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The activities of the National Széchényi Li
brary Centre for Library and information 
Science in 1991.
LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

In spite of the changing social environment and the disad
vantageous economic preconditions the NSZL CLIS’s work 
in 1991 was characterized by continuity, by retaining the 
types of tasks that had been characteristic for the previous 
years; it was at the most preferences that have changed. A 
task not included in the workplan was the successful organ
ization of the NIT’91 (New Information Technology) confer
ence in December. The report summarizes the tasks fulfilled 
in the field of coordination, grants, organization, develop
ment, methodology, research, collection development, in
formation and by the library science library, (pp. 203-210)

The online information service network of 
SZÜV.
BELOVAI László

If someone is interested in certain data stored on a compu
ter, he/she must get over a series of lengthy and uncomfort
able procedures in order to get the required information. At 
first he/she must find the relevant host, i.e. the owner of the 
database which includes the data he is in need of, then 
he/she must conclude a contract with the host, must have 
access to the telecommunication channel, and get acquain
ted with the information retrieval language of the database 
in question. If someone is interested in information from 
several databases of several hosts, he/she must do the 
same several times. The general and standardized retrieval 
system of SZÜV (Enterprise for Computerised Office Mana
gement) enables uniform online access to a great number 
of different databases in a much simpler way. One contract 
suffices for access to all databases of the host, and - using 
the menu - it is unnecessary even to be familiar with the 
retrieval language, (pp. 211-214)

The information infrastructure of higher edu
cation in Hungary: academic libraries.
MOHORJenő ~

The new political system necessitates new legal regulations 
in librarianship as well. The starting point for this should be 
social expectations, not how libraries had been judged so 
far. The new approach should involve new principles of fi
nancing too. It is especially true for academic libraries which 
are among the most significant libraries of the country. 
Their present situation is, however, not at all satisfactory, 
does not correspond to up-to-date requirements. It is certain 
that the economic situation will not make it possible to pro
vide the necessary financial support for them and to de
velop them adequately. There is still reason for some hope 
because of international assistance, and even more 
because of the evolving cooperation of university libraries, 
and the recently published project of the ministry in charge. 
It is to be hoped that the local computerised networks being
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established in Hungarian university libraries will be able to 
join a national system and international systems, (pp. 215- 
220)

PCLIB 2.0 and the KARDEX system
NAGY László - TÓTH Ferenc - TANKÓ István

The library software developed in Hungary so far offer to the 
user the support of certain library work processes, partial 
tasks, or, based on a single computer - they support library 
work as a whole in a complex way. The single-machine- 
based systems cannot be expected to increase the effec
tiveness of organization or services in libraries with a 
differentiated organization, even if the system is a complex 
one. The PC.LIB 2.0 and KARDEX, as integrated systems 
operating on the Novell NetWork and relying on the man
agement of central resources accordingly, support all library 
work processes in libraries with a larger staff and differenti
ated organization; they make the management of clerical 
registers and transactions fully automated; they generate all 
traditional formats and certificates, thus easily eliminating 
double input (traditional and computerised); they manage 
user needs and the library functions serving them with a 
uniform approach; and, as a consequence, their application 
results in an increase in the effectiveness of the library’s 
cataloguing work and services, (pp. 221-242)

Information services on environmental protec
tion in Hungary.
KOVÁCS Mária

Environmental protection is considered important world
wide only by a narrow cirle, the average individual is charac
terised by obstinate indifference and lack of information. 
Although they are spreading rather slowly, there are fortu
nately already in Hungary too national and local organiza
tions and associations of environmental protection. The 
article describes organizations with national responsibilities, 
listing their addresses, telephone numbers, scope of duties 
and services, (pp. 243-249)

HUNRA appears on the scene.
NAGY Attila

The Hungarian Reading Association (HUNRA) was estab
lished in October 1991. It held its first general assembly in 
February 1992. HUNRA aims at coordinating initiatives for 
developing reading and literacy. At the general assembly, 
where IRA members also participated, lectures were held 
first of all on the deterioriation of reading skills, the early 
recognition and correction of reading disorders, (pp. 250- 
252)

The basic principles of cooperation between 
the Chamber of Hungarian Libraries and Infor
mation Institutes and the Association of Hun
garian Librarians.

The Association is a professional organization which relies 
on librarians, and via their personal membership wishes to 
exert influence on library work. The Chamber on the other 
hand is an organization safeguarding the interests of institu
tions. The two organizations, which are functioning indepen
dent of each other, but essentially for the same goals, found 
it necessary to elaborate the preconditions, contents and 
form of their joint activities, retaining their traditions and 
internal operation system, (pp. 253-254)

A broad

Libraries and environmental protection 
abroad. A review.
KOVÁCS Mária (pp. 255-259)

I FLA seminar in Riga - on library services to 
minorities.
Fülöp Géza: Hungarians in Romania, (pp. 261-264) 
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(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 266-268)
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(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 269)
Jaskoniené, Dalia: Library service for national minor
ities in Lithuania.
(Summ.: Fülöp Géza) (pp. 270-271)

NIT’91 - Selected lectures of the conference 1.
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(Transl.: Orbán Éva) (pp. 272-284)
Siewling, Lo - You-Huei, Lainer - Ching-chin Chen: 
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audiotex.
JURENKA Oszkár (pp. 295-299)
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the EC!
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Die Tätigkeit der Nationalbibliothek Széchényi 
Zentralstelle für Bibliotheks- und Informa
tionswissenschaft in 1991.
LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna

Trotz der Änderungen in der sozialen Umwelt und der un
vorteilhaften wirtschaflichen Bedingungen kennzeichnete 
die Arbeit der NbSZ ZBI Ständigkeit, die Erhaltung der Auf
gabentypen, die für die vorigen Jahre charakteristisch waren; 
höchstens haben sich die Präferenzen geändert. Ausser den 
Aufgaben im Arbeitsplan ist die Konferenz NIT’91 (New In
formation Technology) in Dezember erfolgreich organisiert 
worden. Das Bericht fasst die Aufgaben zusammen, die auf 
dem Gebiet der Koordination, Stiftungen, Organisation, Ent
wicklung, Methodik, Forschung, Bestandsentwicklung, Informa
tion, und durch die Fachbibliothek für Bibliothekswissenschaft 
erfüllt worden sind. (S. 203-210)

Das Online-Informationsnetz von SZÜV.
BELOVAI László

Wenn sich jemand heute nach gewisse, computergespei
cherte Daten erkundigt, muss er eine Reihe von langen und 
unbequemen Prozessen überstehen, um zu den benötigten 
Informationen zuzukommen. Zuerst muss er den Host fin
den, der die Datenbank mit den für ihn notwendigen Daten 
besitzt, dann muss er einen Vertrag mit ihm abschliessen, 
Zugang zur Teiekommunikationsiinie haben, und die Abfra
gesprache der Datenbank kennenlernen. Wenn sich jemand 
nach Informationen aus mehreren Datenbanken von mehre
ren Hosts erkundigt, muss er diesen Weg mehrmals bege
hen. Das generelle und einheitliche Abfragesystem des 
SZÜV (Unternehmen für computergestützte Büroverwai- 
tung) macht es möglich, zu mehreren, verschiedenen Da
tenbanken einheitlichen Online-Zugriff zu haben, in einer 
einfacheren Weise. Zum Zugriff zu den Datenbanken des 
Hosts genügt ein Vertrag, und - das Menü benutzend - soll 
man nicht einmal die Abfragesprache kennen. (S. 211-214)

Die Informationsinfrastruktur von ungarischer 
Hochschulausbildung: Hochschulbibliotheken.
MOHOR Jenő

Das neue politische System benötigt neue rechtliche Rege
lung auch im Bibliothekswesen. Sie muss davon ausgehen, 
was man von den Bibliotheken erwartet, nicht davon, wie 
Bibliotheken bis dahin beurteilt worden sind. Die neue Beur
teilung soll auch mit neuen Prinzipien von Finanzierung ver
bunden sein. Das gilt besonders im Falle von 
Hochschulbibliotheken, die zu den wichtigsten Bibliotheken 
des Landes gehören. Ihr jetztiger Stand ist gar nicht zufrie
denstellend, entspricht den zeitgemässen Anforderungen 
gar nicht. Es ist sicher, dass die wirtschaftliche Lage Un
garns noch einige Jahre lang die notwendige finanzielle Un
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terstützung und entsprechende Entwicklung der Hochschul
bibliotheken nicht ermöglichen wird. Es gibt doch Ursache 
für gewisse Zuversichtlichkeit, wegen der internationalen 
Hilfe, und noch mehr wegen der sich entfaltenden Zusam
menarbeit der Universitätsbilbiotheken, und des neulich ver
öffentlichten Projekts des verantwortlichen Ministeriums. 
Hoffentlich werden sich die lokalen computergestützten 
Netze, die in den ungarischen Universitätsbibliotheken im 
Ausbau sind, an das nationale System und internationale 
Systeme anschliessen können. (S. 215-220)

PCLIB 2.0 und das KARDEX System.
NAGY László - TÓTH Ferenc - TANKÓ István

Die Bibliothekssoftware, die in Ungarn bis jetzt entwickelt 
worden sind, bieten dem Benutzer die Unterstützung einzi
ger Bibliotheksprozesse, von Teilaufgaben, oder - auf einem 
Computer basiert - sie unterstützen die Bibliotheksarbeit auf 
komplexer Weise. Man kann von den letzten in Bibliotheken 
mit differenzierter Organisation die Erhöhung der Wirksam
keit der Organisation und Dienstleistungen nicht einmal im 
Falle komplexer Systeme erwarten. PCLIB 2.0 und KARDEX, 
als integrierte Systeme, die auf Novell NetWork arbeiten 
und dementsprechend auf der Verwaltung von zentralen 
Resourcen basieren, unterstützen alle Arbeiten in Bibliothe
ken mit grösserem Personal und differenzierter Organisa
tion; machen die Verwaltung von Nachweisen und 
Transaktionen völlig automatisch; generieren alle traditio
nelle Formate und Belege, so kann der mehrfache (traditio
nelle und computergestützte) Input eliminiert werden; 
betrachten die Benutzerbedürfnisse und die Bibliotheks
funktionen zu ihrer Bedienung mit einer einheitlichen Annä
herung; und infolge dessen hat ihre Anwendung die 
Verbesserung der Wirksamkeit in der Verarbeitung und 
Dienstleistungen der Bibliothek zur Folge. (S. 221-242)

Information zum Umweltschutz in Ungarn.
KOVÁCS Mária

Der Umweltschutz wird weltweit nur von einem engen Kreis 
für wichtig gehalten, der Durchschnittsmensch wird von ei
gensinniger Gleichgültigkeit und Unwissenheit characteri- 
siert. Obwohl sie sich nur langsam verbreiten, gibt es zum 
Glück schon auch in Ungarn nationale und örtliche Organi
sationen und Vereinigungen zum Umweltschutz. Der Artikel 
beschreibt die Organisationen mit nationalen Aufgaben, mit 
ihren Adressen, Telefonnummern, Aufgabenkreis und 
Dienstleistungen. (S. 243-249)

HUNRA erscheint auf der Szene.
NAGY Attila

Die Ungarische Lesevereinigung (Hungarian Reading Asso
ciation, HUNRA) wurde im Oktober 1991 gegründet. Sie hat 
ihre erste Generalversammlung im Februar 1992 gehalten. 
Die Vereinigung ist bestrebt, die Initiativen für die Entwick
lung des Niveaus des Lesens, der Literalität zu koordinieren.

In der Generalversammlung, an der auch die Vertreter der 
International Reading Association teilgenommen haben, 
wurden Vorträge zur Verschlechterung der Lesefertigkeit 
und zur frühen Erkennung und Verbesserung der Lesestö
rungen gehalten. (S. 250-252)

Grundprinzipien der Zusammenarbeit der 
Kammer Ungarischer Bibliotheken und Infor
mationseinrichtungen und der Vereinigung 
Ungarischer Bibliothekare.

Die Vereinigung ist eine berufliche Organisation, die auf die 
Bibliothekare basiert, und durch ihre persönliche Mitglied
schaft einen Einfluss auf die Bibliotheksarbeit ausüben 
möchte. Die Kammer aber ist eine Organisation zur Interes
senverteidigung von Institutionen. Die beiden Organisatio
nen, die bis jetzt voneinander unabhängig, aber im 
wesentlichen für dieselbe Ziele gearbeitet haben, haben es 
für notwendig gehalten, - ihre Traditionen und interne Ope
rationsweise bewahrend - die Voraussetzungen, den Inhalt 
und die Form ihrer gemeinsamen Tätigkeit auszuarbeiten. 
(S. 253-254)

Ausblick

Bibliotheken und Umweltschutz im Ausland. 
Rundschau.
KOVÁCS Mária (S. 255-259)

IFLA-Seminar in Riga - über Bibliotheken für 
Minderheiten.
Fülöp Géza: Ungarn in Romania. (S. 261-264) 
Wergerius, Pirkko: Finns in Sweden. (Finnen in Schwe
den.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 266-268)
Tuhern, Henno: Estonians in Latvia. (Esten in Latt- 
land.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 269)
Jaskoniené, Dalia: Library service for national minori
ties in Lithuania. (Bibliotheksdienstleistung für nationa
le Minderheiten in Litauen.)
(Zusammenf.: Fülöp Géza) (S. 270-271)

NIT’91 - Ausgewählte Vorträge der Konferenz
1.
Ching-chih Chen: The coming of digital visual informa
tion age: implications for information access. (Die An
kunft des digitalen visuellen Alters: Einflüsse auf 
Zugang zu Informationen.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 272-284)
Siewling, Lo - You-Huei, Lainer - Ching-chih Chen: 
Two months to a CD-ROM: We did it and so can you! 
(CD-ROM in zwei Monaten: wir haben es geschaffen
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und sie können es auch!)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 285-294)

Eine neuere telematische Dienstleistung: wir 
stellen Audiotext vor.
JURENKA Oszkár (S. 295-299)

Hello, das ist MAX aus der Datenbank ECHO 
der EG!
(Übers.: Kovács Lászlóné) (S. 299-300)

Die Informationstechnologie von EXPO’92.
(Übers.: Kovács Lászlóné) (S. 304)

Zensur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts in Frankreich und Österreich.
CSEPREGI KLára (S. 305-311)

Marketing in Bibliotheken und Dokumenta
tionszentren.
SALAÜN, Jean-Michel: Marketing des bibliotheques et 
de centres de documentation.
(Zusammenf.: Gyimót Ágnes) (S. 312-315)

Buchbesprechungen

Defining and applying effective teaching strat
egies for library instruction.
Bestimmung und Anwendung effektiver Lehrstrategien 
in der Bibliothekarausbildung.
(Réz.: Téglási Ágnes) (S. 317-319)

Pour une sociologie de la lecture: Lectures et 
lecteurs dans le France.
Für Lesesoziologie.
(Réz.: Lőrincz Judit) (S. 319-321)

NAGY Attila: Keresik életük értelmét.
Sie suchen den Sinn ihres Lebens.
(Réz.: Baricz Zsolt) (S. 322-323)

Zöld hálózat. Az ökológiai kultúra fejlesztésé
re vállalkozó szervezetek és intézmények Ma
gyarországon.
Grünes Netz. Organisationen und Institutionen zur 
Entwicklung der ökologischen Kultur in Ungarn.
(Réz: Kovács Mária) (S. 323-324)

The role of libraries in promoting awareness 
on environmental problems.
Die Rolle der Bibliotheken in der Förderung der Erken
nung der Umweltprobleme.
(Réz.: Kovács Katalin) (S. 324-325)

The online catalogue: Developments and di
rections.
Online-Kataloge: Entwicklungen und Tendenzen.
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 325-326)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)
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Bevezető

Az Országos Széchényi
Könyvtár 

Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ 

1991. évi munkája

A Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont 1991. évi beszámolója arról szólt, hogy a 
szakmai munka a könyvtárak változó társadalmi 
környezetének hatása és a nem mindig előnyük
re változó gazdasági kondíciók ellenére is lénye
gében ugyanazokat a feladattípusokat állította 
elénk, mint a megelőző években. Van folytonos
ság a változások korában is. A változások jobbá
ra csak a hangsúlyok eltolódását, a preferenciák 
módosítását igényelték.

Fontosságot tulajdonítottunk a szakma minél 
gyorsabb és pontosabb aktuális információval 
való ellátásának és az információ könyvtárak kö
zötti áramoltatásának. Ennek sikeres eszköze az 
egyre népszerűbbé váló szakmai fórum, a Könyv
tári Levelező/lap. Ebben az évben - rendre a
tárgyhóban - napvilágot látott 12 szám a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium anyagi hozzájá
rulásával, és belső, valamint külső munkatársaink 
társadalmi munkájának eredményeként juthatott 
el a megrendelőkhöz.

A KMK egészét megmozgató vállalkozásunk 
volt a New Information Technology - NIT'91 kon
ferencia megszervezése és lebonyolítása. Válla
lásával a legújabb információs technológia nép
szerűsítését és elterjesztését szolgáltuk Magyar- 
országon és a kelet-közép-európai régióban. A 
konferenciáért kapott hazai és külföldi köszöne
teket és elismerést értékelve, úgy gondoljuk ér
demes volt dolgozni érte.

Az egyes osztályok alapfunkcióik szerint mű
ködtek a változó, alakuló könyvtárügy szolgálatá
ban, annak igényei szerint.

Koordinációs feladatok

Az 1991-es évben a könyvtári törvény lehet
séges tartalmát meghatározó törvények előkészí
tése volt a feladat. Részt vettünk az önkormány
zatok kötelező könyvtári feladatait meghatározó, 
a helyi önkormányzatokról szóló törvény függvé
nyében készült hatásköri törvény előkészítésé
ben; a parlament Kulturális Bizottságának mun
kájában szakértőként működtünk közre.

Az államháztartási törvénytervezethez kap
csolódóan javaslatot tettünk a könyvtárakra vo
natkozó állami feladatvállalás mértékére, és az
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1992. évi költségvetési törvénynek a könyv
tárakat érintő részéhez.

Minthogy az államháztartási törvényt az Or
szággyűlés még nem fogadta el, nem készülhe
tett el a könyvtári törvény szövegtervezete. Elké
szítettük azonban a törvény előkészítési rendjé
nek leírását.

Az év során folyamatosan elláttuk a Könyvtári 
és Informatikai Kamara titkársági teendőit: meg
szerveztük a közgyűlést és a tagozati üléseket.

A Kamara szakmai és jogi vonatkozású tevé
kenységében a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ munkatársai szakértőként vettek 
részt: elkészítettük az alapszabály tervezetét; fel
vettük a kapcsolatot az önkormányzatokkal; 
együttműködést kezdeményeztünk a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületével; közreműködtünk a 
könyvtárak finanszírozási kérdéseivel kapcsola
tos kamarai állásfoglalás kialakításában és az ér
dekvédelmi tevékenységben.

Jogi tanácsadó szolgálatunkhoz könyvtárak 
és könyvtárosok egyaránt fordultak. Az év tipikus 
problémai a következők voltak:

► a könyvtárak megszüntetésével kapcso
latban a jogi előírások betartartása az in
tézmény, az állomány és a dolgozók vo
natkozásában;

► a megszűnt könyvtárak állományának, il
letve az egyes könyvtárakban feles
legessé vált dokumentumoknak a könyv
tári rendszeren belüli hasznosítása;

► a könyvtárak vállalkozási tevékenységével 
kapcsolatos kérdések (adózás stb.)

► a videoszolgáltatás jogi kérdései;
► szerzői jogi problémák;
► a könyvtárak munkatársainak továbbtanu

lásával kapcsolatos problémák;
► a tartozások végrehajtása;
► könyvtári alapítványok, könyvtárpártoló 

egyesületek létrehozása.
A Könyvtári Egyesülés tagjaként részt vet

tünk az Egyesülés munkájában: szakértőként 
működtünk közre a felügyelő bizottság tevékeny
ségében a számítógépes programok válogatása 
és a szoftverszerződések előkészítése során; 
közreműködtünk a KARTOTÉK jogszabály-nyil
vántartó adatbázis terjesztésében.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a könyv
tárakat érintő kulturális alapítványokra kiírt pályá
zatokat, a Könyvtári Leveiező/lapban felhívtuk 
rájuk a figyelmet, és tanácsadással segítettük a 
pályázó könyvtárakat.

Részt vettünk az ÁMK-k (általános művelő
dési központ) szakmai szervezete vezetőségé
nek, a Magyar Építőművészek Szövetsége Neve
lési, sport és szabadidő bizottságának, és a Ma
gyar Népművelők Egyesülete Iskolai könyvtári 
szekciójának a munkájában. Elláttuk a Zenei 
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IAML) Ma
gyar Nemzeti Bizottsága titkári teendőit.

Programegyeztető szolgálatot szerveztünk a 
szakma számára.

Elkészítettük és két füzetben kiadtuk a köz- 
művelődési, valamint a tudományos és szak- 
könyvtárak címjegyzékét. Az így felépült és szá
mítógépen tárolt adatbázis adatait naprakészen 
tartjuk.

Az 1990-es évről kiadtuk a települések (TE
KE) és a munkahelyek (SZAKMA) könyvtári ellá
tásáról a statisztikai tájékoztató füzetet. A feldol
gozás részben számítógéppel támogatva, rész
ben manuálisan készült. Elkészültek az 1992. évi 
adatgyűjtés és a teljes körű gépi feldolgozás ter
vei.

Alapítványi feladatok

Elláttuk a könyvtári célokat támogató külföldi 
alapítványok programszervezésének feladatait.

A Sabre-Hungary Alapítvány súlyos pénzügyi, 
támogatási gondok közepette 4 konténer (60 
ezer kötet) könyvet fogadott és osztott el a ko
rábbi gyakorlatnak megfelelő módon. Az érkezett 
könyvek közel felét közép- és általános iskolai 
könyvtárak, elsősorban emelt szintű angol nyelvi 
képzést folytató intézmények kapták. A Mellon 
Alapítványtól 1990-ben támogatást nyert egyete
mi és szakkönyvtárak alapítványi pénzfelhaszná
lásáról éves jelentést készítettünk az alapítvány 
kuratóriumának.

Újabb pályázati konzorciumot szerveztünk a 
műszaki és agrár felsőoktatási könyvtárak szá
mára. A megyei könyvtárak is pályázati lehetősé
get kaptak. Ezzel kapcsolatosan tájékoztató és 
instruktiv feladatokat is elláttunk.

A Soros-Brothers alapít 2 konténer- 
nyi (kb. 30 ezer kötet) könyvet fogadtunk és osz
tottunk szét. Az igénylést és a szétosztást már 
számítógépen tartottuk nyilván.

A New School for Social Sciences és a Sab
re Alapítvány szervezésében megindult kelet-eu
rópai könyv és folyóirat ajándék program kereté
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ben 86 amerikai szakfolyóirat elosztásáról gon
doskodtunk 20 egyetemi és főiskolai könyvtár 
számára.

Megszerveztük az International Book Banktó\ 
érkezett ajándékkönyv szállítmány fogadását, és 
megkezdtük az elosztás előkészítését.

Részt vettünk az Amerikai Nagykövetség Tá
jékoztatási Szolgálata - United States Information 
Service (USIS) által tervezett könyvtári célú prog
ramok előkészítésében és szervezésében.

A State University of New York kisvállalkozá
sokat támogató programja számára megszervez
tük a könyvtári bemutatót, és felmértük az igé
nyeket.

Szervezési feladatok

Megszerveztük az ÁMK könyvtárosok regio
nális tanácskozását Sármelléken a Zala, So
mogy, Baranya és Veszprém megyei könyv
tárosok számára.

Megyei és városi könyvtárak olvasószolgála
tos könyvtárosainak a „CD-ROM sikerének titka” 
címmel bemutatót és konzultációt szerveztünk. 
Szakmai tanácskozást szerveztünk a Kulturin- 
nowal közösen a megyei és városi könyvtárak 
vezetői számára az 1992. évi költségvetési tör
vénytervezetről.

Fejlesztési feladatok

A fenntartó önkormányzat kérésére elkészí
tettük, a könyvtár munkatársaival és az önkor
mányzat képviselőivel megvitattuk a tatabányai 
József Attila Megyei Könyvtár fejlesztési koncep
cióját. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár fejlesztési terve is önkor
mányzati megrendelésre készült. Részt vettünk a 
Miskolci Városi Könyvtár fejlesztési koncepciójá
nak kidolgozásában is.

A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövet
ségével együttműködve a Popper Alapítvány tá
mogatásával elkészíttettük és a közművelődési 
könyvtáraknak jutányos áron felajánlottuk 35 fris
sen megjelent könyv hangoskönyv változatát.

Friss adatok alapján végzett költségvetési 
számításokkal segítettük a megyei és városi 
könyvtárak finanszírozási gyakorlatát.

Megszerveztük, hogy az Magyar Diafilmgyár- 
tó Vállalat átadta az OSZK mikrofilmtárának az 
1952 és 1990 között készült diafilmek etalon pél
dányait.

Oktatási feladatok

A 17/1990-es MKM rendelet értelmében in
tézményünk a következő szakmai tanfolyamokért 
felelős:

-  Könyvtáros raktárkezelő szakmunkás;
-  Papír- és könyvrestauráló szakmunkás;
-  Könyvtáros-asszisztens iskola;
-  Könyvtáros-informatikus felsőszintű tanfo

lyam;
-  Tájékoztató könyvtáros felsőszintű tanfo

lyam;
-  Könyvtári rendszerszervező felsőszintű tan

folyam;
-  Zenei könyvtáros felsőszintű tanfolyam;
-  Gyerekkönyvtáros felsőszintű tanfolyam.

A felsorolt tanfolyamokon megszerzett vég
zettség - a KMK-ban folyó több évtizedes tovább
képzési tevékenység méltó elismeréséül - a 
24/1989-es MKM rendelet értelmében az iskola- 
rendszerben megszerzettel azonos elbírálás alá 
esik.

A rendelet szerint a következő tanfolyamokat 
hirdettük meg 1991-ben:

► Asszisztens iskola I. évfolyam
► Asszisztens iskola II. évfolyam
► Könyvtáros-informatikus felsőszintű tanfo

lyam
► Tájékoztató könyvtárosi tanfolyam /nem 

volt elegendő jelentkező/
A különböző helyeken szerveződő asszisz

tens iskolákat felügyeltük, és módszertani segít
séget - tananyag, a kötelező irodalom jegyzéke, 
központi vizsgateszt stb. - adtunk.

Továbbra is szoros együttműködésben dol
goztunk a KLTE TTK-val. Az 1989-ben indult évfo
lyam 1991-ben államvizsgázott, ősztől új évfolya
mot indítottunk.

Befejeztük a mentálhigiénés tanfolyamunkat, 
a következőt 1992-ben tervezzük indítani. Három 
ízben szerveztünk alapfokú számítógépes tanfo
lyamot.

Lebonyolítottuk a könyvtárkezelői tanfolyam 
záróvizsgáit, utóvizsgáit.
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Támogattuk a budapesti, a gödöllői, a jász
berényi és a SZOT főiskolákon folyó oktatómun
kát.

Munkánk segítségéül összeállítottuk a követ
kező taneszközöket:

-  Nyelvi szöveggyűjtemény (német, angol, 
orosz, francia)

-  Szöveggyűjtemény a könyv- és könyv
tártörténethez

-  Az osztályozás tantárgyhoz sillabusz
-  Feladatgyűjtemény a gyűjteményszervezés 

tantárgyhoz
-  Szöveggyűjtemény az olvasásismerethez
-  Mintakatalógusunkat a leíró katalógus okta

tásához továbbépítettük.

Módszertani feladatok

Módszertani feladataink jelentős részét az in
formációs technológia fejlesztésének támogatá
sa képezte. Ebben a témában szakértőként vet
tünk részt a Könyvtári Egyesülés munkájában.

Tavasszal szakmai konzultációval egybekö
tött szoftverbemutatót szerveztünk, ahoi megis
merhették az érdeklődők a hazai fejlesztésű, 
könyvtári célú programcsomagok széles körét. 
Ezzel a céllal rendeztük meg a NIT’91 konferenci
ához kapcsolódó kiállítást is.

Munkatársaink a Könyvtárak Számítógépes 
Bizottsága tagjaként részt vettek könyvtári célú 
szoftverek tesztelésében. Szaktanácsadóként 
működtünk közre a NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári 
Átfogó Rendszer) kiépítésében is. Megkezdtük a 
KATAL program értékesítését.

Ebben az évben is közreműködtünk a könyv
tári szabványok kidolgozásában. Elkészült a 
„Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok.- M SI 
3424-10.” szabvány. Szakértői szerepet töltöt
tünk be a hang- és videodokumentumok közpon
ti leírásában. Szakértői véleményt készítettünk a 
tatabányai megyei könyvtár feldolgozó munkájá
ról, és javaslatot tettünk a teendőkre.

Konzultációt folytattunk és tervjavaslatot dol
goztunk ki az alábbi könyvtárak tervezéséhez, il
letve kivitelezéséhez:

-  Gödöllői Agrártudományi Egyetem,
-  Országos Rabbiképző Intézet, Bp.
-  Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola,

Kaposvár

-  Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Eszter
gom

-  az Országgyűlés Képviselői Irodaháza, Bp.
-  Jézus Szíve Rendház, Bp.
-  Európa Intézet, Bp.
-  Tungsram RT Műszaki Könyvtár, Bp.
-  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

(EMKE), Kolozsvár
-  Siklósi Városi Könyvtár,
-  Távközlési Oktatási Központ, Bp.
-  Ungvári Egyetemi Könyvtár.

Segítséget adtunk a fonyódi Mátyás Király 
Gimnázium emlékkiállításának megszervezésé
hez.

Kutatási feladatok

„Olvasási szokások a változó világban” cím
mel nemzetközi konferenciát rendeztünk 1991. 
április 23. és 25. között. Tizennégy ország képvi
selői 33 előadást hallgattak és vitattak meg a 
könyvtárak és társadalmi környezetük változó vi
szonyáról, az olvasási szokások módosulásának 
tendenciáiról, a szépirodalmi művek fogadtatását 
taglaló vizsgálatok eredményeiről, valamint a 
gyerekek és fiatalok olvasási érdeklődését, olva
sási készségét feltáró, illetve módosító, alakító 
módszerekről.

Az „Olvasás és könyvkultúra kisebbségi 
helyzetben” témában 1100 kérdőív felvételével 
felmérést végeztünk Székelyföld, Csallóköz és 
kontrollként Magyarország egy-egy meghatáro
zott körzetében. Célunk az volt, hogy az olvasási 
szokások tükrében vizsgálat tárgyává tehessük a 
nemzeti kultúrához való kötődést, a nemzeti azo
nosságtudat aktuális állapotát az adott terepeken.

A vizsgálat helyszíne Dunaszerdahely, Nyá- 
rasd, Kisudvarnok, Nyitra, Székelyudvarhely, Ze- 
telaka, Zeteváralja, Zeteváralja-Hatvan, Hort, Ró- 
zsaszentmárton, és Jászberény volt. Alapvetően 
három réteget érintett: felnőtt lakosság, leendő 
pedagógusok (tanítóképzős hallgatók) és közép- 
iskolások. Az adatok gépi feldolgozása folyik, a 
kutatási zárójelentés 1992 első negyedévében 
készül el.

A három helyszínről - Csallóköz, Székelyföld, 
Hatvan és környéke - begyűjtött válaszokat átte
kintve (szabadidő, olvasási szokások, ízlés, ér
tékrend) erősebb tendenciának tűnik a hasonló
ság, az összetartozás, a kulturális folyamatok ha
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tárokat átlépő ereje, de ugyanakkor félreérthetet
lenül megjelennek a hely szellemének továbbélé
sét bizonyító adatok is.

A „Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája” című 
hazai kutatás eszköztára elkészült, és részlege
sen megtörtént az adatfelvétel. Tekintve, hogy a 
témára rendelkezésre álló pénz (OTKA) csak 
1991 végén érkezett meg, a kérdőívek begyűjté
se 1992-ben még folytatódik.

Az „Olvasási értékrend” című kutatást lezáró 
jelentés elkészült, és átadtuk lektorálásra.

Befejeződött a magyar-finn olvasásszocioló
giai vizsgálatsorozat, aminek eredményeképpen 
több jelentős közlemény látott napvilágot, illetve 
van megjelenés alatt.

Lezártuk az „Egy kis község cigányainak kul
turális szocializációja" című vizsgálatunkat. Eb
ben a témában újabb interjúkat anyagiak hiányá
ban nem vettünk fel, a régiekről készült tanul
mány megjelent a Könyvtári Figyelő hátrányos 
helyzetűekkel foglalkozó számában*.

Elkészült az Olvasásismeret. Az olvasás szo
ciológiája, lélektana és pedagógiája című szö
veggyűjtemény.

Gyűjteményfejlesztési információs feladatok

Az 1991-es évben az Új Könyvek című állo
mánygyarapítási tanácsadónak 26 számát szer
kesztettük meg. Ez azt jelenti, hogy kéthetente 
látott napvilágot egy 99 tételt tartalmazó szám. 
Előállításukhoz az MKM kulturális folyóiratok tá
mogatására kiírt pályázatán megpályáztunk és 
elnyertünk 200 ezer Ft támogatást. Elkészültek a 
negyedéves tárgymutatók és az 1990-es év ku
mulált mutatója is.

Az Új Könyvek származékaként készülő köz
ponti leírásokból folyamatosan építettük a szer
zői betűrendes és a tárgyszókatalógust.

Gyűjteményapasztási kérdésekről - felkérés
re - négy alkalommal tartottunk előadást az év 
során.

Rendszeresen foglalkoztunk különféle aján
déklisták - főként a határainkon túl élő magyarok 
részére küldendő - szakmai szempontú átvizsgá
lásával. Részt vettünk adományok gyűjtésében,

* Könyvtári Figyelő. 33. évf. 1987. 5.sz. 492-502.p.

anyagok kiválogatásában, s a címzettekhez való 
eljuttatásában.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a kül
földi magyar intézetek könyvtáraival. Kérésükre 
gyűjteményépítési kérdésekben segítséget ad
tunk, és más információs gondjaik esetén is ren
delkezésre álltunk.

1991-ben szakképzett könyvtárosok - egy fő 
egy hónapig, és két fő hat hétig - dolgoztak a bé
csi Collegium Hungaricum (CH) könyvtárában. 
Elvégezték a CH által megvásárolt - az OSZK- 
ban kifejlesztett - Hungarika program installálá
sát, és elkezdték az adatok bevitelét.

Munkatársaink segítséget nyújtottak az 1992- 
ben Pozsonyban megnyíló könyvtár alapállomá
nyának felállításában, és elkészítették a könyvtár 
alapkatalógusait.

Bekértük a nagyobb könyvtáraktól bibliográ
fiai terveiket. Az országos nyilvántartást számító
gépen vezettük. Az évek során szerzett tapasz
talatainkról előadást tartottunk a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete pécsi vándorgyűlésén.

A Könyvtári és Informatikai Kamara és a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált bi
zottsággal együtt közreműködtünk az önálló 
Könyvtárellátó Vállalat létrehozásának előkészíté
sében. Tárgyalássorozatokat szerveztünk, részt 
vettünk különféle bizottságokban, és elkészítet
tük egy vállalkozói alapon működő könyv
tárellátó szakmai programját.

Feladataink 1991 augusztusában kibővültek 
az Eseménynaptár című negyedéves információs 
kiadvány szerkesztésével. Mivel a kiadvány létre
hozásához a feladattal együtt nem kaptuk meg a 
megfelelő adatbázist, a munkát adatgyűjtéssel 
kellett kezdenünk. Ennek ellenére az első ne
gyedévi szám decemberben megjelent, s még 
ebben a hónapban nyomdába adtuk a másodikat 
is. Az előkészítésként létrehozott több mint 5000 
évfordulót tartalmazó adattárat floppy lemezen 
forgalmaztuk.

Kiadványszervezési kérdésekkel rend
szeresen foglalkoztunk. Kuratóriumi tagként több 
pályázat elbírálásában vettünk részt.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkája

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1991 fo
lyamán is a megszokott rendben működött. Kis 
mértékben nőtt a beiratkozott olvasók száma, a
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könyvtárlátogatók száma megközelítette az ötez
ret. Nőtt a kölcsönzött dokumentumok száma, s 
csaknem duplájára emelkedett a könyvtárközi 
kölcsönzésben elküldött dokumentumoké, illetve 
másolatoké. Mindez elsősorban a könyv
tárosképzésben részt vevők számának emelke
désével magyarázható.

Az állománygyarapítás tényszámai elmarad
tak az előző évihez képest. Könyvgyarapodá
sunk felét kiadványcsere vagy ajándékozás útján 
szereztük be. Könyvvásárlásra 260 ezer forintot 
költöttünk, ugyanannyit mint tavaly, de a könyvá
rak emelkedése miatt 1991-ben ezért jóval keve
sebb könyvet tudtunk venni. Ez vonatkozik az 
időszaki kiadványokra is: az áremelkedések, illet
ve bizonyos - elsősorban a volt szocialista orszá- 
gokbeli - cserekapcsolataink megszűnése miatt 
több mint 100 címről le kellett mondanunk. A HE- 
LIR-t felváltó új terjesztő ügyintézése miatt elég 
sok gondot okozott a külföldi időszaki kiadvá
nyok beszerzése. Az elszámolásban új rendre 
tértünk át: az előfizetési díjat nem előre utaljuk át 
a terjesztőnek, hanem csak akkor, amikor a kül
földi számlák beérkeznek.

Külföldi alapítványok (Volkswagen, Soros- 
Sabre) útján jelentős mennyiségű fontos doku
mentumhoz jutottunk hozzá.

Külföldi cserepartnereinknek folyamatosan 
küldtük kiadványainkat és cserejegyzékünket. Ki
sebb kiadványcsomagokat állítottunk össze a ha
táron túli - elsősorban az erdélyi - magyar könyv
tárak számára.

A beérkezett dokumentumok feldolgozása és 
a katalógusépítés folyamatosan megtörtént. Saj
nos, a feldolgozás gépesítésében nem tudtunk 
előrelépni, csak az IFLA konferenciai anyagok 
adatbázisa épült tovább, és beszereztünk egy 
Micro-ISIS alapú kardexelő programot.

A régi katalógus átépítése tovább folyt, és el
kezdtük a tárgyszókatalógus revízióját.

Külföldi könyvgyarapodásunkról jelentést 
küldtünk a Könyvek Központi Katalógusának, és 
megkaptuk tőlük a más könyvtárak könyv
tártudományi könyveiről készült cédulák egy pél
dányát. A központi katalógus szerkesztésében 
problémát okoz, hogy jelenleg nem tudjuk meg
oldani, hogy a kellő számú cédula-másolatról 
magunk gondoskodjunk.

Feldolgoztuk a magyar és a külföldi könyvtári 
folyóiratok új számainak cikkeit, az adatokból gé
pi adatbázist (MANCI) építettünk. SDI szolgálta
tásunk keretében negyedévenként megküldtük

az igénylőknek az új irodalomkutatási jegyzéke
ket.

Az MTA Közgazdasági Információs Szolgálat 
felkérésére két alkalommal készítettünk bibliográ
fiát a társadalomtudományi információ témaköré
ben az SSID Bulletin c. folyóirat számára.

A Hungarika-dokumentáció számára feldol
goztuk a külföldi könyvtári folyóiratokban és 
könyvekben megjelent magyar vonatkozású cik
keket.

1991-től a Könyvtári Figyelőt folyam jelzés
sel adtuk közre, negyedévenként. A tartalmában 
is megújult lap Külföldi folyóirat-figyelő rovata 
tartalmazza a korábban a Könyvtári és Dokumen
tációs Szakirodalom (KDSZ) c. referáló lapban 
közreadott folyóiratcikk-referátumokat, így a ko
rábbi kb. 200 előfizető helyett most 1000-nél több 
helyre jut el a külföldi szakcikkek legjaváról ké
szült magyar nyelvű referátum.

Megszerkesztettük, kiadtuk és cserepartnere
ink körében terjesztettük a Hungarian Library 
and Information Science Abstracts (HÚSA) c. re
feráló lap két számát, mintegy 111 jelentősebb 
szakcikk referátumával.

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfi
ájának (MAKSZAB) négy száma jelent meg, 1638 
tétellel. Elkészült az 1990-es kumulált index is.

A Könyvtári és tájékoztatási tezaurusz tárgy
szórevíziója után továbbfejlesztve és a definíció
kat módosítva adaptáltuk a Micro-ISIS THES 
adatbázisát, majd gépre vittünk 1200 deszkrip- 
tor-szócikket. Programot készítettünk az online 
tezaurusz-használatra, amely megkönnyíti a bibli
ográfiai adatbázis használatátát.

A tezauruszt floppyn terjesztjük, ha kellő szá
mú megrendelés érkezik, a nyomtatott változatát 
1992-ben jelentetjük meg. A kiadványkészítés se
gédeszközéül elkészítettünk egy második tezau
rusz adatbázis fájlt is az utalók kezelésére.

Elkészítettük a 450 könyvtár (közművelődési, 
felsőoktatási és szakkönyvtárak) legfontosabb 
adatait tartalmazó Könyvtári Címjegyzék adatbá
zist. A dBSASE III plusban készült adatbázisból 
kiadványt szerkesztettünk, kérésre jelentős 
mennyiségben nyomtatott etikettet, illetve infor
mációt szolgáltattunk. Az adatbázist napraké
szen karbantartjuk, a külső igényekre való tekin
tettel elkezdtük annak kibővítését más könyv
tártípusokkal. Micro-ISIS 2.3-ba konvertált 
változatát használatra megkapták a KMK osztá
lyai.
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Csere útján beszereztük a könyvkiadók adat
bázisát, adatgyűjtést folytattunk az adatbázisok 
adatbázisa és a könyvtári és informatikai rövidíté
sek adatbázisa számára.

Bár anyagiak miatt le kellett mondanunk a 
Magyar Videotexben való részvételünkről, a CU
MULUS (korábban IPCOM) számára adatbáziso
kat adtunk át vtx-be való konvertálás céljából. 
Továbbra is figyelemmel kísérjük a magyarorszá
gi videotex fejlesztéseket.

A Szakkönyvtár gépesítésében nem történt 
jelentősebb változás. Sajnos, a Nemzeti Könyv
tár integrált rendszeréhez nem tudunk a közeli 
jövőben csatlakozni. Nagyobb teljesítményű

Az OSZK KMK kiadványai -  1991.

Könyvek

BABICZKY Béla
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1977. és

1990. évi rövidített kiadásainak összehasonlító 
jegyzéke /  [összeáll. Babiczky Béla] ; [... szerk. 
Rónai Tamás]. - Bp. : OSZK-KMK, 1991. - 87 p. 

ISBN 963 201 517 7

BÍRÓ Ferenc
A festett üveglemezektől a diavideoig : A dia

összeállítások vázlatos története /  írta Bíró Fe
renc. - Bp. : Dia ny., 1991. - 86 p. : ill. ; 6 diakép 

ISBN 963 201 515 0

Egyetemes Tizedes Osztályozás /  [szerk. 
Babiczky Béla és Schneller Károly]. - Rövidített 
kiad. - Bp. : OMIKK : OSZK-KMK, 1990-1991. - 2 
db. - (FID publ. ; 691.)

ISBN 963 593 109 3
1. köt., Táblázatok. - 1990. - 388 p.
ISBN 963 593 108 5
2. köt., Betűrendes mutató. - 1991. - 499 p. 
ISBN 963 593 133 6

FRICK Mária
Feladatgyűjtemény a gyűjteményszervezés 

tantárgyhoz /  [összeáll. Frick Mária]. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1991. - 73 p.

ISBN 963 201 316 6

hardver eszközök beszerzése érdekében pályá
zatot nyújtottunk be a Mellon Alapítványhoz. A 
Digital Hungary számunkra tett ajánlatát meg
vizsgáltuk, és terv-vázlatot készítettünk a KMK 
munkájának számítógéppel való támogatása le
hetőségeiről.

Különböző képzési formák keretében 23 al
kalommal tartottunk könyvtárbemutatót, MANCI 
használati ismertetőt, és 10 alkalommal szaktár
gyi órának adtunk helyet a könyvtárban.

6 nagyobb külföldi csoport és 64 külföldi ven
dég látogatta meg könyvtárunkat.

Összeállítottal Lukátsné Takács Zsuzsanna

KERTÉSZ Gyula
A magyar időszaki kiadványok egyedi reper

tóriumai : Annotált bibliográfia /  Kertész Gyula. - 
2. átdolg., bőv. kiad. - Bp. : OSZK-KMK, 1990. - 
415 p.

ISBN 963 201 307 7

LŐRINCZ Judit - VAKKARI, Pertti
Távoli rokonok -  közeli barátok : Magyarok 

és finnek az olvasásszociológia tükrében /  Lő- 
rincz Judit, Pertti Vakkari. - Bp. : OSZK-KMK,
1991. -110 p. - (Magyar-finn közös kutatás, ISBN 
963 201 313 1 ; 1.)

ISBN 963 201 315 8

NAGY Attila
Keresik életük értelmét? : Olvasás, könyvtár, 

szocializáció /  Nagy Attila. - Bp. : OSZK-KMK, 
1991. - 142 p.

ISBN 963 200 306 3 [I]

Programbörze ’91 : Könyvtári számítógépes 
programok bemutatója az Országos Széchényi 
Könyvtárban, 1991. február 14-15. /  [szerk. Fejős 
László]. - Bp. : OSZK-KMK, 1991. - 44 p.

ISBN 963 201 516 9

RÓNAI Tamás
Útmutató a referátumok és annotációk készí

téséhez /  Rónai Tamás. - Bp. : OSZK-KMK, 1990. 
-35 p.

ISBN 963 201 3115
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SOMODI Istvánné
Feladatgyűjtemény a könyvek formai feltárá

sához, leíró katalogizálásához /  [összeáll. Somo- 
di Istvánné] ; [szerk. ... Varga Ildikó]. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1990. - 75 p. + mell.

ISBN 963 201 310 7

VIDRA SZABÓ Ferenc
Saláta, retek, olvasnivaló : Könyvtárak a vál

tozó világban : Szociográfia /  Vidra Szabó Fe
renc ; [szerk. Lukátsné Takács Zsuzsanna]. - Bp. 
: OSZK-KMK ; Pápa : Jókai M. V. Kvt., 1991.-70 
P-

ISBN 963 201 312 3

Időszaki kiadványok

Hungarian library and information science 
abstracts. - Vol. 20. (1991). - Bp. : OSZK-KMK, 
1991.-2 sz.

ISSN 0046-8304

Könyvtári figyelő. - Új folyam 1. = 37. évf. 
(1991). - Bp. : OSZK-KMK, 1991.-4 sz.

ISSN 0023-3773

Könyvtári levelező/lap. -1991. - Bp. : OSZK- 
KMK, 1990. -12 sz.

ISSN 0965-1329

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfi
ája. -1991. - Bp. : OSZK-KMK, 1991.-4 sz.

ISSN 0133-736X

Szakszervezeti könyvtárak működési adatai : 
munkahelyek könyvtári ellátása. - 1990. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1991.-47 p.

ISSN 0134-188X

Településeink könyvtári ellátása : a tanácsi 
könyvtárak statisztikai adatai. - 1990. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1991.-58 p.

ISSN 0134-1448

Új könyvek : könyvtárak állománygyarapítási 
tanácsadója. - 1991. - Bp. : OSZK-KMK : TÉKA, 
1991. -26 sz.

ISSN 0049-5069

Új periodikumok : a Magyarországon megje
lenő új és címváltozott periodikumok negyedé
ves jegyzéke. -1991. - Bp. : OSZK-KMK, 1991. - 
4 sz.

ISSN 0864-8786

Adatbázisok

Évfordulónaptár [Géppel olvasható adattár], -
1992. - Szöveges adatbázis (2170 rekord). - Bp. : 
OSZK-KMK, 1991.-1 floppy : HD

Könyvtári címjegyzék [Géppel olvasható 
adattár], - Címtár (450 rekord). - Bp. : OSZK- 
KMK, 1990. - 1 floppy : DD

MABIT [Géppel olvasható adattár] : A ma
gyar könyvtárak bibliográfiai tervei. -1991. - Bib
liográfiai adatbázis (130 rekord). - Bp. : OSZK- 
KMK, 1991.-1 floppy : DD

MANCI [Géppel olvasható adattár] : Magyar 
és nemzetközi cikkek. -1991. - Bibliográfiai adat
bázis (kb. 2000 rekord). - Bp. : OSZK-KMK, 1991. 
- 4 floppy : DD

THES [Géppel olvasható adattár] : Könyv
tártudományi és informatikai tézaurusz. - Szöve
ges adatbázis (1200 rekord). - Bp. : OSZK-KMK, 
1991. - 1 floppy : HD

A bibliográfiát összeállította: Rácz Ágnes
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A SZÜV online 
információszolgáltató

hálózata

Belovai László

Napjainkban az információ értéke egyre na
gyobb. A gazdasági életben milliókat jelenthet 
egy fontos és megfelelő időben szerzett informá
ció, de a tudományos munka és a politikai élet 
sem nélkülözheti a gyors, naprakész információ
szolgáltatást. Ugyanakkor jogos igény, hogy az 
adatok minél egyszerűbben és kényelmesebben 
hozzáférhetők legyenek.

A Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vál
lalat (SZÜV) négyéves program keretében kidol
gozott egy uniformizált információszolgáltató 
rendszert, mely magas színvonalon elégíti ki a 
felhasználók igényeit. Olyan számítógépes szol
gáltatást kínálunk, ami nélkülözhetetlen a színvo
nalas munkához. A SZÜV-ben kidolgozott rend
szer adatbázisok széles körű hozzáférését teszi 
lehetővé online környezetben. A szolgáltatás 
mintájául régóta működő nemzetközi informáci
ós rendszereket választottunk. Saját rend
szerünkben faktografikus, idősoros és hierarchi
kus adatbázisok lekérdezését is lehetővé kíván
juk tenni a jövőben. A megoldás alapelve, hogy a 
szolgáltató hálózat informatikailag egységes 
rendszerben működik, a tartalomjegyzék a szol
gáltatásba bevont összes adatbázisra kiterjed, s 
ezek inhomogenitását -  éppen a felhasználók 
érdekében -  a rendszer maga hidalja át (mint
egy belügynek tekinti). Elképzeléseink szerint 
minden egyes adatbázis forgalmazása önálló vál
lalkozásnak tekinthető. így az értéktelen állomá
nyok automatikusan szelektálódnak a kínálatból 
(senki sem fizet értük).

A szolgáltatás sikere szempontjából döntő je
lentőségű a díjtételek nagysága. Mivel a SZÜV 
más számítógéphálózati szolgáltatások mellett 
kívánja beindítani az információszolgáltatást, 
mintegy melléktermékként, vélelmezhető, hogy 
az önköltséget is le tudja kellőképpen szorítani, 
hogy a magas díjtételek ne legyenek akadályai 
az elterjedésnek.

Elemezhető, hogy a kialakuló információ
piacba hogyan illeszkedik be ez az új szolgál
tatás.
Az információs piac leendő összetevői:

► az információtulajdonosok, akik rendel
keznek eladható információval,

► a felhasználók, akiknek szükségük van (il
letve remélhetőleg szükségük lesz) az in
formációra, és

► a közvetítő: a postával szorosan együtt
működő számítógéphálózat.
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A felhasználónak remélhetőleg jó ez a szolgálta
tás, mert

► nagy tömegű adatbázishoz tud hozzáfér
ni, egységes módon, egy közvetítőn ke
resztül,

► viszonylag alacsony díjtételekkel számol
hat.

Az információtulajdonosoknak is jó, mert
► széles piacot nyújt nekik, de nincsenek ki

szolgáltatva a közvetítőnek, hiszen köz
vetlenül is eladhatják információjukat,

► kockázatuk egy részét átvállalja a közvetí
tő,

► olyan szakterülettel nem kell foglalkozni
uk, ami nem a fő profiljuk,

► gépi eszköz és az ehhez kapcsolódó sze
mélyzet sem kell nekik feltétlenül, a köz
vetítő gépeire telepíthetik adatbázisaikat.

A közvetítőnek is jó, mert
► a szolgáltatás -  tömegszerűsége miatt -  

valószínűleg stabil megélhetési lehetősé
get nyújt sok munkatársának (több ha
sonló múltú cég nyugaton jól prosperál 
ilyen új profillal).

Az államnak is jó, mert
► sok párhuzamosság és többletköltség ki

küszöbölhető ebben a konstrukcióban 
(parciális érdekek feletti ez a megoldás),

► az egész ország részére hozzáférhető a 
szolgáltatás és

► elvben minden adatbázis-tulajdonos be
vonható a szolgáltatásba.

A műszaki-technikai megoldás

A megoldás egyik alapelve, hogy a felhasz
nálónak a hálózat egyik pontját -  a legközeleb
bit -  kell csak elérnie kérdésével, a továbbiakat 
az „intelligens” hálózat intézi.

A hálózat szűkebb értelemben:
-  csomóponti gépekből (node-okból),
-  az ezeket összekötő telekommunikációs vo

nalakból és
-  hálózati szoftverből áll.

Tágabb értelemben ez kiegészül az adatbázi
sokat hordozó gépekkel (hostokkal).

A rendszert megvalósító folyamatok célsze
rűen szét vannak osztva a DEC-net csomópon
tok között. A hálózati kommunikáció szempontjá
ból a csomópontok egyenrangúnak tekinthetők,

azaz nem egy kijelölt csomópont irányítja az 
összes folyamatot. A központinak nevezett cso
mópontnak (central node) csak a rendszer indu
lásakor és a felhasználói nyilvántartás kezelésé
nél van szerepe.

A rendszerhez csatlakozni a Magyar Távköz
lési Vállalat csomagkapcsolt hálózatán (X25) ke
resztül, illetve bérelt vonalon, vagy közvetlen 
kapcsolt vonalon keresztül iehetséges. A bérelt 
és kapcsolt vonalak jelenleg ismert minősége és 
a rendszer pillanatnyi kiépítettsége (meglévő 
hardver korlátok) miatt ma inkább X25 végpont 
telepítését javasoljuk.

A rendszerbe kapcsolódás feltétele: bérelt, il
letve kapcsolt vonalon keresztül egy VT200 vagy 
VT300 típusú terminál; telepített X25 végpont 
esetében egy IBM PC, a fenti terminál típusoknak 
megfelelő emulátor programmal (KERMIT).

Annak érdekében, hogy a felhasználónak ne 
kelljen a hálózati szoftvert részleteiben ismernie, 
minden információtulajdonossal külön szerződ
nie (lehetséges az is, hogy évente csak 1 -2 kér
dést kíván feltenni egy-egy irányba); minden be
jelentkezési módot ismernie; minden lekérdező 
nyelvet elsajátítania, a SZÜV

-  üzemelteti a hálózatot,
-  szerződik az információtulajdonosokkal,
-  rendezi a jelszó (password) kérdéseket,
-  a felhasználó bejelentkezését az információ- 

tulajdonos, illetve az adatbázis szab
ványainak megfelelően konvertálja,

-  az általános lekérdező nyelven feltett kérdést 
a kiválasztott adatbázis lekérdező nyelvére 
fordítja.

•

És hogy mindez hogyan érhető el?

► A SZÜV egymaga több adatbázis-szolgál
tatóval van kapcsolatban, és így több 
szolgáltató adatbázisait tudja egyszerre 
szolgáltatni. Jelenleg a SZÜV és több 
magyarországi szolgáltató mintegy 15 
adatbázisa érhető el a lekérdező rend
szeren keresztül. Ezen kívül még kb. 900 
külföldi (nemzetközi és amerikai) adatbá
zis beépítése van már most folyamatban. 
A későbbiekben további európai és ma
gyar adatbázisok elérése is lehetővé válik 
a szolgáltatás bővülésének ütemében. A 
szolgáltatóknak lehetőségük van arra,
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hogy adatbázisaikat a SZÜV gépein tart
sák (így a felhasználók gyorsabban hoz
záférnek az információhoz), vagy a szol
gáltató gépe újabb hostként hozzákap
csolható a rendszerhez. A szerződéstől 
függően a rendszerben szolgáltatott ada
tokért cserébe a szolgáltató hozzáférési 
jogot kaphat más adatbázisokhoz.

► A felhasználó kialakíthatja a számára leg
kényelmesebben használható számítógé
pes környezetet. A különböző gyakorlott
ságé felhasználóknak más-más igényei 
vannak egy lekérdező rendszerrel szem
ben. A SZÜV rendszer könnyen és gyor
san tud alkalmazkodni ezekhez az igé
nyekhez. Megválasztható a hosttal való 
kapcsolat formája olymódon, hogy az 
adatbázis kiválasztása után folyamatos 
kapcsolatot létesítsen-e a rendszer a szol
gáltató hosttal (ez egy gyorsabb, ám költ
ségesebb megoldás), vagy csak a kere
sés idejére épüljön fel a kapcsolat. Meg
adhatók ún. alapértelmezések, melyek 
korlátokat jelentenek a találatok vagy az 
áthozott eredményrekordok számára, a 
keresés hosszára vonatkozóan, illetve 
meghatározzák az eredmény formátumát, 
méretét, stb. A működéssel kapcsolatban 
szinte bármely pillanatban részletes 
„help” leírások érhetők el egy funkció
gomb megnyomásával, és egy másikkal 
további fontos információkhoz lehet hoz
záférni az adatbázisokról, elszámolásról, 
stb. Hiba esetén informatív hibaüzenetek
kel segít a rendszer. Mindez nemcsak ma
gyarul, hanem angolul és rövidesen né
met nyelven is igénybe vehető.

► A kérdések menü vagy parancsnyelv 
használatával egyaránt összeállíthatóak. 
Mivel Magyarországon még nem honoso
dott meg a tömeges adatbázishasználat, 
ezért szükség volt egy olyan módszer ki
dolgozására, melynek révén bárki számá
ra egyszerűvé válik az adatbázisokban 
rejlő információk kinyerése. Erre szolgál a 
menü üzemmód. A kereséshez semmi
lyen szakmai előképzettségre nincs szük
ség. Ráadásul minden menühasználattal 
összeállított parancs rögtön megjelenik 
egy alsó parancssorban a képernyőn, így 
rövid idő alatt bárki menühasználat köz
ben tehet szert a parancsok ismeretére.

Az alkalmazott lekérdező parancsnyelv a 
CCL (Common Command Language), amely az 
Európai Gazdasági Közösség (EGK) által kidol
gozott és ajánlott ISO szabvány-nyelv. Nagy elő
nye, hogy az egyes adatbázistípusok (pl. bibliog- 
rafikus, faktografikus, idősoros) követelményei
nek megfelelően egyes új funkciókra 
továbbfejleszthető.

► A rendszer a háttérben lefordítja a kereső- 
kérdéseket a megfelelő adatbáziskezelő 
nyelvére és a válaszokat is megjeleníthető 
formátumra hozza. Az alapkoncepció lé
nyege, hogy a felhasználó mindaddig a 
hozzá legközelebb eső gép termináljaként 
dolgozik, amíg össze nem állította kereső- 
kérdését a megfelelő adatbázis számára. 
Ezután a kereséshez szükséges egyéb 
elemeket a rendszer a keresőkérdéssel 
együtt egy ún. keresőcsomaggá állítja 
össze. Mivel a felhasználó egységes nyel
vet használ, s a rendszer az adatbázist a 
saját lekérdező nyelvén szólítja meg, ezért 
a keresőcsomagot le kell fordítani. Ezt a 
hálózatban az adatbázishoz legközelebb 
eső gép automatikusan elvégzi úgy, hogy 
a CCL utasításokat megfelelteti az adatbá
zis lekérdező nyelvének, azaz programo
zott operátorként dolgozik az adatbázis
ban. Hasonlóan az eredmény átvételekor 
minden szükséges konverzió -  mint pl. 
az ékezetes betűk kezelése -  automati
kusan elvégződik, így a felhasználónak 
semmilyen további parancs kiadására 
nincs gondja.

► Minden adatbázisról saját rend
szerünkben is tárolunk információkat, s 
ezek lekérdezéséhez nem kell az adat
bázishoz fordulni, így csökkennek a költ
ségek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
felhasználók számtalan olyan kérdést is 
feltesznek, mely nem konkrét információ- 
kérés, csak az adatbázis megismerését 
szolgálja. Távoli adatbázis esetén ez ko
moly költséget jelenthet, esetleg anélkül, 
hogy a kívánt adathoz hozzájutnánk. A 
SZÜV rendszerben megpróbáltunk min
den járulékos adatot előre letárolni az 
adatbázisokról, s ezek bármikor gyorsan 
lekérdezhetők az adatbázishoz fordulás 
nélkül.

► Az egységes lekérdezési technika egysé
ges elszámolási rendszerrel párosul. A
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rendszer felhasználóinak nincs gondjuk 
az adatbázis-szolgáltatókkal való szerző
déskötésre. A SZÜV minden szolgáltató
val megköti a szerződést, melynek alap
ján forgalmazhatja az adatbázisokat. A 
felhasználónak csak a SZÜV-vel kell szer
ződnie a hozzáférésre, s az elszámolást a 
rendszert maga elvégzi. A külföldi adatbá
zisok is forintért hozzáférhetők.

Külső adatbázisok elérése

A SZÜV vállalkozik arra, hogy a felhasználót 
„elvezeti” egy kiválasztott adatbázis(szolgáltató)- 
hoz, és így a felhasználó közvetlenül dolgozhat a 
helyi rendszerben. Elsősorban azoknak a fel
használóknak lehet előnyös ez, akik jobbára egy 
adatbázis(szolgáltató)-hoz akarnak csak hozzá
férni. A számlázást itt is a SZÜV intézi forintban.

A közeljövőben az amerikai EASYNET háló
zat mintegy 900 adatbázisához lehet így hozzá
férni. Ezekből jó néhány a saját szolgáltató rend

szerünkbe is be lesz építve, valamint egy részük 
az EASYNET CCL-jével kérdezhető le.

Kilépés az X25 hálózatba 
Ez a lehetőség főleg azoknak a felhasználók

nak nyújthat segítséget, akik nem rendelkeznek 
X25 végponttal. A SZÜV rendszerhez való beje
lentkezéssel bérelt vagy kapcsolt vonalon így le
hetőség nyílik az X25 hálózat használatára. 

Közvetlen VAX (VMS) elérés 
Megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasz

nálók használhatják s SZÜV microVAX 3300-as 
gépén futó VMS operációs rendszert VT terminál
ként.

Közvetlen IBM (VM) elérés 
Megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasz

nálók használhatják a SZÜV IBM gépén futó VM 
operációs rendszert IBM 3270-es terminálként.

A szolgáltatást ajánljuk: vállalatoknak, gaz
dálkodó egységeknek, bankoknak, befektetési 
intézményeknek, kereskedőknek, váltakozóknak, 
egyetemeknek, főiskoláknak, kutató központok
nak, intézményeknek, önkormányzatoknak, egye
sületeknek, hírügynökségeknek, sajtónak.

ÉLETMENTŐ KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK. -  Egy 15 New York környéki kórház 208 orvosára kiterjedő 
felmérés szerint a megkérdezettek 80%-a szerzett betegei kezeléséhez használható új ötleteket a 
könyvtárból; 19%-uk szerint a könyvtári információk a beteg életének megmentésében is szerepet

játszottak.
(Libr.J. 1991. okt. 15.)

A FID 46. KONFERENCIÁJÁt és kongresszusát 1992. okt. 22-30-án tartják, Madridban, a sevillai 
világkiállítás és a barcelonai olimpia után ezzel a nemzetközi rendezvénnyel is megemlékezve 
Spanyolország egyesítésének (Granada és Castilia közös uralom alá kerülésének) és Amerika

felfedezésének 500. évfordulójáról.
A kongresszus hét szekciója: 1. tájékoztatási politika, 2. tájékoztatástudomány,

3. információtechnológia, 4. információszervezés, 5. tájékoztatási eszközök, rendszerek, 
szolgáltatások, 6. ipari, üzleti tájékoztatás, 7. könyvtári-tájékoztatási szakemberek képzése.

A „hagyományos” országokon kívül már Grúzia, Litvánia, Szlovénia, Ukrajna képviselője is szerepel az 
előadók között. Magyarországról Földi Tamás tart előadást az 1. szekcióban „A tájékoztatási politika és 
a piacgazdaságra való átmenet, különös tekintettel a tudományos-műszaki és az üzleti tájékoztatásra”

címmel; ugyanő tölti be a 4. szekció elnöki tisztét.
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Felsőoktatásunk 
információs 

infrastruktúrája, avagy 
egyetemi és főiskolai 

könyvtáraink

Mohor Jenő

Az itt következő gondolatok - melyek megfo
galmazása talán személyesebb lesz, mint a 
Könyvtári Figyelő megszokott színvonala - meg
születése, írássá formálódása és megjelenése 
között eltelő idő* teszi bizonytalanná, hogy tör
vénykezés - új jogszabályi keretek kimunkálása - 
előttiek, közbeniek vagy utániak lesznek-e valójá
ban. Az életünket hosszú évtizedekig megszabó 
gazdasági (és jogi) látszat-rend ugyanis össze
omlott. Bizton hiszem ( s nem egyedül), hogy a 
leomlott díszletfalak romjai alól ki kell - és ki lehet 
- kászálódni, hogy új rendet kell felépíteni, ám 
nem a rommá vált anyagok felhasználásával.

Nem elég tehát a mellényt újra gombolni, új 
öltözékre van szükség, s ehhez bizony új szövet 
kell. Legyen ez a szövet mindazon törvények, új 
jogszabályok összessége, amelyeket új Ország- 
gyűlés, új kormány hoz, nem régi gondolkodási 
sémák alapján. Legyen szövet azért, hogy ki-ki 
önmaga, saját (és környezete) igényei szerint 
szabhassa-szabathassa azt a ruhát, amelyben jól 
érzi magát, és amelyben társaságban is megje
lenhet. Annak van-e ideje, hogy egy intézmény 
(vagy éppen intézménytípus) új helyének kijelölé
sekor eddigi, álságos körülmények közötti műkö
dését, teljesítményét vegyük kiinduló alapul; 
hogy a megszűnt „rend” kényszerű lehetőségei - 
sőt: lehetetlenségei - között létrejött eredmények 
alapján ítéljük meg? Sokkal inkább annak van itt, 
annak jött el - végre - az ideje, hogy megvizsgál
juk: korszerű, eredményes és/azaz „európai” 
működésünkhöz milyen feltételek, milyen intéz
mények (és azok milyen működése) szüksége
sek.

Nem azon az alapon kell tehát a könyvtárat - 
az egyetemi és főiskolai könyvtárat - megítélni, 
hogy az elmúlt negyven évben mit nyújtott, mit 
tudott - tudhatott - nyújtani az egyetemnek, a fel
sőoktatásnak, a kutatásnak. Hiszen - csak egy 
példát említve - az alapvető fontosságú külföldi 
folyóiratok előfizetésének hol gazdasági, hol 
ideológiai-politikai akadályai voltak.

