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Kutatási szükségletek a kanadai könyv
tárügyben

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtártudo
mányi kutatás

Jóllehet a cikkben ismertetett, 30 egyetemi 
könyvtárra kiterjedő felmérő kérdőívre a vártnál 
jóval kevesebben válaszoltak, mindazonáltal, 
akik vették a fáradságot a válaszra, igen széles 
körű egyetemi könyvtári kutatási tevékenységről 
számoltak be, a költséghatékonysági elemzések
től és értékelési technikáktól kezdve annak vizs
gálatáig, hogy néhány könyvtárvezető miért nem 
szimpatizál magával a könyvtártudományi kuta
tással. A cikk ismerteti a válaszok által felfedett 
14 kutatási területet.

(Autoref. alapján)

92/004
EAST, Harry: Givers and receivers: studies on 
the financing of research in British library and 
information science = Int.J.Inf.Libr.Res. 2.vol. 
1990. 3.no. 159-165.p. Bibliogr. 5 tétel.

Akik adják, és akik kapják: tanulmányok a brit 
könyvtár- és információtudományi kutatások 
finanszírozásáról

Alapítvány; Könyvtártudományi kutatás; Statiszti
ka [forma]; Támogatás -pénzügyi -állami, ható
sági

A szerző a British Library Research and Deve
lopment Department (BLRDD) 1989/1990 évi ku
tatási pályázatait tanulmányozza, és az eredmé
nyeket összehasonlítja korábbi vizsgálatainak 
eredményeivel. Jóllehet a későbbi tanulmány 
közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbiak
kal, mindazonáltal, ami a pályázatok nyerteseit il
leti, jelentős tendenciákra derül fény.

(Autoref.)

Információgazdálkodás (information manage
ment)

92/005
MANN, Hans-Dieter: Keine Angst vor Informati
onsorganisation = Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 3. no. 
199-203.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Nem félünk az információszervezéstől...

Információszervezés

A dokumentációs központoktól elvárt szolgál
tatásoktól egyre kevésbé várják el az egyéni 
szükségleteknek megfelelő információk terjeszté
sét, ugyanis az új információs és kommunikációs 
technológiák mindenütt egyéni lehetőségeket kí
nálnak az információk gyűjtésére, kidolgozására 
és terjesztésére. De még a technológiai tökéle
tesség sem tudja a káoszt megakadályozni, erre 
csak a szervezés képes. A könyvtári szakiro
dalomban napvilágot látó kutatási eredményeket 
ezért egyre inkább a tájékoztatás és a kommuni
káció megszervezéséhez segítséget nyújtó infor
mációknak kell tekinteni.

(Autoref.)

Lásd még 17

KÖNYVTÁR ÉS TÁJÉKOZ
TATÁSÜGY

Általános kérdések

92/006
MOORE, Njickj: How fortune can be opposed: 
the development of information policies. (Key
note address to the FID Seminar on Information
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Policy, London, 9-10 July 1990.) = lnt.Forum 
Inf.Doc. 16-vol. 1991. 1.no. 3-5.p. Bibliogr. 6 té
tel.

Hogyan küzdhetünk sorsunk ellen; a tájékoz
tatási politika alakítása

Állami irányítás; Információipar;
Tájékoztatási politika

Az információpolitika mai felfogásunk szerint 
tartalmazza mindazt, ami az információval és an
nak a társadalomban való hasznosításával kap
csolatos. Annak ellenére, hogy az információpoli
tika határai egyre inkább szélesednek, megvaló
sítására vonatkozóan makacsul tartja magát az a 
nézet, amely szerint szükség van egy központi 
koordináló szervre, amelynek az volna a célja, 
hogy mindazt megvalósítsa, ami az átfogó infor
mációs rendszer számára a legjobb, megszün
tetné a kettősséget és betöltené a hézagokat. El
tekintve attól, hogy egyetlen kormány sem lenne 
képes az ehhez szükséges pénzt előteremteni, 
két alapvető akadálya van annak, hogy egy ilyen 
mindenható szerv hatékonyan tudjon működni. 
Az egyik az információpolitikai témák sokfélesé
ge, a másik pedig a központi irányítással való 
szembenállás, amely a pluralista társadalmak 
alapvető jellemzője.

Az információs és kommunikációs technoló
giák kettős hatása, hogy egyfelől információs 
igényt ébresztenek, másfelől eszközül szolgálnak 
ezen igény kielégítésére. Ennek eredményeként 
olyan társadalmak jönnek létre, amelyekben ál
landóan nő azon területek köre, ahol információ- 
politikai reakcióra van szükség ahhoz, hogy al
kalmazkodni tudjunk az információfelhasználás 
változó mintáihoz. Néhány információpolitikai té
ma törvényhozói ellenőrzést igényel. Példaként 
azon országokat említhetjük, amelyek törvény
ben biztosították a személyes adatok védelmét. 
Más esetben a szerzői jogot kell adaptálni az in
formációtechnológia új formáihoz. Más területen 
a kormányoknak mint legfőbb információgyűjtők
nek és -feldolgozóknak kell kidolgozniuk az infor
máció adásvételével kapcsolatos szabályokat. A 
társadalom egészében is növekszik az igény, 
hogy a társadalom minden tagja legalább alap
szintű információkezelési készségek birtokába 
juthasson.

A pluralizmus világszerte uralkodó politikai 
rendszerré válik. Az ilyen rendszerekben a kor
mány feladata nem az irányítás és az ellenőrzés, 
hanem az, hogy a társadalomban szerveződő 
különböző érdekcsoportokkal tárgyalások útján 
megegyezésre jusson. A kormány politikája ak
kor sikeres, ha ezen érdekcsoportok között kon
szenzus és együttműködés jön létre. Ez általá
ban rendkívül bonyolult, mivel a csoportok egy
mással szembenálló érdekeket képviselnek. Ez 
az oka, hogy a pluralista társadalmak kormány
zása igen nehéz feladat.

A döntéshozatal és a vezetés legújabb mo
dellje, amelyet az ötvenes évek végén alakítottak 
ki, abból indul ki, hogy a kormány nem hoz mély
reható intézkedéseket, hanem rövidtávú intézke
dések sorozatát hajtja végre. Az intézkedések ál
talában válságmegoldó célú lépések sorozata
ként jelennek meg. Az információpolitikával 
kapcsolatban állók feladata olyan „informált lég
kör” teremtése, amelyben a kérdések világosan 
felismerhetők. Ahhoz azonban, hogy másokat tá
jékoztathassunk, magunknak is jól tájékozottnak 
kell lennünk. A kérdések megértése után kom
munikálnunk kell a többi emberrel. Általános cé
lunk az legyen, hogy befolyást gyakoroljunk az 
információpolitika fejlődésére minden olyan té
ren, ahol döntéshozatalra kerül sor.

(Kürti Lászlóné)

Nemzeti könyvtárügy

92/007
GREGULETZ, Alexander: The time ahead -  Rea
lität und Zukunftsentwicklungen in der Literatur- 
und Informationsversorgung in den USA = Buch 
Bibi. 43.Jg. 1991. 4.no. 334-346.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Az USA-beli szakirodalmi és információellátás 
jelene és jövője

Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári rendszer; Ta
nulmányút

A könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások te
rén az amerikai könyvtárügy egy minőségi előre-
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ugrás küszöbén áll, sőt, néhány területen már 
meg is tette ezt. A „jövő elektronikus országútja” 
reális elképzelés. Az otthoni mikroszámítógépek 
lehetővé teszik a lakosság számára, hogy külön
féle adatbázis-szolgáltatásokat vegyenek igény
be: a közkönyvtárak ingyenes CD-ROM terméke
ket kínálnak; az online könyvtári hálózatok 
együttműködnek egymással, és kölcsönösen ki
segítik egymást minden szinten; a könyvtárak 
-  még hétvégeken is -  telefonos referensz-szol- 
gálatot nyújtanak; könyvtári rádióadók sugároz
nak egész nap. Sok olyan könyvtári szolgáltatás 
van, amelyek a mindennapi élet területein szol
gáltatnak információkat, a legkülönbözőbb hasz
nálói csoportok számára. A „Második Fehérházi 
Konferencia a Könyvtári és Tájékoztatási Szolgál
tatásokról” a még megoldatlan problématerüle
tekre kísérel meg megoldásokat találni. Mind
ezen fejleményekről Dr. Alexander Greguletz, a 
Kelet-Berlini Egyetem könyvtáros iskolájának 
professzora számol be, aki az U.S. Information 
Agency meghívására egy négyhetes tanul
mányúton vett részt az Egyesült Államokban.

(Autoref.)

92/008
DIETZE, Joachim: Die Automation amerikani
scher Bibliotheken aus der Sicht deutscher Bibli
othekare = ABI-Tech. 11.Jg. 1991. 2.no. 113-
121.p.

Res. angol nyelven

Német (volt NDK-s) könyvtárosok benyomásai 
az amerikai könyvtárgépesítésről

Gépesítési kérdések -általában; Tanulmányút

A jelentés egy csoport volt NDK-beli könyv
táros egyesült államokbeli tanulmányútját ismer
teti. A könyvtárosok a könyvtárautomatizálás te
rületén kívántak tapasztalatokat gyűjteni. A 
Kongresszusi Könyvtárral kezdve a következő 
könyvtárakat tanulmányozták: National Library of 
Medicine, Library of the Northwestern University 
in Evanston (III.), Chicago Public Library, az 
Amerikai Könyvtáros Egyesület központja, Uni
versity of Wisconsin Library in Madison, az Uni
versity of Wisconsin in Milwaukee könyvtáros is
kolája, a Washington Library Network (Lacey,

Wash.) központja, az University of Washington 
könyvtára, Atlanta Fulton Public Library, New 
York Public Library és az University of Columbia 
(New York) könyvtára.

(Autoref.)

92/009
INKOVA, Ljudmila -  OSIPOVA, I.: Librarianship 
in the USSR: the reality of transformation = IFLA 
J. 17.vol. 1991.2.no. 115-127.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Könyvtárügy a Szovjetunióban: az átalakulás 
valósága

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárügy

Az IFLA 57. Tanácsülése és Általános Konfe
renciája (Moszkva, 1991. aug. 18-24) alkalmából 
a szerzők áttekintik a szovjet könyvtárak és 
könyvtárügy átszervezésére irányuló tervezett 
változtatásokat. Közreadják az 1984-ben életbe 
lépett szabályzatot a szovjet könyvtárügy szerve
zetéről, és az ennek nyomán elért eddigi ered
ményeket. Ismertetik az összes könyvtártípus te
vékenységét, különös tekintettel azokra, amelye
ket a használók igényeinek megfelelően 
fejlesztettek ki.

(Autoref.)

92/010
ZOLPER, Nadia: The consequence of glasnost = 
Libr.J. 116-Vol. 1991. 9.no. 44-49.p. Bibliogr. 25 
tétel.

A glásznoszty következményei

Bibliográfiai számbavétel; Cenzúra; Könyvkiadás 
és könyvkereskedelem; Könyvtárügy

A kelet-európai és szovjet átalakulás áremel
kedéssel járt, továbbá a hagyományos terjesztési 
csatornák megszűnését és a bibliográfiai ellenőr
zés fellazulását eredményezte, és ezzel igencsak 
megnehezítette a beszerzést. A korábbi egycsa
tornás külkereskedelmi rendszerben az amerikai
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és nyugat-európai könyvtárak nyugati közvetítők 
segítségével szerzeményeztek. Az 1985-től meg
hirdetett glásznoszty nem állt meg Gorbacsov 
eredeti célkitűzéseinél, hanem a cenzúra teljes 
elhalásával végződött. A sajtószabadság a kiadó
kat versenyhelyzetbe kényszerítétte, még akkor 
is, ha továbbra is állami tulajdonban maradtak és 
részleges állami támogatást élveznek. A külföldi 
terjesztéstől minden állami támogatást megvon
tak, így a megrendelőknek kemény valutában kell 
fizetniük, és ez az előfizetési díjat jelentősen 
megemelte. Többszöröződtek a papírárak és a 
nyomdaköltségek is. A szovjet kiadók népszerű 
(korábban betiltott) művek csillagászati árakon 
való piacra dobásából igyekeznek valamit behoz
ni ebből. Nemcsak a hivatalos kiadók, hanem az 
olyan információtermelők, mint pl. a tudományos 
akadémia is elvesztették a támogatásukat, és így 
vagy irreálisan magas áron kényszerülnek kiad
ványt készíteni, vagy külföldi kiadó veszi át e tevé
kenységüket (az MTA esetében pl. az Elsevier).

