA-n igen kedvező visszhangot váltott ki, döntő mértékben járult hozzá az ott készülő tudományos munkákhoz. Igénybevétele az első évben még jóval a rögzített korlátok alatt maradt, de valószínű, hogy hamarosan megközelíti őket. 2002 áprilisában a megállapodást újabb 12 hónapra meghosszabbították. A sikeres együttműködés mintájára más intézmények között is létrejöttek hasonlók, a dokumentumküldő szolgáltatásba bevonták a Jereváni Állami Egyetem könyvtárát is. A SEFLIN, illetve a FAU a szükséges hardver, szoftver és dokumentumok beszerzésével segítette az örmény könyvtárakat
(Vajda Henrik)

03/324ASWORTH, Susan -  JOINT, Nicholas: A model for inter-institutional collaboration : The GAELS project document delivery trials = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 4.no. 150-158.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
Az intézmények közötti együttműködés modellje -  
kísérleti dokumentumszolgáltatás a GAELS projekt 
keretében

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Együttműködés -belföldi; Felmérés; Gazdaságos
ság -könyvtárbanA Glasgow-i és a Strathclyde-i Egyetem támogatást kapott a Skót Felsőoktatási Alaptól annak kutatására, hogyan lehetne közösen könyvtári szolgáltatásokat nyújtani a két intézményben. A vizsgálat kezdetben csak a műszaki tudományokat érintette. A GAELS (Glasgow Allied Electronically with Strathclyde) projekt 1999 júniusától 2001 júniusáig tartott. A meglévő információs szolgáltatások áttekintése után, amelyek a kutatók vélt vagy korábbi információs igényeit tükrözték mindkét műszaki tan
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széken, kiderült, hogy ezek nem felelnek meg a valóságos igényeknek. A műszaki kutatók nemigen használják a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat, jobban kedvelik az elektronikus szolgáltatásokat. A két intézmény periodika-állományának átfe- dettségét vizsgáló tanulmány szerint évente 70 ezer fontot tesz ki a duplikáció mértéke a gyűjteményekben. Dokumentumszolgáltatási kísérleteket végeztek, amelyek során a két egyetem közötti helyi dokumentumszállításra, az egyik kutatócsoport részére kereskedelmi szolgáltatás igénybevételére, és a Strathclyde-i Egyetem biológiai-műszaki kutatói számára teljesen elektronikus, saját számítógépre érkező' szolgáltatás nyújtására került sor. A cikk bemutatja a kísérletek valóságos és előre jelzett eredményeit és következményeit -  a további együttműködés reményében.
(Autor ef.)

03/325ROWSE, Mark: Individual article supply: some strategic directions = Interlend.Doc.Supply. 31 .vol. 2003. 2.no. 86-93.p.
Az egyedi cikkszolgáltatás stratégiai irányai

Cikk; Dokumentumszolgáltatás; Folyóiratkiadás;
Számítógép-hálózatA cikk megvizsgálja a folyóiraton kívül, egyénileg publikált cikkek elszaporodásának problémáját, és ennek hatását a folyóirat-előfizetésekre és a webhely-használati igényekre. Rámutat, hogy a könyvtári költségvetések megnyirbálása az előfizetések lemondását és a könyvtárközi-dokumentumszolgálta- tási kérések számának növekedését eredményezte. Az egyre kifinomultabb keresési és navigálási eszközök lehetővé teszik, hogy a használók a különféle elsődleges, másodlagos és harmadlagos forrásoktól közvetlenül eljussanak a keresett cikkekhez, függetlenül attól, hogy ezeknek ki a gazdája, és melyik szolgáltató forgalmazza őket. A szerző megvizsgál

ja, hogy ez a gyakorlat milyen hatással van a tudományos kommunikáció szereplőire, és néhány fontos kérdést tesz fel, például: Rontják-e az egyénileg publikált cikkek a kiadói üzletet? Igaz-e az, hogy a konzorciumos együttműködéssel a könyvtárak és a kiadók is jól járnak? Valóban a könyvtárközi kölcsönzés a leggazdaságosabb formája a cikkrendelések kielégítésének? Arra a következtetésre jut, hogy a kiadóknak is és a könyvtáraknak is újra kell vizsgálniuk üzleti modelljeiket, mintegy ellenlépésként az ellen, hogy a közvetlen használók szabadon letölthetik a világhálótól az ingyenesen hozzáférhető dokumentumokat, mert ez aláássa a hagyományos, lektorálással működő tudományos kommunikációs folyamatot.
(Autorej.)

D o k u m e n t á c i ó s  e l j á 
r á s o k  é s  t e r m é k e i k

03/326BILLS, Linda -  CHENG, Rachel -  NATHANSON, Alan J.: Subject web page management without HTML coding: two approaches = Inf.Technol.Libr. 32.vol. 2003. 1.no. 4-11.p.
Tárgyköri kalauzok létrehozása a világhálón: két 
megközelítés

Adatbázis; Gépi információkeresés; On-iine kataló
gus; Szoftver; Tárgyi feltárásA cikk két, relációs adatbázisokra épülő alkalmazást mutat be web alapú tárgyi bibliográfiák készítésére és karbantartására. Az adatbázisos megoldás előtt a könyvtárosoknak sok időt és energiát kellett fordítaniuk a minőségi forrásokhoz vezető weboldalak összeállítására illetve karbantartására. Ez a feladat még a weboldal-készítés bonyolult szakmai ismeretét is megkövetelte tőlük, és a források dupli- kációja is elkerülhetetlen volt. A Wesleyan Univer-
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sity és a Tri-College Consortium egymástól függetlenül úgy akarta megoldani ezt a problémát, hogy adatbázist készít a forrásinformációkról, és kifejleszt egy gépi rendszert az útmutató oldalak kényelmes előállítására. A cikk összehasonlítja a kétféle megközelítést: házon belüli megoldás ill. külső szolgáltatás igénybevétele; önálló adatbázis ill. az OPAC-ba beépített adatbázis; nyílt forráskódú ill. tulajdonosi szoftver.
(Autoref. alapján)

03/327CULLEN, Rowena: The digital divide: a global and national call to action = EI.Libr. 21.vol. 2003. 3.no. 247- 257.p. Bibliogr.
A „digitális szakadék” -  nemzetközi ás új-zélandi 
helyzetkép, és a megoldás lehetőségei

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Információ
technológia; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások 
használataA „digitális szakadék” kifejezést annak a különbségnek az érzékeltetésére használják, amely a legtöbb országban az információs technológiákhoz hozzáférő csoportok és azok között alakult ki, akik nem tudnak hozzáférni ezekhez a technológiákhoz. Ennek társadalmi-gazdasági, földrajzi, oktatási, hozzáállásbeli, generációs, esetleg fizikai (testi fogyatékosság) okai lehetnek. A cikk áttekinti a probléma legújabb új-zélandi kutatási eredményeit és azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák az információs technológia, illetve az információs társadalomban való részvétel előnyeinek kihasználását. Űj-Zélan- don a vidéken élő maori népcsoportok vannak a leghátrányosabb helyzetben. A cikk a külföldi tapasztalatok esetleges átvétele céljából megvizsgálja,

hogy az USA-ban és az Egyesült Királyságban hogyan kezelik a hasonló problémákat.
(Autoref. alapján)

03/328VEJSADOVÁ, Jana -  HOUSKOVÁ, Zlata: Internet, elektronické informacní zdroje a sluzby pro osoby se specifickymi potrebami v knihovnách = Ctenár. 55.roc. 2003. 5.no. 130-135.p.
Internet, elektronikus információforrások és szol
gáltatások hátrányos helyzetűek számára könyvtá
rakban

Beteg olvasó; Információtechnológia; Számítógép
hálózatA fogyatékkal élők minél jobb ellátására a könyvtárak -  különösen a közművelődési könyvtárak -  már régóta törekszenek. A korszerű információtechnológiai eszközök segítségével még jobb feltételek teremthetők a hátrányos helyzetűek információ- és dokumentumellátásához. Sok könyvtár a honlapján külön helyet tart fenn a fogyatékkal élők számára, ahol speciális információkat nyújt nekik, pl. tájékoztatást az egyes épületekbe való akadálytalan bejutás lehetőségeiről (rámpa, lift), tanulási és munkalehetőségekről, a helyzetükkel kapcsolatos jogi, szociális és egészségügyi kérdésekről. Csehországban a fogyatékkal élők számára létrehozták a HELPNET.CZ internetes portált, amelynek működtetésében sok könyvtáros is részt vesz.A vakok és gyengénlátók számára a régóta meglévő szolgáltatások (felolvasások, hangoskönyvtár, Bra- ille-írású dokumentumok) mellett új eszköz a könyvtárakban egy olyan, megfelelő szoftverrel felszerelt, speciális számítógépes munkaállomás, amelynek segítségével a könyvtár nyomtatott dokumentumai, valamint az elektronikus dokumentumok és egyéb internetes szolgáltatások is hozzáférhetővé válnak. A nyomtatott dokumentumot igény esetén digitalizálják, majd a gép „felolvassa” a szöveget a vakok számára. (A leginkább elterjedt szoft
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verek: ZoomText Xtra, Bizon, WinTalker és Win- Monitor (Assistent); a Bizon kivételével általában ezeket használják a vakok az otthoni számítógépeiken is.) Csehországban jelenleg kb. negyven könyvtár rendelkezik ilyen számítógéppel, sőt, a Havlíc- kűv Brodban lévő' járási könyvtár 1998-ban, Európában az elsők között telepített ilyen munkaállomást. A perifériák közül a könyvtárban a vakok leggyakrabban a szkennert és a nyomtatót használják. A munkaállomás használatának oktatására a könyvtárak 1-5 napos tanfolyamokat szerveznek. A legtöbb könyvtár weblapja még nem használható a vakok számára, de a csehországi Knihovna Kromérízská honlapja már „blind friendly” (www.knihkm.cz).A testi fogyatékosok számára a könyvtárhasználat legnagyobb akadálya az épületbe való bejutás -  ezt a nehézséget a könyvtárak fokozatosan felszámolják. Ott, ahol a kerekes székkel nehezen lehet közlekedni a könyvtárban, a könyvtár általában speciális szolgálatot tart fenn a testi fogyatékosok számára, aminek keretében házhoz szállítást is szerveznek.A legproblematikusabb használói csoport a hallás- sérülteké. A siketek általában nem is használják a könyvtárakat. Az internet segítségével alapvető' problémáik oldódhatnak meg, pl. az otthoni számítógépen való munkavállalás. A könyvtárak útkeresése a siketekhez még hosszú lesz, de már működik olyan számítógép, amelyen egy fordítószoftver a szövegeket a siketek számára érthető' jelelésre fordítja.A mentálisan fogyatékosok számára a könyvtárak hagyományosan foglalkozásokat (felolvasások, karneválok, szakkörök) szerveznek. Oktatásukban a számítógép is felhasználható (pl. könyvek vagy egyéb témák powerpointos bemutatása).A könyvtárak egyre intenzívebben foglalkoznak a különböző disztinkciókkal küszködő (dyslexiás, dysgráfiás stb.) gyerekekkel. A gyerekek és szüleik olyan speciális számítógépes programokat találhat

nak a könyvtárban, amelyek pl. a számítógépes grafika alkalmazásával segítik a tanulást. A számítógépes „írástudás” elsajátítása nemcsak a gyerekek, de a hasonló fogyatékkal élő felnőttek számára is megkönnyítheti a mindennapi életet.
(Rácz Ágnes)

03/329MORGAN, Greg: A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital age = EI.Libr. 21.vol.2003. 3.no. 234-239.p.
Könyvtári szolgáltatások vak és gyengénlátó olva
sóknak az elektronikus korban

Elektronikus publikáció; Hangos könyv; Szabvány; 
Vak könyvtárhasználóA látáskárosultak új-zélandi alapítványa, a Royal New Zealand Foundation for the Blind (RNZFB) jelenleg hangkazettán kölcsönöz hangos könyveket a vak és gyengén látó olvasóknak. Az RNZFB tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, amely kifejlesztette a DAISY nevű hangoskönyv-szabványt. Amíg az analóg hangos könyvek lineáris rendszerűek, a DAISY könyvekben lehetőség van a navigálásra, hasonlóan ahhoz, ahogy a látó olvasók „átfutnak” egy nyomtatott kiadványt. A DAISY szabvány multimédia termékek előállítására is alkalmas. A digitális technológiára építve az RNZFB igyekszik a legoptimálisabb fájlformátumot megtalálni, valamint helyi és nemzetközi kapcsolatai révén a lehető legnagyobb választékot nyújtani tagjainak. Az RNZFB által alkalmazott olvasási megoldások modellként szolgálhatnak a vakok és gyengén látók szélesebb csoportja számára is.
Lásd még 290, 302, 306, 331, 353 (Autorej.)
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H á l ó z a t o k ,  r e g i o n á l i s  
r e n d s z e r e k

03/330WALCZAK, Marian: Internet, czyli „Wszechnica Wiedzy Wszelakiej” = Poradnik Bibi. 2003. 4.no. 13-16.p.
Internet mint a „Mindenféle Ismeret Mindenese”

Számítógép-hálózatA rádiónak 30 évre volt szüksége ahhoz, hogy használóinak száma meghaladja az 50 milliót. Ugyanehhez a televíziónak 13, a személyi számítógépnek 16 évre. Az internetnek mindössze négyre. Pályafutása az amerikai hadsereg megrendelésére indult, s több változaton át (1969: ARPAnet, 1981: CSNET, 1991: lengyelországi meghonosodás) vált mágikus fogalommá, olyanná, amelynek jelentősége kihatásaiban vetekszik az ipari forradaloméval.Az internet a bármiféle ismeret közvetítésében a mindenes szerepét játssza a társadalom valameny- nyi területén. S bár önmaga sem intézménynek, sem gazdasági szervnek nem tekinthető, létezése a 21. század társadalmaiban meghatározó lesz. Megváltoztatja az intézmények és a nemzetgazdasági alanyok funkcionálását, valamint az egymás után sorjázó nemzedékek nevelkedésének és képzésének a rendszerét. Feltéve, ha hozzáértő módon fogják hasznosítani. Ez utóbbi megjegyzést azért kell itt szerepeltetni, mivel az internet, akárcsak minden más technikai eszköz, egyaránt állhat a közjó szolgálatában, de a destrukcióéban, az értékromboláséban is. Ezen felül túlzott igénybevétele megbetegedéseket, internet-függőséget okoz. Kissé nagy szó

val mondva: az ifjú nemzedékek fizikai és értelmi elsatnyulásához vezethet.Az internettel kapcsolatban mindenképpen résen kell lenni, használatának kísérő jelenségeit elemezni. Minderre annál is inkább szükség van, mivel a háló rendkívül gyors sikere és terjedése miatt egyelőre hiányzanak azok a szerves fejlődés nyomán kialakult pedagógiai-nevelési „receptek”, amelyek révén módszeresen csillapítani lehet a tömegesen fellépő „internet-lázat”, illetve kigyógyítani az „internet-mérgezésben” megbetegedetteket.
(Futala Tibor)

03/331TOMASELLO, Tami K. -  McCLURE, Charles R.: Public libraries and the Internet public access models. Describing possible approaches = Public Libr.Q. 21.vol. 2002. 3.no. 11-37.p. Bibliogr.
Az internethez való nyilvános hozzáférés nyolc le
hetséges modellje; a közkönyvtárak lehetséges 
szerepe

Hátrányos helyzetű olvasó; Közművelődési könyv
tár; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A hálózati szolgáltatások használatának kiszélesítését szem előtt tartva az Egyesült Államokban többféle módszert is alkalmaznak a lakosság internethozzáférésének növelésére, de ezek kutatása igen ritka. A cikk a nyilvános internethasználatnak nyolc modelljét mutatja be -  közszolgálati iskolák,
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közkönyvtárak, kibermobilok (a mozgókönyvtárak mintájára), lakótelepek, közhasznú technológiaközpontok, közhasznú hálózatok, kioszkok és ki- ber-kávéházak - ,  és egy sor közös szempont szerint (sávszélesség, díjazás, finanszírozás stb.) jellemzi őket. Végül azt javasolja, hogy a közkönyvtárak működjenek együtt más szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok nyilvános internet-hozzáférésének kiterjesztése céljából.
(Autoref. alapján)