Nem azon az alapon kell a felsőoktatás 
könyvtárait megítélni, hogy „bezzeg, azon a ku
tyaütő, másodosztályú vidéki főiskolán Ameriká
ban, ahol egy évig ösztöndíjas (vagy vendégta
nár - a nem kívánt törlendő) voltam, már 1970- 
ben számítógéppel kereshettem a számomra 
éppen szükséges legfrissebb szakirodalmat

* A kézirat 1991. július-december között íródott.
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(adatot, képletet stb.), és a könyvtár vasárnap 
este is tízig nyitva volt...” A könyvtárak tisztában 
voltak-vannak azzal, hogy nekik szolgálni, szol
gáltatni kell, ám ehhez bizonyos alapok szüksé
gesek. Ha a könyvtár múltbéli-jelenlegi megítélé
se alapján akkora személyzettel - és a személy
zet olyan fizetéssel - rendelkezik, hogy a 
hétköznaponként! hétig-nyolcig való nyitvatartási 
is nagy nehézségek árán tudja csak biztosítani, 
gondolkodhat-e úgy az egyetem vezetése, hogy 
„minek ide több könyvtáros, hisz még csak va
sárnap sem tartanak nyitva?”

Nem a könyvtárak, nem a könyvtárosok te
hetnek arról, hogy amikor - végre - Magyarorszá
got is elérte (inkább csak megérintette) a számí
tástechnika emberközeli alkalmazása, akkor ná
lunk ismét beigazolódott egy népi mondás mély 
bölcsessége: „szegény ember vízzel főz”. Min
dent elsöprő erővel, megállíthatatlan járványként 
terjedt el legkülönfélébb könyvtárakban a házi já
tékszámítógép, amelyről minden hozzáértő tudta 
(már akkor is, amikor még nem merte kimonda
ni), hogy teljességgel alkalmatlan könyvtári fel
adatok megoldására, ám ez volt az elérhető, az 
olcsósága miatt megvehető. És talán innen, ezi- 
dőből ered a „szoftvernagyhatalom vagyunk” mí
tosz kezdete is, hiszen tény, hogy erre a játékra 
végül is adatbáziskezelő rendszerek települtek. 
Sorra születtek a különféle könyvtári rész-megol
dások (mondanom sem kell, hogy egymástól 
független, egymásról mit sem tudó műhelyek
ben, természetes módon inkompatibilisen, de 
egy-egy feladatot többször, többféleképpen is 
„megoldva”). Születtek eközben olyan megoldá
sok is, amelyek egész egyszerűen a lehetetlent 
valósították meg, s többre kényszerítették a jó kis 
masinát, mint amire az valójában képes, alkal
mas volt, ám - ma már könnyű belátni - bizony 
kár volt az erőfeszítésekért, a beléfektetett ener
giákért. Persze stílszerű is volt ez a módszer, hi
szen az egész hazai tudományos és szakkönyv
tárügy így működött: egyedül (s ezen bizony a 
rendeletileg létrehozott hálózatok és együtt
működési körök sem sokat segítettek), nagy 
energiaráfordítással, az adottságok és lehetősé
gek kereteit feszegetve, gyakran a lehetetlent kí- 
sérelve-valósítva meg tette dolgát egy-egy intéz
ményünk.

A könyvtár működését (s a könyvtárosok, tá
jékoztató szakemberek munkáját) alapvetően 
meghatározzák, befolyásolják azok a körülmé
nyek, amelyek között dolgozhatnak, s végre arra

lenne szükség, hogy e körülmények kialakulását, 
helyesebben szólva kialakítását ne a véletlen, ne 
valamiféle ötlet, ne valamely ideológia (s még ke
vésbé valamely ideológus ezzel kapcsolatban 
elejtett néhány szava), anyagiakban pedig ne a 
maradékból lepottyanó morzsák mennyisége be
folyásolja. Át kellene tekinteni - ha nagyon vázla
tosan is - könyvtáraink jelenlegi helyzetét, és 
meg kellene fogalmazni - nem nekünk, hiszen mi 
nagyjából tudni véljük, hogy mi a dolgunk - a 
könyvtárakkal szembeni olvasói-használói (és 
fenntartói) igényeket. Ez az a pont, ahol legna
gyobb a bizonytalanság. Költségvetési intézmé
nyeket (ide értek most minden non-profit szerve
zetet) jogszabályok nem köteleznek könyv
tárfenntartásra, legfeljebb a könyvtári ellátás 
biztosítására, ám ennek útját-módját még nemi
gen lelik. Bizonyos intézmények esetében a jogi 
szabályozás (vagy annak jelenleg ismert koncep
ciója, tervezete) a könyvtári ellátást, a könyvtár 
szükségességét vagy ignorálja, vagy megenge- 
dőleg, a „futottak még” kategóriába sorolva emlí
ti. Lehet, persze, hogy a jogalkotó úgy véli, min
den épeszű pedagógus, minden épeszű iskola- 
fenntartó tudja, hogy olvasás, könyvtár 
(információszerzés, médiatár) nélkül nem lehet 
sem tanulni, sem tanítani (alapfokon sem, egye
temen sem), csakhogy, miként az egykori hotel
tulajdonos oktatta a csodálkozó pincértanulót: 
„jegyezze meg, édes fiam, épeszű vendégre nem 
lehet fürdőhelyet bazírozni” . Az elmúlt évtizedek 
pedig kevésbé az önálló, az ép észre hallgató in
tézkedésre, inkább a jogszabályok, valamint 
„pártunk és kormányunk” útmutatásai szerinti 
működésre trenírozták intézményeinket (s veze
tőiket, akik persze, mint nélkülözhetetlen szak
emberek, többnyire ma is helyükön vannak). Ám 
a valódi, s önálló döntésre is képes szakember
vezető is mit ér, ha abban dönthet önállóan, 
hogy intézményének eredményes működéséhez 
egy új könyv, vagy két mázsa koksz beszerzése 
szükséges-e? Ha van még non-profit szervezettí
pus, mely az előbbi két kategóriába nem illik, ne
kik bizonnyal sokadik gondjuk, hogy még könyv
tárat is tartsanak fenn (ha egyáltalán eljutottak 
már saját információigényeik és szükségleteik 
felismeréséhez). Ami pedig a profit-szférát illeti, 
ma Magyarországon profitot mindenki eladással, 
s legkevésbé termeléssel próbál elérni. Eladni 
pedig sok mindent (például művelődési házat, 
könyvtárostul) lehet, s a profitot növeli - de leg
alábbis a veszteséget csökkenti -, ha az olyan
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„felesleges” kiadásokat, mint például a könyvtár 
fejlesztése, sőt üzemeltetése, a könyvtáros fizeté
se (stb.) mielőbb megszüntetik. Jó néhány évnek 
kell - sajnos - eltelnie, míg a profit-orientált szer
vezet (például egy - immár privát - cég) rájön: ah
hoz, hogy profitot termeljen, informáltnak (sőt, 
naprakészen, jól és pontosan informáltnak) kell 
lennie, ennek érdekében pedig előbb-utóbb 
könyvtárhoz kell fordulnia, még ha saját könyv
tárat nem is tart fenn. Könnyen lehet, hogy a 
majd megtalált információszolgáltató intézmény 
az egyetemi könyvtár lesz, ha megéli, s ha felké
szül a korszerű információközvetítésre.

Mégis, elengedhetetlen, hogy a társadalom 
(s annak intézményrendszere) szembesüljön sa
ját információigényével, s azt meg is fogalmazza, 
jelenlegi könyvtári rendszerünk pedig szembe
süljön a tényleges igényeken alapuló ítélettel. Ezt 
kövesse annak meghatározása: mi szükséges 
ahhoz, hogy a könyvtár teljesíteni tudja kiszabott 
feladatait, s végül, e szükséges feltételeket meg 
kell kapnia, mind erkölcsiekben, mind anyagiak
ban, mind a technikai feltételek, mind a törvényi 
szabályozás tekintetében. Biztos, hogy ez csak 
utópia lehet?

Egyetemi-főiskolai könyvtáraink jelenlegi 
helyzete - statisztikai adatok, újabb felmérések 
nélkül - röviden az alábbiak szerint jellemezhető:

► Épület, elhelyezkedés, férőhely tekinteté
ben szinte minden felsőoktatási könyv
tárunk gondokkal küzd: van, ahol maga 
az elhelyezés megoldatlan, van, ahol csak 
a raktári férőhely vagy az olvasói tér ke
vés, de néhány száz polcfolyóméter, egy- 
egy kisebb belső átalakítás, esetleg egy 
alagsor vagy egy padlástér rendbehozá
sa, berendezése majdnem mindenhol 
szükséges és hasznos lehet.

► Ami az állományt iileti, ideológiai, majd 
ideológiai és gazdasági, jelenleg pusztán 
gazdasági okokból a felsőoktatás könyv
táraiban a külföldi szakirodalom jelenléte 
esetleges, nem kellő mennyiségű és szín
vonalú, hiányos, és soha nem tudott (ma 
sem tud) lépést tartani a kiadással. Külö
nösen vonatkozik mindez az időszaki ki
adványokra. Időben pedig a sokat emle
getett negyvennél ezúttal jóval több év el
maradásáról kell szólnunk, hiszen a 
tájékozódás már a harmincas évek végé
re egyirányúvá vált (később csak az irány 
változott), és a háborús évek sem kedvez

tek a rendszeres, tervszerű állományépí
tésnek. Ugyanakkor jelentős mennyiségű 
„elfekvő” - részint ritkán használt, részint 
korábban kötélességszerűen beszerzett - 
dokumentum terheli az egyes könyvtárak 
állományát. Az első esetben nyilván belát
ható, hogy a ritkán használt, nem azonos 
a használhatatlan feleslegessel. A máso
dik típus esetében pedig most az a ve
szély fenyeget, hogy nagy fellélegzésünk
ben minden példány zúzdába, kazánba 
kerül, holott történelmi dokumentumokról 
van szó, melyeknek legalább néhány pél
dányban meg kell maradni, nemcsak el
rettentő tanulság- vagy mulatságképpen, 
hanem a jövőbeni kutató, érdeklődő olva
só számára is. Mindkét fajta esetében a 
közös, tárolókönyvtári jellegű megőrzés 
hozhat megoldást.

► A külföldi szakirodalom beszerzése nem 
kellően összehangolt, de az összehango
láshoz, illetve az összehangoltság előnye
inek kihasználásához hiányosak a techni
kai eszközök: a másolatkészítési lehető
ség, a telekommunikáció, a távadatközlés 
és -feldolgozás nem a szükséges mennyi
ségben és minőségben van jelen.

► A modem információs technológia (ré
szint anyagi, részint korábbi politikai okok 
miatt) csak szórványos, egyedi kezdemé
nyezések formájában jelent meg a felső- 
oktatási könyvtárügyben. Hogy a beveze
tőben említett epidémia, a hazai könyvtári 
számítógép-alkalmazás „játékos” kezdete 
vajon a géphasználat bevezetésével, 
megkedveltetésével hasznot hozott-e in
tézményeinknek, vagy éppen az „itt a 
gép, de mihez kezdjek vele”, sőt „itt a 
gép, itt a program, minden nehézkesebb 
és bonyolultabb, mint azelőtt” szituációk 
elkedvetlenítő sorával inkább visszavetet
te fejlesztő-kedvünket, talán el sem dönt
hető. Annyi bizonyosnak látszik, hogy 
megmaradt bennünk a kis gépek és a kis 
lépések iránti nagyobb bizalom. Ennek (s 
talán a mindig elégtelen anyagiaknak is) 
köszönhetően a számítógép-használat ál
talában csak egy-egy könyvtári részterület 
házi fejlesztésű megoldására szorítkozik. 
A másik - nem túl igényes, mégis mutatós 
és hasznos - egyre szélesebb körben ter
jedő alkalmazási mód az egyes külföldi
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adatbázisok elvétve online, inkább szilárd 
hordozón érkező, géppel olvasott formá
ban (ez ma már többnyire CD-ROM-ot je
lent) való fogadása és használata.

Engedtessék meg még hozzátennem: első
sorban a technikai, csak másodsorban szemlé
letbeli (s e szemlélet is inkább a fenntartókban, 
mint a könyvtárosokban lelhető fel) hiányossá
gok miatt a felsőoktatási könyvtárak közötti 
együttműködés esetleges, akadozó, igazi sikere
ket nemigen produkált.

Idáig volt könnyű, hiszen panaszkodni, baja
inkat s a mások szemében meglelt szálkákat so
rolni mind igen jól tudjuk. Két kérdés merül azon
nal fel: Valóban ilyen sötét-e a helyzet, mi van a 
legújabb, biztató fejleményekkel? És ami még 
fontosabb: hogyan tovább? Milyen lehetőségeink 
vannak, lehetnek a gondok enyhítésére?

Nos, a helyzet nem ennyire sötét. Az anyagi 
lehetőségek hiánya ma - és még a legoptimis
tább programok szerint is további néhány évig - 
meghatározó eleme látszik maradni a magyar fel
sőoktatási könyvtárügy fejlődésének, pontosab
ban szólva a fejlődésben való lemaradásának. El
lentmondani látszik ennek a különböző nemzet
közi forrásokból érkező segítség, a számos 
alapítványi ajándék és támogatás, mindez azon
ban nem helyettesítheti (és nem is szándéka he
lyettesíteni) az üzemeltetés és a működés fenn
tartásához szükséges normális gyarapítás és fej
lesztés költségeit. Ennek biztosítása a fenntartó 
természetes dolga. Más kérdés, hogy esetünk
ben a közvetlen fenntartó, az anyaintézmény vol
taképpen csak közvetíti (bár némiképp árnyalhat
ja is) a főhatósági fenntartási juttatásokat. Az 
azonban már ide tartozik, hogy manapság a cél
zott támogatások és a „normál” fenntartás között 
mutatkozik némi arányeltolódás, s miközben na
pi gondokkal küszködünk, százezres, milliós té
telek egy-két éven belüli fejlesztésre fordítását 
tervezzük, nem álmok, hanem valós szerződé
sek, megnyert pályázatok alapján. (Pontosan ér
zékelteti helyzetünket a „passzent anekdota” a 
gyerekről, aki a Szent Család képe előtt így szól 
a múzeumban: „Szép kis Wirtschaft, mondha
tom! A gyerekágy egy marék szalma, a tehén a 
radiátor, az öreg meg sincs borotválva, az egész 
család csupa rongy, de a Tizianóval festetik le 
magukat...”)

Csak abban bizakodhatunk, hogy az ország 
gazdasága előbb-utóbb valóban talpra áll, s ak
kor nemcsak deklaráció, hanem cselekvési, fi

nanszírozási vezérelv is lesz, hogy a művelődés, 
az oktatás „stratégiai ágazat” . Ellenkező esetben 
ugyanis igen szép számítógépeink lesznek, és 
géppel is olvashatjuk majd azon művek leírását, 
amelyek hiányoznak könyvtárainkból - ha egyál
talán lesznek még könyvtárosok, akik a gépeket 
kezelik. Bízva abban, hogy sorsunk jobbra fordu
lása valóban bekövetkezik, addig is - főként a 
nemzetközi segítséget felhasználva - lenne né
hány tennivaló, megoldani való az egyetemi 
könyvtárügyben.

Miért éppen ott? Mert egyetemeinken, főisko
láinkon készül a jövő értelmisége, és amit, ahogy 
tanul, amilyen felkészítést kap, olyan lesz orszá
gunk gazdasága, kultúrája, ipara és oktatásügye, 
kereskedelme és energetikája, környezetvédel
me, tömegkommunikációja és politikai élete. 
Hogy „európaiak” vagyunk, csak úgy bizo
nyíthatjuk - akár magunknak, akár másnak -, 
hogy európai módon élünk, cselekszünk, európai 
módon gazdálkodunk és - nem utolsósorban - 
európai módon oktatunk. Az európai szintű okta
tásnak pedig (ezt minden arra járó tapasz
talhatta, ha nem kávéért vagy használt autóért 
ment) szerves része a korszerű könyvtár. Egyet
len példát szeretnék említeni: a TEMPUS „NESA” 
(Network Educational Sciences Amsterdam) 
programját. A tanárképzés javítását, megújítását 
célzó nemzetközi program egyik első és igen lé
nyegesnek tekintett cselekvési szándéka, hogy a 
támogatni kívánt három ország megfelelő egye
temén a könyvtárat fejlessze olyan szintre, amely 
alkalmassá teszi a tanárképzés szükséges mérté
kű segítésére. Ez az alapvető technikai feltételek 
(mikrofilm, reprográfia, számítástechnika), a kézi- 
könyvtári állomány (referensz művek, szakencik
lopédiák, a releváns nemzetközi szakfolyóiratok) 
és a szakosodott gyűjtemény (a tanárképzés és 
a neveléstudomány valamely meghatározott 
részterületének teljességre törő gyűjteménye) ki
alakítását jelenti, továbbá a könyvtári szaksze
mélyzet továbbképzési lehetőségének biztosí
tását foglalja magában. Szolgáljon tanulságul az 
arra illetékeseknek, európai módon valahogy így 
gondolkodnak (és gondoskodnak) a felsőokta
tásról: a jobbítását célzó program egyik első 
pontja a könyvtár megsegítése, „szintre hozása”.

Es még miért az egyetemi könyvtárak? Mert - 
s talán ezt mindenki észrevette már, de még nem 
írta le senki - az ország húsz legnagyobb tudo
mányos és szakkönyvtára közül tíz, és az első tíz 
közül hat: egyetemi könyvtár.
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Az egyetemi könyvtárak ügyében tehát min
denek előtt szükség lenne - a most alakuló, for
málódó kezdeményezések összehangolásával, 
összekapcsolásával - a teljes körű, országos 
egyetemi számítógépes adatátviteli rendszer ki
alakítására. A nagy egyetemi könyvtáraknak 
olyan hardverkapacitásra lenne mielőbb szüksé
gük, hogy az említett országos hálózat csomó
pontjaiként működhessenek, és valamennyi fel
sőoktatási könyvtárnak rendelkeznie kellene szá
mítástechnikai eszközökkel, minimálisan olyan 
mértékben, hogy az országos hálózatba leg
alább felhasználóként be tudjanak kapcsolódni.

A nagy egyetemi könyvtáraknak, illetve ezek 
kisebb, együttműködő rendszereinek nemzetközi 
méretekben kipróbált, külföldön jól működő, és a 
magyar viszonyokra, követelményekre adaptál
ható kulcsrakész integrált könyvtári rendszereket 
kell beszerezni. Nem lehet, ne is legyen követel
mény az országosan azonos rendszer használa
ta, de természetes kívánalom, hogy csak olyan 
rendszereket állítsanak üzembe, amelyek kellően 
nyitottak az egymással való kommunikációra.

Ezek azok a technikai előfeltételek, amelyek 
biztosíthatják, hogy a jobb idők eljövetelekor, 
vagy az addig innen-onnan állományfejlesztésre 
kapott (vagy várható) támogatások felhasználá
sának idején a több évtizedes visszamenőleges 
állománykiegészítés, illetve a világ szakirodalmi 
termésének nyomon követése ne esetleges, hiá
nyokat és duplumokat termelő legyen, hanem or
szágos szinten egybehangolt, nemzeti dokumen
tum- és információvagyon-teremtő állománygya
rapítás vegye kezdetét. Ugyané feltételek 
szükségesek az ilymódon teremtődő vagyon fel
tárásához és hasznosításához is.

Nyilvánvalóan „ránk fér” némi beruházás is: 
meg kell oldani a leginkább rászoruló felsőokta
tási gyűjtemények épület- és helyiséggondjait. 
Ha Ranganathan axiómáját, miszerint „a könyv
tár növekvő intézmény”, a mikrofilmtechnika és 
az elektronikus-digitális adattárolás túlhaladni lát
szik is, még mindig jelentős mennyiségű hagyo
mányos dokumentum megőrzését és eredetiben 
való rendelkezésre bocsátását várják el a könyv
táraktól. Ám ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy az új hordozók egyéni (sőt, számos eset
ben közösségi) felhasználása is helyet, helyisé
get kíván; nem egyszer igényesebbet, speciáli
sabb kialakításút, mint hagyományos raktáraink 
és olvasótermünk. Ha már beruházásról esett 
szó: a jelenlegi hazai tárolókönyvtári helyzet fi

gyelembe vételével érdemes lenne megvizsgálni, 
hogy az egyetemi (felsőoktatási) könyvtárak kö
zös beruházásával létre lehetne-e hozni egy mű
ködő, szolgáltatóképes, élő tárolókönyvtárat, 
amely az egyetemi könyvtárak ritkán használt, 
ám mégis időnként szükséges állományegysége
it, régebbi periodikum-évfolyamait tenné a létre
hozók számára (és megfelelő díjazás ellenében, 
talán az e körön kívüli felhasználni szándékozók 
számára is) hozzáférhetővé. Esetleg a szoros 
együttműködésen alapuló, megosztott megőrzé
si és szolgáltatási kötelezettség-vállalás is hozhat 
meghatározott mértékben eredményt, ám az bi
zonyosnak tűnik, hogy a tárolókönyvtári jellegű 
központi szolgáltatás megszervezését, megte
remtését előbb-utóbb napirendre kell tűznünk.

Az együttműködés szükségességéről - úgy 
gondolom - ma már senkit nem kell meggyőzni. 
Ahhoz viszont, hogy együttműködésünk ne csu
pán óhaj, avagy szándék, hanem technikailag 
megalapozott képesség és létező gyakorlat le
gyen; hogy meglévő dokumentumvagyonunkat a 
felsőoktatás, az egyetemen folyó tevékenység 
szolgálatába állíthassuk; hogy a könyvtárakban 
meglévő szellemi és munkakapacitás hatéko
nyan működhessen (primitív példával: hogy ne 
fecséreltessék párhuzamos feldolgozásra); hogy 
állományépítési döntéseinket egymás helyzeté
nek és szándékainak figyelembe vételével hoz
hassuk meg; mindehhez valamennyi felsőoktatá
si könyvtárunknak rendelkeznie kell:

-  megfelelő gyorsmásoló kapacitással, vala
mint az olvasók használatára bocsátott önki- 
szolgáló gyorsmásolókkal;

-  telefaxszal;
-  az országos egyetemi adatátviteli hálózat 

csatlakozási pontjával;
-  a nagy külföldi (és ha lesznek, belföldi) és 

nemzetközi adatbázisok online lekérdezésé
nek lehetőségével;

-  a nem nyomtatott ismerethordozókon rögzí
tett dokumentumok használtatásának tech
nikájával;

-  a géppel (a.m. számítógéppel) olvasható 
adathordozókon rögzített információk foga
dási, használati eszközrendszerével;

-  mindezekkel élni tudó, szakképzett, idegen 
nyelvismerettel és külföldi tapasztalatokkal 
rendelkező személyzettel;

-  és végül az állomány gyarapítását, feldolgo
zását és rendelkezésre bocsátását, továbbá 
az információs és telekommunikációs szol
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gáltatások megfizetését lehetővé tevő anya
gi alappal, illetve költségvetéssel.
Újra azt kérdezem: Biztos, hogy ez csak utó

pia lehet? Amikor e cikk gondolatai megfogalma
zódtak, amikor írni kezdtem, főként a keserűség, 
a hiányok érzése motoszkált bennem, a „leírom, 
kiírom magamból legalább egy részét annak, ami 
fáj” motivált. Ám az eltelt idő, az egymást való
ban gyorsan (legalábbis eddigi történéseinkhez 
képest szokatlan gyorsasággal) követő esemé
nyek valamiféle új irányba mutatnak.

A dolog már elkezdődött azzal, hogy Miskol
con, 1991 nyarán az egyetemi könyvtárak saját 
kezdeményezésük alapján összeültek, hogy leg
égetőbb gondjukat, a számítástechnika alkalma
zásának helyét, jövőjét megbeszéljék, megvitas
sák, s ha lehet, közös álláspontra jussanak. Több 
figyelemre méltó újdonság, jövőbe mutató, jó jel 
van ebben a tényben. Nem kellett se minisztéri
um, se OK(D)T ahhoz, hogy értekezletet rendez
zen, az azonos érdekkörű társaság összehívta 
önmagát. Nem a növekvő folyóiratelőfizetési dí
jakban, az öt százalékos „dologi automatizmus
ban”, vagy éppen a könyvtárigazgatónak az új 
egyetemi statútumban meghatározott helyében 
találta meg e jeles társaság sürgős panaszkodni- 
valóját, hanem a valóban lényegi kérdésre, a jö
vőt meghatározóra koncentrált. Végül pedig: 
nem szült látszateredményt, nem hozott több ol
dalas, hangzatosán puffogó, ám senki által figye
lembe nem vett ajánlásokat, viszont megpróbált 
a kérdéssel kapcsolatos alapproblémák mélyére 
hatolni, tisztázni a különböző nézetek valódi kü
lönbségeit, és abban, annyiban fogadott el közös 
álláspontot, amiben a résztvevők véleménye va
lóban közös volt, közössé vált a két nap alatt. 
Korábbi éveink (évtizedeink) szakmai értekezlete
ire alapozva mondom: nem csekély eredmény 
ez!

Nem szándékom az adományok, alapítvá
nyok, pályázatok sorolása, az egyes egyetemek, 
egyetemi könyvtárak (más felsőoktatási intézmé
nyek) ezekből való részesedésének, gazdagodá
sának számbavétele, ám a „FEFA" (Felzárkózás *

az Európai Felsőoktatáshoz Alap) bűvszót el 
nem kerülhetem. E pályázati rendszer első mene
tének eredményhirdetése (és az azt megelőző 
pályázás) a másik, új irányba mutató esemény. 
Jelentősek ugyanis - nem egy esetben a koráb
ban leírtak megvalósítását részben lehetővé tévő
én jelentősek - azok az anyagi eszközök, ame
lyekhez néhány felsőoktatási könyvtárunk a FE
FA révén jut. Előírása, szigorú koreográfiája 
pedig, úgy tűnik, biztosítja, hogy e jelentős ősz- 
szegek csak jelentős célra, és megfelelő körülte
kintéssel kiválasztott eszközökre fordítódjanak. 
Azt pedig, hogy az ily módon szerzett gazdago
dás ne egy intézményt szolgáljon, hanem az 
együttműködést erősítse, már a pályázatok elbí
rálása is fontos szemponttá emelte.

Végül, 1991 év végén (szinte karácsonyi 
ajándékként) kaptak nagy egyetemi könyvtáraink 
egy gyors minisztériumi tájékoztatót, amelyből 
egy szélesebb könyvtári-közgyűjteményi számí
tástechnikai hálózat terve rajzolódott ki. Ha ez a 
hálózat nem is egészen az, amire az egyetemi 
könyvtárak Miskolcon gondoltak, ha a részlete
ken, az arányokon sokat vitatkoznánk, szívesen 
módosítanánk is, önmagában az a tény, hogy a 
minisztérium a könyvtárak felé fordul, hogy a 
szándék mellett annak konkrét anyagi hátteréről 
is szó esett, ismét valami új vonást mutat. Míg a 
pártállam utolsó idejében úgy tűnt, hogy szaktár
cánk emelt fővel, peckes léptekkel kivonul a kul
túra, a művelődés irányításából és finanszírozá
sából, most ez az irány megfordulni látszik: főha
tóságunk nem koncepciót, hanem konkrét tervet 
tár elénk, nem irányelveket ad, hanem pénzt for
dít a terv megvalósítására.

Most tehát, még ha tehén mellett melegszünk 
is, az éjszakában már pislákol néhány csillag 
(nóta bene: nem vörös), és lehet, hogy az öreg is 
megborotválkozhat. (Jó lenne, ha ehhez előbb 
kapná meg a borotvát, s csak aztán az arcvizet; 
gyakorlati tapasztalatok szerint ez a célraveze
tőbb sorrend.) Ha nem is tudtam megállni még 
egy rosszmájú megjegyzés nélkül, én azért - egy 
kicsit - reménykedni kezdtem.

* Erről bővebben Id. Engloner Gyula cikkét a Könyvtári 
Figyelő. Új folyam. 1(37). évf. 1991. 4. sz. 608-619. ol
dalán.
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Napjainkban már könyvtárnyi irodalom szól a 
könyvtári munkák gépesítéséről. A hazai könyv
tárakban is már sok tapasztalat gyűlt össze a gé
pesítéssel kapcsolatban, pro és kontra egyaránt. 
A hazai szoftverpiac is egyre színesebb, mind 
több programot kínálnak a könyvtáraknak. Szinte 
minden könyvtári feladat számítógépes támoga
tására találhatunk programot, sokszor többfélét 
is. Rendszerünket mégis a „hiányhelyzet” terem
tette. Jelenleg a kisebb könyvtárak által elérhető 
technológia IBM PC vagy ezzel kompatibilis esz
közökre épül. Ezen a technológián működő, ha
zai fejlesztésű integrált könyvtári rendszer mind
eddig nem volt, a külföldi fejlesztésű integrált 
rendszerek ára pedig milliós nagyságrendű. Mint 
ismeretes, a kulcsrakész integrált rendszerek ha
zai illesztése sem problémamentes és nem 1-2 
hetes munka (például a menük, a hibaüzenetek 
magyarítása, a hazai jogszabályoknak, szab
ványoknak megfelelő formátumok, bizonylatok 
generálása, a magyar ékezetes betűk kezelése, 
ábécébe illesztése stb., nem beszélve a megszo
kott hazai ügyrendhez igazodó szegmensek ki
alakításáról). A hiányhelyzet miatt természetesen 
az is szempont lett, hogy rendszerünk, szolgálta
tásaiban és árában egyaránt piacképes legyen. A 
fejlesztés során mindezek miatt nem a DATE 
(Debreceni Agrártudományi Egyetem) konkrét 
könyvtári folyamatainak gépesítésére alapoztunk, 
hanem egy elvi rendszermodellre és a könyvtári 
rendszer működését meghatározóan jellemző tu
lajdonságokra. Az integrált könyvtári rendszer 
mindkét alrendszere -  a PCLIB 2.0 és a KAR
DEX, melyek önállóan is alkalmazhatók - ,  erre a 
szemléletre épül.

A rendszer filozófiája

A rendszer filozófiája fő vonalaiban a követ
kezőkben összegezhető:

► támogat minden könyvtári munkát, az 
ügyviteli nyilvántartások és tranzakciók 
kezelését teljesen automatikussá teszi,

► minden korábbi (hagyományos) formátu
mot és bizonylatot elkészít, így az alkal
mazó könyvtár önmaga meggyőződhet 
az üzemelés biztonságáról, és mielőbb fel 
tudja számolni a kettős (hagyományos és 
gépi) adatfelvételt,
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► működő könyvtári környezetben, folyama
tosan lehet áttérni a rendszer használatá
ra, nem késztet a korábbi nyilvántartások 
felülvizsgálatára,

► egységes szemléletben kezeli a felhasz
nálói igényt és az annak kiszolgálására hi
vatott könyvtári funkciókat.

Annak érdekében, hogy bemutathassuk, mit 
értünk például az igények kiszolgálásának integ
rált rendszerben történő támogatásán, nagy vo
nalakban át kell tekintenünk az olvasói igények tí
pusait és kapcsolatát. Közismert, hogy az olvasó 
„valamilyen dokumentummal kapcsolatos hiány- 
állapot” megszüntetése céljából keresi fel a 
könyvtárat. A könyvtár ezt a hiányállapotot olva
sói igényként éli meg. Az olvasói igényeket -  ha 
most nem vesszük figyelembe a telekommuniká
ciós lehetőségeket -  jellegük, kielégítésük mód
ja szerint (durva megközelítésben) három cso
portba szoktuk sorolni:

a.) Konkrét dokumentum iránti igény. Ezt a 
könyvtár, ha a dokumentum az állományában fel
lelhető, kölcsönzéssel; ha nincs az állományá

ban, könyvtárközi kölcsönzéssel vagy a doku
mentum megvásárlásával elégíti ki. Ez esetben a 
domináns kereső rendszer az állományt feltáró 
katalógusok; számítógép esetén: az elektronikus 
katalógus.

b. ) Szakirodalom iránti igény. Ezt a könyvtár 
irodalomkutatással szolgálja ki, melynek eredmé
nye az előbbi igényt kelti fel. Az alkalmazott kere
sőrendszerek: a bibliográfiák, számítógép ese
tén: a bibliográfiai adatbázisok.

c. ) Szakirodalmi információigény. Ezt a 
könyvtár szintén irodalomkutatással, de az előb
binél mélyebb feltárás alapján készült források 
használatával szolgálja ki (pl. referáló kiadványok 
alapján); számítógép esetén referáló adatbázisok 
vagy a teljes szövegű adatbázisok használatával. 
Ez szintén felkelti az a.) pont alatti igényt.

Az igényfelkeltésnek és kezelésének ezt a 
szemléletét mutatja a DATE könyvtárában alkal
mazott szervezési megoldás (l.ábra). A saját és 
a vásárolt adatbázisok ilyen típusú szervezése 
nem kötelező, de lehetséges.

l.ábra
Szolgáltatások, adatállományok és kapcsolatuk szervezése a DATE könyvtárában
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A bibliográfiai tételeket és egyéb keresési is
mérveket a kereső adatbázisban integráljuk, füg
getlenül attól, hogy állományban lévő doku
mentumról van szó, vagy pusztán bibliográfiai 
adatbázisból származik. Ez a megoldás az adat- 
rendszer kialakítását is befolyásolta és elősegítet
te, hogy a bibiliográfiai és dokumentációs feldol
gozás időigényessége ne okozzon munkatorló
dásokat az ügyviteli funkciókban. így lényegében 
a PCLIB 2.0 önmagában is két alrendszerből áll. 
Egyik alrendszere elsősorban a könyvtári szolgá
lati, ügyviteli és pénzügyi funkciókat támogatja. 
Ezeket a rendszerben jobb szó híján összessé
gében könyvtári menedzsmentnek nevezzük. 
Másik alrendszere az integrált keresőrendszer 
építését szolgálja.

Az adatrendszer logikája

A könyvtárban, a naponta tömegesen keze
lendő adatok szempontjából két nagy objektum
halmazt különböztettünk meg: a dokumentumo
kat és az olvasókat.

Az olvasókat jellemző adatok értelmezése 
nem jelent különösebb gondot. A dokumentu
mok halmazán belül viszont a könyvtári kezelés 
és a számításba vehető azonosítási ismérvek 
meghatározó eltérései miatt további két nagy 
részhalmazt kellett megkülönböztetni: az egyedi 
és a periodikus jelleggel megjelenő dokumentu
mokat. A könyvtári kezelés különbözősége ab
ban áll, hogy periodika esetén a fizikai egység is, 
és a kezelendő könyvtári egység is időszakosan 
változik. Ez az adatszervezés szempontjából is 
különbséget jelent. A két rendszer a szemléletbeli 
azonosságon túl adatkapcsolatban van egymás
sal (5. ábra).

Az adatrendszer logikáját a már említett fizi
kai egység, könyvtári egység, valamint a bibliog
ráfiai egység értelmezésén keresztül mutatjuk be. 
A hagyományos könyvtári nyilvántartásokban ezt 
a hármas szempontú azonosítást a nyilvántartá
sokban jelentkező átfedésekkel oldottuk meg. A 
használt nyilvántartások jellege tette szükséges
sé az átfedések „képzését” , és ez a redundancia 
biztosította az egyértelmű azonosítást. (Például 
az egyedi leltárban bibliográfiai adatelemeket „is- 
métlünk”, minden katalóguscédulán raktári je- 
le(ke)t közlünk, stb.) (lásd a 2. és 3. ábrát a túlol
dalon)

A hagyományos nyilvántartásokban az átfe
dések értelmezése és alkalmazása könyv
táranként (kis mértékben) változó. Általában a fi
zikai egység és a könyvtári egység viszonylatá
ban oldottuk meg a mű, a műből beszerzett 
példányok, a dokumentum darab (kötet) kapcso
latának kezelését (például leltári számok, raktári 
jelzetek „perezése”). A könyvtári egység és a 
bibliográfiai egység viszonylatában a kataló
gusszerkesztés gyakorlata alakította ki az átfedé
sek képzését. Ha az MSZ 3424/1-78 értelmezé
sét vesszük alapul, a könyvtári egység inkább a 
mű fogalmához kötődik, a fizikai egység pedig a 
dokumentuméhoz, pontosabban a kötethez. Ál
talában a fizikai egység és a könyvtári egység át
fedésével értelmeztük a leltári egységet. A számí
tógépes rendszerben a dokumentum jellemzőit 
mindhárom (fizikai, állományi, bibliográfiai) as
pektusból egyértelműen kellett értelmeznünk ah
hoz, hogy minden műveletnél egyértelműen 
visszanyerhetők legyenek (Id. a 3.ábrát).

Rendszerünkben a műazonosító (másként is 
nevezhettük volna?!) a monografikus leírást azo
nosítja. ( 4.ábra.)

(Ezt az azonosító számot a rendszer képezi.) 
A vonalkód tartalom nélküli mechanikus szám
sor, funkciója a fizikai egységek egyedi azonosí
tása. így a vonalkód előre legyártható (legyártat
ható) és tetszőleges dokumentumhoz felhasznál
ható.

A fenti megközelítéssel talán azt is sikerül ér
zékeltetnünk, hogy felfogásunkban mi a különb
ség a bibliográfiai adatbázisépítés, az elektroni
kus katalógusépítés és az integrált könyvtári 
rendszer adatszemléletében és funkcióiban. A 
bibliográfiai adatbázis adatszemléletének alapja 
a bibliográfiai egység (bibliográfiai szint - bibli
ográfiai leírás pl.: IKB, MNB), funkciója a bibliog
ráfiai egység többszempontú kezelése, adatbá
zisba szervezése, a szabványnak megfelelő for
mátumok kialakítása. A könyvtárakban - például 
a Micro-ISIS felhasználásával és annak szemléle
tében - épített adatbázis(ok) lényegében elektro
nikus katalógus(ok) vagy egyéb elektronikus nyil
vántartások. Elektronikus katalógus esetén az 
adatbázisszervezés középpontjában a könyvtári 
egység áll, melyet elsősorban a bibliográfiai leírá
sokkal azonosítunk. Az elektronikus katalógusok 
törekszenek a bibliográfiai adatbázis funkcióinak 
betöltésére is. Ezért általában egy rekord tartal
maz szinte minden adatot, amit a katalóguscédu
la tartalmazott. Az integrált rendszernek be kell
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2. ábra
A dokumentumok minősített jellemzői és kapcsolatuk a hagyományos könyvtári nyilvántartásokban

3. ábra
A dokumentumok minősített jellemzői és kapcsolatuk az integrált rendszerben
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4.ábra
Az adatcsoportok logikai kapcsolata (a műazonosító és a vonalkód funkciója)
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töltenie mindkét előző funkciót, azon túl kezelnie 
kell a különböző műveleteket (megrendelés, lel
tározás, kölcsönzés stb.) és a műveletekben 
résztvevő tételeket. Azok jellemző adatai (például 
rendelési ár, számlázott ár, szállítókkal szembeni 
tartozás, adott könyv kikölcsönzéseinek száma 
stb.) sokkal gyakrabban változnak, mint például 
a bibliográfiai tétel adatai. A műveletekben külön
böző objektumok (rendszerelemek) vesznek 
részt: például az igény (dezideráta tétel), a fizikai 
egység (könyvkötet, folyóirat szám, folyóirat kö
tet stb.) az olvasó stb. Szemléletünk szerint az 
önmagukat integráltnak nevező rendszerek tá
mogatják a könyvtári folyamatokat, melyekben a 
műveletek végbemennek, teljesen automatikussá 
teszik a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások ke
zelését, és különböző szempontú, naprakész in
formációt adnak a műveletekben résztvevő ob
jektumokról.

Tudjuk, hogy a rendszer iránt érdeklődők sok 
részkérdésre is választ keresnek e cikkben, és bi
zonyára nem kapnak, hiszen csak fő vonalakban 
tudjuk bemutatni a PCLIB 2.0 és a KARDEX sok
színű szolgáltatásait.

PCLIB 2.0

A PCLIB komplex könyvtári rendszer négy év 
könyvtárgépesítési tapasztalatait egyesíti magá
ban. A PCLIB két adatbáziskezelőre épül; a me
nedzsment-rész a CLIPPER-re, míg a tematikus 
rész az ISIS-re. Ez a kettősség azon alapul, hogy 
a könyvtári munka -  a könyvtár működését te
kintve -  két egymástól jól elkülöníthető feladat- 
csoportra bontható:

-  egyrészt sokrétű és részletes információ- 
igényt kell kielégítenie a felhasználókkal szem
ben;

-  másrészt gyors és pontos pénzügyi, gya
rapítási, állománykezelési stb. információt kell 
adnia a könyvtári vezetés számára.

Az ISIS nagyon „erős” a tematikus keresé
sekben és a változatos megjelenítésekben, de 
nehézkes és esetenként alkalmatlan pénzügyi és 
nyilvántartási funkciók gyors és megbízható le
bonyolítására. A hosszú és részletes tervezésnek 
köszönhetően ez a kettéosztottság nem okoz a 
rendszer működésében semminemű zavart vagy 
fennakadást.

A rendszer tervezésénél figyelembe vettük a 
hazai könyvtárak működésének megszokott ügy
rendjét, bizonylatolási mechanizmusát, valamint 
az egyes munkahelyek egymás közötti kapcsola
tát. Alapvető szempontunk a gyors és igényes ki
szolgálás volt.

Azt hiszem, hogy ez a rendszer az eddigi 
könyvtárgépesítési szemléleten túllép: funkciói
ban nem áll meg a könyvtári dolgozók igényei
nek kielégítésénél, hanem az olvasók minél gyor
sabb kiszolgálását tűzte ki célul. Ez a felfogás a 
kölcsönzési rendszer felépítésében látható legin
kább, amely szemléletében és funkcióiban 
messze túlmutat a hagyományos értelemben vett 
könyvtári kölcsönzés funkcióin. Ennélfogva a 
rendszer alkalmazása maga után vonja a szolgál
tatások és tevékenységek újragondolását és 
szükség esetén átszervezését is. A gyors kiszol
gálás érdekében az egész rendszer a vonalkódra 
épül, akár a dokumentum oldaláról, akár a köl
csönző oldaláról tekintjük az azonosítást.

A rendszer felépítése

A PCLIB rendszer két alrendszere között egy 
ún. műazonosító (Id. a 3. és a 4. ábrát) teremti 
meg az offline kapcsolatot:

A használat során ez a következőket jelenti: 
X olvasó keresi az Y feltételrendszert kielégítő 
művet (vagy műveket). A tematikus alrendszer
ben megkeresi és kiválogatja a kívánt műveket, 
és feljegyzi azok műazonosítóit. Ezek után a köl
csönző könyvtáros a műazonosítók alapján pon
tos és percre kész információt tud adni ezen mű
vekhez tartozó példányok aktuális helyéről és ál
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lapotáról. Előjegyzést vehet fel X számára az 
adott művekre, kikérheti a raktárból, ha van sza
bad példány, vagy elirányfthatja X-et a szabad 
példányok aktuális lelőhelyére. Felmerülhet a 
kérdés, hogy miért nem látja X a lekérdezett mű
vek adataival együtt a hozzá tartozó példányok 
lelőhelyeit és állapotukat, és miért kell még egy 
lépés ezen információ megszerzéséhez? Ehhez 
vizsgáljuk meg, hogy X-nek miért van szüksége a 
dokumentum egy példányára. Tegyük fel, hogy X 
közvetlenül hozzáférhet a példányok adataihoz!

1. A rendszer szerint van a szabadpolcon 
példány, X megtalálta, és ki szeretné kölcsönözni 
=► kölcsönző könyvtáros

2. A rendszer szerint van a szabadpolcon 
példány, X megtalálta, de csak bele szeretne 
nézni

3. A rendszer szerint van a szabadpolcon 
példány, de X nem találja => kölcsönző könyv
táros

4. A rendszer szerint csak a raktárban van 
szabad példány => kölcsönző könyvtáros

5. A rendszer szerint jelenleg nincs a könyv
tárban szabad példány => kölcsönző könyvtáros 
(előjegyzés)

Látható tehát, hogy az 5 esetből csak egy
szer nem kell a könyvtáros közreműködése. A 
dolog másik oldala, hogy az örökös könyv
tároshoz való fordulás nem okoz túl nagy tumul
tust a pultnál, mivel a tájékoztatás és kölcsönzés 
ideje a régi, kézi rendszernek a töredékére csök
ken a PCLIB-bel. A PCLIB rendszer még jó né
hány ehhez hasonló, látszólag kényelmetlen 
megoldást tartalmaz, de ez valóban csak a lát
szat, mivel igen alaposan és gyakorlatiasan vé
geztük a tervezését.

Egy másik példa arra, hogy a tematikus rész 
miért válik el a menedzsmenttől: Egy mű válto
zatlan utánnyomása szigorúan vett bibliográfiai 
szempontból másik műnek számít (új kiadó, új 
kiadási év, új kiadási hely, új kiadásjelzés stb). 
Kölcsönzési szempontból azonban ugyanazon 
mű újabb példányairól van szó, mivel az előjegy- 
zőt nem érdekli, hogy melyik kiadást kapja meg, 
ha az tartalmában változatlan. Hasonló problé
ma, hogy egy folyóiratcikk- vagy könyvanalitika 
nem fér bele a menedzsment-rész logikájába. 
Természetesen olyan adatbáziskezelőkön kifej
lesztett könyvtári rendszerek is léteznek, ame
lyeknek az ilyen szempontok nem problémák, 
azonban ezek ára nagyságrendben többszöröse 
a PCLIB fejlesztő környezete (ti. CLIPPER és

ISIS) árának, amely kihatással van a könyvtári 
rendszer árára.

A PCLIB másik alapvető sajátossága, hogy a 
dokumentumok egyes példányainak mozgása 
vagy állapotváltozása -  az adatkezelés logikája 
szempontjából -  egységesen a kölcsönzés té
makörébe tartozik. Ennek megfelelően, minden 
helynek és állapotnak van olvasójegye és vonal
kódja. Például a kötészetre adás, az állományból 
való kivonás, a címleírásra vagy dokumentálásra 
való kiadás mind mind ún. olvasójegyre történő 
„kölcsönzéssel” történik. A törlés (fizikai értelem
ben) természetesen nincs beépítve a PCLIB-be, 
mivel a hagyományos leltárból sem kaparjuk ki 
pengével a könyvre vonatkozó adatokat.

Ezekhez a műveletekhez kifejlesztettünk egy 
ún. kétszintű kölcsönzési rendszert, melynek a 
következő a lényege:

► minden példány alaphelyzetben az ún. 0- 
ás szinten van. (Ez a fizikailag létező vagy 
fiktív központi raktár.);

► a példány a 0-ás szintről csak „felszerel
ve” és kölcsönzés útján kerülhet ki;

► a 0-ás szint körül helyezkedik el az 1. 
szint.

Az 1. szinten helyezkednek el azok a kisebb 
könyvtári egységek, amelyek leltári felelősséggel 
és elszámolási kötelezettséggel tartoznak a 0-ás 
szintnek. Ilyen egységek pl. az olvasóterem, a 
szabadpolcos kölcsönzői tér, a tanszékek, a leté
ti könyvtárak stb.

Az 1. szint körül van a 2. szint.
A 2. szinten lévők (személyek vagy intézmé

nyek mint végfelhasználók) mind az 1-es, mind a 
0-ás szintről igényelhetnek dokumentumokat, de 
ezeket csak az erre kijelölt 1. szintű helyek adhat
ják ki nekik.

A dokumentumok mozgásának ez a kétlép
csős hierarchiája nagyon kellemes felületet bizto
sít a leltározáshoz, illetve az állománygazdálko
dáshoz. Valójában nem tér el ez a logika a 
könyvtárakban jelenleg használt logikától, hiszen 
a legtöbb könyvtárban például minden példány a 
beérkezésekor nagyságrendi raktári jelzetet kap, 
függetlenül attól, hogy átmenetileg szabadpolcra 
kerül-e vagy sem.

Az 1. szint prioritása előjegyzés esetén na
gyobb, mint a 2. szinté. A 2. szinten kintlévő pél
dány 1. szintű kölcsönzője tetszés szerint meg
változtatható, mivel ez csak a 2. szintről való 
visszahozás utáni irányítást mondja meg. Ily mó
don például nagyon könnyen be lehet avatkozni
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az automatikus előjegyzési rendszer irányítási al
goritmusába, hiszen a második szintű kölcsön
zők idő szerinti sorrendben várakoznak a műre, 
foglalkozási kódjuktól függetlenül.

A gyors leválogatások biztosítása érdekében 
van a kölcsönzésben egy kompromisszumos 
korlát, miszerint egy „olvasójegyre” 4000 pél
dánynál többet nem ajánlatos „kikölcsönözni” . 
Ebből kifolyólag azon első szintű kölcsönzők 
(például a szabadpolcos tér, az olvasóterem 
stb.), ahol ennél több példány van, több „olvasó
jeggyel” kell, hogy rendelkezzenek.

A kölcsönzést azért emeltük ki ilyen részlete
sen a rendszer felépítésének taglalása közben, 
mert egyrészt itt kap értelmet minden könyvtári 
háttérmunka, ennek megfelelően rend
szerünkben e funkción keresztül mutatható be 
legjobban a két alrendszer kapcsolata, másrészt 
szerettünk volna arra rávilágítani, hogy egy 
könyvtár gépesítése nem a hardver és szoftver 
beszerzésével kezdődik és (esetenként) végző
dik.

A könyvtári menedzsment-rész

A könyvtári menedzsment-rész az alábbi 
funkciókat tartalmazza:

-  deziderálás
-  megrendelés
-  érkeztetés
-  felszerelés
-  kölcsönzés

Minden funkcióhoz tartoznak adatbeviteli, 
adatmódosítási, nyomtatási és statisztika készíté
si lehetőségek. A statisztikák mindig az éppen 
aktuális állapotot tükrözik egy-egy állományra 
vagy egy állomány adott részére vonatkoztatva. 
Ennek megfelelően a biznyos időintervallumra 
szóló statisztikák összeállítása úgy végezhető el, 
hogy a vizsgált időintervallum elején és végén is 
el kell készíteni az adott statisztikát, az eredmé
nyeket kinyomtatva a megfelelő adatok különb
ségét kell képezni.

Olyan jellegű nyomtatások, mint például a 
megrendelés vagy az értesítés nyomtatása, min
dig A4-es lapra készülnek, olyan szerkezetben, 
hogy a postázandókat ablakos borítékba lehet 
tenni.

Az elérés módjainál esetenként használható 
szövegrészlet szerinti szekvenciális keresés azt

jelenti, hogy a megadott karaktersorozatot és a 
tételek szöveges adatait nagybetűre konvertálva 
vizsgálja a tartalmazás szempontjából. Ez a meg
oldás ún. balról és jobbról csonkolt szórészlet- 
keresést egyaránt lehetővé tesz. (Pl.: a war ben
ne van a Software szóban, így a war alapján is 
visszanyerjük a software szót.)

Azt, hogy a könyvtár dolgozói közül személy 
szerint ki, melyiket használhatja a felsorolt funkci
ók közül, előre meg kell tervezni és a rendszer 
installálása során az installálást végző programo
zóval tudatni kell.

Deziderálás (rendelés előkészítés)

A PCLIB által adott dezideráta-azonosító 
egészen az egyedi leltárba vételig azonosítja a 
deziderátát, majd később a megrendelést. Után- 
rendelés esetén a mű azonosítója alapján az űr
lapba beemelődik a mű leírásából a 2x50 karak
ternyi szöveg. Utánrendelés esetén ezen mód
szer használata kötelező, de a kétsoros szöveg 
tetszés szerint átírható. A 2x50 karakternyi helyre 
a mű azon adatait kell beírni, melyek a szállító 
számára (megrendelés esetén) a megrendelés 
teljesítése érdekében szükséges. A „Ki rendeli 
meg” adat csak statisztikai és pénzügyi szem
pontból érdekes. A „Kinek a részére” az automa
tikus irányítást vezérli az érkeztetésnél. A „Milyen 
fedezetből" a pénzügyi bontást teszi lehetővé.

Megrendelés

A megrendelés összeállításánál a deziderálás 
összes lehetősége is a rendelkezésünkre áll. En
nek megfelelően, akinek van jogosultsága, hogy 
megrendeléseket készítsen, implicite joga van a 
dezideráták bevitelére és módosítására is. A 
megrendelés funkció tartalmazza a dezideráták- 
nak a szállítókhoz való rendelését, a szállítók 
adatainak bevitelét és módosítását, valamint a 
dezideráta és megrendelés statisztikáit.

Nyomtatások és statisztikai gyűjtés: egysze
rű lista az összeállított megrendelésről; részletes 
lista az összeállított megrendelésről; tájékoztató 
jegyzék formátumú lista az első szintű kölcsön
zők számára; megrendelés forma a szállító szá
mára.

A PCLIB által adott szállító-azonosító gyor
sabbá és egyértelművé teszi a szállító behasonlí- 
tását és megkeresését. A szállító megnevezése a 
megrendelésnél a megszólításban jelenik meg. A
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Minta a deziderálásra és a megrendelésre 

DESIDERATA ADATAIM! BEVITEL!
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szállítónál lévő pénzfedezetből számlázás után 
automatikusan levonódik a kért dokumentum
csoport összértéke. Amennyiben a megrendelés 
összeállításánál a fedezet értéke kisebb mint, a 
dokumentumok összértéke, akkor az összérték a 
képernyőn villogva jelenik meg. A szállító „postai 
címzés” mezőibe beírt karaktersorozat mint cím
zés fog megjelenni a megrendelés nyomtatásá
nál.

Nyomtatott listák készíthetők a szállítókról, a 
megrendelés expediálására váró dokumentu
mokról és a megrendelés alatt lévőkről. A rend
szer nem engedi, hogy ugyanannak a szállítónak 
duplán küldjük el ugyanazt a megrendelést.

Érkeztetés (csoportos és egyedi leltár)

Minden dokumentumot, amely a könyvtárba 
beérkezik, először csoportos, majd egyedi leltár
ba kell venni.

A csoportos leltárba vétel két lépésből áll: a 
csoportos leltári adatokat tartalmazó űrlap kitöl
tése; a főnaplószámra érkeztetett összes pél
dány vonalkódjának beolvasása a rendszerbe.

Az egyedi leltárba vételhez minden adat át
emelhető a megrendelésből és szükség esetén 
pontosítható (pl., ha a rendelési ár nem azonos a 
számlázott árral, stb.)

Mivel a megrendelés mindig behasonlítással 
kezdődik, így a megrendeléskor megadott műa
zonosító alapján természetesen utánrendelés 
esetén is tudja a rendszer, hogy melyik meglévő 
dokumentumhoz vásároltunk további példányo
kat. így a duplumok nyilvántartása automatiku
san történik.

A csoportos és az egyedi leltár alapján is kü
lönböző statisztikai gyűjtések készíthetők. Ter
mészetesen az egyedi és csoportos leltárakat 
nem kell párhuzamosan hagyományosan vezet
ni, bármely főnaplószámtól bármikor kinyomtat
hatók a leltárkönyv Ivei.

Minta a csoportos leltári listára

230 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2.



Az első hazai fejlesztésű, PC környezetben működő integrált könyvtári rendszer

Minta az egyedi lettári listára

EGYEDI LELTÁR

Felszerelés

Ez a funkció biztosítja azt, hogy a számítógé
pes rendszerre zökkenőmentesen át lehessen 
térni. Ez elsősorban a kölcsönzésben leírt funkci
ók támogatását szolgálja. A gyakorlatban azt is 
jelenti, hogy a PCLIB üzembehelyezése és haté
kony alkalmazása együtt jár azzal, hogy a koráb
ban állományba vett dokumentumokat vagy a 
kölcsönzés beindítása, vagy egy adott példány 
kikölcsönzése előtt fel kell szerelni. (Ha a cédula- 
katalógus alapján raktári kikérés történik, akkor 
ugyancsak fel kell szerelni a példányt a kölcsön
zés előtt.) Az előkészített vonalkódokat be kell ra
gasztani a könyvbe, és a dokumentum azonosí
tásához szükséges legfontosabb adatokat (szer
ző, cím, kiadás, kiadó, a megjelenés helye, éve, a 
dokumentumban található raktári jel, leltári szám) 
gépre kell vinni. Ez max. 200 karakter műven
ként. Ha már egyszer felvettük a mű adatait, csak 
a vonalkódokat kell hozzárendelni a műazonosó- 
tóhoz! (Ezt a feldolgozást neveztük el felszerelés
nek.) A módszer megegyezik az egyedi leitárba 
vétellel, a következő három dolog kivételével:

-  Egy felszerelésre váró dokumentumot nem 
kell (és nem is szabad) csoportos leltárba 
venni (ezt már leltároztuk)!

-  Felszerelés előtt mindig be kell hasonlítani, 
de ez nem történhet a megrendelés-azonosí
tó alapján.

-  Felszereléskor az automatikus raktári jelzet 
és leltári szám kiosztás nem működik.

Kölcsönzés

A kölcsönzés PCLIB-beli logikájáról részlete
sen már szóltunk a rendszer felépítésének ismer
tetése során.

Lévén, hogy a PCLIB egyik legjobban „kita
lált” funkciójáról van szó, természetes, hogy a le
hetőségek köre itt a legnagyobb. Részletes be
mutatására egy önálló cikk sem lenne elég. Főbb 
funkciók a korábban még említetteken kívül: a 
dokumentumok kölcsönzése, visszavétele, 
hosszabítása, kikérés a raktárból (nyomtatja a 
raktári kikérőt a hálózatra kapcsolt raktárban el
helyezett nyomtatón), információt kapunk bár
mely dokumentum hollétéről három irányból
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megközelíthetően (műazonosító, olvasó, vonal
kód megadásávával), automatikus előjegyzést 
tehetünk művekre. Mindehhez társulnak a külön
böző listázások: a felszólítások elkészítése, érte
sítés az előjegyzett dokumentumok beérkezésé
ről, a letéti állományok listái, stb.; statisztikák a 
kölcsönzésről, a kölcsönzőkről, a kölcsönzésben 
lévő dokumentumokról.

Tematikus rész

Mint azt már előzőleg többször említettük, az 
összefoglalóan tematikus résznek nevezett funk
ciók az UNESCO által forgalmazott és eléggé el
terjedt Micro-ISIS adatbáziskezelő 3.0-ás verzió
jára épülnek.

Ezzel az eszközzel készültek el a következő 
funkciók:

► tematikus keresés,
► címleírás,
► témafigyelés (SDI);
valamint a szintén az ISIS 3.0 verzióra alapu

ló ISIS-Pascal és Turbo Pascal fejlesztéssel való
sult meg a KARDEX rendszer. Az ISIS 3.0 alap- 
rendszer kiegészül a „supervisor”-i (ellenőrzési 
jogkörrel ellátott) tevékenységekkel. Termé
szetesen használható az ISIS összes funkciója is. 
A PCLIB számára elkészítettünk egy olyan fel
használói felületet, amelyik lehetővé teszi, hogy 
az ISIS által nyújtott lehetőségek könnyen és ké
nyelmesen legyenek használhatók. A legfeljebb 
10 kijelölt felhasználó tevékenységi körét az el
lenőrző program online módon tudja változtatni. 
A kitüntetett szerepet betöltő „supervisor” és 
„guest” felhasználók nem törölhetőek. „Guest” 
felhasználó alatt egy olyan csoport értendő, 
amelynek tagjai normális esetben csak a keresé
si funkciókhoz férhetnek hozzá. Az ISIS 3.0 ver
zió az UNESCO szerint többfelhasználós, de a 
gyakorlatban ez a rosszul megvalósított lock 
rendszer (ez biztosítja, hogy egyidejűleg csak 
egy felhasználó módosíthassa a rekordokat) mi
att használhatatlan, ezért a supervisori joggal el
érhető lock funkciók kerültek kifejlesztésre. A 
konkurens hozzáférések nem tanácsosak a rend
szerben. Elvileg ugyan mind a 10 kijelölt felhasz
náló egyszerre használhatja pl. a címleírás funk
cióit, de egyidejűleg csak egy aktualizálhatja 
azokat. Ezt megfelelő munkaszervezéssel kell 
biztosítani. Többek között ezért is van az, hogy a 
menedzsment nem az ISIS-ben valósult meg.

Nem térünk ki a PCLIB 2.0-hoz kifejlesztett 
speciális ISIS funkciók ismertetésére, a sokak ál
tal ismert és használt PCLIB 1.5 verzió az 1.0 ver
zió továbbfejlesztése. Átmenetet képez az 1.0 és 
a 2.0 (Novell-hálózatos, teljes) verziók között. A 
2.0 hardverigénye (lásd később) már beruházás 
szintű. Vonalkódos, többfelhasználós, teljes és 
nagyon összetett. Milliós állományok és nagy for
galom lebonyolítására is alkalmas. Az 1.5 verzió 
gyakorlatilag csak néhány ezer példány kezelé
sére alkalmas, és csak kis forgalmú kölcsönzésre 
használható.

A KARDEX rendszer

Elképzelések, gondolatok az időszaki kiadvá
nyokról a KARDEX szemszögéből

Az időszaki kiadványok (továbbiakban: perio
dika) élete a könyvtárban igen sok vonatkozás
ban eltér a könyvekétől a feldolgozás, az állo
mány-nyilvántartás menete, az állományfeltárás, 
a raktározás, és a használtatás módja tekinteté
ben. A KARDEX szemszögéből nézve két mozza
natot kívánok kiemelni, melyek az időszaki kiad
ványok sajátosságaiból adódnak, és segítenek 
bepillantást nyerni a KARDEX „lelkivilágába”.

Az egyik a részegységek kérdése, a másik a 
használtatás sajátosságai.

Talán a legdöntőbb különbség a könyvekhez 
viszonyítva az, hogy mást tekinthetünk könyvtári 
egységnek a könyv és mást a periodika eseté
ben; ez a megjelenési egység és az állománya
datok összefüggéseiben válik nyilvánvalóvá. A 
folyamatosan megjelenő részegységekből idő
szakonként a könyvtár köteteket alakíthat ki. 
Hogy ezt mikor teszi, azt egyrészt az időszaki ki
advány periodicitása, másrészt a részegységek 
számozási módja határozza meg. Az évfolyamok 
esetében például az egy év alatt megjelenő rész
egységek összessége alakít ki egy kötetet. A 
tényleges kötetszám, a bekötött kötetek száma a 
periodika fizikai sajátosságainak megfelelően 
egynél több is lehet, de ez már állománybavételi, 
illetve egyedi azonosítási probléma. Az „év” kez
dete ebből a szempontból nem lényeges, mert 
az év közepén induló évfolyamnak év közepén 
gyűlik össze valamennyi részegysége.
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Azoknál az időszaki kiadványoknál azonban, 
amelyeknél nem határozható meg pontosan az 
adott időszakban megjelenő részegységek szá
ma, a kötetek kialakításának fő szempontja nem 
az év megjelölése, mert pl. a volume-okra vagy 
Bandokra tagolódó időszaki kiadványoknál akár 
év közben is összeállíthatók a kötetek (ha megér
kezik a következő kötet nyitószáma).

A fentiek a példányok kurrens nyilvántartásá
nak eltérő módjait alakították ki a KARDEX rend
szerben. Míg a szabályos számozásúaknái 
egyszerre kitörölhető az egy-két évvel korábbi 
gyarapodás a következő évi érkeztetés előkészí
téseképpen, addig az eltérő számozásúaknái 
csak azokat a bejegyzéseket kell törölni, amelye
ket az állományadatokhoz már felhasználtam, az 
egész lista csak a folyóirat megszűnésekor töröl
hető.

A használat érdekessége az, hogy az egyes 
részegységek iránti érdeklődés a leltári nyilván
tartásba vétel előtt fokozatosan csökken. A bekö
tött évfolyamokban csak a tudományos szem
pontból értékálló közlemények, cikkek iránt van 
jelentősebb érdeklődés. Ebből következően 
hangsúlyozott jelentősége van annak, hogy a 
legfrissebb számok gyorsan bekerüljenek a nyil
vántartásba és azonnal kölcsönözhetővé válja
nak. Mindennek az olvasó számára is nyilvánva
lóvá kell válni: ha már kurrensen használja, akkor 
a visszahozatal időpontját, napját tudnia kell.

A KARDEX rendszer koncepciójának kidolgo
zásakor és a programok megírásakor négy alap- 
gondolat vezetett:

1. A könyvtáros és az olvasó számára is tel
jes körű tájékoztatást adni a könyvtári élet min
den fázisában az időszaki kiadvány valamennyi 
kisebb és nagyobb részegységéről, „körbe járni” 
az időszaki kiadványt mint jelenséget a könyv
tárban, figyelmen kívül hagyva a tartalmi kérdé
seket.

2. Nem kívántam a „folyóiratot gépesíteni” -  
ahogyan egyre inkább terjed a szakmai szóhasz
nálatban - ,  értve ez alatt gyakran azt, hogy a fo- 
lyóiratos munkatárs elfelejtheti a munka eddigi 
gyakorlatát, meg kell tanulnia a program adta le
hetőségeket, és ahhoz igazítania a további mun
kát. Én úgy vélem, hogy a megfelelő szakmai fel- 
készültséggel rendelkező munkatársak helyes el
képzelés alapján, célszerűen végzik munkájukat. 
A programrendszernek ezt a munkafolyamatot 
segítenie, kiszolgálnia kell, felvonultatva az adat- 
és programszervezés adta valamennyi lehetőséget.

3. A fenti gondolattal összefüggésben a mun
ka a programrendszerrel folyamatos párbeszéd 
formájában történjen. Ebben valamennyi, az 
adott munkafolyamatot érintő lehetőségről a kép
ernyőről értesüljön a könyvtáros, ugyanitt találja 
meg azokat az üzeneteket, amelyek a folyamatos 
belső ellenőrzések folyamán keletkeznek, és tud
tára adják a könyvtárosnak, hogy mikor milyen 
gondja van éppen a programrendszernek. Keze
lése legyen egyszerű, ne kelljen külön kezelési 
utasítást és kódrendszert elsajátítani. így alakult 
ki az, hogy a „fel” és „le” kurzorvezérlő billentyűk 
mellett a funkcióbillentyűk, az ENTER billentyű, 
valamint az „i” (igen) és „n” (nem) billentyűk he
lyének ismeretére van csupán szükség a prog
ramrendszer vezérléséhez.

4. Igyekeztem olyan eszközöket teremteni a 
programrendszeren belül, amelyekkel, ha he
lyesen él a könyvtáros, akkor minőségileg ár
nyaltabb szolgáltatást vehet igénybe, ám ha nem 
kellő körültekintéssel dolgozik, akkor a prog
ramrendszer „jóságáról” alkot kedvezőtlen véle
ményt.

A KARDEX programrendszer céljait, legfonto
sabb törekvéseit két csoportba sorolhatom:

1.) A rendszer a könyvtárban (dokumentá
ciós intézményben, bármely időszaki kiadványt 
beszerző és azt használatra közzétevő intéz
ményben: a továbbiakban könyvtár) fellelhető 
valamennyi időszaki kiadvány sorsát fizikailag 
követi nyomon. Ebből a szempontból különösen 
a következő kérdésekre kíván választ adni:

a. ) milyen időszaki kiadványokkal (-félesé
gekkel) rendelkezik a könyvtár;

b. ) ezekből a féleségekből hány példánnyal 
rendelkezik az intézmény (itt nemcsak magát a 
könyvtárat értem, hanem az intézményben lévő 
valamennyi könyvtárat, amelynek anyagát nyil
vántartják);

c. ) ezek a példányok kurrensen és lezárt egy
ségekként, hol találhatók;

d. ) a folyamatosan gyarapodó, kurrens pél
dányokból a vizsgált időig mely részegységek ér
keztek már meg, és melyek hiányoznak még;

e. ) a lezárt kötetekben mely régebbi gyara
podásé állomány található, és a kötetekben eset
leg mely részegységek hiányoznak.