Fennáll annak a veszélye is, hogy továbbra is 
magasabb lesz a kiadványok kemény valutában 
megállapított ára a rubel áránál, és megvásárol- 
hatatlanná válnak a nyugati könyvtárak számára. 
A terjesztés fórumai szétestek, az új vállalatok 
még nem alakultak meg, vagy hamarosan tönk
rementek. A piac jelenleg kaotikus, a kiadást, a 
szép számú kalózkiadót is beleértve, csak a rövid 
távon realizálható haszon érdekli. A kiadás ku
szasága rányomja a bélyegét a bibliográfiai ellen
őrzésre is, amiből számos dokumentum kimarad. 
A „nem hivatalos” vagy „független” kiadványokat 
a szovjetek mind az előzetes, mind a kiadást 
mintegy két évvel lemaradva követő nemzeti bib
liográfiai számbavételből kihagyják. Ha netán 
mégis sikerül tudomást szerezni egy dokumen
tumról, jószerével lehetetlen beszerezni, pl. azért, 
mert a nemzetközi terjesztésért felelős cég nem 
veszi fel a katalógusába.

Ez a helyzet azért is súlyos a nyugati könyv
tárak számára, mert valószínű, hogy megnőtt az 
érdeklődésre számot tartó művek mennyisége. 
Sajnos éppen a kelet-európai és a szláv anyag
ban érdekelt felsőoktatási könyvtárak költségve
tése csökken, holott éppen a megnövelt forrá
sokkal tudnának valamennyire gondoskodni az 
állomány színvonalának megőrzéséről. E helyzet
ben segíthetnek valamit a cserekapcsolatok és a 
személyes látogatások, tárgyalások.

(Orbán Éva)

92/011
IGUMNOVA, N.P.: The bibliographic scene in the 
USSR = lnt.Cat.Bibl.Cont. 20.vol. 1991. 3 [2].no. 
19-21.p. Bibliogr. 8 tétel.

Bibliográfiai helyzetkép a Szovjetunióban

Bibliográfiai számbavétel; Nemzeti bibliográfia

Amíg az 1970-es években a szovjet könyv
tárak, különösen a közkönyvtárak indexelő mun
kájukat tekintve a marxista-leninista ideológia 
ügynökségeiként működtek a szovjet hatalom 
kezdetétől, ma a tudományos és ajánló indexek 
tartalmukban és gyűjtőkörükben alaposan meg
változtak. Számítástechnikai fejlesztésükben is a 
modern technikák és technológiák alkalmazásá
ra törekednek. Az országot 1987 óta sújtó gazda
sági válság, amely napjainkban is mélyül, új utak 
keresésére ösztönöz: pl. marketing tevékenység, 
díjhoz kötött szolgáltatások a bibliográfia terüle
tén is.

A bibliográfiai kiadványok rendszere -  amely 
felöleli a publikált és a nem publikált hazai doku
mentumok valamennyi és a külföldön megjelen
tek néhány típusát -  alkotja a különböző bibliog
ráfiai tevékenységek és az ország állami tudo
mányos és műszaki információs rendszerének 
alapját, és ezek össz-szövetségi központjaiban 
testesült meg. A központokhoz szakinformációs 
intézetek és könyvtári-bibliográfiai ügynökségek 
tartoznak.

A kurrens nemzeti bibliográfia központjai a 
Szovjetunióban az össz-szövetségi Könyvkama
ra és a tagköztársaságok könyvkamarái, amelyek 
a nyomtatott kiadványok bibliográfiai számbavé
telét látják el, „Letopis” sorozatokban, évkönyvek 
és nyomtatott katalóguscédulák formájában.

A retrospektív nemzeti bibliográfia a nagyobb 
könyvtárak és könyvkamarák feladata. A közpon
ti magot az orosz könyvek központi katalógusa 
képezi az Állami Lenin Könyvtár, az Állami Nyilvá
nos Könyvtár, a Leningrádi Tudományos Akadé
mia Könyvtára és az össz-szövetségi Könyvka
mara gondozásában. Ehhez járulnak még a kü
lönböző nemzeti gyűjtemények anyagai.

Szakkönyvtárak látják el a hazai és a külföldi 
tudományos és műszaki irodalom dokumentáci
ós feldolgozását és indexelését, retrospektív té
mabibliográfiákat állítanak össze. Az általános 
gyűjtőkörű tudományos könyvtárak főleg inter
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diszciplináris jellegű tudományos index-segédle
teket publikálnak. Megjelentetnek az önképzést 
segítő ajánló bibliográfiákat, jegyzékeket a szak
munkások számára.

1985-1986 válaszút elé állította a bibliográfiai 
tevékenységet. Két rendelet látott napvilágot: az 
egyik a szovjet könyvtárosképzésről (1984), a 
másik a könyvtárak bibliográfiai tevékenységéről 
(1987). Ezek lényege az, hogy az eddigi kaotikus 
helyzetet meg kell változtatni, a munkálatokat az 
együttműködésre és a koordinációra kell alapoz
ni. Ennek érdekében az elkövetkező évekre ma
guknak a bibliográfiai központoknak kell tudomá
nyos alapon kidolgozniuk új koncepciójukat az 
együttműködésre és munkamegosztásra, a tech
nikai fejlesztésre, az elektronikus publikálásra.

Ilyen tervet dolgozott ki az Össz-Szövetségi 
Könyvkamara. 1983-tól a Kamara csak a köny
vekről és a brosúrákról tudott elektronikus úton 
kurrens információt szolgáltatni, amelyhez 1988- 
ban mindössze 3 szervezetnek volt hozzáférési 
lehetősége. A rekordok MEKOF formátumban 
készültek, amelyet a világpiac nem fogad, de 
nemsokára befejeződik az UNIMARC formátum 
használatba vétele. Profitot remélnek az adatbá
zisok széleskörű használatától, a papírkiadások 
csökkenésétől, a szolgáltatott információk 
mennyiségi növekedésétől és minőségük javulá
sától. Fenntartják viszont a katalóguscédula szol
gáltatást. Nagy súlyt helyeznek a marketing tevé
kenységre, aminek célja a vállalkozás üzleti alap
ra helyezése. Ez azonban a következő súlyos 
kérdéseket veti fel: milyen mértékben fogja támo
gatni az állam a bibliográfiai központokat?, 
mennyire lesznek függetlenek a központok üzleti 
szempontból?, a szabad információs piac magas 
árait el tudják-e viselni az aluldotált könyvtárak, 
amelyek tájékoztató tevékenységüket ezen szol
gáltatásokra kéne építsék?...

Az Állami Lenin Könyvtár fejlesztési terve tel
jes mértékben állami támogatásra épül, s vala
mennyi modern technika alkalmazását magába 
foglalja, de fenntartja a hagyományos eszközö
ket és módszereket is mindaddig, amíg a fogadó 
könyvtárak fel nem tudnak zárkózni.

A szaksajtóban folytatott viták tükrében nyil
vánvaló, hogy a 70-es évek tudományos műszaki 
információs rendszerének alapelveit revideálni 
kell, s ki kell alakítani a nemzeti információs poli
tikát a tudományos információ területén, követ
kezésképpen a bibliográfia területén is. Az állam
nak kell betölteni a vezető szerepet a törvények

kidolgozásában, garantálva a teljes rendszer har
monikus fejlődését az össz-szövetségi bibliográ
fiai központok részvételével akár kereskedelmi, 
akár non-profit érdekeltségűek. E feladat megol
dása a jövő ügye.

(Berke Barnabásné)

92/012
VAN BORM, Julien: Library automation in Belgi
um in 1990 = Program. 25.vol. 1991. 3.no. 241- 
249. p.

A könyvtárautomatizálás helyzete Belgium
ban, 1990-ben

Gépi könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; 
Számítógépesítés

Belgiumban 1990-re valamennyi egyetemi 
könyvtár és a nagyobb szakkönyvtárak részben 
vagy egészben automatizálták tevékenységeiket. 
Az 1960-as és 70-es években alapított egyete
meken a cédulakatalógusok retrospektív konver
ziója is megtörtént, ami a többi nagykönyvtár 
esetében most van a figyelem középpontjában. 
Valamennyi nagyobb könyvtár képes MARC- 
kompatibilis rekordok használatára, illetve szol
gáltatására. Címleírásaikat az AACR-2 alapján ké
szítik, az ISBD szerint jelenítik meg, bár ez az on
line olvasói katalógusok esetében nem mindig 
érvényes.

A Királyi Könyvtár (Royal Library, Brüsszel) 
egyelőre saját fejlesztésű online rendszerével 
dolgozik (NEWWAVE), de fontolgatja, hogy an
nak továbbfejlesztése helyett egy kész rendszert 
szerez be.

A LIBIS-hálózatba, amelyben a DOBIS/LIBIS 
online integrált könyvtári szoftvert használják, 11 
könyvtár és intézmény 100 tagkönyvtára tartozik. 
Az integrált rendszer valamennyi könyvtári tevé
kenységet támogatja, és minden tagkönyvtár 
önállóan kezelheti saját helyi adatait a központi 
rendszeren belül. A központi katalógus több mint 
1,6 millió tételt tartalmaz, amelyet mintegy 250, a 
LIBIS hálózathoz csatlakoztatott célterminálról, 
számos egyéb terminálról és PC-ről lehet elérni. 
Ugyancsak lekérdezhető a kb. 2 millió tételes LC 
MARC könyvek bibliográfiai adattára. A szervezet 
a Leuven-i Katolikus Egyetem keretén belül mű
ködik, de mind a vezetői tanácsban, mind a fel
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ügyelő bizottságban képviselik magukat a háló
zat tagjai, hogy a rendszer integritását biztosít
sák. A LIBIS-hálózat jelenleg partnereket keres 
egy európai OSI hálózat létrehozásához.

Belgiumban a második legnagyobb szak- 
könyvtári hálózat az 1986-ban az Antwerpeni 
Egyetemi Könyvtárban felállított VUBIS-Antwerp. 
A VUBIS-2 szoftvert a Brüsszeli Egyetemi Könyv
tárban és a hollandiai Eindhoveni Műszaki Egye
tem Könyvtárában fejlesztették ki. A hálózatban 
ma 6 könyvtár 20 helyen működő részlegei dol
goznak. Az integrált rendszer, hasonlóan a DO- 
BIS/LIBIS-hez, támogatja a könyvtári funkciókat, 
de ezek közül a gyarapítási alrendszert csak 
1991 elején vezették be, a folyóiratkezelőt pedig 
1991 közepére tervezték. Központi katalógusuk 
600 ezer tételes, és 170 célterminál van hozzá
kapcsolva, de a helyi hálózatok útján ennél lé
nyegesen több a hozzáférési lehetőség. Az „info- 
kiosk” adatállomány általános adatokat szolgál
tat a kutatási tevékenységekről, az egyetemi 
életről, a tömegközlekedésről és más hasznos 
tudnivalókról.

A hálózatot az Antwerpeni Egyetem tanácsa 
irányítja egy a tagkönyvtárak könyvtárosaiból és 
számítástechnikusaiból felállított operatív bizott
ság segítségével.

A többi automatizált egyetemi könyvtár jelen
leg nem tartozik a fenti két hálózatba, de többen 
használják önállóan a DOBIS/LIBIS-t vagy a VU- 
BIS-2-t, s tervezik a csatlakozást vagy önálló há
lózat kiépítését.

A Tudománypolitikai Minisztérium tervezi egy 
X.25-ÖS, 65 Kbit-es, TCP/IP és X.25 szoftverrel 
működő hálózat kiépítését a nagyobb egyetemek 
között, amelyet a könyvtárak feltehetően ingye
nesen használhatnak majd, ily módon kötve 
össze rendszereiket. A VUBIS-Antwerp és a 
LIBIS-hálózat csatlakoztatása már a tesztfázis
ban van.

A közkönyvtárak gépesítése másként alakult 
az északi flamand, és másként a déli, francia 
területen, bár mára a nagyobb közkönyvtárak 
mindegyikének van az újabb beszerzéseiről 
automatizált katalógusa és kölcsönzési rend
szere, néhányban pedig online integrált rendszer 
működik.