03/332AWRE, Chris: Portals: enabling discovery for all in higher and further education = VINE. 33.vol. 2003. 1. no. 5-10.p. Bibliogr.
Portálok a felsőoktatásban és továbbképzésben 
részt vevők számára

Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási könyvtár; Hon
lap; Szabvány; SzolgáltatásokA Joint Information Systems Committee (JISC) finanszírozásában működó' Distributed National Electronic Resource (DNER) számos digitális gyűjteményhez biztosít hozzáférést. A digitális tartalmak szolgáltatásához kapcsolódtak az eLib program projektjei is.A JISC információs környezete (JISC Information Environment, JISC IE) kialakításának célja, hogy közös felületet kínáljon digitális gyűjtemények széles köréhez. Technikai architektúráját a UKOLN alakította ki és a DNER által licencelt vagy kialakított forrásokhoz nyújt hozzáférést. Olyan strukturált forrásokról van itt szó, amelyek általában adatbázisok, és amelyek nem érhetők el a webkeresők segítségével. Architektúrája azon alapul, hogy a felhasználók a különböző információforrásokat kü- lön-külön is kiválaszthatják, hiszen jelenleg is így használják őket. Ugyanakkor a több forrásban való egyidejű keresést is lehetővé tehetik a portálok, amelyek közös felületet kínálnak a különböző rendszerekhez. Ehhez a portáloknak tudniuk kell, mely

szolgáltatónál keressék az adott tartalmat (ha ugyanaz a tartalom több helyről is kereshető), hogyan kapcsolódjanak a különböző szolgáltatókhoz, hogyan azonosíthatják a felhasználót és vizsgálhatják meg jogosultságát, esetleg miként alkalmazzák a felhasználó preferenciáit.A JISC IE teljesen nyitott és más rendszerekkel együttműködni tudó (interoperábilis) rendszer lesz, amely nyílt szabványokra épül, figyelembe véve, hogy a technológiák idővel változhatnak. A JISC IE magában foglalja a Z39.5(-es szabványt és olyan más, a rendszerek közötti metaadat-cserét támogató protokollokat, mint az Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), az RDF Site Summary (RSS), a Simple Object Access Protocol (SOAP), a Search/Retrieve web Service (SRW), valamint a Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). A JISC IE fejlesztésének stratégiai területei között van a digitális tartalmak létrehozása, célszerűvé alakítása és megosztása.A JISC a felsőoktatás és továbbképzés igényeit figyelembe véve fejleszt portálokat. A portál fogalmát a JISC technikai szempontból úgy definiálja, mint olyan hálózati szolgáltatást, amely különböző, elosztott forrásokból származó tartalmakat közöl egy helyen, olyan technológiákat alkalmazva, mint a több forrásban való egyidejű keresés, a meta- adat-begyűjtés (harvesting), és jeladó szolgáltatások. A portálok e definíció szerint mindezeket a tartalmakat egyesítik, és közös formában jelenítik meg, legtöbbször web-böngésző segítségével. A felhasználók számára a portál egy közös, gyakran személyre szabott elérési pont, amelynek segítségével egy vagy több forrásban kereshetnek, és az eredmények egyesítve és azonos formában jelennek meg. A JISC IE portáljainak közös vonása, hogy a tartalmakhoz csak hozzáférést nyújtanak, nem tárolják őket. Minden JISC IE portálnak meg kell felelnie a „Base-line Portal Specification” elnevezésű dokumentumban (http://www.ukoln.ac.uk/distributed- systems/jisc-ie/arch/portal/spec/) foglaltaknak.
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Három portáltípust azonosítottak: a tematikus, a speciális adattípusokat kezelő, valamint a felhasználói közösségek alapján definiált portálokat.A tematikus portálok nagy múltra tekinthetnek vissza. Az RDN-t minőségi webes források tematikus forráskalauzai alkotják. Olyan kalauzok tartoznak ide, mint a társadalomtudományok köréből a SÓSIG, az élettudományok forrásait tükröző BIOMÉ, a mérnöki tudományok, matematika és számítástudomány forráskalauza, az EEVL, a fizikát feldolgozó PSIgate, a humán tudományok forrásaira mutató HUMBUL és mások. Ezek a forráskalauzok szolgáltatásaik javítására és új szolgáltatások kialakításának érdekében portál-technológiákat fejlesztenek ki. Ezt a munkát segíti az SPP projekt (http://www.portal.ac.uk/spp). Ez a projekt nyílt forrású, Java-alapú portálkereteket fejleszt, valamint számos olyan kisebb alkalmazást (portletet) dolgoz ki, mint például a több forrásban való egyidejű keresés, vagy a felhasználók azonosítása.A tematikus megközelítés mellett szükség van arra is, hogy bizonyos speciális típusú adatokhoz és információkhoz hozzáférést kínáló portálokat hozzunk létre. A Go-Geo! projekt (http://hds.essex.ac. uk/GoGeo/) többek között történelmi adatokat kapcsol össze térképekkel. A Go-Pix! képi portálok kialakításának lehetőségeit vizsgálja.Az előző két típust alapvetően és a portálok többségét a segítségükkel elérhető adatok határozzák meg. Szükség van azonban a felhasználói közösségek alapján definiált, igényeik felmérésének figyelembevételével kialakított portálokra is. Ezen a területen az oktatásfejlesztés igényeit kiszolgáló portál kialakítása folyik.Az összes portál kialakításakor olyan módszerekre fognak törekedni, amelyek lehetővé teszik, hogy a portálok kínálta szolgáltatások és funkciók beágyaz- hatóak legyenek azokba az interfészekbe, amelyeket a felhasználók már jelenleg is használnak. így például egy tematikus portálnak a több forrásban való egyidejű keresési funkciója beágyazható egy-egy könyvtári weboldalba.

Két most folyó JISC-projekt vizsgálja az intézményi portálokat. Ezek eredményeit is fel lehet majd használni a beágyazás területén (erről lásd a 03/350. számú referátumot).
(Koltay Tibor)

03/333RAFEE, Ahmad -  KASSIM, Che -  KOCHTANEK, Thomas R.: Designing, implementing, and evaluating an educational digital library resource = Online Inf.Rev. 27-vol. 2003. 3.no. 160-168.p. Bibliogr.
Oktatási célú webhely a digitális könyvtárakról -  
megtervezése, üzembe helyezése és értékelése

Elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Felmérés 
[forma]; Használói szokások; Használók képzése; 
HonlapA cikk bemutatja az ún. Project i-DLR program jelenlegi állapotát. Ez valójában egy mutató oldal a világhálón, amely digitális könyvtárakkal kapcsolatos forrásokat tartalmaz, oktatási környezetbe ágyazva. A cikk ismerteti a szóban lévő webhely (www.coe.missouri.edu/~rafee/idigital libraryR/in- dex.php) öt fázisból álló értékelését, aminek célja a webhely folyamatos fejlesztése és finomítása. Az öt értékelési módszer a következő: fókuszcsoport-in- terjúk, webnapló elemzése, adatbázishasználat elemzése, webes felmérés, távolihasználat-megfi- gyelés.

(Autoref. alapján)

03/334HO, Le Vu -  HŰI, Siu Cheung -  FONG, A.C.M.: Monitoring scientific publications over the WWW = EI.Libr. 21.vol.2002. 2.no. 110-116.p. Bibliogr.
Tudományos publikációk figyelemmel kísérése a 
világhálón

Figyelőszolgálat; Honlap; Publikálás -tudományos 
kiadványoké; SzoftverA világháló a tudományos kiadványok jelentős közvetítőjévé vált. Kutatásainak elérhetővé tétele céljá
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ból a legtöbb kutatóintézet egy weboldalon mutatót ad közre kiadványairól, amelyen keresztül olykor a kiadvány teljes szövege is elérhető. Mivel ezt az indexoldalt minden új kiadvány elkészültekor aktualizálni kell, a kutatóknak, amennyiben a legújabb kutatásokra kíváncsiak, gyakran fel kell keresniük ezeket a mutatókat, ami kényelmetlen és időigényes tevékenység. A jelen cikk bemutat egy olyan rendszert (PubWatchert), amely képes automatikusan nyomon követni a megadott weboldala- kai. Háromféle keresési funkcióval rendelkezik: „Űj kiadványok”, „Minden kiadvány” és „Keresés a kiadványokban” (cím, szerző, és egyéb információk szerint).
CAutoref. alapján)

03/335HERING, Claudia -  LIESENKLOSS, Silke: Von der Projektidee „BibNet” zum BibnNet-Verbund = ProLibris. 8.Jg. 2003. 2.no. 81-85.p.
A BibNet nevű projekttől a BibNet-hálózatig

Elektronikus könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Szol
gáltatások; Városi könyvtár2000 közepén Németországban, a mettmanni járásban tíz városi könyvtár hálózatba szerveződött, hogy olvasóik ellátását tovább javítsák. Bár az állományt feltárták már elektronikusan, de a katalógus csak helyben, az adott könyvtárban volt használható, és azt szerették volna, ha elérhetővé válik akár otthonról is az interneten.Észak-Rajna-Veszfália tartomány segítségével sikerült is megvalósítaniuk a BibNet modell projektet, amelynek keretében egy járási virtuális könyvtárat hoztak létre, amely tíz könyvtár anyagát egyesíti. A web-OPAC kialakításához további célkitűzések is kapcsolódtak: az új szolgáltatás révén nemcsak az elektronikus hálózatból adódó könyvtári lehetőségeket (önkiszolgálás, könyvtárközi kölcsönzés stb.) aknázták ki, hanem a helyi kulturális intézmények

elérését és a tágabb környezet információit is biztosították olvasóik számára.A BibNet-hálózat közös katalógusának kialakítását a könyvtárosok kezdeményezték, a megyei szakfelügyelet (Düsseldorf) pedig támogatta és segítette az ötlet megvalósítását. Hamar kiderült, hogy a projekthez tartós struktúrákra, megfelelő szabályozásra, továbbá koordinációra és finanszírozásra is szükség van. A legnagyobb gondot a könyvtárak eltérő szoftverei jelentették.A műszaki és szervezési munkálatok ismertetése után részletesen kitérnek a szerzők a közös OPAC kialakítására és a keresés lehetőségeire, majd a költségekre és a finanszírozás kérdéseire. A 237 ezer eurós költség 70%-át a tartomány állta.Az ünnepélyes megnyitóra 2002. április 24-én került sor: ekkor a hálózatban félmillió rekord vált elérhetővé (könyvek, CD-k, játékok). Megkezdődhetett a rendszer gyakorlatban történő kipróbálása, ami jó eredményt mutatott (http://www.bibnet.de/). Nyolc hónap alatt 14 771 látogatója volt a BibNet- nek, és a könyvtárközi kérések száma emelkedett.A projekt fontos hozadéka volt a munkában részt vevő könyvtárak szorosabb együttműködése és azok a tapasztalatok, amelyek alapul szolgálnak majd a folytatáshoz, vagy akár a nagyobb projektekben való részvételhez is, mint amilyen a német Digitális Könyvtár, a DigiBib (utóbbiról részletesebben a www4.digibib.net címen).
(Murányi Lajos)

Lásd még 294, 296, 298-299, 314, 317, 319, 325- 328, 340, 346-347, 349-350, 364
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v e z e t é s i  t a j é l c o z a t a s

03/336RAJKOV, A. N.: Kakaa informacia nuzna rukovoditelu? = Naucn.-TehM Iser. 2003. 5.no. 1-6.p.
Milyen információra van szüksége a vezetőnek?

Vezetők tájékoztatásaHogy milyen információra van szüksége egy vezetőnek, azt csak maga a vezető' tudja és érti. Tudását megismerhetjük, megértését csak megérezhetjük. A vezetőnek megvannak a maga problémái és nehézségei, ezért nincs ideje arra, hogy komolyan elsajátítsa az információs technológiák titkait. Az információt akkor fogja fel, ha számára érdekes és hasznos. Ahhoz, hogy megértse az információt, össze kell vetnie szándékaival és helyzetmegítélésével. Ha ez nem történik meg, a kapott információ csupán jelentéktelen adatok készlete marad számára.Minden vezetőnek más és más a stílusa az információ befogadása tekintetében. Van, aki olvasni szeret (főként papírról, ritkábban a számítógép képernyőjéről), van auditív típus és van, aki a plakátokat és grafikonokat nézi szívesen. Minden vezetőre jellemző viszont a felelősségérzet.A vezetőknek mindig van valamilyen információja az adott problémáról, szituációról. Ösztönösen tudja, mit tesz, mire törekszik, ismeri a problémát, sőt néha annak megoldását is. Sokszor azonban nem tudja a feladatot egyedül megoldani. Munkája megbízhatóságának javításához szüksége van kiegészítő információra.Minden vezető egyedi és megismételhetetlen személyiség. A számára szükséges információt nagyban meghatározza az információ külső befogadásának, elemzésének és megjelenítésének sémája, amely megint csak egyedi minden vezetőnél.A megértés kapcsolódik a kapott információnak a belső célokkal, szándékokkal való összevetésével,

továbbá a vezető elemző képességével. A szándékok általában rejtve maradnak. Jobban nyomon követhetők az analitikus tevékenységek, amelyeket három sémára bonthatunk: a motivációsra, a szituatívra, valamint a kognitívra. Mindhárom többé vagy kevésbé jelen van a vezetők tevékenységében.A motivációs séma lényege, hogy a vezetőt szenvedélyek, ösztönök, előítéletek, törekvések, vonzalmak, kapzsiság, óhajok vezérelhetik, ráadásul ezek egymással is ellentmondásban vannak. Mindez a legtöbbször nem tudatosul a vezetőben és még kevésbé az információ szállítójában. A motivációs séma főként a politikai közegben dolgozó vezetőkre jellemző.A szituatív séma azokat a vezetőket jellemzi, akik munkájában dominálnak a külső szituációk, a piac, a különböző felmerülő problematikus helyzetek külső tényezőinek értékelési folyamatai. Ez a séma leginkább a gyakran ismétlődő helyzetekkel dolgozó vezetőkre jellemző (pl. tőzsdepiaci munka, a tömegtermelés irányítása). A szituatív sémával kapcsolatban fontos a vezető személyes céljainak és az általa vezetett céloknak az összevetése.A kognitív séma a fenti két sémát békíti ki egymással. Itt egyaránt figyelemmel kell kísérnünk a vezető tevékenységét, gondolatait, érzéseit, valamint a környezetéhez fűződő szimpátiáit. A kognitív séma formális kifejeződése a szemantikai háló. A vezető által kialakított kognitív séma egy adott pillanattól kezdve elkezdi irányítani a vezető helyzeteit és tevékenységét. Az újonnan beérkező adatokat is ehhez igazítja (sztereotípiák). Ha a vezető igényli, hogy tevékenységének világos kognitív sémája legyen, az egyértelmű jele annak, hogy tudását meg kívánja osztani környezetével. A kognitív sémát tudástérképnek is nevezik, amely felmutatható struktúrával rendelkező tudást jelent.Minél hasznosabb az adott információ a vezető számára, annál jobban felfogja és megjegyzi azt. Az in
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formáció pedig akkor hasznos, ha a megfelelő' pillanatban érkezik.A vezető' információs ellátásának szervezésekor különböző informálódási lehetőségeket, információs eszközöket, módszereket és forrásokat vesz számba. Ebben a folyamatban fontos szerepe van annak az információs háromszögnek, amelynek csúcsain a vezető, az információ szállítója és a szituáció foglalnak helyet, és bonyolult kölcsönhatásban vannak egymással.A vezető nemcsak tud valamit az adott szituációról, hanem figyelembe veszi saját szándékait és céljait is. Információt több forrásból kap, amit a sikeres szállítónak tudnia kell. Ha ismeri a vezető szükségleteit, tevékenysége megfelelhet a szituáció adta követelményeknek. Maga a szituáció mást és mást mond a háromszög másik két alkotóelemének.A szállítónak ismernie kell az információ befogadásának a vezetőre jellemző külső stílusát. A belső sémákat jóval nehezebb megérteni. A megértést megkönnyíti a szállító számára a következő lépések megtétele. Határozzuk meg és azonosítsuk a problematikus helyzetet! Ehhez írjuk le a külső, majd belső tényezőket! A leírást mutassuk meg a vezetőnek információ-befogadási stílusának megfelelő, a figyelmét felkeltő formában! ítéljük meg, fog-e velünk dolgozni az adott szituációban! Értékeljük a helyzetet, határozzuk meg fejlődésének dinamikáját! Szervezzük meg ennek nyomon követését! Ehhez is ismernünk kell a célokat. Ha a vezető ezeket nem fogalmazta meg, magunknak kell ideiglenes célokat kitűznünk és azokat a helyzet fejlődésének dinamikájával összevetnünk. Az összes rendelkezésre álló információelemzési eszközzel (modellezés, interjúk stb.) vizsgáljuk meg, elfogadhatók és elérhetők-e a kitűzött célok a rendelkezésre álló erőforrásokkal! Mutassuk meg az elemzés eredményét a vezetőnek! Kérdezzük meg, hogy vannak-e ennél megbízhatóbb módjai a célok elérésének! Végezzünk információ-elemzési kutatást (ami időigényes) és mutassuk ki (szintézissel) a célok elérésé

nek három új módját! Elemezzük és értékeljük, hogy a döntések nyomán járható-e a javasolt utak valamelyike! Végezzük el a döntések ökológiai elemzését! ítéljük meg, milyen környezeti és érdekeltségbeli akadályok állnak a megvalósítás útjában!Az információk elemzéséhez használhatjuk az információs technológiákat, a szintézist a vezetőre kell hagynunk, mert azt bonyolultságánál fogva nem képesek elvégezni a technológiák.(A cikkben nincsenek hivatkozások -  a Ref.)
(Koltay Tibor)

t á i é l c o z a C á s

03/337MALINOWSKA, Elzbieta -  LUKASIK, Anna: Przeslanki i organizacja systemu informacji dia matych i srednich przedsiebiorstw w Polsce = Przg.Bibl. 70.rocz. 2002. 4.no. 319-330.p. Bibliogr. 13 tétel.Rés. angol nyelven
A kis* és közepes vállalatok információs rendsze
rének előzményei és szervezése Lengyelország
ban