Különösen fontos azokat a tevékenységeket 
figyelemmel kísérni, amelyeknél valamilyen oknál 
fogva -  de a használat vagy az ehhez szükséges 
munkák miatt -  az eredetileg meghatározott 
helytől eltérő helyen található meg az anyag.
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Ilyen például a referálásra, helyismereti munkák
ra (belső kölcsönzés) vagy ezektől különböző, 
bármely olvasónak (külső kölcsönzés) átadott 
kurrens számok hollétének követése. Ide sorol
hatók az éppen a kötészetnek átadott évfolya
mok is, amelyek már kurrensen nem gyarapod

nak, és mint lezárt évfolyamok még nem kölcsö
nözhetők vagy használhatók helyben.

2.) A második csoport feladata az előző kér
déskörben megfogalmazott célok támogatása, 
azok megvalósítása. (Segítségképpen lásd az 5. 
ábrát.)

5. ábra
A tevékenységek kapcsolata a KARDEX rendszerben
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Főbb tevékenységek:
a. ) A féleségek, a példányok azonosításához 

szükséges adatok meghatározása, módosítása, 
gondozása. Ezt a munkát el kell végezni a rend
szerben nyilvántartott egyéb társ- vagy részintéz
mények anyagával kapcsolatban is, amennyiben 
a szolgáltatási struktúra így kívánja. Mindezeket, 
mint adatgondozási tevékenységeket ellenőrizni 
kell.

b. ) Kurrens érkeztetés és hiánykezelés. Ha a 
könyvtár más társintézmények számára központi 
érkeztetést végez, akkor megegyezés szerint az 
érkeztetett és az átadott számokról nyomtatott 
összefoglaló jegyzéket készít.

c. ) A lezárt és/vagy bekötött évfolyamok nyil
vántartása.

Részmozzanatai:
-  a köttetési jegyzékek elkészítése a kötést 

végző intézmény számára átadott anyagok
ról;

-  az állományadatok felvitele, a könyvtári egy
ség egyedi azonosítása, felszerelése (vonal
kód);

-  a köteteken, évfolyamokon belüli hiányok 
pótlása.

d. ) A bibliográfiai leírás elkészítése vagy átvé
tele olyan intézményektől, amelyek ezeket szol
gáltatásként nyújtják, és gondoskodnak az át
adott tételek aktualizálásáról is. Jelenleg ilyenek 
az Országos Széchényi Könyvtár által létrehozott 
és gondozott Időszaki Kiadványok Bibliográfiája 
(IKB) a magyar folyóiratokról és a Nemzeti Perio
dika Adatbázis (NPA) a külföldi folyóiratokról.

e. ) A kurrens számok és a lezárt évfolyamok 
kölcsönzése.

f. ) A megrendelés támogatása, döntéselő
készítés, statisztikák, adatmentés és archiválás.

A KARDEX rendszer funkcióinak leírása

A funkciók leírásával párhuzamosan bemu
tatom a KARDEX rendszer adatszerkezetét a te
vékenységkapcsolatok függvényében.

1. Adatelőkészítés

Erre a munkafolyamatra az alapadatok tisztá
zása előtt kerül sor. A rendszerrel még a felhasz
nálás előtt közölni kell, hogy a könyvtár a kurrens 
anyagát hol kívánja használtatni vagy tárolni.

Ezek a kurrens helyek lehetnek a könyvtár külön
böző szolgálati pontjai vagy munkaterületei, de 
lehetnek azok a társintézmények is, amelyeknek 
esetleg érkeztet a könyvtár (pl.: a központi 
könyvtár olvasóterme (szolgálati pont), a köz
ponti könyvtár feldolgozó szobája (munkahely), 
az Agrárgazdaságtani Tanszék (társintézmény), 
Pallag (társintézmény más helységben) stb.

A kurrens helyek megnevezése szolgál arra 
is, hogy az időszaki kiadványok vásárlása esetén 
a költséget viselő intézményt példányonként azo
nosítani lehessen. Max. 200 ilyen hely kezelésére 
van felkészítve a rendszer. Azért szükséges ezt 
előre megadni, mert:

-  az alapadatok feltöltésénél ezeket a helyeket 
már csak át kell emelni egy aktív ablakból, 
melynek következtében kiküszöbölhetők a 
téves bejegyzések, az eltérő rövidítések, va
lamint sok adatbeviteli gépelést vesz le a 
könyvtáros válláról,

-  ha változik a helyek megnevezése (össze
vonják őket vagy megszűnnek), nem szük
séges példányonként újra átírni a megneve
zést, mert a program kívánság szerint átve
zeti a változásokat.
Itt történik a periodicitások értelmezése is 

(bár erre az alapadatok gondozásánál is van le
hetőség). Az időszaki kiadványok igen változatos 
formában közük megjelenésük gyakoriságát, és 
legalább ilyen változatos a megjelenő részegysé
gek száma is. A KARDEX rendszer beépített hi
ánykezelő mechanizmussal rendelkezik, amely
nek az itt megadott értékek a viszonyítás alapjai. 
Bármilyen lehet tehát a periodicitás megnevezé
se, ha hónapokra lebontva meg lehet adni a vár
hatóan megjelenő részegységek számát -  va
gyis a periodika szabályos megjelenésű - ,  akkor 
ezt összevetve a ténylegesen megjelent számok
kal, megnevezhetők e hiányzó részegységek.

2. Adatátvétel I.

Az alapadatok feltöltésének második előké
szítő mozzanata nem más, mint az Időszaki Kiad
ványok Bibliográfiája (IKB) és a Nemzeti Periodi
ka Adatbázis (NPA) adatainak felhasználása. Az 
IKB ISIS-adatbázis megfelelő formátumokkal ren
delkezik ahhoz, hogy a bevitt adatokból -  né
hány, gépi szervezési ok miatti eltéréstől eltekint
ve -  szabványos bibliográfiai leírást készítsen. 
Ezt a megszerkesztett leírást átemelem az alapa
datokhoz, és ettől kezdve az IKB adatbázisra
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Ez a lehetőség csak akkor adott, ha abban 
az intézményben, amelyben a KARDEX rendszert 
alkalmazni kívánják, már előzőleg valamilyen

(ISIS- vagy dBASE-alapú) adatbázisokat építet
tek, és azokban a rendszer szempontjából érté
kes, átvételre érdemes adatanyag van.

4.Alapadatok feltöltése, módosítása

A feltöltésre váró mezők a célok szerinti cso
portosításban (Id. az alábbi képernyőképet is):

a. ) féleségek azonosítása:
► főcím
► ágazati jel, ágazati cím, alcím
► megjelenési hely
► ISSN szám, vagy pl. orosz folyóiratoknál

_____ index_____________________  ^
b. ) példányok azonosítása (egy féleséghez

max. 15):
► azonosító (helyrajzi szám, raktári jelzet 

stb.)
► kurrens hely
► beszerzési forrás (vétel, csere, köteles, 

ajándék)

: köv-elözö pld EHTEE - pldszerkeeztéa EB - pldtörlés TAB - kilép
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► példányhoz tartozó megjegyzések
► folyamatos vagy esetenkénti rendelés 

(standing)
► a költségviselő neve vásárolt példány ese

tén

valamint különböző tevékenységek vezérléséhez 
szükséges mezők.

Az adatok feltöltését egy adatbeviteli hibake
zelő mechanizmus ellenőrzi, és a rekord rögzíté
se után azonnal jelzi az adatbázis építője számá
ra, hogy mi kerülte el a figyelmét. A végső cél 
olyan adatanyag létrehozása a többi feldolgozó 
program számára, amellyel helyes eredmény ér
hető el.

A hibakezelő mechanizmus által figyelt jelen
ségek, pl.:

-  a főcím üres;
-  a főcím nem kezdődhet üres karakterrel 

(space);
-  a megjelenési hely hiányzik;
-  a „hazai" vagy „külföldi” bejegyzés hiányzik;
-  hiányzik a „szabályos-eltérő” jelleg megadá

sa;
-  a ... példány kurrens helye hiányzik;
-  a ... példány forrása hiányzik;
-  a ... példány vásárolt, de a költséget viselő 

nincs megnevezve, stb.
Az alapadatokat közvetlenül használja a ren

delés-támogatás. A rendelés-támogatás fő célja, 
hogy a könyvtárnak összefoglaló rálátása legyen 
az egyes részegységek által rendelt periodikákra, 
különös tekintettel a rendelési árra, illetve a költ
ségviselőre. A folyóiratrendelések összesítése 
két csoportban történik, külön a hazai, külön a

külföldi folyóiratoké. Az összesítés végén szere
pel az, hogy hány féleséget, hány példányban és 
milyen értékben vásárolt az intézmény. Ebből ki
emelendő az az összeg, amelyet más intézmény 
vagy a központi könyvtár térít. Példaként álljon itt 
a DATE Központi Könyvtár előző évi folyóiratren
deléséről készült tájékoztató összesítésének 
részlete:

Agroflzikal és Agrometeorológiai Tanszék

Biofizika
9048 Ft
(Központi Könyvtár)

Meteorologija i Gidrologija 
3840 Ft

Remote Sensing of Environment 
56746 Ft

Studia Biophysica 
10870 Ft

Az intézmény 4 folyóiratot vásárolt 80504 Ft értékben. 
Ebből 9048 Ft-ot a Központi Könyvtár térít.

5. Kurrens érkeztetés

Az egymás után következő részegységek ér
keztetése a következő elgondoláson alapszik:

Az időszaki kiadványokat két nagy csoportba 
sorolom a számozás módja szerint: az általam 
szabályosnak, illetve eltérő számozásúnak neve
zettekre. Szabályos számozású alatt azt értem, 
hogy az adott időszak alatt megjelenő részegy
ségek száma közelítőleg megadható, periodicitá
sa alapján évente minimum egy száma megjele
nik, és a példányokat folyamatosan, pl. újraindu
lás nélkül számozza. A maximum nincs 
meghatározva, de a programrendszer 360 szá
mot kezel egy időszak alatt.

A fentiekhez képest eltérő számozású az 
olyan periodika -  például acta - ,  amely kötetek
re bomlik, a köteteken belül újraindul eggyel kez
dődően:

Acta Physiologica Hungarica 
Vol.77, No. 1-2. (1991)
Vol.77, No.3-4. (1991)
Vol.78, No. 1-2. (1991).

A két számozási mód eltérő kezelést igényel. 
Szabályos számozás esetén elég csak érkezte
téskor a periodikát és a megfelelő példányt kivá
lasztani és bevinni a következő részegység szá
mát.
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Folyóiratkiválasztás kurrens érkeztetéshez

Érkeztetés,törlés,száninfornáció,ESC^kilép (e/t/i) F10-teljes cis F9-vissza

Ebből a hiánykezelés meg tudja állapítani, 
hogy mi van meg és minek kell még megérkez
nie. Az eltérő számozás esetén azt a számozás
megnevezést kell beírni, amelyik a kiadványon 
szerepel, kötetlen szöveg formájában.

Egyszerre egy időben két évet lehet érkeztet
ni. Ennek a furcsa megállapításnak az a tapasz
talat az alapja, hogy az időszaki kiadványok -  
különösen, ha forrásuk kötelespéldány -  ritkán 
érkeznek meg abban az évben, amelyben kelle
ne. A gyakorlat az, hogy az előző évi anyag még 
nem teljes, de a következő évi számok már meg
jelennek. Ilyenkor két „kurrens évet” kell párhu
zamosan építeni. Ez a helyzet akkor is, ha a kur
rens évben vész el szám. Mindezek mellett lehe
tőség van bármikor megnyitni, akár az előző 
évben is, a következő évet, ha a megjelenés úgy 
kívánja. Ilyenkor azonban a megfelelő körültekin
tés mellett megszűnik a két évvel korábbi érkez
tetés. így a két évet féleségenként és példányon
ként dinamikusan kezeli a rendszer. Megeshet, 
hogy pl. 1989-ben még érkezett szám, majd szü
netelt -  anélkül, hogy jelezte volna - ,  és csak 
1991-ben jelent meg a következő száma, mintha

mi sem történt volna. Ekkor a régi „kurrens év” 
az 1989-es lesz, az új kurrens év az 1991-es, és 
megnyitható az 1992-es év is (ekkor zárul le az 
1989-es év).

Az esetleges számonkénti megjegyzés (mág
neslemezmelléklet, jogszabálymelléklet stb.) 
megadása után a rendszer ad egy azonosító szá
mot, melyet rá kell vezetni a kiadványra. Ez egy 
ideiglenes szám, addig érvényes, amíg a kötetet 
fel nem veszik a nyilvántartásba és vonalkódot 
nem kap. Ez a kölcsönzési számazonosító, a kur
rens számok kölcsönzésének alapja. Az érkezte
téskor is lehetőség van arra, hogy a régebbi szá
mok kölcsönzését kövessük, bármely számról itt 
is megtudható, hogy kinél van kint, mikor vitte el, 
és mikor kell visszahoznia.

Az egy nap érkeztetett számokról a különbö
ző részintézmények számára napi átadó lista ké
szíthető, ha az adminisztrációs hagyományok ezt 
megkövetelik. Ezt a részintézmények szerint cso
portosítva külön-külön, két példányban, nyomta
tásban készítjük el.

Időről időre elemezni lehet az egész érkezte
tett „legutóbbi” kurrens évet a hiányok felderítése
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szempontjából. Ezt csak a szabályos számozású 
és értelmezett periodicitásé féleségek tekinteté
ben végzi el a rendszer.

Felépítése:
Féleség

Példány
Hiány a meglevőkhöz viszonyítva 
-»amennyinek kellene lennie a leg
utóbb megjelent szám után.

Erről szükség szerint szintén nyomtatott lista 
készül. A lista figyelemfelhívás céljából készül, a 
hosszadalmas hasonlító munkától menekíti meg 
a könyvtárost. Az eltérő számozású időszaki ki
adványok esetében -  amelyek egy átlagos ösz- 
szetételű állomány nem jelentékeny hányadát te
szik ki -  keresés nélkül végig lehet lapozni a lis
tát és ellenőrizni a hiányt.

6. Állományadatok bevitele a rendszerbe, fel
szerelés

A lezárt évfolyamok -  köttetés utáni -  mun
kafolyamata az állományadatok megállapítása, a 
vonalkódok felvitele a kötetre.

Függetlenül attól, hogy egy évfolyamot hány 
kötetbe sikerült bekötni, minden kötet egy vonal
kódot kap. A vonalkód egyrészt a bekötött évfo

lyamok kölcsönzésének, másrészt a leltári állo- 
mánybavétel alapja. Az állománybejegyzések kö
vetik a kötetbeosztást: ahány kötet, annyi be
jegyzés. Az állományadatok megfogalmazásá
ban sincs magára hagyatva a könyvtáros. Az 
egységes szemlélet kialakításához adnék tám
pontot, nagy mennyiségű példaanyag elemzésé
nek tapasztalatait közreadva. Lássuk a segítség
ként adott, a lap alján található képernyőszöveg 
egy részletét példának.

IV. Párhuzamos számozások

je le :-»  Ait+196ésAlt+175 karakter

Bonsai magazin (megjelenik évszakonként)

Magyar tudomány (havonként)

indult Új folyam 1. = 63. köt. 1 /3. sz. (1956. jan./márc.)-
[96] 96. köt. -»  Új folyam 34. köt. 1989.1-12. sz. T. + I.
[97] 97. köt. -»  Új folyam 35. köt. 1990.1-12. sz. T. + I.

Folyóiratkiválasztás állományfelvitelhez

liván változtatni az adatokon? (i/n)
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A bejegyzési munka végeredményeképpen 
nemcsak azok a kötetek kerülnek ki a képer
nyőre, amelyek megvannak, hanem kihagyja 
azoknak az évfolyamoknak, köteteknek a helyét 
is, amelyek hiányoznak. Arra is van lehetőség, 
hogy a köteteken belüli hiányokat regisztrálni 
tudjuk -  ezt tékázott anyag esetében is megte
hetjük. Ennek a bejegyzésnek a segítségével le
hetővé válik a régebbi hiányos évfolyamok hiá
nyainak összehasonlítása a különféle jegyzékek
kel (pl. országos körözésben lévő listák, 
hagyatékok feldolgozása, cserefelajánlások 
elemzése stb.).

A köttetési listák elkészítése folyamatosan 
történhet. Egyszerre tíz különböző lista párhuza
mos építésére nyílik lehetőség. Ennek leginkább 
akkor van jelentősége, ha az intézmény több 
könyvkötővel végezteti el ezt a munkát. Az át
adott évfolyamok megnevezését az olvasó is lát
hatja tájékoztatásképpen. Vannak olyan adatok 
az űrlapon, amelyek hosszú időn keresztül kísé
rik a periodikát, és biztosítják az egységességet. 
Ilyen pl. az aranyozási cím, a kötés színe és fajtá
ja vagy valamely speciális kívánság, melyet szük
ség szerint minden átadott évfolyamnál és listán 
meg lehet adni.

7. A kurrens és a régi anyag kölcsönzése

Azok számára, akik a teljes PCLIB 2.0 rend
szert használják -  nemcsak a KARDEX program- 
rendszert önállóan - ,  a régi anyag kölcsönzése 
esetében szabályos kölcsönzési lehetőség adó
dik: előjegyzés, a lejárati idő figyelése, felszólítás, 
statisztika stb. Akik csak a KARDEX rendszert 
használják, azok számára itt van lehetőség a pe
riodikák kölcsönzésére.

Ez jelenleg egy „csonka” kölcsönzési mecha
nizmus. Nem a kölcsönzés teljes megoldása ve
zetett, hanem az a törekvés, hogy mindig meg 
tudjam mondani az érdeklődők számára, hogy 
hol van az adott szám, még ilyen jellegű haszná
lat esetén is. Azt követem, hogy kinél van kint a 
kérdéses szám, mikor kölcsönözte ki, és mikor 
kell visszahoznia. Bekérem az olvasó vonalkód
ját, az olvasó nevét, a rendszer automatikusan 
adja a kölcsönzés dátumát (az aznapi dátum) és 
a lejárat dátumát. Nincs mögötte olvasói adatbá
zis, nincs statisztika, nincs előjegyzés stb. Ennek 
megoldása a későbbi fejlesztés feladatai közé 
tartozik. De a lejárati idő figyeltetése be van épít
ve, személyre és a féleségre vonatkozóan egya
ránt. (Ld. a 6. ábrát a következő oldalon.)

Töltse ki az adatmezőket !
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6. ábra
A PCLIB 2.0 és a KARDEX rendszer kapcsolata

Hardverigény

A teljes rendszer működése szempontjából 
talán pontosabb technológiai feltételekről beszél
ni (Id. a következő oldalon a 7.ábrát), megjegyez
ve azt, hogy főként adatelőkészítési céllal, egy 
gépen is üzemeltethető akár a PCLIB, akár a

KARDEX. A teljes kiépítettség a rendszeren dol
gozó munkatársak számától függ, de ha már há
lózaton üzemel, bizonyos, hogy észrevehető a 
rendszer hatékonysága. Az is természetes, hogy 
viszonylag összetett számítástechnikai hátteret 
igénylő rendszer nem üzemeltethető számítás- 
technikus nélkül.

DIVATJAMÚLT REGÉNYEK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELÉT szolgálja Nagy-Britanniában a Provincial 
Joint Fiction Reserve program. Ennek értelmében a már nem kapható s a könyvtári szabadpolcokról is 
eltűnt szépirodalmi művekből az ország könyvtári régiói együttesen kötelesek megőrizni 1-1 példányt. 

A szerzők nevének kezdőbetűi szerint osztják fel a megőrzendő anyagot az egyes régiók (megyei 
hálózatok) között. -  A British Library Dokumentumszolgáltató Központja (BLDSC) ugyanis nem tart 

szépirodalmat, a kötelespéldány-jogú könyvtárak pedig nem kölcsönözhetik ki alappéldányaikat. Ezzel 
az együttmőködéses formával lehet tehát biztosítani, hogy kutatók vagy más érdeklődők a régebbi 

szépirodalmi műveket is kikölcsönözhessék valahonnan.
(Interlending and Document Supply, 1991. okt.)

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2. 241



7. ábra
Ajánlott hardver konfiguráció a PCLIB 2.0-hoz

❖  *  ❖

Örömmel értesítíük, hogy megjelent a 
KÖNYVTÁRI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI TÉZAURUSZ új kiadása.

A  könyvtár- és tájékoztatástudomány szókincsének java részét felölelő gazdag szótár, amely 1150 
deszkriptorcikket, betűrendes és szakrendi mutatót tartalmaz, mindazoknak hasznos, akik saját 
könyvtárosi munkájukban tájékozottak szeretnének lenni -  oktatnak, -  tanulnak, -  a M A N C I  
adatbázisban keresnek szakirodalmat, -  a MAKSZAB  -ot, rendszeresen olvassák.

A  kiadvány ára 600,-Ft.
Telefonon, levélben, személyesen fogadunk el megrendeléseket.

Címünk: Szakkönyvtár
Budapest 
Budavári Palota 
1827

Telefon: 175-0686
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Kovács Mária

Környezetbarát termék

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokáli
san!” - ez a környezetvédelem nemzetközi jelsza
va. De tulajdonképpen mi a környezet? A levegő, 
a víz, a föld, az erdő - igen. De környezet a saját 
lakásunkban mérgező anyagokat tároló fürdő
szobánk, konyhánk, és füstös munkahelyünk, hol 
ébrenlétünknek minimum egyharmadát töltjük, 
vagy a ház, az utca, ahol lakunk, az előtte álló vi
rágládákba hajigáit szeméttel, a piszkos plakáttö
meggel az amúgy is málló falakon, vagy a régi és 
új üzletek ízléstelen, egymáshoz és az épület stí
lusához nem illő portáljai és papundekli feliratai, 
a minden kiszorítható, talpalatnyi helyen gomba 
módra szaporodó mocskos bódék és kalyibák, 
melyekben sokszor százezreket forgalmaznak tu
lajdonosaik, de „üzletük” külsejére egyetlen fillért 
nem szánnak.

James Kirkup angol költő Japánban tett útja 
alkalmából az ország természeti szépségeitől el
bűvölve és nagyvárosai förtelmes épületrengete
gétől elborzadva megállapította: „A japánoknak 
rendkívüli érzékük van a szépséghez, de igen 
kevés a rúthoz - míg ennek ellenkezője áll az an
golokra", tette hozzá. Vajon mit szólna mihoz- 
zánk? Tájékozatlanságunkhoz, makacs közö
nyünkhöz minden iránt, ami „közös” : legyen az 
erdő, park, ház, utca - vagy „Ügy”. Miközben a 
tengerentúl és Európában már teljes gőzzel 
igyekszenek visszafordítani azokat a globális ka
tasztrófába torkolló folyamatokat, melyeket az 
emberiség felelőtlenül önmaga ellen elindított, 
nálunk ez még csak most kezd egy szűk körben 
téma lenni, az „utca embere” egyáltalán nem 
foglalkozik vele.

Hogyan induljunk el, hogyan tanuljuk meg új
ból, mi a csúnya, mi a szép és mekkora környe
zetünk szerepe egészségünk, hangulatunk kiala
kításában? (Elkerülhetetlen az idézet: „Ép test
ben ép lélek”...) Hogy miért nem mindegy az, 
mennyit autózunk egy fulladó városban, mennyi 
ólommal töltjük meg gyermekeink tüdejét, vagy 
mennyi dohányfüsttel egymásét, - hogy milyen 
mérgeket és/vagy lebonthatatlan anyagokat zú
dítunk folyóinkba, ásunk el a földbe szeméttele
peinken, vagy égetünk el mérges gázokat ere
getve a levegőbe, hogy mennyi energiát pazar- 
lunk el feleslegesen és pótolhatatlanul. Hogy 
nem mindegy, mit okozunk mindezzel saját utó
dainknak, hazánknak, Európának, az egész Föld
nek?

Ha lassan terjednek is és nem eléggé általá
nos az érdeklődés irántuk, azért már nálunk is tu-
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catjával működnek országos, (pl. Magyar Kör
nyezetvédelmi Egyesület), helyi, (pl. Mártírok Út
ja Környezetvédő Egyesület) vagy egyetemeken, 
pártokon, egyesületeken (mint például a Buda
pesti Városvédő Egyesület Környezetvédő Cso
portja) belüli, ú.n. lakossági tömörülések. Ezek 
közül

A Talento Alapítvány Levegő Munkacso
portja (Budaörs, Pf.102, 2041; 153-7154) három 
éve működik, jelenleg 30 (!) társadalmi szerveze
tet tömörít magába, és számos független szakér
tő vesz részt munkájában. Elsősorban a közleke
dés okozta levegőszennyezést tanulmányozza 
és csökkentésére az illetékes hatóságok részére 
javaslatokat dolgoz ki. Több sikeres tiltakozó fel
vonulást szervezett, már az első 2 év alatt kb. 
százezer szórólapot osztott szét. Számos szak
mai összejövetelt rendezett, például az EKOT- 
RANS „Közlekedés és könem
zetközi konferenciát és kiállítást, melyen tizen
négy ország szakemberei vettek részt és 
hetvenkét előadás hangzott el. Többször szerve
zett szénmonoxid-méréseket és motorbeállításo
kat gépjárművek részére. Sajtótájékoztatásokkal, 
cikkekkel, nyilatkozatokkal, rádióelőadások szer
vezésével és televíziós szerepléssel széles körű 
felvilágosító munkát végez. Folyamatosan gyűjti 
az információkat a zöldterületek tényleges vagy 
tervezett beépítéséről. Bárki, egyénenként is 
csatlakozhat hozzájuk.

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Kör
nyezetvédelmi Központ ( Budapest, Mik
lós tér 1; 168-6284) Bush elnök javaslatára, 1990- 
ben jött létre és a nemrégiben felújított, 200 éves 
óbudai Selyemgombolyító épületében kapott he
lyet. Alapító okiratát a magyar, az amerikai, a hol
land kormány és az Európai Gazdasági Közös
ség képviselői írták alá, programjait és tevékeny
ségét nemzetközi igazgatótanács felügyeli, 
támogatja a környezetvédelmi innovációkat, a 
társadalmi párbeszédhez semleges fórumként 
szolgál, és környezetvédelmi információkat szol
gáltat. Mindehhez a szükséges szaktudás, az 
anyagi források a világ minden tájáról érkeznek.

A Központ programja három területre kon
centrálódik: a környezetszennyezés egészségi 
hatásai; a környezetszennyezési ellenőrzés ke
vésbé hatékony módszereinek felváltása ol
csóbb, környezetkímélő eljárások bevezetésével; 
alternatív energiaforrásokat előnyben részesítő 
energiapolitika támogatása pazarló és környezet- 
szennyező erőforrásokkal szemben.

E program megvalósításához a következő in
formációs források állnak rendelkezésre: nyom
tatványtár, adattár, CD-ROM vagy mikroszámító
gép-használat; információs csereszolgálatokkal 
és hálózatokkal való kapcsolatteremtés; új tech
nológiák, pl. térinformatikai rendszerek. A Köz
pont célja az, hogy különböző környezetvédelmi 
információs rendszerek adatait összegezze és 
továbbítsa.

Az „intézményi fejlesztés” célkitűzéseiben a 
különböző, szennyezéseket csökkentő és a hul
ladéktermelést minimalizáló, környezetkímélő, 
energiatakarékos technológiák kifejlesztését, ku
tatásait szponzorálja. Felkutatja a nemzetközi 
szaktudás- és anyagi forrásokat (pl. továbbkép
zési lehetőségeket, technikai eszközök ingyenes, 
adományozás útján való beszerzését, csereprog
ramokat), és azokat oda irányítja, ahol a legna
gyobb szükség van rájuk. Ezenkívül információk
kal szolgál közép- és kelet-európai környezetvé
delmi eseményekről és akciókról.

A Központ szemináriumokat, alkotóműhelye
ket, kerekasztal-beszélgetéseket szervez, külön
böző szintű oktatáshoz környezetvédelmi tan
anyagot dolgoz ki, kialakítja és fejleszti a környe
zetvédelmi oktatás eszközeit (amit különböző 
társadalmi szervezetek és egyesületek is támo
gatnak). Ha bármelyik, már működő környezet- 
védelmi csoport oktatási programot akar indítani, 
náluk jelentkezhet: támogatni fogják.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség ( 1054Budapest, Alkotmány u. 
29; 132-9940) „országos hatáskörű államigazga
tási szerv”, amit a kormány 1990. december 1- 
jén, az átszervezésekkel egyidőben hozott létre. 
A Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozik, de 
míg a Minisztérium elsősorban elvi, a KTF gya
korlati kérdésekkel foglalkozik és a levegő, a vi
zek, szennyezés, zaj, veszélyes hulladék, rádió
aktív kisugárzás és hasonló témakörökben koor
dinációs tevékenységet folytat. Ezenkívül az 
egész országot behálózó 12 környezetvédelmi 
felügyelőséget (Baja, Debrecen, Győr, Gyula, 
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfe
hérvár, Szolnok, Szombathely) irányítja.

A miskolci, észak-magyarországi felügyelő
ség havi környezet- és természetvédelmi tájékoz
tatóját, az „Új Körkép”-e\ a tervek szerint orszá
gos folyóirattá fejlesztik. A vidéki felügyelőségek 
közül pl. a dél-dunántúli (Pécs) környezetvédelmi 
szabadegyetemet tart biológia és földrajz szakos 
tanárok részére; Debrecenben középiskolát vég
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zett, jelenleg elhelyezkedni nem tudó diákok ré
szére környezetvédelmi oktatást terveznek, mely 
képesítést is ad.

A Környezetgazdálkodási intézet ( Bu
dapest, Alkotmány u. 29; 132-9940)* 1989-ben 
jött létre, most, 1992-ben az új, fokozott követel
ményeknek megfelelően átalakulóban van. A ter
vek szerint 12 intézet és egyéb szervezet tartozik 
hatáskörébe. Ezek közül:

► Az Informatikai önálló Osztály feladata a 
KIM számítástechnikai információs bázi
sának biztosítása, egyéb szervezetek 
rendszerelemzési, szervezési, számítás- 
technikai problémáinak megoldása, tudo
mányos és informatikai tájékoztatás, szer
vezési, számítástechnikai tanácsadás, 
szakvéleményezés.

► A Továbbképzési és Közgyűjteményi Inté
zet iskolai oktatási és szakmai képzési-to
vábbképzési feladatai keretében 10 kör
nyezetvédelmi és vízgazdálkodási szakkö
zépiskola, valamint tanfolyamrendszerű 
felnőttoktatás, továbbá környezetvédelmi 
szakemberképzés szakmai tananyagát 
dolgozza ki, és az oktatás szervezését, 
koordinálását végzi. Közgyűjteményi fel
adatai közé tartozik az esztergomi Ma
gyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múze
um fenntartása, a feltárt anyagok rend
szerezése, védettség kezdeményezése, 
ismertetése. Az Intézet üzemelteti az Or
szágos Környezetvédelmi és Vízügyi Le
véltárat is.

► A Környezetvédelmi Nemzetközi Projekt 
Iroda létesítését az indokolta, hogy a kör
nyezeti problémák megoldása Magyaror
szágon is a társadalmi érdeklődés előte
rébe került. Miután ezek a problémák je
lentős részben nemzetközi jellegűek, 
felszámolásukra nemzetközi szándék, 
azaz hajlandóság is mutatkozott, (gy 
több, környezetvédelmi célokra szánt tá
mogatást és hitelt biztosító nemzetközi 
segélyprogram indul a közeljövőben, s 
ezeknek a külföldi forrásoknak a bevoná
sára, felhasználásának előmozdítására 
hozták létre a Projekt Irodát.

► A Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat 
keretében három intézmény működik:

* E két utóbbi intézmény egy épületben, de egymástól 
teljesen függetlenül működik.

A népszerűén „Zöld nak (új száma:
153-3441) -  hivatalosan KŐSZ/-nek -  is becé
zett Környezetvédelmi Tájékoztató és Tanácsadó 
Szolgálat a környezetét féltő lakosság részére 
jött létre, annak bejelentéseit fogadja a követke
ző témakörökben: a levegő tisztaságának védel
me; hulladékkezelés és -ártalmatlanítás, -tárolás 
és -megsemmisítés; vízminőségvédelem; zaj- és 
rezgésvédelem; természetvédelem; vízgazdálko
dás, környezetgazdaságtan, környezeti hatások 
vizsgálata stb. A panaszokat továbbítja, vagy a 
panaszos részére kideríti, melyik hatóság illeték
es az adott ügyben. Ha szükséges, átveszi a köz
vetítő szerepet, közbenjár a rádió, TV nyilvános
ságát is igénybevéve. A közönségszolgálat célja, 
hogy az állampolgárok és a környezetvédelem 
egyes szakterületein működő hatóságok és in
tézmények közötti információáramlást, a lakos
sági ismeretterjesztést és kapcsolattartást elő
segítse. Tájékoztató tevékenységével az állam- 
igazgatási és egyéb, nem kormányzati szervek 
„problémafeltáró, beavatkozó és szankcionáló” 
munkáját segíti. Műszaki-tudományos kiadvá
nyok előkészítését, közreadását, értékesítését 
végzi. Szakfordítási, tolmácsolási feladatokat lát 
el. Szakmai hátterét az Informatikai Intézet szak
osztályai és esetenként bevont külső szakértők 
biztosítják, a munkát a KGI szakkönyvtára, okta
tási központja, számítógépei, adatbázisai segítik. 
Keretén belül működik a KÖSZI-n kívül a jogi 
személyeket, gazdasági szervezeteket tömörítő 

Környezetvédelmi Klub (új száma: 153-1417), 
mely 1990 elején, vállalkozási jelleggel alakult, 
célja, hogy jogi személyek, gazdasági szerveze
tek számára közvetlen találkozási lehetőséget te
remtsen környezetvédelmi problémáik megoldá
sa, illetve a már rendelkezésre álló megoldások 
terjesztése, értékesítése érdekében. A Klub tevé
kenysége, szolgáltatásai a következők:

-  tagjai körében megoldásra váró problémák
ról információkat gyűjt, azokat rendszerezi 
és közreadja;

-  a működése során feltárt eredményekről, 
megoldásokról információkat szolgáltat a 
szélesebb nyilvánosság részére is;

-  folyamatosan figyeli a jogszabályokat, szak
mai és jogi tanácsokat ad;

-  üzleti ajánlatokat közvetít, a klub tagsága kö
rében az innovációs javaslatokat ismerteti;

-  tájékoztató anyagokat terjeszt;
-  tárgyalásokat szervez és bonyolít le;
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-  szakmai rendezvényeket, bel- és külföldi ön
költséges tanulmányutakat szervez;

-  számítógéppel alátámasztott szakirodalmi 
és egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A folyamatos működés biztosítására állandó 
klubtitkárságot tart fenn. A tagsági díj a fenti szol
gáltatásokon kívül az Országos Környezetvédel
mi és Vízügyi Szakkönyvtár egyes könyvtári szol
gáltatásaihoz kedvezményekre is feljogosít.

És végül, de egyáltalán nem utolsósorban, az 
Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Szak- 

könyvtár, ( 1051 Budapest, Sas u.6; 118-4063), 
melyben kutatók, diákok, vállalkozók, a környe
zetvédelem, vízgazdálkodás és határterületi té
mákban dolgozó szakemberek és más érdeklő
dők kérdéseikre, problémáikra információt kap
hatnak, megoldást találhatnak - külföldre készülő 
szakemberek általános (gyakorlati) tájékoztatást 
kérhetnek.

A könyvtár több mint százéves, mozgalmas 
múltra tekint vissza: 1886-ban alakult az akkori 
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium Víz
rajzi Osztályán. A könyv- és folyóiratállomány 
gyűjtését a kiegyezés után kezdték meg, a régi 
kötetek még a Minisztérium bélyegzőjét viselik, 
amikor az állomány kb. 1500 kötetből, a hazai 
irodalom és a kor legfontosabb kézikönyveiből 
állt, elsősorban francia, német és olasz nyelven. 
1890-től, amikor a vízügyek intézését a Földmű
velésügyi Minisztériumba összpontosították, a 
könyvtár már gazdag anyaggal rendelkezett, fő
ként általános vízépítési, ármentesítési, folyósza
bályozási, kultúrmérnöki és vízrajzi irodalomból. 
A könyvtár korszerűsítése Sajó Elemérnek, a víz
ügyi műszaki főosztály akkori vezetőjének kö
szönhető: ő ismerte fel elsőként a könyvtár jelen
tőségét, s fejlesztése érdekében sürgette, hogy 
az állami költségvetés irányozza elő az ehhez 
szükséges fedezetet. Felismerte azt is, hogy a 
könyvtárban felhalmozott szellemi kincsek szak- 
katalógus nélkül holt tőkét képviselnek. 1930-ban 
Lászlóffy Woldemárt állította a könyvtár élére, aki 
egyéb hivatali munkája mellett nagy lelkesedés
sel és hozzáértéssel 3 év alatt rendezte az anya
got. Szerzői és földrajzi cédulakatalógust készí
tett, és az országban az elsők között vezette be 
az ETO-n alapuló szakkatalógust, ami a régi 
szakirodalomhoz a mai napig használatos. A há
ború után a könyvtárat 1950-ben nyitották meg a 
Vigadó téren, ahol 1987-ig működött. Gazdája 
időről időre változott, majd közel 15 évig a VIZ- 
DOK (Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző

Intézet) hatáskörében, a vízügyi ágazat szakmai 
tájékoztató központja, bázisa lett. A könyvtár, 
mint a vízügy központi országos szakkönyvtára 
ez idő alatt mind állományát, dokumentumtípu
sait, mind korszerű szolgáltatásait tekintve to
vább fejlődött. 1980-ban a Művelődési Minisztéri
umtól a „tudományos könyvtár” rangját kapta 
meg. 1984-től a Vízgazdálkodási Intézet, majd je
lenleg a Környezetgazdálkodási Intézet kereté
ben működik. Közben, 1988-ban a könyvtárat a 
korábbi Országos Környezet- és Természetvé
delmi Hivatal Környezetvédelmi Szakkönyvtárá
val összevonták. Azóta a hazai és külföldi kör
nyezetvédelmi és vízügyi szakirodalmat kiséri fi
gyelemmel, szerzi be, dolgozza fel és bocsátja 
rendelkezésre. Ezzel információbázisa a környe
zetvédelem minden területére (légszennyezés, 
zajvédelem, toxikus anyagok tárolása, stb.) 
nagymértékben kiszélesedett.

Jelenleg 40 ezer kötet magyar és külföldi 
szakkönyv, 400-féle hazai és külföldi szakfolyó
irat, 20 ezer, külső cégek rendelésére készített 
szakfordítás-másolat és egyéb kisebb gyűjte
mény (szabványok, szabadalmak, környezetvé
delmi kutatási jelentések, bibliográfiák), valamint 
40 ezer külföldi és hazai szakfolyóiratcikket tartal
mazó számítógépes adatbázis van a birtokában. 
Az adatbázis eredménye a számítógépes témafi
gyelés vagy „gyorsinformáció”, és a speciális, 
egyedi témákban megrendelésre készülő szak
bibliográfiai összeállítások. A „témafigyelés” 95, 
előre meghatározott témában folyóiratcikkek tar
talmi kivonatait és bibliográfiai adatait tartalmazó 
szakirodalmi jegyzék, amit előfizetői kéthavonta 
kapnak kézhez. A könyvek és fordítások számító- 
gépes feldolgozása is folyamatban van.

A könyvtár kiadványa a Vízügyi és Környezet- 
védelmi Figyelő kéthavonta jelenik meg. Ebben 
téma szerinti csoportosításban az eltelt időszak
ban elkészült, kb. 6-700, elsősorban külföldi, kül
ső szakemberek által készített folyóiratcikk-refe
rátum jelenik meg. Előfizetői a cikkek alapján 
másolatokat, vagy akár az egész cikkről fordítá
sokat rendelhetnek. Mellékletei: évente kétszer a 
könyvtár állományának gyarapodását mutatja be 
a legújabb könyvek bibliográfiai leírásával a 
„Könyvtári Tájékoztató” ; évente egyszer az adott 
évben elkészült szakfolyóiratcikkek fordításait is
merteti a „Fordítások katalógusa” , és a könyvtár 
adott évben előfizetett, illetve csere útján kapott 
folyóiratait tartalmazza a „Kurrens periodikumok 
jegyzéke”. Az „Eseménynaptár” a világ minden
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részén, Las Vegastól Indonézián át Krétáig terve
zett konferenciákra, kongresszusokra, kiállítások
ra hívja fel a figyelmet.

A Figyelő negyedszázada ad tájékoztatást a 
legfrissebb hazai és külföldi vízügyi és környezet- 
védelmi folyóiratokban megjelent cikkekről. Tar
talma és a kutatások listája 1980 óta számítógé
pen van, így a teljes folyóiratcikk- és kutatási 
adatbázis a használók rendelkezésére áll, floppy 
lemezen megvásárolható, vagy annak alapján 
rendelésre bármelyik témában bibliográfia állítha
tó össze.

Másik jelentős kiadvány az évenként megje
lenő „Hidrológiai és Vízgazdálkodási Bibliográ
fia", mely a vízgazdálkodás hungarika bibliográfi
ájának tekinhető: az adott évben Magyarorszá
gon megjelent vízügyi szakirodalmat és a 
magyar szerzők tollából külföldön kiadott publi
kációkat tartalmazza, téma szerinti csoportosí
tásban. Minden tétel angol címfordítással készül, 
így külföldre is küldhető, csere céljára is használ
ható. E bibliográfia 1945-ig visszamenőleg tájé
koztat és a hazai vízügyi szakirodalom nélkülöz
hetetlen forrásműve.

A könyvtár nyilvános: beiratkozás, helybenol- 
vasás és könyveinek kölcsönzése (kézikönyvek 
kivételével) ingyenes. Könyvtári órák: hétfőtől 
péntekig 9-3-ig.

A Környezetgazdálkodási Intézet székházé
ban kapott helyet az AQUA Kiadó és Nyomdaipa
ri Leányvállalat könyvüzlete is, melyben annak 
környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kap
csolatos kiadványai kaphatók.

Környezet 2000

„Folyóirat önkormányzatoknak, vállalkozók
nak, környezetbarátoknak” - alapította Kovács 
Ádám, a szerkesztőbizottság tagjai között ismert 
nevek mint B. Király Györgyi, Illés Zoltán. A lap 
tavaly megújult, második évfolyamának első szá
mát Láng István akadémikus, az MTA főtitkára 
köszöntötte, főszerkesztője Barótfi István így mu
tatta be: „az önkormányzatok szakembereinek, 
vezetőinek, a településben tevékenykedő kis vál
lalkozóknak és azoknak az embereknek szánjuk, 
akik lakóhelyükért tenni akarnak”.

A havi folyóiratnak tervezett lap pénzügyi 
akadályok következtében csak négy alkalommal

jelent meg, és 1992-től már hivatalosan is negye
déves periodikává válik.

Célkitűzései változatlanok, témái elsősorban 
a környezetvédelem és energiagazdálkodás. Ki
fizetődővé kívánja tenni a szelektív szemét-be
gyűjtést (külön a műanyagot, üveget, fémet, 
papírt), annak tárolását, újrafeldolgozását, és 
energiatermelés céljából a hulladék szerves 
anyagából biogáz előállítását szorgalmazza. (Pl. 
a Wartburg kocsik négyüteműre cserélt kétütemű 
motorját átveszik és felhasználják, de úgy, hogy 
előbb egy mérgező gázokat semlegesítő kazánt 
hoznak létre.)

Mindennek és ehhez hasonló terveknek szó
csöve a folyóirat. Bemutatja a lehetőségeket, kí
sérleteket, eredményeket és mint ilyen a „CELLA- 
DAM Program” szerves része.

Egyelőre csak a Celitech Kft-nél kapható, 
cím: 1066 Budapest, Ó u. 28. Tel.:153-2371; 111- 
6279. Ára: 100.- Ft.

Tájékoztatásul a környezetbarátoknak bemu
tatjuk egy régebbi szám tartalomjegyzékét és a 
szám impresszumát.

* * *

Ez lenne tehát a szakmai kínálat - azok szá
mára, akik igénylik, keresik. De úgy tűnik, a fel
adat ma már nem (csak) az igények kielégítése, 
hanem az érdeklődés felkeltése, modern nyelven 
az információnak a „potenciális vevőkörben” va
ló eladása kellene, hogy legyen. Arról már nem is 
beszélve, hogy amíg mi még a gépi információs 
adatbázisok felépítésével vagyunk elfoglalva, 
Amerikában már rég a kerület veszélyes háztartá
si és egyéb hulladékát (pl. akkumulátor, száraze
lem, lakk- és festékmaradvány, kiégett fénycső, 
villanyégő, gépkocsi-akkumulátor, lejárt szava
tosságú gyógyszer) is a könyvtárak gyűjtik (Id. e 
szám Kitekintés rovatában a - oldalon).

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokáli
san” - ez agyongyötört, beteg Földünk kérése 
hozzánk. Ha valakinek (valakiknek) kedve lenne 
a kérést teljesíteni, csak szólnia kell: összefogva, 
ki tudja mit érhetünk el mi is, amiről a következő 
Föld Napjára már érdemes lesz újabb cikket ír
ni... A jelen összefoglaló szerzője (nyugdíjas 
könyvtáros és aktív környezetvédő) szívesen 
összehozna egy találkozót a vállalkozók között. 
Tessék, tessék befáradni, nyitva az ajtó! Telefon
szám: 115-7381. A viszontlátásra!
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ÖKOSZOLGÁLAT
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ IRODA 

levélcím: 1054 BUDAPEST Széchenyi rkp 

telefon: 1 1 1 - 7 8 - 5 5

ÖKO-hírek

A környezet szeretetére, védelmére nevelést 
nem lehet elég korán kezdeni! Ezért szívet me
lengetők azok a hírek, amelyek gyermekkönyvtá
rak kezdeményezéséről számolnak be:

A Fejér Megyei Könyvtáros 1991. évi 2. szá
mában, Péter Éva tollából olvastunk arról, hogy a 
dunaújvárosi gyermekkönyvtár, pályázat útján 
nyert pénzből, 1991 októberében „Környezetvé
dő tábort” indított 12-14 éves gyerekek részére. 
Havonta egyszer, kötetlen beszélgetés formájá
ban foglalkoznak környezetvédelmi kérdésekkel. 
Témáik fő forrása a Természet Búvár c. lap, 
amelynek társszerkesztőjét vendégül is látták a 
táborban. Fotókiállítást rendeztek, kiránduláso
kat, túrákat, vetélkedőt terveznek.

A Debreceni Városi Könyvtár adta hírül a 
dú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 1991. 2-es szá
mában, hogy a Tócoskerti könyvtár ÖKO-klubot 
indított általános iskolás tanulók számára. A 
könyvtárban környezetvédelmi sarkot alakítottak 
ki, havonta klubfoglalkozásokat tartanak. Októ
berben autóbusz-kiránduláson a nagymarosi víz
lépcsőt látogatták meg. Tervezik tavaszi kör
nyezetvédelmi hét rendezését és nyári tábor 
szervezését a Hortobágyon. Működésükhöz tá
mogatókat is találtak: a Tiszántúli Környezetvé
delmi Felügyelőséget és a Hortobágyi Nemzeti 
Parkot.

* * *

Kovács Máriának a magyar környezetvédel
mi információval foglalkozó cikkéhez kiegészítés
ként néhány olyan adatbázist sorolunk fel a kö
vetkezőkben, amelyeket magyar könyvtárak épí
tenek és elérhetők X.25-ön keresztül:

ECONINFO (Budapesti Közgazdaságtudo
mányi Egyetem Központi Könyvtára) - témakörei 
közül az egyik a környezetvédelem;

Az újrahasznosítás jelképe a három nyíl

VESV DCHE (Országos Munkavédelmi Tudo
mányos Kutató Intézet) - adatbázis a veszélyes 
vegyianyagokrói;

SZAKMA - SZKV (Országos Műszaki Infor
mációs Központ és Könyvtár) - a szakirodalmi tá
jékoztatók adatbázisának egyik fő témaköre a 
környezetvédelem;

HRDA és HREP (Országos Műszaki Informá
ciós Központ és Könyvtár) - az adatbázisok tar
talmazzák a magyar környezetvédelmi kutatási
fejlesztési szakirodalmi referátumokat angol nyel
ven.

Az MTA SZTAKI Számítóközpontjában, de 
egyelőre csak lokálisan érhető el a soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem Környezetvédelmi Tan
széke által épített TRANAR nevű környezetvédel
mi szakirodalmi adatbázis.

(IIF adatbázisok : Referencia lapok gyűjtemé
nye. - Bp. : IIF Programiroda, 1991.)

★  ★  *

Fórum a technológia-transzferről. 1992. októ
ber 12. és 16. között, hazánkban kerül sor arra a 
nemzetközi szimpóziumra, melynek tárgya Kö
zép- és Kelet-Európa szennyezettségének kérdé
se lesz. A tanácskozás témái közül a könyvtárak 
számára különösen érdekesnek ígérkezik a „Há
lózatok és információcsere-központok” c. kér
déskör. A tanácskozásnak a budapesti Kong
resszusi Központ ad majd helyszínt.

(A hírt az OMFB és az OMIKK közös kiadásá
ban megjelenő 3T : Tudomány, Technika, Tájé
koztatás c. hírlevelének 3. évf. 15. számából 
(1992. ápr. 14.) vettük át.)

Rácz Ágnes
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Színre lépett a HUNRA

Nagy Attila

Amint arról már több lapban is hírt adtunk 
(Köznevelés, Könyvtáros, Könyvtári levelező/lap) 
1991. október 31-én az Országos Széchényi 
Könyvtárban megalakult a Magyar Olvasástár
saság (Hungarian Reading Association = HUN
RA), mely 1992. február 28-29-én meg is tartotta 
első közgyűlését.

Egyesületünk alapvetően az olvasás, az írás
beliség színvonalának fejlesztéséért végzett 
szakmaközi (pedagógusok, könyvtárosok, ki
adók, szerkesztők, kutatók, gyógypedagógusok, 
nyelvészek stb.) összefogásának, együttes kez
deményezéseinek kíván élesztője és szervezője 
lenni.

Hazai vizsgálati eredményeink évtizedek óta 
a stagnálás, (újabban a kifejezett romlás, érték- 
vesztés), az európai élmezőnytől való leszakadás 
tendenciáját jelzik. Miközben jól tudjuk, hogy az 
olvasás egyebek (tanulás, szórakozás) mellett, 
leginkább a párbeszéd és gondolkodás, a dispu
ta, a meditáció szinonimája. Ha tehát kevesebbet 
és rosszabbul olvasnak gyerekeink, fiataljaink, az 
nem csupán tanulási, elhelyezkedési, munkavál
lalási esélyeiket rontja már ma is, hanem a lénye
gi emberi funkciók -  gondolkodás és beszéd -  
kiműveletlenségét, alacsonyabb fejlettségi szint
jét is nagy valószínűséggel jelzi.

Az olvasás több szakterület közös ügye. írók, 
szerkesztők, tanítók, tanárok, könyvtárosok, 
gyógypedagógusok, nyelvészek, neveléstudó
sok, pszichológusok, szociológusok körében 
egyaránt vannak, akik hivatásuknak és küldeté
süknek érzik a magyar írásbeliség színvonalának 
emelését. Az idő megérett talán, hogy összefog
junk, és megkeressük a mai viszonyokhoz illő 
formákat az olvasáskultúra hatékonyabb terjesz
tésére.

Olyan időszakban élünk, amikor az iskolák a 
létükért küzdenek, amikor a könyvtárakat a bezá
rás veszedelme fenyegeti, amikor a pedagógus 
továbbképzés gyakorlatilag megszűnt, a szakfo
lyóiratok támogatás híján fogyóban vannak, ami
kor a 14-17 éves korosztályból 200 000 fiatal el
tűnt az oktatási rendszerből, amikor munkanélkü
liség és kiszolgáltatottság fenyeget mindenkit, 
aki nem tud a nyomtatott szóból önállóan tájéko
zódni.

Mindezen bajainkkal nem vagyunk egyedül. 
Amerikában és Európában -  bár nálunk jobb kö
rülmények között -  vannak hasonló gondok, de 
vannak szakmai szervezetek is, amelyek ezek 
ügyében ugyan szót emelnek. Nemzeti Olvasó-
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társaságok működnek sok országban. Van nem
zetközi Olvasástársaság is, amely összefogja az 
öt világrész Nemzeti Olvasástársaságait. Ok ke
restek meg, hogy segítenének Magyar Olvasás
társaságot alapítani.

Társaságunk a magyar oivasáskultúra valós 
tényeire szeretné a társadalom széles rétegeinek 
figyelmét felhívni s a maga szerény eszközeivel 
(konferenciák, tapasztalatcserék, pályázatok, to
vábbképzések, publikációk, ösztöndíjak stb.) a 
vállalkozás, a jobbítás módszereinek kimunkálá
sára is kísérletet tesz.

A közgyűlést megnyitó köszöntőjében Szen
té Ferenc igazgató az új egyesület létrejöttét in
dokló jelenségekről szólt, majd Alan Farstrup 
(USA), az International Reading Association 
(IRA) ügyvezető igazgatójának tájékoztatóját 
hallgattuk meg a nemzetközi szervezet céljairól 
és tevékenységéről. (A világ 54 országában több 
mint 1 000 000 tagot számláló egyesület folyóira
tokat és önálló köteteket jelentet meg az olvasás 
tanításával, kutatásával kapcsolatban, szeminári
umokat és konferenciákat szervez, ösztöndíjakat 
adományoz stb.)

Az érdemi munka kezdeteként került sor a 
tisztségviselők (tanács és elnök) megválasztásá
ra:
Adamikné Jászó Anna

Budapesti Tanítóképző Főiskola 
Baricz Zsolt

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Bocsák Istvánné

Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk.
Gósy Mária

MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai 
Laboratórium 

Horváth Zsuzsanna
Országos Közoktatási Intézet 

Juhász Mariann (Jegyző)
ELTETFK Budapest 

Kádárné Fülöp Judit (alelnök)
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 

Kelecsényi László
Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk.

Nagy Attila (elnök)
OSZK

Vassné Kovács Emőke
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Továbbképzésünk első előadója, Hon/áth 
Zsuzsa az 1986-os és 1991-es országos (Moni
tor) vizsgálat adatait ismertetve, az olvasási kész

ség jellegzetes romlási tüneteiről szólt. Három 
szövegtípus mentén mérték fel a tanulók teljesít
ményét: az utasítások megértésének szintje 5 év 
távlatában azonosnak mondható, az ismeretköz
lő (tipikusan tankönyvi) szövegeknél enyhe, az 
elbeszélő, szépirodalmi szövegek esetében pe
dig kifejezett (10-15%) teljesítmény-csökkenést 
regisztrálhattak a kutatók. A feladatok jó megol
dásának arányát jelentősen befolyásolta a tanu
lók életkora, neme, a település típusa, a régió jel
lege és természetesen a feladatok milyensége is. 
A megvizsgált 8. osztályos gyerekek csupán 
43%-a teljesített igazán megfelelő szinten. (A fel
adatok 80%-át tudták sikeresen megoldani.)

Gósy Mária az olvasási nehézségek (diszle
xia) okait mutatta be. Véleménye szerint döntően 
a beszédmegértési és beszédképzési zavarok, a 
kommunikációs kudarcok (gondolkodási korlá
tok és magatartási rendellenességek) alkotják 
ennek a mind gyakrabban megjelenő tünetnek a 
hátterét. A tv és a rádió hatására felgyorsuló köz
beszéd, a szülő-gyerek, tanár-tanítvány eszme
cserék lerövidülése, hadarva kiadott utasításokká 
vékonyodása mind-mind az élőszó ritkulásához, 
tehát romló megértéshez, s ezen keresztül a 
nyomtatott szó keresése iránti motívumok gyen
güléséhez, az olvasási teljesítmények romlásá
hoz vezetett.

A nap lezárásaként Csabay Katalin az olva
sászavar korai felismerésének jelentőségéről, il
letve a korrekció módszereiről beszélt.

Közgyűlésünk másnapján Pehr-Olaf Rőnn- 
holm (Finnország) az IRA elnökségének tagja, a 
magyar kollégák régi, kedves barátja üdvözölte 
az új nemzeti társaságot (HUNRA). Peter 
Schneck az IRA European Development Com
mittee leköszönő elnöke pedig a nemzetközi 
szervezet európai terjeszkedésének tényeit, 
örömteli állomásait ismertette. (1981-ben 7 euró
pai országban működött ilyen társaság, 1992- 
ben már 26-ban.) Végül Ulla-Britt Persson, aki 
1992 májusától lesz az említett bizottság vezetője 
a megnövekedett létszámokból adódó feladatok
ról és tervekről szólt.

Közgyűlésünk stílszerű lezárásaként, szerve
zési és elméleti kérdések taglalása után bemuta
tó órát néztünk és vitattunk meg. Cselei Márta ta
nítónő 2. osztályos tanulókkal Páskándi Géza 
egyik írását felhasználva, a tűzzel kapcsolatos 
szólásokat dolgozta fel, illetve elevenítette meg 
játékos formában. Az eredetileg szombat déli 12 
óráig tervezett program végén a vitát, a beszél
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getést befejezni alig tudó kollégákat a terem zá
rására 40-50 perce várakozó teremőröknek kel
lett jobb belátásra bírni.

Munkánk folytatásában egyelőre három idő
pont látszik adottnak:

1. 1992. okt. 9-én (pénteken) „Az olvasásra 
nevelés és pedagógusképzés” címmel szerve
zünk konferenciát az OSZK-ban, melyre ezúton 
is baráti szeretettel hívunk minden érdeklődőt.

2. 1993. aug. 1. és 4. közötti napokban Kop
penhágában szervezik az IRA 8. Európai Konfe
renciáját.

3. 1995 nyarán pedig Budapest, illetve a 
HUNRA látja vedégül a 9. Európai Konferencia 
résztvevőit.

Addig természetesen még bizonyítanunk kell, 
hogy méltók (leszünk) vagyunk erre az előlege
zett bizalomra.

PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA
1013 Budapest, Krisztina körút 26. Telefon: 175 -  7763, Telefax: 201 -4444 

Nyitvatartási idő: munkanapokon 10.00-18.00

Arany Bálint: Koronatanú. Arany Bálint a magyar közösségi összeesküvési per (1947) egyik fővádlottja, egyetlen,
aki e perbefogás hátterét és lefolyását megírta. 98, -

Bay Zoltán: Az élet erősebb. (Csokonai Kiadóval) Emlékirat a háborús évekről, a Tungsram gyár sorsáról. 120, -

Csurka István: Új magyar önépítés. Az elfogadhatatlan realitás -  Közép-Európa a hó alatt -  Miért a harmadik 
út? A két New Yorki - i  kötet és újabb esszék és előadások egy kötetben. 180, -

Csurka István: Vasárnapi jegyzetek. A Rádió "Vasárnapi Újság" műsorában elhangzott jegyzetek. 120,-

Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen. Az 1947-es párizsi magyar békeszerződésre készült emlékirat a 
magyar-szlovák viszonyról, Esterházy János tragikus sorsáról 180,-

1956, te csillag. A forradalom és szabadságharc olvasókönyve. 200,-

Farkas Árpád: A szivárgásban. Összegyűjtött versek. 180, -

Fassang János Pál: Trabanttal a damaszkuszi úton. Regény 160,-

Fehér könyv. Marosvásárhely, 1990. március 19-20. Marosi Barna, Sütő András, Káli István, Oltyán László, 
Tófalvi Zoltán, Nemes László, Nagy Miklós Kund helyszíni, személyes hitelű beszámolói. 150,-

Fekete Gyula: Süket a meztelen király. Közgondok. 106,-

Furkó Zoltán: Mára! Sándor üzenete. "A sors kegyéből többször találkozhattam utolsó éveiben az agg íróval, aki 
interjúban foglalta össze életútját, véleményét korunk és irodalmunk kérdéseiről." 98,-

Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? Emberveszteségünk a második világháborúban, főhajtás halottaink jeltelen
tömegsírja előtt. 50, -

Gábor Áron: Szibériai trilógia. (Embertől Keletre -  Szögletes szabadság -  Évszázados emberek.)
A szerzőt 1945-ben a szovjet katonai bíróság szibériai száműzetésre ítélte. 15 évet töltött ott. 380,-
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A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a 
Könyvtári és Informatikai Kamara képviselő testületé 1992. 
március 5-i együttes ülésén elfogadta a két testület együtt
működésének alapelveit, melynek szövegét az alábbiakban 
olvashatják:

A Könyvtári és 
Informatikai Kamara és 

a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 

együttműködésének 
alapelvei

Az átalakuló képviseleti és szakmai érdekvé
delmi rendszer megköveteli, hogy az azonos 
szakmai területen működő szervezetek meghatá
rozzák együttműködésük feltételeit, tartalmát és 
formáit.

Minden valódi együttműködés alapja az 
együttműködési szándék. Az együttműködést a 
szervezetek alapszabálya, szervezeti és működé
si szabályzata, szervezettsége, nagysága, vala
mint hagyományaik befolyásolják.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete olyan 
szakmai szervezet, amely a könyvtárosra, a szak
emberre koncentrál, rajta keresztül kíván hatást 
gyakorolni a könyvtári munkára. Ehhez alakította 
tagsági rendjét, kapcsolati rendszerét, szerveze
teit, testületéit, rendezvényeit.

A Könyvtári és Informatikai Kamara a könyv
tárak és az informatikai intézmények intézményi 
érdekképviseleti szervezete. Ennek megfelelő a 
szervezeti felépítése, tagoltsága, működési rendje.

A szervezetek tiszteletben tartják egymás ha
gyományait, belső működési rendjét. Ezt figye
lembe véve szervezik együttműködésüket, vala
mint más, a könyvtárügyben érintett szervezetek
kel kialakítandó viszonyukban is törekszenek 
érvényre juttatni ezen együttműködés alapelveit.

Az együttműködés alapelvei

1. Tiszteletben tartják egymás önmeghatáro
zását, testületeik tagságuktól kapott jogosítvá
nyait.

2. Az egyeztetés, a közös érdekfeltárás és 
közös fellépés nem gyengítheti az egyes szerve
zetek autonómiáját és felelősségét.

3. A közös fellépés konkrét kérdésekben tör
ténik, ezért az eltérő vélemény más esetekben 
fennmarad (hat).

4. Az együttműködés a szervezetek testületéi 
között jön létre.
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5. Minden konkrét együttműködési terület 
konkrét együttműködési formát igényel (pl. bi
zottság, egyeztető megbeszélés, testületek kö
zös tanácskozása stb.)

Az együttműködés elsődleges területei

1. A szakma képviselete a jogalkotásban és a 
fejlesztési kérdések;

2. A könyvtári rendszerek finanszírozási kér
dései;

3. Az állami feladatvállalás és az önkormány
zati, fenntartói kötelezettségek kérdései;

4. Szakmai minimumok, normatívák;
5. Etikai kérdések;
6. Központi szolgáltatások figyelemmel kísé

rése;
7. A könyvtári dolgozók helyzete;
8. Képzések, továbbképzések;
9. Szakmai propaganda, reklám;
10. Nemzetközi kapcsolatok.

Az együttműködés etikai alapjai

1. Minden szervezet a saját tagságától kapja 
jogosítványait, csak neki köteles beszámolni.

2. Minden szervezet önállóan kezdeményez, 
az általa feltárt kérdést felajánlhatja együttműkö
désre.

3. Ha a partnerszervezet érdektelenséget 
mutat, vagy azt elutasítja, a kezdeményező szer
vezet dönti el, hogy önállóan is képviseli-e a té
mát.

4. Ha egy szervezet, vagy annak tagja képvi
seli az együttműködő szervezeteket bizonyos 
tárgyalásokon, a felhatalmazásnak foglalkoznia 
kell a vállalás vagy az elkötelezettség mértékével.

5. Az együttesen végzett munkáról együttes 
tájékoztatást kell adni a tagság, a nyilvánosság, a 
partnerek, az államigazgatási és politikai szerve
zetek részére.

6. Az elért eredmények nem sajátíthatók ki, a 
kudarcok nem háríthatók egymásra.

Budapest, 1992. március 5.

Zalainé Kovács Éva 
elnök

Könyvtári és Informatikai Kamara

Dr. Horváth Tibor 
elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

FELAKASZTOTTA MAGÁT A KÖNYVTOLVAJ -  mert Indiában van még lelkiviláguk a könyvtolvajoknak 
is. Egy 42 éves banktisztviselőt rajtakaptak, amint egy könyvet akart kicsempészni a kalkuttai Nemzeti 

Könyvtárból; utána a rendőrség 54, különféle könyvtárakból összelopott könyvet talált a lakásán. A
leleplezés után a tettes öngyilkos lett.

(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)

A KÖNYVLOPÁSOK MEGELŐZÉSE érdekében indít 6 hónapos vizsgálatot a British Library Országos 
Állományvédelmi Irodája, a Belügyminisztérium bűnmegelőzési részlegének közreműködésével. A 

dokumentumok lopása és csonkítása által okozott károkat országosan évi 100 millió fontra becsülik, de 
alapos felmérés eddig még nem történt e téren. -  A vizsgálat során igyekeznek tisztázni, hány és 

elsősorban milyen típusú könyv esik a lopás áldozatául, s milyen módszerrel küzdenek ez ellen 
eredményesen egyes könyvtárak. Speciális esettanulmányokat végeznek a hertfordshire-i 

könyvtárakban. -  A vizsgálat célja: gyakorlati javaslatokat tenni a könyvtárosoknak a védekezésre.
(BL News, 1992. jan.)
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Kitekintés

Könyvtár és 
környezetvédelem 

külföldön
Szemle

Kovács Mária

A mai mozi- és televízió-műsorok véres vere
kedésein és kegyetlen gyilkosságain edzett kö
zönség a híradó különböző „non-fiction” háborúi 
látványos öldöklés-sorozatain már nemigen hul
latja könnyeit. Akkora hatást azonban semmi el 
nem tud érni, mint pl. egy, a tengerparton olaj
ban vergődő, összeragadt szárnyú, ártatlan ma
dár, vagy a világ legszebben illusztrált természeti 
folyóiratában, a National Geographie Magazin
ban (NGM) egy kis kormorán képe, amint szaud- 
arábiai lelkes önkéntesek fogkefével igyekeznek 
tisztára pucolni, és ugyanott a szomorú, szemre
hányó tekintetét ránk vető koalamackó, az auszt
rálok kedvence, mely egyetlen táplálékának, az 
eukaliptusz-levélnek a folyamatos erdőirtás kö
vetkeztében való lassú eltűnése miatt adta kiha
lásra fejét. Vagy az elijesztően telő szeméttáro
lók, melyeknek kutatói már nem is guberálók, ha
nem „hulladék-régészek” a NGM tudományos 
beszámolójában.

így kezdődik tehát. A figyelmet felhívták és 
mindig akad, aki nem tud tétlen maradni, néhány 
lelkes bolond elkezdi a küzdelmet és nyilvános
ságot kap. Növekvő számú csoportok alakulnak, 
akik már állami támogatást is kapnak. Megindul a 
szervezkedés lavinája. Munkájukról beszámoló
kat, tapasztalataikról cikkeket, tanulmányokat, 
könyveket írnak, konferenciákat hívnak össze. És 
már itt is az információrobbanás! Az érdeklődők 
elöntik a könyvtárakat. Bibliográfiákat követel
nek, adatbankok, szervezetek jönnek létre, ezek
ről felvilágosító cikkeket, beszámolókat írnak a 
beavatottak. Ezzel bezárul a kör, és megindul az 
egészséges körforgalom. így kell ennek lennie, 
és így is van. (Legalábbis külföldön.)