A flamand közkönyvtárakban a két kitüntetett 
szoftver a DOBIS/LIBIS és a VUBIS, de más, 
kulcsrakész szoftvereket is terjesztenek. COI né
ven hoztak létre hálózatot, hogy a 6 központi

közkönyvtár központi katalógust tudjon működ
tetni.

A francia területen Mons, Liege, Nivelles és 
Brüsszel központi közkönyvtárai vezetnek az au
tomatizálásban, különböző nagyságú gépeken 
különböző szoftverek alkalmazásával. A rekor
dok közös csereformátuma a UNIMARC, katalo
gizálási szabványuk a francia AFNOR Z 44.073. 
Használják az ETO-t és a párizsi Bibliothéque na
tionale RAMEAU tézauruszát. Ezek biztosítják a 
kapcsolatot Franciaország és a francia ajkú bel
gák között.

Belgiumnak 3 nagyobb számítógépes köz
ponti katalógusa van, az Antilope, a CCB és a 
VLACC. Az Antilope 62 szakkönyvtár kurrens idő
szaki kiadványait tartalmazza (36 ezer cím, 85 
ezer állományi adat), CD-ROM kiadását is terve
zik, feltehetően a CCB-vel közösen. A CCB, a 
könyvek központi katalógusa már megjelent CD- 
ROM-on, és két lemezen kb. 2,7 millió könyv té
teleit tartalmazza. A flamand terület online köz
ponti katalógusa a VLACC, 6 központi könyvtár 
1975 óta beszerzett könyvéről, 150 folyóirat 8 
ezer cikkéről, 10 ezer Braille könyvről tájékoztat. 
Megjelent már CD-ROM-on és szelektált mág
nesszalag-szolgáltatásra is felkészült.

A fejlesztő könyvtárosok közül néhányan 
egyetlen hálózat gondolatával foglalkoznak, 
mások az önálló rendszerek nyílt összekapcsolá
sával, ami valószínűleg összhangban van az 
ország jelenlegi helyzetével, politikai és közigaz
gatási rendszerével valamint a pénzügyi lehe
tőségekkel.

(Berke Barnabásné)

92/013
Education and libraries = Scand.Public Libr.Q. 
24.VOÍ. 1991.2.no. 2-31.p.

Oktatás és könyvtárak: skandináv helyzetkép. 
(Tematikus szám, 9 cikk.)

Felnőttoktatás; Iskolai könyvtár; Jogszabály 
-könyvtárügyi; Kettős funkciójú könyvtár; Közmű
velődési könyvtár; Oktatás információellátása

A könyvek központi szerepet játszanak az ok
tatási rendszerekben. Olvassuk a tankönyveket, 
és információkeresésre, a zárthelyik megoldásá
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hoz referensz-műveket és sokféle egyéb, könyv 
formátumú dokumentumot használunk.

Ezek az anyagok mind az oktatási intézmé
nyek könyvtáraiban, mind a közművelődési 
könyvtárakban rendelkezésre állnak. E két típusú 
könyvtár között a skandináv országokban külön
féle együttműködési formák alakultak ki, a körül
ményektől és az erőforrásoktól függően. Dániá
ban, amely sűrűn lakott és nagy iskolái vannak, 
az iskolai könyvtárak igen magas színvonalat 
képviselnek. Ezzel ellentétben Finnországban a 
lakosság sokkal elszórtabb -  több iskolában 
száznál kevesebb diák tanul, s az iskolai könyv
tárak is sokkal szerényebbek. Ezen iskolák tanu
lóinak igényeit a közművelődési könyvtárak elé
gítik ki. A skandináv országokban az ún. integrált 
könyvtár is ismert: ebben ugyanazon könyvtár is
kolai és közművelődési könyvtári feladatokat is 
ellát.

Az iskolákban vagy a főiskolákon a könyvtári 
szolgáltatások megtervezése és nyújtása arány
lag jól definiálható feladat, hiszen az oktatási 
módszerek és a tanulók száma évekkel előre is
mertek. Az olyan oktatási intézményekben azon
ban, mint amilyenek pl. a szabadegyetemek és 
más, rugalmasabb oktatási rendszerek, a könyv
tár sokkal nehezebb feladatok előtt áll. Az okta
tás az országban sok helyen, elszórtan folyik. A 
diákok száma az oktatást nyújtó intézmények 
méreteihez képest magas, a tantárgyak évente 
változnak, a vizsgákhoz szükséges könyvek ren
delkezésre bocsátása nem kis problémát jelent.

Az oktatás információellátása napjainkig erő
sen könyv-orientált tevékenység volt. Ma viszont 
a közkönyvtáraknak biztosítaniuk kell a hozzáfé
rést az elektronikus információkhoz is. Az adat
bázisok használata gyorsan terjed. Az oktatási 
módszerek kifejlesztésével párhuzamosan a 
könyvtári szolgáltatásokba azokat a multimédia 
termékeket is be kell vonni, amelyek rendeltetése 
a felhasználandó irodalom kiszélesítése, a tanu
lás segítése.

A közművelődési könyvtár fő felelőssége a 
művelődés információellátásának széles spektru
mán belül az, hogy az ismeretszerzés egyéni igé
nyeit kielégítse. Hogy mennyire képes támogatni 
a vizsgákra irányuló tanulmányokat, az munka- 
és erőforrás-megosztás dolga, amit lehet orszá
gos szinten is befolyásolni, pl. pénzügyi irányítás
sal, de a részletekbe menő megvalósítást végső 
soron helyi szinten kell megoldani.

(Novák István)

92/014
ROSENQVIST, Kerstin: Bibliotek pa entreprenad 
= Kirjastolehti. 84.vuo. 1991. 4.no. 132-134.p.

Rés. angol nyelven

A könyvtárak „kvázi privatizálásának” kérdé
sei Finnországban

Könyvtárügy; Térítéses szolgáltatás; Vállalkozás

Könyvtártörténeti jelentőségű eseménynek 
számított a skandináv országokban, amikor a kö
zépsvédországi Áré városa úgy döntött, hogy a 
könyvtári szolgáltatásokkal a Nordic Library De
velopment, Inc. vállalatot bízza meg, szerződési 
feltételek mellett. Finnországban az első reakció 
az volt, hogy ilyesmi ebben az országban a köz- 
könyvtári törvény miatt lehetetlen lenne. Ennek 
ellenére gondosan figyelni és tanulmányozni kell 
a svédországi fejleményeket, mert Finnország is 
azon a ponton van, amikor a közszolgáltatások, 
ill. azok minősége a magánszolgáltatásokkal való 
összehasonlítás fényében, a demokrácia és a 
polgárok egyenlősége gondos tanulmányozás 
tárgyát képezi.

A szerődés nem egyenlő a privatizásással. A 
Nordic Library Development könyvtárpolitikai cé
lokkal és megfelelő szakmai látásmóddal rendel
kezik, ami a magánvállalatok esetében nem min
dig van így. A profit azonban -  valamilyen for
mában -  mindkét vállalkozástípus céljai között 
szerepel. A szerződésbe foglalt célok nagyjából 
ugyanazok, mint a városi könyvtáréi, de egy pon
ton megszegik a finnországi elveket: az ingyenes 
szolgáltatások kiegészítéseként a lakosság „ro
vására” profitszerző tevékenység is folytatható. 
Mielőtt a szerződéses vagy a magánkönyvtárak 
elterjedéséhez szabad utat adnánk, néhány kér
dést feltétlenül meg kell vizsgálni:

- szükség van-e a szerződéses, ill. a magán- 
könyvtárakra akkor is, ha a jelenlegi könyvtárakat 
racionalizálják és átszervezik?

- elláthatók-e szerződéses alapon az iskolai 
könyvtárak?

- megengedhető-e, hogy magánvállalatok egy 
olyan intézményt használjanak, amely közpén
zekből épült?

- mi fog történni az igényesebb-értékesebb 
irodalommal vagy az egyéb, kisebb érdeklődésre 
számot tartó anyagokkal?
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- hol marad a demokrácia és az állampolgá
rok egyenlőségének elve az információ- és él
ményszerzés terén?

(Autoref.)

92/015
MYLLYLA, Riitta: Viron vieraina = Kirjastolehti. 
84.VUO. 1991. 6.no. 208-210.p.

Rés. angol nyelven

A könyvtárügy helyzete Észtországban

Könyvtárügy

Az első észtországi közművelődési könyvtárat 
1552-ben hozták létre Tallinban, az ország első 
egyetemét pedig 1632-ben alapították Tartuban. 
Ennek könyvtára volt az első, amelynek anyagát 
szisztematikusan raktározták, s használatának 
feltételeit szabályzatban rögzítették. Az egyetem 
működése egy ideig szünetelt, de 1802-ben újra 
beindult.

A kultúra mindig is széles körűen jelen volt 
Észtország mindennapi és politikai életében, így 
az irodalom jelentőségét a gondolatok megőrzé
sében és közvetítésében soha sem kérdőjelezték 
meg. Ennek ellenére manapság több probléma 
akadályozza a kiadói tevékenységet és az iroda
lom jövőjét -  természetesen mindezt a gyermek- 
irodalom is megszenvedi. A kiadók régi szovjet 
rendszere már több mint egy éve nem fogad kéz
iratokat, s egy kiadandó könyv átfutási ideje mini
mum három év. A kiadók legnagyobb gondja a 
papírhiány, ezért az észt írók követelik, hogy a 
papírt „stratégiai erőforrásnak” tekintsék.

A „peresztrojka” előtt az észt könyvtárakban 
nem lehetett hozzájutni a független észt köztár
saság idején kiadott könyvekhez, az 1917 után 
megjelent külföldi könyvekhez, és a kölföldön ki
adott észt könyvekhez. 1988 óta azonban min
den könyv hozzáférhető, és nagy változások van
nak folyamatban az észt könyvtárügyben. A 
könyvtárak valóban városi könyvtárak lesznek, a 
költségeket pedig egyenlő mértékben fedezi a 
helyi és a központi kormányzat. A városi könyv
tárak függetlenek lesznek, a regionális könyv
tárak pedig állománygyarapítási központként 
fognak működni.

A könyvtárosképzés Észtországban egyrészt 
egy hároméves könyvtárkezelői tanfolyamon, 
másrészt a tallini tanárképző főiskolán történik, 
ahol a hallgatók könyvtártudományi master’s dip
lomát szerezhetnek. A tanárképző főiskola tan
rendjét rövidesen átszervezik: a könyvtártudo
mány, ill. a tudományos tájékoztatás és biblio
gráfia oktatása céljából két külön részleget 
hoznak létre.

A könyvtárosi fizetések meglehetősen alacso
nyak: a tanárok és az orvosok jobban keresnek, 
mint a könyvtárosok, a legnagyobb fizetéssel pe
dig a mérnökök és a taxisofőrök rendelkeznek.

Az Észt Könyvtáros Egyesületet (BLA) 1923- 
ban alapították, 1928-ban csatlakozott az IFLA- 
hoz. 1941-ben tevékenysége megszakadt, de 
1988-ban lehetővé vált az újraalapítás és az IFLA- 
hoz való újracsatlakozás. A könyvtárosok száma 
kb. 3000, akik közül már 700-an beléptek az 
újonnan induló egyesületbe, s a tagság száma 
egyre növekszik.

(Autoref.)

92/016
HARTLEY, R.J. -  TROHOPOULOS, I.: Informa
tion technology in Greek libraries: problems and 
prospects = Program. 24.vol. 1990. 4.no. 333- 
342.p. Bibliogr. 13 tétel.

Információtechnológia a görög könyvtárak
ban: problémák és kilátások

Információtechnológia; Könyvtárügy; Számítógé
pesítés

HARTLEY, R.J. -  TROHOPOULOS, I.: Informa
tion technology in Greek libraries: an update = 
Program. 25.vol. 1991.3.no. 251-256.p. Bibliogr.

Információtechnológia a görög könyv
tárakban: új fejlemények

Információtechnológia; Számítógépesítés

1990 márciusában és áprilisában a szerzők a 
British Council és a görög oktatásügyi minisztéri
um támogatásával görögországi tanulmányúton 
vettek részt. Az elsődleges cél az információ- 
technológia közkönyvtári felhasználásának tanul
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mányozása volt, és ennek eredményeként aján
lások benyújtása az Európai Közöség Bizottsá
gának egy könyvtárautomatizálás-fejlesztési 
program beindítására. Mivel a közkönyvtárakat 
nem célszerű elszigetelten vizsgálni, a látogatók 
programjában egyéb könyvtártípusok is szere
peltek, így a nemzeti könyvtár és néhány egyete
mi könyvtár is.