Tájékoztatás - közgazdasági; Üzemi tájékoztatási 
központA piacgazdaságra történt áttérés Lengyelországban is megnövelte a kis és közepes iparvállalatok nemzetgazdasági jelentőségét. 1993 és 1997 között majdnem kétmillióról, majdnem 2 millió 500 ezerre nőtt a számuk. E szektorban dolgozik az ipari munkavállalók 60%-a, s innen jön a bruttó nemzeti termék 40%-a. Sajnos, e vállalatok az imázsala- kítás szempontjából korántsem „naprakészek” (internet-hozzáféréssel csak 50%-uk rendelkezik). 1999-ben két jogszabály is született e vállalatcsoportról, ám az egyik sem eléggé teljes, egyebek mel
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lett e vállalatok információellátásának kérdéskörében sem. A fordulat éve előtt volt rendszerekből alig maradt valami, úgyhogy szinte mindent újra kellett kezdeni. Mostanában a gazdasági minisztérium öt, az önkormányzatok három, az EU-szerve- zetek szintén három szolgáltatást működtetnek a kis és közepes iparvállalatok igényeinek kielégítésére. A legfontosabb szolgáltatások: a SYNABA (1984-től 140 ezer tudományos-műszaki dokumentum), az OFERTA (cseh, lengyel, magyar és szlovák részvételű adatbázis), az INNOWACJE (a PHARE program szülötte).A lengyel tudományos könyvtárak részvétele a kis és középvállalatok információellátásában nem számottevő. A felmérések szerint az ellátás színvonala tartalmilag is gyenge vagy alkalmatlan. Üjabban elhatározták, hogy véget vetnek ennek a könyvtári „szárnyszegettségnek”, s nyugati mintákat követve mind intenzívebben kapcsolják be ezt az intézményrendszert a kis és közepes vállalatok információellátásába.
(Futala Tibor)

03/338TRÖGER, Erika: Ende des Dokumentationsdienstes Bibliothekswesen = Dial.Bibi. 15Jg. 2003. 2.no. 24- 27.p.
Megszűnt a német könyvtártudományi dokumentá
ciós szolgálat (DOBI)

Könyvtártudományi adatbázis; Könyvtártudományi 
bibliográfia; Referáló lap -könyvtáriA könyvtártudományi szakirodalom referálásának Németországban régi hagyománya van: 1926-tól a Zentralblatt für Bibliothekswesen c. lap melléklet

ként közölte a könyv- és könyvtártudomány nemzetközi bibliográfiáját, 1964-69 között pedig szórólap formában tette közzé a Deutsche Bücherei a könyvtártudományi referátumokat. 1970-től jelent meg füzet formában a Könyvtártudományi Információs Szolgálat (Informationsdienst Bibliothekswe
sen, IDB), melyet a lipcsei Deutsche Bücherei a Központi Könyvtárügyi Intézettel (Zentralinstitut für Bibliothekswesen, ZIB) közösen adott ki. A nemzeti könyvtár és a szakmai módszertani intézet együttese ideálisnak bizonyult: a könyvtár állománya biztosította a dokumentumokat, az intézet könyvtári szakemberei pedig a szakszerű referálást.A két német állam és a két nemzeti könyvtár egyesülésekor a két könyvtári referáló lap helyzetét is felülvizsgálták. Az NSZK-ban 1984 óta szerkesztette a Német Könyvtári Intézet (DBI) a „Könyvtártudományi Dokumentációs Szolgálat” c. kiadványt (Do
kumentationsdienst Bibliothekswesen, DOBI), ez azonban a külföldi szakirodalmat nem referálta, csak az NSZK könyvtárügyére szorítkozott. A két referáló lap szerencsésen egészítette ki egymást. Az IDB anyagi és munkaerő-kapacitását Lipcséből áthelyezték a Német Könyvtári Intézetbe, 1992-től a DOBI már a külföldi referátumokat is tartalmazta (alcíme „Az NSZK és a külföld könyvtártudományi információs szolgálata” lett). Az egyesítés hátrányos következményeként a referátumok terén háttérbe szorultak az észak-európai országok (nyelvismereti hiányok miatt) és a kelet-európai országok (amelyek az NDK időkben ideológiai okokból felül- reprezentáltan szerepeltek, most azonban részben az érdeklődés csökkenése, részben nyelvismereti okok miatt háttérbe szorultak), bővült viszont az angol-amerikai nyelvterület referáltsága. Az egyesülés nagy többlete az internetes hozzáférés biztosítása, majd 1997-től a szakmailag releváns hálózati publikációk felvétele. 1998-ban már 2491 teletext szöveg állt rendelkezésre, ezek közül 1470 csak számítógéppel olvasható, nyomtatott változata nincsen. A DOBI volt az egyik első virtuális szakkönyvtár.
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A DOBI leépülése a Német Könyvtári Intézet felszámolásával párhuzamosan, lépésenként ment végbe. 1998-ban megszűnt a lemezváltozat, 1999-ben a nyomtatott füzetes forma. Amikor az intézetet átmenetileg az Egykori Német Könyvtári Intézet (EDBI) váltotta fel, 2000-ben már csak egy kolléganő dolgozott a DOBI-ban, 2001-ben pedig már csak hetente egy napig állt rendelkezésre, elsősorban a számítástechnikai feladatok ellátásra. 2002-ben a potsdami szakfőiskola keretében működő Információtudományi Információs Központ megkísérelte a DOBI megmentését: a szolgáltatás adatbázisa az interneten keresztül elérhető maradt, sőt 2002-ben mintegy ezer új adattal bővült. A főiskola törekvései ellenére máig sem sikerült a folyamatos és következetes feltáró munkát biztosítani, ami állandó személyzet nélkül egy ilyen adatbázis esetében elképzelhetetlen.A Német Könyvtári Intézet megszüntetésével a német könyvtárügy számos területét nem lehet már ésszerűen koordinálni és figyelemmel kísérni. A DOBI felszámolása egy láncszem a leépülésben.
(Katsányi Sándor)

03/339KHERDE, Mohan R.: Core journals in the field of library and information science = Anniibr.Inf.Stud. 50. vol. 2003. 1.no. Bibliogr. 8 tétel.
Magfolyóiratok a könyvtár- és információtudo
mány területén

Bibliometria; Folyóirat -könyvtári; HivatkozásmutatóVilágszerte mintegy 1300 könyvtár- és információ- tudományi folyóiratot publikálnak. Egyetlen könyvtár sem engedheti meg magának, hogy ezeket mind beszerezze. Bibliometriai vizsgálatok segítségével azonban ebből a nagy folyóirat-mennyiségből megfelelően választhatunk. A jelen cikk azokat a hivatkozásokat elemzi, amelyek 1996 és 2001 között a legnépszerűbb indiai könyvtár- és információtudományi folyóiratokban a cikkek végén szerepel

tek, ennek alapján kísérli meg a könyvtár- és információtudomány magfolyóiratainak meghatározását. A szerző vizsgálatai szerint az Annals of 
Library and Information Sciene (új címe: Annals of 
Libray and Information Studies) a legnépszerűbb indiai folyóirat a kutatók körében, míg a leggyakrabban hivatkozott külföldi folyóirat a College and 
Research Libraries.

(Autoref)

03/340GELL MASON, Marilyn: Your place on the Internet = Libr.J.128.vol. 2003. 9.no. 60-61.p.
Az 0CLC új portálja könyvtárosoknak az új digitá
lis lehetőségek kihasználásának segítésére

Használók képzése; Honlap; Könyvtárosképzés, do
kumentálóképzés; Könyvtártudományi tájékoztatásA Gates Portal Project vezetője, a Clevelandi Városi Könyvtár egykori igazgatója a 2003. május 12-én az OCLC Online Computer Library Center által indított portált, a Webjunction.orgot mutatja be. A 
Webjunctionon található anyagok gyakorlatiasak, olyan valós problémákkal foglalkoznak, amelyekkel a könyvtárosok nap mint nap szembesülnek. Nagyon lényeges, hogy itt szakértőket (peers) is lehet találni, és olyan kérdéseket lehet feltenni nekik, amelyek foglalkoztatják az embert.A Bili és Melinda Gates Alapítvány kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a közkönyvtárak korszerűsítésében; 2004 végére -  amikor az US könyvtári program befejeződik -  10 ezer könyvtárba kerülnek számítógépei és 62 ezer könyvtáros részesül megfelelő képzésben. Ennek nyomán szinte mindenütt számítógépes hozzáférést biztosítanak az olvasók számára. Ezzel együtt új problémák is jelentkeznek: többletköltségek, karbantartási, a technikai támogatás iránti igények stb. A sikeres tevékenységhez azonban ismeretek és tapasztalatok kellenek: ezért hozta létre az OCLC az alapítvány támogatásával ezt a portált, amely a szakmai közösséget formá
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ló és kiszolgáló tudáshálózat és forrásközpont is egyben, ahol a „nagy szellemek” találkozhatnak problémáik megbeszélése végett.Már számos anyag felkerült a portálra: képzési modulok, szakcikkek stb.; főbb menüpontjai a következők: Elvek és gyakorlat, Technikai források, Vásárlási útmutató, Tanulási központ, Közösségi központ. (Röviden mindegyiket ismerteti a szerző -  kitérve a megvalósítás előtt álló tervekre is.)A portálon kereshetünk kulcsszavak segítségével, és kilenc fórum is felkerült, amelyeken egy-egy témáról cserélhetnek véleményt a könyvtárosok [és 2003 júliusa óta már hírlevelet is tartalmaz,

M u n k a -  é s  r e n d s z e r 
s z e r v e z é s ,  é r t é k e l é s

03/341THEBRIDGE, Stella -  DALTON, Pete: Working towards outcomes assessment in UK academic libraries = J.Librariansh.Inf.Sci. 35.vol. 2003. 2.no. 93-104.p. Bibliogr.
Az eredményesség értékelési módszerei az Egye
sült Királyság felsőoktatási könyvtáraiban, külföldi 
példákkal

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Szakirodalmi 
szemle [forma]Az elmúlt harminc évben igen sok publikáció jelent meg az egyetemi könyvtárakban folytatott telje

Crossroads címmel -  M .L.]. A Webjunction nyitva áll minden könyvtár és könyvtáros előtt: olyan lesz, amilyet a szakma szeretne kialakítani magának.
(Murányi Lajos)

O k t a t á s  i n f o r m á c i ó 
e l l á t á s a

Lásd 332

sítménymérésről és -értékelésről. Űjabban a szerzők olyan speciális feladatokra összpontosítanak, mint a tanulás, a tanítás és a kutatás hatásának mérése. Ezt a könyvtárosok hasznos módszernek tartják annak megállapítására, milyen hatással van egy könyvtári-információs szolgáltatás annak használóira, legyenek azok hallgatók, oktatók vagy kutatók. Sajnos azonban az ilyen felmérés gyakorlati eszközei egyáltalán nem világosak, és miközben a könyvtárosok egy „egyenesen beszélő” rendszert szeretnének, amellyel bebizonyíthatnák a vezetésnek a szolgáltatásaik hasznát, a rendszerfejlesztők nehezen tudnak átfogó és „üzembiztos” mérési módszereket kifejleszteni. A cikk több ország szakirodaimára és az ún. eVALUEd projekt (mely a brit felső- oktatási könyvtárak elektronikus információs szolgáltatásainak értékelésre kíván eszközöket kifejlesz
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teni) adataira építve azt szeretné bizonyítani, hogy a brit felsőoktatási ágazat jó irányba halad a használható mérési módszerek kidolgozása terén.
(Autoref. alapján)

Lásd még 295-296, 318, 320, 322, 333

03/342FLOWERS, Janet L.: Operational efficiencies in acquisitions to minimize the impact of budget cuts upon library materials budgets = Bottom Line. 16.vol. 2003.2.no. 69-75.p. Bibliogr.
Intézkedések a költségvetési megszorítások gyara
pítási keretre gyakorolt hatásának csökkentésére 
egy amerikai egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gazdálkodás - könyvtárban; 
Gyarapítási keret; Költségvetés; Vezetés

Az Egyesült Államokban a legújabb gazdasági hanyatlás miatt szinte minden gazdasági ágazatban érezhető volt a költségvetési megszorítások hatása, beleértve a könyvtárak állománygyarapítási költség- vetését is. A korlátozott keretek hatékony felhasználását akadályozza a rendelkezésre álló összeg bizonytalansága és a beszerzési források számának gyarapodása. Ezeket a befolyásolhatatlan tényezőket tovább súlyosbítja a rendelkezésre álló keretről való késedelmes tájékoztatás. A kevesebb pénz hatékony felhasználásában a jól megválasztott állománygyarapítási politikák, folyamatok és módszerek fontos szerepet játszanak. A jelen cikk bemutatja egy amerikai egyetem (University of North Carolina, Chapel Hill) könyvtárának szerzeményezési gyakorlatát a legújabb megszorítások előtt és után.
(Autoref. alapján)

03/343SAARTI, Jarmo: The acquisition and maintenance costs associated with library automation systems in Finnish public libraries = Program. 37.vol. 2003. 1.no. 25-30.p. Bibliogr.
A könyvtárautomatizálási rendszerek beszerzési és 
fenntartási költségei a finn közkönyvtárakban

Gazdaságosság -könyvtárban; Integrált gépi rend
szer; Költségelemzés; Közművelődési könyvtárA cikk annak a felmérésnek az eredményeit ismerteti, amely a finn könyvtárakban használt automatizált könyvtári rendszerek típusának és költségeinek feltérképezésére irányult. A vizsgálat 2000-ben folyt. Az eredmények azt tükrözik, hogy majdnem minden finn közkönyvtárban van valamiféle számítógépes rendszer, a könyvtárak 80%-a már az interneten is kínálja szolgáltatásait. A közkönyvtárak gépesítésének költségei mintegy 16,8 millió eurót tettek ki, évente 5,7 millió euróba kerül a működtetés, ez 1,2 eurót jelent egy finn lakosra kivetítve. A könyvtári rendszerek kiépítésére és fenntartására fordított munkaerő-költségeket nem kísérték kellő figyelemmel a könyvtárakban. Ezért a szerző olyan modell kialakítását javasolja a finn közkönyvtárak számára, amely a könyvtárgépesítés költségeinek jobb, hatékonyabb elemzését teszi lehetővé.