Az Egyesült Államok a Föld 5,3 billió lakosá
nak 5%-át teszi ki, de az atmoszféra káros változ
tatásához 25%-ban járul hozzá. Ehhez képest - 
írja az ALA RQ 1990-es őszi számában Ann 
ra' - a globális változások kutatását szolgáló in
formáció beszerzéséhez nyújtott állami támoga
tás összege (500 millió dollár 1987-ben) elégte
len és más nemzeteké mögött marad.

Viera definiálja az emberi tevékenység által 
okozott globális környezeti változásokat. A klíma 
melegedése a legsürgetőbb probléma, de csak 
egy a sok közül, ú.m. savkicsapódás, erózió, 
ózonkimerftés, globálisan terjesztett szennyező 
anyagok, erdőirtás, elvárosiasodás, sivatagoso
dás, a víz- és egyéb erőforrások kimerülése. 
Ahány, annyifelé fordul elő, de a lényeg, hogy 
egymással összefüggnek, hatásuk közös, és ha
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nem is szándékosan, de emberek okozzák. A lét
rejövő változások gyorsak, progresszívek, hal
mozódnak és egy bizonyos küszöbről visszafor- 
díthatatlanok (van, amiben ezt a küszöböt már el 
is hagytuk).

A Library of Congress fő tárgyszava: ember - 
befolyás a természetre. A cikk ennek segítségé
vel válogatva ismerteti a közelmúltban megjelent 
könyveket, bibliográfiákat, útmutatókat és létre
jö tt szervezeteket, külön fejezetet szánva az 
Egyesült Államok hivatalos irányelveinek. E sze
rint eddig a viták központjában annak eldöntése 
állt, hogy, különösen a melegedő klímával kap
csolatban, szükség van-e további kutatásokra, 
mielőtt politikájukat megváltoztatják - azonban 
ma már azonnali cselekvés szükségét vallják 
minden vonalon (erdősítés, a népességszaporo
dás ellenőrzése, energiatakarékosság), és főleg 
a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák. Az em
berek tudni kívánják, mit tehetnek egyénileg, s 
ennek kielégítésére egyre több könyv jelenik 
meg. Ezek közül Viera kiemeli a globális ökológia 
kézikönyvét: Mit tehetsz TE a környezet válsága 
ellen? („The global ecology handbook: What 
YOU can do about the environmental crisis”, 
1990, Beacon Press) c. kalauzt, és ismerteti kü- 
lön-külön a három főtényező (melegedés, mező- 
gazdaság, erdősítés és túlnépesedés) témájában 
írt olvasnivalókat. Végül ábrával illusztrálva be
mutatja az Egyesült Államok kutatásaiban fősze
repet játszó, 1986-ban létrejött International Ge
osphere Biospehere Program (IGBP) terveit, 
munkáját, eredményeit és az ezzel kapcsolatban 
megjelent könyveket. Ezek közül az chang
ing planet: The FY 1990 research plan" (Változó 
bolygónk: Az FY 1990-es kutatási terve) című je
lentés számol be arról, hogyan kapcsolódik az 
amerikai kutatás az IGBP-hez. Az erre szánt rá
fordítás összegét több billió dollárra becsülik - de 
a jelentés ingyenes.

Az amerikai könyvtárosegyesület (ALA) 1990- 
ben, a Föld napját megelőzően, tekintettel a nö
vekvő érdeklődésre „Jogod van tudni!” címmel 
programot indított, mely pénzt és képzést bizto
sított könyvtárosok részére, hogy azután külön
böző közösségi csoportokkal dolgozva felvilágo
sító munkát végezhessenek, tovább élénkítve és 
egyben ki is elégítve az érdeklődést a téma iránt. 
Egész éven át az egyes államok különböző 
könyvtárai különféle feladatokat kezdeményeztek 
(Ann Arborban pl. 71 tonna hulladékpapírt irányí
tottak át a szemétlerakodóból újrafeldolgozásra),

s ezeket figyelemmel kísérve, a Wilson Library 
Bulletin 1991. februári számában „Könyvtárak és 
környezet" címmel gyűjteményt adott közre a 
könyvtáraknak a környezet-tudatosításban ját
szott szerepéről2. Ezek a cikkek gyakran köny- 
nyed, humoros, de mindig fontos szakmai infor
mációkat tartalmazó formában foglalkoznak a té
mával.

A „Zöld könyvtáros”3 mottója: „Sose kétel
kedj abban, hogy a polgároknak egy kis gondos, 
elkötelezett csoportja megváltoztathatja a vilá
got. Éppen ellenkezőleg: mindig is egyedül ők 
voltak rá képesek.” Ki a zöld könyvtáros? Tájéko
zott, tudatában van a problémáknak, felméri a 
cselekvés fontosságát és eszerint cselekszik 
mind otthon, mind munkahelyén. A könyvtárban 
ökológiailag kívánatos alternatívákat keres és al
kalmaz sok közönséges, pazarló és veszélyes 
termékkel szemben, és megpróbálja munkahelye 
épületének „egészségét” javítani.

Előbb-utóbb minden a szeméttelepen köt ki? 
Amerika évente 183 billió kiló szemetet termel a 
félelmetesen növekvő szeméttelepek részére. 
Ennek 41%-a papír, mely újra feldolgozható len
ne. A számítógéppel dolgozó könyvtárosok 
kevesebb fa pusztulásáért felelősek, mint a cédu
lakatalógusokat gyártók. Minden tonna újrafel
dolgozott papír 17 fát ment meg, energiamegta
karítása egy átlagos otthon teljes áramszükség
letét hat hónapra biztosítja, 26 000 liter vizet, kb. 
1436 liter olajat takarít meg, 30 kiló légszennye
zést rekeszt ki az atmoszférából és „tisztább, ke
vésbé mérgező és szennyező eljárással készül, 
mint a szűz papír”. A zöld könyvtáros tehát csak 
újrafeldolgozott papírt kínáló cégekkel áll kap
csolatban (lista természetesen mellékelve!). A 
zöld könyvtáros víz- és energiatakarékos épület
ben dolgozik, vagyis ahol hatékony a hőszigete
lés, nem csöpög a toalett, ahol a belső atmoszfé
ra nem szennyezett, az ablakokat ki lehet nyitni 
és a légkondicionáló berendezés nem fertőzött 
levegőt forgat egész nap (héten, hónapban). Vé
gül is a középületek kötelessége a köz egész
ségének védelme.

A zöld könyvtáros olyan árut vásárol, ami 
többször használható és nem kell rögtön eldob
ni, olyanokat, melyeknek a csomagolása minimá
lis és főleg nem polisztirolhabból készült - ugyan
ez okból megszünteti az eldobható poharak 
használatát. Tehát nemcsak információt közvetít 
a környezetről, hanem aktívan ápolja is. Néhány 
példa a sok közül4:
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A boulderi közkönyvtár azon igyekszik, hogy 
az 1990-es Föld napja által kiváltott érdeklődés 
szellemét állandósítsa. Új, kiegészítő épületük 
terveiben, építészeti kivitelezésében elsőrendű 
szerepe volt a környezeti szempontoknak. Az 
épület belsejébe annyi fényt engedtek (a vakító 
sugárzást kizárva), hogy minimális villany
energiát igényel, az egyéni olvasólámpák pedig 
maguktól kialszanak, amikor a hely kiürül. A 
szomszédos épületekről (ezeket eltávolították, 
amikor a könyvtárnak helyet csináltak) amit le
hetett, ajtóktól, ablakoktól fénycsövekig mindent 
elhoztak és újra felhasználtak. „Föld Napja Li- 
get”-et telepítettek, és oda a könyvtár környezeti 
elkötelezettségének élő szimbólumaként 6 fát ül
tettek. A közeli patak tisztán tartása érdekében a 
parkolókban vízgyűjtő tartályok fogják fel a 
szennyvizet. Bútoraikhoz esőerdőből származó 
anyagokat nem használtak (mahagóni, tikfa), a 
tető nem-oxidálódó anyagból készült, hogy a 
lecsurgó víz ne hordjon veszélyes mérgeket a 
patakba, s abba természetes állapota megőr
zése érdekében pisztrángokat telepítettek. 
Mindezzel nemcsak költséget takarítottak meg, 
hanem „public relations” kapcsolataik is fellen
dültek, hiszen a lakosság igen büszke az épü
letre.

Egy 0/7/0/ közkönyvtár alumíniumdobozok és 
fehér papír gyűjtésével újrafeldolgozó programot 
tervezett, elsősorban fiatalok részére: a felállított 
gyűjtőládákat is ők ellenőrzik. Az olvasókat rá
szoktatták, hogy amikor a könyvtárba jönnek, ne 
csak könyveiket hozzák magukkal, hanem alumí
niumdobozaikat is összeszedjék. Az így befolyó 
pénzből szolgáltatásokat hoznak létre a fiatalok 
számára.

Oregonban narancsszínű gyűjtőládákat he
lyeztek el a könyvtár több pontján, s ezeket a 
portások hetenként ürítik ki és szállítják a fogadó
helyre. Külön gyűjtik azokat az anyagokat is, me
lyek nem dolgozhatók fel újra. Igen sok könyvtár 
gyűjt különbözőféle papírokat újrafeldolgozásra.

Több könyvtár is belekezdett hasonló újrafel
dolgozó programokba, erre betanítják a könyv
tárosokat, s utána ők világosítják fel az érdeklő
dőket, mit érdemes gyűjteni, listákat nyomtatnak 
és osztanak szét.

A könyvtárak tulajdonában lévő, környezettel 
foglalkozó olvasnivalókat, video- és audiokazet
tákat, helyi környezetvédelmi problémákkal fog
lalkozó cikkeket külön helyen állítják ki, évente ki
bővített listákat terjesztenek róluk.

A zaj is szennyezi a környezetet.5 Valamikor 
régen a könyvtár csendjét csak maguk az olva
sók zavarták meg és még ma is az ő mozgásuk, 
beszédjük zavaró volta foglalkoztatja a cikkíró
kat, a modern könyvtárberendezési tárgyak (tele
fon, számítógép, nyomtató, xerox) zajának leg
feljebb bosszantó voltát emelik ki, holott komoly 
következményei is vannak.

Ann Eagan cikke ezeknek a zajoknak a lélek- 
és élettani hatását vizsgálja és azt, hogyan lehet
ne szabályozni őket. A bizonyos szinten felüli 
(75-85 decibel) állandó zaj maradandó halláská
rosodást, de egyénenként változóan ezen felül 
még fáradtságot, fülzúgást, magas vérnyomást, 
gyomorfekélyt és migrént is okozhat, és a mun
kavégzés minőségét is befolyásolja. Érdekes mó
don, az unalmas munkát serkenti, a koncentrá
lást igénylő feladat végzésében gátló hatást fejt 
ki: befolyásolja mind a végzett munka mennyisé
gét, mind minőségét.

A hatás mértéke egyénileg változó aszerint 
is, hogy a zaj esetleg „hasznos” (pl. mentőautó 
szirénája) vagy elzárható (rádió), vagy hogy ha
tását a zajt elszenvedő személy magába fojtja-e, 
stresszt előidézve, vagy szabad utat enged ag- 
ressziós ingerültségének. Van, akit csak tudat 
alatt zavar a lárma. Megfigyelték, hogy nagy zaj
ban kevésbé segítenek a rászorulóknak, bár nem 
biztos, azért-e, mert a zaj eltereli a figyelmet, 
vagy azért, mert egyszerűen nem veszik észre, 
amikor szükség lenne segítségre. A magas han
gok általában irritálóbbak.

Megoldások? Az állandóan csengő telefon a 
legnehezebb probléma, ha nem ülhet mellette 
valaki, akinek semmi más dolga nincs. Sok he
lyen, amikor a könyvtáros nem ér rá, üzenetrög
zítőre kapcsolja át, van ahol drótnélküli telefont 
cipel magával. A fénymásolókat tanácsos jól szi
getelt, külön helyiségben tartani. A nyomtatók
nak egyelőre csak a drágább fajtái halkabbak - 
lehetőleg azokat kell beszerezni. A számítógépek 
között is akadnak zajtalanabbak: legokosabb 
előre tudakozódni.

Jó tanács: olcsóbb és egyszerűbb előre 
megtervezni a csendet, mint akkor menteni a 
helyzetet, amikor már késő...

Azoknak, „akik az erdőben a fákat keresik", 
környezetvédelmi információs források listáját 
közli Tom Watson6. E források között vannak 
környezetvédelmi könyvtárak, szervezetek és 
ügynökségek (pl. Amerikai Folyók, Klíma Intézet, 
Polgárok Veszélyes Hulladékát Gyűjtő Hely, Vad-
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világvédők), nemzetközi szervezetek stb. Az in
tézmények aktivitásait ismerteti, kiadványaikat le
írja, folyóiratok, kiadók és információs szolgálta
tások listáját közli.

Az Audio/video tájékoztatóban Sandy Bau
ers7 csinál kedvet a környezettel foglalkozó han
gos könyvekhez, Ecotopia-tói a veszélyeztetett 
állatfajták hanggyűjteményéig (nem kisebb híres
ség, mint Robert Redford kísérő szövegével).

Az „ I n f o r m a t i o n S e r v i c e s  and " c. kéthavi
folyóirat 1990. évi 1-2. és 4. száma válogatást kö
zöl az Egészségügyi Világszervezet Európai Re
gionális Irodájának (WHO/EURO) és a Német 
Szövetségi Köztársaság környezetvédelmi mi
nisztériumának rendezésében tartott két környe
zetegészségüggyel foglalkozó tanácskozás ta
nulmányaiból.

Az elsőt 1988 novemberében tartották Nyu- 
gat-Berlinben, 11 ország 29 szakembere, az 
ENSZ különböző bizottságainak és más nemzet
közi szervezetek képviselőinek részvételével8. 
Célja az volt, hogy helyi, országos és regionális 
szinten meghatározza a legmegfelelőbb stratégi
ákat a létező környezeti és egészségügyi adatok 
használatának megkönnyítéséhez és növelésé
hez, a környezetegészségügyi kockázatok mene
dzseléséhez szükséges döntések meghozatalában.

Az európai régióban megnőtt az erőfeszítés a 
vízben, levegőben és élelemben található ártal
mas anyagok koncentrálódásával kapcsolatos 
adatok gyűjtése érdekében. így nagy mennyisé
gű adat áll rendelkezésre magán és nyilvános 
adatbázisokban, az állatokban, emberekben és a 
környezetben található méregtartalommal kap
csolatban, mégis, a környezet, a foglalkozás, az 
életmód relatív hatása, a egészségápoláshoz va
ló hozzáférhetőség és annak minősége a regio
nális, országos és helyi lakosságra nézve nagyjá
ból csak találgatásokból áll - így irányítása is bi
zonytalan. Ezért döntő a kutatás szerepe.

A tanácskozás résztvevői 28 tanulmányt 
nyújtottak be, témáik óriási területet öleltek fel és 
a megbeszéléseken egy közös európai környe
zeti és egészségügyi adatbázis létrehozásának 
lehetőségeit és nehézségeit tárgyalták meg. Vé
gül úgy döntöttek, hogy egyetlen adatbázis he
lyett inkább egymást kiegészítő funkciókat ellátó, 
több külön bázis kialakítása és koordinálása kívá
natos, s ebben az Egészségügyi Világszervezet
nek kell kulcsszerepet vállalnia. Meghatározták a 
várható igényeket, használókat, ügyfeleket. Fon
tos szempont az, hogy az információ terjesztésé

re és váratlan eseményekre is (Csernobil) képe
sek legyenek azonnal reagálni. A WHO részére 
az információkhoz és a bibliográfiai adatbázisok
hoz való hozzáférést meg kell könnyíteni, s egy 
közös indexet létrehozni. Sok tagország adatai 
hiányosak, ezeket ki kell egészíteni. A végső ja
vaslatokban a WHO-t kérik fel, hogy konkrét in
dítványokat tegyen, a tagállamokat pedig, hogy 
helyi körzeti tanulmányokat és környezetegész
ségügyi és földrajzi információs rendszereket 
dolgozzanak ki.

1989 májusában Münchenben újabb 
WHO/EURO tanácskozást tartottak9, ezúttal már 
a létrehozandó „Meta-adatbázis” kifejlesztésével 
kapcsolatban, mely bárki számára hozzáférhető 
lesz és az európai régión belüli információtulaj
donosok címét tartalmazza majd.

A British Library Referensz- és Információs 
Szolgálata negyedéves hírlevelének 1991. no
vemberi száma a környezeté. Bemutatja az 1989- 
ben indított „Környezetvédelmi Információs Szol
gálat-Ót (SRIS), mely az egyszerű kérdésekre 
ingyen, a bonyolultabb, igényesebb tudakozódá
sokra térítésért válaszol. Az igényeknek megfele
lően online számítógépes adatbankok segítségé
vel felhívja a figyelmet nagyobb könyvtárak állo
mányában megtalálható könyvekre és cikkekre, 
és utána a szükséges dokumentumokat be is 
szerzi.

Két év óta egyre növekvő érdeklődés mutat
kozik egy új témakör iránt: ez a „környezeti ellen
őrzés”, melynek célja, hogy megkönnyítse a kör
nyezettel kapcsolatos üzemi gyakorlat irányításá
nak ellenőrzését, és hogy felbecsülje, ez 
mennyire áll összhangban egy adott vállalat poli
tikájával. Alapvető érdemi hasznosságán kívül ez 
az ellenőrzés mindenféle felesleges pazarlásra is 
ráirányítja a figyelmet, és végső fokon „public re
lations” haszna is van. Típusai különbözőek, 
függnek a cég méretétől és attól, hogy egyetlen 
folyamat vagy egész üzletmenet működésének 
vizsgálatáról van-e szó. E témakörben a SRIS 
szemináriumokat szervezett, ahol elmondták, mit 
jelent egy környezeti ellenőrzés és milyen elő
nyök származnak belőle. A szeminárium résztve
vői ezek után már képesek lésznek ezt az ellen
őrzést saját vállalatuk számára megszervezni.

Az általános érdeklődés egy másik gyakori 
tárgya a környezeti törvényhozás, hogy pl. az ho
gyan befolyásolja a kérdező saját vállalkozását? 
A szolgálat megkeresi a jogszabályt és igény 
esetén másolatot készít róla. Ugyanígy bármely
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más ország törvényhozásával kapcsolatban is 
beszerzi a szükséges információt és fotókópiát is 
ad róla.

A hírlevél ismertet egy tucat, a British Library 
saját kiadásában megjelent, környezettel foglal
kozó könyvet, melyek közül talán a legátfogóbb 
az „Environmental information: A guide to 
ces'" c. útmutató. Közli a Környezeti Információs 

Szolgálat segítségével online hozzáférhető „kör
nyezeti kulcsforrásokat” , mint például Waste Info 
(a hulladák felhasználásáról); az Acid Rain Abst
racts (a savas esővel kapcsolatos kutatásokat 
tartalmazza); a Pollution Abstracts (161 000 kör
nyezetszennyezésről szóló tételt tárol); az 
roline (140 000 tételes környezetvédelmi adatbá
zis); és így tovább.

* * *

Olvasva és megemésztve ezt az óriási anya
got, mely nyilvánvalóan csak apró töredéke a tel
jesnek, látva mennyiségét, minőségét, széles 
körű kiterjedtségét és ugyanakkor minden apró 
részlet gondos figyelembe vételét - végül, de 
nem utolsósorban azt a lelkes, konzekvens és ki
tartó közösségi részvételt, mely nélkül egyetlen 
mozgalom sem hozhat eredményt: az ember

„Ózonbarát”

óhatatlanul úgy érzi, talán még sincs minden 
veszve még...?

így működnek tehát a nagyvilág „fejlett or
szágai” így próbálják menteni a menthetőt. Hogy 
nálunk mi a helyzet, az már egy másik történet.*
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I FLA szeminárium 
Rigában - a kisebbségi 

könyvtárügyről

1991. augusztus 13-16.

Fülöp Géza

Korunk egyik legbonyolultabb -  s ahogy azt 
saját bőrünkön tapasztaljuk -  egyik legnehezeb
ben kezelhető globális társadalmi problémáját a 
kisebbségek -  a faji, etnikai, nyelvi és vallási, az 
őshonos és bevándorolt kisebbségek -  léte 
okozza. A tolerancia, a másság elfogadása, a 
„jog-többlet” megadása még a legdemokratiku
sabb társadalmakban sem magától értetődő, 
mindenki által respektált együttélési norma. Az 
önazonosság, az anyanyelv, a hagyományok 
megőrzése, átörökítése a kisebbségi közössé
gektől mindenütt állandó szellemi készenlétet, 
összeszedettséget, áldozatvállalalást követel. Mi
vel a nyelv, a kultúra ápolásának legfontosabb 
műhelye az iskola után a könyvtár, az anyanyelvi 
könyvtári ellátás biztosításának az alapvető ki
sebbségi jogok között van a helye. A jószándék 
azonban s az akarat -  ha netán meg is van -  
nem elegendő. A kérdés megoldása mind a 
könyvtárfenntartót, mind a könyvtárost sajátos 
feladatok elé állítja. Ezt ismerte fel Marie Zielins- 
ka asszony, a Kanadai Nemzeti Könyvtár munka
társa, amikor azt a megbízást kapta, hogy szer
vezze meg a kanadai etno-kulturális közösségek 
országos könyvtári ellátását. Olyan kollégákkal 
keresett kapcsolatot az Egyesült Államokban, 
Svédországban, Ausztráliában, akik a kisebbségi 
könyvtárügy területén tevékenykedtek. Levelezé

sük „láthatatlan kollégiummá” szerveződött, 
majd a hetvenes években, amikor az etnikai ki
sebbségek és a bevándorlók kérdése nagyobb 
hangsúlyt kapott, ez a laza, informális közösség 
az IFLA keretében munkacsoporttá, a nyolc
vanas évek közepén pedig önálló szakosztállyá 
alakult. Az előkészítő, alapozó munkában Marie 
Zielinskán kívül Benedikte Gu
lyás Miklós és Michael Foster játszott döntő sze
repet. Ez utóbbi elnöksége alatt nyerte el a mun
kacsoport a szakosztály-státust, és indította meg 
lapját Journal of Multicultural Librarianship cím
mel.

A szakosztály, amelynek hivatalos neve Sec
tion on Library Services to Multicultural Popula
tions (Könyvtári Szolgáltatások Sokkuitúrájú Né
pességek Számára) 1991. augusztus 13. és 16. 
között tartotta -  a moszkvai IFLA konferenciát 
megelőzően -  második nemzetközi szemináriu
mát Rigában. (Az elsőt, amelynek nyomtatásban 
megjelent anyagát itt kapták kézhez a résztve
vők, 1990-ben rendezték a svédországi Eskilstu- 
naban.)

A szeminárium elnevezése Library Services 
in a Multicultural Environment -  East and West 
(Könyvtári Szolgáltatások Sokkultúrájú Környe
zetben -  Kelet és Nyugat), házigazdája a lett 
Nemzeti Könyvtár volt. Az ország teljes függet
lenségének kikiáltása a levegőben lógott, de a 
szovjet hatalom még erősnek tűnt (a puccs előtt 
voltunk), s nem lehetett tudni, mit hoz a jövő. A 
parlament épülete körül még álltak a barikádok, 
csak a közlekedés biztosítására törtek rajtuk ré
seket. Mindemellett a szervezés és rendezés pél
dás volt. A lett kollégák, Aldis Abelevel, a Nem
zeti Könyvtár aligazgatójával az élen, mindent 
megtettek, hogy a szeminárium eredményes, 
együttlétünk hasznos és kellemes legyen. S ezt 
el is érték. A szeminárium sikeréhez döntően 
hozzájárult Inese A. Smith, a loughboroughi mű
egyetem könyvtártudományi tanszékének lett 
származású előadótanára. Tulajdonképpen neki 
köszönhettük, hogy Rigában találkozhattunk.

A program 13-án a Nemzeti Könyvtárban 
kezdődött. A munkatársak ismertették a könyvtár 
történetét, tevékenységét, majd válaszoltak a 
vendégek kérdéseire.

A szeminárium érdemi munkájára 14-én és 
15-én került sor, a Riga Szálló konferenciatermé
ben. A két napon a világ minden sarkából össze- 
sereglett mintegy nyolcvan könyvtáros -  Kana
dától Ausztráliáig és Japánig, Dél-Afrikától Svéd
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országig tizenöt országból jöttek küldöttek -  
megvitatta a kisebbségek könyveilátásának, a 
könyvkiadásnak és a könyvtárainak a helyzetét. 
Néhány érdekesebb előadás címe: A lettországi 
kisebbségi könyvtárak (Andris Vilks, a Nemzeti 
Könyvtár igazgatója), A nemzeti kisebbségek 
könyvtári ellátása Litvániában (Dalia Jaskoniene), 
Finnek Svédországban és Chileiek Svédország
ban (Pirkko Wergenius, a stockholmi Városi 
Könyvtár munkatársa), Észtek Lettországban 
(Henn Tuherm, akkor Észtország állandó képvi
selője Lettországban). Jómagam Magyarok Ro
mániában című dolgozatomban ismertettem a 
romániai magyarok helyzetét.

Három tanulsággal tértem haza Rigából. Az 
első: sehol a világon nem leányálom kisebbségi
nek lenni (bár természetesen nagyon boldogok 
lennénk, ha úgy élnénk, mint a svédországi vagy

Magyarok Romániában
(rövidített szöveg)

Fülöp Géza

Történelmi áttekintés

Erdély a honfoglalástól a 16. század közepé
ig a magyar királyság szerves rész volt, majd 
amikor a török hódítás nyomán az ország három 
részre szakadt, önálló fejedelemséggé alakult. A 
kis ország másfél évszázados történetében di
csőséges s nyomorúságos korszakok váltották

a hollandiai kisebbségek). A második: sajnos a 
nyugati országokban a kisebbségi kérdés na
gyon sok ember tudatában -  könyvtárosokéban 
is -  leszűkül a bevándoroltak problémáira, nem 
ismerik, s ezért nem is nagyon értik az őshonos, 
történelmi kisebbségek sajátos helyzetét és igé
nyeit. Hatékonyabb felvilágosító munkára van 
szükség ezen a téren. A harmadik: más orszá- 
gokbeli kisebbségekhez hasonlóan nekünk is 
meg kell szerveznünk saját könyvtárainkat, ki kell 
építenünk saját hálózatunkat, szervezetünket. 
(Ezen a téren már túl vagyunk az első lépéseken. 
A tavaly újraalakult EMKE (Erdélyi Magyar Köz- 
művelődési Egyesület) könyvtári szakosztálya az 
RMDSZ-szel (Romániai Magyar Demokrata Szö
vetség) közösen már létrehozott néhány könyv
tárat, s a könyvtárosok szervezkedése is megin
dult.)

A következőkben a konferencián elhangzott előadásokból a 
romániai, a lettországi, a litvániai és a finnországi nemzeti 
kisebbségek számára szervezett könyvtárügyi szolgáltatáso
kat ismertetjük Fülöp Géza tömörítésében.

egymást, míg végül 1690-ben több évtizedes ha
nyatlás után I. Lipót császár véget vetett az akkor 
már úgyis csak látszat-függetlenségnek, s a ko
rona tartományává nyilvánította. Az 1848-49-es 
szabadságharc rövid időszakát leszámítva az is 
maradt a kiegyezésig. 1867-ben Erdély újra 
egyesült Magyarországgal. Az első világháborút 
lezáró trianoni békeszerződés azután a Bánság 
és a Nagyalföld keleti részével együtt Romániá
nak ítélte. Ma, amikor Erdélyről beszélünk, sok
szor - helytelenül - a Kárpátok és Románia nyu
gati határa közötti területre gondolunk.

Etnikai helyzet

Az etnikai mérleg a 17. század tájt billent át a 
román népesség javára. Az arányeltolódás azóta 
is tart, s különösen felgyorsult az elmúlt évtize
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dekben, amikor Ceausescu homogenizációs po
litikája a románok százezreit telepítette át Erdély
be, s a magyarok tízezreit kényszerftette a Kárpá
tokon túlra vagy emigrációba.

Arról, hogy hány magyar él Romániában, 
nincs pontos adatunk. Az elmúlt hetven évben 
rendezett népszámlálások adatai ugyanis nem 
megbízhatóak. Hivatalosan 1,7 millióról beszél
nek, de az egyházi anyakönyvek s más doku
mentumok alapján feltételezhető, hogy a valós 
szám 2 millió felett van.

A magyarságnak kb. egyharmada egységes, 
homogén tömböt alkot Erdély keleti-délkeleti ré
szében (a székelyek). Hasonló homogén töm
bök, de jóval kisebbek találhatók még az ország 
középső és nyugati tájain is (pl. Kalotaszeg). A 
magyar lakosságnak több mint fele azonban ve
gyes településeken él, s az arány 60-65%-tól né
hány lélekig változik. Sajátos etnikai csoportot 
képeznek a moldvai csángók, akik minden romá- 
nosítási törekvés ellenére mindmáig megőrizték 
ősi magyar nyelvüket és római katolikus hitüket. 
Magyar diaszpórákat találunk Bukarestben és 
más román városokban.

Könyvtári helyzetkép

Európának ezen a vidékén Erdélynek vannak 
a legrégebbi könyvtári hagyományai. Már a tizen
egyedik században működtek püspöki, kolostori 
könyvtárak, másoló műhelyek Váradon, Gyulafe
hérváron, Kolozsmonostoron. A könyvnyomtatás 
elterjedése nyomán világi könyvtárak is létesültek 
a fejedelmi udvarban és a főnemesek kastélyai
ban. A reformáció térhódítását új iskolák, kollégi
umok, főiskolák alapítása követte, s hosszú időn 
keresztül ezek könyvtárai töltötték be a köz
könyvtárak szerepét. A legjelentősebbek közé 
tartozott a Báthori István által alapított kolozsvári 
és a Bethlen Gábor alapította gyulafehérvári kol
légium. Ez utóbbi később Nagyenyedre költözött 
át. Sajnos a történelem viharai a könyvtárakat 
sem kímélték. A török-tatár hordák, a zsoldos se
regek, a lázadó jobbágyok gyakran dúlták s 
égették fel a városokkal, kastélyokkal együtt a 
könyvtárakat is.

Két igen nagy értékű, ma is működő könyv
tárat kell megemlítenünk a 18-19. század forduló
járól. Az egyiket Batthyány Ignác római katolikus

püspök alapította 1781-ben Gyulafehérváron, a 
másikat Teleki Sámuel 1802-ben Marosvásárhe
lyen, mindkettőt azzal a célial, hogy a közössé
get szolgálják.

Az első, mai értelemben vett közkönyvtárak a 
reformkori klubok, kaszinók, olvasóegyletek 
könyvtárai voltak. Ilyenek a múlt század harmin
cas-negyvenes éveiben Erdély nagyon sok tele
pülésén működtek (nemcsak városokban, ha
nem néhány községben is). Mint érdekességet, 
megemlítjük, hogy az első magánvállalkozásként 
működő kölcsönkönyvtárat Klapka József, Klap
ka György édesapja nyitotta 1815-ben Temesvá
ron.

A 19. század végén az állam, a helyhatósá
gok, a művelődési egyesületek -  elsősorban az 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) -  nagyon sok faluban és városban hoz
tak létre könyvtárat. 1912-ben az EMKE 1417 fa
lusi könyvtárat tartott fenn.

A román és német közösségek is létrehozták 
a maguk könyvtárait. A legjelentősebbek a nagy
szebeni Brunkenthal Múzeum és a balázsfalvi 
Görögkatolikus Teológia Könyvtára.

Ez volt tehát a helyzet 1920 előtt.
A hatalomváltozással súlyos csapás érte a 

magyar művelődési intézményeket. A román ál
lam a könyvtárak egy részét elvette, s a többitől 
megvonta az anyagi támogatást. S mivel a ma
gyarságnak a kultúrát támogató rétegei elszegé
nyedtek, s számuk is megcsappant, intézménye
ink nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Az elnyo
mó intézkedések és anyagi bajok ellenére is 
sikerült azonban intézményeink jórészét fenntar
tani és működtetni.

Az igazi nagy romlást a romániai könyvtárak 
életében általában -  és a kisebbségiekében kü
lönösen -  a kommunista hatalomátvétel okozta. 
Az iskolák és a művelődési intézmények államo
sítása után könyörtelen tisztogatás indult meg. A 
könyvtárak polcairól eltávolították a „reakciós”, 
ellenzéki emigráns szerzők műveit, a vallásos, 
ideológiailag nem megfelelő könyveket. Nem 
egyszer a legértékesebb könyvek estek áldozatá
ul a hozzá nem értő kultúraktivistáknak, botcsi
nálta könyvtárosok „lelkes” tevékenységének. 
Egy 1951-es kormányhatározat az összes könyv
tárat egységes országos hálózatba kény
szerítette. Demokratikus társadalomban egy ilyen 
hálózatnak sok előnye is van, a diktatúrában 
azonban egyenértékű a teljes, korlátlan állami el
lenőrzéssel.
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A sok évszázados egyházi és iskolai könyv
tárakat -  túlnyomó többségük magyar volt -  
beolvasztották az Akadémia könyvtárába vagy a 
megyei közkönyvtárakba. A hanyag és felelőtlen 
kezelés értékes állományok eltűnéséhez vezetett. 
Az 1952 előtt megjelent kiadványokat elkülönítet
ték és zárt állományként kezelték. Ezekhez csak 
a tudományos kutatók juthattak hozzá, különle
ges endegéllyel. Az államvédelmi hivatal (Securi- 
tate) rendszeresen ellenőrizte ezeknek a részle
geknek a forgalmát.

Azt is el kell azonban ismernünk, hogy az új 
rendszernek pozitív eredményei is voltak. Majd
nem minden településen létesítettek közkönyvtá
rat, s főleg az elmaradottabb vidékeken ez sok
ban hozzájárult a műveltségi színvonal emelke
déséhez. (Már persze attól függően, hogyan 
dolgozott a könyvtáros.)

A rendszer a lakosság olvasmányait több 
csatornán keresztül ellenőrizte és irányította. 
Egyrészt a könyvtárak ellátásának központosítá
sával, másrészt az államosított könyvkiadók tevé
kenységének irányításával, harmadrészt a könyv- 
és folyóiratimport ellenőrzésével és csökkentésé
vel (ez utóbbinak természtesen valutáris okai is 
voltak). A Ceausescu-éra utolsó éveiben az im
port gyakorlatilag nullára csökkent. Mindezek fe
lett természetesen éber szemmel őrködött a ma
gánlevelezésre is kiterjedő cenzúra.

1974-ben egy újabb rendelet mért súlyos 
csapást a könyvtárakra. A községi könyvtárosi 
posztokat megszüntették, a könyvtárak költség- 
vetését drasztikusan csökkentették, az előfizet
hető folyóiratok számát (a belföldiekét) minimá
lisra redukálták. A könyvtárosképzést minden 
szinten már évekkel azelőtt felszámolták.

Milyen hatással voltak mindezek az intézke
dések a kisebbségek könyvtári ellátására?

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Ro
mániában az „etnikai és nyelvi kisebbség könyv
tári ellátása” ismeretlen fogalom. Nem léteznek 
nemzetiségi könyvtárak vagy részlegek. A ma
gyar -  és más nemzetiségű -  könyvek beleol
vadnak a „homogenizált” állományba, s a kataló
guscédulák szintúgy. Ez természetesen nagyon 
megnehezíti a hozzáférést a nem-szakember 
számára. Azokon a településeken, ahol a magya
rok alkotják a többséget, könyvtári ellátásuk nem 
volt rosszabb, mint általában az egész lakossá
gé, csupán annyiban, hogy az import visszaszo
rításával, az anyanemzethez fűződő kapcsolatok 
leépítésével „sikerült” elérni, hogy a magyar

könyvállomány alig nőtt, s lassan elavult. Azokon 
a településeken viszont, ahol a magyarság ki
sebbségben él, a helyzet nagyon rossz volt, s az 
ma is. A magyar nyelvű könyvek beszerzése ki
zárólag a könyvtárvezetők és a munkatársak jó 
indulatától függ, s mivel nagyon sokan a nacio
nalizmus és intolerancia mérgével fertőzöttek, 
ezekbe a könyvtárakba nem sok magyar könyv 
kerül be. S ha ráadásul a könyvtáros nem ismeri 
a magyar nyelvet, s még kevésbé az irodalmat, a 
magyar olvasók -  főleg az idősebbek, a gyer
mekek és a kevésbé iskolázottak -  nemigen ju t
hatnak megfelelő olvasnivalóhoz.

Milyen változásokat hozott az úgynevezett 
forradalom?

A könyvtárosok java -  akárcsak a nép nagy
része -  rövid ideig eufóriás hangulatban élt. Ha
mar rá kellett azonban ébrednünk, hogy a gyöke
res változásokra még várnunk kell. Mégis valami 
mozdult. A régi könyvekre vonatkozó tiltást felol
dották, helyre lehetett állítani a külföldi kapcsola
tokat. Sok helyen, ahol a költségvetés megen
gedte, újra alkalmaztak községi könyvtárosokat. 
A külföldi könyv- és folyóiratbeszerzést most már 
nem a politikai, hanem a gazdasági okok teszik 
lehetetlenné. Újra megindulta könyvtárosképzés.

Ami a kisebbségek, s főleg a magyarok 
könyvtári ellátását illeti, ezen a téren is voltak po
zitív változások. A forradalom után nagyon sok 
könyvtár kapott Magyarországról jelentős 
mennyiségben ajándékkönyveket, s így sikerült 
az állományt valamennyire felfrissíteni. Ki lehetett 
építeni a személyes kapcsolatokat az anyaorszá
gi könyvtárosokkal, s lehetővé váltak a kölcsö
nös látogatások. Több könyvtáros vesz részt ma
gyarországi továbbképzésen.

Az általános kép azonban nagyon sötét. A 
nacionalizmus fellángolása -  ami egyébként je l
lemző minden posztkommunista államra -  a 
könyvtárakban is érezteti hatását. A megyei mű
velődési bizottságokat egyelőre még a kormány 
nevezi ki -  s a mi kormányunk még nem a leg
demokratikusabb - ,  s ezek még nem hajlandók 
elfogadni a pluralizmus, a kulturális autonómia 
gondolatát.

Mit tehetünk ilyen körülmények között?
Elsősorban -  kihasználva a viszonylagos po

litikai enyhülést -  újra kell szerveznünk művelő
dési intézményeinket, egyesületeinket, társasá
gainkat. Újra létre kell hoznunk saját könyv
tárainkat, főleg a szórványvidékeken. Emellett 
szükség van magyar könyvtárosok képzésére és
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továbbképzésére. Mindezekben már értünk el 
eredményeket, de még nagyon sok a tennivaló. 
Sajnos a politikai és adminisztratív nehézségek 
mellett legalább akkora gond a szegénységünk. 
Mivel az állami támogatás -  ha van egyáltalán -  
nagyon csekély, saját erőnkre kellene támasz
kodnunk. A mai gazdasági helyzetben ez nagyon 
nehéz, szinte lehetetlen.

Mindezek mellett a legfontosabb feladatunk 
támogatni a román demokratikus erőket az igazi 
demokráciáért folytatott harcukban, hogy végre 
sikerüljön felépíteni Romániában is egy olyan tár
sadalmat, amelyben a kisebbségi jogok is mara
déktalanul érvényesülnek.

*  *  *

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár kiadásában megjelent a KISEBBSÉGKUTATÁS című, a 
hazai és a külföldi irodalomból szemléző folyóirat. A folyóirat útra bocsátásával -  ahogy a lap első szá
ma bevezetőjében Cholnoky Győző felelős szerkesztő megfogalmazta -  az volt a szándék, hogy „h i
ánypótló információs szemle folyóiratot adjanak közre, amely a már megjelent magyarországi és külföl
di tudományos irodalom tartalmairól nyújt folyamatos tájékoztatást.” Idézet a bevezetőből:

A magyarországi kisebbségekre, a kelet-közép-európai interetnikus viszonyokra vonatkozó tudo
mányos irodalom nemcsak nyelvterületi-topográfiai értelemben szórt, hanem tudományrendszertani ér
telemben is, s mint ilyen, felöleli -  a teljesség igénye nélkül -  a szociológia, a jog, a politika, a nyelv és 
irodalomtudomány, a történettudomány, a néprajz tárgyköreit.

A Kisebbségkutatás a tömörített, referált szövegeket egységes tematikus elrendezésben közli, s 
egyazon témán belül jelenteti meg a hazai és külföldi véleményeket, álláspontokat.

A szerkesztés elvei közül első helyre kívánkozik az objektivitásra való törekvés: vonatkozik ez a re
ferált anyag kijelölésére és a tömörítés technikájára egyaránt. Mindez nem jelent merev szövegtükröz- 
tetést, minhogy szükség szerint sort kerítünk több forrásra alapozott szintézisek összeállítására, egy- 
egy közlemény holdudvarának a bemutatására, szövegmagyarázatokra, adatkiegészftésekre is. Summa 
summarum: olyan folyóirat kiadására vállalkozunk, amely másodlagos információkat közöl ugyan, de 
alkalmasint többet ad, mint az eredeti közlemények összessége.

A lap a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány támogatásával jelenik meg; a szer- 
kesztéshez-kiadáshoz szükséges feltételeket pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtár biztosította, lé
vén a könyvtár a nemzetiségi irodalom központi gyűjteménye.
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Részlet a Kisebbségkutatás első számának tartalmából és a szám impresszuma
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Finnek Svédországban

Pirkko Wergenius

„Svéd finnek”

A második világháború óta kb. félmillió finn 
vándorolt be Svédországba. Egy részük később 
hazatért, de az otthoni nehézségek miatt sokan 
ismét visszaköltöztek. Ma kb. 300 000 finn él az 
országban, ő k  alkotják a legnagyobb bevándo
rolt népességet. Hangzanak el olyan követelé
sek, hogy kapják meg a hivatalos kisebbségi stá
tust, de erről egyelőre nincs szó. „A bevándorlók 
nem azonosíthatók az olyan kisebbséggel, 
amelynek tagjai hosszú ideje élnek együtt ugyan
azon a területen, s hosszú közös múltjuk van. A 
bevándorlók által létrehozott kisebbségi kultúra 
sajátos képződmény, amely könnyen széteshet s 
megsemmisülhet.” (Sörén Lindgren)

Háttér

A két ország történelmi kapcsolatai bonyolít
ják a helyzetet. 1809-ig Finnország a svéd király
ság része volt. Az évszázadok során sok finn te
lepedett le a fővárosban és a svéd vidékeken, ha
gyományosan a bányákban, vaskohászatban, 
mezőgazdaságban dolgoztak. Az 1750-es évek
ben a stockholmi finn egyházközségnek 2000 
tagja volt, a város lakosságának 45%-a. 1809- 
ben, amikor Finnország orosz uralom alá került, 
Svédország elvesztette lakosságának negyedét. 
A finnek többséggé váltak saját országukban. 
Svédország északi részében maradt valamennyi 
finn kisebbség. 1917-ben a függetlenség elnyeré
se után sok politikai menekült telepedett le Svéd
országban. A második világháború végén 40-50

ezer embernek kellett átmenekülnie Svédország
ba, a németek „felperzselt föld” taktikája miatt. 
Az ötvenes években a finn gazdasági nehézsé
gek újabb emigrációs hullámot indítottak el. A 
svédeknek munkaerőre volt szükségük, ezért 
megszüntették az útlevél- és vízumkényszert, s 
létrehozták a szabad északi munkaerőpiacot. A 
kivándorlás végül olyan méreteket öltött, hogy 
kezdett a finn gazdaságra végzetessé válni.

Egyesületek

A svédországi finnek nagyon szervezettek. 
1983-ban 630 egyesület és csoport működött. 
Főbb tevékenységi területeik: a színjátszás, kó
rus, zenekar, sport.

Szakmai egyesületeik is vannak. A pedagó
gusok, írók, művészek, egyetemi hallgatók szer
veztek egyesületeket. Újabban a kötelező elemi 
iskolába járó gyermekek szülei és a nyugdíjasok 
alapítottak egyesületeket.

A finnek központi szervezetének 39 000 tagja 
s 180 működő tagozata van. Ez a szervezet poli
tikailag és felekezetileg semleges érdekvédelmi 
csoportosulás. Érdeklődésük középpontjában a 
finn nyelv helyzete áll. Újságot adnak ki, két fel
nőtt középiskolát tartanak fenn. A szervezetnek 
képviselője van minden olyan hivatalban, amely
nek valami köze van a bevándorlókhoz.

A nyelv

A hatvanas években a felnőtt bevándorlókat 
odaállították a gép mellé, a gyermekeket betették 
a svéd osztályokba, minden előkészítő nyelvok
tatás nélkül. Az eredmény a kilencvenes évekre: 
sok, svédül gyengén beszélő ember, akiknek ne
hézségeik vannak, ha a hatóságokkal van dol
guk. Hogy a gyermekek hogyan érezték magu
kat a svéd osztályokban, azt a szépirodalom már 
feldolgozta. A háziasszonyok elszigetelődtek, a 
férfiak és a gyermekek lassan illeszkedtek be a 
svéd társadalomba.

A hetvenes évekre elég tapasztalat gyűlt 
össze ahhoz, hogy rájöjjenek, ez így nem megy. 
Ma minimálisan 700 órás svéd nyelvtanfolyamot 
biztosítanak minden bevándorlónak, akinek erre 
szüksége van. Ami az iskolai oktatást illeti, a fin-
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nek olyan iskolamodell kidolgozásáért harcoltak, 
amely biztosítja a gyermekek számára, hogy 
mindkét nyelvet folyékonyan beszéljék. A nyelvek 
„félig-meddig” való megtanulása helyett a finnt a 
napközi otthonokban és az oktatás első hat évé
ben az anyanyelvi osztályokban sajátítják el. Jó 
eredményeket értek el azok a tanulók is, akik -  
kísérleti jelleggel -  az általános iskola felső há
rom évében félig finnül tanultak. Felsőbb osztá
lyokat is indítottak, de nem biztos, hogy lesz elég 
érdeklődés irántuk. A fiatalok inkább a svéd nyel
vű felsőoktatást választják.

A kilencvenes években takarékossági okok
ból a hatóságok azt javasolták, hogy az anya
nyelv oktatását nagyobb csoportokban és a ren
des iskolai órák után tartsák. Még nem született 
döntés ebben az ügyben. A második világháború 
után az észtek iskolát alapítottak Stockholmban, 
amely nagyon jól működik. A finnek csak tavaly 
létesítettek iskolát. Gondot okoz azonban a gyer
mekek elvitele az iskolába és a hazavitel is. Reá
lisabb alternatívának tűnik a finn központi szerve
zet követelése, hogy a svéd iskolahálózaton belül 
oktassanak finn nyelven azok számára, akik ezt 
igénylik.

Könyvkiadás

Mivel az ipari társadalomnak mind fizikai, 
mind szellemi vonatkozásban mobilis munkaerő
re van szüksége, nagylelkűen támogatják a 
könyvkiadást és egyéb kulturális tevékenysége
ket. Svédországban két finn nyelvű könyvkiadó is 
működik.

Könyvtári ellátás

A finn bevándorlók otthon hozzá voltak szok
va, hogy településüknek saját könyvtára van. Mi
vel a tanítók gyakran részidős könyvtárosok is, 
még a legkisebb falvakban is van lehetőség vala
milyen könyvtár működtetésére.

Az ötvenes években Finnországban 7000 kö
tetet gyűjtöttek össze, s küldtek át azokra a tele
pülésekre, amelyekben a legtöbb finn él. A Finn 
Könyvtáros Egyesület ajánló bibliográfiával sie
tett a svéd könyvtárosok segítségére.

Nagy szerencse volt, hogy a hetvenes évek
ben létezett a lelkes emberek kis csoportja. Olaf 
Berggren, Hell Vasara, Maud Ekman, Gulyás 
Miklós nevét világszerte jól ismerik.

A svédországi finnek könyvtári ellátásának 
története azonos a bevándorlók könyvtári ellátá
sának történetével. Mivel a finnek alkotják az első 
és legnagyobb csoportot, őket használták kont
rollcsoportnak a különböző modellek kipróbálá
sakor.

Az elmúlt két évtizedben több vizsgálatot is 
végeztek, s alapos jelentésekben tárták fel a be
vándorlók könyvtári ellátásának helyzetét és ke
resték a választ arra a kérdésre, hogy melyik len
ne a legmegfelelőbb rendszer (Sulo Húovinen, 
Heli Vasara, Gulyás Miklós stb.).

A finn nyelvű könyvállomány az 1969-es 
73 600 kötetről 1985-re 742 000 kötetre emelke
dett. Ez azt jelenti, hogy minden finn állampol
gárra 5,3 kötet jut. A baj az, hogy ez az állomány 
minden szinten és az egész országban a ki
egyenlítődés felé tendál és nagy része elavult.

A finn könyvek beszerzése különböző csator
nákon történik. A rendes, közönséges csatorna a 
Btj. Library Services Ltd, amely például 1990-ben 
910 címet ajánlott a finnül olvasni vágyók számá
ra. A Btj-t bírálatok érik, mert az új könyvek terén 
lassú, és nem mindig felel meg a válogatás a finn 
olvasók igényeinek.

A könyvtárak számítógépesítése sok mindent 
meg fog változtatni. Lehetővé válik az állomány 
ésszerűbb kihasználása. Az adatbázisok segíte
nek a katalogizálásban, minimálisra csökkentik a 
kevésbé igényelt könyvek példá.nyszámát. A 
könyvtárközi kölcsönzés révén az országban el
érhető kötetek intenzívebb kihasználása biztosít
ható.

A bevándorlók irodalom kölcsönző központja

1991-ben a bevándorlók könyvtári ellátásá
nak felügyeletét országos szinten a Stockholmi 
Közkönyvtár erre a célra létesített osztályára bíz
ták. Az osztályt az állam finnanszírozza, s főnöke, 
Ulla-Britt Nordin Siebolds, szaktanácsadóként 
segíti a megyei könyvtárakat és közösségeket a 
bevándorlók ellátásával kapcsolatos kérdések
ben.
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Hogy a finnek ellátását az egész országra ki
terjesszék, az osztályt ki kellene bővíteni egy finn 
irodalom-szakértővel.

Jelenleg a tendencia az, hogy a könyv- 
állományt helyi szinten központosítsák, s a letéti 
állomány forgását fokozottabb mértékben bizto
sítsák. Stockholmban 75 egységnek van szüksé
ge finn könyvekre, de mindössze négy van olyan 
helyzetben, hogy önálló állományt hozzon létre 
és tartson fenn. Az újságoknak, folyóiratoknak, 
gyermekirodalomnak, akárcsak a szótáraknak, 
referensz könyveknek minden könyvtárban meg 
kell lenniük, de a politikai irodalmat, helyi kiadvá
nyokat célszerűbb egy központi, a város minden 
részéből könnyen megközelíthető könyvtárban 
elhelyezni.

Hangos könyvek

1988-ban a Hangos Könyvek és Braille Köny
vek Állami Könyvtára 950 finn nyelvű könyvet tar
talmazó listát tett közzé. Az egymástól eltérő mű
szaki berendezések használatából eredő problé
mákat úgy küszöbölték ki, hogy az egész 
anyagot felvették a Svédországban általánosan 
használt kazettákra.

Video

adása van, délutánonként rövid hírműsor és va
sárnaponként film és egyebek.

Göteborgban, Eskilstunaban és Vásterasban 
a könyvtárak kísérleti jelleggel finn videokazettá
kat kölcsönöznek. A hároméves kísérletet állami 
támogatás teszi lehetővé. A könyvtári szolgálta
tásoknak ez egy költséges formája, de nagyon 
sikeres. A lakosság új csoportjai jelentek meg a 
könyvtárakban. Lehetséges, hogy eljött az ideje 
a könyvtári szolgáltatások és módszerek megvál
toztatásának.

A Svédországi Finn Könyvtárosok Egyesülete

Az egyesület a Stockholm környéki finn 
könyvtárosok találkozó helye. Mindnyájuknak na
gyon fontos, mert azok a kollégák, akiknek még 
eleven kapcsolatuk van Finnországgal, ezúton 
tájékoztatják a többieket. A könyvtárakkal közö
sen országos konferenciákat szerveznek. Az 
egyesület tervszerű tevékenységet folytat. írók lá
togatását, körútját szervezik. A Finn Ház könyv
tára az egyik partner. Ez a könyvtár nagyon fon
tos, mert nagyon jól válogatott újság- és folyói
ratgyűjteménye van. Ha pénzügyileg jobban 
állna, a finn könyvtári szolgáltatásoknak kiváló 
referensz és információs központjává válhatna.

Az elvégzett munka nagyrészt néhány ember 
lelkesedésének és idealizmusának köszönhető.

A finn tévé adása csak a stockholmi körzet
ben látható. A svéd tévének kevés finn nyelvű

A világ legrégibb zsidó hírlapja, a londoni Jewish Chronicle betöltötte 150. évét: 1841. nov. 12-én jelent 
meg az első száma. Nagy-Britanniában akkor mindössze 50 000 zsidó élt, s egy részük még nem is 

tudott angolul (vagy olvasni se). Az 1890-es években, az oroszországi pogromok nyomán erősödött fel 
a zsidó bevándorlás, ekkor több jiddis nyelvű időszaki kiadvány is indult, de amint az új polgárok 
megtanultak angolul, ők is a Chronicle olvasótáborát gyarapították. Itt jelent meg 1896-ban Herzl 

Tivadar nevezetes cikke, a cionizmus első programja: A solution of the Jewish question. -  A hírlapnak 
(ill. szerkesztőinek) állásfoglalása egyébként fennállása folyamán többször is változott a vallásosság, ill. 

a cionizmus kérdésében. Ma 50 000 példányban jelenik meg.
(BL Newspaper Library Newsletter, 1991. tél.)
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Észtek Lettországban

Henn Tuherm

Földrajzi helyzetének és bonyolult történel
mének köszönhetően Lettországban a lettek mel
lett több mint száz nemzetiség képviselői élnek 
(oroszok, fehér oroszok, ukránok litvánok, len
gyelek, zsidók, németek stb.) Az észtek mint 
Lettország közvetlen északi szomszédjának kép
viselői alkotják az egyik legrégebbi kisebbségi 
csoportot.

Az észtek a legrégibb időktől számos kolóni
át alapítottak az Észtországgal határos területe
ken, Rigában, a nagyobb kikötővárosokban és 
máshol. 1867-ben 4361 észt élt a Valmire kerület
ben és 10 296 a Valka kerületben. Rigában a XVI-
II. század elején még csak 200-300 volt a szá
muk. A jobbágyság felszámolása után azonban 
az észt bevándorlók száma rohamosan megnőtt. 
A XX. század elején Rigában már kb. 10 000 ész
tet tartottak nyilván.

Az észtek nemcsak dolgozni és kereskedni 
jöttek Lettországba, hanem tanulni is. 1868-tól 
észt nyelvet lehetett tanulni az Aleksander gimná
ziumban. Az észt politikai, kulturális és műszaki 
élet számos kiválósága tanult Rigában. Ma is sok 
észt diák tanul a különféle lett egyetemeken.

Az 1897-es népszámlálás adatai szerint 
17 990 észt élt Lettországban. Számuk a XX. szá
zadban fokozatosan csökkent. 1920 után sokan

visszaköltöztek az önállóvá vált Észtországba, a 
második világháború után pedig az emigráció és 
a deportálás csökkentette a számukat. Az 1989- 
es népszámlálás 3312 észtet mutatott ki.

A nemzeti kisebbségek világi és egyházi 
szervezeteinek tevékenységéről szóló feljegyzé
sek pezsgő közösségi életről tanúskodnak. 1777- 
ben megalakult az első rigai észt luteránus egy
házközség. 1880-ban Rigában létrejött az Imenta 
észt dalos egylet, amely később Rigai Észt Egye
sületté alakult át. 1890-tól 1908-ig működött az 
Észt Mértékletességi Egyesület, s 1901-től az el
ső világháborúig tevékenykedett egy Észt Sport
egyesület is. 1907-ben a mértékletességi egyesü
let átalakult Észt Oktatási és Kölcsönös Segély- 
nyújtási Egyesületté, melynek igen gazdag 
könyvtára volt. Más városokban is alakultak észt 
egyesületek, iskolák, s mindegyiknek volt könyv
tára is. 1908-tól észt nyelvű iskola is működött.

Miután 1940-ben a Szovjetunió elfoglalta 
Lettországot, ezek az egyesületek megszűntek, 
könyvtáraik szétszóródtak és megsemmisültek. 
Csak az 1980-as évek második felében, -  a lett 
nép harmadik feltámadásával -  teremtődtek 
meg a feltételek a nemzeti újjászerveződéshez. 
1988-ban újraalakult az Észt Egyesület, vissza
kapta hajdani épületét is, s mára tevékenysége 
kiterjed már egész Lettországra. 1989-ben újra 
megnyílt az észt tannyelvű iskola, s az egyesületi 
könyvtárak is ismételten megkezdték működésü
ket. Munkájukat az Észt Nemzeti Könyvtár támo
gatja. Az Észt Egyesület élénk művelődési és ok
tatási tevékenységet folytat. Ennek jegyében észt 
és finn nyelvtanfolyamokat szervezek, kulturális, 
művészeti és szórakoztató összejöveteleket szer
veznek, a lett rádió pedig észt nyelvű adásokat 
sugároz. Felújították az észt nyelvű istentisztele
teket is.

Hosszú szünet után a lettországi észteknek 
ismét lehetőségük van művelődési, tanulási és 
lelki, szellemi igényeik kielégítésére.
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Könyvtári szolgáltatások 
a nemzeti kisebbségek 

számára Litvániában

Dalia Jaskoniene

Litvániában évszázadok óta együtt élnek lit
vánok, lengyelek, zsidók, óhitű oroszok és más 
nemzetiségek. A Litván Köztársaság nemzetiségi 
politikáját a politikai, kulturális és vallási türelem 
jellemezte és jellemzi.

A „nemzetek egybeolvasztásának és a szov
jet nép kialakításának” elmélete a szovjet hata
lom éveiben sajnálatosan eltüntette a nemzeti 
kisebbségek saját kultúráját. A litván nemzeti kul
túrát lerombolták, és egészen napjainkig semmi
lyen lehetőség nem kínálkozott a litvánok szabad 
és sokoldalú fejlődéséhez. A nemzeti kisebbsé
gek helyzete még ennél is rosszabb volt.

A litván nemzet „újjászületése” az elmúlt 
évek során együtt járt a többi kisebbségben élő 
nemzetiség öntudatra ébredésével is. Jelenleg 
19 nemzetiségi közösség működik a köztár
saságban. Ezek a közösségek főleg a kulturális 
és a művelődési szférában tevékenykednek. A lit
ván parlament nemrégiben elfogadta a nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó törvényt, amely ki
mondja, hogy az állam minden nemzetiség szá
mára garantálja a szabad fejlődést.

A közkönyvtárak legfontosabb feladata a je
lenlegi helyzetben az, hogy felmérjék a nemzeti 
kisebbségek olvasási igényeit, az olvasók érdek
lődési körét és hogy milyen típusú könyvtári szol
gáltatások iránt mutatkoznak igények.

A Litvániában élő lengyel kisebbség egyike a 
legnagyobb etnikai csoportnak. A lengyelek szá
ma 250 000 felett van; főleg Vilnius környékén és 
a salcininkai vidékén élnek, arányuk a helybeli la
kosság 63,5, ill. 79,6%-a. A lengyel nyelvű kiad

ványok a közkönyvtárak állományának 12,1%-át 
teszik ki ezeken a vidékeken. A könyvtári állo
mány 80%-a azonban orosz nyelvű. A lengyel né
pesség nagy része sajnos már nem olvas az 
anyanyelvén, ez megmutatkozik abban is, hogy 
az orosz nyelvű könyvek kölcsönzésének gyako
risága 6-7-szer nagyobb, mint a lengyel nyelvűe- 
ké. A nemzetiségek erősödésével és önállósodá
sával együtt a lengyel nyelvű irodalom iránti 
igény is várhatóan megnő. Lengyel nyelvű isko
lák és osztályok, valamint lengyel nyelvű óvodai 
csoportok már létre is jöttek. Az anyanyelvi tan
könyvekkel való ellátás kérdése remélhetően az 
iskolai könyvtárakéval együtt majd rendeződik. A 
könyvtárak állományában a hiányok pótlásának 
egyik lehetősége: a Lengyelországban megjelent 
könyvek beszerzése, bár a litván könyvtárak sok
szor képtelenek az anyaországban megjelent iro
dalom megvételére a gazdasági helyzet nagyfo
kú romlása miatt.

Az orosz nyelvű népesség könyvtári ellátásá
nak problémája abban különbözik a lengyeleké
től, hogy tekintettel arra, hogy Litvánia lakossá
gának zöme nemzetiségétől függetlenül, olvas 
oroszul, ezért az orosz nyelvű irodalom minden 
közkönyvtárban kb. hasonló arányban található. 
A közkönyvtárak állományának nyelvi összetéte
le a következő: litván 70,6%, orosz 26,3%, más 
nyelvek 3,1%. Kelet-Litvániában és a nagyváro
sokban az orosz könyvek aránya sokkal na
gyobb (a vilniusi körzetben pl. 62,7%) A kölcsön
zés nyelv szerinti aránya a köztársaság könyv
táraiban: litván 69,8%, orosz 26,2%, más nyelvek 
4%.

Az állomány nemzetiségi nyelvű irodalommal 
való bővítése azonban nemcsak a könyv
tárosoktól, hanem a könyvkiadóktól is függ. Az
1989-ben kiadott 2686 címből 2071 volt litván 
nyelvű, 519 orosz, 24 lengyel és 72 egyéb. A 135 
folyóiratból 105 litván nyelvű, (össz-példányszám 
3 180 000), 29 orosz nyelvű (195 000) és 8 len
gyel nyelvű (43 000).

Az állománygyarapítás során a könyvtárosok 
figyelembe veszik, hogy Litvánia lakosságának 
nagyrésze nemcsak az anyanyelvét ismeri, ha
nem más nyelveket is. Az oroszok 33,5%-a, az 
ukránok 16,9%-a tud litvánul, a litvánok 37,4%-a 
és a lengyeleknek 57,9%-a tud oroszul. A sok
nyelvűség azonban újabb gondokat okoz a 
könyvtárosoknak, például azt, hogy ki kell dol
gozni az állomány nyelvi megoszlásának optimá
lis modelljét.
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A nemzetiségi lakosság anyanyelvi olvasási 
igényeinek kielégítéséhez szükség van a nemze
tiségi szövetségek mellett működő könyvtárakra. 
Ezeknek a könyvtáraknak az alapítása a nemzeti 
újjászületés éveiben kezdődött. A Köztársaság 
könyvtárai próbálnak segíteni a szövetségek 
könyvtárainak a beszerzésben, a válogatásban. 
Az orosz szövetség könyvtára számára például 
szépirodalmat a Nemzeti Könyvtár csereállomá
nyából válogatnak. A zsidó múzeum könyv
tárának állománygyarapítását a nemzetközi Joint 
szervezet támogatja. Ennek keretében folyama
tosan könyvcsomagok érkeznek Franciaország
ból, az Egyesült Államokból, Izraelből jiddis, hé
ber és orosz nyelven.

Az állománygyarapítás csak az egyik problé
ma a különböző nyelveket beszélő olvasók 
könyvtári ellátásában. Az olvasók kiszolgálásá
ban a főszerep a könyvtárosé. A könyvtárosok
nak jól kell ismerniük a körzet lakosságának 
anyanyelvét, az olvasók különböző csoportjainak 
nyelvi igényeit, a nemzeti irodalmakat, és keres
niük kell a lehetőségeket a hiányok pótlására.

A megváltozott körülmények között a köz
könyvtáraknak nemcsak az a feladatuk, hogy ki
elégítsék a nemzeti kisebbségek anyanyelvi olva
sási igényeit, hanem az is,hogy segítsenek a lit
vániai kulturális életbe való integrálódásukban. 
Mivel a litván nyelv vált az állam nyelvévé, szük
séges lesz, hogy a más nyelven beszélők is meg

tanuljanak litvánul. A könyvtárak sokat segítenek 
ebben pl. litván nyelvcsoportok szervezésével.

A könyvtárak igyekeznek fejleszteni a helyis
mereti munkát. A könyvtárosok úgy vélik, hogy 
aki nem becsüli és nem ismeri a saját kultúráját, 
nem tisztelheti más népek kultúráját sem. A 
könyvtárosok folyamatosan gyűjtik a helyi folklór 
alkotásait, az építészeti műemlékekre stb. vonat
kozó anyagot.

A könyvtárosok régebben a soknemzetiségű 
vidékeken is főleg orosz nyelven szerveztek ren
dezvényeket. Most azonban igyekeznek figye
lembe venni minden olvasói csoport nyelvi igé
nyeit, annak érdekében, hogy azok anyanyelvén 
is szervezzenek rendezvényeket. A jövőben a 
könyvtárak a különböző nyelvű, gondolkodású 
és meggyőződésű emberek találkozási helyévé 
válhatnak.

Az állomány a nemzetiségek nyelve szerinti 
bővítése egyike lett a legfontosabb könyvtári fel
adatoknak. A gazdasági helyzet romlása miatt 
azonban a könyvtárak egyelőre nem képesek 
önállóan megbirkózni ezzel a feladattal. A ki
sebbségi szövetségeknek szoros kapcsolatot 
kellene kialakítaniuk a külföldi szövetségekkel, és 
az anyanországukkal, hogy azok segítségével 
próbálják pótolni a hiányokat.

A nemzeti kisebbségek könyvtári ellátásának 
javítását csak a közkönyvtárak, könyvkiadók és a 
nemzetiségi szövetségek közös erőfeszítésével 
lehet elérni.

KELETNÉMET KIÁLLÍTÁS NYUGATON. -  Északrajna-Vesztfália minszerelnöke, J. Rau nyitotta meg 
1991 októberében Bonnban a „Drezda, a fejedelmek és művészek városa” c. kiállítást. A látogatóknak 

a Szász Tartományi Könyvtár páratlan kincseiből válogatott anyag ad képet a város utolsó 5 
évszázadáról: helyi vonatkozású régi könyvek, 16-17. századi városképek, Schumann-kottakéziratok és 

hasonló értékeke mellett a fényképezés őskorából származó drezdai dokumentumok, valamint az 
1945-ös bombázás pusztításait ábrázoló fotók is szerepeltek a kiállításon. -  Az anyagot ezután 

Brüsszelben, majd Hamburgban is bemutatták.
(Nachrichten aus der Sächsischen LB, 1991.4.no.)
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A digitális vizuális 
információ korának 

hajnalán:

Mi várható az inforációhozzá- 
férés szempontjából?