1990 novemberében egy athéni információ
technológiai konferencia kapcsán a szerzők 
újabb látogatást tettek néhány görög könyv
tárban, s így alkalmuk volt felmérni az év eleje 
óta bekövetkezett fejlődést. Az első út jelen
tésében ismertetik a görögországi könyvtári 
rendszer felépítését, irányítási, jogi és pénzügyi 
kereteit, bemutatják a könyvtárosképzés helyze
tét, valamint az információtechnológia nagyobb 
mértékű elterjedését gátló tényezőket. A máso
dik útról beszámoló jelentés ugrásszerű gépesí
tési fejlődésről számol be -  a továbbiakban ezt 
ismertetjük röviden.

Ami a közkönyvtárakat illeti, a jelentés kiemel
ten foglalkozik a 100 ezer kötetes thesszaloniki 
városi könyvtárral, amely egy saját fejlesztésű 
rendszert használ. Adatbázisába párhuzamosan 
viszik be az új és a régi katalógusadatokat. A gé
pektől idegenkedő olvasókra gondolva a rend
szerrel katalóguscédulákat is nyomtatnak, ami
nek természetesen az a hátránya, hogy ezeket 
be kell sorolni. A tervek szerint a katalogizálás 
gépesítését a kölcsönzés automatizálása fogja 
követni. Több más közkönyvtár is használ mikro
számítógépeket, de nem rendszerben, hanem 
speciális alkalmazásokra, pl. szövegszerkesztés
re, költségvetési kalkulációkra stb.

A nemzeti könyvtár számítógépesítési fejlesz
tésében is érzékelhető a haladás: befejezték az 
év elején még folyamatban lévő gépesítési meg
valósíthatósági tanulmányt, és 1990 végén kiad
ták a görög nemzeti bibliográfia 1989-es kötetét.

A felsőoktatási könyvtárak gépesítésében a 
krétai egyetemi könyvtár jár az élen:

- INGRES néven egy saját fejlesztésű integrált 
rendszert vezettek be;

- a londoni King’s College rekordjainak a fo
gadására a latin karektereket görögre transzlite- 
ráló programot írtak;

- a MARC formátumra építve megoldották bib
liográfiai rekordok átvételét az OCLC, a Black
wells és a Library of Congress adatbázisából.

A Patrasi Egyetem szintén saját fejlesztésű in
tegrált rendszert használ (Oracle), kölcsönzési 
állománygyarapítási és OPAC modullal.

Az automatizálás gyorsabb ütemű haladását 
a következő tényezők akadályozzák:

- nincs olyan forrás, amelyből a görög nyelvű 
anyag géppel olvasható bibliográfiai rekordjai át
vehetők lennének;

- jóllehet a szabványosítás fontosságát elis
merik, még egyetlen nemzetközi bibliográfiai 
adatcsere-formátum mellett sem kötelezték el 
magukat;

- nincs egységes politika a használandó szoft
verek tekintetében, ami gátolja a bibliográfiai 
együttműködést;

- szükség lenne a könyvtárosok információ
technológiai továbbképzésére.

Jóllehet a görög könyvtárak a számítógépes 
könyvtári rendszerek kifejlesztésére helyezik a 
hangsúlyt, más irányú fejlesztés is tapasztalható, 
így megemlíthető a CD-ROM adatbázisok és az 
elektronikus posta -  sajnos még igen csekély 
mértékű -  elterjedése.

Összefoglalásként az mondható el, hogy bár 
Görögországban még hiányzik az az alapvető 
bibliográfiai infrastruktúra, amely Észak- és Nyu- 
gat-Európában már természetes, a nem egészen 
egy év alatt elért eredmények azt bizonyítják, 
hogy a görögök lelkesedése és leleményessége 
jelentős fejlődést eredményezhet.

(Novák István)

92/017
MOLNÁR, Imre -  RÓZSA, György -  TAMÁS, 
Pál: An approach to a computer-based informati
on economy model = IntJ.Inf.Libr.Res. 2.vol. 
1990. 3.no. 141-158-p. Bibliogr. 7 tétel.

Egy lehetséges számítógépes információgaz
dasági modell Magyarországon

Modellálás; Nemzeti tájékoztatási rendszer; 
Számítógépesítés; Tájékoztatási politika; Tudo
mányos kutatás

A szerzők elméleti szempontból tárgyalják a 
tudományos kutatást támogatni hivatott informá
ciós rendszereket és szolgáltatásokat, a magyar 
tájékoztatási politika helyzetéből kiindulva. E kö
zépeurópai ország gyors változásai különösen
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szükségessé teszik, hogy figyelmet fordítsunk az 
információs rendszerekre. A cikk ismerteti a 
problémák és a kapcsolódó rendszerek modellá- 
lálásának fontosabb paramétereit, amit egy „mo
dell modelljének” is nevezhetünk.

(Autoref.)

92/018
KALINOVÁ, Vlasta: Ako d’alej? = Őitatel’. 40.roő. 
1991.4. no. 128-129. p.

Szlovák könyvtárügy: hogyan tovább?

Könyvtárügy

Szlovákiában az önkormányzati törvény 
(369/1990.SZ.) nyomán a városi és a községi 
könyvtárak az önkormányzatok fenntartásába és 
felügyeletébe kerültek. A járási könyvtárakat a 
Kulturális Minisztérium „kimentette” az önkor
mányzatok kezéből. Ám arra már nem volt (anya
gi) ereje, hogy velük együtt a járási könyvellátó 
rendszereket továbbra is finanszírozza. Egyedül 
a járási könyvtárak módszertani tevékenységét 
tarthatta csak fenn, de ezt is igazgatási jellegű 
felhatalmazásai és szokásai nélkül.

Noha a városi és községi könyvtárak tömeges 
megszűnése nem következett be, ám e könyv
tárak -  az anyagi feltételek elégtelenségei miatt 
-  visszaestek. Az erősebb könyvtárak vállalkozá
sokba kezdtek. Itt-ott -  helytelenül -  az alap
szolgáltatásokat is térítéshez kötötték. A na
gyobb baj azonban az, hogy a könyvtárosok 
többsége mereven elzárkózik mindenféle vállal
kozás elől, s az önmegsegítés helyett „dotálási 
csodára” vár, ami nem fog bekövetkezni.

Az igazgatók sem állnak feladatuk magasla
tán. Miközben egyre több könyvtáros (főként in
formációs szakember) tapasztalja meg a munka- 
nélküliség keserves voltát, még mindig akadnak 
könyvtárak, ahol túlfoglalkoztatottság, egyenlős- 
di, a rutinmunka él tovább. A vezetőknek mielőbb 
menedzserekké kellene válniuk.

A válsághelyzetben egyedüli segítségnek az 
együttműködés kínálkozik. S nem a régi, formális 
együttműködésre van szükség, hanem a tényle
ges motivációk alapján folyóra. Sokféle szintű 
(központi, regionális, helyi) együttműködésre kell 
törekedni.

A könyvtári munkában és a könyvtári munká
val kapcsolatban egyaránt az emberi elemet kell 
középpontba helyezni (olvasói, kollegiális, hivata
los kapcsolatok).

(Futala Tibor)

92/019
FAHAD, M. AI Dosary -  ABDURRAHMAN, H. Ek- 
rish: The state of automation in selected libraries 
and information centers in Saudi Arabia = Libri. 
41.vol. 1991.2.no. 109-120.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

A gépesítés állása Szaúd-Arábia egyes könyv
táraiban és tájékoztatási intézményeiben

Felmérés; Integrált gépi rendszer; Számítógé
pesítés

A számítástechnika egyre nagyobb szerepet 
játszik a fejlődő országok könyvtáraiban és tájé
koztatási központjaiban. A szerzők egy kérdőíves 
felmérés, majd ezt követően személyes látogatá
sok formájában tanulmányozták az automatizá
lás helyzetét néhány szaúd-arábiai könyvtárban, 
ill. tájékoztatási intézményben. A következő ada
tokat gyűjtötték ki: a használt számítógépes 
rendszer jellemzői, az egyes rendszerek haszná
lói, a végzett automatizált könyvtári funkciók és a 
fő technikai problémák. A feltárt problémák kö
zött kiemelkedő helyen szerepelt a koordináció 
és az együttműködés hiánya, a hardver/szoftver 
rendszerek „arabizálása” terén viszont jelentős 
előrehaladás történt.

(Autoref. alapján)

Lásd még 24, 50

Központi szolgáltatások

92/020
GATTERMANN, Günter: I „repositories” come 
elemento della pianificazione nazionale delle ri- 
sorse nazionali. Aspetti del controllo bibliografico 
e del prestito = Boll.Inf. -  Assoc.ltal.Bibl. 31.a. 
1991.1.no. 21-28.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A tárolókönyvtárak mint az országos do- 
kumentumvagyonnal való tervszerű gazdálko
dás elemei, összefüggések a bibliográfiai 
számbavétellel és a könyvtárközi kölcsön
zéssel. (Az 1989-es IFLA konferencián elhang
zott előadás.)

Bibliográfiai számbavétel; Könyvtárközi kölcsön
zés; Tároló könyvtár

A Német Szövetségi Köztársaság tudo
mányos tanácsa (Wissenschaftsrat) 1986-os 
ajánlásaiban -  melyeket 1988-ban a meglévő tu
dományos könyvtári katalógusok géppel olvas
ható formára konvertálásáról szóló követett -  
megfogalmazta, hogy az egyes nagykönyvtárak 
épületbővítése helyett a tartományok állítsanak 
fel tárolókönyvtárakat. Ám mindössze Észak-Raj- 
na Wesztfália rendelkezik egy hétszázezres ka
pacitású központi raktárral, és München közelé
ben épült fel a Bajor Állami Könyvtár számára 
egy jelentős háttér-raktár, a többi tartomány a 
tervezgetésnél tart. Az ajánlások hangsúlyozzák 
a könyvtárközi kölcsönzés kiemelkedő fontossá
gát a tárolókönyvtári rendszerrel összefüggés
ben, mindez pedig a bibliográfiai számbavétel 
iránti igényekre is rámutat. A bibliográfiai szám
bavétel mind a tárolókönyvtárak országos rend
szerét tekintve, mind az országos szintű állo
mányépítési politika kialakítása szempontjából 
nélkülözhetetlen előfeltétel. Segíti az egyensúly 
megteremtését a helyi állománygyarapítás és a 
könyvtárközi kölcsönzési forgalom között, és le
hetőséget nyújt a helyi döntések megalapozásá
ra az adott gyűjtemény nagyságát, a régi és 
használhatatlan anyagtól való „megszabadulás” 
módját illetően.

Az országos tárolókönyvtári rendszer megter
vezésének, működtetésének számos megoldási 
módja van, ám ezek költség-haszon viszonyairól 
még keveset tudunk. Mindenesetre, az országos 
tárolókönyvtár-program egy másodlagos jelen
ség, ám az elsődlegesek: a könyvtermés, az in
formációpiacot befolyásoló tényezők kívül esnek 
a könyvtárosok hatáskörén. Bár a tárolókönyvtá
rak létesítése csak tüneti kezelésnek látszik, bizo
nyos, hogy a tárolókönyvtárak országos rend
szerének kiépüléséig vivő hosszú utat érdemes 
végigjárni.

(Mohor Jenő)

92/021
SCHULTZ, Ursula: MAB-Format der Deutschen 
Bibliothek: Wo stehen inhalts-erschliessende Da
ten und was kann man damit machen? = ABI- 
Tech. 11.Jg. 1991. 2.no. 87-99.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

A Deutsche Bibliothek MAB-formátuma. Hol 
találhatók a tárgyi feltáró adatok és mire hasz
nálhatók

Géppel olvasható katalógusadatok; Szolgáltatá
sok; Tárgyi feltárás

A németországi központi katalogizálási szol
gáltatások az angol és német tárgyi leírásokhoz 
a MAB formátum egyes elemeit használják fel. A 
regionális központi és a helyi online katalógusok 
(OPAC) felhasználhatják ezeket az adatokat -  
szükségleteiknek megfelelően alakíthatják is 
őket. A tárgyi leírásoknak a központi katalógu
sokban átfogóaknak és szabványosaknak kell 
lenniük. A helyi rendszerek számára történő köz
ponti katalogizálásnak meg kell teremteni a helyi 
katalógusokban való tárgyi hozzáférés hetékony 
alapjait. Ezért országos megállapodásokra kell 
törekedni a központi tárgyi indexelés jellemző 
adataira vonatkozóan: a publikáció kódjainak 
nyelve és típusa, alternatíva a Deutsche Bibliot
hek osztályozási rendszeréhez képest, az idegen 
nyelvű tárgyszavak fordítása, a bibliográfiai re
kordok tárgyi leírással való kibővítése.