(Autoref)

Lásd még 307-308

03/344LYNCH, Mary Jo: Public library staff: how many is enough? = Am.Libr. 34.vol. 2003. 5.no. 58-59.p.
Hány könyvtárosra van szükség egy közkönyvtárban?

Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]; Sze
mélyzetAz amerikai könyvtáros-egyesület (American Library Association, ALA) kutatási és statisztikai
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hivatalának a vezetője azt a kérdést feszegeti, milyen létszám szükséges a közkönyvtárak működtetéséhez, mi volna a szakképzett és a kisegítő személyzet kívánatos aránya. Mint sok más szakmai témában, itt is felmerül a kérdés, mit ajánl az ALA? Nos, az ALA jelenleg nem rendelkezik erre vonatkozó normatívákkal, ajánlásokkal.Az ALA közkönyvtári egyesülete (PLA) 1933 és 1966 között számos normatívát dolgozott ki a közkönyvtárak működéséhez szükséges tényezőkről: ezek némelyike a létszámot is érintette, de a szükséges diplomások számáról és a fenti arányról nem volt szó bennük. A PLA a Közkönyvtárak tervező- 
munkája (.A planning process for public libraries, 1980) című kézikönyvében ellenzi, hogy bármiféle országos előírás is készüljön a könyvtári szolgálatokra -  mégpedig azért, hogy mindig az adott település sajátos igényeit vehessék figyelembe a könyvtárak. Ez a könyv most már a negyedik kiadásánál tart, és több segédlet is készült hozzá; ezek egyike a 
Sikeres vezetés (Managing for results, ALA, 2002). Ebben egy fejezet foglalkozik a könyvtárosokkal, de a fenti kérdésekre nem ad választ, csupán azt írja le, milyen legyen a személyzet egy adott szolgáltatás függvényében.Hogyan határozzuk meg a létszámigényt, ha nincsenek normatívák? A meglévő statisztikai adatok segítségünkre lehetnek a helyzet megismerésében. (Szerzőnk a Public libraries in the United States, 
2000 adatait használja:

nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2002344). Négy táblázatban a 2000. év országos adatait közli és elemzi az alábbi csoportosításban: (1) a könyvtárak megoszlása az 1000-nél több lakossal rendelkező településeken, (2) a könyvtárosok száma (minimum-maximum) az adott településtípusban 1000 lakosra vetítve, (3) a diplomás könyvtárosok megoszlása, (4) a diplomás (ALA/ MLS) könyvtárosok aránya. (A negyedik táblázatból kiderül, hogy az 1 milliós vagy több lakosú településeknek több mint a felében a személyzet 21-30%-a diplomás. (Ugyanez az arány az 500 ezer és 1 millió lakos közötti településeken is.)A táblázatok arra is alkalmasak, hogy megnézzük, az adott településen dolgozó könyvtárosok létszáma megfelel-e az átlagnak, és hasznos kiindulást jelenthet; bizonyos könyvtártípusoknál jól használhatóak a National Center for Eduction Statistics 
Locator adatai is: nces.ed.gov/surveys/libraries/ liblocator/library.asp.
Lásd még 288, 311 (Murányi Lajos)

M a r k e t i n g ,  k ö z ö n s é g  
k a p c s o l a t o k

Lásd 292, 294, 320, 360
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Á l t a l á n o s  k é r d é s e k

03/345SMIDT, A. V.: Motivy i motivaciä poseseniá biblioteki = Naucn.Teh.Bibl. 2003. 5.no. 46-53.p. Bibliogr. 12 tétel.
A könyvtárlátogatás motívumai és motivációja

Könyvtárhasználat; Olvasási szokások(Egy jövendőbeli dokumentációs-információs-kom- munikációs menedzser gondolatai a könyvtárlátogatás motívumairól és motivációjáról)A szakember egy technikai vagy tudományos probléma megoldási folyamatát mindenekelőtt gondolatban próbálja felépíteni. E folyamat során gyakran adódik olyan helyzet, amikor bizonyos információk hiányoznak a továbblépéshez, a feladat gyakorlati megoldásához. Információs szükséglet alakul ki, melynek kielégítése két módon lehetséges. Egyrészt a szakember mozgósítja személyes tudományos tartalékait, másrészt külső információs forrásokhoz fordul: például könyvtárak információs bázisát veszi igénybe. Szükségletei tehát szoros kapcsolatban vannak tevékenységével, hiszen az utóbbi az előbbiek kiindulópontját jelenti, ugyanakkor újabb tevékenységekhez vezethet el. A forrásokban való tájékozódás, keresés közben kialakul a szakember információs érdeklődése, ennek kifejeződése a könyvtárban feltett kérdésekben érhető tetten. A szakember tisztában van azzal, hogy a számára szükséges információ létezik, és van arról elképzelése, hogyan férhet hozzá ehhez az információhoz. „Indítékai”, az általa már ismert és a feladat megoldásához szükséges tények közti különbségek motiválják arra, hogy információs igényeit kielégítse.

Amennyiben az információs forrásokat őrző és szolgáltató könyvtárban hozzájut a számára feltétlenül szükséges információkhoz, beépítheti azokat saját „információs tezauruszáéba, hozzákapcsolva az újonnan szerzett információkat a felvetődött probléma megoldási folyamatához. Mindennek eredményeképpen tudományos tapasztalatai halmozódnak, személyes információs tartalékai megnőnek.Az információs szükségletek sokfélék lehetnek: keletkezhetnek ismeretszerzési, tanulási, szakmai, szabadidős célokkal. Több olyan befolyásoló tényező létezik, amelyek a felhasználót arra motiválják, hogy könyvtárat látogasson: a családi életforma (családi könyvtár, gyermekkori könyvtárlátogatási élmények, az olvasás gyakorisága stb.), munkatevékenység, a szabadidő mennyisége, a könyvtár távolsága a lakó- vagy munkahelytől. Befolyásolják a könyvtárlátogatást külső, infrastrukturális tényezők is, a könyvkiadás és -kereskedelem helyzete, a média fejlettségi foka, az új információhordozók megjelenése.Az olvasást motiváló tényezőket a szakirodalom a következő skálán helyezi el: nem olvasás (0), kőtelező olvasás (1), olvasás néha, érdeklődés alapján (2), olvasás kötelezően és néha érdeklődésből (3), olvasás állandó érdeklődés alapján (4), olvasás kötelezően és állandó érdeklődésből (5).Az olvasók számára a könyvtár nem csak az a hely, ahol könyvekhez és információkhoz lehet jutni, hanem közösségi színtér is. Az idősebb korú olvasók gyakran csak ezen a helyen válthatnak szót kortársaikkal; a fiatalabbak a tanulás mellett itt találkozhatnak barátaikkal, tanulótársaikkal, megtekinthetik a könyvtárban bemutatott kiállítások anyagát; a
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legkisebbek pedig a könyvárban beszerzett olvasmányokban találkoznak először pozitív emóciókkal, a könyvek tanítják meg őket sírni és nevetni, negatív és pozitív élményeiket feldolgozni.Az emberi tevékenységek két csoportra: szabad elhatározásból történtekre és konkrét helyzetből következőkre bonthatók. A könyvtárhasználat vonatkozásában az első csoportba az önmegvalósítás, a kikapcsolódás, a tudásvágy és a szokások, a másodikba pedig a kötelességek teljesítése (pl. a munkában való előrelépés és elismerés) tartoznak. A motiváló tényezők ismerete tehát segít értelmezni az olvasási tevékenység irányultságát és az információ felhasználójának pszichológiai sajátosságait.
(Hangodi Ágnes)

03/346THOMPSON, Susan M.: Remote observation strategies for usability testing = Inf.Technol.Libr. 22.vol. 2003.1.no. 22-31.p. Bibliogr. 43 tétel.
Könyvtári webhelyek értékelése távoli megfigye
léssel

Gépi információkeresés; Használói szokások; Haté
konyság; Honlap; Szoftver

A megfigyelés kulcsfontosságú szerepet játszik a könyvtári webhelyek értékelésében. Hagyományosan a tesztelők közvetlenül figyelték meg, hogy az olvasók hogyan használnak egy bizonyos webhelyei. A távoli megfigyelés ennek alternatívája, amely további lehetőségeket is kínál. A California State University San Marcos könyvtári webhelyének használhatósági vizsgálata során távoli számítógépről figyelték a használók képernyőjét. A távoli megfigyelés támogatására alkalmas szoftverek közül a könyvtár a Timbuktu, a NetMeeting és a Camtasia nevű programokat vizsgálta meg.
CAutorej.)

03/347HALL, Patrick: Not all sources are created equal: student research, source equivalence, and the Net = Internet Ref.Serv.Q. 7.vol. 2002. 4.no. 13-21 .p. Bibliogr.
Hogyan használják kutatásaik során a világhálót 
az egyetemisták?

Egyetemi hallgató; Használói szokások; Hatékony
ság; On-line információkeresés; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A 90-es évek elején megjelent internetes böngészők segítségével „gyerekjákékká” vált a keresés a világhálón. Ami az egyetemi hallgatók kutatásait illeti, a jelenlegi alsóévesek kiválóan megtanulták, hogyan keressék ki és illesszék be dolgozataikba az interneten hozzáférhető dokumentumokat. Ám ez a kényelmes használat a minőség rovására ment, mert sok új alsóéves egyáltalán nem tesz különbséget egy tipikus internetes böngészővel kikeresett dokumentum, illetve a könyvtár honlapján hozzáférhető, drágán előfizetett szakirodalmi adatbázisokban található teljes szövegű információk között.

(Autoref.)
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03/348KELLEY, Kimberly B. -  ORR, Gloria J.: Trends in distant student use of electronic resources. A survey = Coll.Res.Libr. 64.vol. 2003. 3.no. 176-191.p. Bibliogr.
Hogyan alakul az elektronikus források távoli 
használata a diákok körében a University of Mary
land University College-ban; egy felmérés ered
ményei

Egyetemi hallgató; Elektronikus dokumentum; Fel
mérés; Használói szokások; On-line információkere
sésA University of Maryland University College (UMUC) az állam tizenegy képzőintézményének egyike, de abban teljesen egyedülálló Maryland államban, hogy hallgatóinak közel fele távoktatásban vesz részt, és tanulmányait on-line folytatja.Az UMUC információs és könyvtári szolgálata (ILS) -  az egyszerűség kedvéért nevezzük könyvtárnak -  2001-ben igényfelmérést végzett a diákok olvasási szokásairól. A vizsgálat már harmadik volt a sorban, hiszen 1986-ban és 1996-ban is hasonló vizsgálat folyt, és az eredményeket ezáltal nagyobb időintervallumban, változásaiban is elemezték.A vizsgálat egyik fő célja az volt, hogy az elektronikus források és szolgáltatások terén részletes képet kapjanak a diákok szokásairól, mert a könyvtár az elektronikus dokumentumok beszerzésére különös figyelmet fordít, és mert több tanulmány szerint a diákok tanulmányaik során egyre inkább támaszkodnak mind a fizetős adatbázisokra, mind az internetre. Arra is kíváncsiak voltak, hogy ez a változás kihat-e a „fizikai” könyvtár és on-line dokumentumai használatára.A kérdőíves vizsgálatra 2001 őszén egy 2 713 fős mintán került sor, amelyben a hallgatók (alsóévesek, felsőévesek) összetételét is próbálták reprezentálni. A vizsgálat során átdolgozták, illetve fel is használták az előző felmérés kérdéseit, amely nyolc témacsoportot ölelt fel:

-  Milyen könyvtárakat használ és milyen gyakori- Sággal?-  Melyik könyvtári szolgáltatás(oka)t tart fontosnak?-  A könyvtárhasználati útmutatások mely formáit preferálja?-  Mennyire tartja hasznosnak a kapott könyvtári útmutatókat?-  Milyen tényezők motiválják a könyvtár használatát?-  Milyen tényezők befolyásolják a használatról szerzett benyomásokat?-  Hogyan szeretnének tájékozódni a szolgáltatásokról és a dokumentumokról?-  Használnak-e elektronikus dokumentumokat? Ha igen, a könyvtárban vagy máshol használják ezeket?A vizsgálat során a fenti témacsoportokat több kérdéssel is megvilágították, és a kapott eredményeket részletesen elemzik, több diagrammal is illusztrálva azokat.Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt öt évben csökkent a diákok körében a „fizikai” könyvtár használata, és hogy a használók zömmel az alsóévesek, illetve a hagyományos oktatásban részt vevők közül kerülnek ki -  ezek az eredmények megfelelnek az országos trendnek is. A szerzők rámutatnak, hogy a kapott eredmények több teendőt is kijelölnek a könyvtárosok számára, és hogy öt év múlva célszerű lesz megismételni a vizsgálatot.
(Murányi Lajos)
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03/349LIU, Ying -  LIN, Fuzong -  WANG, Xue: Education practice and analysing behaviour of students in a Web-based learning environment: an exploratory study from China = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 2.no. 110- 119-p. Bibliogr.
Kínai egyetemi hallgatók viselkedésének elemzése 
web alapú tanulási környezetben

Egyetemi hallgató; Használói szokások; Számító
gép-hálózat; TávoktatásAz egyetemek egyre több web alapú tanfolyamot kínálnak úgy a bejáró, mint a külső' hallgatók számára. Ezzel a módszerrel a hallgatók a legújabb információkhoz juthatnak hozzá, és az on-line, interaktív üzemmódnak köszönhetően aktívabb résztvevőivé válnak az oktatási folyamatnak. A szerzők a web alapú képzés hatékonyságának növelése érdekében megvizsgálták a hallgatók tanulási szokásait és a képzéshez való hozzáállását a pekingi Tsinghua egyetemen. Az adatgyűjtéshez több módszert alkalmaztak: kérdőíveket, postai küldeményeket, on-line keresési naplókat, interjúkat és megfigyeléseket. Összehasonlító elemzéseket végeztek a különféle szemeszterek hallgatói, illetve a különböző oktatási módszerek között. Végül közreadják következtetéseiket, amelyek figyelembevételével hatékonyabb oktatási-tanulási rendszereket lehetne kifejleszteni.