Ching-chih Chen

A NIT konferenciákat 1987 óta szervezik meg azzal a céllal, 
hogy a könyvtári és információs szakembereket megismer
tessék a legújabb információs technológiákkal és lehetősé
get adjanak arra, hogy e technológiák alkalmazási tapasz
talatait megvitassák.
A budapesti, sorrendben 4. konferencia a következő témák
kal foglalkozott: információs rendszerek és szolgáltatások; 
adatbázisok építése és visszakeresése; integrált könyvtári 
rendszerek; PC-k könyvtári alkalmazásai; információátvitel, 
kommunikációs rendszerek; hipermédia, videotex; optikai 
adathordozók, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, DVI, WROM; 
nemzeti és helyi információs hálózatok.
A konferenciák előadásai önálló kötetben is megjelentek (a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban az előző három konfe
renciai kötet is megtalálható). A budapesti konferencia kez
detére elkészült a négy előző tanácskozás előadásainak tel
jes szövegét tartalmazó CD-ROM is. A konferenciák szerve
zője, Chig-chih Chen hozzájárult, hogy a budapesti 
konferencián elhangzottak közül négy előadás szövegét for
dításban közreadja a Könyvtári Figyelő. Ezek közül az aszta
li CD-ROM szerkesztéssel foglalkozó előadást, és Chen asz- 
szonynak a multimédiákról és a PROJECT EMPEROR-I. 
programról szóló előadását most publikáljuk, David PennP 
man és Petter Henriksen előadásait pedig a következő 
számban. A konferenciáról készült beszámolót és a szerve
ző, Chen asszony szakmai pályafutását ismertető írásokat a 
Könyvtári Levelező/lap 1991. 12. számában olvashatták. (A 
szerk.)

1. Bevezetés

Az előző évtizedben a multimédia információ
szolgáltatás csak korlátozottan volt lehetséges. A 
legtöbb számítógépes információs rendszer szin
te kizárólag a szöveges és numerikus adatokra 
korlátozódott. A mikroszámítógépek bevezetésé
vel, valamint ezek műveletvégző és információ- 
kezelő funkcióinak fejlődésével tanúi lehettünk a 
videolemez-technológia újjáéledésének, amellyel 
a nyolcvanas évek kezdete előtt szinte csak a 
szórakoztatásban találkozhattunk. A mikroszámí
tógépek és videolemezek házasságával az infor
mációs szakemberek előtt az információellátás 
izgalmas új lehetőségei nyíltak meg. Ezen kívül 
az egyre nagyobb teljesítményű mikrogépek és a 
videolemezek hatalmas multimédia tárolókapaci
tásának, és e multimédia információ gyors és vé-

* A szerző „The coming of digital visual information 
age: implications for information access” (The Fourth 
International Conference on New Information Techno
logy, Budapest, 1991. dec. 2-4.) c. tanulmányát Orbán 
Éva fordította
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letlenszerű (random) hozzáférési lehetőségének 
összegződése elősegítette a videolemezek inter
aktív használatát különböző komoly oktatási, 
képzési és marketing feladatok megoldására. Bár 
digitális videolemezek már korábban is kaphatók 
voltak, az analóg videolemez-alkalmazás sokkal 
népszerűbb volt. Más szóval, a legtöbb interaktív 
alkalmazást olyan videolemezekre fejlesztették 
ki, amelyek álló és mozgóképeket analóg formá
ban, a videolemez egy oldalán 54 000 elérhető 
teljes képet tárolnak. Interaktív videolemezes tan
folyami segédleteket dolgoztak ki analóg videole
mezek felhasználásával a legkülönbözőbb, több
nyire mikroszámítógépekre. A nyolcvanas évek 
közepén vezette be a Digital Equipment Corpora
tion (DEC) az IVIS-t (Interactive Videodisc Infor
mation System = Interaktív videolemez informá
ciós rendszer). Bár az IVIS csak néhány eszten
dőt ért meg a DEC-nél, különböző szolgáltatási 
célokkal egy sor interaktív videolemez alkalma
zással találkozhatunk, amilyen az IBM PC, a 
Macintosh, és a szabadalmaztatott mikrogépes 
rendszerek -  közöttük a BBC Dome’s Day prog
ramja számára kifejlesztett rendszer is -  voltak. 
A korai interaktív videolemez alkalmazásokhoz 
általában lényegesen munkaigényesebb progra
mozásra volt szükség. Akik nem rendelkeztek ko
moly programozói háttérrel, azok alig néhány al
kalmazásra voltak képesek, és nem lehetett szé
les körű használatot és ismertséget elérni.

Az interaktív videolemez-alkalmazásokkal 
majdnem párhuzamosan az utóbbi tizenöt évben 
a hipertext és multimédia/hipermédia technoló
gia alkalmazásának is megdöbbentő előrehala
dását figyelhettük meg. (June 1989b, De
cember 1989) ismerteti a hipertext, majd a hiper- 
média alkalmazások fejlődését, amelynek 
fontosabb állomásai Vanevar „a gondo
latok nem szekvenciális összekapcsolását” meg
fogalmazó kezdő ötletéből indultak ki. Bár a fo
galom maga nem új, a „hipertext” kifejezés csak 
mintegy 15 éves, Ted Nelson találta ki a hetve
nes évek elején. A rá kővetkező évtized számos 
kísérletet hozott a hipertext alkalmazások és 
rendszerek fejlesztése terén, amit néhány keres
kedelmi forgalomba kerülő termék és segédlet, 
pl. a Guide by Owl bevezetése követett. Mégis ál
talános az a vélemény, hogy a hipermédia és 
multimédia alkalmazásokban áttörés csak az 
Apple cég által 1987 utolsó negyedévében beve
zetett hihetetlenül olcsó, mégis nagy teljesítmé
nyű HyperCard™ hozott. A HyperCard™ annak

köszönheti a népszerűségét, hogy még a számí
tógép programozásban járatlanok számára is 
könnyen használható, rugalmas és változatos 
hipertext és hipermédia alkalmazási lehetősége
ket biztosít. További vonzereje, hogy sok min
denre képes, és igen olcsó (minden új Macintosh 
tulajdonos számára ingyenes, és kevesebb, mint 
30 dollárba kerül az Apple használók számára).

2. Multimédia technológiák és digitális alkal
mazások

A HyperCard™ bevezetése óta minden évet 
a multimédia technológia fejlődése szempontjá
ból legjelentősebb esztendők egyikének tartják, 
olyan sok fontos fejlesztés született a multimédia 
technológia különböző részterületein -  a számí
tógépes feldolgozásban, a képfeldolgozásban, 
az optikai tárolási eljárásokban, a megjelenítési 
technológiákban, a digitális audio technikában, a 
fogyasztói elektronikában, a telekommunikáció
ban, az optikai leolvasásban, a digitalizált video- 
technológiában, az „asztali videoszerkesztés- 
ben” stb. Ezek mind nagy mértékben hozzájárul
tak a multimédia alkalmazások fejlődéséhez. 
Éppen a legutóbbi két évben a multimédia tech
nológiákkal és alkalmazásukkal foglalkozó konfe
renciák és kiállítások számának gyors növekedé
se, és ezen témák bőséges tárgyalása a szakiro
dalomban bizonyítja, hogy milyen hétköznapivá 
kezdenek válni. Így az interaktív videolemez al
kalmazásokon túl számos betűszóval (akronimá- 
val) gazdagodtak a multimédia szótárak. Ezek 
között találhatók az alábbiak:

► CD-ROM XA (extended Architecture),
► CD-I (Compact Disc-Interactive),
► DVI (Digital Video Interactive),
► CD-TV,
► Photo CD.
Nyilvánvaló, hogy a digitális világba léptünk 

be, és a multimédia alkalmazások erőteljesen al
kalmazzák a digitális formátumú információforrá
sokat. Integrálják a multimédia információforrá
sokat -  video, hang, zene és emberi hang - ,  
méghozzá az interaktív videolemez-alkalmazá
soktól eltérő módon.

Évszázadokon át megszoktuk, hogy az infor
mációt elsősorban nyomtatott forrásokból nyer
jük. Mivel a nem nyomtatott információforrások 
nem elérthetők számunkra, megtanultuk, hogy
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vagy ne keressünk más formátumú információt, 
vagy ne kínáljunk ilyent. Most, hogy a szöveg, a 
kép, a hang és a mozgókép egyaránt digitális 
formában hozzáférhető, tanúi lehetünk a közöt
tük meghúzódó elektronikus határok összeomlá
sának. Ha egyszer már az információ digitális 
formában áll rendelkezésre, mind az alkalmazá
sok kifejlesztői, mind a használók könnyen, és a 
nekik tetsző formában tudják visszahívni a szük
séges információt, és úgy manipulálják, ahogyan 
kedvük tartja. Vegyük például a képeket. Egy 
analóg állóképet a maga teljességében csak egy 
teljes képként lehet bemutatni, míg a digitális kép 
adatállományként tárolható és hívható vissza. At
tól függően, hogy milyen képfelbontással és ki
csinyítéssel tárolják digitálisan, a kép feldolgozá
sának végtelen lehetőségei nyílnak meg a fel
használók előtt, igényeiknek megfelelően 
közelíthetnek, távolodhatnak, horizontálisan vagy 
vertikálisan elhúzhatják a képet, „kimerevfthet- 
nek” minden egyes képet stb... A jelen dolgo
zatban felhozott példákon túlmenő további illuszt
rációkat ismerthetnek meg Martinez előadásából.* 

Az információtechnológia mára már oly mér
tékig fejlődött, hogy majdnem minden szükséges 
eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy az 
igényeknek megfelelő multimédia információfor
rásokat majdnem azonnal megszervezhessük, 
tárolhassuk, visszakereshessük és rendelkezésre 
bocsáthassuk. És ezen technlógiai eszközök kö
zül sok nagyon is elérhető, még a fejlődő orszá
gok számára is! Ezen technológiák használata 
kétségkívül nagy hatással lesz az ismeretek rög
zítésének, szétsugárzásának, hasznosításának 
és fogyasztásának módjára a mostani új kor
szakban, amelyet a vizuális információ fémjelez, 
így szükség van arra, hogy hagyományos infor
mációkezelési, -szervezési és szolgáltatási eljárá
sainkat gyökeresen átértékeljük.

3. Technológia kontra tartalom

Az évek során beszédeimben és közlemé
nyeimben ismételten hangsúlyoztam, hogy a 
technológia csupán eszköz (Chen, 1987). Na-

* Martinez, Kirk: High resolution digital imaging of pain
tings: The Vasari Project. = New Information Techno
logy. 4th International Conference. Proceedings. 
Boston, Microlise Information, 1991. pp. 127-132.

gyón hatékony eszköz egy cél eléréséhez, de 
nem maga a cél. Ami mindennél fontosabb, az a 
„tartalom”. Vagyis az, hogy egy adott téma isme
retanyaga fogalmilag hogyan struktúrálódik, az, 
hogy mi és hogyan nyújtható a jelenlegi multimé
dia technológiai eszközök használatával a végső 
felhasználónak, mindennél fontosabb kérdés. E 
konferencián is több hozzászóló felhívja erre a fi
gyelmet, mint pl. Chickering, Hauge, Henriksen, 
Penniman*

Jól ismert dolog, hogy a multimédia informá
ció alapvetően a nem lineáris és nem szekvenci
ális információelérési módokra épül, azaz, az in
formációt kereső személynek nem kell egy meg
határozott szekvenciális utat bejárnia ahhoz, 
hogy információt kérjen és/vagy az információ 
helyét meghatározza. Ez mégsem jelenti azt, 
hogy az információ „kaotikus” állapotban jelenik 
meg. Valójában sokkalta szigorúbb információ- 
szervezésre van szükség ahhoz, hogy a csak a 
„jó ” multimédia alkalmazásokkal fémjelzett rugal
masságot biztosítani lehessen. Ez azt jelenti, 
hogy a jó multimédia információs rendszer kidol
gozójának az alkalmazás háttereként olyan vilá
gosan kell struktúráiba a választott tárgykör tel
jes ismeretanyagát, és oly sok szükséges kap
csolatot kell a kapcsolódó fogalmak, gondolatok 
és témakörök között létesítenie, hogy az informá
ciót keresők az igényelt információra szekvenciá
lisán, és minden előre meghatározott, megszer
kesztett útvonal követéseit mellőzve kérdezhes
senek.

4. Multimédia és a digitális kommunikáció leg
újabb fejleményei

A multimédia technológia dinamikus fejlődé
se mellett rá kell irányítanunk a figyelmet a kom
munikáció és hálózatfejlesztés terén elért legfris
sebb eredményekre. Mint mindannyian tudják, e 
nem profit-orientált konferencia sorozat a First 
Pacific Conference on New Information Techno
logy c. találkozóval kezdődött 1987 júniusában,

* Henriksen és Penniman előadásának fordítását a kö
vetkező számban olvashatják, Hague, Jostein: Huma
nities computing in Norwey: objectives and activities. 
Chickering, W. F.: Unking information techologies: 
benefits and challenges c. előadásai a 4. konferencia
kötet 65-80, ill. 19-26. oldalán találhatók.-
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Bangkokban. E konferencia anyagát a szerzők 
kéziratainak fotózásra alkalmas másolataival állí
tottuk elő. 1989-ben a májusi szingapúri Second 
Pacific Conference on New Information Techno
logy megrendezésére került sor. A telefonos 
kommunikációnak köszönhetően gusztusos for
mátumú konferenciai anyagot állítottunk össze, 
kevesebb, mint két hét alatt a telefax technika és 
az asztali kiadványszerkesztés felhasználásával. 
E konferencia esetében az elektronikus postára 
támaszkodva továbbítottuk a szerzők cikkeinek 
adatállományát, és ezen keresztül érintkeztünk 
egymás között. Több kelet-európai közreműködő 
használta a BITNET és Internet vonalait a digitális 
információtovábbításra. E digitális kommunikáci
ós hálózatok nélkül, valamint a távmásoló beren
dezések nélkül lehetetlen lett volna megszervezni 
egy olyan konferenciát, mint a NIT ’91.

A digitális elektronika elősegítette a kommu
nikáció történetileg elkülönült módjainak a köze
ledését. A felhasználóhoz való eljuttatás módjai
nak -  a nyomtatásnak, a közönséges szállí
tásnak és a műsorszórásnak -  konvergenciája a 
digitális elektronikus kommunikáció küszöbére 
hozta el a konvencionális információforrásokat, a 
könyveket, a képeslapokat, a folyóiratokat, az új
ságokat és társaikat -  a zenét, a képeket, a 
mozgó videofelvételeket, a numerikus adatokat 
és a számítógépes programokat. A digitális kom
munikációs hálózatok előszobájában a multimé
dia információ nemcsak előállítható, gyűjthető, 
szervezhető és átszervezhető, másolható, meg
jeleníthető vagy előadható, hanem nagy sebes
ségű kommunikációs hálózatokon keresztül glo
bális terjesztésük és megosztásuk is lehetséges
sé válik. És mivel a technológia vagy máris itt 
van, vagy hamarosan elér hozzánk, ismét fel kell 
tennünk a kérdést: mi az a tartalom, amelyet a 
multimédia formátumban a végső felhasználók 
hasznára a meglévő digitális hálózatokon keresz
tül továbbítunk? És ki hozza létre e tartalmakat, 
és ki teszi ezeket elérhetővé?

Idő és hely hiányában nem folytathatom to
vább az előbbieket. Ehelyett a PROJECT EMPE- 
ROR-I 6 éves K+F program legújabb fejleménye
ivel szemléltetném mind a legfrissebb technoló
giai eredményeket, mind a jelenlegi multimédia 
alkalmazások szempontjából a digitális környe
zetben rejlő lehetőségeket.

5. PROJECT EMPEROR-I: új fejlesztések és 
alkalmazások

Háttér

Az US National Endowment for the Humani
ties által támogatott PROJECT EMPEROR-I 1984 
végén, interaktív video programként indult. Az
óta, a technológiai fejlődés következtében, meg
lehetősen kiterjedt multimédia alkalmazási prog
rammá nőtte ki magát. Az Apple Macintoshon 
futtatható több mint hatvan órányi interaktiv tan
folyami anyag, és a különböző közvetítő állomá
sokon, amilyen pl. a DEC MicroVax és az IBM 
PC, futtatható alkalmazási prototípusok szemlél
tetik ezt. 15 ország közszolgálati médiái foglal
koztak vele, több, mint két tucat nemzetközi kon
ferencián mutatták be, és számos (hetvennél 
több) szakmai és általános érdeklődésre számot 
tartó kiadvány foglalkozott vele.1 Az olvasóknak 
különösen két kulcsfontosságú cikkre hívnám fel 
a figyelmét az Academic Computing (Chen, 
March 1989) és a Microcomputers for informa
tion management (Chen, June 1989) hasábjain, 
amelyekben a program általános áttekintését, va
lamint elméleti kereteit ismerhetik meg. A hivat
kozások között találnak még néhány további 
mintaforrást.

5.2 A program elemei

1985 óta a program gyorsan fejlődik. Az ed
digi fontosabb termékek és tevékenységek a kő
vetkezők:

► Két 12” NTSC CAV videolemez elkészíté
se „The First Emperor of China: Qin Shi 
Huang Di” címen (Az első kínai csá
szára in  Shi Huang Di) 1985-ben.

► Egy egyoldalas videolemez népszerű vál
tozatának kiadása, szintén „The First Em
peror of China” címen. Kiadó: The Voya
ger Company. Ezzel az analóg videole
mezzel együtt elkészült egy részletes 
útmutató, amely kimerítő tárgymutatót és 
képenkénti mutatót is tartalmaz. Most dol
goznak a Voyager Company-val közösen 
egy olyan népszerű interaktív szoftver vál-
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1. ábra
„Az első kínai császár” multimédia videolemez főmenüje (átfogó változat)*

* Az ábrák minőségéért -  melynek rajtunk kívülálló okai 
vannak -  elnézésüket kérjük. A szerk.
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tozat kifejlesztésén, amely a videolemez
zel együtt mind Macintoshon, mind IBM 
PC-n futtatható.

► Multimédia alkalmazás fejlesztések -  In
teraktív tanfolyami anyag kifejlesztése, 
amely a laikus közönség számára általá
nos információs szintet, a komolyabb ta
nulók és kutatók számára pedig interaktív 
keresési szintet tartalmaz. Az e téren elért 
fejlesztések a következők:

-  1985-87 között bemutató kurzusok a Digital 
Equipment Corporation IVIS rendszeréről;

-  Korai mintakurzusok az IBM kompatibilis 
személyi számítógépes rendszerekről az 
AimRech IconAuthor felhasználásával;

-  A HyperTalk felhasználása az Apple Macson 
futó interaktív kurzusok kifejlesztéséhez 
(mind átfogó változatban, mind a fent emlí
tett Voyager-féle változatban). A Macintosh- 
ra kidolgozott hipermédia tanfolyamok ko
rábbi kínai változatát az Apple Chinse Talk- 
jával együtt fejlesztik. (Lásd Chen, March 
1989 a Macintosh tanfolyamokkal kapcsola
tos további részletekért.);

-  Multimédia kurzus prototípus kifejlesztése 
DEC-MicroVaxra az MIT Athena Projektjével;

-  Jelenleg dolgoznak egy több éves munka- 
program folytatásán, melynek keretében ter
jedelmes multimédia tanfolyami anyagot 
(több mint hatvan óra) fejlesztenek ki mind a 
nagyközönség, mind a tudományos felhasz
nálók számára, amely Macintoshon fut. Az

ábra az átfogó változat tartalomjegyzékét 
mutatja, a 2. ábra pedig a videolemez Voya
ger-féle változatának előzetes tartalomjegy
zéke, menüje. Az átfogó változat esetében a 
tanfolyami anyagot egy 4 oldalas videole
mez-készlettel együtt használják, amely a 
The First Emperor of China címet viseli. E 
multimédia alkalmazáson beiül a rendszer 
felhasználói bármilyen kapcsolódó témában 
is hozzáférhetnek multimédia információhoz 
-  video részletekhez, képekhez, leíró infor
mációhoz, szövegekhez, bibliográfiákhoz, 
térképekhez, szótárakhoz, szakértői kom
mentárokhoz stb... -  az egér gombjának -  
egyetlen csettintésével.

Ezen túlmenően egy 2000 válogatott képből 
álló képi adatbázis is épült; kiterjedt képről-képre 
dolgozó adabázissal, és leíró információval, vala
mint beépítettek válogatott, több nyelvű, angolul,

és kínaiul egyaránt hozzáférhető szövegeket. A 
HyperCardra fejlesztették ki ezeket.

-  Míg a Macintoshon a legteljesebb multimé
dia rendszer érhető el, rendkívül érdekes 
eredményeket hozott az IBM-en a Link
way™, illetve az IBM M-Motion kártyán vég
rehajtott prototípus-fejlesztés (Chen, 1991). 
A 3. ábra mutatja be az IBM alkalmazás 
egyik menü képernyőjét.
Elektronikus Képi Adatbázisok -  1988-at 

megelőzően az Image Concepts C-Questjével 
IBM kompatibilis gépekre, illetve a Hypertalk 
használatával az Apple Macll-re kísérleteztek 
elektronikus képi adatbázisok kialakításával. Az
óta több mint 2000 képet felölelő terjedelmes ké
pi adatbázist fejlesztettek ki HyperCarddal Mac- 
re. Ugyancsak közös kutatások folytak a nizzai 
egyetemmel, illetve a francia Sopiatec-kel. A je
lenlegi közös kutatási programok között szerepel 
egy a DOCIM-mel, amelyet a Swedish Council of 
Library Research támogat, és a lehetséges 
együttműködés feltárása a vizulális nyelv haszná
latára a képek visszakeresésében.

► Nagy felbontású képdigitalizáció és elekt
ronikus képalkotás

-  a Sun Microsystems Sun 3-160-on az Image 
Understanding System OASIS szoftverjével;

-  digitális képek a MicroTek színes dia letapo- 
gatójával;

-  a Kodakkal együttműködve megalkották a 
Kodak Photo-CD Initial Test Format Discet.
► Nagy szöveges adatállományok konvertá

lása és kialakítása képekkel, kínai karakte
rekkel a MicroTek MSF 300G képletapo
gatónak és az INOVATIC optikai karakter- 
felismerő szoftverjének, a ReadStar II 
Plus-nak az alkalmazásával. Ezen túl a 
Xanatech Mishu™ felhasználásával sike
rült megtalálni a módját annak, hogy ke
vert angol-kínai szövegeket tároljunk 
ugyanazon a HyperCardon szövegfeldol
gozó módban.

A 4. ábra egy részletet mutat a kínai klasszi
kustól, a „Records of the Grand Historian”-ból 
angol fordításával együtt. E hatalmas adatállomá
nyok tárolásához jelenleg CD-ROM-ot használnak.
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2. ábra
„Az első kínai császár” Voyager-fóle változatának nyitó képe és főmenüje
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6.3 Ipari együttműködés

A PROJECT EMPEROR-I abban a szeren- 
psés helyzetben van, hogy számos vezető 
csúcstechnológiát gyártó céggel dolgozhat 
együtt. Ezek a következők:

Az együttműködés és az eme ipari cégektől 
származó hardver és szoftver támogatás követ
keztében a PROJECT EMPEROR-I sokat profitált 
a digitális technológiák előretöréséből. Az 1990 
második fele óta folytatott tevékenységek egyre 
inkább a digitális birodalomba csúsznak át, bár 
továbbra is nagy erővel építik a multimédia tanfo
lyami anyagok tartalmát. A digitális kísérletezés 
az alábbi területeken folyik: profi video-digitalizá- 
ló asztalok használata teljes, mozgó videókra, 
színes kép leolvasása és feldolgozása, és a Ko
dak Photo CD Acquire test szoftver alkalmazása 
stb... Az alábbiakban ezeket a tevékenységeket 
ismertetjük:

► Míg az amatőr multimédia alkalmazás a 
Macintoshon két monitor képernyőt kell, 
hogy használjon -  az egyiket a Mac, a 
másikat az RGB video kivetítésére az ana
lóg videolemezről -  újabban kísérletez
nek az azonos idejű, teljesen mozgó vi
deo előállításával profi videoasztalok se
gítségével.

3. ábra
Az IBM interaktív tanfolyami anyaga prototípusának főmenüje
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Mint korábban közöltük, az 1990 nyarán kifej
lesztett IBM prototípusnak az M-Motion kártyát 
kell használni a Linkway™ szoftverrel ahhoz, 
hogy teljesen mozgó videót mutasson be, míg a 
Mac rendszeren 1990 nyara óta Microsystems 
Color Space™ II és FX asztalokat (a Micro 
Systems hozzájárulásával) használtak. Ezekkel a 
keverő asztalokkal a teljes mozgó video, amely 
az analóg videolemezről érkezik anonnal digitáli
san játszható le, így mód van arra, hogy a vett vi
deót az alkalmazásnak legmegfelelőbb formában 
jelenítsék meg, pl. egy képkockát kimerevítve, 
scroll videóként, tükör videóként (mint az 5. áb
rán), vagy drag, flip, split field videóként, vagy 
akár filmcsíkon előállítva, amint a ábrán látható.

Ezek az eszközök nagy mértékben tágították 
az információszervezés és megjelenítés lehető
ségeinek skáláját.

A program digitális képalkotó munkájának 
folytatásaként a Sun 3-160 Minicomputerek hasz
nálatát, amelyekkel több igen nagy felbontású 
képet (4Kx4K vagy 1Kx1K) dolgoztak fel. 1991 
októbere óta, amióta a Microtek színes dia digita

lizáló (Model 18505) és a Microtek színes digitali
záló (Model MRS 600ZS -  a Microtek hozzájáru
lásával) rendelkezésre áll, kísérletek folynak a kü
lönböző felbontású és kicsinyrtésű színes képek 
digitalizálásával kapcsolatban. A Microtek színes 
dia digitalizálót egv bonyolult feldolgozó szoftve
ren, a PhotoShop™2.0-n keresztül lehet elérni. 
Az optikai letapogató bármely színes diáról tud 
képet digitalizálni különböző felbontással 75 dpi- 
től 600 dpi-ig, és a 600 dpi esetén 12%-tól 100%- 
ig terjedő kicsinyítéssel. A digitalizált képeket ez
után olyan kifinomult szoftverekkel lehet feldol
gozni, amilyen a PhotoShop™ 2.0. A képek 
hamar felfalják a számítógép tárolókapacitását, 
így mind a felbontás, mind a kicsinyítés meghatá
rozása lényeges. A 7. ábra például azt mutatja, 
hogy a 240 dpi felbontású és 30%-os méretará
nyú kép csak 310 KB, míg a 100-as méretezésű 
és 600 dpi-s kép 19.923 KB tároló kapacitást köt 
le, ami tagadhatatlanul igen mellbevágó növeke
dés! Bár a program csak rövid ideje foglalkozik 
színes kép letapogatással, érdekes eremények- 
kel büszkélkedhetünk.

4. ábra
„Records of the Grand Historian”: mintaképernyő, amely a kevert nyelvű szöveget mutatja

280 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/1.



Kitekintés

Teljes, mozgó videó megjelenítése egy Macintosh képernyőn a Micorsystem's Color Space ™  II és az FX
asztal felhasználásával.

5. ábra

6. ábra
Digitalizált videó filmcsíkja egy Macintosh képernyőn
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A Kodakkal együttműködve, hozzájárulásu
kat igénybe véve egy ideiglenes szöveges formá
tumú lemez készült el 1991 szeptember közepén 
az Emperor-gyűjteményből válogatott képekkel. 
Bár ez nem egy Photo CD lemez -  ami még 
mindig nincs forgalomban az ideiglenes le
mezzel kísérletezni lehet a Photo CD Image 
Browser v 4.0b használatával a PhotoShop csat
lakozóval. Ez a csatlakozó konvertálni tudja a 
Kodak CD-n levő két video RGB vagy XL7700 
kód értékekre. Mindkét output berendezés alkal
matlan arra, hogy a Photo YCC adatokat, ame
lyeket a lemez tárol, teljes dinamikus szórásuk
ban bemutassa. A Photo CD Image Browser 
használata azonban máris megmutatja a jövő e 
médiumának hatalmas lehetőségeit az informá
ciótárolásban és hasznosításban. Amint a áb
rán látható, a végső felhasználó a kezdeti teszt 
formátumú lemezen tárolt válogatott képekből 
kereshet vissza úgy, hogy öt felbontási szint 
egyikét -  Base/16, Base/4, Base, Base*4 és Ba- 
se*16 -  választja. A Base/16 a leggyengébb fel
bontás 128x192 (magasság x szélesség), a töb

biek fokozatosan emelkednek a következő szin
teken: 256x382, 512x768, 1024x1536 és
2048x3072. Mivel a Photo CD a fogyasztói piacot 
célozza meg, és a megjelenítést az otthoni televí
ziókészülékekre tervezik, nemigen lehet szüksé
ge a végső felhasználónak arra, hogy a tv képer
nyőjénél nagyobb felbontással keresse vissza a 
képeket. Ez pedig a Base/4 szint. Másrészt a je 
lenlegi lehetőségek azt sugallják, hogy a Photo 
CD jó  szolgálatot tehet az archivális és más, profi 
információs feladatok ellátásában, mivel az az 
adathordozó mintegy 100 képet tud tárolni olyan 
magas felbontással, mint a 2048x3072. A 9. ábra 
illusztrálja, hogyan kereshetők vissza a képek a 
Kodak lemezről, és dolgozhatók fel a Photo
Shop™ segítségével különböző célokra.

5.5 A jövő

Az említett tevékenységek során nyert ta
pasztalataink a digitális világban elősegítik a

7. ábra
A Microtek színes dia-leolvasó beállítása 18505 modell, amely a kép méretét mutatja 240 dpi-s felbontású

képbeállítás mellett, 31%-os kicsinyítéssel
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8. ábra
A PhotoShop használatával a PPROJECT EMPEROR-I képeit különböző felbontással lehet visszahívni

9. ábra
A PhotoShop 2.0 és a Kodak Photo CD Acquire egy képet mutat a PROJECT EMPEROR-l-ből
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PROJECT EMPEROR-I továbbfejlesztését a mul
timédia alkalmazások terén, különösen pedig a 
digitális információforrásokat használó alkalma
zásokban. Az analóg videolemezeket használó 
multimédia alkalmazásokon kívül fokozott érdek
lődéssel kutatjuk a CD-l-t teljes mozgó videóval 
használó fogyasztói alkalmazások terén előttünk 
álló lehetőségeket, valamint a DVI technológián 
alapuló oktatási célú felhasználásokat. Ahogyan 
már említettük, az utóbbi öt évben nagy erőkkel 
dolgoztunk azon, hogy a program számára nagy 
ismeretbázist halmozzunk fel. A multimédia for
mátumban elérhető minőségi tartalmú anyagok 
nagy mértékben ösztönzik mind az új alkalmazá
sok létrehozását, mind az új technológiai fejlesz
tésekhez való alkalmazkodást.

A dinamikusan változó technológiai környe
zetben a PROJECT EMPEROR-I is számos izgal
mas új lépésen jutott túl megindítása óta. A prog
ram számos meglehetősen nagyravágyó, hosz- 
szabb-rövidebb távú célját sikerült elérni a 
technológia lényegi és hatékony eszközként való 
alkalmazásával, sőt, néhány téren még a várako
zást is felülmúlták az eredmények. De bármilyen 
tökéletes is a technológia, lehetőségei elsikkad
nának, hogyha a tartalmi gazdagság nem támo
gatná ezeket. Az ismeretbázis kiépítésére helyez
zük a hangsúlyt, és bizonyos, hogy az egyes 
multimédia alkalmazási típusok elméleti megra
gadása és tervezése megérte a ráfordított mun
kát.

6. Következtetés (összefoglalás)

A PROJECT EMPEROR-I csupán egyetlen 
példája annak, hogy a technológiák rendelkezé
sünkre állnak és támogatnak minket a felhaszná
lóbarát, kifinomult ismeretalapú információs 
rendszerek kifejlesztésében. Ez az ismeretalap 
nagyban különbözik a hagyományos adatbázi
soktól, és forradalmasítani fogja információs 
szolgáltatásainkat.

Több évvel ezelőtt (Chen, 1987) új irányokat 
kerestem a könyvtári és információs szolgáltatá
sok számára. Azt is megállapítottam, hogy „... az 
információs technológiák eddig is alapvetően be
folyásolták azt a módot, ahogyan az információt 
használni lehet és ahogyan használják, és ez a 
jövőben sem lesz másként. Nem nehéz az idő 
múlásával az újabb és újabb technológiák meg
valósítását nyomon követni, ám mindig észben 
kell tartani, hogy az új technológiai fejlődés for
gószele általában sokkal nagyobb lendületet 
adott a változásnak, mint amilyen ütemben a mi 
fogalmi gondolkodási képességünk és akaratunk 
fejlődött...” Információs szakemberként az a fel
adatunk, hogy tágítsuk a látókörünket, kiterjesz- 
szük munkánk határait, és kísérletezzünk az új 
technikai eszközökkel. Ezek az eszközök való
ban segíthetnek nekünk abban, hogy korábban 
ismeretlen módokon támogassuk az információ
szolgáltatást. A nem profit-célú konferenciák so
rozatát is azért szervezzük a könyvtárosok és in
formációs szakemberek számára a világ minden 
részén, hogy ezt a közös célt elérjük!

Európai közgazdasági adatbázisok közös CD-ROM-on. -  A HELECON, a Helsinki Közgazdasági és 
Vállalatszervezési Főiskola könyvtárának CD-ROM kiadványa, hét nagy európai adatbázisnak összesen 

mintegy 800 000 tételét foglalja magában. Ebből a francia DELPHES 140 000, a német ECONIS 
263 000, a belga FONDS QUETELET 257 000, a dán-finn (főleg a kommunikációra vonatkozó) 

IMA-NCOM 20 000, a skandináv SCANP 33 000, az European Business Schools Librarians Group által 
szerkesztett SCIMP pedig 87 000 tételt tartalmaz; szerepel a CD-ROM anyagában a BIESSE is, 

ugyancsak az EBSLG kadványa, 17 európai ország kurrens közgazdasági információforrásainak teljes
szövegű indexe.
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A szerzők “Two mounths to a CD-ROM: We did it and so can 
you! (The Fourth International Conference on New Informati
on Technology, Budapest, 1991. dec. 2-4. pp. 109-120.) c. 
tanulmányát Orbán Éva fordította.

Két hónap alatt 
CD-ROM: megcsináltuk 

és maguknak is 
sikerülhet!

Amanda Siewling Le, Yu-Huei Lainer, 
Ching-chih Chen

1. Bevezetés

Az utóbbi néhány évben az elektronikus CD- 
ROM kiadás hihetetlenül gyors fejlődésének le
hettünk a tanúi. Jelenleg több, mint 1500 CD- 
ROM cím kapható kereskedelmi forgalomban. 
Ezzel összhangban az információs központok
ban és könyvtárakban is egyre gyorsabban ter
jed a CD-ROM használata (Chen, 1991.) Ennek 
ellenére a legutóbbi időkig a költségek visszatar
tották az egyéni szervezeteket attól, hogy maguk 
is CD-ROM előállítására vállalkozzanak. így csak 
néhányan lennének érdekeltek a CD-ROM készí
tésében.

A személyi számítógépek hardverjének és 
szoftverjének a fejlődése az utóbbi időben (és 
különösen az olcsó asztali lemezszerkesztés 
megoldása a mikrogépek számára, ami ma már 
közhelynek számít az irodákban) a könyvtárosok 
és információs szakemberek számára is lehetővé 
tette annak megfontolását, hogy maguk is bele
vágjanak az asztali CD-ROM kiadásba. Könnyen 
felmérhető, hogy milyen lehetőségek rejlenek eb
ben a világ könyvtárai és információs központjai 
számára. A CD-ROM számos előnnyel kecsegtet, 
és ez feledteti a velejáró nem kis problémákat, a 
költségeket, a hozzáférést, a terjesztést, ame
lyekkel a könyvtárosoknak és információs szak

embereknek meg kell küzdeniük. A CD-ROM óri
ási tárolókapacitása, szállíthatósága, valamint az, 
hogy könnyűszerrel használatra kész állapotba 
hozható, ideális adathordozóvá teszik az infor
mációszolgáltatás és -elosztás terén. Hasonló
képpen nagyok a CD-ROM lehetőségei az infor
mációhozzáférés és -megosztás elősegítésében 
a fejlődő és gyengébben fejlett országok könyv
tárai és információs központjai számára.

A könyvtár- és információtudományi doktori 
program két hallgatója a Simmons College-ben 
1991 nyarán intenzív tanfolyamot végzett Chen 
professzornál, és nagy lelkesedéssel tanulták 
meg a saját CD-ROM készítés csínját-bínját. A 
professzoruk szervezte NIT’91 konferencia, illet
ve az, hogy az új információs technológiáról szó
ló konferenciasorozat korábbi anyagait asztali ki
adványszerkesztéssel állították elő, arra ösztö
nözte a két hallgatót, hogy kihasználják a 
kínálkozó lehetőséget ennek a nagyszabású és 
hasznos tervnek a végrehajtására. Ahelyett, hogy 
a folyamattal többé-kevésbé elméleti síkon ismer
kedtek volna meg, úgy döntöttek, hogy közvetlen 
tapasztalatokat szereznek a CD-ROM előállításá
ban, amely a Chen által szervezett mind a négy 
konferencia anyagát összefogja:

-  The First Pacific Conference on New Infor
mation Technology, Bangkok, 1987. junius 
16-18.

-  The Second Pacific Conference on New In
formation Technology, Singapore, 1989. má
jus 29-31.

-  The Third International Conference on New 
Information Technology, Guadalajara, Mexi
co, 1990. november 26-28.

-  The Fourth International Conference on New 
Information Technology, Budapest, 1991. 
december 2-4.
Bár látszólag reménytelenül rövid a csupán 

két hónapos határidő, a projekt mégis lehetsé
ges, hiszen a korábbi anyagok több, mint a fele 
már géppel olvasható formátumban áll rendelke
zésre.
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Az ötlet 1991 szeptember közepén született, 
és a tényleges munka már a következő héten 
megkezdődött.

2. A tervezés folyamata

A tervezés minden program legkritikusabb 
szakasza. Chen és Wiggins (1990) multimédia 
munkájukban, amellyel a CD-ROM technológiát 
és termékeket mutatják be (1. ábra) világosan 
szemléltetik a CD szerkesztés termelési láncát 
(2.-3. ábra). Nyilvánvaló, hogy a kezdettől a befe
jezésig az asztali vagy más eljárású CD-ROM 
szerkesztés a következő lépésekben zajlik:

► Adatgenerálás vagy adatbázis fejlesztés
► Adatelőkészítés

-  adatkonverzió
-  adatállomány szerkesztés
-  indexelés

► összeállítás és előállítás
-  feldolgozott adatállományok összeállí

tása
-  ellenőrzés
-  az alaplemez előkészítése és véglege

sítése
-  sokszorosítás (másolás)

► Terjesztés és árusítás

Programunk sikere érdekében a fenti lépések 
mindegyikét szigorúan kézben kell tartanunk. 
Ezen kívül még számos logisztikai problémát is 
meg kellett oldanunk a tervezés során. Ezek a 
következők voltak:

► Milyen legyen a program költségvetése?
► Hová forduljunk esetleges segítségért 

és/vagy támogatásért?
► Milyen az asztali CD-ROM szerkesztés 

szükséges és kívánatos hardver és szoft
ver háttere?

► Hogyan válasszuk ki a szerkesztő és visz- 
szakereső szoftvert?

► Melyek a környezeti korlátok?
Mivel a NIT nem profit-orientált konferencia- 

sorozat, amelyet Chen a nemzetközi könyvtár- és 
információügyhöz való hozzájárulásként szervez, 
az egyik legsúlyosabb leküzdendő probléma va
lószínűleg az anyagi korlátozottság lehet. Sze
rencsére több szoftveres cég hozzájárult a mun
kánkhoz. A rendelkezésünkre álló idő nem tette 
lehetővé, hogy az asztali CD szerkesztő prog
ramrendszerek között összehasonlító vizsgálato
kat végezzünk, a Knowledge Access Internatio
nal KAware™ Disk Published választottuk. Sőt, 
anyagi természetű aggodalmaink is szertefosz
lottak a munka derekán, amikor is a Disc Manu
facturing, Inc. (DMI), amely a Philip Dupont Opti
cal Inc. (PDO) alappéldány készítő és másoló

1. ábra
A Hyperlntro to CD ROM Technology and Products nyitó képe
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2. ábra
A Hyperlntro to CD-ROM Technology and Products CD szerkesztő modulja, amely 

a CD-ROM termelési láncot mutatja be

3. ábra
A Hyperlntro to CD ROM Technology and Products egyik képernyője, amely a 

termelési lánc folyamatábráját mutatja be

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/1. 287



berendezéseit megvásárolta, nagylelkűen bele
egyezett, hogy CD-ROM-unkat ingyenesen, a 
nemzetközi fejlődés elősegítésére előállítsa.

Amint várható volt, jelenleg majdnem az 
összes asztali CD szerkesztő program futtatható 
IBM személyi számítógépen, vagy 100%-osan 
kompatibilis, legalább 640KB RAM-mal rendelke
ző gépen.

2.1 Adatgenerálás és adatbázisfejlesztés

Az elektronikus szerkesztés folyamatának el
ső lépése, hogy meghatározzuk, milyen típusú 
információt kell megszerkeszteni. Az információ- 
források lehetnek szövegesek, mezőkre bontot
tak vagy képiek. E szakaszban alapvetően az in
formációgyűjtés és annak elektronikus kezelése 
folyik. Az előbbi határozza meg azokat a formá
tumokat, amelyeket felvesznek, míg az utóbbi azt 
befolyásolja, hogy milyen módon lehet a kívánt 
információt elektronikus formába önteni és kezelni.

CD-ROM-unk potenciálisan mindhárom infor
mációtípust tartalmazhatja, ám a résztvevőkre 
vonatkozó adatok kivételével, amelyek mezőkre 
osztott adatbázis formátumban érkezhetnek, 
szinte valamennyi adatállományunk teljes szöve
get tartalmaz. Az egyes konferenciai anyagok át
lagosan 45 képet tartalmaznak. Ha egy cikket ké
pek illusztrálnak, nagyon hiányozhatnak, ha nem 
kerülnek a szöveg mellé. Ezért kezdettől fogva 
úgy határoztunk, hogy mind a szöveges, mind a 
képi információ szerepeljen a CD-ROM-on.

Pontos leltárt készítettünk arról, hogy az 
egyes konferenciai anyagok hány cikket tartal
maznak, és a három kiadott konferenciai anyag 
képeinek számát is meghatároztuk. Készítettünk 
egy naprakész jegyzéket a konferenciai anya
gokban szereplő tanulmányokról, amelyben 
egyértelműen jeleztük, hogy milyen típusú infor
mációról -  nyomtatott anyagról vagy elektroni
kus adatállományról -  van szó. Ha elektroniku
san rögzített adatállomány állt a rendelkezésünk
re, az egyes adatállományok méretét is 
feljegyeztük, és körültekintően megvizsgáltuk, 
hogy kompatibilisek-e a rendszerrel (IBM PC 
vagy Mac adatállomány stb.) és milyen szöveg- 
szerkesztő szoftverrel készültek. Az IBM-en a 
WordStar Professional, a WordPerfect 5.0, a Mic
rosoft Word és a Word 4.0, a Macintosh-on a 
MacWrite, a WordPerfect szövegszerkesztő

szoftvereket használják általában. Nem szabad 
átsiklani e fölött a jegyzék fölött, mert nagyon 
fontos lépés az adatok konzisztens konverziója 
felé, hiszen minden szövegszerkesztővel készült 
adatállományt az ASCII-re kell konvertálni. A 4. 
konferenciára érkező tanulmányok különböző 
időközönként érkeztek a szerkesztőhöz, és né
hány ezek közül csupán egy héttel a konferencia 
előtt, ezért mindegyiket az érkezéskor, egyen
ként dolgoztuk fel.

2.2 Adatelőkészítés

2.2.1. Adatkonverzió

Az első három konferenciai anyag meglévő 
információja mind nyomtatott, mind elektronikus 
változatban rendelkezésre állt. A nyomtatott in
formáció elektronikus formára való átalakításá
ban mind a három népszerű módszert -  beírás a 
klaviatúrán, letapogatás (scanning), optikai ka
rakterfelismerés -  alkalmaztuk. E tevékenysé
gekre különösen az első konferenciai anyag kap
csán, valamint a budapesti konferenciára készült 
tanulmányok esetén volt szükség, amelyek faxi- 
mile formában és nem floppyra rögzített elektro
nikus adatállományokként érkeztek.

Mivel a rendelkezésünkre álló elektronikus 
adatállományok többsége Macintosh adatállo
mány volt, támadt némi nehézségünk a Macin
tosh lemezek szöveges és képi információinak 
konvertálásakor.

► Szövegfeldolgozás -  Sok időt töltöttünk 
azzal, hogy néhány PC-alapú szövegszer
kesztő szoftvert megvizsgáljunk abból a 
szempontból, hogy az adatállományok ki
mentését biztosftják-e, mivel az ASCII-bői 
valóban minden vezérlő karaktert eltávolí
tottak. Ez a látszólag könnyű feladat na
gyon nehézkesnek bizonyult, és nemegy
szer kudarcélményt és unalmat hozott. De 
ez a folyamat nem kerülhető ki!

► Képek -  A képi adatállományok konverzi
ójával kapcsolatos nehézségek még sú
lyosabbak voltak, mivel a KAwareT r̂ Disk 
Publisher csak a Tag Image File Formats 
(TIFF) szerint épített képi adatállományo
kat ismeri fel, beleértve a TIFF1 vagy 
TIFF2 formátumokat. Bár számos Macin
tosh és IBM gép optikai leolvasó és fes
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tő/rajzoló programja ment ki adatállomá
nyokat úgy, mint a TIFF, előfordul, hogy 
ezeket az adatállományokat nem támo
gatja a KAware™ Disk Publisher.

2.2.2. Adatállomány szerkesztés

A CD-ROM adatelőkészítés egyik leglényege
sebb lépése ez. Amikor a rendelkezésünkre álló 
információt és/vagy adatokat összegyűjtöttük és 
elektronikus formátumúvá alakítottuk, az informá
ciós adatállományokat indexelnünk, formatál- 
nunk kell, és olyan logikai formátumba kell szer
veznünk, amely meghatározza a lemez tervét. 
Ahhoz, hogy az indexelésre készen álljanak az 
adatállományok, mindegyiket először egyenként, 
majd összeolvasztva kell előkészíteni és elemezni.

Mielőtt a KAware™ Disk Published lefuttat
nánk, hogy a forrás-adatállományt indexelje, és 
ezáltal teljesen visszakereshetővé tegye, a forrás
adatállományoknak és képeknek egy igen apró
lékos folyamaton kell keresztülmenniük: jelzőket 
kell kitenni, el kell készíteni a speciális szójegyzé
keket, kifejezésjegyzékeket, meg kell határozni a 
tilto tt kifejezéseket stb. A mi programunkban

minden konferenciai anyag egyetlen adatállo
mányt alkot. Mindegyiket külön elemeztük, készí
tettük elő és indexeltük, mielőtt a négy konferen
cia anyagát összeolvasztottuk volna (a WordPer
fect segítségével), és egy menetben lefuttattuk 
volna a lemezszerkesztőn.

A KAware™ Disk Publisherrel végzett előze
tes adatállomány előkészítés során az adatállo
mányokat jelzőkkel és jelzésekkel láttuk el. A 4. 
ábra mutatja, milyen egy jelzőkkel és jelzésekkel 
preparált adatállomány. A jelzéseknek elsősor
ban az a szerepük, hogy az olyan basorolási 
adatokat mint a SZERZŐ, CÍM, REFERÁTUM a 
KAware™ visszakereső rendszerének tartalom- 
jegyzékében megjelentesse. Ha egy adatállo
mányhoz már hozzárendelték a jelzőket, lefuttat
ható a KAware™ Disk Publisher szövegelemző 
programjával, hogy minden olyan szabálytalan
ságot vagy problematikus oldalt, sort kiszűrje
nek, amely a végső szakaszt, a szöveg indexelé
sét felboríthatná. A második szakaszban készítik 
elő az adatállományt indexelésre. Az 5. ábrán 
látható, hogyan határozzák meg a problémákat, 
ha vannak a szövegelemző jelentésben.

4. ábra
A jelzővel ellátott adatállomány mintája

r  ------------------------------------ \
TI=\THE COMING OF DIGITAL VISUAL INFORMATION AGE: IMPLICATIONS FOR 

INFORMATION ACCESS
AU=\..Ching-chih Chen

Graduate School of Library & Information Science 
Simmons College Boston, MA 02115, USA

KW=Keyword: Analog Videodisc, Digital technology, Multimedia
Technology, Visual Information Age, Information Access, PROJECT 
EMPEROR-I, Photo-CD, Scanning Technology, Electronic Imaging.

AB=\.. Abstracts: A brief overview on the recent technological
development in the area of multimedia technologies to enhance 
information access. Topics covered will include analog 
videodisc, digital technologies and their interactive 
applications, and the current media-mixed information provision 
environment. As an illustration to the technological 
development discussed, an update the recent development of the 
6-year R&D project, PROJECT EMPEROR-I, will be given.
Implications of these technologies in enhancing information 
access and provision will be discussed.
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5. ábra
Szövegelemző jelentés

6. ábra
A képbehívás példái

f  v

Figure 5. Full motion video is being displayed on a 
Macintosh screen using Microsystems' Color Space- II and FX 
boards (Courtesy of Microsystems and PROJECT EMPEROR-I).

IM=91CKEN05.CPR
DO*[ To view image, press ALT-I ]
CN- Figure 6. Movie loops of digitized video showing on a

Macintosh screen using Mocrosystems' Color Space- II and FX 
boards (Courtesy of Microsystems and PROJECT EMPEROR-I).

IM-91CHEN06.CPR
DO-( To view image, press ALT-I ]

* Following the project's digital imaging activity in 
using Sun 3-160 Minicomputers, with which a number of very high 
resolution images (at 4Kx4K or lKxlK) were processed. Since 
October 1991, with the availability of the Microtek color slide 
digitizer, Model 1850S, and Microtek flat-bed color digitizer, 
Model MRS 600ZS, (courtesy of Microtek), experiments are being 
performed in digitizing color images at various resolutions and
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2.2.3. A képi adatállomány előkészítése

A képi adatállományokat a KAware™ Disk 
Publisher F3 (Other Utility) részébe kell sűríteni. 
A tömörített képeket *.CPR-ként állítják elő és 
mentik ki. A tömörített képi adatállomány a KA- 
ware2 -mel kereshető vissza, miután a szöve
ges adatállományt egy „image call” (képhívás) 
jelzővel látják el. A 6. ábrán látható, hogy a képe
ket adatállományok neveivel jelölték, mint pl. 
IM=91CHEN0%.CPR (ez nem látható a felhasz
náló számára), és az ALT-1 megnyomásakor vá
lik láthatóvá. Mint a 2.2.1 részben említettük, nem 
minden képi adatállomány, amely TIFF cím
kével vagy kiterjesztéssel szerepel, kompatibilis 
automatikusan a többivel, és tömöríthető a KADI- 
val (KAware™ Disk Publisher).

A mi programunkban 184 képi adatállományt 
kellett kezelnünk, amelyek között volt vonalas és 
tónusos kép, a méretük pedig 80KB-tól 300KB-ig 
terjedt. Egy IBM-kompatibilis optikai leolvasó 
készlet jelentette a megoldást a TIFF tömörítés
sel kapcsolatos problémákra. Az olcsó Marstek 
ScanKit egy 4,5 x 4,5-os kézi leolvasóból és az

optikai leolvasó szoftverből áll. A letapogató 
szoftver segítségével 4,5”x 4,5” méretű képek 
optikai leolvasására van mód, és ezeket a képe
ket különböző formátumokban (.TIFF, .PIX, TIF 
1D stb.) lehet kimenteni. A mi esetünkben végül 
is a „TIF lD ”-t választottuk, miután több mással 
is kísérleteztünk. Ez a formátum a KADI-val is 
működött. Miután a leolvasott képeket a Marstek 
ScanKittel, TIF 1D-ként kimentettük, a képeket 
(*.TIF) a képtömörítő segítségével összenyomjuk 
a megfelelő *.CPR-t előállítva.

A következő lépés az adatállomány áthelye
zése a MOVE segítségével, amikor a *.CPR-t a 
root dir C :\ egyik alcímjegyzékébe helyezik. A 
*.CPR azon címjegyzékének egyik alrészlegében 
kell hogy legyen, amelyben a forrás-adatállo
mányt tárolják. Ez a MOVE hasonló a COPY uta
sításhoz a DOS-ban. A 7 ábra mutatja, hogyan 
segíti a KAware™ Disk Publisher a tömörített ké
pi adatállományok mozgatását, áthelyezését.

Érdemes megjegyezni, hogy mivel olcsó op
tikai leolvasót használtunk, a leolvasott képek 
nem a legjobb minőségűek. Sőt, az idő szűkös
sége miatt sem tudjuk tovább finomítani a képfel-

7. ábra
Tömörített képek mozgatása
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dolgozást. Ennek ellenére, örömünkre szolgál, 
hogy lemezünkkel biztosítani tudjuk a felhaszná
lóknak a képvisszakeresés lehetőségét, egyben 
a közelítés négy szintjét is.

2.2.4. Indexelés

Ha egy adatállomány elkészült, és a szüksé
ges kisegítő adatállományok -  az adatállomány 
definiálás, a stoplista, a kifejezések jegyzéke -  is 
rendelkezésre állnak, megkezdhetjük az adatállo
mány indexelését a szerkesztővel. A 8. ábrán lát
ható a KAware™-mel történő indexelés néhány 
lépése:

► minden egyes mező elemzése, vala
mennyi szó megkeresése a tilto tt szavak 
kivételével

► a szavak osztályozása, válogatása
► az unikus szavak kikeresése
► a szavak indexelése
► a megjelenítendő adatállomány kialakítása
► minta-adatállomány kialakítása, amely a 

KAware2™ Retrieval System-et utasítja, 
hogy az adatállományról szóló informá
ciót meghatározza.

Talán érdekes megemlíteni, hogy -  mint a 8. 
ábrán látható -  a négy NIT konferencia anyagá
nak teljes adatállománya 84.466 szövegsorból 
áll, amelyek 44.561 unikus szót tartalmaznak. A 
NIT adatállomány teljes mérete mintegy 4MB, és 
az indexelési idő 48 perc 43 másodperc. A szö
veges adatállományon túl a NIT CD-ROM mint
egy 180 képi adatállományt is tartalmaz. Bár vi
szonylag olcsó kézi leolvasót használtunk, a fel
bontást 400 dpi-re tudtuk állítani. Számos kép 
eredetije azonban, különösen a Bangkokban ren
dezett konferenciáról származók, gyenge minő
ségűek voltak, így az optikai leolvasással nyert 
képek nem olyan minőségűek, amilyent mi sze
rettünk volna. Az egyes képek mérete változó, 
80KB-tól 350 KB-ig terjed, így a képi adatállo
mány mérete tömörítés előtt több, mint 40 MB-ra 
rúgott. A tömörítés után azonban a méretet radi
kálisan csökkentettük, mintegy 9 MB-ra.

2.2.5. Teljes szöveges keresés

Ha egyszer túljutottunk az elemzés, előkészí
tés és indexelés nagy pontosságot igénylő folya
matain, a KAware2™ Retrieval System segftsé-

8. ábra
Az adatállomány futtatása a TEXT INDEXER-en
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gével teljes szöveges keresést végezhetünk. Az 
F3 (Válogatás) gomb megnyomásával a kereshe
tő mezők jegyzéke jelenik meg, pl. TARTALOM, 
KONFERENCIA, CÍM, SZERZŐ stb. A TARTA
LOM kiválasztásakor a használó egy olyan új 
menüt pergethet végig, amely a cikkek cím, szer
ző és referátum szerinti jegyzékét tartalmazza. A 
kért cikk teljes szövege megjeleníthető, ha bár
melyik kiválasztható tételt kérik.

2.3. összeállítás és előállítás

2.3.1. Feldolgozott adatállományok összeállítása

Ha minden adatállomány készen áll az alap
lemez előkészítésére, meg kell fontolnunk, mi
lyen alternatív tárolóra töltsük be az adatállomá
nyokat az IBM PS/2 merev lemezéről.

A Pipeline System, amelyet a Knowledge Ac
cess kölcsönzött a számunkra, nem volt alkal
mas konfiguráció arra, hogy a mi PS/2-nkkel 
használjuk. Megpróbáltuk egy 386-ossal felállíta
ni, de még így is számos probléma maradt, ame

lyet még a KAI kisegítőkkel sem sikerült hamar 
megoldani. Az időhiány arra kényszerftett ben
nünket, hogy floppyra töltsük be az adatállomá
nyokat. Az installáció egyes technikai nehézsé
geivel meg kellett alkudnunk, míg másokon sike
rült úrrá lennünk, és ekkor készültek el a 
KAware™ Disk Publisher által létrehozott adatál
lományok arra, hogy a DMI-be bevihetők legye
nek, ahol az alaplemezt előkészítették, véglegesí
tették és sokszorosították. Ezt megelőzően azon
ban a következő előkészületeket kellett 
végrehajtani:

► A CD-ROM címke művészi kivitelezése és 
tervezése. Ez hamar elkészült egy Macin
tosh alapú grafikai szoftver, a FreeHand 
2.0 segítségével;

► A termék terjesztéséhez és az előállítás
hoz a DMI, Inc. számára szükséges adat- 
állományok teljes jegyzékének az előké
szítése;

► A betöltés és visszaállítás folyamatának 
tesztelése (betöltés merev lemezről 1.2 
MB-os hajlékony lemezre és vissza)

► A kész termék alkalmazásának ellenőr
zése a KAware™ Retrieval System segít-

9. ábra
Keresés és visszahívás a KAware2 Retrieval System-mel
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ségével a teljes összeolvasztott adatállo
mányon.

2.3.2. Az alaplemez előkészítése, véglegesítése 
és sokszorosítása

Többnapos kemény munka után végül be
csomagoltuk feldolgozott adatállományainkat, és 
a Federal Express-szel 1991. november 14-én el
küldtük a DMI-nek Wilmingtonba. (Delaware ál
lamba). Az adatállományokat a DMI-ben betöltöt
ték és hardverrel szimulálták. Ugyancsak a DMI 
készítette el a teszt anyagot 1991. november 18- 
án, amit a következő napon mi ellenőriztünk (Id. 
a 10. ábrát). Miután meggyőződtünk róla, hogy 
nincs benne hiba, a 9 sávos szalagot továbbítot
tuk a DMI hunsville-i üzemegységéhez Alabamá- 
ba még ugyanazon a napon. Végül megtérült 
minden fáradtságunk, amikor az újonnan nyom
tatott CD-ROM-ok a tasakjukban pontosan meg
érkeztek, éppen időben ahhoz, hogy a NIT’91-re 
Budapestre elhozzuk őket 1991. november 28-án.

10. ábra
Az ellenőrző lemez megérkezett!

Büszkén mondhatjuk, hogy asztali szerkesz
tésű CD-ROM-unkat, amely a tervezéstől számí
tott két hónapon belül készült el, ingyen adhatjuk 
e konferencia résztvevőinek a kezébe.

3. Következtetés

Nem volt könnyű ez a program, mert mind a 
technológia, mind a folyamat új, és kevés ember 
járatos e technológia ellenőrzésében az amatőr 
asztali megoldás esetén. Bár a szoftvert forgal
mazó cég felajánlotta, hogy amikor csak szüksé
günk van rá, technikai segítséget nyújt számunk
ra, többnyire olyan nehézségek és problémák 
merültek fel -  akár képfeldolgozásról, akár a 
hardver konfigurációról vagy az adatállományok 
összeolvasztásáról volt szó - ,  amelyek a forgal
mazó szakemberei számára is újak voltak. így si
került kitartással és próbálkozások révén a ne
hézségeket leküzdenünk. Eközben problémáink 
több megoldási módját ellenőriztük és vetettük 
el. Rengeteget tanultunk, és csodálattal töltöttek 
el bennünket azok a lehetőségek, amelyeket ez 
az alkalmazás a könyvtárak, információs közpon
tok és levéltárak számára tartogat. Korlátozott 
forrásainkkal is megvalósítottuk „a lehetetlent”, 
és erre maguk is képesek! Használják ki a ren
delkezésükre álló eszközökből fakadó előnyöket, 
és engedjék, hogy azok dolgozzanak maguknak!

Köszönetnyilvánítás
Az ilyen intenzív program csak számos ember és 

szervezet közreműködésével valósulhat meg. Szeret
nénk kifejezni hálánkat a Knowledge Access Interna- 
tional-nak és elnökének, Dr. Matilda nek, hogy 
hozzájárultak, hogy használjuk a KAware™ Disk Pub
lished és a KAware2™ Retrieval System-et termékünk 
előállításához. Megköszönjük Fred nek és Sue 
Davy-nek, a Knowledge Access International munka
társainak, hogy hosszú órákat töltöttek a telefon mel
lett, hogy megbeszéljék velünk technikai problémáin
kat. A DMI és marketing igazgatójának, Rusky 
nek a nagylelkű adománya nélkül nem nyújthatnánk át 
ingyen a CD-ROM-ot a NIT’91 résztvevőinek. J. Philips 
Busk, a DMI munkatársa felbecsülhetetlen értékű mű
szaki tanácsokkal szolgált, és Wendy Buyea és Caly- 
ton Summer szombatjuk egy részét áldozták ránk. Va
lóban szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a DMI 
e szakembereivel dolgozhattunk. Nagyra értékeljük 
Hugh Blackmer támogatását a Simmons College-tól. 
Végül szeretnénk megköszönni Lora nek, hogy 
ellenőrizte nemcsak a NIT’91 kéziratait, hanem rész
ben a másik három konferencia kéziratait is. Az ő és 
két kisegítő diák Jenn Desormeau és Magi Rami mun
káját nagyra értékeljük.
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Egy újabb telematikai 
szolgáltatás:

bemutatjuk az audiotexet

Jurenka Oszkár

Az audiotex olyan automatikus, telefonháló
zaton keresztül nyújtott szolgáltatás, amely a nap 
minden órájában hívható és előre rögzített, be
szédes információkat szolgáltat. Legegyszerűbb 
formája mind tárcsaimpulzusos, mind pedig 
sokfrekvenciás hívóművel rendelkező telefonké
szülékekről elérhető. Az audiotex révén online 
módon lehet a számítógépen beszédes formá
ban tárolt információkat vagy szolgáltatásokat el
érni. A szolgáltatások választéka beszéd- vagy 
hangfelismerő rendszer segítségével jelentősen 
bővíthető.

Az a tény, hogy számos országban sikeresen 
startoltak audiotex technológián alapuló szolgál
tatások, egyértelműen bizonyítja, hogy az audio
tex képes mind a szolgáltatók, mind pedig az 
egész társadalom számára igen jelentős telema
tikai szolgáltatássá válni.

A videotex és az audiotex nagyon hasonló 
szolgáltatások, nemcsak technológiájukat tekint
ve, de a szolgáltatásban résztvevők hasonló sze
repe miatt is, hiszen mindegyikben vannak táv
közlési szolgáltatók, információt vagy alkalma
zást nyújtók és használók. A nagyobb távközlési 
szolgáltatók érdeklődése, akik eddig nem tartot
ták a videotexet megfelelően nagy szétosztóhá
lózatnak, rögvest a megnövekedett piaci lehető
ségek felé fordul. „A videotex ott kezdődik, ahol 
az audiotex véget ér” - a résztvevők így össze
gezték az Európai Közösség audiotex munkabi
zottságának luxemburgi konferenciáján a két mé
dia közötti hasonlóságot és különbséget. (Bő
vebben erről Id. még e számban a 301. oldalt.)

Amikor egy évvel ezelőtt útjára bocsátottuk a videotexszel 
és annak könyvtári alkalmazásával foglalkozó lapszámunkat 
(Id. 1991. 2. szám), tisztában voltunk azzal, hogy a hazai 
könyvtáraknak ma nem a videotextechnika megismerése, 
netán alkalmazása a legfontosabb dolga. Mégis fontosnak 
tartottuk, hogy mint új információtechnikai lehetőséget, 
megismertessük a hazai könyvtárosokkal. Hasonló érzése
ink vannak az alábbi két írással szemben is, mert most a 
videotexnél is „újabb” telematikai szolgáltatást mutatunk 
be. Ahogy a videotex nem, úgy az audiotex sem fogja egy 
csapásra meghódítani a szakmánkat, de nekünk, informáci
ós szakembereknek kötelességünk, hogy tágítsuk látókö
rünket, s ismerjük a legújabb technikákat, még akkor is, ha 
nagyon távolinak tűnik ezek hazai könyvtári alkalmazása. (A 
szerk.)

Miben jelent az audiotex újat a közönséges 
üzenetrögzítőhöz vagy a kapcsolt szövegtájé
koztató szolgáltatásokhoz képest?

Az üzenetrögzítők magnetofonszalagra ve
szik fel az üzeneteket, analóg formában tárolják 
és egyidejűleg csak egy telefonáló számára te
szik lehetővé az adott szalagon rögzített informá
ció lekérését. Az audiotexberendezések digitáli
san kódolva, audiofájlok formájában többórás 
hanganyag tárolására képesek és egyidejűleg 
több hívó számára is hozzáférést nyújtanak 
ugyanahhoz a felvételhez. Moduláris felépítésük 
révén hívásfogadó képességük rugalmasan bő
víthető, néhányszor tíztől akár több ezer vonalig.

A kapcsolt szövegtájékoztató szolgáltatások 
a normál hívás dijáért nyújtják információjukat 
(mesemondás, időjárásjelentés stb.). Az audio- 
texszolgáltatást hívók a hívásért nem a szokásos 
hívás percenkénti díját, hanem ennél magasabb, 
úgynevezett prémium (emelt) díjat fizetnek. Kü
lönböző tarifaimpulzus sűrűséget lehet a hívó
számokhoz rendelni és így különböző díjsávokat, 
ún. kioszkokat lehet kialakítani.

Ki szolgáltat és kiknek?

Az alaphálózati távközlési szolgáltató a kap
csolt távbeszélőhálózaton kívül a prémiumdíja
zás lehetőségét nyújtja. Ezzel az audiotexirodák 
(audiotexszolgáltatók) élnek, akik audiotexberen- 
dezéseiket a kiépítéstől függően 60-3000 telefon- 
vonalon keresztül teszik elérhetővé, potenciáli
san az összes telefonelőfizető számára, ő k  gyűj
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tik össze az elhangzásra kerülő információkat, 
szervezik meg és szerkesztik a különböző telefo
nos vetélkedőket és játékokat a média és egyéb 
információszolgáltatók megbízásából.

Passzív és párbeszédes szolgáltatások

A „passzív” szolgáltatások alkotják az audio- 
tex-alkalmazások gerincét: a hívó egy rögzített 
üzenetet hall. Ez olyan információkat tesz kényel
mesen és pillanatok alatt elérhetővé, melyek ak
tualitása elveszne, mire nyomtatásban megjelen
nének, illetve a korábbi, még forgalomban lévő 
nyomtatott változatukkal csak félreértésekre ad
hatnának okot.

A „párbeszédes” (interaktív) szolgáltatások a 
berendezések hangfelismerő képességén alapul
nak, ezzel a hívó aktív részvételét is megengedik 
az egyes szolgáltatásokban. A hívó maga irányít
hatja továbbhaladását a rendszerben azáltal, 
hogy kérdések formájában felkínált opciókból 
„igen” bemondásával kiválasztja a neki megfele
lőt. A megfelelő helyen és időben „műsorra tű
zött” interaktivitás érdekesebbé és színesebbé 
teszi a szolgáltatásokat, így azok használata még 
könnyebbé válik. A párbeszéd lehetőségét első
sorban a vetélkedők, különböző szavazások so
rán aknázzák ki: a hívó kiválasztja a megfelelő 
választ, vagy azt az opciót, amelyre szavazatát 
kívánja leadni.