(Autoref.)

Lásd még 63, 76

Együttműködés

92/022
DÜNNINGER, Eberhard: Partnerschaft und hilf
reiche Zusammenarbeit = Bibi.-Forum Bayern. 
19.Jg. 1991.1.no. 11-21.p.

Partneri viszony és segítő együttműködés Ba
jorország és az új tartományok könyvtárai kö
zött
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Együttműködés -belföldi; Együttműködés -nem
zetközi; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A hivatalos NDK politika ellenére, mely az el
határolódásra és az információk korlátozására 
épült, már Németország újraegyesítése előtt szo
ros kapcsolat alakult ki több területen is Bajoror
szág és az NDK könyvtárai között. Nagy arányú 
volt a könyvtárközi kölcsönzés (1989-ben a Bajor 
Állami Könyvtár 2000 dokumentumot küldött) és 
a kiadványcsere; a hivatalos korlátozás ellenére 
kialakult a szakmai együttműködés is. A fordulat 
után a segítőkész együttműködés számos formá
ja terjedt el.

Közvetlenül a határok megnyitása után a ha
tármenti városokban tömegesen jelentek meg az 
NDK-ból odautazó új olvasók. A tudományos 
könyvtárakban elsősorban a gazdasági, jogi, 
technikai és a számítógépes irodalom iránt; a 
közkönyvtárakban az útikönyvek, az NSZK politi
kai-társadalmi rendszeréről szóló könyvek és a 
korábban tiltott vagy hozzáférhetetlen szépiro
dalom iránt volt hatalmas érdeklődés. A könyv
tárak fenntartói nagyvonalúan hozzájárultak a tö
meges kölcsönzéshez.

Számos könyvtár között jött létre közvetlen 
partneri kapcsolat; pl. Erlangen és Jena városok 
társkapcsolatba lépését a két egyetemi könyvtár 
kapcsolatfelvétele követte, a bayreuthi és a 
chemnitzi (Karl-Marx-Stadt), a müncheni és a lip
csei egyetemi könyvtárak szoros kapcsolatban 
állnak stb.

Bajorország sokat tett azért, hogy -  a szövet
ségi művelődési minisztérium és a Volkswagen 
alapítvány adományán túl -  anyagilag is támo
gassa az új tartományok könyvtári állományának 
felfrissítését. A bajor tudományos és művészeti 
minisztérium megbízásából az Erlangen-nürnber- 
gi egyetemi könyvtár 250 ezer DM értékben jutta
tott el tanulmányi célokból nélkülözhetetlen 
könyveket, a Hanns-Seidel alapítvány megbízá
sából pedig a passaui egyetemi könyvtár 1,7 mil
lió DM értékben válogatott tankönyveket és tudo
mányos alapműveket az új tartományok egyete
mi könyvtárainak.

Saját állományukból is nagy mennyiségben 
adtak át a bajor könyvtárak duplumpéldányokat, 
pl. a müncheni városi könyvtárak 10 ezer kötetet 
a lipcsei városi könyvtárnak, a regensburgi egye
temi könyvtár 1600 kötetet. Számos mikrofilmlap- 
katalógust is kaptak a volt NDK könyvtárai, pl. a

Bajor Szövetség katalógusát, a National Union 
Catalog-ot, a hannoveri Műszaki Információs 
Könyvtár katalógusát stb.

Tovább fejlődött hatalmas méreteket öltve a 
könyvtárközi kölcsönzés. A korábbi 2000 kötettel 
szemben 1990-ben több mint 6500 dokumentu
mot küldött a Bajor Állami Könyvtár a keleti tarto
mányokba. A gyors lebonyolítás érdekében autót 
állítottak üzembe, mely hetente kétszer fordul 
Chemnitz és Bamberg valamint Bayreuth között; 
e helyek a lebonyolító központjai a 18 szászor
szági és a 23 bajorországi tudományos könyvtár 
közötti könyvtárközi kölcsönzésnek.

(Katsányi Sándor)

Jogi szabályozás

92/023
VYCICHLO, Jaroslav: Nekolik pohledú na práci 
verejn^ch knihoven aneb co nás tízí = Ötenár. 
43.roó. 1991.4.no. 112-115.p.

Néhány pillantás a nyilvános könyvtárakra, 
avagy: mi nehezíti a dolgunkat?

Jogszabály -könyvtárügyi; Közművelődési könyv
tár

A Cseh Köztársaság önkormányzati törvénye 
(367/1990.Sb.sz.) lehetővé teszi, hogy a váro- 
sok-községek kulturális intézményeket tartsanak 
fenn, sőt azt is, hogy közös intézmények fenntar
tására szerződjenek. Ez az utóbbi azért fontos, 
mert így -  elvileg legalábbis -  fenntartható a te
lepülésközponti könyvtári ellátószervezet.

A járási könyvtárak a járási hivatalok hatáskö
rébe mentek át, miközben valamennyi könyvtár 
városi könyvtári funkciókat is gyakorol. Valószí
nűleg a városok majd saját könyvtárat akarnak 
fenntartani. így e ponton illetékességi viták vár
hatók a járási hivatalok és az önkormányzatok 
között. A városi fenntartásba vétel pedig a tele
pülésközponti ellátórendszert kezdené ki.

Ezen felül az új önkormányzati testületek tájé
kozatlansága is alááshatja a településközponti el
látórendszert, amelynek szakmai színvonala jóval 
magasabb lett a korábbi teljesen önálló kis
könyvtár! rendszer biztosította színvonalnál. Min
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Külföldi folyóirat-figyelő

denesetre ezután gazdaságossági adatokkal is 
győzködni kell majd az önkormányzatokat az el
látórendszerek -  most már önkéntes alapon va
ló -  fenntartására.

Mindenképpen új könyvtári törvényre volna 
szükség. Ez egyrészt az új „sarkalatos” jogsza
bályok bizonyos hiányosságait lenne hivatva ki
küszöbölni (pl. könyvtárfenntartási kötelezettsé
get kimondani a lehetőség helyett), részint meg
őrizni a könyvtári ellátásban a rendszerelméletet 
(a módszertani gondozás rendszerét, a könyvtári 
könyvellátás rendszerét stb.). Az új törvény aztán 
magával hozza az alacsonyabb rendű jogszabá
lyok korszerűsítésének szükségességét is, annál 
is inkább, mert a korábbi ilyen jogszabályok nem 
láthatták előre a mai viszonylatokat, s nem is tud
nak nekik megfelelni.

(Futala Tibor)

92/024
KLAPITOVÁ, Veronika: Neprofesionálni pracovní- 
ci v knizniciach = Öitatel’. 40.roó. 1991. 5.no. 
172-173. p.

Tiszteletdíjasok a könyvtárakban

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtáros -társadal
mi munkás

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. évi 369. szá
mú önkormányzati törvényével új helyzetbe ke
rült a területi közművelődési könyvtárügy. A me
gyei és a járási könyvtárak kulturális minisztériu
mi, a városiak és a falusiak pedig önkormányzati 
fenntartásba mentek át. A járási könyvtárak ellátó 
szerepe végleg megszűnt (korábban a falusi 
könyvtárak innen kapták a berendezést, az állo
mányt, az előfizetett folyóiratokat, innen utalták ki 
a tiszteletdíjakat). Mindössze a járási könyvtárak 
módszertani tevékenysége maradt fenn, de ah
hoz is új „filozófiát” kell kimunkálni (meggyőzés, 
tanácsadás, szerződéskötés bizonyos szolgálta
tásokra -  pl. az állománygyarapításra -  a helyi 
önkormányzatokkal stb.).

Az a félelem ugyan nem igazolódott be, hogy 
az éppen működni kezdő és komoly anyagi ne
hézségekkel küzdő önkormányzatok majd töme
gesen zárják be a falusi könyvtárakat, és elbo
csátják tiszteletdíjas könyvtárosaikat, a helyzet 
mégis bizonytalan. Különösen az alkalmas (olva

sócentrikus) személyek kiválasztása és alapfel ké- 
szítése-továbbképzése vált körülményesebbé. 
Igaz, hogy az 1977-ben kiadott továbbképzési 
koncepció és az 1989-ben megjelent kézikönyv 
szakmai követelményei ma sem avultak el lénye
gesen, csakhogy ezt a követelményrendszert 
manapság felettébb nehéz realizálni. Ezért a ki- 
adványi munkát (központi és helyi szaksajtó, 
módszertani körlevelek) kell fokozni, és ösztö
nözni a tiszteletdíjasok önképzését. Egyebek 
mellett ez is indokolja a járási könyvtárak mód
szertani munkájának új „filozófiához” való juttatá
sát.

Az iskolai és a szakszervezeti könyvtárakban 
ennél is képlékenyebb a tiszteletdíjas könyv
tárosok helyzete.

(Futala Tibor)

Könyvtárosi hivatás

92/025
ROBERTS, Norman: A profession in crisis = 
Libr.Assoc.Rec. 93.vol. 1991. 7.no. 450-453.p.

Válságban a könyvtárosi hivatás

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, do
kumentálóképzés

Számos hagyományos szakma kerül manap
ság válságba a technológiai fejlődés, új, versen
gő foglalkozási csoportok létrejötte, az egyes or
szágok közötti gazdasági verseny kiéleződése 
következtében. A szakmai testületek általában a 
formális szakmai képzés és követelményrend
szer, és a szakmai előírások megszigorításával, 
valamint -  a környezet egyre erősebb szorítása 
hatására -  más, rokon vagy korábban rivális 
szervezetekkel való szövetkezéssel, összeolva
dással próbálják felvenni a harcot e kihívással 
szemben. A könyvtárosokat ismét fenyegeti a 
szakfeladatok leértékelése, a könyvtáros szak- 
képzettséghez kötött munkakörök csökkentése, 
a vezetői státuszok nem könyvtárosokkal való 
betöltése. Ez nemcsak a szakmai színvonalat in
gatja meg, hanem a karrier-lehetőségeket is ked
vezőtlenül befolyásolja. E helyzetet súlyosbítja, 
hogy az amúgy sem magasra értékelt szakma
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képviselői is gyakran elhatárolják magukat e 
problémáktól, és néhányan maguk is megkérdő
jelezik a felsőfokú képzés szükségességét. Szá
mos virágzó információs szakma alakult ki, ame
lyek a könyvtárosokéval átfedő készségekkel tör
nek előre, míg a könyvtárak és a bennük 
foglalkoztatott szakembergárda hanyatlik. Ezt 
úgy igyekszik ellensúlyozni a könyvtáros egyesü
let, hogy tagjai közé fogadja a nem könyvtáros 
végzettségűeket, illetve a középkádereket is. A 
képzést is tágítani szeretnék az információs, 
kommunikációs, üzleti stb. szakismeretek irányá
ba, ami azt jelzi, hogy a könyvtárosok bizonytala
nok jelen és jövendő szerepük megítélésében. 
Ez sem menti meg azonban minden esetben a 
könyvtárosképző intézményeket, viszont a szak
mai identitás megrendülése miatt visszalépést je
lent.

A könyvtáros szakma -  a professzionalitás 
elutasításával -  válságba került, amelyből úgy 
lehet kilábalni, ha az alapképzésben nem a 
könyvtáros iskolák fennmaradását szolgáló diva
tos „generalizált” képzést nyújtanák, hanem a 
szakma hagyományos értékeit, anyagát adnák 
át. A következő lépés a kötelező továbbképzés 
bevezetése, amely a szakmai felkészültség újabb 
és újabb bizonyítását szolgálná. A könyvtáros 
egyesület feladata, hogy olyan szolgáltatási és 
ellátási normatívákat dolgozzon ki, amelyek a mi
nőség fenntartását szolgálják a környezeti hatá
sokkal szemben.

(Orbán Éva)

92/026
REICH, Angelika: Bibliothek. Ein zufriendenstel- 
lender und erfüllender Arbeitsplatz = Z.Biblio- 
thekswes.Bibliogr. 38.Jg. 1991. 3.no. 207-226.p. 
Bibliogr.