(Autoref. alapján)

03/350PEARCE, Liz: Our student stakeholders: requirements for institutional portals = VINE. 33.vol. 2003. 1.no. 11-16.p. Bibliogr. 6 tétel.
Az intézményi portálokkal szemben támasztott 
hallgatói követelmények

Egyetemi hallgató; Felmérés; Felsőoktatási intéz
mény; Honlap; Szolgáltatások használataA Presenting national Resources To Audiences Locally projekt a Hull Egyetem és a UKOLN közös

vállalkozása, amelyet a JISC (Joint Information Systems Committee, a felsőoktatási informatikát finanszírozó testület) FAIR programja útján finanszíroz. Az intézményi portálok számos amerikai és ausztrál egyetemen működnek, és egyre több brit felsőoktatási intézmény alakít ki ilyeneket. A használók igényeinek felmérésére on-line felmérést indítottak, amelyben 557 fő, köztük 260 hallgató vett részt. Ezeket egyéni és csoportos interjúk egészítették ki. Az eredményekről készült jelentés a „Stakeholder Requirements for External Resources in Institutional Portals” elnevezéssel elérhető a http://www.fair-portal.hull.ac.uk címen.A válaszadók általában üdvözölték a portálok gondolatát, néhányan azonban óvatosan kezelték a kérdést, ami arra int, hogy gondos tervezésre van szükség. Igen fontosnak tartották a válaszadó hallgatók a forrásokhoz való hozzáférés biztosítását. A legfontosabbnak tartott öt szolgáltatás között, az ötödik helyen szerepelt ez az alsóbb éves (undergraduate) hallgatók körében, és második helyezett lett a posztgraduális hallgatók kívánságlistáján. Többen említették az indexelő és referáló szolgáltatásokat, a könyvtári katalógusokban történő kulcsszavas keresést. Népszerűek az internetes kereső- szolgálatok, közülük is a legnépszerűbb a Google. Az a tény, hogy a válaszadók ragaszkodnak bizonyos „márkájú” megszokott szolgáltatásokhoz, arra mutat, hogy a portáloknak olyan rugalmas felületeket kell nyújtaniuk, ahol a felhasználók kiválaszthatják a nekik megfelelő keresési eszközöket.A keresés népszerűsége mellett azonban a továbbképződ és az alsóbb éves hallgatók nem ismerték a több adatbázisban egyidejűleg történő keresés (cross-searching) lehetőségét, sőt néhányan fenntartásokkal is voltak az ilyen keresések iránt.A tartalomjegyzék-szolgáltatásokat nagyra értékelték a posztgraduális hallgatók. Az alsóbb évesek viszont aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a hetente változó témák miatt csak már számukra elavult információkat kapnának. Mások csak úgy ta
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lálják megfelelőnek az ilyen szolgáltatásokat, ha a kapott információt tematikailag és szint tekintetében ellenőrizni tudják. Arra is igény mutatkozott, hogy a portálokon hozzáadhassanak vagy törölhessenek csatornákat. Az intézményi portálok fejlesztőinek tehát egyaránt kell számolniuk a személyre szabás lehetőségével és a rugalmasság iránti igénnyel.A válaszadók fontosnak tartják, hogy lehetőségük legyen arra, hogy ugyanazzal a jelszóval lépjenek be az intézményi és a külső rendszerekbe. Bár sokan használnak külső e-mailt, szükségesnek látják hogy az intézményi (.ac.uk) e-mail is jelen legyen a portálokon, főként azért, hogy emlékeztessen az utóbbi használatának lehetőségére.A jegyek on-line nyomon követésének nagy jelentőségét tulajdonítottak a felmérés résztvevői. Az interjúk alanyai viszont kétségeiket fejezték ki ezzel kapcsolatban, mivel fontosnak találták, hogy az osztályzatok kapcsán oktatóiktól és hallgatótársaiktól kérdezhessenek, velük eszmét cserélhessenek.Minden válaszadói kategória képviselői fontosnak tartották azt a potenciális szolgáltatást, amely az esedékes határidőkre figyelmeztet.Az alsóbb éves, valamint a továbbképzős hallgatók számára a tananyagokhoz való hozzáférés fontosabb, mint a kötelező és ajánlott irodalom listáinak elérése. Lényegében ellenkező volt az eset a posztgraduális hallgatóknál. Hasonló volt a helyzet a személyre szabott órarendi információval. Az alsóbb éves, valamint a továbbképzős hallgatók listáján a hetedikként, a posztgraduális hallgatóknál 14. helyen szerepelt. A különböző órákra való on-line jelentkezés nem bizonyult népszerűnek.A kölcsönzések állásának megtekintése, a hosszabbítások és az előjegyzések kezelése második helyet ért el a felmérésben, és minden hallgatói kategória kiemelten fontosnak tartotta. Az interjúkban csak az az ellenvetés merült fel, hogy szükséges-e olyan funkciót, amely másutt is működik, a portálba bekapcsolni.

Kívánatos szolgáltatásnak tekintették a válaszadók elérhetőségeik aktualizálásának, valamint az intézményi hírek szolgáltatásának lehetőségét.A portálok kínálta szolgáltatások általános népszerűsége mellett aggályok merültek fel az egyetemi hálózatok megbízhatóságával, elérhetőségével és az ott nyújtott információk aktualitásával, valamint a kényes személyes információk biztonságos kezelésével kapcsolatban.Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy szükségtelen a meglévő és a portálokba bekapcsolt rendszerek rossz hatékonyságú szolgáltatásait duplikálnunk. Ezért is kaptak alacsony prioritást olyan szolgáltatások, mint az időjárási információ, vagy a külső hírek.
(Koltay Tibor)

03/351TERESENKO, 0. A. -  ÁKOVLEVA, N. A.: Élektronnyj katalog glazami citatelá = Bibliográfia. 2003. 3.no. 23- 25.p.
Elektronikus katalógus olvasói szemmel

Felmérés [forma]; Katalógushasználat; Megyei 
könyvtár; On-line katalógus

A kemerovoi megyei könyvtár elektronikus katalógusában 2003 elején kb. 280 ezer bibliográfiai tétel szerepelt. A szerzők azt mutatják be, hogy a használók milyen nehézségekkel találkoznak az irodalomkeresés során.15 kérdésből álló kérdőív segítségével végeztek felmérést 2002 szeptemberében, amelynek keretében 200 olvasót kérdeztek meg a katalógusteremben. A válaszolók összetétele 187 kitöltött kérdőív alapján: 59% nő, 41% férfi; 76% 19-35 év közötti, 13% 18 éven aluli, 11% 36-50 év közötti; 71% egyetemi/fő- iskola hallgató (beleértve a levelező képzésben részt vevőket is), 12% tanár, 8% alkalmazott, 6% tanuló, 3% vállalkozó.
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A válaszolók 93%-a előnyben részesíti az elektronikus katalógust, elsősorban a gyorsaságáért. A kereséshez 74% kér segítséget a könyvtárostól, 85% nem mindig elégedett, 7% egyáltalán nem elégedett a keresés eredményével.A tárgyi keresésben különböző' problémák adódnak: 65% nem tudja megfogalmazni a tárgyi keresőkérdést, 24% kevesli az utalókat és hivatkozásokat a mindennapi szókincs és a tudományos szakkifejezések között, 22% bonyolultnak találja a tárgyszóstruktúrát.Az elektronikus katalógus súgójával kapcsolatban: 45%-nak nincs ellenvetése, 24% számára vannak érthetetlen vagy nehezen érhető részek a súgóban, 26% kevesli az ott található információt.A válaszolók 77%-a a kérőlapot szeretné kinyomtatni, 23% elfogadja, hogy kézzel kell kitölteni. Mindenki fontosnak tartja a könyvtári feltáró apparátus használatának oktatását. Ebben 71% az elektronikus katalógus, 11% a hagyományos katalógusok, 18% a referensz állomány használatának oktatását szeretné.Az egyéni oktatási formákat preferálja 83%. Az elektronikus katalógussal kapcsolatban leginkább a tárgyi keresés (76%), a kérőlapok kinyomtatása (33%), illetve a szerző és cím szerinti keresés (17%) oktatását igénylik.A válaszolóknak ötfokozatú skálán osztályozniuk kellett a katalógusteremben dolgozó könyvtárosok munkáját: 70% adott öt pontot, 26% négyet, 2% hármat, 1% kettőt és 1% egy pontot. Igényeiket is megfogalmazták: korszerűsíteni kellene a katalógusteremben a számítógépeket, az egész állományt be kellene vinni a katalógusba, ki kellene szedni az állományból törölt dokumentumok tételeit, webes katalógustérképet kellene létrehozni.A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az elektronikus katalógus fő használói az egyetemi/főisko- lai hallgatók és a tanulók, akik elsősorban tanulmányi céllal veszik igénybe a könyvtárat. A felméréskor rendelkezésre állt 4 olvasói terminál kevésnek

bizonyult a katalógusteremben, növelni kell a kérőlapok kinyomtatására szolgáló nyomtatók számát is. Átfogó intézkedések szükségesek a használók egyéni és csoportos oktatására. Javítani kell a katalógushasználati segédanyagot, több szemléltető anyagot kell elhelyezni. Mivel a legnagyobb problémát a tárgyi visszakeresés jelenti, lehetővé kell tenni az olvasók számára is a tárgyszójegyzékek használatát.
(Rácz Ágnes)

03/352SWIGON, Marzena: Problemy uzytkowników a bibliotéka idealna = Bibliotekarz. 2003. 6.no. 2-5.p. Bibliogr. 14 tétel.
A használók problémái és az ideális könyvtár

Felmérés; Használói szokások; Igénykutatás könyv
tári szolgáltatásokra; Szolgáltatások használataSzámos szakember foglalkozik azzal, hogy megfogalmazza a szerinte ideális könyvtár jellemzőit. Maurice B. Line -  stabil olvasóközönséget feltételezve -  22 követelményét sorolja fel az ideális könyvtárnak (Aslib Proceedings, 50. vol. 1998. 8. no. 225-226.p.). Nála egyaránt szerepel a méltó és alkalmas elhelyezés, a hosszú nyitvatartási idő, az egyéni munkát és a csoportos foglalkozást egyként lehetővé tevő belső tér és berendezés, az intézményi kávézó és pihenőhely, az önkiszolgálást biztosító állomány-elrendezés, a minden szinten elérhető katalógus, a különféle hordozókon található kiadványfajták együttes használatának lehetősége, a gyors kölcsönzés, a szabad másolatkészítés és a könyvtárhasználati útmutató. Végül Line követelményei között a hozzáértő személyzet sem hiányzik.A Juntunen és J.Saarti (felsőoktatási környezetben) az ideális könyvtár feladatát a potenciális használók több lépcsőben történő könyvtárhasználóvá nevelésében látja (Libri, 50. vol. 2000. 237-238.p.).
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Nevezetesen így: „A potenciális használónak pszichés gátlásai vannak, s ezért nem mer belépni a könyvtárba. Meg kell találni annak a módját (pl. csoportos foglalkozással), hogy ez a gátlás feloldódjék. Aztán (pl. használói szemináriumokon) emlékeztetni kell a majdani olvasót középiskolai információkeresési gyakorlatokon szerzett tapasztalataira, illetve ezeket az ismereteket kiegészíteni »felső- oktatási szintre«. A könyvtárhasználat rutinná egyszerűsödését a fejlettebb hallgatóktól lehet/kell elvárni. A következő' lépcsőfokon ott állnak a könyvtárosok, akik megtanítják kezdő könyvtárhasználónkat az igazán hozzáértő használatra.” E „lépcsőtől” kezdve valójában azok a követelmények érvényesek a friss olvasók ellátásában is, amikről Line írt. Referált cikkünk szerzője az olsztyni egyetemi könyvtárban 84 „gólyát” kért fel: kötetlen fogalmazásban írják meg, mit hiányolnak a könyvtárban. E fogalmazványokból sajátos módon az ideális körülményektől való negatív eltéréseket lehetett megtudni. Nevezetesen: hiányzanak a keresett művek, vagy kevés példányban vannak meg (44% nyilatkozata). A számítógépes katalógusok használhatatlanok, illetve nehezen használhatók (25%). Az előjegyzett műveket csak hosszú idő elteltével lehet megkapni (20%). Nem lehet szabadon fénymásolatokat készíteni (16,7%). Az olvasónak kétféle, a hagyományos és az elektronikus katalógusban kell keresnie (12%). Kevés a képernyő (8%), az ETO érthetetlen a hallgatóknak (6%). Bonyolultak a könyvtári űrlapok (3%). Nem érthető a szolgálati és olvasói katalógus közötti különbség (2%). A dolgozatok íróinak 12%-a állította, hogy a könyvtárhasználat számára nem okozott nehézséget.A könyvtár mindenesetre, már amennyire ellátottsága engedte, elkezdte a hiányosságok felszámolását. A szerző pedig ajánlja módszerét másoknak is: az olvasói véleménnyel jobban lehet érvelni a fenntartónál, mint a könyvtárosi szakmai meggyőződéssel.

03/353JIAO, Qun G. -  ONWUEGBUZIE, Anthony J.: Reading ability as a predictor of library anxiety = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 4.no. 159-169.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
Az rossz olvasási készség mint a könyvtári szo
rongás egyik oka

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Könyvtárkép; 
Néger olvasó; OlvasásMivel a könyvtár fő célja, hogy kapuként szolgáljon sokféle, különböző formátumú szöveg eléréséhez, és az olvasás a könyvtárhasználók kulcsfontosságú tevékenysége, valószínűnek tűnik, hogy a gyenge olvasási készségű hallgatók rendkívül kényelmetlenül érzik magukat könyvtári környezetben. Mindazonáltal meglepő módon még nem végeztek olyan kutatást, amely az olvasási készség szintje és a könyvtári szorongás közötti viszonyt vizsgálná. Ezért született a jelen tanulmány, amely az olvasás- megértést és a szókincset a könyvtári szorongás öt tényezőjével való kapcsolatában elemzi (ezek a következők: „a könyvtárosokkal kapcsolatos akadályok”, „érzelmi akadályok” , „kényelemérzet a könyvtárban”, „a könyvtár ismerete”, „mechanikai akadályok”). A vizsgálatban 45, különböző szakos afro-amerikai alsóéves hallgató vett részt. Az eredmények szerint az olvasásmegértés és a szókincs jelentős mértékben kapcsolatos a könyvtárosok okozta akadályokkal, a könyvtárban érzett kényelemérzettel és a könyvtár ismeretével. Mindezek kihatásait tekintik át a szerzők.

(Autor ej. alapján)

Lásd még 279, 320, 336, 357

(Futala Tibor)
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03/354ZASACKA, Zofia: Promowanie kultury czytelniczej w panstwach Grupy Wyszehradzkiej = Biul.Inf.BN. 2002.3.no. 31.p.
Az olvasáskultúra promóciója a visegrádi államok 
csoportjában

Konferencia -nemzetközi; Olvasásvizsgálat

vasnia” az ugyancsak elszegényedett falusi lakosságnak.Nagyon fontos dolog az olvasóvá nevelés „többcsatornás” gyakorlata. Ebből a szempontból a magyar olvasótábori mozgalom mutat jó példát, amelynek külföldi honosodása is megkezdődik (Norvégia, Finnország). A tanácskozást rendszeressé kellene tenni, minthogy bebizonyosodott, a résztvevők az ismertetett alkalomról is ismeretekben és kapcsolatokban meggazdagodva tértek haza
(Futala Tibor)A visegrádi négyek 2002 szeptemberében tartott budapesti tanácskozásukon közös kulturális vállalkozások és együttműködési kezdeményezések érdekében szálltak síkra. E tanácskozás előtt a meghívott szakértők megvitatták a négy állam olvasási kultúrájának problematikáját.A bevezető összehasonlító előadást a magyar Nagy Attila tartotta. Az előadó általában, de különösen a lengyel- és a magyarországi helyzetre vonatkozóan negatív, részben a rendszerváltás által okozott jelenségekre hívta fel a figyelmet. így mindenekelőtt az hátráltatja az olvasási kultúra rádiuszának növekedését, hogy a felnőtt lakosság körében magas az analfabéták, illetve a másodlagos analfabéták aránya. Lengyelországban és Magyarországon mintegy 20%-ra tehető a 15 évesnél idősebb lakosság körében azok aránya, akik nem tudják értő módon elolvasni az egyszerű szövegeket sem. Miközben a lengyel olvasáskutatási vizsgálatok (köztük az ifjúságra vonatkozóan) a többi részt vevő állam vizsgálataihoz képest mennyiségükben és minőségükben egyaránt kitűnnek, konklúzióikban velük igencsak megegyeznek: csökken az olvasók száma, az olvasók pedig kevesebbet olvasnak. Tért hódított a haszonelvű és alkalmi olvasás. A lengyel vizsgálatok kimutatták, hogy különösen falun romlottak lényegesen az olvasás előfeltételei: könyvtárak százai szűnnek meg, az állomány gyarapítására-frissítésé- re pedig alig jut pénz. Tehát: nincs is „honnan ol

03/355BERTRAND, Anne-Marie: Comment les Frangais lisent-ils? = Bull.Bibl.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 99-1 OO.p.
Hogyan olvasnak a franciák?