A hívó adatainak rögzítése

Az audiotexberendezések mind felvételre, 
mind lejátszásra alkalmasak. Számos szolgálta
tás él a felvétel lehetőségével: kéri a hívó nevét, 
címét, megkérdi, miről kíván részletesebb infor
mációt kapni, esetleg rendelést vesz fel hitelkár
tya-számának bemondására és így tovább. Egy 
külön változata a hangpostafiók (vagy hangos
postaláda), mely a normál postafiókhoz hasonló
an beszédüzenetek átmeneti tárolására alkalmas. 
Ez kicsit bonyolultabb szolgáltatás, mert egy
részt a hívó azonosítását igényli (nyilvántartás, 
előfizetés különszolgáltatásra), másrészt azono
sításkor csak DTMF* jelzéssel vihetők be a jogo
sultságot igazoló jelszavak.

Népszerűbb szolgáltatások

► Információs szolgáltatások
A telefon az egyik legkényelmesebb eszköz 

információ lekérésére. Az audiotexen keresztül 
terjeszthető információk közé olyanok tartoznak, 
amelyek:

-  gyakran változnak,
-  mondanivalójuk a média természetét kihasz

nálva - hanghatások, zene - jobban érvénye
sülnek,

-  csak nehezen és időigényesen lennének ter
jeszthetők más formában.
Az információt szolgáltatók az információkat 

bármely telefonról aktualizálhatják. Például egy 
eseményről készített riportot az újságíró azonnal 
továbbíthat, amint telefonközeibe jut.

► Vetélkedők
A prémiumdíjas telefonvonalakon lebonyolí

tott vetélkedők minimálisra csökkentik az admi
nisztrációt, mivel a hívásokból származó bevétel 
helyettesíti a nevezési díjat, és nevezési űrlapra 
sincs szükség, mert az interaktivitás révén a 
rendszer automatikusan kiválasztja a résztvevők 
közül a nyerteseket. A telefonos vetélkedők kiala
kításának lehetőségei:

-  A hívó többválaszos opciók közül („igen" 
bemondásával) kiválasztja a szerinte helyes 
megoldást.

-  A vetélkedő kombinálja a vizuális anyagot 
(pl. a vetélkedőt hirdető kiadványban megje
lentetett kép formájában) a telefonban el
hangzó utasításokkal és válaszokkal.
► Telefonos szavazás
A telefonos szavazás előnyös megoldást 

nyújt a szavazatok és/vagy a vélemények össze
gyűjtésére. A szavazóknak még egy bélyeg árá
ba sem kerül, ugyanakkor a közvéleménykuta
tóknak szinte minden adminisztráció nélkül bevé
telt hoz. A szavazás technikája különböző lehet, 
pl. a szavazók külön hívószámokat hívnak az 
„igen/nem”-nek megfelelően, vagy párbeszéd

* DTMF = Dual Tone Multi Frequency hívómű: kéthan- 
gú sokfrekvenciás hívómű a telefonkészülékben. A hí
vás során egy-egy számjegyet két, különböző 
frekvenciájú hang keveréke képvisel, ezt küldi be a ké
szülék a számjegy lenyomásakor a telefonközpontba. 
Minden számjegyhez (és különleges jelhez, pl.: #) a 
szabványban hozzárendelt két hangból álló jelkeverék 
tartozik.
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útján több opció közül „igen” bemondásával vá
lasztják ki a számukra megfelelőt.

► Hirdetések
Amerikában és több nyugat-európai ország

ban már komoly hagyománya van a telefonon 
keresztül való hirdetésnek. A sajtóban, rádióban, 
tv-ben megjelent néhányszor tíz másodperces 
hirdetéseket audiotex hívószámokkal látják el, 
ahol jóval többet lehet a hirdetett termékről meg
tudni. Több hirdető rendelést is elfogad érvényes 
hitelkártya-szám bemondásával.

► Szórakoztató szolgáltatások
Rendkívül népszerűek a hetenként aktualizált

horoszkópok, melyeknek interaktív változata is 
létezik, vagy a pop-sztárokról szóló zenés, pi
káns összeállítások. A Vatikán pápai beszédeket 
kínál. Itt kell megemlíteni az ún. „felnőtt” szolgál
tatásokat is, melyek kezdetben az abszolút sikert 
hozták az információ- és audiotexszolgáltatók- 
nak. Ma egyre több audiotexszolgáltató megta
gadja az ilyen igények teljesítését, a távközlési 
szolgáltatások pedig új fiktív körzetszámok beve
zetésével próbálnak meg „tiszta” sávot nyitni az 
értékes információs és szórakoztató szolgáltatá
sok számára.

Műszaki követelmények

► Hívásirányítás
Az audiotexberendezések és a vonalak maxi

mális kihasználásához a közvetlen mellékre való 
beválasztás lehetősége szükséges. Az audiotex- 
szolgáltatásokat erre kijelölt, a valóságban nem 
létező belföldi távhívó körzetszám után kell elhe
lyezni. A megnövekedett teiefonforgalom háló
zatra gyakorolt hatását minden esetben megfele
lő marketing munka kíséretében, próbahívások
kal kell előre megvizsgálni.

► Csatlakozás a telefonhálózathoz
Az audiotexberendezések mind analóg, mind 

pedig digitális módon csatlakozhatnak a távbe
szélő-hálózathoz. Utóbbi -  a nyújtható szolgálta
tások nagyobb választéka miatt -  előnyösebb az 
audiotexszolgáltatók számára.

► Díjelszámolás
Az audiotexhlvást leggyakrabban nemzetközi 

hívásként kezelik. A tarifaimpulzusok a nemzet
közi híváshoz hasonló módon kerülnek a hívó 
helyi központjába. Például Angliában, ahol a he
lyi hívás dija 4-5 penny percenként, a prémiumdí

jas hívás (a British Telecom jelenleg egy ilyen 
emelt díjas sávot üzemeltet) nappal 48 pennybe, 
éjjel 36 pennybe kerül percenként a hívónak. Ezt 
a normál telefonszámlájukon fizetik meg. A hívá
sokból származó bevételek a prémiumdfjas hí
vást nyújtó telefontársaságoknál jelennek meg, 
amelyeknek egy megállapított hányadát (Angliá
ban, Franciaországban, Hollandiában mintegy a 
felét) továbbítják az audiotexszolgáltatóknak, 
akik ugyancsak elszámolnak a velük üzleti vi
szonyban lévő információ- és médiaszolgáltatók
kal.

Mi a helyzet külföldön?

Az aud iotexszol gáltatások egyre nagyobb 
forgalmat és így bevételt jelentenek egy-egy 
nemzeti távközlési alaphálózatot szolgáltató szá
mára, elsősorban az USA-ban, Angliában, Hol
landiában, Írországban és Svédországban, de 
fejlődőben vannak Franciaországban és Olaszor
szágban, és a németek is megtették az első lépé
seket a szolgáltatások bevezetésére. A prémium- 
díjas audiotexszolgáltatások 1990-ben Európá
ban összesen 499 M ECU profitot hoztak a 
szolgáltatóknak (ez egyenlő a France Telecom 
TELETEL ből származó 1989. évi nyereségével). 
Ez utóbbi országonkénti megoszlása a követ
kező:

Hazai tapasztalatok

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
audiotexszolgáltatások iránt nálunk is van igény. 
Például az Ausztráliába és az USA-ba irányuló te
lefonhívások száma -  valószínűleg a horoszkóp
információk lekérése miatt -  jelentősen megnö
vekedett 1991-ben.
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A Magyar Távközlési Vállalat az egyre intenzí
vebb -  elsősorban az információszolgáltatói ol
dalról tapasztalható -  hazai és külföldi érdeklő
dés hatására megkezdte annak vizsgálatát, hogy 
jelenlegi hálózata és elszámolási rendszere mi
lyen módon tehető alkalmassá a prémiumdíjas 
szolgáltatások kezelésére. Ennek eredményétől 
függ, hogy a közeljövőben hfvhatunk-e mi is ha
zai telefonos horoszkópot, vagy pedig meg kell 
várnunk a telefonhálózat jelentős részének kor- 
szerűsftését.

A hangospostaláda és az audiotex

Az auidotex és a voice mail (hangospostalá
da) között sok tekintetben áll fenn hasonlóság. A 
következő táblázat a főbb hasonlóságokra és kü
lönbségekre kíván rávilágítani. A táblázatból lát
ható, hogy más piacon mozognak, a számlázás 
módja, a szolgáltatás szereplőinek motivációja is 
eltérő.
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A hangospostaláda a már ismert MINITEX 
szolgáltatás beszédes változatának, más szóval 
egy egyszerű üzenetkezelő rendszernek is tekint
hető. Beszédüzenetet csak regisztrált használók 
küldhetnek egymásnak.

Az audiotex rendszerek rendkívül nagy elő
nye, hogy országos bevezetés esetén potenciáli
san minden távbeszélő-előfizető, függetlenül at
tól, hogy milyen készüléke van, a sajtóban meg
hirdetett hívószámok alapján igénybe veheti a 
rendszer szolgáltatásait. A szolgáltatás egyik haj
tómotorja a hívó anonimitása, másik pedig az, 
hogy ennek ellenére mind a hálózati, mind a 
szolgáltatást szervező, mind pedig az informáci
ót szolgáltató tisztes bevételhez juthat - tisztán a 
forgalom alapján, annak arányában.

Az audiotexszolgáltatás magasabb szintjén 
az adatbázisban való előrehaladáshoz, illetve a 
kifinomultabb párbeszédes szolgáltatásokhoz

szükség lehet további számok beadására a rend
szerbe. Ezt analóg számimpulzus bevitelével vi
szonylag kevés központ engedi át, ezért szokás 
DTMF, sokfrekvenciás számbeadást is alkalm az
ni. Ugyancsak számok bevitelét igénylik a voice- 
mail, és egyéb, azonosításhoz kötött szolgáltatá
sok. A magasabb szintű kiszolgálásnál ugyan
azon hívás ideje alatt lehetőség van különböző 
dijsávba tartozó szolgáltatások között lépegetni, 
ahol ismét jelentős szerepe van a DTMF számbe
adásnak.

A voice-mail szolgáltatás és az audiotexszol- 
gáltatások valószínűleg jól megférnek egymás 
mellett. A külföldi ajánlatok teljesen más dimenzi
ókban mozognak, ott a legkisebb berendezésre 
kapcsolható -  és a gazdaságos kihasználáshoz 
szükséges -  vonalszám 60-nál kezdődik, s több 
százon keresztül a néhány ezerig terjedhet.

*  *  *
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A fenti képzeletbeli beszélgetés Maxszal, az 
Európai Közösség teiefontájékoztatást nyújtó 
számítógépével folyt. Az Európai Közösség infor
mációszolgáltató központja az ECHO (European 
Commission Host Organization), felismerve azt, 
hogy az információhoz jutás legkézenfekvőbb és 
legnépszerűbb eszköze a telefon, szükségesnek 
tartotta, hogy a szolgáltatásokról szóló tudniva
lók ily módon is elérhetőek legyenek. A közösség 
tagországaiból többnyire ingyenes telefonbeszél
getést lehet vele folytatni angol, német vagy fran
cia nyelven.

Ez a barátságos számítógép megérti az em
beri hangot és ő maga is beszél. Beszéde kissé 
mesterkélt és érteni is csak néhány szót ért, a 
számokat nyolcig és a HELP (Segítsen!), CONTI
NUE (Folytassa!), STOP (Állj!), REPEAT (Ismétel
je!), YES (Igen), NO (Nem), SPELL (Betűzze!) 
szavakat. Csak akkor képes a hívó félre „figyel
ni”, ha ő maga éppen nem beszél. Csak a lassú, 
világos beszédet érti, dialektusban nem lehet 
hozzá szólni.

A hivó fél a következő európai közösségi tudni
valókról kaphat tájékoztatást a nap 24 órájában.

1. Az ECU árfolyamok.
2. Fontosabb európai statisztikák.
3. Legfrissebb ECHO hírek.
4. ECHO rendezvények.
5. EK programok.
6. Információtechnológiai koncepciók.
7. Az Európai Közösség intézményei.
8. Az Európai Közösség sajtóhivatalai.

A vezető EK tagországokban egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend ez a szolgáltatás. 1991 
júniusában csak Németországból 5000 hívást re
gisztráltak, de hasonlóan aktív a francia és az an
gol használat is. A nagy sikerre való tekintettel az
1992-es sevillai világkiállítás vendége is lesz 
MAX, amire már spanyolul is felkészül és így fog 
válaszolni a vásárlátogatók kérdéseire.

Forrás: IM. Information Market, no. 64. (1990. 
September-October) és MAX reference card.

Kovács Lászlóné
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A témával kapcsolatosan még két, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban megtalálható kiadványra 
szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik, a Report on the audiotex workshop 17/18th December 1990, 
Luxembourg. (Prepared for the Commission of the European Communities DG XIII. Prep, by Electronic 

Publishing Services LTD, 1991.) című konferenciai anyag, a másik pedig az Európai Közösség 
Telekommunikációs, információipari és fejlesztési igazgatósága által közreadott Overview o f the 

audiotex market in 1989 and 1990. (Luxembourg, 1991. IMO working paper 91 /1.) című áttekintés.

Az Európai Közösség DG XIII. munkabizottsága 1990. decemberi luxembourgi munkaértekezletére 
az audiotexiparban érdekelt szakembereket hívta össze, annak megvitatására, hogyan küzdhetők le az 
audiotexpiac fejlődése előtt álló akadályok. A nehézségek elsősorban műszaki, jogi, valamint piaci ter
mészetűek. A résztvevők által elfogadott ajánlásokból nagyszabású tervek rajzolódnak ki:

► egész Európát átfogó (pán-európai) audiotexhálózat kiépítése;
► a hálózat működtetésére prémiumdíjazásos (kioszk) rendszer bevezetése;
► az európai audiotexpiac felbecsülése (az audiotex fogalmába az interaktív és a passzív szolgálta

tásokat egyaránt beleértve);
► kísérleti, ún. „Eurokiosk” program kidolgozása a pán-európai szolgáltatások működési mutatói

nak meghatározására.
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A luxemburgi audiotex-konferencián elhangzott előadások jegyzéke
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Report On The Audiotex Workshop s 
17/18th December 1990, Luxembourg
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1992 márciusában Koppenhágában rendez
ték meg az Audiotex Scandinavia’92 konferenciát 
és kiállítást. A modern digitális telefonhálózat el
terjedtségének köszönhetően az északi orszá
gokban igen népszerűek az újfajta telematikai 
szolgáltatások, többek között az audiotex is, me
lyet a szervezők a 21. század kommunikációs 
technikájának neveztek. A hangtovábbításon ala
puló rendszerek és szoftverek legnagyobb gyár
tója és forgalmazója az északi országok között a 
holland NTC (Nijholt Telecommunications), 
amely, ahogy az alábbi címlistából is kitűnik, már 
meghódította az angol, a spanyol és a svájci pia
cot is. (Forrás: Audiotex’92 Scandinavia. Confe
rence brochure. Triton Telecom, Norvégián Te
lecom, Teledenmark, Swedish Telecom és Tele
com Finland. XIV p.)

(A kiadvány megtalálható a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban)
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Az EXPO’92 információs 
technológiája

A sevillai világkiállítás a 20. század utolsó 
egyetemes világkiállítása (a magyarországi a te
matikus kiállítások körébe tartozik) a szónak ab
ban az értelmében is, hogy - a 20. század végi 
modern kommunikációs- és információs techno
lógiának köszönhetően - a 40 millióra becsült lá
togatói körön kívül a világ szinte valamennyi ér
deklődő polgára részese lehet az események
nek. Sikerül majd számukra is „élővé” varázsolni 
az élményt a szélessávú műholdas televízióköz- 
vetrtések segítségével. Az adatátviteli hálózatok
hoz való csatlakozási lehetőségek megteremté
sével a térség egyből 15 évet ugrik az informáci
ós technológia fejlettségét tekintve.

A modern információs technológia témája és 
eszköze is egyben a kiállításnak. Több bemutató 
foglalkozik e kérdéssel. A papirusztól a Guten
berg nyomdáig című bemutató az ismeretközlés 
nyomdászattörténeti alapjait mutatja be. A négy 
tematikus pavilon közül (15. század; Navigáció; 
Felfedezések; A jövő) kettőben is hangsúlyos 
szerepet kap az információtechnológia. A Felfe
dezések pavilonját Omnimax mozitechnikával és 
hangosító rendszerrel látják el: a lézertechnika és 
az ide telepített műsorszóró torony segítségével 
képek és szövegek sugárzásával illusztrálják a 
20. század végének technikáját. A jövő  nevű pa

Lapunkban hamarosan foglalkozni kívánunk a magyaror
szági világkiállítás információs rendszerével is, amelyben a 
könyvtáraknak - hitünk szerint - szerepet kell kapniuk és 
vállalniuk. (A szerk.)

vilon négy tematikus területének egyike, a kör
nyezet, energia és univerzum mellett, a telekom
munikáció. Egy audiovizuális ún. „telepresence” 
rendszer viszi majd a látogatókat körbe a világ 
különböző fővárosain és így részesíti őket a föld
nek, e „globális falunak” az életében.

A sevillai világkiállítást csúcsminőségű tele
kommunikációs infrastruktúrával látják el. A kiállí
tási terület „idegrendszere” egy üvegszálas dig i
tális hálózat, ami egyaránt képes hang-, adat- és 
televíziós jelek világméretű továbbítására.

A látogatók tájékoztatására 35 információs 
állomást rendeznek be, ahol az EXPO-val kap
csolatosan minden szükséges felvilágosítást 
megadnak.

Az EXPO vendége lesz Max is, az Európai 
Közösség ECHO adatbázisszolgáltató szerveze
tének telefontájékoztatást nyújtó „munkatársa” , 
egy olyan számítógép (leírását lásd lapunk 299- 
300. oldalain), amelyik ebből az alkalomból az 
angol, német, francia mellett „megtanult” spa
nyolul is.

A világkiállítás után ezt a területet tudo
mányos és műszaki innovációs központként fog
ják működtetni, „ Cartujaprojekt néven, ahol 
a Világkereskedelmi Központon kívül állandó 
képviseletet fognak fenntartani olyan cégek, mint 
a Telefónica, IBM, Rank Xerox, Siemens, Alcatel, 
Fujitsu, a Council for Scientific Research.

Forrás: Expo'92, Sevilla: The age o f discove
ries. - Sevilla : Preess Office, 1992.

Kovács Lászlóné
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Cenzúra a 18. század 
második felében 

Franciaországban és 
Ausztriában

Csepregi Klára

A cenzúra léte az egész világtörténelmet a 
hatalom állandó kísérőjelenségeként követi vé
gig. Tevékenysége, iránya szorosan összefügg a 
mindenkori hatalom stabilitásával, jogszerűségé
vel, társadalmi megítéltségével. így a cenzori elő
írások ismeretében rögtön feltérképezhetjük az 
adott hatalom gyenge pontjait, mitől tart a leg
jobban, ennek következtében mi az, amit Támo
gat, megTűr és Tilt.

Mindezeket figyelembe véve igen érdekes és 
-  úgy is fogalmazható -  nagyon fontos a cen
zúra történetének követése, egy-egy korral kap
csolatos dokumentumok összegyűjtése, közrea
dása. Akit a témakör röviden és összfoglalóan ér
dekel, annak legkézenfekvőbb forrásként a 
Világirodalmi lexikon „cenzúra” szócikkét aján
lom? E szócikk egyik megállapítása viszont irri
tált és ez adta az inspirációt, hogy a cenzúra tör
ténetét minél jobban megismerjem. Ebben a sze
mélyes tapasztalataimmal és a tényekkel 
ellentétesen a következők olvashatók: „cenzúra 
1945 óta Magyarországon nincs; a szocialista ál
lam és a társadalmi szervek kezében levő könyv
kiadás és sajtó ezt nálunk nem is igényli.” Az idé
zet két dolgot kever össze, és ezáltal kerül szem
be a valósággal. A cenzúra soha nem a 
könyvkiadás és a sajtó igénye, hanem a minden
kori hatalomé, jelen esetben a monolitikus pártál
lamé. A cenzúra létét igazolták a vele kapcsola
tos titkos rendeletek, a megjelenések beszabá- 
lyozottsága, a korábban virágzó szamizdat

irodalom, amely sohasem léphette át a nyilvá
nosság jól őrzött küszöbét. De köztudott, hogy 
nemcsak az irodalmat sújtották ezek a tilalmak. A 
Központi Statisztikai Hivatal, a nemzetgazdaság 
szám- és tényanyagai is jórészt titkosak voltak.

A cenzúra egyik formája volt a nagykőnyvtá- 
rakon, országos intézményeken belül működő, 
csak pecsétes engedéllyel rendelkező kutatók 
számára hozzáférhető Zárolt Kiadványok Tára is. 
Az Országos Széchényi Könyvtár is csak 1988 
nyarán oldotta fel a korlátozást és tette hozzáfér
hetővé ezt a gyűjteményt a széles olvasóközön
ség számára is.

A cenzúra, így a kortárs cenzúra kérdésköré
vel a legfrissebb magyar és külföldi sajtóban 
egyaránt találkozunk.2

A cenzúra fogalmi meghatározása

A cenzúra fogalmi meghatározására csak né
hány példa álljon itt: „A cenzúra (lat.) a.m. fel
ügyelet, megrovás, rosszallás, más értelemben 
vizsgálat, bírálat... A sajtójogban a sajtótermékek 
előző vizsgálata az arra hivatott közeg -  censor 
-  által, mely nélkül a megjelenésük, színművek 
előadása tilos...”3

Ugyanez a fogalom a Világirodalmi lexikon 
meghatározásában más elemekkel bővül.4 A kül
földi irodalom is szép számban foglalkozik a cen
zúra fogalmával.5 A száraz tudományosságnál 
észre- és szfvrehatóbb az a megfogalmazás, 
amellyel John Milton, az angolok világhírű költője 
az „Aeropagitica” c. röplapjában a cenzúra ellen 
fellépett: „A cenzúra nem csupán az emberi értel
men ejtett sérelem, hanem olyan teljesen hiába
való találmány, amely célját sohasem éri el.”6

Történelmi kitekintés

A magyar irodalmat, nyomdászatot, kulturális 
és szellemi életet legjelentősebb mértékben há
rom ország kultúrpolitikája határozta meg.

A pozitív póluson Németalföld állt, ahol már 
1609-ben eltörölték a cenzúrát, és a szellemet 
más béklyók sem korlátozták. Ez az oka annak, 
hogy a 17. században annyi magyar diák tanult a 
németalföldi egyetemeken, és hogy a kor legsza
badelvűbb könyvei ott jelentek meg. Magyar diá-
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kok, lelkészek féltett kincsként onnan hozták ha
za, amit a megnemértés aztán gyakran elkobo
zott, hogy más, ennél megtorlóbb jellegű intéz
kedést ne is említsek. (Ld. Mik
lós esetét.) Ezt a szerepet vette át a 18. század 
második felében Franciaország, ahol a felvilágo
sodás eszméi a legmarkánsabban öltöttek testet 
és amely jó  időre megharározta Európa nagy ré
szének szellemi arculatát, így a kor leghaladóbb 
gondolkodóinak a felfogását is.

A negatív póluson Ausztria állt, ahol a csá
szári udvar és a katolikus egyház éberen és vas
marokkal őrizte a régi rendet, az erős központi 
hatalmat. Mivel a magyar történelmet ebben az 
időszakban is a Habsburg-ház irányította, ezért 
az osztrák cenzúra korlátozó hatását Magyaror
szágon sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Franciaország: Cenzúra, cenzorok és cenzú- 
rázottak az Ancien Régime korában

Hogy a kiátkozás, száműzés, könyvégetés és 
írástilalom nyomta rá a bélyegét a 18. századi 
szerzők életrajzára, ez minden szakkönyvben 
megtalálható. Voltaire 1717-1726 között össze
sen 11 hónapot töltött a Bastille-ban. Moreilet, 
Marmontel, La Beaumelle is kényszerű látogató
ja volt a fenti intézménynek. Mirabeaut és 
rot-t Vincennes-ba, Beaumarchais-t és Roy-t a 
Saint Lazar-ba internálták.7 Az érintettek nem tö
rődtek bele közönyösen a viszonyokba és a kor
látozásokba, hanem azt egyre növekvő agresszi
vitással támadták. Az írók tiltakozása azonban 
csak akkor kapott új minőséget, amikor a gondo
lataikat sikerült közüggyé is tenniük. N.H. Lingu- 
et, aki 1780-tól 82-ig maga is a Bastille vendége 
volt,8 munkájában, a „Mémories sur la Bastille”- 
ban olyan szemléletesen adta közre az emlékeit, 
hogy a mű nemsokára a tilto tt irodalom bestsel
lerévé vált és írók egész sora próbálta meg utá
nozni.

A könyv diadalmenetét nyomdatechnikai ta
lálmányok gyorsították meg. Ezek a tömegterme
lésre is előkészítették a talajt. A 18. század máso
dik felében egyre több lett az írni-olvasni tudó 
ember. Az olvasóréteg lassan átrendeződött, az 
elit mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az al
só néprétegek, mindenekelőtt a polgárság. Az 
akadémiákon, a páholyokban, a tudós társasá

gokban és a szalonokban a gondolkodó egyé
nekből kritikus közönség vált. Ok az „igazság” és 
a „jog” erőszakmentes közvetítését tekitették sar
kalatos kérdésnek. Az abszolutisztikus kabinetek 
titkos politikáját alárendelték a közjónak. A felvi
lágosult emberszeretet kulturális intézményeiben 
az írók hamarosan kulcsszerephez jutottak. A fel
világosodás hirdetői minden bizonnyal tudatában 
voltak társadalmi felelősségüknek.

De a megkövesedett strutúráktól való meg
szabadulás akaratlan mellékhatásokat is kiváltott. 
Szabadon áradtak az olyan dilettánsok munkái, 
akik az olvasási konjunktúrát akarták meglova
golni, és akik írásaikkal csak a kommersz fo
gyasztók ízléséhez igazodtak.9 Az irodalmi elit 
képviselői lekicsinylőén és megvetően határolták 
el magukat ettől a közlésmódtól.

1757-ben a cenzúratörvényeket még egyszer 
megszigorították. Az íróknak gályarabsággal, 
pellengérrel és halálbüntetéssel kellett szembe
nézniük. Viszont amikor 1758-ban egy író (J.M. 
de la Motte) feje a Greve téren valóban porba 
hullt, akkor a nézők is anakronisztikus tévedés
nek érezték ezt a kivégzést.10

A kemény irányvonal írókkal szembeni alkal
mazása kevés kivételre korlátozódott, amelyet a 
cenzúrakutatás túlontúl felfújt. (XV. Lajos uralko
dása alatt 286 könyvvel kapcsolatos bűncselek
ményt tárgyaltak, XVI. Lajos alatt csak 9-et!)11. 
Az írók nagy többsége nagyon is jó l megtanult 
együttélni a cenzúrával, a könyvrendőrséggel.

A 18. századi cenzorok megítélése is ellent
mondásos; hiszen ők a felvilágosodásellenes iro
dalmároktól a híres felvilágosítókig ( ,
d ’Alambert), ismert ateistákig ( és Ro-
binet) terjedő körből kerültek ki. Viszont a 18. 
századi francia cenzúrával foglalkozó kutatók így 
is arra a következtetésre jutnak, hogy a cenzorok 
össztevékenységüket illetően az Ancien Régime 
uralkodó osztályának, a burzsoáziának konzer
vatív képviselői. 2

A cenzúra két legfőbb típusa a nyomdater
mékek kinyomtatás előtti és utáni ellenőrzése. A 
18. sz. második felében gyakorolt előzetes cen
zúrát a királyi pecsétőr és egyre növekvő szám
ban a neki alárendelt tiszteletbeli cenzorok látták 
el. A pecsétőr kiterjedt hatáskörrel ruházta fel a 
cenzorokat. A cenzorok feladata volt, hogy a 
hozzájuk benyújtott kéziratot vagy a már kinyom
tatott új megjelenésű könyvet ill. utánnyomást 
aszerint vizsgálják meg, hogy tartalmaz-e bármit 
is az állam, az erkölcsök és a vallás ellen. Ezek a
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nagyon általános irányelvek tág teret nyújtottak a 
jóváhagyásra. A cenzor gyakran a szerzővel kö
zösen ellenőrizte a művet. A szerző és a cenzor 
minden jóváhagyott oldalt a kézjegyével látott 
el.13 Főnökeinek szóban vagy írásban részlete
sen taglalta a megbírált irodalomról alkotott véle
ményét. A 230 cenzori jelentés14 minősítő értéke
lése lehetővé teszi, hogy a cenzorok „játékterüle
tüket” gyakran a számukra veszélyesnek tűnő 
művek javára használták fel. Főnökeikkel szem
ben a cenzorok számos érvet vonultattak fel, 
hogy az írásmű ilyen esetekben is kinyomtatható 
legyen. Pl. arra hivatkoztak, hogy feltörekvő ifjú 
szerzőről van szó, akinek a karrierje füstbe men
ne, ha a kinyomtatási engedélyt nem kapná meg. 
Veszélyes írásokat azzal az indokkal hagytak jó 
vá, hogy a szerző nyomorúságos szociális hely
zete erkölcsileg készteti őket, a cenzorokat, hogy 
a művet jóváhagyják. A cenzorok azzal az utalás
sal, hogy hasonló mű van már a piacon, avagy 
hogy a vitás passzusok csak nagyon általánosak, 
még a politikailag veszélyes művek jóváhagyását 
is igazolták.

Mivel a cenzorok egész sora meg volt győ
ződve a párbeszéd szükségességéről, munkáju
kat ennek szellemében végezték. Azok a cenzo
rok is, akik nyíltan nem emeltek szót a sajtósza
badságért, a liberálisabb kollégáik hatása alá 
kerültek. Pl. Gundula Gerschmann és Christiane 
Schroeder tanulmánya említ egy ilyen esetet. 
Egy kérvényező művével felkeresett egy cenzort, 
aki nem akarta jóváhagyni az írásművet, mert az 
a papok házasságáról, a váláshoz való jogról, az 
egyházi javak elkobzásáról, a Rómától való teljes 
elszakadásról stb. szóit. A cenzor azt javasolta 
az ügyfelének, hogy forduljon más cenzorhoz. 
Közölte vele, „van elég cenzor, aki... a régi intéz
ményeket szétzúzó írást jóvá fogja hagyni.” 14

A cenzorok liberális beállítottságának alapja 
a felvilágosodott társaságokban, az akadémiák
ban és az irodalmi szalonokban keresendő. A 
cenzorok maguk is írók, újságírók voltak.16 Cen
zúratevékenységük jellege megerősítette az ak
tuális, az irodalmi életre vonatkozó élénk érdek
lődésüket. Az 1770-es években különösen heves 
vitát váltott ki a szerzői jogok kérdése. Ezeket a 
jogokat azok a cenzorok teljes mértékben elis
merték, akik egyenrangú partnerként vonták be a 
szerzőket a cenzori munkába. Politikai tartalmú 
írások is eleve kinyomtathatók voltak, csupán a 
felforgató tartalmúakat kellett cenzúráztatni.

Az előzetes cenzúra engedékenységének az 
utólagos cenzúra szabott határt. Ez minden nyil
vánosságra került művet ellenőrzött és nála fenn
akadtak az előzetes cenzúra rostáján áthullott 
veszélyes művek. Felmerül az a kérdés, hogy az 
előzetes cenzúrát mennyiben módosította avagy 
hagyta jóvá az utólagos. Néhány cenzor ellen 
bűnvádi eljárás indult, mert veszélyes tartalmú, 
tilto tt könyvet hagytak jóvá. Sok más esetben a 
királyi nyomtatási engedélyt vonták vissza. Ezek 
a tények első pillantásra azt sugallják, hgy az elő
zetes és utólagos cenzúra között nagy szakadék 
tátongott. Viszont az előzetes cenzúra liberális 
mivolta mégsem vált az utólagos cenzúra köz
ponti problémájává. A cenzorok bocsánatkérését 
azzal a figyelmeztetéssel intézték el, hogy más
kor gondosabbak legyenek. Büntetésként alkal
mazták a cenzori hivatalból való átmeneti fel
függesztést, ill. más, nem becsületbevágó eljárá
sokat is.

A nagy francia forradalom utáni időszak

1789-92 között virágzott a Bastille szörnyűsé
geiről szóló személyes jellegű emlékirodalom. 
Rémhírek terjedtek az Ancien Régime lemészá
rolt ellenfeleinek csontvázairól, amelyeket a Bas- 
tiller romjai közt találtak. Nemsokára már az ön
kényuralom 50 000 áldozatáról keringett szóbe
széd. Az állítólagos bűnjelek hézagmentes 
bizonyítékláncként álltak össze, amelyben a kor
társak XV. és XVI. Lajos zsarnokságának bizo
nyítékát látták.

Amikor a költő M.J. Chénier 1789-ben az ink
vizíció 17 különböző módját sorolta fel, amelyet 
az írók ellen elkövettek akkortájt Franciaország
ban, a közvélemény akkor már rég mártírnak lát
ta őket. Ez a vélemény sokáig megmaradt, s még 
a 19. századi történetírásban is tovább élt.17 Ha 
valaki azzal dicsekedhetett, hogy őt az abszolu
tisztikus korban üldözték, az nemcsak úgyszól
ván automatikusan részesült amnesztiában, ha
nem ezzel egyidejűleg „a tiszta érzület bizo
nyítványáét is megtámadhatatlanul megkapta.18

Franciaországban, ahol az uralkodó osztály 
is belátta a változások szükségességét, sőt tá
mogatta a felvilágosodást, ott a cenzúra -  az 
összes ellentmondásával együtt -  viszonylag li
berálisan működött. És Ausztriában?
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Ausztria: Történelmi hagyományok és a cen
zúra

Ausztria a legkonzervatívabb országok egyi
ke volt Európában. Ez még akkor is igaz, ha csak 
a Német-Római Birodalmat vizsgáljuk. A reformá
ció kezdeti időszakában a felügyeleti intézkedé
sek elsősorban azt szolgálták, hogy a katolikus 
egyház és a pápa ellen irányuló írásos támadást 
elhárítsák és hogy a új tanok terjedését megaka
dályozzák. A német nyelvterületen a 16. század
tól a vallási béke biztosítása lett a felügyelet fő 
célja. Minden olyan írásművet, amely támadást 
intézett az engedélyezett vallások egyike ellen is, 
be kellett tiltani és a terjesztését meg kellett aka
dályozni. Mivel a protestantizmus kezében a 
könyv volt a leghatékonyabb eszköz, ezért 
Ausztriában, a katolicizmus fellegvárában a szel
lemi hatalom birtokosainak gyűlölete is ezt sújtot
ta. 1623 óta állt a bécsi egyetem a jezsuiták irá
nyítása alatt, rájuk testálódott szinte az egész 
könyvcenzúra, amelynek engedélye nélkül tilos 
volt egyetlen írásművet is kiadni és idegen meg
jelenésűt terjeszteni. Katolikusellenes vagy pro
testáns írások szerzőit börtön várta.19

Mária Terézia közismerten mindenféle vallási 
felvilágosodás esküdt ellensége volt. Heves türel
metlenséggel üldözött mindent, ami a katolikus 
egyház és papjainak hatalmát és tekintélyét sért
hette. A kulturális javak ápolását legszívesebben 
a jezsuiták kezében látta. A 18. sz. első felében 
az alsó-ausztriai tartományi kormány is cenzor
engedélyt tartott fenn magának. Mária Terézia el
rendelte, hogy csak az egyetem gyakorolja a 
cenzúrát. Ezt a rendeletet 100%-ig nem hajtották 
végre, mert az alsó-ausztriai tartományi főnökség 
továbbra is használta a cenzorjogot. Karintiában, 
ahol csupán Klagenfurtban volt egy kis nyomda, 
a jezsuiták cenzúráztak. 1752-ben Bécsben egy 
könyvellenőrző bizottságot hoztak létre, amely a 
direktóriumnak, később az udvari kancelláriának 
tarozott számadással. Ehhez a testülethez 7 cen
zor tartozott, akik a különböző szakterületekért 
voltak felelősek. Közülük 3 felügyelte a teológiai, 
2 a politikai, 1 a jogi és 1 másik az orvosi és fizi
kai írásokat.20

Ezzel az egyetem cenzúrajogát megvonták. 
II. József, Mária Terézia utóda gondoskodott ar
ról, hogy a cenzúrabizottság tisztán állami ható
ság legyen. A 18. században Ausztriában is lát
hatóvá vált az a törekvés, hogy a cenzúrát hoz

záértő egyének végezzék. Viszont nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy az osztrák cenzúra II. 
József trónralépéséig különösen szűkkeblűségé- 
vel tűnt ki. -  De ne szaladjunk az időben ennyire 
előre...

Mária Terézia uralkodásának időszakából 
csak néhány jellemzőt szeretnék kiragadni a cen
zúráról. Már lutheránus, eretnek avagy nem kato
likus szellemű írásmű birtoklása is bűn volt. Eze
ket minden egyházi személy elkobozhatta. Min
den magánszemélynek büntetés terhe mellett 
kötelessége volt bejelenteni, hol látta ezeket. Aki 
új könyvet vásárolt, kötelessége volt 4 héten be
lül lelkipásztorának bemutatni és jóváhagyatni az 
új szerzeményt. Aki ezt elmulasztotta, annak első 
alkalommal 3 arany büntetést kellett fizetnie. A 
büntetés összege minden alkalommal jelentősen 
nőtt. A büntetés egyharmadát a feljelentő kapta, 
így nyilvánvaló, hogy burjánzott a legalávalóbb 
kémkedés21. A házkutatások mindennaposak 
voltak.

Az utazók csomagjait a tartományi határokon 
és a városokban külön erre a célra felállított hiva
talok vizsgálták át, minden gyanús könyvet elko
boztak, a tiltottakat elégették. Az egyházi rendőr
ség álruhás hivatalnokai, még a bécsi cenzúrabi
zottság elnöke, Saurau gróf is ártatlan vásárlók 
képében keresték fel a könyvesboltokat, befér
kőztek a kereskedők bizalmába, rávették őket ar
ra, hogy tilto tt könyveket szerezzenek be szá
mukra. Ha a kereskedők erre ráálltak, akkor a ké
mek felfedték kilétüket, lefoglalták a könyveket és 
feljelentették az eladókat.

Mária Terézia is bosszankodhatott, amikor az 
udvari egyházi személyiségek egyike-másika a 
könyvrazziákat a császári udvarban is gyakorol
ta. A császárné alkalomadtán ki is kergette a to 
lakodókat.23 Az ő uralkodása idején még a 
Reichshofrat, a birodalmi udvari tanács tagjait is 
arra akarták kötelezni, hogy csak cenzúrázott 
könyveket olvassanak. Ez azért elképesztő, mert 
végső soron az udvari tanács volt a birodalom 
könyv- és sajtóügyekkel foglalkozó legfelsőbb 
felügyeleti szerve. Ezért egyáltalán nem csoda, 
hogy a tanácsosok élénken tiltakoztak a méltány
talanság ellen. Arra utaltak, hogy a katolikus ud
vari tanácsosoknak is (akiknek a leki üdvéért az 
emberek bizonyára különösen sokat aggódtak) 
hozzá kell jutniuk minden írásműhöz, különben 
hivatalukban nem lesznek képesek megítélni, 
hogy melyik írást kell betiltani, melyiket viszont 
nem.24
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Az egyházi háló lazulásáért talán a holland 
Gottfried van Swieten25 tette a legtöbbet. Jám
bor katolikus volt, de a jezsuiták ellensége és a 
tudomány szigorú képviselője. Reformtevékeny
ségét csakhamar Ausztria egész területére kiter
jesztette. Amikor az egyházi hatóság elrendelte, 
hogy még a birodalmi udvari tanácsot is vessék 
alá a cenzúrának, van Swieten kijárta Mária Teré
ziánál, hogy az egyetem történelmi és filozófiai 
munkáit is vizsgálják át. 1753-tól a nyomdába 
adandó kéziratokat már nem az egyetem jezsui
táinak, hanem az időközben kiművelődött udvari 
könyvcenzúra-bizottságnak kellett bemutatni. 
Megszüntette az egyházi rendeknek a saját teo
lógiai és filozófiai írásaira vonatkozó teljes cenzú
ramentességét is. Van Swieten hatalmas erőpró
bája készítette elő II. József későbbi reformjait.26

Van Swieten volt az osztrák „Catalogus libro- 
rum prohibitorum”27, a betiltott könyvek kataló
gusának megalapítója. Ezek a katalógusok a 
hatóságok és a könyvkereskedők tájékoz
tatására számos új, bővített és átdolgozott ki
adást értek meg 1754-től 1780-ig. Viszont ezek a 
könyvek kalauzként is szolgáltak a tilto tt „cseme
gék” felkutatásához. Érdekes, hogy a bizottság 
csak 1777-ben jö tt rá, hogy milyen kétélű ez a 
fegyver!28

II. József uralkodását nehéz Mária Teréziától 
elválasztani, hiszen társuralkodók voltak, ezért 
nem is látom értelmét, hogy kettejük közé éles 
választóvonalat tegyek. II. József udvari tanácsá
ban birodalomi németek is vannak, s ezek nagy 
része protestáns. Protestáns pl. Tobias Gebier, a 
türelmi rendelet egyik előkészítője.

Mária Terézia halála után II. József több ren
deletben szabályozta a cenzúra szervezetét. A 
rendeleteket véleményező hivatalnokok Bécsben 
üléseztek. A cenzor királyi hivatalnok volt, akit a 
hivatali titoktartás és a könyvvizsgálati szabályok 
megtartása esküvel kötelezett.

A 18. század második felének másik leghíre
sebb cenzora a nagy tudású, széles látókörű 
Franz Karl Hägelin30 volt, akinek cenzori elvei31 
több mint száz évre meghatározták az osztrák 
színjátszást. (Magyarországon 1867-ben törölték 
el ezeket az elveket.) A cenzúra szakkifejezéseire 
az ő megfogalmazásában találtam: Adm ittitur: a 
mű kifogástalan. Permittitur: belföldi nyomdában 
a kézirat ki nem adható. Toleratur: utánnyomása 
tilos! Transeat: szabadon árusítható, de hirdetni
és kirakatba tenni nem szabad. Erga 
csak megbízható személyek kezébe adható, té-

rftvény ellenében. Damnatur: a rendőrség telje
sen megbízható olvasók kezébe adhatja. Nec er
ga schedam: szigorúan tilos, vissza kell küldeni 
az esetleges külföldi kiadónak. Omissis deletis 
vagy correctis corrigendis: nyomdába adás előtt 
a cenzori javításokat a kéziraton végre kell hajta
ni.”32

Ausztria és a francia forradalom

A II. József uralkodása alatt a szabadabb el
vű írásművek iránt tanúsított türelem a francia 
forradalom kitörése után gyorsan megváltozott. 
A német szerzők munkáiban is egyre gyakrab
ban jelentkezett az új eszme, ők is dicsőítették a 
forradalmat és annak vívmányait. Az attól való 
félelem, hogy a forradalom szikrája a birodalmat 
is lángba borítja és az egész fennálló rendet 
megváltoztathatja, fokozott óvatosságra, éber
ségre és szigorra sarkallta az abszolutizmus 
fenntartásán munkálkodókat.

A könyv- és sajtócenzúra is megszigorította a 
felügyeletet. A kézírásos és nyomtatott művek el
lenőrzése már-már teljesíthetetlen feladattá vált. 
A keményedő irányvonal II. József uralkodásá
nak utolsó hónapjaiban is észrevehető volt.

A már említett félelem és a szigorúság jellem
zi II. Lipót politikáját is. Sashegyi Oszkár tanul
mánykötetében így mutatja be a kort: „A cenzú
rát tehát továbbra is rendeletekkel irányították és 
II. Lipót mindjárt 1790-ben, szeptember 13-i ren
deletével (O.L. Kanc. 11767 Helyt. Rév. Libr. 1790 
8/1) behozta a reakciós szellemet a cenzúra gé
pezetébe. A szervezet maradt olyannak, amilyen
nek azt József kiépítette, szelleme azonban meg
változott. Míg József rendeletéinél mindig azon 
volt a hangsúly, mit nem szabad eltiltani, ez a 
rendelet azt hangsúlyozta, mit kell eltiltani és szi
gorúan megtiltja bármely mű kinyomtatásának az 
engedélyezését, ha az a legcsekélyebb kritikát 
gyakorolja az egyház, az állam, az uralkodó fö
lött és a kétkedés vágyát vonhatja maga után.”32 
A Wahlkapitulation (választási szerződés) II. cik
kely 8. paragrafusa szerint nem szabad olyan iro
mányokat megtűrni, „amelyek a jelenlegi alkot
mány megdöntésére vagy a közrend megzavará
sára irányulnak."33 Az 1790-es irányvonalra 
különösen jellemző az a szigor, amellyel az újsá
gok és folyóiratok ellen eljártak. Minden írást be
tiltottak, ami csak közvetve is utalt a francia forra
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dalomra és annak következményeire. (Ezt az idő
szakot már korábbi magyar források viszonylag 
részletesen feldolgozták.)

Összefoglalás

A 18. századnak, elsősorban annak 2. fe
lében két különböző politikai fejlettségű államról 
és annak cenzúrájáról próbáltam képet adni. A 
cenzúra mindig a hatalom eszköze; a hatalom 
akarja általa a néptömegeket manipulálni. Fran
ciaországban, ahol az uralkodó osztály egy ré
sze is igényelte a változásokat, sőt, maga is so
kat tett azért, hogy ezekhez hozzájáruljon, ott a 
cenzúra az összes ellentmondásával is liberáli
sabb volt, mint pl. a rendkívül konzervatív szelle
mű Ausztriában. A cenzorok valószínűleg nem 
voltak tudatában, hogy mennyire ellentmondá
sos a helyzetük. A cenzorok bekapcsolódása a 
18. sz. társadalmába, a nyílt párbeszéd a szerzői 
jogokról, valamint a kiadók és a szerzők oldaláról 
érkező nyomás olyan szellemi klímát teremtett, 
amely a cenzúra átalakulását váltotta ki. Az elő
zetes állami cenzúrát felváltotta az öncenzúra. A 
forradalom kitörésekor megszűnt a hivatalos 
cenzúra. Ez az időszak Napóleon trónralépéséig 
tartott, akkor viszont talán erősebb, mint valaha.

Ausztriában a hosszú évtizedekig, sőt évszá
zadokig tartó cenzúra lassacskán vesztett szigo
rúságából és erősen jezsuita jellegéből. Gottfried 
van Swietennek szívós munkával tartós eredmé
nyeket sikerült elérni, viszont ez nem hasonlítha
tó a francia cenzúra liberális mértékéhez. II. Jó
zsef uralkodása nagy pozitívumokat mutat a cen
zúra terén is, viszont a francia forradalom 
hatására a közelmúlt reformpróbálkozásait el
söprő rendeleteket léptettek életbe, amelyek tar
tósan konzerválták a viszonyokat.

A konzervatív szellem még a 20. században 
is tovább élt.34 Nem törekedtem az esetlegesen 
kimutatható párhuzamok felfedésére. Választa
nom kellett: vagy a történelmi eseményeket is
mertetem, vagy az aktuálpolitikát. Az előbbi mel
lett döntöttem. Nem törekedhettem teljességre, 
hiszen az élet, a történelem árnyalt és sokrétű. 
Zárszóként csak egyetlen idézet: „Ritka szeren
csés korszak, melyben szabad érezned amit 
akarsz, és megmondanod, amit érzel.”35
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A szerző Marketing des bibliotheques et des centres de do
cumentation. Analyse. (Bull. Bibi. France, t.35, no.6, 1990. 
pp.346-355.), valamint Stratégies (Bull. Bibi. France, t.36. 
no.1. 1991. pp.50-57) c. tanulmányát Gyimót Ágnes tömörí
tetté.

Marketing a 
könyvtárakban és a 

dokumentációs 
központokban

Jean-Michel Salaün

Analízis

Marketingről beszélni könyvtárakkal és doku
mentációs központokkal kapcsolatban sokak 
számára szentségtörésnek hangzik. A könyv
tárak tevékenységükkel az emberi szellemet szol
gálják, a minőség fontosabb számukra a mennyi
ségnél. Napjainkban az információ és a kultúra 
szerepe megnövekedett, és ez a szolgáltatások 
újfajta módszerét igényli. A marketing erősen üz
leti, anyagias beállítottsága csak igen árnyaltan 
érvényesülhet e téren. Jean-Michel Salaün, a pá
rizsi Nemzeti Könyvtári Főiskola munkatársa cik
kében e kérdéskör elméletét és stratégiáját is
merteti.

Lendrevie kézikönyve szerint a marketing 
mindazoknak az eszközöknek összessége, ame
lyekkel a vállalatok létrehozzák, megőrzik és fej
lesztik üzleti tevékenységüket és növelik a fel
használók körét. A fejlett módszerekhez hozzá
tartozik a szervezet és annak használói közötti 
kapcsolat tanulmányozása a profit szempontjá
ból. A marketing elméletével foglalkozók, Philip 
Kotier hatására megalkották a szolgáltatás filozó
fiáját, amely az élet legkülönfélébb területein ér
vényesül.

A marketing manapság számos csatornán át 
behatol a könyvtárakba is. Alkalmazásának kuta
tói és élharcosai a kereskedelmi iskolákban a 
könyvtárgazdasági szak megújításán fáradoznak.

Réjean Savard az első frankofon -  és úgy látszik 
eddig az egyetlen - ,  aki a gyakorlatban is alkal
mazta a marketinget a könyvtárakban, ő  az an
golszász példát követte.

A marketinggel kapcsolatos francia kutatá
sok napjainkban bizonyos fokig már alkalmazha
tók a könyvtári szolgáltatások és az információs 
menedzsment területén is. A könyvtárak és infor
mációs központok tevékenysége a szó legszo
rosabb értelmében véve a szolgáltatás, amely 
alatt a szerző mindvégig a szolgáltatás-teljesít
mény együttes fogalmát érti. Míg a szolgáltató és 
a kereskedelmi vállalat közötti különbség a klien
túrájukban rejlik, addig az információs szektor
ban ezt a különbséget a könyvtárak és a doku
mentációs intézmények autonóm fejlődése és a 
médiák határozzák meg. Ez utóbbi a hallgatók, il
letve a nézők aktív részvétele nélkül működik. A 
könyvtárak és dokumentációs intézmények lé
nyege viszont az olvasók dokumentummal és in
formációval való ellátása, amelyhez szükséges a 
használók aktív részvétele is.

A marketing szakemberek egy önkiszolgáló 
étterem működését bemutató ábra segítségével 
illusztrálták a szolgáltatás mechanizmusát, mely
nek lényege: a felhasználó, az anyag és a sze
mélyzet közötti kapcsolat. Hasonlóképpen mű
ködnek az információs szolgáltatások is. Az in
formációs szolgáltatás részben a könyvtárak nyílt 
tereiben, a felhasználó és a könyvtáros közös 
munkájával jön létre, részben pedig az intézmé
nyen belül, a használótól elzárt szervezeti egysé
gekben. E két pólus érzékeltetésére példa az ét
terem, amit a szakzsargon „back-office”-ra és 
„front-office”-ra oszt. Könyvtárak esetében a fel
használótól elzárt back-office-ban, azaz a háttér
ben lévő munkahelyeken, irodákban folyik a 
könyvtárgazdasági munka, az adatok (dokumen
tumok) feldolgozása, és a hálózati munka stb. A 
front-office, azaz az előtér (olvasói tér) a haszná
ló, a felszerelés és a személyzet együttese. A 
szolgáltatás színvonalát a mesterségbeli tudás és 
a minőség határozza meg. Ha a használó felké
szült, tudja mire van szüksége és meghatározott
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dokumentumot kér, a könyvtári, információs 
szakember tudása a háttérben érvényesül. 
Amennyiben közelebbről meg nem határozott 
dokumentumot, információt igényel az olvasó, 
nem nélkülözheti az őt kiszolgáló szakember ak
tív közreműködését. A szolgáltatás eredménye a 
kívánt információ vagy dokumentum. A könyvtári 
menedzsment fontos eleme még a szolgáltatá
sok anyagi fedezete. E téren egyszerre kell telje
sítményt nyújtani az adott szellemi és funkcioná
lis környezetben. Ezt szokás „vitrin/üzem ” dilem
mának is nevezni.

A könyvtárak és a dokumentációs központok 
több szolgáltatása párhuzamos. A könyvtárak el
sődleges feladata a kölcsönzés, a dokumentáci
ós központoké a dokumentumok kutatása és az 
adatszolgáltatás. Az egyes könyvtárak funkciója 
is eltérő: a kölcsönkönyvtár csak kölcsönöz, de 
az egyetemi könyvtár mindemellett még doku
mentációs munkát is végez. A fenti intézmények 
kínálata szélesnek nevezhető, ha számos alap
szolgáltatást nyújt az intézmény, és ehhez meg
vannak a tárgyi feltételei. A kínálat mélysége ak
kor megfelelő, ha az széles körű, változatos és 
megfelel a vele szemben támasztott igényeknek.

A marketing közvetlen alkalmazásához a 
könyvtári és dokumentációs munkában a szol
gáltatások alapos vizsgálata szükséges. Az in
formációs technika, a médiák használata, az 
elektronika megjelenése forradalmi változásokat 
hozott, de egyben bizonyos mértékű bizonyta
lanságot is jelentett, amit a marketing szakem
berek már megszoktak. Minőségi változást jelen
tett az új felhasználók megjelenése (tudósok, 
brókerek, sajtó stb.). A funkcionálisan fejlődő 
marketing felülvizsgálatát a szervezettel közvet
len kapcsolatban álló új partnerek megjelenése is 
indokolja, és ennek már a gazdasági következ
ményeivel is számolni kell.

A marketing szempontjából történő elemzés 
a könyvtárak és dokumentációs központok part
nereire, a fenntartókra és a használókra is kiter
jed. Az információ gazdasági sajátosságainak 
következtében módosul a partnerkapcsolat. Szí
vesebben beszélnek hálózatról és partnerekről, 
semmint konkurenciáról. Ez a helyzet jellemzi 
legjobban az információ szociális-gazdasági vol
tát, hogy ti. egyedi, a végtelenségig osztható és 
a fogyasztás által nem pusztítható. Mégis árunak 
kell tekinteni, mert a médiák megjelenése ebben 
a szektorban, (mégha az állam segítségével is 
történik), anyagi beruházást jelent. Az új informá

ciós- és telekommunikációs technológia módo
sítja az egyes intézmények költségvetését. Minél 
többet fordítanak beruházásra, annál több az in
formáció és gyorsabb a szolgáltatás. A további
akban tehát a konkurencia fogalmával is számol
ni kell. A kereskedelemben a konkurencia egyet
len kritériuma a rentabilitás.

A könyvtárak és a dokumentációs központok 
„funkcionális környezetének” vizsgálatához szük
séges a lakossági igények felmérése. A működés 
stratégiáját nem könnyű kidolgozni sem a konku
rencia, sem a partnerkapcsolatok vonatkozásá
ban. Egy város dokumentációs térképén megta
lálhatók a nyilvános és magánkönyvtárak a doku
mentációs központok, a lemezkölcsönzők és az 
egyéb szolgáltató intézmények. Az egyetemi 
könyvtárakban minden egyes tudományterület
nek megvan a maga információs forgalma. Egy 
másfajta megközelítés szerint is szükséges a kör
nyezet felmérése. Egy könyvtár vagy egy doku
mentációs központ egyben egy nagyobb rend
szer része: pl. vállalaté, önkormányzaté, egyete
mé stb. A közkönyvtárak használói egyben 
választópolgárok is, akik a könyvtár fenntartásá
ról döntenek. Az egyetemi könyvtár használói az 
egyetemi hallgatók, de ők is befolyásolhatják a 
könyvtár további fejlődését. A dokumentációs 
központok egyben vállalatok a saját szakterületü
kön belül. Nevezhetjük az ilyen típusú kapcsola
tokat „kétértelműnek” is.

Az információ és a kultúra a kollektív identi
tástudat összetevője. Ebből következik, hogy a 
könyvtáraknak jobban kellene ismerniök a fel
használókat és nemcsak azokat a kiváltságoso
kat, akik az ő szolgáltatásaikat természetes előjo
guknak tekintik, hanem a csendes, kevésbé befo
lyásos csoportokat is. Annál is inkább, mert a 
közvélemény a marketing szakemberek számára 
létfontosságú. Az információáramlás szubjektív 
kapcsolatokon alapszik és személyes jelleggel 
bír. Az angolszászok „gatekeeper”-ről beszélnek, 
(a szerző fordításában ők a jelfogók, a relék: új
ságírók, egyetemi tanárok, kutatók, tudósok, 
szervezett csoportok), akik az információt közve
títik a felhasználók számára.*

* A „gatekeeper” fogalmáról és könyvtári szerepéről a 
Könyvtári Figyelő 1992.1. számában olvashattak a 
From information gatekeeper to information counse
lor: emergence of a new professional role c. könyvis
mertetés kapcsán.
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Stratégiák

Egy stratégia meghatározásához három egy
mást követő kérdésre kell válaszolni: mit akarnak 
tenni, mit tudnak tenni és hogyan? A mit akarnak 
tenni kérdésen az intézmény stratégiáját értjük, 
míg a másik kettő, a „m it tudnak tenni és ho
gyan” a marketingre való törekvést jelenti, mely 
függvénye a vállalati stratégiának.

A kérdésekre adandó válasz megkönnyítése 
érdekében három fogalmat kell tisztáznunk: az 
első a pozicionáltság, vagyis az intézménynek az 
adott környezetben elfoglalt helyzete, a második 
a „marketing mix”, míg a harmadik a marketing 
terv. A tanulmány az első két fogalomnak könyv
tári és dokumentációs területen való alkalmazá
sát vizsgálja, a harmadikat azonban csak érintő
legesen tárgyalja.

A pozicionáltságot három tényező határozza 
meg: a fenntartó, a partnerek (itt: a konkurencia) 
és a használók. A fenntartó szerepe nem különö
sen jelentős a marketing szemszögéből. Például 
egy önkormányzati könyvtár, ha elsősorban a vá
lasztópolgárok igényeit szolgálja, minden bi
zonnyal nagyobb támogatáshoz jut, ezáltal kultu
rális feladatainak is jobban megfelelhet. Ha csak 
az önkormányzatot szolgálja, előfordulhat, hogy 
annak egyik hivatalává válik. A tudományos és 
egyetemi könyvtárak pozíciójuk kivívásában 
másfajta problémával találják szembe magukat: 
a központosítás, avagy az önálló egységekben 
való működés dilemmájával.

A partnerkapcsolatról korábban már szó volt, 
emlékeztetőül csak annyit, hogy egy-egy város, 
vagy régió könyvtári és dokumentációs intézmé
nyeinek feltérképezése mindig az első lépés az 
együttműködés értelemszerű kialakításához. Egy 
vállalatot a konkurrenciához való viszonya és 
rentabilitása minősít -  legalábbis a marketing 
szabályai szerint.

A marketing egyik legfontosabb hipotézi
se,hogy a lakosság szükségletei és igényei kü
lönbözőek, tehát nem lehet mindenkinek ugyan
azt a portékát felkínálni, inkább kisebb, homogén 
csoportokat kell megcélozni. A megcélzott réteg 
igényeit előzőleg felmérik. A vállalatok például a 
földrajzi környezetet, a lakosság demográfiai 
összetételét és életvitelét vizsgálják meg. Ilyen tí
pusú felméréseket a könyvtáraknak is el kell vé
gezniük. Az egyetemi könyvtárak és dokumentá
ciós központok e tekintetben előnyösebb hely

zetben vannak, ugyanis használóik egy jól szer
vezett, hierarchikus felépítésű homogén közös
séghez tartoznak. A közkönyvtárak helyzete ne
hezebb, ugyanis nekik az igények szélesebb ská
láját kell kielégfteniök, s használóik a lakosság 
minden rétegéből valók.

A „ marketing mix”azt jelenti, hogy a pozicio
náltság és a megcélzott közönség meghatározá
sa mellett pontosítani kell azt is, hogy az adott in
tézmény milyen árut vagy szolgáltatást képes 
biztosítani és milyen módon. A módszer hagyo
mányos elemeit McCarthy* a következőképpen 
csoportosította: termék, ár, elosztás és kommu
nikáció. A legfontosabb a módszer kiválasztása, 
amely által a lehető leghatékonyabban érhető el 
a kitűzött cél: a szolgáltatás megvalósulása, ami 
azt jelenti, hogy a termék, annak szétosztása és 
árfekvése feleljen meg a használói igényeknek. 
Savard megkísérelte a „marketing mix” elvét a 
könyvtárakra is alkalmazni. Ez a törekvés némi
képp erőltetettnek tűnik, ugyanis mit értsünk „ár
fekvés” alatt a könyvtárakban -  kérdezi a szer
ző. Végül megállapítja, hogy a „marketing mix” 
elvének sikerült egyfajta szintézist teremtenie a 
kommunikáció, a szervezet és a gazdasági kér
dések között.

A könyvtárak és dokumentációs központok a 
marketing két elemét a gyakorlatban is alkalmaz
zák, mégpedig a szolgáltatás és az információ 
tekintetében. E két fogalom magába foglalja a 
„marketing mix” variációit. A szolgáltatást és a 
teljesítményt egy fogalomnak tekinti a szerző és 
szolgáltató-teljesítménynek nevezi.

A felkínált szolgáltatás a terméket helyettesíti. 
Esetünkben arról van szó, milyen könyvtári állo
mány, illetve dokumentumgyűjtemény áll a hasz
nálók rendelkezésére. A szolgáltatás-teljesítmény 
fogalompár a sémában az áru szétosztását he
lyettesíti. Az adott, avagy kiválasztott felhasználói 
réteg kielégítése és a felajánlott szolgáltatás a 
háttérbázis és az előtér közötti egyensúlyon 
alapszik.

A kommunikáció kétségkívül az az elem, 
amelyet a kutatók és a marketing szakemberek 
ezidáig a legjobban kidolgoztak. A könyvtárak és 
dokumentációs központok szolgáltatásainak mi
nőségében, publicitásában, az információk kör
forgásában nagy szerep jut az információt a tár-

*  Basic marketing: a management approach. Home- 
wood III. Richard D. Irwin inc. 1978.
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sadaiom felé közvetítő tudósoknak, kutatóknak, 
újságíróknak, egyéb szervezett csoportoknak.

E rendszerben az árat az egyezség helyette
síti, ugyanis egy szolgáltatás piaci árát igen ne
héz meghatározni; a terméknek sokszor alig van 
köze az árhoz, bár a fogyasztó számára esetleg 
igen értékes. Az tehát az előállító és a fogyasztó 
közmegegyezésének eredménye. A könyv
tárakban és dokumentációs központokban az 
árakról folyó vita gyakran bizonyul meddőnek. 
Először is az információra jellemző, hogy illé
kony. Árának rögzítése éppoly nehéz, mint a 
szellemi terméké. Továbbá az eddig követett 
gyakorlat a hangsúlyt a dokumentum hozzáfér
hetőségére helyezte, gyakran összetévesztve azt 
az ingyenesség fogalmával. Pedig az ár -  úgyis 
mint az előállító és a használó közötti egyezség 
-  nem új a könyvtárak számára sem. Manapság, 
amikor az információ felértékelődött, a könyv
táraknak is napirendre kell tűzniök ezt a kérdést. 
Kutatni nem a rentabilitást kell, hanem inkább 
azt, hogy az a bizonyos egyezség hogyan való

sul meg, miképpen válik hozzáférhetővé a szol
gáltatás és mennyit profitál belőle a felhasználó.

Különösen a dokumentációs központokban 
merül fel hangsúlyosan az ár kérdése. Itt már ér
vényesül a konkurencia szerepe is: az informáci
ót igénylő ahhoz az intézményhez fog fordulni, 
ahol a szakmájában legjobban felhasználható in
formációhoz jut.

A fentiek alapján vizsgát „marketing mix” 
egyes módszerei a mi területünkön is alkalmaz
hatók -  véli a Salaün - ,  nevezetesen a szolgál
tatások és a kommunikáció területén. Mindenek
előtt be kell bizonyítani, hogy a marketing szem
lélettől való ódzkodás sokkal inkább a 
félreismerésén alapul, mintsem az inkompatibili
tásán. A marketing terv annak megszervezését 
jelenti, miként lehet a stratégiát a gyakorlatban 
alkalmazni. Ehhez a környezet alapos ismeretére 
van szükség. A kérdés az, hogy kinek mit keli 
tennie, mikor és milyen módszerekkel... És ki áll 
készen arra, hogy az eddigi kutatások eredmé
nyeit a gyakorlatban alkalmazza -  teszi fel a kér
dést 1991 januárjában cikkének legvégén Salaün.

A Német Központi Műszaki Könyvtárnak sincs pénze gyarapításra. A hannoveri Egyetemi Könyvtár és 
Műszaki Tájékoztató Könyvtár, 3 millió kötetes állományával és 22 000 kurrens periodikumával, az 

országos központi műszaki-természettudományi könyvtár funkcióját tölti be Németországban; napi 
1500 kérést dolgoz fel, többek között a Siemens és a Daimler Benz cégnek is rendszeresen szolgáltat 
irodalmat. 1991-ben viszont már augusztusra teljesen kimerült a könyvtár gyarapítási kerete, többek 

között az amerikai könyvek drágulása (a dollár-árfolyam emelkedése) miatt. Ha a szövetségi és a 
tartományi kormány nem tudja lényegesen növelni az anyagi támogatásukat, akkor 1992-ben 4000

szakfolyóirat előfizetését kell lemondaniuk.
(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)

Máglyára a keletnémet szakkönyvekkel? -  A privatizált hajdani ORWO gyár utódvállalatának elnöke 
elrendelte, hogy a megszűnő, ill. a vállalatból kiváló részlegek szakkönyvtáraiból a vállalat központi 

könyvtárába szállítsanak be minden 1945 előtti és 1990 utáni kiadványt, valamint a közbülső 
időszakban megjelent nyugati irodalmat -  az egykori NDK-kiadók termékeit viszont semmisítsék meg. 
Előzőleg emeljék ki a könyv címlapját, amelynek verzóján a gyári pecsét áll, s ezt a címlapot is küldjék 
be a központba. -  Tilos a könyveket a dolgozóknak eladni. Egy nagy könyvkereskedő cég hajlandó 

lett volna a kiselejtezendő anyagot teljes egészében átvenni, de ezt az ajánlatot is elutasított a vállalat.
(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)
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Academic Bookshop
1052 Budapest Gerlóczy u. 7 
1364 Budapest, Pf. 52 
Nyitvatartás: H-P: 9-17h 
MNB számlaszám: 216 01283

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy boltunknak számos, tudományos körben 
§§ elismert kiadóval van kapcsolata, mint például:
l

Oxford University Press, Bauverlag, Penguin Books Ltd., Schwer Verlag, Harcourt 
Brace Jovanovich Ltd., Kluwer Academic Publisher Group, McGraw-Hill Book 
Company (U.K.) Ltd., Chapman & Hall Ltd., Carl Hanser Verlag, K,G. Saur Verlag 
GmbH & Co. KG., Walter de Gruyter Berlin-New York., DLV., Urban & Schwartzen
berg, Vieweg, Jungjohann, Eugen Ulmer Verlag, Bouvier, Encyclopedia Britanni- 
ca, Wm. Collins Sons & Co. Ltd., BBC English.

f- Ügyfeleink igényének megfelelően természetesen tovább bővítjük a kiadók
|  számát.