A könyvtár mint munkahely -  megelégedett
ség és önmegvalósítás, összefoglaló a leg
magasabb besorolású könyvtárosok helyzeté
nek felméréséről

Felmérés; Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hi
vatás

A tudományos könyvtárosok szakmai helyze
tével, azon belül elsősorban a nők helyzetének 
sajátosságaival foglalkozott az a felmérés, melyet

a Német Könyvtáros Szövetség munkacsoportja 
végzett 1989 őszén, kérdőíves formában, 671 vá
laszoló adataira támaszkodva.

A vizsgált szakmai csoport tagjai a „felsőbb 
könyvtári szolgálat” teljesítői, valamely (nem 
könyvtári) szakterületen szerzett és posztgraduá
lis könyvtárosi diplomával rendelkeznek, túlnyo
mórészt tudományos és szakkönyvtárakban dol
goznak, nagy részük részlegvezetői vagy más 
vezetői beosztásban. Nagy többségük humán 
végzettséggel rendelkezik (77%), közülük legtöb
ben nyelv- és irodalom szakon végeztek (32,4%), 
az alkalmazott tudományos (mérnök, agronómus 
stb.) végzettséggel bírók aránya 22,3%, a termé
szettudományos végzettségűeké 6%, matemati- 
kus/informatikus 4,5%.

A vizsgált szakmai csoport 3/4 részben férfi
akból áll. A nők aránya az elmúlt évtizedekre 
visszatekintve igen lassan, de fokozatosan emel
kedik. A vizsgált mintában szereplőknek 25,4%-a 
nő.

A tudományos könyvtárosok -  a felmérést 
végzők némi meglepetésére -  kifejezetten elé
gedettek munkahelyükkel. Többségük (61%) 
még nem változtatott munkahelyet. A változtatás 
motívumai közül a férfiakra inkább a magasabb 
jövedelem igénye, a nőkre inkább a privát okok
ból történő munkahelycsere jellemző. Szakmai 
tevékenységi körével a nagy többség elégedett 
(87%), sőt ezen belül 37% nagyon elégedett, ha
sonló módon elégedettek elért pozíciójukkal is 
(88%). Kitűzött szakmai célját -  legalább is rész
ben -  80% elérte. A nők között minden téren na
gyobb valamivel az elégedetlenek aránya.

A vizsgáltak 62,6%-a vezető; a férfiak 67%-a, 
a nők 50%-a van ilyen beosztásban. A nem-veze
tő nők a férfiaknál jobban vágynak erre a pozíci
óra. Mi minden szükséges a vezetői funkcióhoz? 
A válaszolók szerint: készség a stressz és meg
terhelés elviselésére (95%), hajlam a szervezői 
munkára (87%), szaktudás (80%). A jelölt férfi mi
volta a válaszolók 27%-a szerint jelent előnyt, a 
női mivolt 6% szerint.

Megkérdezték a könyvtárosokat: hajlandók 
lennének-e vállalni a család időszakos vagy tar
tós háttérbe szorulását szakmai előmenetelük ér
dekében? 52% nem vállalná, 41% nem szívesen, 
7% vállalná. Lemondanának-e karrierjük érdeké
ben a (további) gyerekről? 60% nem mondana 
le, 17,5% nem szívesen, 22,5% igen. A meglepő 
az, hogy a nők sokkal nagyobb arányban vállal
nák a családjukról, sőt a gyermekről való lemon
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dást is, mint a férfiak. A különös jelenségre ma
gyarázatot találunk a családi állapotra vonatkozó 
adatokban (melyek talán az egész vizsgálat leg
meglepőbb eredményei). A vizsgált csoportban a 
nőknek még a fele sem házas (a férfiaknál a há
zasok aránya 80%!). Még meglepőbb, hogy a 
nők 80%-ának nincs gyermeke, mintegy 10% egy 
gyereket nevel, 10%-nak van két vagy több gye
reke. (A férfiaknál a gyerektelenek aránya csak 
20%, a két vagy több gyerekeseké pedig közel 
60%!). Úgy látszik, hogy míg a férfi kollégák a 
társadalmi átlagnak megfelelő családi körülmé
nyek között élnek, a könyvtáros nők valamilyen 
ok vagy okok miatt eltérnek ettől.

(Katsányi Sándor)

92/027
DETLEFSEN, Ellen Gay -  OLSON, Josephine E. 
-  FRIEZE, Irene Hanson: Women and librarians: 
still too far behind = Libr.J. 116.vol. 1991. 5.no. 
36-42.p. Bibliogr.

Nők és könyvtárosok: még mindig nagy a le
maradás

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; Női munkaerő

1986-ban egy három évvel azelőtti, az ameri
kai könyvtáros egyesületnek a könyvtárosnők 
helyzetével foglalkozó bizottsága (Committee on 
the Status of Women in Librarianship) által készí
tett felmérés hatására a Pittsburgh! Egyetem 
könyvtártudományi és informatikai iskolájának 
munkatársai maguk is elvégeztek egy hasonló 
vizsgálatot a diplomás könyvtárosnők helyzetéről.

A megkérdezett 964 személy 79%-a volt nő és 
94%-a fehérbőrű, ami egybevág az ALA bizottság 
felmérésének eredményével (75 és 94%). A meg
kérdezettek átlagéletkora 37 év volt, a nők 
57%-a, a férfiak 59%-a volt házas. A teljes mun
kaidőben dolgozó diplomás könyvtárosnőknek 
azonban csak 49%-a volt férjnél, és 38%-ának 
volt gyermeke, míg ugyanebben a kategóriában 
a férfiak 63%-a volt nős, és 44%-uk volt család
apa. Mint ahogy egy megkérdezett könyvtárosnő 
le is írta, álláskeresés közben mindenhol azt ta
pasztalta, hogy a munkaadók családos nőket 
nem szívesen alkalmaznak teljes munkaidőben.

A közel ezer résztvevő közül a férfiak többen 
szereztek magasabb fokozatot, akár több tudo

mányterületen is. A könyvtáros végzettségűek 
67%-a dolgozott a diploma megszerzése után 
könyvtárban, 10%-uk nem volt állásban (főleg 
kisgyermekes anyukák), 23% pedig nem könyv
tárosként kereste kenyerét.

A férfiak a nőkhöz képest sokkal nagyobb 
arányban töltöttek be vezető pozíciókat. 16%-uk 
volt például könyvtárigazgató, míg a nőknek 
csak 7%-a töltött be ilyen posztot.

A nők közül többen voltak kénytelenek meg
szakítani pályájukat már a diploma megszerzése 
utáni első évben. Kb. 35%-uk nem volt állásban, 
vagy csak részidős munkakört tölthetett be. A 
férfiaknak csak 20%-a nem talált munkát az első 
évben. A nők közül többen hivatkoztak családi 
okokra is.

Mindkét tanulmányból világosan kitűnik, hogy 
a könyvtárosnők rosszabbul keresnek, mint a fér
fiak -  kb. 12%-kal kevesebb a fizetésük. De a 
férfiak sem keresnek túlzottan jól. Azok közül, 
akik végül más foglalkozást választottak, a leg
többen anyagi okokra hivatkoznak. Egyikük sze
rint egy diploma nélküli kezdő számítógép prog
ramozót sokkal jobban fizetnek, mint egy felsőfo
kú végzettséggel bíró könyvtárost. A különbség 
valóban feltűnő: 1985-ben egy könyvtáros átlag 
évi 25 200 dollárt, egy könyvtárosnő 22 200 dol
lárt keresett. Ugyanakkor a pályaelhagyók fizeté
se átlag 41 000, illetve 27 800 dollár volt.

Nem csoda, hogy a könyvtárosnők a legke
vésbé sincsenek megelégedve fizetésükkel és 
előremenetelükkel. Hogy mért maradnak mégis 
ezen a pályán? Legtöbben azt válaszolták, hogy 
mindegy, hogy az ember mit csinál, az a fő, hogy 
jól csinálja. Sokan közülük azt hozták fel magya
rázatul, hogy szeretnek az emberekkel foglalkoz
ni, segíteni nekik. A harmadik ok, hogy nem egy
szerűen csak dolgozni akarnak, hanem hivatásra 
van szükségük, amit megtalálnak a könyvtárban.

összehasonlítás céljából a felmérést elvégez
ték a Master of Business Administration végzett
ségűek között is. Itt kisebb volt a nők aránya, a 
könyvtárosnők 79%-ával szemben csak 31 %, az 
átlagéletkor pedig alacsonyabb -  32 év. A férfiak 
közül többen voltak házasok és családapák, a 
teljes munkaidőben dolgozó nők közül azonban 
kevesebbeknek volt férje és gyereke, mint a tel
jes foglalkoztatottságú könyvtárosnőknek. Ez va
lószínűleg abból adódik, hogy az üzleti világban, 
ahol a férfiaké a domináns szerep, a nőknek na
gyobb áldozatokat kell hozniuk érvényesülésük 
érdekében családi életük rovására.
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Az üzleti életben majdnem ugyanannyian nem 
tudtak elhelyezkedni az első évben, mint a 
könyvtárosok a maguk területén, viszont sokkal 
kevesebben dolgoztak életükben valaha is rész- 
munkaidőben (a nőknél 14% szemben a 38%-kal, 
a férfiaknál 7% szemben a 22%-kal). A fizetésük 
pedig átlagosan kétszerese volt a könyv
tárosokénak, habár a nők itt is kb. 3000 dollárral 
kevesebbet kerestek férfi kollégáiknál. Fizetésük
kel azonban így is sokkal elégedettebbek mint a 
könyvtárosnők.

Az üzleti életben tevékenykedő diplomások a 
foglalkozásukkal kapcsolatos prioritásokról ha
sonlóképpen nyilatkoztak, mint a könyvtárosok, 
de náluk fontosabb volt a jó kereseti lehetőség 
és a pályán való érvényesülés szempontja, és 
kevésbé hangsúlyos az embereknek nyújtott se
gítség.

A pittsburghi felmérés a könyvtárosnők hely
zetét illetően nem tárt fel meglepő változásokat a 
három évvel azelőtti ALA felméréshez képest. A 
legfájóbb pont az alacsony fizetés, mely még 
mindig alacsonyabb, mint a férfi kollégáké, és 
messze mögötte marad az üzleti életben dolgo
zókénak. Ez az oka annak is, hogy nagyon so
kan elhagyják a pályát.

(Fazokas Eszter)

92/028
Synopsis of the Inter-Association Task Force Re
port on Image = Spec.Libr. 82.vol. 1991. 2.no. 
134-137. p.

A könyvtáros képe önmaga és a külső szem
lélők szemében: egy munkacsoport beszámo
lója a felmérésről

Könyvtárosi hivatás; Közvéleménykutatás

Az amerikai szakkönyvtáros egyesület (Speci
al Library Association, SLA) kezdeményezésére 
több könyvtáros egyesület bevonásával (Ameri
can Association for Information Science, Ameri
can Association for Law Libraries, American As
sociation for School Librarians, American Library 
Association, Art Libraries Society, Association of 
College and Research Libraries, Canadian Lib
rary Association, Medical Library Association) 
létrehoztak egy egyesületközi munkacsoportot

(Inter-Association Task Force), amelyet 1990-ben 
az SLA megbízott egy, a könyvtárosok-informáci- 
ós szakemberek társadalom-beli képének felmé
résére és értékelésére irányuló kutatással. A cikk 
a kutatás jelentésének vázlatát közli. A munka- 
csoport a kutatás célját a következőkben hatá
rozta meg:

- annak biztos alapú megismerése, hogy a 
társadalom hogyan látja a könyvtárosokat, és 
mennyire ismeri azok munkáját;

- az eredményként kapott vélemények tudato
sítása a szakmával;

- megbízható adatok gyűjtése ahhoz, hogy lé
péseket lehessen tenni a hamis, sztereotip 
könyvtároskép eloszlatására, és ennek egy tény
leges, érvényes képpel való kicserélésére;

- a könyvtárosok/információs szakemberek 
fontosságának alátámasztása és értékeiknek 
megfelelő tudatosítása a társadalomban.