Felmérés [forma]; Olvasási szokásokA cikk egy kerekasztal-beszélgetésről számol be, amely a Livres Hebdo magazin olvasási közvélemény-kutatásának eredményeit elemezte. A beszélgetés 2003 márciusában zajlott le a párizsi Salon du Livre könyvvásár keretében.A közvélemény-kutatás eredményei első látásra aggasztó képet mutatnak: a franciák 44%-a nem vásárolt, 39%-a pedig nem olvasott könyvet a felmérést megelőző tizenkét hónapban. 1997-ben a francia lakosság kulturális szokásait vizsgáló felmérés során ez a két arány 37% illetve 25% volt. A könyvek 27%-át bevásárlóközpontokban, 25%-át kulturális és szórakoztatóipari cikkeket forgalmazó áruházláncokban (FNAC, Virgin), 25%-át hagyományos könyvesboltokban, 16%-át postai úton vagy könyvklubon keresztül, mindössze 1%-át pedig az interneten vásárolják. A könyvvásárlás motivációi a következő megoszlást mutatják: 42%-ban a könyv borítója vagy fülszövege, 38%-ban mások ajánlása, 27%-ban a szerző neve, 20%-ban a sajtóban megjelent kritika, 18%-ban rádió- vagy televízió-műsor, 13%-ban reklám, 7%-ban könyvesbolti
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eladó ajánlása volt a meghatározó. A könyvtárakat az olvasói réteg 31%-a (a francia állampolgárok 19%-a) látogatja. A nők többet olvasnak, mint a férfiak. A kulturális szokások kumulatív jelleget mutatnak. A számok önmagukban nem riasztóak, mégis megerősítenek néhány, manapság szinte banális megállapítást.A kerekasztal-beszélgetés három témára koncentrálódott, amelyek többé-kevésbé szorosan kapcsolódnak az olvasáshoz: a személyes ajánlás szerepére, a televíziós könyvreklámozásra, valamint a könyvek „lelőhelyeinek” (könyvesboltok, könyvtárak) ki- egyenlítetlenségére.A személyes ajánlás az egyik leggyakoribb módja a könyvek megismertetésének. A személyes ajánlásból következik, hogy a könyvek eladási sikere csak késleltetve bontakozik ki, gyakran csak a megjelenés utáni második évben. A könyvek könyvesbolti „élete” tehát paradox módon néhány héttől több évig is terjedhet.A könyvek televíziós reklámozását a kiadók sürgetik azzal érvelve, hogy így a fiatalokhoz is gyorsabban eljut a megjelenő könyvek híre. A beszélgetés résztvevői azonban egyhangúlag elvetették a könyvek ilyesfajta reklámozását, hiszen ez további koncentrálódáshoz vezetne a könyvpiacon: a figyelem

azokra a könyvekre összpontosulna, amelyeket a kiadók a legjobban eladhatónak tartanak.A könyvárusító helyek számának elégtelenségével magyarázható a nagyáruházakban (Auchan, Carre- four) vásárolt könyvek nagy aránya. A bevásárló- központok könyvosztályainak kínálata azonban mind mennyiségi, mind minőségi szempontból korlátozott, nem is beszélve a megfelelő, képzett eladók hiányáról. Úgy tűnik, Franciaországban nincs elég könyvesbolt, mint ahogy nincs elegendő könyvtár sem.Végül a városi könyvtárak látogatottsági mutatójáról esett szó, amely az ellátott lakosság 19%-ánál „stagnál” . Ez önmagában ijesztően hangzik, más adatok viszont több optimizmusra adnak okot. A franciaországi városi könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma évről évre nő: 1980-ban 2 millió 609 ezer volt, 2000-ben pedig 6 millió 664 ezer. Ezt a „hanyatlást” a kulturális szektor más területein tevékenykedők valószínűleg még irigyelhetik is.
(Balogh Anna)

H a s z n á l ó k  k é p z é s e

Lásd 340, 352
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D i g i t a l i z á l á s

03/356KLINGE, Michael -  SCHÜLER, Mechthild: Das DFG-Projekt zur Digitalisierung der seltenen Bücher, Karten und Manuskripte zur Erforschung Sibiriens aus der Sammlung Asch. Ein Beitrag der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen zum multimedialen Digitalisierungsprojekt der Library of Congress = Bibliotheksdienst. 37.Jg. 2003. 6.no. 740-751.p.
A DFG projektje az Asch-gyűjtemény Szibériára 
vonatkozó régi könyveinek, térképeinek és kézira
tainak digitalizálására. Az Alsószászországi Állami 
és Egyetemi Könyvtár hozzájárulása a Kong
resszusi Könyvtár digitalizálási programjához

Ázsiai gyűjtemény; Digitalizálás; Együttműködés 
-nemzetközi; Kézirat -muzeális; Megőrzés; Régi és 
ritka könyvek; TérképA DFG anyagi támogatásával került sor „Az 
Asch-gyűjtemény Szibériára vonatkozó ritka könyve
inek, térképeinek és kéziratainak digitalizálása” nevű projekt keretében annak a történeti értékű szakirodalomnak és térképészeti anyagnak a hozzáférhetővé tételére elektronikus formában, amelynek témája Észak-Ázsia 18. századi és a 19. század eleji feltárása, felfedezése. A „ Találkozás a határo
kon' nevű amerikai-orosz közös programmal együttműködve (Meeting of Frontiers / Vstreca na granicah -  http://frontiers.loc.gov), amelynek a washingtoni Kongresszusi Könyvtár a vezetője, az európai országok terjeszkedésére, valamint Amerika

és Észak-Ázsia gyarmatosítására vonatkozó eredeti dokumentumok válnak így elérhetővé. Nem csak a göttingeni könyvtár (SUB) anyagait, hanem nemzetközi hírű könyvtárak hasonló témájú könyveit, térképeit és egyéb forrásait is digitalizálják.A „Találkozás a határokon” program két fontos célt tűzött maga elé; az egyik a fenti témáról írt és különböző könyvtárakban található eredeti dokumentumoknak egy virtuális gyűjteményben való egyesítése, a másik pedig elektronikus tananyagok közreadása az interneten. A Kongresszusi Könyvtár mellett a moszkvai Állami Könyvtár, a szentpétervári Nemzeti Könyvtár és a fairbanksi Alaszkai egyetem vesz még részt ebben a projektben. (A projekt része az „American Memory” programnak, amely digitális gyűjteményeket tesz on-line elérhetővé, jelenleg közel hét millió tételt. A „Találkozás 
a határokon” honlapjának bemutatása után a projekt keretében végzett digitalizálás technikai részleteit ismerhetjük meg.)A DFG projekt keretében ezekre a feladatokra hozták létre 1997-ben az egyetemi könyvtáron (SUB) belül a Göttingeni Digitalizálási Központot (GDZ), amely szabványosítási, műszaki-technikai és közreadási feladatokat is ellát. A GDZ szerverén jelenleg 3 ezer mű több mint 1,2 millió képe található meg, és az eddigi gyakorlattól eltérően a könyvtár kéziratait és térképeit is megtaláljuk rajta (http://gdz. sub.uni-goettingen.de/). A digitalizálás 2001 elején kezdődött; a Sibirica nevű digitális gyűjtemény pedig 2002 végén lett teljes: 370 kötet nyomtatott könyvet és folyóiratot, 170 nyomtatott térképet és 37 kéziratot tartalmaz. (Emellett további elektronikus gyűjteménycsoportok fejlesztése is folyik Auto-
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biographica, Early North-Americana, History o f the 
Humanities and Sciences, Itineraria/Travelbooks, 
Mathematica címmel.)A részletes műszaki adatok bemutatása után a keresési lehetőségeket, a honlapon található információkat, az anyag elrendezését, a göttingeni könyvtár 
Szibéria-gyűjteményének létrejöttét és legfontosabb darabjait is ismertetik a szerzők.

(Murányi Lajos)

A u d i o v i z u á l i s ,  e l e k t 
r o n i k u s ,  o p t i k a i  i n f o r 

m á c i ó h o r d o z ó k

03/357BÉLISLE, Claire -  DUCHAME, Christian: Contrats de lecture: une expérience de pret de livres électroniques en bibliothéque = Bull.Bibi.Fr. 48.tom. 2003. 3.no. 74- 86.p. Bibliogr.Rés. angol, német és spanyol nyelven
Olvasási „szerződések”: az elektronikus könyvek 
kölcsönzésének tanulmányozása francia városi 
könyvtárakban

Felmérés [forma]; Elektronikus könyv; Kölcsönzés; 
Munkaszervezés; Olvasási szokások; Városi könyvtárAz elektronikus könyv sok reményt és kérdést ébresztett, amikor 1998-ban megjelent az amerikai piacon. 2001 őszén a Rhone-Alpok régió öt városi könyvtárában kísérleti rendszert létesítettek annak tanulmányozására, hogy ez az új technológia hogyan hatott a használók olvasási szokásaira. A cikk ismerteti a kutatás eredményeit arra összpontosítva, hogyan fogadták az olvasók az elektronikus könyveket, és a könyvtárosok hogyan szervezték meg ezek kölcsönzését.

(Autoref)

03/358ZAWADO, Hanna: Elektroniczne wydawnictwa ciqgle w bibliotekah = Biul.Inf.BN. 2002. 3.no. 32-36.p.
Elektronikus folyóiratok a könyvtárakban

Elektronikus folyóirat; FolyóiratkiadásAz elektronikus kiadványokról többféle definíció van szakmai forgalomban. Legáltalánosabban véve e fogalom alá azok a kiadványok tartoznak, amelyek elektronikus hordozókon jönnek létre, azokon őrződnek meg és válnak hozzáférhetővé. Űjabban mindinkább az elektronikus folyóiratok vagy helyesebben mondva: folytatólagos kiadványok lettek népszerűek a tudományos és közéletben egyaránt. S mivel sok változatuk van, a könyvtárak is gyakorta „minősítő szemlét” tartanak felettük, hiszen ezen múlik, hogy milyen válfajaikat kell könyvtári gyűjtés, feltárás és használat tárgyaivá tenni. (2001 májusában pl. Zágrábban volt egy ilyen konferencia, amelyen számos nemzeti ISSN központ és sok keleti és nyugati szakember vett részt.)A könyvtári beszerzést mindenekelőtt az határozza meg, hogy érdemi információkat tartalmaz-e egy- egy szóban forgó kiadvány, függetlenül attól, hogy van-e nyomtatásban megjelenő „előképe”, avagy nincs (egyre több ez az „eleve” csak elektronikus típus). A beszerzés nehézségei abból adódnak, hogy (horvátországi megfigyelés szerint) igen változékonyak: évente 99%-uk módosul lényegesen az év leforgása alatt. További nehézség, hogy (különösen a közép-kelet-európai relációban) hiányzik a szigorú jogi és szakmai szabályozás e téren. A feldolgozást ugyancsak a nagyfokú változási hajlam, valamint a meghatározó kiadási adatok hiánya nehezíti. A használatnak az előfizetési díjhoz való kötése okoz a könyvtárakban olvasószolgálati zavarokat. Finnországban a nemzeti ISSN központ 1974 óta fokozatosan oldotta meg, mégpedig a „józan paraszti ész” alapján, az e téren felvetődő problémákat (a finn kiadványok ISSN-nel való ellátása, e kiadványok kötelespéldányként való begyűjtése és haszno-
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sítása, nemzeti bibliográfiai szerepeltetése „racionális” leírásokkal).A dél-, illetve közép-kelet-európai országok az elektronikus kiadványok kezelésében jócskán elmaradnak a finn példától, bár azért az igyekezet megvan bennük. Az elektronikus kiadványok száma jelzi (Bosznia és Hercegovina egy, Horvátország 25, Csehország 129, Litvánia 27, Lettország 39, Lengyelország 50, Szlovákia 29, Szlovénia 150 és Magyarország 363), hogy e régió országaiban milyen mértékben terjedtek el az elektronikus kiadványok, illetve regisztrációjuk mennyire sikeres.

Lásd még 329, 369-371
R e p r o g r á f i a ,
m i k r o g r á f i a

Lásd 287
K o m m u n i k á c i ó s

t e c h n i k á k

Lásd 370(Futala Tibor)

03/359SIRIWONGWORAWAT, Suwakhon: Use of ICT in Thai libraries: an overview = Program. 37.vol. 2003. 1.no. 38-43.p. Bibliogr. 6 tétel.
Az információtechnológia használata a thaiföldi 
könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Információtechnológia; Integrált 
gépi rendszer; Nemzeti könyvtár; SzoftverA 80-as évek óta sok thaiföldi könyvtár használ számítógépet a könyvtári munkafolyamatokhoz, az

Unesco által kifejlesztett CDS/ISIS program különösen népszerű, a felsőoktatási intézményekben számos adatbázist fejlesztettek ki. 1987-ben a Chiang Mai Egyetem könyvtára volt az első", amely kereskedelemben kapható integrált könyvtári rendszert vezetett be: az URICA nevű szoftvert használták a katalogizálás és az on-line olvasói katalógus építése során. 1992-ben Thaiföld nemzeti könyvtára megvásárolta a Dynix automatizált könyvtári rendszer szoftverét. Ma már sokféle könyvtári szoftver van használatban, többek között az ALICE, a Dynix, az INNOPAC, a TINlib és a VTLS, elsősorban a felső- oktatási intézményekben és néhány magánvállalatnál. A fő tendencia a könyvtárakban az elektronikus információs források, elektronikus könyvek be
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szerzése és kezelése, valamint a virtuális könyvtár megteremtése. A könyvtárak további célja, hogy a használók számára gyorsabbá és könnyebbé tegyék több és jobb információ elérését. A cikk áttekinti a főbb információtechnológiai fejleményeket a thaiföldi könyvtárakban.
(Autor ej.)

Lásd még 284
K ö n y v t á r é p í t é s ,

- b e r e n d e z é s

03/360KENT, Fred -  MYRICK, Phil: How to become a great public space = Am.Libr. 34.vol. 2003. 4.no. 72-76.p.
Könyvtárak nagy közhasznú terekkel: beszélgetés 
a Project for Public Spaces vállalkozás vezetőivel

Építési terv; Könyvtárépület -közművelődésiA folyóirat munkatársának kérdéseire válaszolt írásban és telefonon Fred Kent, A közösségi terek 
projekt (Project for Public Spaces, PPS) megalapítója, és Phil Myrick, a PPS egyik alelnöke. Ennek az interjúnak a megszerkesztett szövegét olvashatjuk a fényképekkel illusztrált cikkben.A PPS olyan nonprofit szervezet (pps.org), amely többek közt tanfolyamokat szervez az Egyesült Államokban és külföldön olyan témákban, mint pl. „Hogyan alakítsunk át egy épületet?”, „Miképpen hozhatunk létre egy vonzó helyet a szomszédságunkban?”, vagyis a közösségi tereknek és épületeknek a tervezése és kialakítása során felmerülő kérdésekkel foglalkozik. (Itt a hosszú interjú lényeges elemeire utalunk csupán.)A kérdezőt legelőször természetesen a könyvtárak érintettsége érdekelte: Myrick úgy gondolja, hogy közösségi színtérként az információnyújtás mellett még fontosabb lehet egy könyvtárban, hogy vonzó is legyen az odalátogató emberek számára. Ebből

adódott a következő kérdés: mit értékelnek az emberek a közösségi terekben, és hogyan lehet erről tudomást szerezni. Kent elmondta, hogy a különböző módszerek nyomán négy tényező kristályosodott ki számukra -  és a New York-i közkönyvtár (NYPL) példáján illusztrálta is ezeket: a megközelítés és a kapcsolódások, a komfort és az imázs, a használat és a tevékenységek, valamint a társas jelleg. Voltaképpen apróságokon múlik, hogy egy-egy könyvtárépület sokkal vonzóbb, mint mások, pl. a központi fekvés, parkolóhely, egy jó kávézó a könyvtárban stb.Mit tegyen legelőször a könyvtárigazgató, ha bővíteni akarja a könyvtárat vagy új épületet tervez? -  volt a következő kérdés. Kent szerint nem szabad az épülettel foglalkozni: először a funkcióból és a használatból kell kiindulni, és a településen élőkkel is konzultálni kell arról, mit is szeretnének ott elsősorban csinálni. (Érdemes a fiatalokat is bevonni a tervezésbe.)Felmerült az a kérdés is, hogy egy új (vagy felújított) könyvtárépület életet tud-e lehelni a hanyatlásnak indult belvárosba? A válasz szerint nem biztos: a könyvtár önmagában képtelen erre; egyéb tényezőknek, üzleteknek stb. is adottnak kell lenni, hogy az embereket odavonzza.Végül azokról a könyvtárakról esik szó, ahol úgy oldják meg a hajléktalanok kérdését, hogy csökkentik a kényelmes ülőhelyeket és alkalmatosságokat. Myrick úgy véli, inkább olyan közösségi tereket kell kialakítani, mint Portlandban vagy Torontóban, ahol nagy a nyüzsgés. Lehet, hogy ott is előfordulnak hajléktalanok, de ők inkább a nyugalmas, félreeső helyeket kedvelik.Ügy gondolják, hogy a közkönyvtárak a település fellendítésének, élénkítésének aktív katalizátorai lehetnek, amelyek ösztönözni képesek a helyi lakosokat arra, hogy elképzeljék, megtervezzék és kialakítsák a jövőjüket. A könyvtárak zöme az ötvenes években, a gazdasági fellendülés alatt épült, lassan renoválásra szorulnak, ez egy történelmi lehetőség:
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a megfelelő elképzeléssel rendelkező könyvtárosok képesek is lesznek ennek megvalósítására.
(Murányi Lajos)

S z á m í t ó g é p e s  k ö n y v -  
t á r !  r e n d s z e r e k

03/361EBENEZER, Catherine: Trends in integrated library systems = VINE. 32.vol. 2002. 4.no. 19-45.p. Bibliogr.
Milyen irányban fejlődnek az integrált könyvtári 
rendszerek?