Boltunk a kiadványokat katalógus áron kínálja. Egyéni és nagybani megren
delések kielégítésével is foglalkozunk. Ha a fent említett kiadók katalógusaiból 
rendel, úgy 4-6 hét alatt be tudjuk szerezni a kiadványt.

Amennyiben új kiadóval kell fölvennünk a kapcsolatot, vagy a tengerentúlról 
kell behozatnunk a kiadványt, az hosszabb időt vesz igénybe, de tájékozódás 

után értesítjük ügyfelünket, s akkor módosíthatja megrendelését.

Extra kívánságokat is teljesítünk, ha ügyfelünk vállalja a többletköltségeket.
I

Postai utánvéttel is értékesítünk könyveket.

Bordás Gitta 
könyvesbolt vezető

„Minket minden ügyfél érdeklődése kötelez.”
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Hatékony tanítási stratégiák a könyv
tárhasználók képzésében

Könyvszemle

f  \
Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.V____________________________________________________________________ J

A használók képzésének jelentős hagyomá
nyai és ennek nyomán jól bevált formái és tema
tikái léteznek az USA-ban. Ez nemcsak abban 
mutatkozik meg, hogy 1987-ben 15. alkalommal 
rendeztek konferenciát e témában, hanem az el
hangzott előadások és a bemutatott anyagok is 
ezt tükrözik. Itt már nem az volt a fő kérdés, hogy 
kik és mit tanítsanak, hanem az, hogy hogyan. A 
módszerek sokféleségének bemutatása, és a mi
nőség kapta a fő hangsúlyt ezen a konferencián.

Az első előadás azt a kérdéskört feszegeti, 
hogy mi hozhat igazán eredményt az oktatásban. 
Az a feltételezés, hogy a tanuló tanul, miközben 
az okatató tanít, szépen, de hamisan cseng. Hi
szen azok a diákok, akik aktív részesei a tanulási 
folyamatnak, lényegesen többet tanulnak, mint a 
passzív befogadók. Hatékonyabb az oktatás, ha 
a diákoknak lehetőségük van a gyakorlásra és a 
tanultak alkalmazására. Az ösztönző tényezők 
között szerepel még a magasra állított mérce is, 
amihez a diákok megpróbálnak felnőni.

Az oktató oldaláról nézve, meghatározó az a 
légkör, amit maga körül kialakít. Minden attól 
függ, hogy a tanár hogyan tudja „tálalni” az elsa
játítandó anyagot, hogyan sikerül „nyitogatni a 
tudás kapuit” a tanítványok előtt. Döntő fontos
ságú az egyszerű, mindenki számára közérthető 
nyelvhasználat, hiszen a terminológia egyértelmű 
ugyan a szakembereknek, de idegenül cseng a 
kívülálló számára. A tanárok oktatóként értékköz
vetítő, ill. értékfejlesztő szerepet is betöltenek, 
mert a szakma iránti hitük és elkötelezettségük 
sugárzik munkájukból. A szerző önvizsgálatra 
szólítja fel a tanárokat megkérdezve, vajon ren
delkeznek-e mindazokkal az ismeretekkel, ké- 
pességekkel/készségekkel, amelyek elengedhe
tetlenek egy jó előadó számára?

Az előadás passzív befogadásra készteti a 
hallgatóságot. (Optimális esetben a hallgatók 
10%-a emlékszik a hallottak főbb pontjaira és ösz- 
szefüggéseire; 40%-uk valamire, ami megragadta 
a figyelmüket, ill. amit volt mihez kapcsolniuk, 
míg és a fennmaradó 50%-uk semmire sem em
lékszik, állapítja meg Edward D. Starkey, majd 
ezen túlmenően azt állítja, hogy egy sikeres(ü) 
könyvtári előadásnál is nagyjából hasonló ará
nyok figyelhetők meg.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2. 317



Defining and applying effective teaching strategies for 
library instruction : Papers presented at the Four
teenth [Fifteenth] Library Instruction Conference held 
at Ohio State University /  ed. by Mary Beth Bunge, Te
resa B. Mensching. -  Ann A rbor: Pierian, 1989. -  
VII, 133 p. -  (Library orientation series; 18.)

Ha egy előadás jól előkészített, jól szerkesz
tett, és előadásmódja érdekes, még azok a hall
gatók is kellemes benyomással távoznak, akik 
semmire sem fognak emlékezni. Ha a könyv
táros-előadónak sikerült megnyernie a hallgató
kat, lehetséges, hogy ennek hatására a későbbi
ekben a hallgatók könyvtári olvasóként is bátrab
ban fordulnak segítségért a könyvtároshoz.

A szerző felsorolja a jó előadás ismérveit: 
legfontosabb a tartalom és a stílus (forma) egy
sége. A tartalmi teljesség érdekében nem árt képi 
megjelenítést is alkalmazni kiegészítésül a mon
dandó alátámasztására. Az írásvetítő, a dia stb. 
használata vagy valamely könyv, esetleg folyóirat 
bemutatása az előadás hatásának növelésére, 
szolgál, nem pedig a mondandó pótlására. Az 
előadónak a hallgatóságra tett benyomása -  öl
tözéke, megjelenése, beszédstílusa, metakom
munikációs készsége -  épp olyan fontos, mint 
előadásának tartalma. Szó esik még az ideális 
könyvtáros-előadóról, aki egy olyan oktató, aki 
vállalkozik arra, hogy egy nem különösebben ér
dekfeszítő témát úgy állítson össze és úgy adjon 
elő, hogy elbűvölje hallgatóságát.

Figyelmet érdemel, az a könyvtárosok szá
mára tervezett belső átképzési program, amely

két lépcsőben kívánja felkészíteni a gyakorló 
könyvtárosokat az oktatásra. A program egy el
méleti, módszertani bevezetőből és egy gyakor
lati részből áll. Minden résztvevő fejlődését egyé
nileg kívánják nyomon követni a különféle tanítá- 
si/tanulási szituációkon keresztül. Optimális 
esetben minimum 4, maximum 12 fő vehet részt 
egy ilyen továbbképzésen. Attól függően, hogy a 
résztvevők milyen tanítási gyakorlattal rendelkez
nek, változik a tananyag. A kezdők e tanulási fo
lyamat egészét végigjárják, míg a gyakorlattal 
rendelkezők pedig inkább tapasztalatcsere for
májában bővítik ismerettárukat. A sikeres prog
ramhoz szükség van egy irányítóra, aki felelős a 
tényleges program végrehajtásáért, egy koordi
nátorra, aki a szervezési, ügyintézési teendőket 
látja el, eszközökre, attól függően, hogy mit akar
nak bemutatni, ill. használni; és megfelelő körül
ményekre, ahol adottak a nyugodt munkavégzés 
feltételei. Modern technikai eszközök és külső 
előadók megszerzése növelheti a program költ
ségeit, ezek leszámításával azonban minimális 
ráfordítással megszervezhető egy belső átképzé
si program.

Több írás témája az oktatás értékelése. A tel
jesítménymérő értékelés ugyanis a tanárt és a 
diákot egyaránt olyan vizsgahelyzetbe hozza, 
ami nem ad hű képet a valódi teljesítményről és 
mindkét fél számára lehetőséget teremt a torzí
tásra. Hatásosabb a formatív értékelés, aminek 
célja az oktatási folyamat minőségi javítása. Ez 
egyfajta közvetlen, vagy közvetett visszajelzés. A 
visszajelzések vonatkozhatnak ismeretekre 
és/vagy véleményekre, attitűdökre. Formái a kér
dőív, a megfigyelés, a felmérés, az elő- és utó
teszt.

Számos speciális csoport számára készített 
programot mutattak be a résztvevők. Ilyen példá
ul az egyetemi titkároknak és a kiegészítő sze
mélyzetnek tartott orientációs program; a hátrá
nyos helyzetűeknek adható lehetőség, vagy a 
határ- ili. új szakterületek kutatói számára terve
zett képzési forma. Ez utóbbi csoport azért érde
kes, mivel saját szakterületüknek még alig van 
irodalma. Ilyen esetben történeti megközelítésből 
kell kiindulni: hogyan, miből fejlődött ki a szakte
rület; majd el kell jutni a kulcsszavak meghatáro
zásáig. A kötet bőséges mintaanyag-gyűjteményt 
tartalmaz. Találhatunk itt mintát a tananyagszer
vezéshez, tematika-készítéshez csakúgy, mint 
forgatókönyvet a különféle tanítási segédletek 
készítéséhez. Az értékeléshez szükséges külön-
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féle formák és megoldások szép számmal várják 
az adaptálni vágyó hazai szakembereket.

A használók képzésének népszerűsítésére 
helyet kapott a könyvben néhány levél-minta, 
plakát és szórólap is.

Ha valaki ezek után behatóbban kíván foglal
kozni e területtel, bőséges tematikus elrendezésű 
bibliográfia ad iránymutatást a továbblépéshez. A 
konferencia résztvevőiről közölt név- és címjegy
zék a kapcsolatfelvétel lehetőségét is megadja.

Téglási Ágnes

Az olvasásszociológiáért

Az olvasásszociológiáért főcímet viseli az a 
tanulmánygyűjtemény, amely az 1980-as évek 
végén írott munkák alapján szembesít a francia 
olvasáskutatás utóbbi évekbeli eredményeivel, 
hiányosságaival és problémáival. J. Bahloul, 
Barbier-Bouvet, Roger Chartier, a Magyarorszá
gon leginkább ismert és értékelt Jacques Leen- 
hardt, továbbá Danielle és Francis Marcoin, P. 
Parmentier, M. Peroni, A. Provansal, B. Willemin 
szellemi hozzájárulásával és Martin Poulain* irá
nyításával született meg a kötet.

Mi az olvasásszociológia, mi tartozik vizsgá
lódási körébe, milyen módszerekkel közelíti meg 
az olvasás jelenségkörét? A hagyományos disz
ciplínáknak is időről időre fel kell tenniük az alap
kérdéseket, egy ilyen rövid múlttal rendelkező tu
dománynak pedig kiváltképp. Az olvasásszocio
lógusok „Gogol köpenye" Waples és Berelson: 
Mit jelent az olvasás az embereknek? (What 
reading does to people?) c. a harmincas évek 
végén született műve volt.

A ki, mikor, mit olvas kérdések megválaszolá
sán nem könnyű túljutni, de a kvantitatív olva
sásszociológia kettősségét tudomásul kell venni
ük a kutatóknak, azaz meg kell értenük az embe
rek választásait és választ kell adnuk arra a 
kérdésre is: hogyan, miként olvasnak.

A francia kutatók ezt tudva, a tanul
mánykötetet a jelenlegi állapot meghaladására

* Martin Poulaint időközben az IFLA kutatói kerekasztal
elnökévé választották.

Pour une sociologie de la lecture : Lectures et lecte- 
urs dans la France contemporaine /  sous la direction 
de Martine Poulain avec la collaboration de Joelle 
Bahloul, Jean-Francois Barbier-Bouvet... -  Cercle de 
laLibraire, Paris, 1989. -  (Collection bibliotheques). -  
241 p.

tett kísérletnek szánják. Nem ismertetem a kötet 
valamennyi tanulmányát, inkább az olvasásszo
ciológia alakulásában általam fontosnak ítélt 
problémákról szólok, vagy azokról a tanul
mányokról, melyekhez hasonló vizsgálatok Ma
gyarországon is zajlottak.

A könyv változását éppen az jellemzi, hogy 
ez a változás nem a világ változásával egyidőben 
történik. P. Chartier és P. Bourdieu szerint ezért 
izgalmas kutatni a nyomtatott anyagot, a könyvet 
és az olvasást, mint a kulturális gyakorlat egyik 
jellemzőjét.

Martin Poulain másodelemzésében rávilágít 
három különböző kutatás adatainak -  a SOF- 
RES, a GALLUP és a „Franciák kulturális gyakor
lata” -  ellentmondásaira, végül az utóbbit fogad
ja el megbízhatónak, mely 130 kérdés mentén 
4000 15 évnél idősebb embert vont vizsgálódási 
körébe. Ez a minta hozzávetőlegesen jellemzi a 
társadalom szocio-demográfiai szerkezetét. Az 
olvasás megoszt, állapítja meg a szerző, mint
hogy a megkérdezettek 26%-a egyáltalán nem 
könyvolvasó, 28%-a 1-10 könyvet olvas évente, 
25,5%-a 1-2 könyvet és 18,5%-a több mint két 
könyvet havonta.
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Erről rögtön J.F. Barbiernek, a kötet
záró tanulmány szerzőjének megfontolásra szánt 
gondolata juthat az eszünkbe, miszerint egy kér
dőív legegyszerűbbnek vélt kérdése is sokféle
képpen érthető, pl. a „Hány könyvet olvas havon
ta?” kérdésre van, aki nem számítja be azt, amit 
csak forgatott, de nem olvasott végig, ugyanak
kor mások ezt is ide tartozónak érzik. Van, aki a 
munkájához használt könyvet is említi, mások vi
szont ezt kizárják, így végül a kutató kénytelen 
azt olvasmánynak tekinteni, amit az egyes embe
rek annak tartanak, anélkül, hogy pontosan tud
ná, mire is gondolnak.

Danielle és Francis Harcoin megállapítása, 
hogy az olvasmányok -  mint szimbolikus javak 
-  megoszlanak, az elsajátítás különféle szintjei 
szerint. Roland Barthes egy gondolatát idézik: 
„Az olvasás szabadsága olyan ár, amelyet éppen 
a nem olvasás szabadságával kell megfizetni.” A 
szerzők, mint a tanítóképzés területén működő 
tanárok, rámutatnak az olvasás rítus jellegére, és 
különösen fontosnak tartják a szocializáció folya
matában. Amikor a szülő gyerekkel az ölében ké
peskönyvet lapoz, igazi intim pillanatokat teremt. 
Könyv, anya, gyermek hármas kapcsolatában 
minden szerephez jut. Ennek az olvasás előtti 
könyvvel való kontaktusnak a tétje az ismétlődés, 
a biztonság, a tudás ereje.

Joelle Bahloul tanulmánya szerint a gyenge* ** 
olvasás 1973 és 1981 közötti növekedése Fran
ciaországban kétirányú mozgásból tevődik ösz- 
sze. A közepes olvasók* aránya csökkent, de 
ugyanakkor csökkent a nem olvasók aránya is. 
Bahloul megállapításai alapján a gyenge olvasók 
inkább a szöveg információtartalmára figyelnek 
és nem a stílusára, ha a regény jelenti a „pár 
exellence” könyvet. A megélt dolgok és a gya
korlat, az akció irányítják az olvasást, így előtér
be kerül a kalandregény, az érzelmeket vagy az 
aktuális problémákat ábrázoló regény. Ezeket a 
könyveket úgy lehet tekinteni, mint amelyek az 
életművészet titkait fedik fel. A kalandregények, 
melyek szokatlan emberi helyzeteket vagy meg
próbáltatásokat mutatnak be, ebben az ízléskép
letben kitüntetett helyet kapnak. A gyenge olva
sás jellemzője, hogy nem tervező és nem szisz

* Gyenge olvasónak minősíti azokat, akik 1-9 könyvet ol- 
vasnak el évente.

** Közepes olvasónak minősíti azokat, akik 10-24 könyvet 
olvasnak el évente. A 25 könyvnél többet olvasók az 
erős olvasók.

tematikus. A valóságos életmód része és az ízlés 
általános keretei között inkább a kultúra és a kul
turális közvélemény által el nem ismert szerzőket 
keres. Olyan képlékeny „stratégia” jellemzi, mely
re az olvasásszociológiában használatos kategó
riák nem érvényesek, már csak azért sem, mert 
éppen a szociális határok bizonytalansága jellemzi e 
réteget.

P. Parmentier tanulmánya a nők és férfiak ol
vasmányszerkezetének különbségére is fényt de
rít. A nők olvasmányaiban a lélektani regények 
vannak túlsúlyban, a klasszikusok és a bestselle
rek mellett az egészséggel foglalkozó, a para
pszichológiával, az álommal, az asztrológiával 
kapcsolatos könyvek találhatók, a gyakorlatias 
könyvek közül a konyha, a díszítés és a kertészet 
jut szerephez. A dokumentumirodalom és a re
gények kiegyensúlyozottabbak a férfiak olvas
mányszerkezetében. A sci-fi és a detektív regé
nyek, a tudományos, műszaki és szakmai köny
vek legalább olyan keresettek, mint a történelmi 
tárgyúak. Megállapítja, hogy a dolgozó nőknek 
az ízlése közelebb áll a férfiakéhoz mint a háziasz- 
szonyoké.

A kutatásokban kísérletek folytak azzal kap
csolatban, hogy a társadalmi csoportokhoz mű
fajok rendelődjenek. A szerző az értelmezés 
csúsztatásaira hívja fel a figyelmet, különösen a 
tipológia és a hierarchia összekeverésére, össze
mosására. A műfajok társadalmi státusza törté
nelmileg változik, s ez az ún. „egyetemes érvé
nyesség” elvét aláássa. Az orosz formalisták pl. a 
népszerű műfajokat az irodalmi megújulás forrá
saiként kezelik. Akik pedig a műfajok minőségi 
hierarchiájában gondolkodnak, úgy értelmezik a 
problémát, hogy a színvonalas, a tudósok által 
legitimált irodalom lesüllyed az irodalom alatti 
szférába, s ez válik hasznosfthatóvá az alsóbb 
osztályokban. A mű minősége a szociológus 
számára nem fogható meg az olvasóitól függet
lenítve, tehát azért történik meg a közönség leírá
sa, hogy egyúttal a művek is osztályozásra kerül
jenek. A társadalmi legitimáció problémája itt is 
kísért. Meg kellene alaposabban vizsgálni azokat 
az esteket, műfajokat, melyek átlépik a felállított 
kulturális hierarchia határait és felhasítják a társa
dalmi réteghatárokat.

Martine Poulain a közkönyvtárak használatá
ról és szelektív hatásáról ír egyik tanulmányában. 
A nyolcvanas évek elejéről származó adat szerint 
a lakosság könyvhöz jutásában a közkönyvtárak 
szerepe csak 14,5%, míg vásárlásból származik
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a könyvek 56%-a, privát kölcsönzésekből pedig 
45%. A könyvtárak új módszerek bevezetésével 
próbáltak változtatni e helyzeten (pl. az állomány 
új rendszerű bemutatása, az adminisztráció egy
szerűsítése, a rendezvények számának növelése, 
a fogadóterek komfortosabbá tétele stb.), de az 
erőfeszítések ellenére nincs lényeges változás. 
Ha a könyvtárlátogatók száma valamelyest még
is növekszik, ez nem jár együtt a társadalmi 
összetétel módosulásával.

A könyvtárba beiratkozottak 45%-a olvas leg
alább 25 könyvet évente, 26,4%-a több mint 50 
könyvet, s hogy ez milyen nagy arány, az kitűn
het, ha meilétesszük a könyvtárba nem járók ará
nyos adatait: Franciaországban: 18,6 és 10%.

A könyvtárba járóknak két típusát rajzolja 
meg, a kölcsönzőkét és az ún. tartózkodókét. 
Kölcsönzők azok, akik csak rövid ideig tartóz
kodnak a könyvtárban és a szolgáltatások közül 
általában egyet, a kölcsönzést veszik igénybe. 
Más használókkal ritkán teremtenek kapcsolatot, 
többnyire kevéssé iskolázottak és egy megmere
vedett használati mód jellemzi őket. A könyv
tárban hosszabb időt töltő használókat tartózko
dóknak nevezi, ők a könyvtár többágú használa
tához szoktak, erős az új lehetőségek iránti 
érdeklődésük (diapozitív, film, video), általában 
tanulók vagy diplomások, többnyire közép és fel
ső osztálybeliek. Ha kölcsönöznek, inkább csak 
azokat a könyveket, melyeket nem találnak meg
vásárlásra méltónak. Martine Poulain megemlíti a 
Pompidou Kulturális Központ könyvtárát (BPI) is. 
A központ nyitott terében, ahova ingyenes a be
lépés, hétköznaponként 10 000 személy fordul 
meg. A rendszeres használók inkább az alsóbb 
rétegekből kerülnek ki, a munkások és az alkal
mazottak közül, arányuk azonban a társadalmon 
belüli arányukat mégsem tükrözi. Az aktualitások 
terme és az újságok a munkanélkülieket vonz
zák. A látogatók egyharmada tanuló, egyetemi 
hallgató, ők főként a könyv- és a lemezújdonsá
gok között tájékozódnak. Több, mint 1900 sze
mély olvas itt naponta sajtóterméket.

Jacques Leenhardt, akinek Józsa Péterrel 
együtt írt „Két főváros, két regény, két értékvilág” 
c. könyve magyarországi szakmai körökben is jól 
ismert, újra visszanyúlt a francia-magyar össze
hasonlító vizsgálat eredményeihez. „Az irodalmi 
mű esztétikai hatásai: a probléma szociológiai 
megközelítése” c. tanulmányában magyarázza 
azt a folyamatot, amely a két nép iroda
lomfelfogásának különbségében mutatkozik

meg. A magyar olvasó nem annyira az iroda
lommal érzi szemben magát, hanem inkább az 
egzisztenciális cselekedetekkel és választások
kal, melyek állásfoglalásra kényszerítik, ítéletet 
mond az elbeszélt magatartásmódokról és érté
keli az akciókat.

Az irodalomnak a nemzettudat alakulásában 
betöltött szerepéről megjegyzi, hogy a szocialis
ta pedagógia moralista és voluntarista jellege is 
hozzájárult ahhoz, hogy erősödjön az, ami 
egyébként is hangsúlyos ebben az attitűdben. 
Úgy ítéli meg, hogy az olvasás empirikus szocio
lógiájának újra kell definiálnia a modális kategó
riáit, azokhoz az értékekhez kapcsolódva, ame
lyekkel az olvasási módok jellemezhetők. Az ol
vasási módok és a specifikus értéktartalmak 
között elhelyezhető „eszközök”, modális kategó
riák az olvasási szisztémák, melyek egy olvasó
nak több kérdésre adott válaszaiból bogozhatók 
ki, s egyfajta koherenciával jellemezhetők, meg
mutatva, hogyan áll össze az olvasás logikai és 
ideológiai szövedéke. A francia olvasóknál az 
idegen kultúrához tartozó könyv (az adott kuta
tásban Fejes: Rozsdatemetője) a válaszok túl- 
szervezéséhez vezet, a magyar olvasó, országa 
regényének adja koherensebb olvasatát, s mint
ha a nem saját kultúrához tartozó könyv (Perec: Dol
gok) olvasása produktívabb variációkat engedne.

Jean Francois Barbier-Bouvet a kutatások 
céljáról és módszereiről szólva a fő problémát 
abban jelöli meg, hogy az olvasásszociológiai 
vizsgálatok többségükben az olvasókkal foglal
koznak és inkább kvantitatív megközelítésben, 
miközben árnyékban hagyják magát az olvasás 
aktusát. A befogadás-esztétikai kutatásokat, vala
mint Józsa és Leenhardt kutatását kivételekként 
tartja számon. A francia-magyar összehasonlító 
kutatás interpretációs rendszerét gazdagnak és 
komplexnek tartja, s megjegyzi, hogy adaptálá
suk más kutatásban eddig még nem sikerült.

Megítélése szerint az új információhordozók 
korában is embiematikus maradt a könyv a kultú- 
rális javak között, még a kevésbé olvasók kör
nyezetében is. Az empirikus vizsgálatok néhány 
csapdáját szellemesen sorravéve, az adaptálható 
módszertani irányzatokat is szempontjai közé il
leszti. Annak a kívánságának ad hangot, hogy a 
mennyiségi elemzések kapcsolódjanak össze az 
olvasó „saját hangjának” szemantikai analízisé
vel, a számlálás a gazdag interpretációval, az ér
telem és magyarázat kereséssel.

Lőrincz Judit
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Nagy Attila Keresik életük értelmét? : Olvasás, könyv
tár, szocializáció /  Nagy Attila; közr. az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszerta
ni Központ. -  B p .: OSZK KMK, 1991. -  142 p.

Egy magyar olvasáskutatási alap
könyv margójára

A magyar olvasáskutatás hivatásos műhelyé
nek vezetője, Nagy Attila Keresik életük értelmét? 
Olvasás, könyvtár, szocializáció címmel tette 
közzé tanulmányai gyűjteményét. A kötet alcíme 
is -  a főcímhez hasonlóan -  beszédes, s mind
kettő jelzésértékű a szerző koncepciójáról, tár
gyához való viszonyáról.

A tanulmányok túlnyomó többsége az elmúlt 
másfél évtized 10-18 évesek körében végzett or
szágos reprezentatív olvasásszociológiai vizsgá
latainak döntően lélektani -  pedagógiai hevületű 
summája. A kisebbség is izgalmas kísérlet: egy
részt a tizenévesek olvasáskultúráját, értékrend- 
szerét, kulturális hagyományait, másrészt a 
könyvtár szolgáló és szocializáló szerepkultúrá
ját, lehetőségeit faggató kíváncsiság.

Az írások nagyobbik hányada már korábban 
napvilágot látott szépirodalmi és szakfolyóiratok
ban, így az ismerős mondatokat, mint a magyar

olvasáskultúra históriájának „közhellyé” klasszici- 
zálódott gondolatait is üdvözölhetjük.

A felső tagozatos diákok olvasási szokásairól 
írtak a 70-es évek végén végzett empirikus 
vizsgálatok összegzései. Egyet kell érteni Nagy 
Attilával, hogy a társadalmi rétegek szerinti szo
ciológiai vizsgálat pszichológiai-szociológiai egy
idejűséggel párosulva, árnyaltabb képet ered
ményezett volna a túlságosan általánossal 
szemben. A szociológiai-statisztikai elemzések 
korlátáit a szerző pszichológusi-pedagógusi ta
pasztalatával, kérdésföltevéseinek gondolati haj
lékonyságával és érzékenységével igyekszik 
átlépni. Ez a rejtett „összekötő szöveg” és dialó
guskészség, ami által a száraz adatok megeleve
nedni látszanak. E tanulmány olvasásközvetítők
kel foglalkozó fejezete a pedagógusokat érintő 
széphevű kérdésföltevések sorozata, hiánylista 
-  kívánságlista az iskolához. Ahhoz az iskolá
hoz, amelyiket kicsinyített társadalomként is szo
kás aposztrofálni. A mikrokozmosz -  az iskola -  
filozófiai-erkölcsi állapotát tehát valószínűleg nem 
vonatkoztathatjuk el a makrokozmoszétól.

Úgy gondolom -  szemben a hetvenes
nyolcvanas években elterjedt rejtett nézettel - ,  
hogy a könyvtár (könyvtáros) esetleg annyival 
volt demokratikusabb, dialógusérzékenyebb az 
iskolánál, amennyivel tágabb tere nyílt erre. A 
kontraszelekció elegánsan átlépte az emberi te
vékenységek, szakmák, presztízsharcok határait. 
Le kell nyelnünk a békát: az eltömegesedés nem 
új, s nem is keleti fertályunkra meghívott jelen
ség. A kultúrában dominanciája csak nőni látszik, 
nem kímélve sem iskolát, sem könyvtárat. Új filo 
zófiára, új stratégiára van szükség a helyzet reá
lis fölmérése alapján.

Hogy a kultúrkincsek (lehet, java) egy szű- 
kebb elit hedonista kiváltságai közé fognak tar
tozni? Miért, ez eddig másképpen volt?

Az 1983-84-es szociológiai vizsgálat a közép- 
iskolás korosztály olvasási kultúrájáról rajzolt 
helyzetképe sem örömtelibb Nagy Attila értelme
zésében az ifjabb korosztályénál. Különösen ér
vényes ez a versek értékét, hatását vizsgáló 
„versteszt” ereményét illetően.

Az utóbbi száz év igen-igen eltérő színvonalú 
szerelmes témájú magyar költői terméséből válo
gatott tíz versrészlet Pósa Lajostól Pilinszky Já
nosig terjedt. Az értékfelismerő képesség némi 
jelére (főleg az „érzelmesebb, gyengébb, népies 
giccs” elvetésére) csak a gimnazistáknál lehetett 
rábukkanni. Ugyanakkor Pilinszkynek egyértel

322 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2.



Könyvszemle

műén elutasítás lett a „bére”. Irodalom- és könyv
tár szakos főiskolai hallgatók között magam is el
végeztem a fölmérést. Az eremény nem hozott 
igazi meglepetést semmilyen irányban: a nappali 
tagozatos hallgatók a szakértői réteg, a levelező 
tagozatosok a gimnazisták érzékenységéhez áll
tak inkább közelebb. ( Pilin presztízse példá
ul jóval kedvezőbb volt, de ennek más oka is le
hetett!) E tanulmány az olvasás személyiségfej
lesztő hatását és az olvasás indítékait kutató 
fejezeteiben igazán elemében van 
karakteres filozófiai és erkölcsi(l) alapállásból iro
dalmi, irodalomelméleti, pszichológusi fölkészült
ségének teljességével közelít tárgyához, lénye
ges gondolatok kíséretében.

A kötet egyik legizgalmasabb, s egyben 
„legfrissebb” vizsgálata (1988-ból keltezett) Nyu- 
gat-Magyarország (Vas megye) és Kelet-Magyar- 
ország (Hajdú-Bihar megye) 10 éveseinek olva
sási szokásairól, értékrendjéről és kulturális 
hagyományairól értekezik. (S itt engem kivédhe
tetlen asszociációk térítenek le: pl. Hamvas Béla 
öt géniusza vagy a generális és genetikus politi
kai változások választást követő pillanata, amikor 
a kicsinyke haza terrénumainak kulturális érték- 
különbségei (másságai?) politikailag váltak túl- 
hangsúlyozottakká.) Mindenesetre izgalmas jö 
vőbeni vizsgálati eredményeket rejteget a meg
közelítés, különösen, ha beérik a szerző ígérete, 
s kisebb településekre (is) koncentrálva, egy-egy tár
sadalmi rétegen belül végeznek majd mélyfúrásokat.

A szerző gondolkodásának ereje -  pszicho
lógiai, empatikus érzékenységgel (és fölkészült-

Zöld kik-kicsodák

Vajon tudja-e az olvasó, kik a Zöld Nők? Mi
vel foglalkozik, (miben lehet segítségére) az Öko
szolgálat? Mi a Patakció? Kik a Napóra Klub tag
jai? Mi a Zöld-ség című kiadvány?

Sose hallott róluk?!
Azt tudja-e, melyik rendelet kötelezi bírság-fi

zetésre a légszennyezést okozó vállalkozót? 
Vagy engedélyezi fehér gólya fészkének áthelye
zését? Vagy „Országos jelentőségű természeti

séggel!) párosulva -  döntően emberközpontú. - 
Ezt frappiánsan bizonyítja a tanulmánykötet két 
záró írása a könyvtár szocializációs és szolgáló 
szerepéről. Ezek a tanulmányok -  az én olva
satomban -  a szerző hitvallásai, mindenesetre 
árulkodók.

A tanulmánykötet stílusa világos (bár színes), 
hajlékony, gondos. Öröm olvasni. Borges, a kü
lönös-izgalmas argentin filozófus (és író) egy 
mondata jut eszembe:...egy szerzőtől a legfonto
sabb a hanglejtése, ... az a hang, ami hozzánk szói.”

Nagy Attila vizsgálódásainak gyűjteménye -  
Gereben Ferenc 1989-ben megjelent olvasásszo
ciológiai kötetével párban -  a legfrissebb kutatá
sok kézikönyve. Alapkönyvvé válhat a szakma 
nappali és posztgraduális képzésében egyaránt.
A szegedi főiskolán már azzá vált.

Az olvasással kapcsolatos írásokat, könyvis
mertetéseket nem illik valamiféle idézet nélkül 
„elhamvadni” hagyni. Az illemet magamra is vo
natkoztatom, amikor egy „egészen modern” 
szerzőt citálok (gondolom, persze, nagyon alkal
masat), az irodalmi-filozófiai hermeneutika „pá
pája” Gadamer gondolatait: „Az olvasás tapasz
talat -  akár negatív tapasztalat... Minden tapasz
talat, amely egyáltalán megérdemli ezt a nevet, 
valaminő elvárást keresztez..., mindig azt jelenti, 
hogy elállunk valamitől, amiben eddig vakon hittünk.”

Baricz Zsolt

Zöld hálózat: Az ökológiai kultúra terjesztésére és fej
lesztésére vállalkozó szervezetek és intézmények Ma
gyarországon /  szerk. Csonka András és Fésű 
József. - B p .: Ökológiai Információs Központ, 1992. - 
309 p.
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érték hirtelen bekövetkezett súlyos veszélyezte
tése esetén 30 napig terjedő időtartamra megtilt
ja a veszélyeztető tevékenységet”?

Azt hallotta-e, hogy létezik Alapítvány a Leve
gőszennyezés Által Veszélyeztetettekért, a Tiszta 
levegőért, a Tiszta környezetért?

Vagy hallott-e a Környezetünk és Unokáink 
Védelmében Országos Környezetvédelmi -, az 
Ember az Erdőért -, az Erdei Iskola -, a Környe
zetkultúra az iskolában - ( Pro Cultura), és a Kör
nyezetvédelmi Innovációs Alapítványokról?

Nem? Pedig talán éppen ezek a szervezetek, 
intézmények oldanák meg problémáját, vagy, el
lenkezőleg, talán éppen ezeket szeretné segíteni!

Minderről és még nagyon sok másról részle
tesen felvilágosítja az ökológiai Információs Köz
pont nemrég megjelent, „újrapapírra” (A „recyc
led”, újrafeldolgozott papír nyelvújított magyar 
neve) nyomtatott kiadványa, a „Zöld hálózat”.

A Központot a környezetvédelmi és kulturális 
tárca közösen hozta létre. Kiadványának célja el
sősorban, hogy „tudjunk egymásról”. A szer
kesztők legfontosabbnak (és még leginkább bő
vítendőnek) értékelik az „Oktatási, tudományos 
intézetek, szervezetek”fejezetet, melyben az
óvodáktól az általános- és középiskolákon, egye
temeken át a tudományos intézetekig, és „Köz- 
művelődési intézmények, szervezetek” címszó

The role of libraries in promoting awareness on envi
ronmental problems : Sub-regional workshop 25-29 
March 1991, Bangkok. -  Paris, Unesco, 1991. -  35 
p. -  (PGI-91/WS-15)

alatt a művelődési házaktól, központoktól a 
könyvtárakon át a múzeumokig bemutatják 
azoknak környezetvédelemmel kapcsolatos tevé
kenységét, abban a reményben, hogy ha leg
alább „tudnak egymásról” , munkásságuk idővel 
összehangolható, koordinálható lesz.

Ezen kívül ismertetik még, többek között, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb 
rendeleteket, kormányzati szervezeteket, párto
kat, nem-kormányzati szervezeteket, alapítványo
kat, „zöld médiákat” , és végül, de nem utolsósor
ban a pályázati lehetőségeket.

A könyv adatainak gyűjtését 1991. december 
elején zárták le, így azóta óhatatlanul akad válto
zás, gyarapodás: szervezetek szűntek meg, ala
kultak át, intézmény- és utcanevek változtak. De 
azért így is hasznos és alapvető felvilágosítással 
szolgál, és miután évkönyvként kívánják majd új
ra és újra kiadni, a változások előbb-utóbb beke
rülnek majd.

Azok, akik úgy érzik, helyük van a „Zöld háló- 
zaf-ban, és adataikat el akarják küldeni - és 
azok, akik meg akarják venni a könyvet, a követ
kező címen érdeklődhetnek, telefonon, postán, 
vagy személyesen:

Közművelődési Információs Vállalat,
1035 Budapest
Miklós tér 1 (Selyemgombolyító)
Telefon: 180-3368
Fax: 168-8002

Kovács Mária

A könyvtárak szerepe a környezeti 
problémák kezelésében

1990 elején az UNESCO Network of Associa
ted Libraries (UNAL) néven új szervezeti egysé
get hozott létre a világ különböző tájain lévő 
könyvtárak számára, azzal a céllal, hogy támo
gassa az eltérő kultúrák közötti párbeszédet, elő
segítse a multikulturális kezdeményezéseket, a 
nemzetközi kérdések gyorsabb nyilvánosság elé 
kerülését. A szervezet missziójának tekinti még 
az írástudatlanság elleni harcot, a környezet vé
delmét, az emberi jogok, valamint a fiatalok és a 
nők helyzetének védelmét. A könyvtárak és tény
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legesen maguk a könyvek hatásos eszközei le
hetnek e nemzetközi méretű célkitűzéseknek. (,A 
szervezet bővebb ismertetésére még visszaté
rünk lapunkban. A szerk.)

Az UNAL és a Bangkoki Városi Tanács 
(Bangkok Metropolitan Administration) közös 
szervezésében 1991 márciusában Bangkokban 
régiók közötti munkaértekezletet tartottak a 
könyvtárak lehetséges szerepéről a környezetvé
delemben. A módszereket nem részletezi túlsá
gosan e rövid kis füzet, viszont közreadja a kon

Az online katalógusok. Elvek és el 
képzelések.

A kötet kilenc írást tartalmaz az online kataló
gusokról, vagy ahogy mostanában nevezik, az 
OPAC (online public access catalogues) kérdé
seiről. A szerkesztő Hildrethnek az volt a szándé
ka e kötettel, hogy a kutatások eredményeit 
megismertesse a gyakorló könyvtárosokkal.

A gyűjteményes munkában kanadai, svéd, 
brit és amerikai szerzők írásait olvashatjuk.

Az első írás -  egyben szerkesztői bevezető 
is, azt bizonyítja, hogy a 80-as évek katalogizá
láselméleti kutatásaira az volt a jellemző, hogy 
kinn a „terepen”, azaz a könyvtárakban folytak, 
és hogy az online katalógusok elterjedése és a 
kutatások kiszélesedése azonos időben történt. 
Az írás egyúttal bemutatja a kutatások jelenlegi 
(1989-es!) állását is.

Micheliné Hancock-Beaulien: Online cata
logues: a case for the user c. tanulmányában át
tekinti a korábbi, nem-online katalogizálással 
kapcsolatos kutatásokat. Szerinte az online kata
lógusok tervezésekor abból kell kiindulni, amit a 
felhasználói szokásokról, az olvasónak a polcon 
való keresés közben alkalmazott stratégiájáról és 
a hagyományos katalógusokról tudunk. Régeb
ben a használók előnyben részesítették a polcon 
való közvetlen keresést. Most az online kataló
gus használatával, sokféle szempont szerinti 
„böngészésre”, válogatásra is lehetőségünk nyí

ferencián jóváhagyott cselekvési programot és 
az ajánlásokat, valamint a Bangkoki Városi Ta
nács vezetőjének előadását a nagyvárosokban 
jelentkező környezeti problémákról.

E kis terjedelmű, stílusosan zöld színű füzet 
-  konkrétumok híján is -  jó  példája annak, hogy 
a könyvtárak szerepet kérnek, és vállalnak a tár
sadalom legkülönfélébb problémáinak megoldá
sában.

(K.K.)

lik, ami hatékonyabbá teszi a polcon való kere
sést is.

A következő írás {Jean M. Tagúé: Negotia
tion at the OPAC interface) ugyancsak az olvasó 
és a katalógus közötti kapcsolatot elemzi. Egy 
olyan kísérletről számol be, amelyben egy kom
munikációs interfész segítségével megtanítják a 
felhasználót a rendszerrel való kapcsolattartásra,

The online catalogue: Developments and directions /  
ed. by Charles R. Hildreth; Library Association. -  Lon
don : LA, 1989. -  X, 212 p.
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és olyan interfészt alkalmaznak, amely képes a 
felhasználó tudásszintjéhez igazodni. Az online 
rendszerek egyik alapvető nehézsége ugyanis 
éppen abban áll, hogy belső nyelvük nem azo
nos a felhasználó nyelvével.

A negyedik dolgozat ( Subject
searching strategies for online catalogues 
through the Dewey Decimal Classification) átte
kintést ad a DDC és az idehaza is jól ismert 
OCLC rendszer összekapcsolásával folytatott in
formációkeresési programról. Ennek keretében 
azt vizsgálták, hogy milyen a DDC-kal kiegészí
tett online katalógus és a hagyományos kataló
gus keresési hatékonysága. Az eredmények a 
többféleség szükségességét húzzák alá. Szük
ség van olyan rendszerekre, amelyek az eddigi
eknél gazdagabb apparátussal rendelkeznek az 
állomány tartalmi feltárásához, és olyanokra is, 
amelyek a keresést a különböző információigé
nyekhez és a felhasználók céljaihoz igazítják, be
leértve pl. a polcon való keresést is.

Stephen Walker az e témában talán leg
hosszabb kísérletsorozatot, az ún. Okapi prog
ram állomásait mutatja be.Az online katalógusok 
„kiterjesztésének” kérdése divatos téma lett mos
tanában nemzetközi konferenciákon. Az adatok 
körének kiterjesztése jelentheti a monográfiák

teljesebb leírását és új rekordok bevitelét (példá
ul az időszaki kiadványokban megjelenő iroda
lom indexeinek felvételét). A funkcionális bővítés 
pedig éppen az ilyen típusú irodalomnak az el
érését célozza meg. Willeam Moscho és Amy F. 
Moore tanulmánya, kapcsolódva az Okapi-prog- 
ramhoz, a periodika-irodalom visszakeresésére 
alkalmas intelligens, interaktív interfész OPAC 
környezetben való működését ismerteti. A fel
használóval való kapcsolattartás több írás köz
ponti kérdése. Az Okapi kutatócsoport egyik tag
ja ezzel a kérdéssel kapcsolatban az ember és 
számítógép kapcsolatának kutatásából eredő ta
pasztalatoknak az online katalógusokra alkal
mazható részét tárgyalja. ( N. Mitev:
Ease of interaction and retrieval in online catal
ogues: contributions of human-computer inter
action research.)

A kötet utolsó írása (
HYPERCAT at LIBLAB in Sweden: a progress re
port) a hipertext és hipermédia alkalmazhatósá
gát vizsgálja az online katalógusokban. A szerző 
leírja, miként festene egy ilyen, az eddigiektől 
gyökeresen eltérő, az információt nem-lineárisan 
megközelítő és kezelő rendszer.

Koltay Tibor

A kiadvány megjelenése előtt 6-8 héttel közli a Brit Nemzeti Bibliográfia 1992 elejétől kezdve a Whitaker 
cég által készített CIP-leírásokat (Cataloguing in Publication). Ezek nem MARC-formátumban, hanem a 

cég szokásos -  attól némileg eltérő -  formátumában készülnek, Dewey-jelzetekkel és 
Whitaker-tárgyszavakkal ellátva. Évente kb. 30 000 tételt válogatnak ki erre a célra a 

kiadványtermésből. Az adatközlés után történt (pl. a megjelenés időpontjára, a kiadvány árára 
vonatkozó) változásokat még a megjelenés hónapjában közük.
(Select; National Bibliography Service Newsletter, 1991. 5.no.)
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Szeretettel várjuk 
az ország leggazdagabb külföldi 

idegennyelvű könyvválasztékát nyújtó

Könyvesboltunkban
a Budapest XlI.ker. Tartsay V. u. 13.sz.

alatt.

A  helyszínen forintért megvásárolhatók az utóbbi évek 
legértékesebb külföldi kiadványai.

Különösen gazdag a választék az orvosi szakkönyvekből.
A könyvesboltban nem található kiadványokat meg is lehet rendelni nálunk. 
A  megrendeléseket az országban legrövidebb időn belül és a legkedvezőbb 

fizetési feltételek mellett teljesítjük.

1992. június 30-ig!

Webster-szótárak 50% - egyes kiadv á | í |o k  30%
engedménnyel kaphatók.

: m  ss; m  mm m  t
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KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓ
TUDOMÁNY

Külföldi
folyóirat-figyelő'

Általános és elméleti kérdések

92/111
éREJDER, Ű.A.: Informatizaciá i kul’tura = Na- 
u2n.-Teh.lnf. 2.ser. 1991. 8.no. 1-9.p. Bibliogr. 17 
tétel.

Informatizálás és kultúra

Információs társadalom; Művelődésügy

Történet

A szerző összefoglaló elemzést ad közre az 
információs szféra társadalmi szerepéről. Ezúttal 
azt tanulmányozza, hogy a társadalom technikai
műszaki fejlődése, valamint az informatizáció 
eszközei hogyan hatnak ismereteinkre, tudásról 
alkotott elképzeléseinkre, és a velük való operá
lás módjaira.

Az információ -  állítja -  az ismeretek olyan 
létformája, amely hordozójától elidegenítve a tár
sadalmi vagyont gyarapítja. Kibernetikai felfogás
ban az információ a bizonytalansági tényező 
csökkentését eredményezi. Az informatika -  a 
felhasználó szemszögéből -  a választási sza
badság és az új ismeretek beépítési lehetőségeit 
látja az információban. A kommunikációs kon
cepció szerint az információs rendszerek az is
meretátadás eszközbázisaként jelennek meg. A 
kommunikációs folyamatot vizsgálva a szerző 
feltárja a személyes tudás (SZÍ) és a társadalmi 
információ (TI) átalakulási sémáját: SZT -  T I 
SZT.

Az ismeretszerző (kognitológus) gyakorlati 
feladata, hogy a különböző területek szakértőivel 
folytatott „szókratészi dialógus” módszerével is
mereteiket minél jobban verbalizálja, általánosan 
elérhetővé tegye, szakértő adatbázisokba ren
dezze. A megjelenítés során a kommunikatív ha
tású jelrendszer az ismeretanyagot a címzett tu
data számára befogadhatóvá teszi, s tudati átala-
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kulást is eredményez. Képletben kifejezve: SZT 
-  Jelrendszer -  SZT.

Az információs közeg nem tekinthető pusztán 
információs mennyiségnek, mivel az olyan globá
lis intellektuális rendszer, amelyben a felhaszná
lók kellően felkészültek az információ helyes fo
gadására. A használattal kapcsolatban a szerző 
két ellentétes jellegű, de szorosan egymáshoz 
kötődő műszaki-technikai és szocio-kulturális 
mozzanat túlértékelésének veszélyeire hívja fel a 
figyelmet.

Az informatizáció negatív hatásaként veti fel, 
hogy:

-  a személyi számítógépek használata csök
kenti a felhasználók intellektuális és közlési sza
badságát, mivel az egyének függő viszonyban 
állnak az optimális viselkedést javasló központo
sított ismeretszervezési struktúrával;

-  a számítógépek mesterségesen kialakított 
világából hiányzik a valós élet konfrontációja, az 
illuzórikus térben megszűnik az embernek és va
lós közegének kapcsolata;

-  a szakértő rendszerek lehetővé teszik a té
ma specialistáinak megismerését, de nem helyet
tesítik az elengedhetetlenül szükséges szemé
lyes kapcsolatokat, az egzisztenciálisan is elis
mert nagy mesterek tapasztalatainak átvételét.

Mindazonáltal nem kétséges, hogy az új infor
mációs technológiák növelik műszaki hatékony
ságukat és a tájékoztatási kultúra színvonalát. A 
gépi adatbázisok előnyeit a következő megállapí
tásokban foglalja össze:

-  Sokszempontú hozzáférést tesz lehetővé 
meghatározott sorrendiség nélkül is (halmazsze- 
rűen).

-  Több osztályozási rendszer lehetséges 
kombinációja révén kiszűri az egyes rendszerek 
hiányait és hátrányait.

-  Megoldja a névváltozatok és a transzliterá- 
láskor fellépő eltérések jegyzékének teljes nyil
vántartását és kezelését.

-  Biztosítja a tematikailag teljes körű gyűjte
mény létrehozásának gépi feltételeit.

-  A nagyobb tároló- és memóriaegységgel 
bíró számítógépek kombináltan is megjelenítik a 
szöveges és képszerű ábrázolást.

-  Az ábra- és rajzméretek tetszés szerint vál
toztathatók.

-  A táblázatok felbontása egyes funkciók 
szerint is történhet.

-  Korrelációsán kezeli a különböző szintű 
absztrakciókat.

-  Új kapcsolatokat teremt a különböző tárgy
területek között.

-  Képes az ismeret eredeti alakjában történő 
felidézésére (hang, kép).

-  És végül, de nem utolsósorban, bővíti az is
meretközlés horizontját.

Gépi kapacitások révén segítséget nyújt sok
oldalú részletezésre és a törvényszerűségek fel
tárására. A gépesítés folyamata az ember aktív 
közreműködését igényli. Ennek következtében 
az információ alapvető szocio-kulturális -  köztük 
jogi és etikai -  problémáinak megoldására nem
zetközi tudományos közösségek erőfeszítései 
szükségesek.

(Bíró Júlia)

92/112
SCHOCHOW, Werner: Auch die Bibliotheksge
schichtsschreibung in der einstigen Deutschen 
Demokratischen Republik im Wandel? Randbe
merkungen zu einem aktuellen gesamtdeutschen 
Thema = Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 293- 
296.p. Bibliogr.

Átalakulóban van az egykori NDK-ban a 
könyvtártörténet-írás is? Megjegyzések egy 
aktuális össznémet témához

Könyvtártörténet -nemzeti; Publikációs tevékeny
ség

A német könyvtártörténet-írás hagyományos 
központja a wolfenbütteli Herzog August Könyv
tár, ahol e témakörben rendszeresen tartanak ta
nácskozásokat bel- és külföldi, keleti és nyugati 
szakembereknek. 1990 áprilisában első ízben 
szerepelt napirenden a 2. világháború utáni idő
szak „A német könyvtárügy fejlődése 1945-1965 
között” címmel. A tudományos tanácskozás 
egyik érdekessége volt Alexander Greguletz (a 
Humboldt Egyetem Könyvtár- és Információtudo
mányi tanszékéről) előadása: „A sztálinizmus irá
nyába történő átváltás kezdetei az NDK könyv
tárügyében 1945-49”. Az előadó bizonyítékokkal 
alátámasztva fejtegette, hogy a szovjet megszál
lási zónában már a legelső években tudatosan 
megfojtották a szakmai reformtörekvéseket a
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Külföldi folyóirat-figyelő

központilag irányított könyvtárpolitika előkészíté
se érdekében.

E nézeteket a Szovjetuniót képviselő Boris F. 
Volodin is megerősítette. A hallgatóság zöme 
számára azonban nem maga a téma volt a meg
lepő, hanem az, hogy mindezeket „keleti” szájból 
hallották. Megváltozott volna az (egykori) NDK 
könyvtártörténet-írás irányvonala?

Az új helyzetben négy alapkövetelmény elfo
gadása lenne kívánatos:

1. A történeti források legyenek hozzáférhetők 
nyugaton és keleten egyaránt.

2. A források értékelése tudományosan és le
hetőség szerint elfogulatlanul történjen.

3. Szakítani kell a meggyökerezett klisékkel és 
ne maradjon tabu téma.

4. Vissza kell térni a szakszerű terminológiá
hoz!

Az első követelmény (a nem nyilvános, állami 
intézményekben rejlő források hozzáférhetősé
ge) megvalósulni látszik; a volt NDK-ban ezek ta
nulmányozását már csak a kutatóhelyek szűkös
sége hátráltatja.

Ami a források tárgyilagos értékelését illeti (2. 
követelmény), ennek az NDK könyvtártörténet
írása még a legutóbbi évtizedben sem felelt meg. 
Egy példa: a weimari köztársaság könyv
tárügyéről szólva az eredeti forrást (....nagy oda
adással gyűjtötték a háború utáni irodalmat...”) 
Greguletz így id é z i:....nagy odaadással gyűjtöt
ték a háború utáni militarista, antikommunista, 
soviniszta irodalmat.” (Zentralbl.Bibliothekswes. 
1983.)

A tabu témák felszámolása (3. követelmény) 
még a volt NDK könyvtártörténet-írói előtt álló fel
adat. Mindezideig nem lehetett a teljes igazságot 
megírni a 45 utáni „zárt könyvtári gyűjtemények
ről” , másrészt a német könyvtárügy számos 
nagy, ellentmondásosságukban is kiemelkedő 
alakjáról (Hugo Andreas Krüss, Rudolf Hoecker) 
tendenciózusan torzító, egyszerűsítő képet raj
zoltak.

A könyvtártörténet-írás terminológiáját meg 
kell tisztítani az NDK-ban ráragadt politikai zsar
gontól (4. követelmény), mint pl. „a mi szocialista 
német államunk”....haladó könyvtárügyének fel
építése”...„az egységes munkásosztály vezetése 
alatt” stb. (Az idézetek Greguletz 1987-ben publi
kált művéből valók.)

(Katsányi Sándor)

KÖNYVTÁR- ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

92/113
MEADOWS, Jack: Electronic information and 
Eastern Europe = Aslib Proc. 43.vol. 1991. 
7/8. no. 249-255. p.

Az elektronikus tájékoztatás Kelet-Európábán

Adatbázis; Számítógép; Szolgáltatások átvétele; 
Tájékoztatási politika; Távközlés

Áttekinti a tájékoztatás politikáját és szerveze
tét a Szovjetunióban, ennek súlyos következmé
nyeit az elektronikus információszolgáltatás inf
rastruktúrájára és teljesítményére. Rámutat az 
egyes csatlósállamokban mutatkozó eltérésekre, 
ismételten utalva az úttörő magyar kezdeménye
zésekre. Mindezt folyamatában mutatja be, 1991 
elejéig.

92/114
M ^Íy KiSKI, Andrzej: Problemy polityki biblio- 
tecznej w Polsce. O poszukiwaniu áwiatla w tu- 
nelu = Bibiiotekarz. 1991.6.no. 8-11.p. Bibliogr.

A lengyel könyvtárpolitika problémái. Fényke
resés az alagútban

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárpolitika

A könyvtárpolitikának több lehetséges -  tá- 
gabb-szűkebb -  értelmezése van. Egy azonban 
bizonyos: valamiféle könyvtárpolitikára minden 
ország rákényszerül. Ez alól -  hosszú ideje -  
Lengyelország ritka kivétel. Számos bizonyítéka 
van annak, hogy a lengyel államnak nincs sem
miféle koncepciója e tekintetben. így: a könyv
tárügy „összefüggő” automatizálásának kérdése 
még csak fel sem vetődik, nyoma sincs egy elfo
gadható szakmai gyakorlat érvényesítésének, a
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jogszabályozás kérdései pedig meddő bizottsági 
vitákban fulladnak ki.

A könyvtárpolitikához szükséges három pil
lért, a hivatalt (a Kulturális és Művészeti Miniszté
riumot), a szakmai letéteményest (a Nemzeti 
Könyvtárat) és a szakmai érdekérvényesítőt (a 
Lengyel Könyvtárosok Egyesületét) egyaránt a 
gyöngeség, az ingatagság jellemzi.

A hivatal -  elégtelen felhatalmazásainál és 
„házon belüli elnyomottságánál” fogva -  még az 
önkormányzati könyvtárügyet sem tudja védeni 
és menedzselni, a szakmai letéteményes saját 
belső bajaival van elfoglalva, ezen belül eszköz- 
telen is, a szakmai érdekérvényesítő pedig el
vesztette a hitelét.

Az imént említett hitelvesztés legfőbb oka: a 
Lengyel Könyvtárosok Egyesületének vezetősé
ge 1983-ban csatlakozott a Nemzeti Újjászületés 
Hazafias Mozgalmához, a PRON-hoz. Ezt annak 
idején valamirevaló értelmiségi szervezet „nem 
engedte meg magának”. Az egyesület legaktí
vabb és leghozzáértőbb tagjai (4620 személy) 
azonnal ki is léptek belőle. Sajnos, az egyesület 
azóta sem szembesült ballépésével, legfeljebb 
„mosta a kezeit”. Ezért, ha él is, látszatéletet él, 
nincs erkölcsi tőkéje a határozott és hatékony 
fellépésekhez.

Az alagútban tehát nincs fény. Egyetlen kive
zető út adódnék a csődből: az államnak rá kelle
ne ébrednie könyvtárpolitikai kötelezettségére, 
ami annyit tesz, hogy a könyvtárügyet tárcák fö
lötti üggyé emeli, és tervezési-koordinációs köz
pontját az ügy fontosságával harmonizáló felha
talmazásokkal és forrásokkal látja el.

(Futala Tibor)

92 /115
WOJCIECHOWSKI, Jacek: Stratégia przetrwania 
= Bibliotekarz. 1991. 7/8.no. 8-11.p.

A túlélés stratégiája

Könyvtárügy

Egy élelmes lengyel Nyugaton „túlélési isko
lát” nyitott, és meggazdagodott belőle. A lengyel 
könyvtárakra és könyvtárosokra is ráférne egy 
ilyen „túlélési iskola”.

A lengyel könyvtárügy nyomorát reprezentáló 
éremnek öt oldala is van (azok döntenek, akik

nem értenek hozzá; hamisan hivatkoznak a re
cesszióra, a munkanélküliségre; a döntésekbe a 
szakembereknek nincs beleszólásuk; az alkalma
zott konzulensek a döntéshozók szája íze szerint be
szélnek; a könyvtáros szakma apátiában leledzik).

Létükben mindenekelőtt a vállalati-üzemi és a 
területi (önkormányzati) könyvtárak vannak fe
nyegetve. Még akkor is, ha bizonyos szolgálati 
helyek megszűnéséért nem kár, nem szabad 
megengedni, hogy a könyvtármegszűnések 
„szokása” általánossá váljék. Sok múlik a könyv
tárosokon. Mindenekelőtt nekik kell felhagyniuk a 
passzivitással, és olvasóikat tudatos munkával 
maguk mögé szervezve, a fenntartók számára is 
meggyőzően dokumentálniuk kell a könyvtár 
hasznát-fontosságát. Ebben sokat segíthetnek a 
vajdasági könyvtárak, amelyeknek erőnek-erejé- 
vel fenn kell tartaniuk mind módszertani gondo
zási, mind állománnyal segítési funkciójukat. Ez 
nem könnyű dolog, de nem is lehetetlen.

Egyelőre az iskolai és a pedagógiai könyv
tárak -  az iskolákkal együtt -  a régi finanszíro
zási rendben működhetnek. Ám őket is fenyegeti 
az önkormányzatba adás, a privatizálás, a társa
dalmi fenntartásba kerülés veszélye. E téren 
annyi az előny, hogy -  a közművelődési könyv
tárak hányattatásának példáján -  némi idő van a 
„védelmi harcokra” való felkészülésre. Az iskolai 
könyvtárosoknak -  az érdemi szolgáltatások nö
velésével -  „véd- és dacszövetséget” kell kötni
ük a pedagógusokkal. A pedagógiai könyvtárak 
pedig jól tennék, ha sorsukat -  a módszertani 
gondozás meghonosítása és különféle kiegészítő 
szolgáltatások nyújtása révén -  minél erőseb
ben összekötnék az iskolai könyvtárakkal.

Úgy tűnik, hogy az akadémiai és a felsőokta
tási könyvtárakat a tömeges megszűnés és el
sorvadás veszélye nem fenyegeti. Ám ebben is 
egy jó adag csalóka remény van, ui. mind a Len
gyel Tudományos Akadémia, mind a felsőoktatás 
elszegényedése nőttön nő. E téren -  nem utol
sósorban a számítógépesítési munkálatok kon- 
cepciózusabb koordinálása és végzése kínál erre 
lehetőséget -  ugyancsak a könyvtárosok és a 
könyvtárak erőteljesebb fellépésére van szükség.

Az elkövetkező évek a könyvtárak számára 
semmiképpen sem lesznek könnyűek. Legelőbb 
a szakmának kellene megmutatnia, mire képes, 
mit tud. Nem is annyira a maga védelmében, 
mint a könyvtári ellátás társadalmilag fontos 
ügyét szolgálva.

(Futala Tibor)
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Szlovénia könyvtárügye

Könyvtárügy

A nyolc regionális egyesületből álló és ma 
már 1025 tagot számláló Szlovén Könyvtárosok 
Egyesületét (ZBDS) 1947-ben alapították, szék
helye a ljubljanai nemzeti és egyetemi könyvtár. 
Kiadásában jelenik meg negyedévente a Knjiíni- 
ca című szakfolyóirat. Az egyesület részt vesz az 
egységes könyvtári hálózat és a számítógépes 
információs rendszer kiépítésében.

A könyvtárosok társadalmi státusza még min
dig sokat vitatott téma, a helyzet fokozatos javu
lásához nagymértékben hozzájárul a könyv
tárosok felsőfokú képzése. Különösen az iskolai 
és szakkönyvtárosok szenvednek az elszigetelt
ségtől. A szlovén könyvtárosegyesület támogatja 
a könyvtárosok felsőfokú képzési rendszerének 
kiépítését és gondoskodik továbbképzésükről. 
Főiskolai szintű képzés a ljubljanai egyetem filo 
zófiai karán folyik, ahol a könyvtári tanszék taná
csának munkájában részt vesznek az egyesület 
képviselői is, és közreműködnek a tanterv kidol
gozásában.

Az egyesület tagja a Jugoszláv Könyvtárosok 
Egyesületének, amely a köztársaságokban mű
ködő egyesületek közös szervezete. 1977 óta 
tagja az IFLÁ-nak. Régóta tart fenn kapcsolatot 
osztrák, olasz, s az utóbbi időben egyre intenzí
vebben német testvérszervezetekkel is. Ennek 
egyik formája az Alpok-Adria Munkaközösség, 
amelyen belül nyolc tudományos (főként egyete
mi) könyvtár igazgatójából ill. képviselőiből jött 
létre egy munkacsoport. A Grazban, Mariborban, 
Páduában és Ljubljanában tartott értekezletükön 
olyan, egymást kölcsönösen érdeklő témákat vi
tattak meg, mint pl. a könyvtárak közötti online 
adatcserét, a régi állományokhoz való hozzáfé
rés javítását, szemináriumok, workshopok rende
zését stb. 1988-ban kiadták az Alpok-Adria Mun
kaközösség egyetemi könyvtárainak (62) miner- 
váját. Terveik között szerepel még egy közös 
folyóirat-adatbázis építése. A Munkaközösségen 
belül az utóbbi két évben a közművelődési 
könyvtárak együttműködése is szorosabbá vált:

három konferenciát szerveztek ezalatt, a legutol
só témája a kisebbségek könyvtári ellátása volt.

Említésre méltó és az Ausztriában és Olaszor
szágban élő szlovén kisebbség számára rendkí
vül fontos az a sokéves kapcsolat, amelynek ke
retén belül a ljubljanai nemzeti könyvtár rend
szeresen eljuttatja a klagenfurti és trieszti 
egyetemi könyvtárnak a Slovenica kötelespéldá
nyokat.

A kétmilliós Szlovéniában 66 főiskolai és 
egyetemi, 799 iskolai és szakkönyvtár, valamint 
60 közművelődési könyvtár működik. A számítás- 
technika alkalmazása a közművelődési könyv
tárakban sokkal később kezdődött, mint a tudo
mányos könyvtárakban. Jelenleg 15 könyvtárban 
kölcsönzésnyilvántartásra, 10-ben pedig katalo
gizálásra használják. Integrált rendszer bevezeté
sére készülődnek például Ljubljanában öt könyv
tár részvételével (közös szerzeményezés, köl
csönzésnyilvántartás, online katalógus).

1987-ben készítette el a jugoszláv nemzeti 
könyvtár a számítógépes könyvtári és informáci
ós rendszer kiépítésének tervét. A ljubljanai nem
zeti és egyetemi könyvtár lesz az első, amely már 
a következő évben elkezdi az online hálózati ka
talogizálást.

Jugoszláviában ma a nemzeti és tudományos 
könyvtárak között országos, UNIMARC alapú ka
talógushálózat működik helyi kölcsönzési és on
line kataiógusrendszerrel. E hálózat továbbfej
lesztése a VAX-géppel rendelkező maribori egye
tem számítóközpontjának a fő feladata. A 
számítóközpont és a hálózatba bekapcsolt ösz- 
szes könyvtár a YUPAK (jugoszláv kommunikáci
ós rendszer) révén tud egymással kommunikálni. 
A katalogizálási hálózatban jelenleg 38 jugoszláv 
(ebből 8 szlovén) könyvtár vesz részt. A közeljö
vőben 10 szlovén regionális könyvtár bevonását 
tervezik, a Kulturális Minisztérium 4 millió schillin
ges támogatásával.

(Feimer Ágnes)

92 /117
FONOTOV, G.: Nacional’noe vozroídenie = Bib
liotéka^. Moskva. 1991. 7.no. 4-8.p.

Nemzeti újjászületés

Könyvtárügy; Nemzetiségi olvasó
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Ma az egyik legfontosabb feladat a szovjet 
könyvtárügyben az esélyegyenlőség biztosítása 
a könyvtárhasználatban minden állampolgár szá
mára. Komoly kutatást, elemzést igényel annak 
eldöntése, hogy milyen és mennyi könyvtárra 
van szükség az egyes köztársaságokban, régiók
ban, aminek eredményeként konkrét normatívá
kat kell kidolgozni a könyvtárak fejlesztéséért fe
lelős helyi önkormányzati szervek számára.

A könyvtári hálózatok fejlesztésében fő szere
pet játszhatnak a nemzetek és nemzetiségi cso
portok kulturális és társadalmi-gazdasági fejlődé
sét szolgáló köztársasági alapok, a nemzeti kul
turális központok, ill. különféle társadalmi 
szervek. A Legfelsőbb Tanács által hozott jog
szabályok rendelkeznek a kulturális feladatokról. 
Bár ezekben a könyvtár még csak említésre sem 
kerül, nyilvánvaló, hogy a nemzeti kultúrát nem 
lehet könyvtár nélkül fejleszteni. Egy sor nemzeti
ségi szövetség és kulturális központ alakult, 
amelyek könyvtárakat is szerveznek, pl. a ma
gyarok Ukrajnában, a németek Kazahsztánban, a 
lengyelek Litvániában vagy az ukránok Moszkvá
ban.

Előtérbe kerül a köztársasági könyvtárak 
problémája is: nemzeti könyvtári státust kell kap
niuk, még az autonóm köztársaságokban is. 
Azok a nemzetiségek, amelyek most hozzák létre 
könyvtári hálózataikat, de nem rendelkeznek te
rületi autonómiával, valószínűleg szintén nem 
boldogulnak majd központi könyvtár nélkül.

Az állomány nyelvi összetétele terén igen sok 
a tennivaló: növelni kell a nemzeti nyelvű könyv
kiadás mennyiségét; fejleszteni kell az anyanyelvi 
oktatást, illetve az egyes nemzeteknél magát az 
írásbeliséget. Minden köztársaságban emelkedik 
a nemzeti iskolák száma, új sajtóorgánumok in
dulnak.

A köztársaságokban hozott „nyelvi törvények” 
nem egyformák, némelyikük a köztársaság terü
letén élő összes nemzetiség nyelvét egyenrangú- 
ként kezeli, míg mások elsőbbséget adnak vala
melyik nyelvnek. Nehézséget okoz az új hivata
los nyelv megtanulása a más ajkúaknak 
megfelelő szótárak, nyelvkönyvek híján, még a 
fejlettebb könyvkiadással rendelkező köztár
saságokban is.

A nemzeti könyvkiadás és könyvtári állomány
fejlesztés nem mehet az orosz rovására sem, 
egyrészt mert számarányát tekintve az orosz 
nemzet a legnagyobb, másrészt az orosz nyelv 
közvetítheti a világ kultúráját a nemzetiségek szá

mára, ill. közvetítő nyelv lehet az egyes nemzeti
ségek értékeinek közkinccsé tételében.