Két kérdőívet szerkesztettek, melyek közül az 
egyiket a társadalom bizonyos csoportjait képvi
selő személyeknek küldték ki (helyi kormányzati 
vezetők, vállalatvezetők, kormányzati, felsőokta
tási tisztségviselők, a tömegkommunikációs esz
közök által bemutatott darabok írói, rendezői, 
producerei, hírszerkesztők), a másikat pedig a 
szakma képviselői, azaz a résztvevő egyesületek 
tagjai kapták. 7679 kérdőívet küldtek szét, a vála
szolás arány 23 százalékos volt. A továbbiakban 
néhány pontban összefoglaljuk a társadalom (1) 
és a könyvtárosok (2) véleményét.

1. A legtöbben pozitív tapasztalatokról szá
moltak be. 96% szerint a könyvtárosok egyetemi 
diplomával rendelkeznek, s csak 3% szerint kö
zépiskolaival. A legfontosabb jártasságuknak a 
kommunikációs készséget tekintették, majd a ku
tatási és a „személyközi” képességek következ
tek, s csak ezután a szaktudás. Jóllehet munká
jukat a legtöbben pontosnak, megbízhatónak és 
értékesnek minősítették, információs szükségle
teik kielégítésére irányuló segítségért elsősorban 
kollégákhoz fordulnak, s csak ezután a könyv
tárosokhoz.

2. A könyvtárosok is pozitív véleménnyel vol
tak saját magukról, 80%-uk érdekesnek, kihívó
nak találta a munkáját, munkakörével elégedett 
volt. Legtöbbjük kreatívnek, újító természetűnek 
és technikailag képzettnek, sőt, több, mint ké
tharmaduk vezetésre is alkalmasnak tartotta 
magát. 34% úgy vélekedett, hogy a vezetés meg
felelően megbecsüli munkáját, azonban azzal a 
kijelentéssel, hogy „a fizetésem megfelel a mun
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káltatómnak nyújtott értékemnek”, kb. 50% nem 
értett egyet.

(Novák István)

92/029
ZMIGRODZKI, Zbigniew: Kodeks etyki zawodo- 
vej polskiego bibliotekarza. Tezy projektu wstep- 
nego = Bibliotekarz. 1991. 4.no. 2-3.p.

A lengyel könyvtáros szakmai etikai kódexe. 
Az előterv tézisei

Könyvtárosetika

A tézisek első csoportjában a „szakma nega
tív infrastruktúrájával” kapcsolatosak szerepel
nek. Nevezetesen: a munkamorál színvonalának 
csökkenése, a személyes műveltség hiánya, 
amorális nézetek és magatartások a társada
lommal szemben, rossz kiválasztás a vezetői 
posztokra, a politika és a közélet érdektelensége 
a könyvek, tudományos információk és a könyv
tárak vonatkozásában, az állami könyvtárpolitika 
hiánya, elhanyagolt munkaszervezés, a munka
társak kezelésének hibái, a könyvtáros szakma 
presztízsének csökkenése.

A „könyvtáros etikai kötelezettségei” c. feje
zetben előbb az általános társadalmi kötelezett
ségekről szóló tézisek szerepelnek. Ezek: az 
olvasás szabadságának és a hozzáférés szabad
ságának védelme, könyv-, információ- és könyv
tárpropaganda, igazodás a közönség informá
ciószükségleteihez, részvétel a kulturális és 
tudománypolitika megvalósításában. Az olvasó- 
val-felhasználóval kapcsolatos kötelezettségek 
közé az olvasó „üdvének” elsődlegessége, az 
olvasó személyiségének ismerete, az aktív szívé
lyesség és szolgálatkészség, az olvasók egyen
jogúsága, a teljes kiszolgálásra törekvés, az olva
só olvasmányaival és személyi adataival kapcso
latos titoktartás tartozik. A könyvtárral szembeni 
kötelezettségek: az állomány és felszerelések-be- 
rendezések védelme, a könyvtári image-ért való 
felelősség, a rendeltetésszerű működés és 
együttműködés biztosítása, a szakmai ismeretek 
továbbfejlesztésének parancsa. A kollégákkal és 
a rokonszakmák művelőivel kialakított kapcsola
tokban fegyelmezettnek, kollegiálisnak, felelős
ségteljesnek, kritikatűrőnek, konfliktusfeloldónak 
kell lenni, beleértve ebbe más könyvtárak, a mú

zeumok és levéltárak munkatársaival kialakított 
viszonyt is.

Ezeket az etikai normákat a képzésben, a to
vábbképzésben, a módszertani munkában, az 
igazgatásban, a munkaszervezésben, az együtt
működésben, a társadalmi környezettel kiépített 
kapcsolatokban és az olvasószolgálati munká
ban egyaránt propagálni kell, illetve érvényt kell 
szerezni nekik.

(Futala Tibor)

Lásd még 34

Oktatás és továbbképzés

92/030
PARIS, Marion -  WHITE, Herbert S. -  STIEG, 
Margaret F. [et al.j: Perspectives on the eliminati
on of graduate programs in library and informati
on studies: a symposium = Libr.Q. 61.vol. 1991.
3.no. 259-292.p.

Miért szüntetik meg egyre több amerikai 
egyetemen a felsőfokú könyvtáros- és do
kumentálóképzést? (Szimpózium, hat rövid 
tanulmány.)

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Felsőoktatási in
tézmény; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyv
tárosképző, dokumentálóképző intézmény

A szimpózium Marion Paris, Herbert S.White, 
Margaret F.Stieg, Daniel D.Barron, Kathleen 
M.Heim, J.Keith Ostertag és Jeffrey Katzer gon
dolatait, javaslatait és elemzéseit tartalmazza az 
amerikai könyvtáros iskolák megszüntetésével 
kapcsolatosan. 1978 óta 14 posztgraduális 
könyvtárosképző programot szüntettek meg a 
fenntartó intézmények az Egyesült Államokban, 
közöttük néhányat a legrégebbi, legszínvonala
sabb és legnevesebb iskolák közül is. Sajnos né
hány hírszerű közlésen, informális szóbeszéden 
és spekuláción kívül ezt a fontos szakmai kérdést 
szisztematikusan nem tárgyalták, kivételnek 
mindössze Marion Paris doktori disszertációja 
mondható. Ez a szimpózium végre kimerítően 
foglalkozik ezzel a már régóta esedékes témával, 
amelynek helyes értelmezése életbevágó az
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amerikai posztgraduális könyvtárosképzés élet
ben maradásához. Ha a jelen tanulmányoknak 
sikerül előmozdítaniuk a probléma továbbgondo
lását és az érvekkel alátámasztott párbeszédet, 
akkor már elérte célját.

(Autoref.)

92/031
MAUCH, Bertold: Die bibliothekarische Ausbil
dung in Deutschland. Probleme, Entwicklungen, 
Tendenzen = Buch Bibi. 43.Jg. 1991. 5.no. 426- 
434. p.

Res. angol nyelven

Könyvtárosképzés Németországban. Problé
mák, fejlemények, tendenciák

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

1. Az intézmények. -  Az egyesített Németor
szágban a könyvtárosképzésnek 14 jelentős köz
pontja van, a legnagyobbak (400-650 hallgató
val) a kölni, a stuttgarti és a hamburgi főiskolai 
szintű könyvtárosképző intézmények. A 14 na
gyobb intézmény közül 4 a volt NDK területén 
működik; közülük a Humboldt Egyetemhez csa
tolt szakiskola megszüntetéséről már határozat 
született; a sondershauseni (Türingia) központ, 
megváltoztatva szakmunkásképző szintjét, az 
asszisztensképzés elméleti oktatási bázisa lesz a 
keleti országrészek számára; a két lipcsei szakis
kola főiskolai szinten működik tovább, nyitott 
kérdés, hogy egységes főiskolaként vagy vala
melyik lipcsei főiskola részeként. A Humboldt 
Egyetem könyvtárosképző tanszékének fennma
radása fontos lenne, mert a kölni tanszék meg
szűntével ez maradt Németország egyetlen 
egyetemi tanszékként működő könyvtárosképző 
intézménye.

2. A politikai változások következményei.
Az Európai Közösség keretében tervezett és 
1993-ban életbelépő nyitott munkaerőpiac, illetve 
az erre való felkészülés új helyzetet teremtett. 
Kérdésessé válik a könyvtárosok hivatalnoki stá
tusza, ui. az EK-ban az a tendencia, hogy a hiva
talnoki státusz csak a legszűkebb igazgatási-ve
zetési rétegre terjedhet ki, de nem érinti pl. a ta
nárokat -  és nem érinti ennek megfelelően a

könyvtárosokat sem. Ugyancsak új helyzetet 
eredményez az a tény, hogy az EK 1988-as mi
nisztertanácsi döntése alapján csak azt a kép
zettséget lehet európai hatállyal felsőoktatásinak 
elfogadni, amely legalább három év elméleti kép
zésen alapul. (A képző intézményeken kívül tör
ténő gyakorlatok idejét nem veszik figyelembe.) 
Ezért a német kultuszminisztérium 1989-ben ke
rettörvényben mondta ki a főiskolai képzés 8 
szemeszteressé való átalakítását.

3. A keretekkel együtt a képzési szerkezetnek 
is meg kell változnia. -  A német diplomás 
könyvtárosképzés időtartama három év volt 
ugyan, de hosszú és a képző intézményen kívüli 
gyakorlatot is tartalmazott, ezért az új európai 
norma nem fogadja el felsőfokú végzettségnek. 
Módosítani kell a tanulmányi időt: a jövőben 6 el
méleti és 1 vagy 2 gyakorlati szemeszterből fog 
állni. Az elméleti képzés ideje ezzel mintegy 50%- 
kal nő, ami nem jelenti azt, hogy az óraszámokat 
is hasonlóan növelni kell: lehetőség nyílik majd a 
munka elmélyítésére egyéni és kiscsoportos for
mában, és a felvehető tantárgyak számának nö
velésére.

Felmerült az asszisztensképzés időtartamá
nak kiterjesztése is. A szükséges könyvtári isme
retek elsajátítására azonban két év is elégséges. 
A javaslatot tevők levéltárosi ismeretekkel kíván
ják az asszisztensképzést bővíteni, ez azonban 
indokolatlan.

Az NSZK könyvtárosképzési rendszere az 
egyes képzettségi szintek közé nehezen átléphe
tő határt állít. (A szakmai karrier egyetlen útja: a 
diplomás könyvtárosok a közkönyvtárakban ve
zető pozíciókat szerezhetnek.) Az egyes szintek 
(asszisztensek, diplomás könyvtárosok és a „fel
sőbb könyvtári szolgálat” szintje) közötti átmenet 
lehetőségének megteremtése érdekében be kel
lene vezetni a levelező képzést. Ez a forma az 
NDK-ban jól bevált, sajnálatos, hogy a mai Né
metországban nem foglalkoznak a gondolatával. 
A levelező képzés nem a szocializmus vívmánya, 
nem szabad pusztán azért semmibe venni, mert 
az NDK-ban terjedt el.

4. A tananyag változásai. -  Súlypontok:
- A könyvtárügy változásaihoz való igazodás. 

Ez az új tartományokban radikális változást je
lent, a régiekben csak kis lépéseket követel.

- A számítógép könyvtári alkalmazása. Ez az 
oktatók és a hallgatók készségén kívül a legú
jabb géptípusok és a hozzájuk tartozó szoftverek 
meglétét is feltételezi.
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Külföldi folyóirat-figyelő

- A könyvtárak szociális munkája. Az egyesült 
Németországban gyorsan növekvő szociális fe
szültség ezt sürgetően megköveteli.

A szabad munkaerőpiac megnyitása után 
(1993) már nem csak a gyakorlati szemeszterek 
külföldön történő végzését kell lehetővé tenni, 
számolva ennek tanulmányi-tantervi vonatkozá
saival is (jelenleg Nagy-Britanniában és Francia- 
országban végezhető gyakorlati év), hanem szó
ba kerülhet bizonyos elméleti ismeretanyag kül
földi könyvtárosképző intézményekben való 
elsajátítása is.

5. A tantervek sokfélesége megmarad. Az 
asszisztensképzés és a felsőbb könyvtári szolgá
latra történő egyetemi szintű posztgraduális kép
zés egységességével szemben a diplomás
könyvtáros képzést a sokféleség jellemzi. Ennek 
fő oka a főiskolák autonómiája. Bár e tarkaság
nak súlyos hátrányai is vannak, lényeges módo
sulásra nem számíthatunk. Látnunk kell azonban 
a sokféleség előnyeit is; újabban ezek közé tarto
zik a főiskolák versengése a hallgatókért, ez pe
dig kedvez a könyvtárosképzésnek.