Ember-gép kapcsolat; Integrált gépi rendszer; Szab
vány; Számítógép-hálózat; SzoftverA cikk áttekinti az integrált könyvtári rendszerek fejlődésének jelenlegi helyzetét és sajátosságait, bemutatja és értékeli a rendszerek előállításának legfontosabb irányait a könyvtári szolgáltatások általános fejlődésének kontextusában. A könyvtári rendszerek piacát és fejlesztését nem annyira a szakma, mint inkább az internet trendek és a szoftveripar szabja meg, s a gazdasági feltételek döntő mértékben befolyásolják.

(Autoref.)

03/362CYZYK, Mark -  ROBERTSON, Nathan D.M.: HERMES: The Hopkins Electronic Resource Management System = Inf.Technol.Libr. 22.vol. 2003. 1.no. 12-17-p. Bibliogr.
HERMES: web alapú rendszer az elektronikus for
rások kezelésére

Egyetemi könyvtár; Elektronikus dokumentum; Fej
lesztési terv; Integrált gépi rendszerBefejezés előtt áll a Johns Hopkins Egyetemen (JHU) a HERMES (Hopkins Electronic Resource

Management System). A rendszer elé komplex követelményrendszert állítottak. Át kell fognia az elektronikus források kiválasztásának, beszerzésének és implementációjának egész folyamatát. Lehetővé kell tennie az elektronikus forrásokra vonatkozó és a nagyközönség számára megjeleníthető információk dinamikus előállítását, a források megrendelésében vagy licencelésében bekövetkezett változásokról automatikus üzenetek előállítását és küldését a megfelelő munkatársaknak, akik számára egységes, web alapú eszközt kell adnia az elektronikus források megtekintéséhez, aktualizálásához, adminisztrációjához és jelentések készítéséhez. Biztosítania kell a csatolók kezelését, ide értve az automatikus aktualizálást. A rendszernek -  a jogosultságok figyelembevételével -  elérhetőnek kell lennie a JHU könyvtáraiban minden munkatárs és olvasó számára. Emellett a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a jelenleg működő és jövőbeli más rendszerekkel együttműködjön.Mindezek mellett figyelembe kellett venni, hogy a JHU decentralizált intézmény, amelynek több, egymástól eltérő szervezetű és egymástól független könyvtára van.A rendszer moduláris felépítésű. Főbb moduljai közül az első az adminisztrátori funkcióval rendelkező munkatársak felhasználói neveinek valódiságát vizsgálja a rendszertől független LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) protokoll és adatbázis alapján. A következő modul az így azonosított felhasználók jogosultságát ellenőrzi. A következő két modul a kiválasztás és a beszerzés funkcióit látja el. A HERMES talán legkifinomultabb része a katalogizálási modul. Mivel a JHU továbbra is az elektronikus források hagyományos katalogizálására tesz erőfeszítéseket, a modul képes befogadni az integrált könyvtári rendszerből és más rendszerekből érkező adatokat. A HERMES adatai szinkronizálhatok más források adataival, így a külső rendszerek adataiban bekövetkezett változások automatikusan átvezethetők a HERMES-be, de lehetőség
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van változatlanul hagyásukra is. Mindehhez XML-t használnak.Azoknak a rekordoknak az esetében, amelyek már tartalmazzák a Library of Congress Subject Headings vagy a MeSH (Medical Subject Headings) valamelyik deszkriptorát, automatikus az indexelés. A rendszer egyik összehasonlító táblája felkínálja a katalogizálónak a deszkriptor megfeleltetését a HERMES tárgyszavaival. Ha ez korábban már megtörtént, a rendszer emberi beavatkozás nélkül az adott tételhez rendeli a megfelelő' HERMES tárgyszót.A katalógusmodul tartalmazza a végleges katalógustételeket. A következő modul a számítástechnikai adminisztrációt (pl. az IP-címek nyilvántartását) szolgálja. A megjelenítés modulja határozza meg azt, hogy a nyilvános felhasználók milyen elvek alapján és konkrétan mit látnak a weben. Mindenekelőtt a keresés és böngészés lehetőségei szerepelnek itt. Az adminisztrátorok egy külön modulban végezhetnek kereséseket. Van modulja a jelentéseknek és az időszakos értesítéseknek is.
(Koltay Tibor)

03/363KIURU, Arto: Kämmenmikro opastaa nyt kirjan luokse = Kirjastolehti. 96.vsk. 2003. 5.no. 24-25.p.
Mobiltelefon és zsebszámítógép kalauzol a könyv
höz

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Helyi 
gépi hálózat; TelefonAz Oului Egyetem Központi Könyvtárában májusban elindult a SmartLibrary szolgáltatás -  elsőként Finnországban. Ez azt jelenti, hogy a használó vezeték nélküli készülékkel -  mobiltelefonnal vagy zsebszámítógéppel -  is lapozhat és kereshet az OULA elnevezésű gyűjteményi adatbázisban, és emellett térképes kalauzolást is kérhet az adott gyűjteményrészhez, polchoz vagy könyvhöz a könyvtár első és második szintjén elhelyezett polcrendszerben. A

térképen a keresett polc helye a kereső helyéhez viszonyítva jelenik meg. Az említetett készülék használatának az a feltétele, hogy a mobiltelefon fel legyen szerelve XHTML-lapozóval, a zseb- vagy hor- dozató számítógép pedig tartalmazzon WLAN-programot. A könyvtár szolgáltató pultjánál rendelkezésre állnak kölcsönözhető készülékek, illetve WLAN-kártyák.A szolgáltatást az egyetemi könyvtár és az egyetem információkezelési és számítástechnikai laboratóriuma fejlesztette ki. Az új lehetőség mind az alkalmi használók, mind a hallgatók helyzetét megkönnyíti, mivel a tervezők szerint a könyvtár nagysága és a polcrendszerek elhelyezési rendje bonyolulttá teszi a célirányos közlekedést. Mindemellett a könyvtárosokat is tehermentesíti.A könyvtár vezetője hangsúlyozza, hogy effajta szolgáltatás természetesen csak a nagykönyvtárakban szükséges és célszerű. A számítógép-tervező úgy látja, a számos épületszintet elfoglaló amerikai könyvtárakban lehet különösen nagy haszna. Arra is felhívja a azonban a figyelmet, hogy nem csupán a könyvtári tájékozódás megkönnyítésére alkalmas: például a hatszintes berni vasútállomás csomagmegőrzőjében történő helykeresést is remekül segíthetné.A laboratóriumban elkezdődött már a szolgáltatás új változatának a kifejlesztése is. Ez teljesen lapozáson alapul, nem igényli különböző programok betelepítését a készülékekbe.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 343, 359, 364
S z á m í t ó g é p - s z o f t v e r

Lásd 316, 326, 328, 334, 346, 359
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03/364YEATES, Robin: Digital library and information systems: where are we heading? = VINE. 32.vol. 2002.4.no. 3-18.p. Bibliogr.
Merre tartanak a digitális könyvtárak és informá
ciós rendszerek?

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Információs tár
sadalom; Integrált gépi rendszer; Számítógép-háló
zatA szerző szemléjében, amely főként a közszférára koncentrál, a felsőoktatási könyvtárak, közkönyvtárak és a brit nemzeti könyvtárak (British Library, Walesi Nemzeti Könyvtár stb.) stratégiai dokumentumait, a könyvtár- és információtudományi kutatóknak az információs társadalomra, az olvasásra, a digitális könyvtárakra vonatkozó nézeteit, valamint az általános információs rendszerekkel kapcsolatos változásokat tekinti át. Megállapítja, hogy a digitális tartalmakat kezelő számítógépes rendszerek piaca viharos változásokat él meg, a közintézmények és a szállítók stratégiája egyaránt afelé mutat, hogy a digitális könyvtárak kulcsszerepet fognak játszani a digitális tartalmak szervezésében és a hozzáférés elősegítésében.A digitális könyvtárak más rendszerekhez fognak közeledni. Annak felismerésével, hogy a fejlesztésben növekszik a felhasználói perspektíva, a digitális könyvtárak egyre inkább platformok szélesebb körét és olyan kereskedelmi technológiákat fognak befogadni, mint a mobil kommunikáció vagy a szórakoztatási technológiák. A könyvtári rendszereket bizonyos mértékig befolyásolni fogja a divat. A nyílt forráskódú rendszereket elsősorban a kormányzatok fogják támogatni, de a piacon is meg fognak jelenni ilyenek. A hallgatók kis, hordozható rendszereket szeretnének használni.

Mivel az információtechnológia nagy mennyiségben van jelen, szükségszerűen a könyvtári szolgáltatások magjává válik, aminek egyrészt technikai, másrészt közgazdasági, kereskedelmi és a szellemi tulajdon jogával kapcsolatos okai vannak. A könyvtáraknak döntő szerepük lesz abban, hogy a tanulók a digitális forrásokkal megbarátkozzanak. A könyvtárosoknak megvannak a készségeik és motivációik ahhoz, hogy az információ előtt álló sorompók számát csökkentsék. Lesznek persze olyan felhasználók is, akik saját maguk jutnak el oda, hogy az információs szakemberek kínálta digitális szolgáltatásokat és forrásokat használják.A különböző felhasználói közösségek hozzáállása a digitális könyvtárakhoz más és más. A digitális könyvtári szolgáltatások fejlődésével a felsőoktatási könyvtárak használói egyre kevéssé akarják a fizikai könyvtárat használni. A közkönyvtárak viszont alapvető társadalmi funkciót töltenek be, és esetükben növekszik a fizikai könyvtár népszerűsége. Valamilyen fizikai környezetre a könyvtáraknak mindig feltétlenül szükségük lesz, még akkor is, ha ez a virtuális szolgáltatások vagy a felhasználók otthonában, munkahelyén működő eszközök kezelésére szolgál majd.
(Koltay Tibor)

03/365BARYSEVA, 0. V. -  KAZAKOV, V. G. -  MAJSTOVIC, T. V: K razrabotke Koncepcii Nacional’noj élektronnoj biblioteki = Naucn.-Teh.lnf. 1 .ser. 2003. 5.no. 14-20.p.
A nemzeti elektronikus könyvtár koncepciójának 
kidolgozásához

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Elekt
ronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtárAz Orosz Állami Könyvtár (Moszkva) az Orosz Nemzeti Könyvtár (Szentpétervár) aktív támogatásával és a Novoszibirszki Állami Egyetem közreműködésével kezdeményezője lett a Nemzeti Elektronikus Könyvtár (NEK) kiépítésének. Első lépésként a
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NEK kialakításának és fejlesztésének alapelveit megfogalmazó koncepciót dolgozzák ki, amely alapul szolgál az elektronikus könyvtár állományának gyarapításához, a digitalizálásra érdemes dokumentumok kiválogatásához, valamint a technológiai problémák megoldásához.A cél az elektronikus dokumentumok nemzeti könyvtárának létrehozása, és a benne található dokumentumok hozzáférhetőségének megteremtése minden használó számára. A NEK feladata, hogy a különböző könyvtárak elektronikus gyűjteményeit egy rendszerben integrálja, és gondoskodjék az elektronikus dokumentumok állományvédelméről is. Ennek előfeltételei:-  az elektronikus dokumentumok (eredetiek vagy nyomtatott dokumentumok elektronikus verziói) létrehozása, gyűjtése és hosszú távú megőrzése-  az elektronikus könyvtári állomány egységes keresési mechanizmusának kidolgozása és az operatív hozzáférés biztosítása-  olyan egységes keresőapparátus létrehozása, amelyben a használó sok szempontú keresést végezhet bonyolult szintaktikai kapcsolatok alkalmazása nélkül is.A NEK funkciói: felvilágosító (a nemzeti kultúrához és történelemhez tartozó könyvek, kéziratok és egyéb dokumentumok megismertetése); információs (információszolgáltatás bármely olvasó számára az összes tudományterületről); kutatási (egy-egy téma feldolgozása pl. disszertáció formájában, vagy a kéziratos anyag újfajta tanulmányozása); oktatási (a tananyag és kiegészítő irodalom hozzáférhetővé tétele).Egy ilyen nagyszabású programot csak együttműködő partnerek tudnak megvalósítani. A NEK létrehozásában a könyvtáraknak, felsőoktatási intézményeknek, egyéb tudományos és kulturális szervezeteknek kell együttműködniük közösen elfogadott szabványok/szabályok alapján. Az egyes résztvevők aktivitása és felelőssége függ a lehetőségeiktől, vannak azonban olyan pontok, amelyek kötelezők min

den résztvevőre: felelősség az elektronikus dokumentum minőségért; a nyomtatott eredetinek való megfeleléséért; a létrehozott elektronikus dokumentum „jogtisztaságáért” ; a NEK elfogadott szabványainak és protokolljainak, valamint használati szabályainak betartásáért.A NEK felépítésének háromszintű modellje tűnik optimálisnak: fő (vezető) szerv, (amely viseli a felelősséget a NEK működéséért egészében); partner szervezetek (amelyek felelősek a NEK megosztott állománygyarapításáért, a hozzáférés biztosításáért és az elektronikus dokumentumok megőrzéséért); szerviz-szolgáltatók.Az állományalakítás alapelvei: önkéntes kooperáción alapulva, a szabványok betartásával jön létre; olyan dokumentumok kerülnek bele, amelyek megfelelnek a „kiadvány” kritériumainak (pl. befejezettség, a tartalom és szerkezet változatlansága). A gyarapítás forrásai jelenleg: a résztvevők állományában már meglévő digitalizált anyagok, az elektronikus kiadványok internetes archívumai, a nem szabadon hozzáférhető dokumentumok vásárlása vagy cseréje, a szerzők/jogtulajdonosok ajándékai. A résztvevők által végzett digitalizás módszereiben, technikájában egységesség kívánatos. Külföldi kiadványok akkor kerülnek a NEK-be, ha orosz könyvtár digitalizálta őket, illetve ha a patriotika, a honismeret körébe tartoznak.Minden állományba kerülő elektronikus dokumentumnak konvertálhatónak kell lennie egyik formátumról a másikra (hardver- és szoftverváltás esetén). Mindegyik dokumentumnak tartalmaznia kell az azonosításához szükséges metaadatokat, impresszumot, a könyveknek és az időszaki kiadványoknak nemzetközi azonosító számot.A NEK keretében ki kell dolgozni az elektronikus kiadványok azonosításához, megőrzéséhez, kezeléséhez szükséges szabványokat, specifikációkat; az elektronikus könyvtárak közötti kommunikációhoz szükséges protokollokat; a licencek kezelését. A résztvevők számára közös webfelületet, honlapot is létre kell hozni, illetve konferenciákat, szemináriu-
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mókát kell rendezni. Távlatilag a NEK keretében virtuális referensz szolgálatot is létre kell hozni.A NEK állományához való hozzáférés legfontosabb eszköze a résztvevők által épített, és a NEK vezető' szerve által fenntartott közös katalógus.A NEK fejlesztése szempontjából stratégiai fontosságú a technológiai folyamatok szabványosítása, az egységes infrastruktúra kiépítése, valamint a finanszírozás forrásainak megtalálása. Ugyancsak fontos a NEK együttműködése a múzeumok és levéltárak hasonló kezdeményezéseivel a „Nemzet emlékezetének” létrehozása érdekében.A NEK kialakítása hosszú folyamat: az első szakaszban a koncepción túl a NEK szabályzatait dolgozzák ki, létrehozzák az elektronikus könyvtári állomány magját a meglévő forrásokból, kialakítják a központi katalógust, kidolgozzák a katalogizálási szabályokat és a hozzáférés szabályait, a résztvevők együttműködésének alapelveit. A második szakaszban alakítják ki a NEK tájékoztató apparátusát, virtuális referensz szolgálatát, a harmadikban pedig megnyitják a projektet a múzeumok, levéltárak és egyéb kulturális, tudományos és oktatási intézmények számára is.
(Rácz Ágnes)

03/366SOLBAKK, Svein Arne: Critical technological and architectural choices for access and preservation in a digital library environment = Libr.Rev. 52.vol. 2003.6.no. 251-256.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
A hozzáférés és megőrzés technológiai problémái 
digitális könyvtári környezetben

Digitalizálás; Gépi információkeresés; Nemzeti 
könyvtárA cikk néhány olyan szervezési-strukturális lehetőséget mutat be, amelyet a norvég nemzeti könyvtárban a digitális objektumok elérésére és megőrzésére alkalmaznak. A digitális dokumentumok elérésé

nek és megőrzésének biztosításában kulcskérdés a digitális tárolóhely megteremtése. A teljes gyűjtemény hozzáférhetőségének megteremtésében az alkalmazott stratégiák közé tartozik a hatékony keresőgép és az OAI (Nyílt Archívumok Kezdeménye- zés)-protokoll használata, amelyek segítségével a hagyományos katalógusrendszerből metaadatok nyerhetők szöveges vagy strukturált indexek készítéséhez.
(Autoref)

03/367SHIRI, Ali: Digital library research : current trends and developments = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 5.no.198-202.p.Res. francia és német nyelven 
A digitális könyvtári kutatások fő irányai

Elektronikus könyvtár; Könyvtártudományi kutatásA cikk áttekintés nyújt a digitális könyvtári kutatások terén elért legújabb fejleményekről a következő csoportosításban: digitális könyvtári architektúrák, rendszerek, eszközök és technológiák; digitális tartalom és gyűjtemény; metaadatok; interoperabili- tás (közös működtethetőség); szabványok; tudásmenedzsment-rendszerek; használók és használhatóság; a digitális könyvtárak létesítésének jogi, szervezeti, gazdasági és társadalmi kérdései.
(Autoref.)