(Katsányi Sándor)

92/032
WERNER, Rosemarie: Erneuerung der Bibliothe
kar- und Dokumentarausbildung in Berlin = Bibli
otheksdienst. 25.Jg. 1991.5.no. 671-688.p.

A berlini könyvtáros- és dokumentálóképzés 
megújulása. Az egykori „Fachschule” átalakí
tására vonatkozó elképzelések

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Könyv
tárosképzés -felsőfokú; Tanten/, óraterv

Hogyan lehet a volt NDK könyvtárosképzési 
rendszerét -  megőrizve időtálló értékeit -  az 
NSZK rendszeréhez igazítani? A könyvtárügy 
egészének átszervezésére a szövetségi tudo
mányos és oktatási minisztérium által felkért 
munkacsoport nyújtott be javaslatot „Ajánlások 
az új tartományok könyvtárügyére” címmel 
(Bonn, 1990. szept.); a munkacsoporton belül al
bizottság foglalkozott a személyzeti és képzési 
kérdésekkel. Munkájuk nyomán az „Ajánlások” 
azt javasolják, hogy mind Berlinben, mind Lip
csében maradjanak meg a hagyományos képzé
si helyek, de a jelenlegi szakiskolai képzést ala

kítsák át egyetemi szintűvé, az Európai Közösség 
normáinak megfelelően.

Az egykori berlini szakiskola 1990 októberétől 
a Humboldt Egyetem Könyvtártudományi és In
formatikai Intézetének részlegeként működik, fel
adata a tudományos könyvtárak részére könyv
tárosok és információs szakemberek képzése 
Berlin és a környező tartományok részére. Az elvi 
kérdések eldöntése után azonban a tartományi 
kormányzat 1990 decemberében váratlanul az in
tézmény megszüntetésére hozott határozatot, 
úgy, hogy a végző évfolyamokkal párhuzamosan 
csökkenteni fogják a képzési potenciált is. Az in
tézmény oktatói e határozat ellenére -  bízva a 
jövőben -  kidolgozták és megvitatás céljára köz
readták új képzési koncepciójukat.

A tervezett képzés 8 szemeszterből áll: 3 sze
meszter az alapstúdium (ebből fél szemeszter 
gyakorlat), 4 szemeszter a főstúdium (ebből 1 
szemeszter szakmai gyakorlat, 1 -2 hónap speciá
lis gyakorlat, az utolsó szemeszter pedig a diplo
mamunka előkészítését szolgálja).

Az alapstúdium keretében mindkét szakirá
nyultság (könyvtárosok és információs szakem
berek) hallgatói zömmel azonos tárgyakat hall
gatnak, majd a 3. szemeszter végén diploma-elő
vizsgát tesznek. A főstúdiumban a két irányultság 
tárgyai eltérnek egymástól.

A tananyag felépítését és arányait érzékelteti a 
kötelező tárgyak alábbi felsorolása. A tantárgyak 
melletti számok a könyvtárosok, ill. az informáci
ós szakemberek részére kötelező órákat mutat
ják. A felsorolásban nem szerepelnek sem a kö
telezően, sem a fakultatívan választható órák.

Tantárgyak: Idegen nyelvek (240 -  240 óra); 
Matematika (60 -  90); Számítógépes adatfeldol
gozás (180 -  180); Kommunikációs technikák 
(60 -  120); Tudományelmélet -  tudo
mányismeret (120 -  120); Tömegtájékoztatás 
(30 -  30); Információs források (30 -  60); 
Könyv- és könyvtártörténet (105 -  0); A könyvtár 
és a tájékoztatásügy alapjai (120 -  165); Bibliog
ráfia (210 -  60); Az információkeresés és közve
títés alapjai (0 -  280); Az információ szociológiá
ja és pszichológiája (0 -  60); Katalóguselmélet, 
formális feltárás, online-katalógus (240 -  150); 
Tartalmi feltárás (90 -  120); Állomány (90 -  0); 
Könyvtárhasználat, állományközvetítés (105 -  
0); Általános és könyvtári üzemtan (60 -  30); 
Jog és igazgatás (60 -  60); Projekt-munka (90 -  
90).

(Katsányi Sándor)
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92/033
KIMLICKA, Stefan: Zmeny vo vysokoákolskom 
étúdiu = Öitatel’. 40.roő.1991.5.no. 168-169.p.

Változások az egyetemi könyvtárosképzésben

Könyvtárosképzés -felsőfokú

A pozsonyi Komensky Egyetemen folyó 
könyvtárosképzés számos változást élt meg. Kö
zöttük voltak kedvezőek (a szakmai ismeretek 
fejlődéséből következők) és kedvezőtlenek (gya
kori szervezeti átrendezések, ideológiai tanterv- 
„parancsok” stb.).

Pillanatnyilag a felsőoktatási reform követel
ményeihez és a bakkaleureátusi-magiszteri-dok- 
tori stúdiumok hármasságának kialakulásához 
kell a képzést hozzáigazítani. A nem teljesen vég
leges koncepció a következőket tartalmazza:

1. A bakkaleurátusi stúdium bevezetésének 
időpontja bizonytalan, ui. egyfelől e szint képzési 
koncepciója általában is képlékeny, másfelől pe
dig az országban van középfokú könyv
tárosképzés.

2. A tanszéken a képzés gerincét a magiszteri 
stúdium teszi majd ki. A kétszakos változat (a 
másik szak idegen nyelvi lesz) öt évig tart majd, 
az egyszakos (ráfejelős) változat pedig két évig.

3. Az egyszakos változatra való felvétel köve
telménye érettségi bizonyítvány és két idegen 
nyelv aktív ismerete.

4. Mind az egy-, mind a kétszakos változat 
diplomamunkával és államvizsgával fejeződik be. 
A végzettek címe: könyvtári és tudományos in
formációs magiszter.

5. Megszűnik a két képzési irány (könyvtári-in
formációs, tudományos információs), a képzés 
átfogó, azaz a könyvtári és az információs isme
reteket egyaránt tartalmazó törzsanyaga egysé
ges lesz. A hallgatók érdeklődése szerinti diffe
renciálódásra speciálkollégiumok szolgálnak 
majd.

6. A doktori stúdiumok (ezek váltják fel az as
piránsképzést) megkezdésével a tanszék egyelő
re kivár (az ok itt is a képlékenység).

7. Ezen felül -  megrendelésre -  lesznek 
olyan képzési formák is, amelyek a más felsőok
tatási szakokon végzetteket juttatják majd könyv
tárosi-tudományos információs magiszteri diplo
mához.

(Futala Tibor)

92/034
AMAT, Nuria: El documentalista: un cientifico de 
cientificos = Rev.Esp.Doc.Cient. 14.vol. 1991. 
2.no. 179-186.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Az informatikus, a tudósok tudósa

Dokumentáló -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

Az információs szakemberek képzésénél két 
tényezőt kell figyelembe venni: az információke
resési és -terjesztési technikát, valamint az ezek 
színvonalát javító tudományos módszereket. Az 
információs szakember ma már nem egyszerűen 
közvetítő a szakirodalom és a tudomány emberei 
között, hanem az információhasználók kollégájá
vá vált, s ezt a tényt a könyvtárosképző intézmé
nyeknek messzemenően figyelembe kell venni
ük. Az információs szakember nem egyszerű 
szemlélője a tudományos ismereteknek, hanem 
a tudomány szervezetének aktív és fontos sze
replője. A képzési programok, tantervek humán 
orientációját felváltja a természettudományos is
meretek alapvető fontossága. Az információtudo
mányban (és a tudományos információban) al
kalmazott technológia elsődleges feladata, hogy 
a szakembereket felszabadítsa a rutinmunka alól.

(Autoref. alapján)

Lásd még 25

Szabványok, normatívák

92/035
BEAUDIQUEZ, Marcelle: Nuove tecniche, nuova 
normalizzazione = Boll.lnf. -  Assoc.ltal.Bibl. 
31.a. 1991. 1.no. 29-37.p.

Új technikák, új szabványosítás. (Az 1. euró
pai könyvtárhálózatosítási és automatizálási 
konferencián -  Brüsszel, 1990. máj. 9-11. -  
elhangzott előadás.)

Formátum -gépi; Szabvány -könyvtári
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Külföldi folyóirat-figyelő

A szabványok és a formátumok jövője nincs 
elválaszthatatlanul összekötve, ugyanis a formá
tum csak eszköz, amely a technikai fejlődéssel 
együtt módosul. Minél intelligensebbek a gépek 
(és a rendszerek), minél inkább képesek az ada
tok felismerésére, annál kevésbé kell a formátu
moknak struktúrásaknak lenniük. A szab
ványosítás ezzel szemben egy elméleti kutató te
vékenység logikus eredménye, s a szabványok a 
közös munka által felvetett szinte minden kérdés
re adott gyakorlati megoldást tartalmazzák.

A szabványosítás, éppúgy, mint az együttmű
ködés, mind országos, mind nemzetközi szinten 
önkéntes tevékenység. Megvalósulása gyakran 
lassú és nehézkes, sokszor ütközik gyorsabb, 
könnyebb egyedi megoldásokkal, ezek alkalma
zása azonban az együttműködésből való kizáró
dás veszélyével jár. A szabványosítás új irányait 
befolyásolja, hogy míg az információt nyomtatott 
dokumentumok tartalmazták, leírásuk szab
ványosítása a dokumentációs intézmények ügye 
volt, amióta viszont az információhordozók rend
kívül különbözőkké váltak, a hordozókból ere
deztetett szabványok inkább az előállítókat érin
tik: a könyvtáraknak ott kell érdekeiket érvényesí
teni. Következtetésként elmondható, hogy a 
szabványok garantálják a közös tevékenység le
hetőségét, és Európa már megalkotta szab
ványosítási szervezeteit. A könyvtáraknak be kell 
bizonyítaniuk, hogy élni tudnak az ezek által 
nyújtott, már a jövőt alakító lehetőségeikkel.

(Mohor Jenő)

KÖNYVTÁRAK ÉS TÁJÉKOZ
TATÁSI INTÉZMÉNYEK

Általános kérdések

92/036
Alternative libraries = Wilson Libr.Bull. 65.vol. 
1991. 8. no. 27-49. p.

Alternatív könyvtárak. (Tematikus szám, 10 
közlemény.)

Jövő könyvtára; Könyvtárpolitika; Közművelődési 
könyvtár

1991 április elsején a Molesworth Institute 
(Storrs, Connecticut) szimpóziumot rendezett 
ún. „alternatív könyvtárakéról -  ennek dolgo
zatait adja közre a Wilson Library Bulletin jelen 
száma. A szimpózium arra kereste a választ, 
hogy merre tartanak a mai könyvtárak. A célt egy 
szokatlan módszerrel próbálta meg elérni: a fel
kért neves szerzőket arra kérték, hogy ismertes
sék: hogyan néznének ki a könyvtárak, ha más 
típusú intézmények (pl. áruházak) mintájára fej
lődtek volna. A témát az hozta felszínre, hogy a 
mai könyvtári sajtó tele van egymással ellent
mondó elképzelésekkel a jövő könyvtárát illető
en. Az elképzelt könyvtárak ábrázolására két 
alapvető módszer alakult ki: a szerzők új szerve
zeti mintákat, illetve elképzelt „forgatókönyveket” 
adnak közre. A jelen szimpózium résztvevőitől is 
ezen módszerek követését kérték. Az eredmény 
-  ha nem is jár konkrét tanulságokkal -  garan
tálja, hogy az olvasók jól szórakozzanak.

Nemzeti könyvtárak

92/037
COMAN, Ruth: St Pancras: a focus for change at 
the British Library = Aslib Proc. 43.vol. 1991.
4. no. 143-151.p.

Az új épületbe való költözés megszervezése -  
döntő fordulat a British Library életében

Költözés; Munkaszervezés; Nemzeti könyvtár; 
Szakértő; Tervezés

A British Library a nyugati világ legnagyobb 
könyvtárainak egyike, számos régi és nagyha
gyományú gyűjteményből alakult 17 évvel eze
lőtt, így több, ma is jelentősen növekvő gyűjte
ménye van elöregedett épületekben, külső raktá
rakban, állapotuk romlását gyorsító körülmények 
között. A szétszórtság költségessé és nehézkes
sé teszi a színvonalas szolgáltatást. Sok évvel 
ezelőtt született meg a terv a londoni referensz 
gyűjtemény egy helyre telepítésére, a London
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