03/368ALLARD, Suzie: Digital libraries: a frontier for LIS education = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 43.vol. 2002. 4.no. 233-248.p. Bibliogr.
A digitális könyvtár koncepciója és megjelenése a 
könyvtárosképzésben

Elektronikus könyvtár; Könyvtárosképzés -felsőfokúA cikk számos elismert kutatási eredményt és műszaki írást tömörít, amelyek alapján bevezetést nyújt a digitális könyvtár koncepciójába, és bemu
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tatja, hogy ez milyen lehetőségeket jelent a könyvtár- és információtudományi oktatók számára. A szerző ismerteti annak a tanulmánynak az eredményeit, amely a fogalmi zavart igyekszik csökkenteni azzal, hogy négyféle digitális könyvtári modellt határoz meg (ezek jelenleg on-line módon is elérhetők). Nyomon követi a digitális könyvtárak fejlődését, többek között a támogatott kutatások dinamizmusát is, mivel manapság a hangsúly a műszaki jellegű kérdésekről egyre inkább az emberi problémákra tevődik át. A jövő két fontos technológiai tényezőjét, a metaadatokat és a metanyelveket vizsgálja a leíró katalogizálás és az információkeresés

szempontjából. Elemzi a digitális könyvtár viszonyát a könyvtár- és információtudományhoz, beleértve az információkeresők igényeinek kielégítésével kapcsolatos elméleteket, és kibővítve a könyvtárak által nyújtott információs szolgáltatások fogalmát. Végül hangsúlyozza a digitális könyvtárakkal kapcsolatos ismereteket is adó könyvtár- és információtudományi képzés fontosságát, amelyről történeti áttekintést nyújt, és a jövőre vonatkozó stratégiai tervet is közöl.
(Autorej.)

Lásd még 278, 293, 315, 333

M ú z e u m o k ,
l e v é l t á r a k

Lásd 309
K i a d ó i  t e v é k e n y s é g

03/369JELUSIC, Srecko: Publishing and librarianship in Central and Eastern Europe: the needs to join forces = Alexandria. 15.V0Í. 2003.1.no. 37-47.p. Bibliogr.

A kiadói szféra és a könyvtárügy helyzete Közép- 
és Kelet-Európábán -  összefogásra van szükség

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; 
Könyvkiadás és könyvkereskedelem; KönyvtárügyÉrdekes eredményekkel szolgált az a felmérés, amely a közép- és kelet-európai országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Jugoszlávia) 1990 utáni könyvkiadási és könyvterjesztési helyzetét vizsgálta. A kis- és közepes kiadók száma növekszik, akárcsak a megjelent címek sokfélesége. A könyvesbolt-hálózatok megszűnőben vannak, megszűnt az állami támogatás, és sok kiadó nem szolgáltat kötelespéldányt a nemzeti könyvtár számára. Az elektronikus publikálás lassan de biz
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tosan növekszik, és ugyancsak növekszik a szakmai és pénzügyi támogatás a nyugati országok részéről. Amíg a könyvtárügy továbbra is építhet a meglévő infrastruktúrára, addig a kiadói ipar kevés szakmai tapasztalattal rendelkezik. Mindkettő erősen érdeklődik az információs és kommunikációs technológiák iránt, különös tekintettel az elektronikus publikációra és a digitális dokumentumok hosszú távú megőrzésére. Az a tény, hogy ezek a technológiák még a fejlesztés stádiumában vannak, némi előnyt jelent a szóban forgó országok számára a fejlett országokhoz képest. Több együttműködési lehetőség is kínálkozik a könyvtárügy és a kiadói tevékenység között, főleg a kutatás és az oktatás területén.
(Autoref)

03/370ANDERMANN, Heike: Entwicklung von alternativen Publikationsstrukturen in Europa und den USA. DFG- Projekt: Perspektiven für den Bezug elektronischer Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland = Bibliotheksdienst. 37. Jg. 2003. 6.no. 731 -739. p. Bibliogr. lábjegyzetekben.
Az elektronikus publikálás új formái Németország
ban és az Egyesült Államokban. A DFG projektje 
az elektronikus szakmai információ elérésére

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Megőr
zés; Publikálás -tudományos kiadványoké; Számí
tógép-hálózatAz analóg médiából a digitálisba való átmenet során kiéleződtek az ellentétek a jogtulajdonosok (tudósok), a jogérvényesítők (kiadók) és az intézményi felhasználók (könyvtárak) között. Hiányoznak még a digitális dokumentumok forgalmazásának megfelelő modelljei, és -  a szakfolyóiratok esetében -  a jogi keret és a „tudománybarát” árképzés sincs megoldva, a sokat emlegetett folyóiratválság is „fokozódik”. A tanulmány azokat az elektronikus publikálás területén jelentkező kezdeményezé

seket tekinti át, amelyek a tudományos kommunikációt a korszerű technológia segítségével kívánják átalakítani, és négy csoportba osztva ismerteti ezeket:1. A tudományos információkhoz való ingyenes hoz
záférés biztosítása új kereskedelmi modellekre ala
pozvaEzek a Budapesti Felhívás (Budapest Open Access 
Initiative, BOÁI) alapelvei szerint, és a kutatási eredmények minél jobb láthatóságát és megismerését megcélozva tevékenykednek. A kiadást és terjesztést a szerzők, illetve a munkaadók finanszírozzák (500-1500 USD cikkenként). A Public Library 
of Science, PloS, valamint a BioMed Central a főiskoláknak intézményi tagságot kínál, illetve az egyetemek kutatóiknak publikálási lehetőséget szerezhetnek a kiadó folyóirataiban. A szerzői joggal a tanulmány szerzője rendelkezik továbbra is, a BioMedCentral preprint formában is kiadja a cikket.2. A tudomány önszerveződése révén és a kiadóktól 

független publikációs infrastruktúra kialakítása se
gítségével2002-ben a SPARC (Scholarly Publishing 8c Academic Resources Coalition) kiadott egy tanulmányt, amelyben tudomány-specifikus publikációs infrastruktúrák kiépítését szorgalmazza; számos európai és amerikai egyetem tisztában van ezeknek az ún. intézményi archívumoknak a jelentőségével. Ezen a téren számos fejlesztés folyik mindkét kontinensen. 2002-ben „nyílt meg” a kaliforniai egyetemen az eScholarship (http://escholarship.cdlib.org), amely számos eszközt kínál elektronikus dokumentumok kezelésére, közreadására és terjesztésére. Egy másik amerikai projekt, a Dspace, a MIT és a Hewlett Packard közötti kooperáció keretében egy olyan szoftvert fejlesztett ki, amely ezeknek az archívumoknak a kezelésére szolgál (http://www.dsp ace.org).A SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation) az angol egyetemi könyvtá
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rak konzorciuma (CURL) által finanszírozott hároméves program, elektronikus archívumok kiépítését tűzte ki célul (http://www.sherpa.ac.uk7 documents/proposal.pdf). A holland DARE (Digital Academic Repositories), az egyetemi könyvtárak négyéves országos projektje (2003-2006) a holland információs infrastruktúra megújítását célozza olyan digitális tárolóhelyek kiépítése révén, amelyek a felsőoktatás tudományos „o u tp u tját hosszú távon elérhetővé tenné. Rövid távon ezek a kezdeményezések nem helyettesíthetik a tekintélyes folyóiratokban való publikálást, inkább csak gyorsítják a tudományos közösség körében az információcserét.3. A publikálás és terjesztés új együttműködési for
máinak kialakításaA szakmai egyesületek általában nem rendelkeznek azokkal a technikai és szervezési feltételekkel, amelyekre szükség lenne folyóirataik elektronikus kiadásához. Újabban olyan kooperációk születnek az egyesületek, könyvtárak, egyetemek és ügynökségek között, amelyek révén az elektronikus publikálás új szervezeti formái jönnek létre. A szakmai egyesületek számára biztosít pl. technikai hátteret a Stanford egyetem könyvtára által alapított 
HighWirePress, amely on-line kiadóként 300 folyóiratot gondoz, és önköltséges alapon végzi tevékenységét. A ProjectMUSE keretében a Johns Hopkins Egyetem kiadója az Eisenhower-könyvtár- ral együttműködve közel kétszáz társadalomtudományi és matematikai szakfolyóiratot kínál (http://muse.jhu.edu). A 2000-ben indult BioOne- projektben egy on-line kiadó, egy marketing ügynökség, egy 23 tagú könyvtári konzorcium és a kansasi egyetem vesz részt, készíti és terjeszti az American Institute of Biological Science egyesületeinek a szakfolyóiratait, jelenleg ötvenötöt (hármat ingyenesen). Kis és közepes kiadók, valamint szakmai egyesületek együttműködését támogatja az európai FJGARO-projekt (http://www.figaro-europe. net/index2.html?mission.html), amelyben holland,

német és olasz partnerek működnek közre egy európai publikációs platform kiépítése érdekében. (Ebben folyóiratok, monográfiák, preprintek és különlenyomatok is szerepelnének elektronikus formátumban.)4. Költségcsökkentés közvetlen versennyel „Alternatív programja” keretében a SPARC saját folyóiratai kiadásával a drága, tekintélyes folyóiratokkal kíván versenyezni azért, hogy ezeknek a folytonos áremelését egyértelműen értékes konkurens termékeivel lelassítsa. Jelenleg tizennégy különféle tekintélyes alternatív folyóirata van a piacon, némelyik ingyenes, a többit elő kell fizetnie a könyvtáraknak.Összefoglalva megállapítható, hogy az új kutatási eredmények a tudományos információhoz való hozzáférés függvényei, és az említett kezdeményezések különféle módon járulnak hozzá a tudományos információellátás megújításához.
(Murányi Lajos)

03/371[Hörbücher in Deutschland] = BuB. 55.Jg. 2003. 5.no. 330-342.p.Rés. angol nyelven
A hangos könyvek kiadása és szerepe Németor
szágban. Tematikus rész, 3 cikk

Gyermekolvasó; Hangos könyv; Könyvkiadás; Köz- 
művelődési könyvtárA jelenlegi gazdasági válság a könyvpiacot is mélyen érintette. 2002-ben a könyveladások száma még csökkent is Németországban a 2001. évi stagnálás után. Egyetlen kivételt ez alól a hangos könyvek képezik, amelyek évről évre jelentős bevétel-növekedést érnek el. Bár ez a szegmens a teljes könyvpiacnak csak mintegy egy százalékát jelenti, a szakértők egyetértenek abban, hogy a növekedési lehetőség még korántsem merült ki ezen a területen. Négyszáz kiadó kínál jelenleg több mint 8 ezer cí-
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met. A könyvtárakban végzett vizsgálatok szerint a hangos könyvek nem sokáig maradnak sokáig a polcokon. Még a nyomtatásban ritkán keresett klasszikusokat is rendszeresen CD vagy kazetta formájában kölcsönzik. A még mindig piacvezető müncheni Hörverlag 1993-as megalapítása jelezte a hangos könyvek kereskedelmének fellendülését Németországban. Vonzó címek és csomagolás, a zene és a szöveg elegáns kombinációja, pazar kiadványtervezés és átgondolt marketing-stratégia segítette elő a hangoskönyv-piac sikerét a 90-es évek második felében. A vásárlók csaknem 40 millió eurót költöttek hangos könyvekre az elmúlt évben, ezzel Németország az európai piac középmezőnyébe került. Az egyes országokban a hangos könyvek igen változatos piaci helyet foglalnak el. Franciaországban például szinte említésre sem méltóak, míg az Egyesült Királyságban éves forgalmuk háromszorosa a németországinak. A legnagyobb mértékű eladás a világon az Egyesült Államokban tapasztalható, ahol évente csaknem kétmilliárd dollárt költenek hangos könyvekre.
(Autoref.)
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A z  i s m e r t e t e t t  

c i k k e k  f o r r á s a i :

Alexandria -  Alexandria (GB)Am.Libr. -  American Libraries (US)Ann.Libr.Inf.Stud. -  Annals of Library and Information Studies (IN)Behav.Soc.Sci.Libr. -  Behavioral & Social Sciences Librarian (US)Bibliografiá -  Bibliografiä (RU)Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)

Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)Biul.Inf.BN. -  Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej (PL)Bottom Line -  Bottom Line (US)BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France (FR)Coll.Res.Libr -  College and Research Libraries (US)Collect.Manage. -  Collection Management (US)Ctenár -  Ctenár (CZ)Dial.Bibi. -  Dialog mit Bibliotheken (DE)Documentaliste -  Documentaliste (FR)El.Libr. -  The Electronic Library (I)IFLA J. -  IFLA Journal (I)Inf.Outlook -  Information Outlook (US)Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libraries (US)Information -  Information. Wissenschaft & Praxis (DE)Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply (GB)Internet Ref.Serv.Q. -  Internet Reference Services Quarterly (US)J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library and Information Science (US)J.Librariansh.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Information Science (GB)Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)Kniznica -  Kniznica (SK)Libr.Hi Tech. -  Library Hi Tech (US)Libr.J. -  Library Journal (US)Libr.Q. -  Library Quarterly (US)Libr.Rev. -  Library Review (GB)Libr.Trends -  Library Trends (US)Naucn.-Teh.Inf. -  Naucno-Tehniceskaá Informaciá (RU)Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4. 925



Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL) Program -  Program (GB)ProLibris -  ProLibris (DE)Przg.Bibl. -  Przegl^d Biblioteczny (PL)Public Libr.Q. -  Public Library Quarterly (US)

Ref.User Serv.Q. -  Reference 8c User Services Quarterly (US)Res.Shar.Inf.Net. -  Resource Sharing 8c Information Networks (US)VINE -  VINE (GB)Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (DE)

926 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4.







@ A  lap célja: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmányok közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató rovatokkal.© M ű fa jo k, 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.© Ja vítá s, 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.© Illu sztrá ciók: 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.© T a rtalm i összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészítéséhez kb. 10-15 mondatos tartalmi összefoglalást is kérünk mellékelni.© Irod alom jegyzék, h ivatkozások: 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.
Folyó ira tcik kre történ ő h iva tkozá s a z Irod a lo m b a n :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.
K ön yvek re  történ ő h ivatkozásn ál: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.)
K ön yvrészletre történő h ivatkozásn ál:2. MARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. B p .: OMIKK, 1989.116-126. p.© H o n o rá riu m : 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 jo g : 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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