Belátható ideig sok nemzetiség nemzeti nyel
vű könyvállománya csak néhány száz vagy tíz 
kötetből fog állni, a megfelelő értelmiségi gárda 
hiánya és a potenciális olvasóközönség kis lét
száma miatt. Az előállítási díjak emelkedése miatt 
a nemzetiségi könyvkiadás veszteséges lesz. A 
nemzetiségi könyvkiadásnak megfelelő jogi vé
delmet kell élveznie, ami állami megrendelést, a 
kispéldányszámú művek anyagi támogatását, a 
könyvtárak számára a nemzetiségi könyvek meg
vételére elkülönített keretek biztosítását stb. je
lenti. A kis példányszámban szükséges könyvek 
sokszorosított formában is bekerülhetnek a 
könyvtári állományba. A nemzeti nyelvű könyvek 
egy részét a könyvtárak közötti állománycserével 
is el lehet juttatni potenciális olvasóikhoz. A na
gyobb köztársaságok (pl. Ukrajna) gondoskod
nak is a határaikon kívül élő honfitársaik könyvel
látásáról.

Sok nemzetiség (pl. a németek, lengyelek, 
zsidók, bolgárok, magyarok, koreaiak, görögök 
stb.) könyveliátását csak a külföldi könyvbeszer
zés növelésével lehet biztosítani, amihez megfe
lelő anyagi forrást kell találni. Tágítani lehet a 
nemzetközi kiadványcserében résztvevő könyv
tárak körét.

A problémák megoldásában kulcsszerepet 
játszanak a könyvtárosok. Feladataik: a könyvtári 
hálózatok létrehozása, a fordításra, ill. kiadásra 
javasolt művek jegyzékének összeállítása, igény- 
kutatás az olvasók körében.

(Rácz Ágnes)
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A totális hierarchiától a független együttműkö
désig

Tájékoztatási rendszer

Az elmúlt időszak állami szintű információpo
litikáját jogi, gazdasági és szervezeti aspektusok
ból elemezve és értékelve a szerző megállapítja, 
hogy valójában nem információpolitikával, ha
nem csupán tudományos-műszaki ill. tömeg
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kommunikációs politikai örökséggel lehet szá
molni a volt Szovjetunióban. Az információs tár
sadalom szükségességét a fejletlen hálózatok, a 
teljes információs szabadság és a szabad infor
mációcsere hiánya felismerhetetlenné teszi. Az 
alkotmány sem fejezi ki az általánosan elfogadott 
emberi jogok keretében az információhoz való 
jogot. Az 1984 óta hatályos Könyvtárügyi jogsza
bály nem az információcsere szabadságát, ha
nem lényegében a marxizmus-leninizmus propa
gandáját tekinti fő célnak. A szerző fontosnak 
tartja, hogy az információs törvény, és más, a 
nyomdák, levéltárak stb. működésével kapcsola
tos törvények és szabályok a nemzetközi jogi do
kumentumokhoz igazodjanak.

Az információs terület túlzott jog i szabályo
zottsága sok tilalomfát állított az állampolgárok 
elé. Nem csoda, hogy a könyvtárakra és levéltá
rakra vonatkozó elavult gyakorlati útmutatók er
dejét nehéz ritkítani. E tarthatatlan helyzet a pe
resztrojka idején sem változott. Hiába hirdeti az 
olvasójegyre nyomtatott lózung „A könyvtárak 
gyűjteménye a szovjet nép nemzeti kincse”, kiál
lításához nem elegendő a személyi igazolvány, 
egyéb munkahelyi vagy iskolai dokumentumokat 
is be kell mutatni. A könyvtár használatára vonat
kozó szabályok az olvasót eleve potenciális bű
nösként kezelik, félelmet keltő pontokban felso
rolva az egyes szabálytalanságért kiróható bün
tetések seregét. Ez hűen tükrözi a jognak, mint 
„az állam előtti felelősségnek” totalitárius értel
mezését az információ terén. A könyvtáros pedig 
nem az olvasói jogok garanciájaként, hanem a 
potenciális bűnös felügyelőjeként szerepelt, 
majdhogynem legfőbb könyvtárosi feladatként. A 
közkönyvtárakban az olvasói tudat kommunista 
szellemben való nevelésében nyilvánult meg a 
totális állami magatartás. Az ajánló bibliográfiák, 
könyvek végtelen számú szűrőkön mentek át, 
kezdve a szerző „belső cenzúrájától” a bibliográ
fus éber tekintetéig. A másként gondolkodással 
folytatott kérlelhetetlen harcnak értékes könyv- 
gyűjtemények is áldozatul estek.

Egyelőre a belső információpolitika radikális 
átalakítása lényegesen elmarad a nemzetközi po
litikában megfogalmazottakhoz képest. Örvende
tesen erősödő jelenség, hogy az egyirányúsított 
információátadás a visszacsatolást mind inkább 
figyelembe vevő kommunikáció felé tart. F.M. Sa- 
ragosa, a Római Klub egyik vezető egyénisége 
1989-es cikkeiben jól kifejezi a személyes szintű 
információ szerepét az információs folyamatok

egészében, ami teljes ellentétben áll azzal a ko
rábbi állami hierarchikus információs piramissal, 
amely a felhasználóval a legkevésbé sem törő
dött. Az információs rendszer stratégiai feladatai 
között a védelmi célok, a katonai-ipari komplexu
mok kiszolgálása, nagyméretű információs köz
pontok létrehozása kevés széleskörű szolgálta
tással volt a jellemző. Az információs politika eta
tista típusú tudaton alapult, melynek egyik 
terméke az apátiába süllyedt „alázatos felhaszná
ló”. Számára nehéz út vezet a polgári önállósá
gig a deideologizálódó társadalomban.

Az információs politika gazdasági tényezői az 
előbbieknél még nehezebben feloldható ellent
mondásokat tartalmaznak. Az informatizálási ter
vek az eszköz- és pénzhiányos gazdaságban in
kább illúziónak tűnnek. Az információ áruvá válá
sa és a magánkezdeményezésekkel fejlődő 
konkurencia részben változást indukált. De kor
mányzati szinten szakértői bizottságra lenne 
szükség az informatizálásra fordítható összegek 
hatékony befektetésére.

Az informatizáció kulturális aspektusát a poli
tikai, az intellektuális és az információs kultúra 
hármasa együttesen alkotná. A kultur-szociológia 
fejletlensége, a fiatalok intellektuális fejlődésére 
vonatkozó mutató visszaesése újabb feladatokat 
állít az információpolitika elé.

Jelenleg az információpolitikai koncepciók át- 
és újrafogalmazásában a technokrata szemlélet 
érvényesül. Nem vizsgálják a kormánypolitika ha
tásmechanizmusát az információs technológia 
innovatív folyamataira. Nehéz prognosztizálni, s 
a szerző a jövőre nézve mindössze kívánatos
ként jelöli meg a címben szereplő irányt.

(Bíró Júlia)
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A fösvény kétszer fizet

Gazdálkodás -könyvtárban; Könyvtárügy; Statisz
tika; Személyzet

A könyvtár az a demokratikus intézmény, 
amely egyformán biztosítja minden állampolgár 
számára az információhoz, tudáshoz jutás lehe
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tőségét, esélyét. Ezt a feladatot azonban csak 
úgy tudja ellátni, ha az a társadalom, amelynek 
szolgálatára hivatott, biztosítja számára a megfe
lelő körülményeket: elégséges költségvetést, 
anyagi és műszaki eszközöket, a személyzet 
képzését és továbbképzését stb.

Még az igencsak torzító szovjet statisztika 
vizsgálatából is kiderül, hogy a könyvtárügy fej
lettsége katasztrofálisan elmarad a kapitalista or
szágokétól, de sok tekintetben (pl. gépesítettség) 
még egyes fejlődő országoktól is; és az elmara
dás nőttön nő.

A kulturális szférát a maradékelv alapján fi
nanszírozzák, és még ebben is csak az utolsó 
morzsák jutnak a könytáraknak. Az utolsó 20 év
ben mintegy 2,5-szeresre nőtt a könyvtárakra for
dított összeg, de ez messze elmarad az egész 
költségvetés növekedési ütemétől. Kiegészítő tá
mogatást a könyvtárak mindig csak az áremelke
dések kompenzálására kaptak.

Az 1988-as költségvetési kiadásokat vizsgálva 
az derül ki, hogy a könyvtárak, amelyek tízszer 
nagyobb kulturális-információs potenciállal ren
delkeznek, mint a többi kulturális ágazat, egy ál
lományegységre kivetítve tízszer kevesebb támo
gatást kapnak, mint a múzeumok és a kiállítóter
mek (40 kopejkát szemben a 4 rubel 22 
kopejkával). Ezért teljesen hiányoznak a könyv
tárakból a korszerű információtechnológiai esz
közök. Ebből a politikából kiindulva tervezték az
1986-90-es beruházásokat is, így csak kis szám
ban épültek új könyvtárak, a teljes költségvetés
nek csak 4%-a jut az elodázhatatlan tatarozások
ra (az épületek 80%-a szorul rá, ebből 2,1% vész
helyzetben van, 10,3% teljes felújítást igényelne).

A másik fő probléma a személyzet. Emelni 
kellene a könyvtáros szakma presztízsét a társa
dalomban. A múltban a tudományos akadémia 
vezetője, az egyetem rektora általában könyv
táros volt, a könyvtáros a szellemi élet közép
pontjában állt, Oroszország legjobbjai dolgoztak 
könyvtárakban. Az 1920-as évektől ez a helyzet 
gyökeresen megváltozott, és különösen kataszt
rofális a nyugati helyzettel összevetve. 1989-ben 
a kulturális szférában dolgozó 2,5 millió ember
ből csak 13% volt könyvtáros (2 fő/könyvtár). A 
fluktuáció 30%-os évente, a képzettség szintje 
rohamosan csökken. Egy diplomás könyvtáros 
kiképzésére -  minden képzési formát beleszá
mítva -  évente 100 rubelt költenek, szemben az 
egyéb szakképzett munkaerő képzésére fordított 
átlagosan 760 rubellel. Ebben az összegben tük

röződik a könyvtárosképző intézmények techni
kai felszereltségének alacsony színvonala is. Nin
csenek kidolgozva az egyes munkakörök képesí
tési követelményei, így a képzési formák tartalma 
és színvonala igen eltérő. Egyéb diplomásokat 
csak megfelelő kedvezményekkel (pl. rövidebb 
munkahét, rugalmas munkaidő, a másodállás le
hetősége) lehet a pályára csalogatni.

A könyvtárügy gondjait nem lehet megoldani 
a térítéses szolgáltatások bevezetésével sem, rá
adásul nem is etikus az olvasókkal 2-3-szorosan 
megfizettetni azt, amire az állam nem költ. Meg
felelő átcsoportosítással lehetne költségvetési 
forrásokat találni, még a gazdaság mostani hely
zetében is (pl. a kultúrára ugyanannyit kellene 
fordítani, mint a védelmi kiadásokra -  hasonlóan 
az USA-hoz; és ennek is legalább a felét könyv
tári célokra!). A könyvtárépítés és -tatarozás is 
jobban menne, ha az építkezések elhúzódásáért 
progresszíven emelkedő pénzbírságot vezetné
nek be, amit a helyi tanácsok kapnának meg -  
közvetlenül a könyvtárak üzemeltetési költségeire.

A könyvtárnak juttatott adományok, vállala
toktól, szponzoroktól származó támogatások a 
könyvtár(osok) tulajdonát képezik, létük nem je
lentheti a költségvetési pénzek csökkentését. Be 
lehet vezetni a könyvtárak céltámogatását is (pl. 
pályáztatás).

A könyvtárügy fejlesztési programját nem 
szabad szembeállítani más, ugyancsak fontos 
gazdasági programokkal. Fejlesztése nélkül nem 
képzelhető el a társadalom fejlődése sem, a 
programot az információs társadalom kialakítá
sának programjába kell beágyazni.

(Rácz Ágnes)

92/120
WILKINS, David: Better read than red in USSR 
libraries = Libr.Assoc.Rec. 93.vol. 1991. 9.no. 
580-581. p.

Az átalakulás jelei már jól láthatók a szovjet 
könyvtárakban

Könyvtárügy; Tanulmányút

1990 tavaszán rendezték a Szovjetunióban az 
angol könyvtárosok második tanulmányútját. A 
programot a British Council finanszírozta, a ven
déglátó könyvtárak szervezték meg.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A glasznoszty szelleme minden téren meg
nyilvánult; például előkerültek a régebben zárolt 
művek: Szolzsenyicin, Zamjatyin, Nabokov alko
tásai. Egy moszkvai lakótelepen egy független 
könyvtár is működik, amely kifejezetten a nem hi
vatalos irodalom megőrzésére vállalkozik: földa
latti újságokat, szamizdat kiadványokat, sőt, még 
iskolai lapokat is gyűjt.

Változott a könyvtárosok viselkedése és 
szemlélete is. A dolgozók képviseleti testületeket 
alapítottak, melyeknek sikerült elérniük, hogy az 
új igazgatókat válasszák. A Moszkvai Könyvtári 
Egyesület saját folyóiratot ad ki, és megpróbál 
munkahelyet találni az elbocsátott könyv
tárosoknak.

A szovjet könyvtári rendszer meglehetősen 
egységes az angolhoz viszonyítva. Az orosz 
könyvtárak jellegzetessége a személyzettel ellá
tott olvasóterem: fényes, tágas, tele zöldnö
vénnyel és hosszú asztalokkal, melyeken az olva
sóknak külön lámpájuk van, de nincsenek kuta
tófülkék, ahol zavartalanul tanulmányozhatnák a 
könyveket.

A Külföldi Irodalom Könyvtárában van ameri
kai olvasóterem, francia kulturális központ, s ter
vezik egy brit kulturális centrum létrehozását is a 
British Council segítségével. A vendégek tanul
mányújuk során itt látták az egyetlen olvasóter
met, melyben a vallásos irodalom hozzáférhető 
volt.

A szovjet könyvtárak bőségesen el vannak 
látva munkaerővel. Ezt részben ódivatú módsze
reik indokolják, de ami fontosabb: az ottani 
könyvtárosok valóban irányítják, tanácsokkal lát
ják el az olvasókat. A tudományos könyvtárak 
igyekeznek a humán műveltség alapjait is ter
jeszteni. Van ahol gyorsolvasást, másutt idegen 
nyelveket oktatnak. Viszont rendkívül kevés a 
nyomtatott ismertető, igaz, van sok, az eliga
zodást megkönnyítő plakát. Még mindig nagy
mértékben veszik igénybe a cédulakatalógust, 
melynek van külön olvasói és külön szolgálati 
változata.

A szabadpolcos rendszer kevéssé jellemző. 
Kezdik bevezetni a korszerűbb technikákat, de a 
haladás nem egységes és inkább a kulisszák 
mögött zajlik. A vendégek nem találkoztak auto
matizált könyvkiadással, sem online kereső rend
szerrel, mely az olvasó számára hozzáférhető lett 
volna. Az volt az általános benyomásuk, hogy az 
orosz könyvtárak félúton vannak: próbálják ma

guk mögött hagyni a régi korlátozásokat és alkal
mazkodni a demokratizálódási folyamatokhoz.

(Mátyus Krisztina)

Központi szolgáltatások

Lásd 154

Együttműködés

92/121
KALINOVÁ, Vlasta: Model regionálneho koope- 
raŐného zdruzenia knizníc = Kn.lnf. 23.roÓ. 1991.
4.no. 167-169.p. Bibliogr. 10 tétel.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Regionális könyvtári együttműködési társulás 
modellje

Együttműködés -regionális

Nincs ország, ahol a könyvtári ellátásnak ne 
lenne valamiféle rendszere. Most, hogy a korábbi 
„egységes könyvtári rendszer” Szlovákiában is 
összeomlóban van, meg kell találni azokat a le
hetőségeket, amelyek realizálása révén előbb- 
utóbb kialakul a körülményeknek megfelelő új 
rendszer. Természetesen ehhez sehonnan sem 
lehet „kész recepteket” átvenni, az ország szak
mai feltételeiből és tapasztalataiból (pl. amiket a 
falusi ellátás körzetesítése közben vagy a fentről 
való szervezés kudarcai nyomán szereztek) kiin
dulva kell megtalálni a kiutat.

Ilyen kiútnak kínálkoznak a regionális könyv
tári együttműködési társulások, amelyek szerve
zésénél három alapelvet kell érvényesíteni. Az el
ső alapelv: e társulásoknak a kölcsönös érdeke
ket kifejező önkéntességen kell építkezniük. A 
második: minden társulásnak nyitottnak kell len
nie, nagyságától és teljesítőképességétől függet
lenül minden jelentkező könyvtárat magába kell 
fogadnia. A harmadik: az alulról való építkezés, 
ami az együttműködési formák fokozatos kibon
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takoztatását és a demokrácia érvényesülésének 
garantálását jelenti.

Ennek megfelelően a társulás vezető könyv
tárát választani kell, mégha az az adott régió leg
fejlettebb könyvtáraiból kerül is ki, a legkülönfé
lébb kooperációkat a kölcsönös és feltétel-ará
nyos kötelezettségvállalások alapján kell 
elindítani, és biztosítani kell a tanácsadó szervek 
szabad és hatékony működését. Igen fontos, 
hogy a társulások működése minden tekintetben 
kielégítse az IFLA által megszabott könyv
tárhasználati jogokat és normatívákat.

(Futala Tibor)

Lásd még 133,139, 152-153, 157,167

Jogi szabályozás

92/122
Zakón Éstonskoj Respubliki o nacional’noj biblio- 
teke Éstonii = Bibliotekar’. Moskva. 1991. 9.no. 
31-32.p.

Törvény Észtország nemzeti könyvtáráról

Jogszabály -könyvtárügyi [forma]; Nemzeti 
könyvtár

Az Észt Köztársaság Legfelső Tanácsa 1990. 
november 15-én törvényt fogadott el az észt 
nemzeti könyvtárról. E törvény annak a törekvés
nek a jegyében született, amely a volt Szovjet
unióban működő köztársasági könyvtárakat ala
kítaná át igazi nemzeti könyvtárakká.

A tallini Állami Krejcvald Könyvtár 1918-ban 
alakult, és 4 millió 125 ezer kötetes állományával 
mára a köztársaság legnagyobb könyvtárává 
vált. Ezt a könyvtárat ruházza fel a törvény nem
zeti könyvtári funkciókkal. (A cikk közli a törvény 
teljes szövegét.)

Az új jogszabály értelmében: az észt nemzeti 
könyvtár központi tudományos könyvtár, amely 
egyben a parlamenti könyvtár szerepét is betölti. 
Feladatainak megfogalmazásánál figyelembe 
vették az UNESCO-nak a nemzeti könyvtárakra 
vonatkozó irányelveit is.

A könyvtár köteles megőrizni a történelmi és 
kulturális értékkel bíró könyveket és egyéb doku

mentumokat. Állománya és adatbázisai állami vé
delem alatt állnak, és mindenki számára hozzá
férhetők. A hozzáférést csak az államtitkok, illet
ve a személyiségi jogok védelme korlátozhatja. A 
könyvtárnak az észtországi kiadványokkal kap
csolatban kötelespéldány-joga van, maga is foly
tathat kiadói tevékenységet.

Nemzeti könyvtári feladatai: az észt patriotika 
(Estica) gyűjtése, megőrzése, feldolgozása; az 
észt államiság, gazdaság és kultúra fejlődését 
szolgáló dokumentumok gyűjtése és feldolgozá
sa; a világ kulturális értékeinek közvetítése; az 
észt nemzeti bibliográfia ilL a kiadói statisztika el
készítése; a kevéssé használt irodalom országos 
szintű őrzése; könyvtárügyi, bibliográfiai, biblioló- 
giai és informatikai tudományos tevékenység.

Parlamenti könyvtári feladatai: jogi, történe
lemtudományi, politológiai gyűjtőkör kialakítása, 
jogszabályok gyűjtése és adatbázis-építés; jogtu
dományi nemzeti szakbibliográfia összeállítása; a 
parlamenti levéltár kezelése; a képviselők és az ál
lami tisztviselők irodalom- és információellátása.

Szolgáltatásai: helybenolvasás és másolat
szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, igény sze
rint szakirodalmi szemlék készítése és iroda
lomkutatás, SDI-szolgáltatás, referensz-, tájékoz
tató és fordítószolgálat működtetése.

A könyvtár élén a főigazgató áll, akit a köztár
saság Legfelső Tanácsának elnöksége nevez ki. 
Az irányító munka segítésére ill. ellenőrzési cél
ból az igazgató mellett a nemzeti könyvtár taná
csa áll. Ez a tanács hagyja jóvá a nemzeti könyv
tár alapszabályzatát és egyéb dokumentumait.

Az észt nemzeti könyvtárat az állami költség- 
vetésből kell finanszírozni.

(Rácz Ágnes)

Könyvtárosi hivatás

92/123
ADAM, Ralph: Laws for the lawless: ethics in (in
formation) science = J.Inf.Sci. 17.vol. 1991. 6.no. 
357-372.p. Bibliogr. 51 tétel.

Res. angol nyelven.

Törvényeket a törvénytelenségbe; etika a tájé
koztatástudományban

338 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

Dokumentáló -felsőfokú; Könyvtárosetika

A tájékoztatási szakemberek egyre inkább 
részt vesznek olyan tevékenységekben, amelyek
nek etikai vonzataik lehetnek: az információforrá
sok kiválasztásában, az output értékelésében, 
használati vizsgálatok lebonyolításában stb. Ke
vés útmutatás van arra vonatkozóan, hogy mi
lyen a célszerű magatartás, és egyelőre nem áll 
rendelkezésre megfelelő viselkedési kódex a 
szakma számára. Az e kódex hasznosságáról 
szóló viták gyakran parttalanok voltak, és nem 
tértek ki arra a legfontosabb kérdésre, hogy az 
információ szolgáltatható-e egyáltalán semleges 
módon, az értéket figyelmen kívül hagyva. A cikk 
a semleges információszolgáltatás melletti és el
leni érveket vizsgálja, és számba veszi a tájékoz
tatási munka és kutatás etikai problémáinak fő 
területeit, mielőtt rátérne annak vizsgálatára, 
hogy egy hivalatos etikai kódex valóban a leg
jobb megoldás-e a szakma számára.

(Autoref.)

Lásd még 124,164,177

Oktatás és továbbképzés

92/124
WOJCIECHOWSKI, Jacek: Amatorszczyzna i 
profesjonalizm = Bibliotekarz. 1991.9.no. 2-4.p.

Amatőrség és professzionalizmus

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés

Minden szakmában fel-felüti a fejét az amatőr- 
ködés, a könyvtáriban különösen. Ez felettébb 
káros a könyvtári szolgálat teljesítményeire néz
ve. Sokkal több profi kellene a könyvtárakba, 
mint amennyi van belőlük.

De hogyan válhat valaki profi könyvtárossá? 
Elvileg a szakmai gyakorlat, a szakirodalom olva
sása és a szakmai képzés útján. Sajnos, Lengyel- 
országban e három út egyike sem akadálytalan.

A szakmai gyakorlat, a „mesterek” keze alatt 
való dolgozás intézménye ritka és kiforratlan. Hi
ányzik hozzá a megfelelő motiváció. Se a „mes

ter”, se a „tanítvány” nem kap semmiféle ösztön
zést (megbecsülést, fizetést) erre. A vezetőknek 
meg egyenesen érdekük, hogy „fogaskerék-mun
katársakkal” legyenek körülvéve, hisz azok nem 
követelődznek, nem „látnak bele a fazekakba”.

A szakirodalom olvasása révén elméletileg 
bárki profivá nőhetné ki magát. Még a lengyel 
munkák és publikációk is alkalmasak lennének 
efféle funkció betöltésére. Csakhogy: a külföldi 
szakirodalom legfeljebb a központokban van 
meg, de még a hazai sem jut el minden könyv
tárba. A képző intézményekben a példányszám- 
nyomor szűkíti hatását. És itt megint előjön a 
motiváció hiánya. Becslések szerint a könyv
tárosok 30-40%-a egyáltalán nem tud a szakiro
dalom meglétéről, és 5-10%-uk érdeklődik csak 
iránta.

A képzés terén ellentmondásos a helyzet: né
hány rangos intézmény és képzési forma mellett 
rengeteg a kvázi intézmény és forma (főként a 
történeti stúdiumok túltengése ludas ebben). 
Lengyelországban hiányzik az állami vagy az 
egyesületi egységes szakmai vizsga intézménye, 
így aztán az is szakképzett könyvtárosként lép 
fel, aki nem az, hanem valami más.

(Futala Tibor)

92/125
FUTÁS, Elizabeth -  ZIPKOWITZ, Fay: The fa
culty vanishes = Libr.J. 116.vol. 1991. 14.no. 
148-152.p. Bibliogr. 9 tétel.

Könyvtárosképzés: eltűnnek az oktatók...

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Oktató 
-könyvtárosképzésben

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban 
egyre fogyatkozik a könyvtárosképző iskolák 
száma, egyre nehezebb új oktatókat találni, akik 
pedig még a pályán vannak, igyekeznek azt el
hagyni. Egyre több iskola zár be, a főiskolai kép
zés lesüllyed a tanfolyami oktatás szintjére. Az in
formáció a technikai fejlődés miatt más szakmák 
kezébe kerül, melyek művelői az információt áru
cikknek tekintik, megszerzését nem tartják az 
egyén jogának.

Az, hogy egyre kevesebben választják a főis
kolai tanári állást, a felsőfokú oktatás csökkenő 
anyagi támogatásának köszönhető. Az oktató
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gárda korosodása általános probléma, a könyv
tártudományt tanítók ráadásul még idősebbek, 
inkább a tapasztalt szakemberek közül kerülnek 
ki. Sokan pályamódosítással vagy gyermekük fel
nevelése után lépnek erre a területre. Az oktatók 
egy idő múlva rendszerint visszatérnek tanul
mányaikhoz, hogy megszerezzék a doktorátust.

Az oktatói kezdő fizetések más könyvtári 
szakmákkal összehasonlítva nem versenyképe
sek. Ráadásul kutatásra is nehéz pénzt keríteni. 
A legnagyobb könyvtárak doktori fokozatot vár
nak a vezető pozíciókat betöltőktől, és egy ottani 
állás sokkal jövedelmezőbb, mint a tanári. A tan
székek nem vonzanak elég fiatalt, akik felválta
nák az idősebb generációt.

Több olyan iskola is megszűnt a közelmúlt
ban, mely a doktorátus megszerzésére irányuló 
programot is kínált. Nemcsak a doktori fokozat 
elnyerésének esélyei csökkentek, hanem a taní
tás lehetőségei is beszűkültek. A legtöbb még 
meglévő program nem tartalmazza a szakma új 
szempontjait, nem érinti az interdiszciplináris te
rületeket, nem építi be a technika új eredményeit.

A szerzők kérdőívet állítottak össze a könyv
tárosképző iskolák számára, melyet az USA és 
Kanada 627 teljes munkaidős oktatójának küld
tek szét 1989-ben. 80,5% válaszolta meg, így ez 
a vizsgálat teljeskörűnek tekinthető. Rákérdeztek 
korukra, nemükre, pályájukra, esetleges pálya- 
módosításukra és tervezett visszavonulásukra.

A könyvtárosi munkában a nő-férfi arány 4:1, 
a képzésben 1:1. A tipikus főállású oktató 50-es 
éveinek elején jár. (Az összes tudományterületet 
véve: 47 év). A főállásban lévők 12%-a nincs vég
legesítve és nincs abban a helyzetben, hogy erre 
számíthatna. Ez is távol tartja az utánpótlást. Az 
előjelzések szerint 2000-re a jelenlegi oktatók 
mintegy fele visszavonul. Ezen túlmenően, a 
megkérdezettek 60%-a gondolja úgy, hogy 
abbahagyja a főállásban való tanítást még nyug
díjba vonulása előtt. Az információra és számí
tástechnikára szakosodottaknak viszonylag ala
csony az átlagéletkoruk, 49,6 év. A nők átlago
san 4 évvel fiatalabbak: ez azt mutatja, hogy 
nemrég léptek e hagyományosan férfiak által 
uralt területre. Akiknek a feldolgozó munka a 
szakterületük, viszonylag idősebbek. Az ifjúsági 
szolgáltatások szakemberei az oktatók fiatalabb 
hányadát képviselik. A nemzetközi könyvtárügy 
szakon, az oktatókat képző szakon, a könyv
tártípusok szerinti szakokon sincsenek az okta
tók elegen.

A könyvtárosoknak és az oktatóknak meg kell 
kezdeniük a lobbizást, hogy új embereket tobo
rozzanak, ha meg akarják óvni az életképes 
szakmai alapismereteket adó szilárd oktatási 
rendszert.

(Mátyus Krisztina)

92/126
TALLMAN, Julie I.: International-student percep
tions of their faculty in U.S. library and informati
on science programs = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 
32.VOI. 1991.1/2.no. 47-60.p. Bibliogr.

Hogyan látják oktatóikat az USA-ban könyv
tár- és tájékoztatástudományi képzésben részt 
vevő külföldi hallgatók

Felmérés; Külföldi hallgató; Oktató -könyv
tárosképzésben

A cikk egy 1990-es kutatásról számol be. A 
külföldi hallgatók azt nyilatkozták, hogy a köze
pesnél kevésbé elégedettek a következőkkel: a 
jelentkezést megelőzően az oktatókról kapott in
formáció minősége; a szemináriumokon a nem
zetközi témák előfordulása; az oktatók tapasz
talatai a hallgatók saját országának könyv
tárügyéről; az oktatók érdeklődése nemzetközi 
szakmai témák iránt; és az oktatók ismeretei a 
külföldi hallgatók problémáiról. A cikket ajánlá
sok zárják a külföldi hallgatók beilleszkedési 
problémáinak enyhítésére.

(Autoref.)

92/127
WILLIAMSON, Joan: One person libraries and in
formation units: their education and training 
needs = Libr.Inf.Res.News. 51.no. 14.vol. 1991. 
12-19.p. Bibliogr.

Az egyszemélyes könyvtárak és tájékoztatási 
intézmények oktatási és képzési igényei

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Oktatá
si anyag; Vezetés

Az egyetemi „master” fokozat eléréséhez ké
szített felmérés keretében a szerző arra keresett

340 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

választ, milyen továbbképzési igényei vannak az 
egyszemélyes könyvtárban dolgozóknak, milyen 
formában lenne a legcélszerűbb megoldani a 
képzésüket, és melyik szervezet feladata lenne ez.

Az egyszemélyes könyvtárban dolgozók fel
adatának természetéből fakad, hogy nemcsak 
magas szintű szakmai tudásra van szükségük 
(amely, egyedüli képviselői lévén, a szakma 
presztízsét meghatározhatja az intézményben), 
hanem politikai érzékre és vezetési ismeretekre, 
készségekre is. Helyzetüket nehezíti, hogy a kép
zés nagyobb intézmények vezetésére készít fel, 
ha egyáltalán rendelkeznek szakirányú végzett
séggel. (A felmérésben résztvevők 25%-ának 
nem volt információs végzettsége.) Kedvezőtlen 
a társadalmi környezet is: a szakmai testületek
ben kevesen ismerik az egyszemélyes könyv
táros sajátos helyzetét, az anyaszervezetek pe
dig általában nincsenek tisztában azzal, milyen 
képzettségre lenne szükség az egyszemélyes 
könyvtárban, vagy cinikusan lemondanak erről, 
hogy alacsonyabb besorolású munkatársat alkal
mazhassanak.

A könyvtáros végzettségűek elsősorban az in
formációs technológia, a nem könyvtáros vég
zettségűek a könyvtárosi készségek területén 
igényeltek továbbképzést, elsősorban az új tech
nológia használatára, az információs forrásokra, 
a kommunikációs készségekre, az információke
resésre, a személyes fejlődésre és a használói 
igények értékelésére vonatkozóan.

A továbbképzésben való részvételt a válasza
dók 28%-ánál az időhiány akadályozta meg, ami 
jobb munkaszervezéssel kiküszöbölhető lenne. 
28% hivatkozott arra, hogy nem rendelkezik kellő 
tájékoztatással a tanfolyamokról, 50% szerint 
ezek rosszul szervezettek. 71% drágának találja 
a tanfolyamokat, és nem kedvező az sem, ha 
messze kell utazni. A fél-egy napos, esetleg egy
másra épülő kurzusok felelnének meg a legjob
ban az igényeknek. A házon belüli vagy távokta
tási formák közül csak a számítógéppel támoga
tott oktatás jöhet szóba.

A könyvtáros iskoláknak az alapképzésbe is 
bele kellene venniük a „szóló könyvtárosok” szá
mára fontos ismereteket, és aktívabban kellene 
közreműködniük továbbképzésükben is, vállvet
ve egy amerikai mintájú szakkönyvtáros-egyesü- 
lettel, mivel ezen a területen a legtöbb az egysze
mélyes könyvtár.

A Könyvtáros Egyesület (Library Association) 
és az Aslib kurzusai nem kielégítőek, és a tanfo

lyamokról szóló tájékoztatás színvonalát is emel
ni kellene. Az egyesületek feladata lenne erősíte
ni a munkaadókban a felismerést, hogy a betaní
tás és a továbbképzés a nekik nyújtott szolgálta
tások színvonalát, a dolgozó motiváltságát emeli, 
és elősegíteni, hogy megfogalmazzák mit várnak 
el könyvtáruktól, információs irodájuktól.

(Orbán Éva)

92/128
MACAULAY, Karen E.: Hosting a library school 
placement: the pleasures and pitfalls = Pers.- 
Train.Educ. 8.voi. 1991.1.no. 8-13.p.

Hogyan szervezzük meg könyvtároshallgatók 
gyakorlati képzését könyvtárunkban?

Gyakorlati képzés

Gyakorló könyvtárosok szívesen részt vállal
nak a könyvtárosképzésben, de ha egy hallgató 
kerül a könyvtárukba szakmai gyakorlatra, mégis 
tanácstalanok. Hogy egy szakmai gyakorlat 
mennyire sikeres, az három tényezőtől függ: a 
gondos előkészítéstől, a részletekbe menő meg
szervezéstől és a gyakornokokkal foglalkozó 
könyvtárosoktól. A legfontosabb, hogy a gyakor
nok a könyvtári munka és a szolgáltatások minél 
több oldalát megismerje, és ezen keresztül meg
értse a könyvtári munka lényegét.

A 3-4 hetes gyakorlati program megszervezé
se egy megyei vagy nagyvárosi könyvtárban a 
legegyszerűbb. A tanulónak lehetősége nyílik ar
ra, hogy a központi könyvtáron kívül a könyv
tárhoz tartozó fiókokkal, a speciális ellátásról 
gondoskodó részlegekkel, vagy a városban mű
ködő más típusú könyvtárakkal is megismerked
jen. A főkönyvtárban is sokféle munkát tanul
mányozhat. Ez azonban hátránnyal is járhat, 
mert sokfelé szóródhat a gyakornok figyelme. 
Egy kisebb könyvtárban nagyobb a fogadó 
könyvtárosok felelőssége és koncentráltabban 
kell megszervezni a feladatokat. Ez több időt 
vesz el a könyvtárosoktól a saját munkájuk rová
sára. Gondos szervezéssel, előkészítéssel elke
rülhetők a hátrányok. A szakkönyvtárban végzett 
gyakorlat akkor a leghasznosabb, ha a diák már 
korábban is érdeklődött az adott szakterület 
iránt, s van már tapasztalata a könyvtári munká
ban is. Egy tapasztalatlan könyvtáros-hallgató
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számára egy nagyobb közművelődési könyvtár 
megfelelőbb helyszín.

A gyakorlat megtervezésekor a szervező 
könyvtárosnak ismernie kell a tanuló szakmai 
előéletét, hogy annak függvényében állítsa össze 
a programot. A diákok gyakorlati tapasztalaitól 
függetlenül a túlságosan egyedi sajátosságok 
megismertetésére ne törekedjen a fogadó könyv
tár. A programkészítésnél legjobb, ha a könyv
táros visszagondol saját gyakorlati idejére, és az 
akkor rossznak tartott megoldásokat elkerüli. A 
gyakornok nem szabad munkaerő, vagy kuli
munkás, hogy az elmaradt feladatokat elvégez
ze. Ne feledkezzen meg arról sem a programké
szítő, hogy a gyakornok, félve a megcímkézéstől 
és a kiközösítéstől, nem szívesen panaszkodik. A 
program az általános ismeretektől haladjon a 
speciális felé és amit csak lehet, a gyakorlatban 
is ismerjen meg a hallgató. A rutinmunkák nem 
maradhatnak ki, bár a hallgatókban nagy az 
ellenállás az unalmas, adminisztratív feladatokkal 
szemben. Ezért fontos, hogy a könyvtáros meg 
tudja magyarázni az egyes feladatok lényegét, 
hogy a gyakornok mindig értelmét lássa annak, 
amit végez. Az időbeosztás kialakításánál arra is 
ügyelni kell, hogy egy nap ne kelljen sokféle 
helyszín között ingáznia a diáknak. Jó, ha már a 
gyakorlat elején pontosan tudja, hogy melyik 
nap, milyen feladat vár rá. Legyen tartalékban 
egy olyan lista is, amely programzavarok esetén 
lép életbe és hasznos tennivalókról gondoskodik 
(pl. behasonlítás, bibliográfiakészítés stb.). Más 
könyvtárak meglátogatása különösen akkor fon
tos, ha kiskönyvtár a gyakorlat helyszíne. E prog
ramnak a szakmai hasznán túl nagy előnye az is, 
hogy a fogadó könyvtár dolgozói lélegzetvételnyi 
időhöz jutnak. Egy óránál hosszabb időt ne kell
jen a gyakornoknak ugyanazzal a feladattal tölte
nie. Vannak munkaterületek, amelyeket csak 
konzultációk során lehet megismertetni a hallga
tóval (vezetés, gyarapítás stb.), de a túl korai be
szélgetések tapasztalatlan hallgató esetében ku
darchoz vagy téves következtetések leszűrésé
hez vezethetnek. A diákok kritikai észrevételeit 
nem szabad támadással viszonozni, hanem kellő 
tapintattal kell leszerelni.

A gyakorlat kezdetekor és a befejezésekor rö
vid beszélgetést kell beiktatni, amelyen a sze
mélyzeti vezető és a könyvtárvezető is jelen van. 
Az első beszélgetésen a diákot -  egyéni érdek
lődésének felmérésén túl -  megismertetik a 
programmal, tisztázzák az elvárásokat, megbe

szélik a gyakorlat ideje alatt készítendő írásbeli 
feladatot. Ha kellően rugalmasan állították össze 
a programot, akkor jut idő kutatásra, konzultáci
óra is. Természetesen a gyakorlat végén megtör
ténik az értékelés, és kölcsönösen megbeszélik a 
tapasztaltakat. A gyakorlat egész ideje alatt a 
szakvezető tanár kapcsolatban áll a gyakornok
kal és a könyvtárosokkal, hogy szükség esetén 
segíthessen a felmerülő problémák megoldásá
ban.

A szerző, aki a Skót Királyi Zene- és Színmű
vészeti Akadémia könyvtárosa, saját munkahe
lyéről vett példákkal színesíti az elmondottakat.

(Kovács Katalin)

92/129
MORRIS, Anne -  HUTTON, Susan: Expert 
systems teaching and research in North Ameri
can LIS Schools = Educ.lnf. 9.vol. 1991. 3.no. 
107-120.p. Bibliogr. 27 tétel.

A szakértő rendszerek oktatása és kutatása 
észak-amerikai könyvtárosképző intézmé
nyekben

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Oktatási anyag; 
Szakértő rendszer

A szakértő rendszerek technológiája fejlődő 
terület, amelynek fontosságát sok brit és ameri
kai könyvtárosképző intézmény felismeri. Egy 
kérdőíves felmérés észak-amerikai képzőintéz
ményekben azt vizsgálta, hogy hány helyen és 
milyen típusú intézményekben oktatják a szakér
tő rendszereket, milyen az oktatás jellege, milyen 
eszközök állnak hozzá rendelkezésre, a végzet
tek milyen arányban tudtak elhelyezkedni a szak
értő rendszerek területén, és milyen kutatások 
vannak folyamatban. Ahol az lehetséges volt, 
összevetették az észak-amerikai és a brit tapasz
talatokat.

(Autoref.)

92/130
INTNER, Sheila S.: A field test of the Library of 
Congress Training the Trainer course = Educ.lnf.
9.VOI. 1991.3.no. 225-247.p.
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A Kongresszusi Könyvtár oktatók számára 
szervezett tanfolyamának kipróbálása más in
tézményben

Kísérlet; Könyvtárosképző Intézmény; Nemzeti 
könyvtár; Továbbképzés

A vezetők feladata -  különösen nagykönyvtá
rakban hogy a könyvtári személyzetet megta
nítsák az információtechnológiával kapcsolatos 
ismeretekre. Ahhoz, hogy a vezetők hatékonyan 
tudjanak tanítani, el kell sajátítaniuk és be kell 
gyakorolniuk bizonyos alapvető oktatási készsé
geket, és azok használatában megfelelő gyakor
latra kell szert tenniük, de erre kevés könyvtár ad 
módot számukra. A könyvtárostársadalom jogo
san várja el a Kongresszusi Könyvtártól (LC), 
hogy ezen a területen iránymutatást adjon. Az LC 
Feldolgozási és Számítógépes Oktatási Részlege 
kidolgozta egy harmincórás tanfolyam (Training 
the Trainer) anyagát olyan munkatársai számára, 
akik oktatással foglalkoznak, és fontolgatja, hogy 
más könyvtárosoknak is lehetőséget ad ennek 
elvégzésére.

A bostoni Simmons College-ban egy kísérlet 
során próbálták ki a tananyagot a Kongresszusi 
Könyvtáron kívül. Ennek előkészítéséről, résztve
vőiről, értékelési segédleteiről, lefolyásáról és 
eredményeiről számol be a cikk. Beigazolódott, 
hogy a tananyag sikerrel oktatható külső (azaz 
Kongresszusi Könyvtáron kívüli) előadó által, kül
ső hallgatóság számára, külső helyszínen. Tehát 
relevánsnak bizonyult a könyvtári gyakorlati kép
zés igényeihez mérve, és jól bevált. A kísérlet 
alapján a szerző meg van győződve arról, hogy a 
kurzus javítja az oktatás eredményességét, telje
sítménynövelő hatású, és igencsak megtérül a 
hozzá szükséges befektetés.

(Autoref.)

92/131
BIGGS, Mary: A perspective on library science 
doctoral programs = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 32.vol. 
1991. 3/4.no. 188-193.p.

A könyvtártudományi doktorátusra való felké
szülésről

Disszertáció -könyvtártudományi

A szerző -  jelenleg könyvtárigazgató, koráb
ban oktató és maga is doktori cím birtokosa -  
úgy véli, a doktorátus (Ph. D.) kutatói fokozat, és 
hivatása az, hogy új ismereteket hozzon létre. 
Ehhez azonban elméleti keretekre, megalapozott 
módszertanra, értelmezési konvenciókra, röviden 
egy koherens tudományágra van szükség. A 
könyvtárosság azonban gyakorlati szakma, 
amely néhány fontos probléma megoldását szol
gálja. (Ilyen pl. a dokumentumok és a róluk szóló 
információk optimális hozzáférést biztosító szer
vezése; a tudósok dokumentumok iránti igényei
nek előrejelzése; a fizikai dokumentumok meg
őrzése.) Nagyon hiányos a doktorandusok kuta
tásmódszertani felkészültsége, legyen szó 
statisztikai elemzésről vagy gazdasági, történeti 
kutatásról, és ez is oka, hogy alacsony színvona
lú disszertációk születnek.

Ha elismerjük, hogy a könyvtárosság gyakor
lati szakma, amely módszertanában számos tu
dományágra támaszkodik, három megoldás le
hetséges a doktorátussal kapcsolatban. Az első, 
hogy a doktoráló könyvtáros szorosan együttmű
ködik a dolgozat elkészítésében a másik szakma 
szakértőjével (közgazdásszal, szociológussal, 
számítástechnikussal stb.), aki az e területen való 
szakszerűséget biztosítja. Ez a könyvtárosiskolát 
magukban foglaló egyetemeken lehetséges. A 
második megoldás, hogy gyökeresen átalakítják 
a könyvtártudományi doktori programot, amely
ben így nagyobb súllyal szerepelne a társtudo
mány elsajátítása, mint a könyvtártudományé. 
Ezt nehéz megvalósítani a könyvtárosiskolákban. 
Végül elképzelhető -  a szerző ezt támogatná - ,  
hogy megszűnik a könyvtártudományi doktorá
tus, és a helyébe a hallgató kutatási területe sze
rinti más szaktudományban szerzett fokozat lép. 
Ez a gyökeresen új szemléletet igénylő megol
dás egyben lehetővé tenné azt, hogy bárhol -  
nemcsak a könyvtári doktorátus kiadására kijelölt 
egyetemeken -  lehetne doktori (Ph. D.) címet 
szerezni.

(Orbán Éva)

92/132
SAYERS, M.K. -  WOOD, F.E.: The use and value 
of MSc Information Studies dissertations = 
J.Inf.Sci. 17.vol. 1991. 5.no. 307-314.p. Bibliogr. 
10 tétel.

Rés. angol nyelven.
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A tájékoztatástudományi magiszteri disszertá
ciók használata és értéke

Disszertáció -könyvtártudományi; Felmérés [for
ma]; Hivatkozás

A Sheffieldi egyetem tájékoztatási tanszékén 
az 1978/79 és 1987/88 közötti tíz évben írt ma
giszteri disszertációk használatát és értékét vizs
gálták. Kérdőíves felmérést végeztek a disszertá
ciók szerzői körében, a konzultáns oktatók köré
ben és a külső intézmények azon munkatársai 
körében, akik témajavaslatot adtak vagy más 
módon kapcsolódtak be. A SCISEARCH és a So
cial scisearch adatbázisban olyan hivatkozásokat 
kerestek, amelyek a disszertációkból indultak ki.

A 82 korábbi hallgató egy kivételével (68%-os 
volt a válaszolók aránya) hasznosnak ítélte azt, 
hogy kutatást végzett, 52% pedig végzése után 
valamilyen módon felhasználta disszertációját. A 
konzultánsok 80%-ban, a tanszék más munkatár
sai 38%-ban, a külső intézmények munkatársai 
72%-ban hasznosították a disszertációkat. A dol
gozatok 37%-át követte publikáció a szakiro
dalomban. A SCISEARCH-ben és a Social Sci- 
search-ben végzett keresés azt mutatta, hogy 30 
ilyen publikációból 20-at idéztek, összesen 143 
esetben. Több mint 54 intézmény szerzői (köztük 
amerikaiak, szovjetek, kanadaiak, svájciak, ola
szok és belgák) hivatkoztak ezekre a dolgo
zatokra. Tizenhárom esetben szerepeltek e kiad
ványok recenziókban.

(Autoref.)

Egyesületek

Lásd 114

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

92/133
BIELIK, Miroslav: Slovenská národná kniínica a 
európsky dialóg = Kn.lnf. 23.roc. 1991. 4.no, 
161-166.P-

Rés. angol, német és orosz nyelven.

A Szlovák Nemzeti Könyvtár és az európai 
dialógus

Együttműködés -nemzetközi; Nemzeti könyvtár

A Szlovák Nemzeti Tanács a Matica slovens- 
káról elfogadott 1991. április 26-i törvénye alap
ján a Szlovák Nemzeti Könyvtár Szlovákia és a 
szlovákság nemzeti könyvtára, nemzeti bibliográ
fiai és adatbázis-központ, a Szlovák Köztársaság 
központi könyvtára.

Ezzel végképpen rendeződött annak a könyv
tárnak a sorsa, amelyet a Matica slovenská kere
tében -  50 évvel ezelőtt -  egyesületi nemzeti 
könyvtárként alapítottak az érdemes elődök.

A könyvtár európai típusú nemzeti könyvtár 
kíván lenni. Jelenleg ennek megfogalmazása két 
irányból is folyik. Az egyik a kulturális miniszter 
által kiadandó statútum, amely e referátum első 
bekezdésében felsorolt funkciókat hivatott rész
letezni. A másik irány az a kiterjedt program
együttes, amely különböző szempontokból nyújt 
majd vezérfonalat a cselekvéshez. A program
együttes részprogramjai a következők: gazdasá
gi, szociális, társadalom-informatizálási, nemzeti, 
kulturális (hangsúllyal a helyi kultúrára), képzési, 
tagsági és institucionális program.

A célok között fontos helyet foglal el a Confe
rence of European National Librarians (CENL) 
munkájába való bekapcsolódás (ehhez, mint
hogy minden országot csak egy-egy könyvtár 
képviselhet a CENL-ben, a prágai Nemzeti 
Könyvtárral külön részvételt „lehetővé tevő” for
mulát kellett találni). Mindenesetre a Szlovák
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Külföldi folyóirat-figyelő

Nemzeti Könyvtár már a CENL bécsi konferenci
áján (1991. április 14-17.) is részt vett, s azóta is 
szorgalmas közreműködője e rendezvényeknek.

(Futala Tibor)

92/134
3ILLINGTON, James H.: Library of Congress to 
open collections to local libraries in electronic 
access plans = Am.Libr. 22.vol. 1991. 8.no. 706- 
709. p.

A Kongresszusi Könyvtár tervei gyűjteményei 
elektronikus szolgáltatására a helyi könyv
tárak számára

állomány; Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti 
könyvtár; Online üzemmód; Optikai lemez; Szol
gáltatások

A Kongresszusi Könyvtár, amely már hosszú 
deje nyújt különféle szolgáltatásokat az Egyesült 
államok könyvtárainak (katalogizálás, könyvköl
csönzés, referensz, a vakok ellátása stb.), nemré
giben a legújabb technológiák felhasználásával 
újabb erőfeszítéseket tett arra, hogy gazdag erő- 
‘orrásait megossza a nemzet könyvtári közössé
gével. James Billington, aki 1987 óta vezetője a 
Könyvtárnak, cikkében öt fejlesztési programról 
számol be (LC Direct, American Memory, a köz- 
Donti olvasóterem felújítása, a Global Library 
Project nevű kábeltévé-sorozat, és a Civilization 
című havi magazin), de részletesen csak az első 
cármat tárgyalja.

LC Direct. Ez a Könyvtár állományának on- 
ine, bibliográfiai szintű szolgáltatása, amelyet 
1991 januárjában indítottak 33 tagállami könyvtár 
számára. A kétéves kísérleti időszak után követ- 
<ezik a szolgáltatás értékelése és a tapasztalatok 
szerinti továbbfejlesztése.

American Memory. Ezt a hatéves kísérleti 
crogramot 1989-ben indították, azzal a céllal, 
iogy a bibliográfiai információkon túl eredeti tör- 
éneti dokumentumokat (szöveges, kép- és 
Hanganyagokat egyaránt) szolgáltassanak elekt- 
onikus formában, minél szélesebb körben, a 
■cönyvtárak és az oktatás számára. Az American 
Memory az elektronikus állományokat kétféle 
nódon, kezdetben optikai kompakt lemezen és 
/ideolemezen, később online szolgáltatásként 
cocsátja közre. Az amerikai történelem főbb idő

szakai szerint a kísérleti időszakban húsz elektro
nikus gyűjtemény elkészítését tervezik, kezdeti 
szolgáltatásként pedig legalább hárommal kíván
nak indulni, amelyek közül az 1880-tól 1920-ig 
terjedő periódus különös hangsúlyt kap. (Erre az 
időszakra esik a mozgófilm és hangfelvétel meg
jelenése, ezért itt a multimédia kiemelkedő sze
rephez jut.) Az American Memory kezdeti prototí
pusait jelenleg 11 könyvtárban, ill. oktatási intéz
ményben tesztelik.

A központi olvasóterem felújítása. Az 1987-től 
1991-ig tartó munkálatok során -  többek között 
-  minden olvasói asztalt vezetékekkel láttak el a 
hordozható személyi számítógépek számára, a 
megszüntetett 22 265 fiókos cédulakatalógus he
lyére 44 új olvasóasztait helyeztek, egy 58 termi
nállal ellátott katalógusközpontot alakítottak ki, 
és az épületet padlószőnyeggel látták el.

(Novák István)

92/135
ZAJCEV, Vladimir: Status: Nacional’naá biblioté
ka Rossii = Bibliotekar’. Moskva. 1991. 9.no. 1., 
3-8. p.

Oroszország nemzeti könyvtára lesz a szent
pétervári Szaltükov-Scsedrin Állami Nyilvános 
Könyvtár

Általános tudományos könyvtár; Nemzeti könyvtár

A szentpétervári Szaltükov-Scsedrin könyv
tárat II. Katalin 1795-ben alapította mint nyilvános 
könyvtárat; 1814-től az ország első állami köz
könyvtáraként működött. A cárnő a könyvtár fel
adatát az orosz könyvtermés gyűjtésében jelölte 
meg, megteremtve ezzel a későbbi nemzeti 
könyvtári státus alapját. Ezt az alapelvet az 1810- 
ben hozott jogszabály rögzítette, amely minden 
orosz nyomdatermékből két kötelespéldányra 
adott jogot a könyvtárnak.

30 milliós állományával mára a világ harmadik 
legnagyobb könyvtárává vált, de anyagi nehéz
ségei miatt nem tud maradéktalanul megfelelni 
egy nagy nemzeti könyvtárral szemben támasz
tott követelményeknek. Különböző okok miatt a 
könyvtár mára kritikus helyzetbe került. Az orosz 
nemzeti könyvtár működésének jogi szabályozá
sa várat magára, súlyos anyagi gondokkal és 
helyhiánnyal küzd, a technikai színvonal a
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tegnapelőtti, a bérek nagyon alacsonyak. A tár
sadalmi változások nyomán most jö tt el az idő 
arra, hogy új jogi és anyagi alapokat teremtsenek 
a könyvtár számára.

Vezetői kidolgozták a 2005-ig szóló fejlesztési 
koncepciót, amelyben a műszaki fejlesztés, az 
épület rekonstrukciója, a szociális infrastruktúra 
megteremtése mellett a Szaltükov-Scsedrin 
könyvtár orosz nemzeti könyvtári funkcióinak 
erősítését célozzák meg: patriotikagyűjtés és -fel
dolgozás; a régi könyvek és kéziratok állomány- 
védelme és archiválása, konzerválás, restaurálás; 
vezető szerep a könyvtári munkafolyamatok gé
pesítésében. Ezenkívül a könyvtárnak meg kell 
őriznie általános tudományos könyvtári, illetve 
nyilvános könyvtári, erősítenie kulturális érték- 
megőrző szerepét, beleértve egy múzeum alapí
tását is. Továbbra is alapfeladata marad a könyv
tártudományi és módszertani tevékenység, de 
súlypontja áttevődik az új technológiák, nemzet
közi folyamatok tanulmányozására és a történel
mi folyamatok elemzésére, összegezésére.

Rögzíteni kell a nemzeti könyvtár helyét az in
formációs intézmények között, újra kell fogal
mazni a Lenin Könyvtárral, az Össz-szövetségi 
Könyvkamarával, a kiadókkal, a könyvkereskede
lemmel kialakított kapcsolatait.

Ami a Lenin Könyvtárral való kapcsolatot illeti: 
a Szaltükov-Scsedrin könyvtár története során 
sokáig vezető szerepet játszott, és bár az 1920- 
as évektől kezdve a nemzeti könyvtári feladatok 
fokozatosan átkerültek a Lenin Könyvtárhoz, 
nemzeti könyvtári státusa megmaradt. Az 1980- 
as évek központosítási törekvései nyomán vesz
tette el vezető szerepét, nemcsak jogi értelem
ben, hanem anyagi vonatkozásban is. A két 
könyvtár között létrejött valamiféle együttműkö
dés, de megfelelő szabályozás híján a Lenin 
Könyvtár mint „fő könyvtár” fenntartotta magá
nak a jogot a vezető szerepre a legfontosabb 
könyvtárügyi kérdések, a nemzetközi együttmű
ködés terén.

A Könyvkamara bizonyos nemzeti könyvtári 
feladatokat is ellát (a kötelespéldány-szolgáltatás 
alapján a nemzeti dokumentumtermés számba
vétele, bibliográfiai és könyvtártudományi kiadói 
tevékenység), miközben alapvető feladatát -  a 
kötelespéldányok továbbítását a könyvtárba -  
nem teljesíti. Haladéktalanul szükség van az új 
kötelespéldány-törvényre, ill. az orosz -  főként a 
retrospektív -  bibliográfia kiadásával kapcsola
tos feladatok koordinálására.

Katasztrofális a könyvtár műszaki ellátottsága. 
A 80-as évek elején elkészült egy 20 millió kötetet 
befogadó és 2000 olvasói férőhelyet biztosító új 
könyvtár terve, az építkezést ei is kezdték, de 
csak egy 10 millió kötetes raktár készült el félig, 
és nincs is remény az építkezés folytatására. 
Eközben a könyvtári állomány a város 14 helyén 
van elhelyezve, az állomány védelme szempont
jából nem kielégítő körülmények között. A szük
séges gépesítésre sem állnak rendelkezésre 
anyagi eszközök.

Megfelelő szintű törvényi és anyagi garanciák 
szükségesek a könyvtár nemzeti könyvtári funk
cióinak fejlesztéséhez. Elnevezésének is tükröz
nie kellene a nemzeti könyvtári jelleget. A törvény 
óvja meg a könyvtári állományt, épületeket a pri
vatizációtól és más intézményeknek való át- vagy 
eladástól. Költségvetési finanszírozásra van szük
ség, de ezt kiegészíthetik a térítéses szolgáltatá
sokból származó bevételek.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 122, 130, 147-148

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

92/136
SHKOLNIK, Leon: The continuing debate over 
academic branch libraries = Coll.Res.Libr. 
52.VOI. 1991. 4.no. 343-351.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Tovább folyik a harc az amerikai egyetemi 
könyvtárak centralizálása, ill. decentralizálása 
ügyében

Centralizáció; Decentralizáció; Egyetemi könyv
tár; Kari könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; 
Tanszéki könyvtár

Áttekinti a vita történetét azóta, hogy a 19. sz. 
végén megjelentek az USA-ban az első tanszéki 
könyvtárak. Bemutatja, hogyan változott a két 
párt érvrendszere egyrészt az oktatási rendszer, 
másrészt a könyvtártechnika, ill. információtech
nológia fejlődésének különböző fokain, s hogy 
milyen erősen érvényesültek mindkét álláspont-
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Külföldi folyóirat-figyelő

ban a presztízsszempontok. A szerző szerint 
nem az a lényeg, hogy hol tárolják az informá
ciót, hanem hogy milyen gyorsan juthat hozzá a 
használó.

92/137
GOOS, Gerhard -  KLEIN, Stefan: Fachinformati
on im Hochschulbereich = Nachr.Dok. 42.Jg. 
1991. 4.no. 261-269.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Szaktájékoztatás a felsőoktatásban. Az 1990- 
1994-re szóló német kormányprogram megva
lósításának stratégiája

Fejlesztési terv; Felsőoktatási könyvtár; Gépesí
tési kérdések -általában; Gépesítési terv; Tájé
koztatás

Az NSZK szövetségi kormányának szakinfor
mációs programja (1990-1994) többek között 
meghatározta a felsőoktatásban kívánatos fej
lesztés mértékét is. A legfontosabb, hogy a hall
gatók tanulmányaik során a jelenleginél intenzí
vebben vegyék igénybe a számítógépes informá
ciókeresés lehetőségeit. Az a cél, hogy 
egyetemi/főiskolai évei alatt minden hallgató há
rom nagyobb igényű számítógépes iroda
lomkutatást végezzen, beleértve a szemináriumi 
és a vizsgadolgozatokat is. Az ország 1,4 millió 
hallgatójával és átlagosan 6 tanulmányi évvel 
számolva ez évenként 700 ezer kutatást jelent.

Jelenleg a hallgatók ennél sokkal kevesebb 
számítógépes irodalomkeresést végeznek. A GE- 
WIPLAN-jelentés („Számítógépes iroda
lomkutatás a felsőoktatásban”, Frankfurt, 1990.) 
kimutatta, hogy évente 62 ezer ilyen jellegű iro
dalomkutatás történik (legnagyobb arányban a 
közgazdaságtan-, a mérnök- és az orvostanhall
gatók körében). Nemzetközi mércével mérve ez 
a szám csekély, a program tízszeresére kívánja 
emelni.

A megvalósítás stratégiai feladatai közül leg
fontosabb az infrastruktúra kiépítése. Három 
(egymást kiegészítő) út járható:

1. Decentralizáltan rendelkezésre álló eszkö
zök nagyszámú biztosítása, pl. a CD-ROM hasz
nosításával. -  A CD-ROM ideális tanulmányi 
gyakorló eszköz: módszertanilag felkészít a nagy 
adatbankok online használatára azok külső költ
ségei nélkül, az adatok aktualitása pedig többnyi
re megfelel a tanulmányi céloknak. Oktatási célú 
tömeges felhasználásának feltétele a kínálat nö
vekedése és az árak mérséklése.

2. Online könyvtári katalógusok használata. -  
A könyvtárak ma is, mint korábban a tanulmányi 
és kutatási célú információszerzés klasszikus he
lyei. Ez az előnyük növekedni fog, ha nagyobb 
készséget mutatnak az elektronikus médiák és 
információk integrálására hagyományos szolgál
tatásaik és állományuk körébe, valamint ha ki
épülnek a gépesített könyvtárközi katalógusháló
zatok. A fejlődés feltétele, hogy a használók szá
mára a terminálokon keresztül megfelelő 
hozzáférési lehetőség, másrészt használóbarát 
keresési rendszer álljon rendelkezésre.

3. Campus-hálózatok kiépítése. A felsőoktatás 
sajátosságainak legjobban az olyan campus-há
lózatok felelnek meg, melyek magukba foglalnák 
a külső adatbankok használati lehetőségét, a 
könyvtárak katalógusait, a posta elektronikus 
szolgáltatásait, különféle oktatási programokat 
stb. A megvalósítást problematikussá teszi, hogy 
az NSZK-ban nincsenek kifejezetten campus- 
egyetemek (melyek a hallgatók nagyobb részét 
magukba foglalják), a létrehozás költségei pedig 
elérhetetlenek.

A program megvalósításának további nyitott 
stratégiai kérdése, hogy elsősorban a meglevő 
intézmények (pl. könyvtárak) és szolgáltatások 
folyamatos fejlesztésének útján haladjon-e, vagy 
közvetlenül a használót célozza meg a decentra
lizált kutatási lehetőségek támogatásával. Min
denképpen szükség van azonban a következő 
intézkedésekre: 1. A rendelkezésre álló informá
ciótárakat áttekinthetőbben kell felkínálni a fel
használók számára. 2. Az információhoz jutás út
ját egységesebbé és egyszerűbbé kell tenni. 3. A 
számítógépes kutatás épüljön bele a tantervek
be; ki kell dolgozni ennek didaktikáját is. 4. A 
könyvtárak tekintsék fő feladatuknak az integrált 
számítógépes szolgáltatások megvalósítását.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 177
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Közművelődési könyvtárak

92/138
BERGAN, Erling: From catalogue cards to elect
ronic data processing = Scand.Public Libr.Q. 
24.VOÍ. 1991. 3.no. 10-12.p.

A katalóguscéduláktól az elektronikus adatfel
dolgozásig

Gépi katalógus; Letöltés; Megyei könyvtár; Mun
kaszervezés

Észak-Norvégia Sogn-Fjordane megyéjében
1990-ben a 26 közkönyvtár közül csak háromban 
folyt számítógépes katalogizálás. Egy évvel ké
sőbb már 19 könyvtár alkalmazott személyi szá
mítógépet e célra, közülük négyben teljesen fel
váltva vele a hagyományos cédulakatalógust. 
Mindez három dolog segítségével valósulhatott 
meg. Az első a norvég fejlesztésű Micromarc ne
vezetű számítógépes könyvtári rendszer, mely
nek a lappon, izlandin, svéden, dánon, angolon 
és németen kívül magyar változata is van. A 
rendszer alkalmazkodik a MARC formátumhoz és 
a CCL-hez (Common Command Language). To
vábbi előnye, hogy jelenleg ez a legolcsóbb a 
norvég piacon.

A második tényező a BIBBI, a norvég könyv
tárellátó (Norwegian Library Bureau) számítógé
pes adatbázisa, mely 1962-től tartalmazza a köz- 
művelődési könyvtárak érdeklődésére számot 
tartó művek katalógusadatait.

A harmadik pedig a kölcsönösen előnyös 
együttműködés az állásközvetítő hivatalallal, 
mely az érdeklődő munkanélküli fiatalokat az 
érintett könyvtárakba irányította.

A programot a Sogn-Fjordan Megyei Könyv
tár irányította. Segítségével munkába állították a 
személyi számítógépeket a többi könyvtárban és 
egy kétnapos tanfolyam során megismertették a 
könyvtárosokat a Micromarc rendszerrel. A mun
kaközvetítő által kommendált fiatalokat pedig 
kéthetes tanfolyamon képezték ki az alapvető 
tudnivalókra (könyvtári ismeretek, Micromarc 
rendszer). Ezek után a gyakornokok a régi cédu
lakatalógus alapján elkezdték építeni az új adat
bázist. A BIBBI jócskán megkönnyítette és gyor
sította a munkát, hiszen a benne szereplő leírá

sokat egyszerűen csak át kellett emelni. Ez a le
írásra váró művek 82%-át érintette! A maradék 
18%-ot is a frissen kiképzett ifjakra bízták, akik 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Igen 
gyorsan megtanulták a konverzióhoz szükséges 
tudnivalókat -  a régi katalogizálási szabályokat 
és az ISBD-nek megfelelő leírást, és a könyv
tárosok ellenőrzése mellett kiválóan alkalmazták 
is azokat.

A program tehát igen sikeresnek bizonyult: az 
átmenet a cédulakatalógus és a számitógépes 
katalógus alkalmazása között sokkal gyorsabban 
és olcsóbban zajlott le, mint előzőleg várták, és a 
munkanélküli fiatalok alkalmazása is bevált.

(Fazokas Eszter)

92/139
LEPPÄM'ÄKI, Päivikki: Data processing coopera
tion between municipalities: experiences and vi
sions = Scand.Public Libr.Q. 24.vol. 1991. 3.no. 
12-14.p.

Adatfeldolgozási együttműködés tíz észak
finnországi település között: tapasztalatok és 
látomások

Gépi könyvtári hálózat

A nyolcvanas évek gazdasági recessziójának 
eredményeképpen a finn városi könyvtárak szük
ségét érezték a szorosabb együttműködésnek, 
így tíz észak-finnországi város könyvtára közös 
gépi rendszert hozott létre OUTI néven. A rend
szer központja Oulu, a százezer lakosú ipari vá
ros, amely egyetemmel, egyetemi és megyei 
könyvtárral, valamint technológiai parkkal rendel
kezik. Az együttműködő könyvtárak -  melyek 
összes állománya 600 ezer kötet és 28 ezer zenei 
hangfelvétel, és a 70 ezres összlakosságból 36 
ezer aktív könyvtárhasználót szolgálnak ki -  kö
zös hozzáférésű gépi rendszert vásároltak.

A hálózat, amelyet OUTI Könyvtárnak nevez
nek, vezetésében minden tagkönyvtár egy szava
zattal bír. A szükséges eszközök lízingjéről min
den tag önállóan kötött szerződést az Állami Szá
mítógépközponttal. A legnagyobb költség az 
oului központot terheli, de ott is csak egy ala
csony fizetésű tisztviselő bérköltségét teszi ki. A 
tagkönyvtárak a használat mértékével arányosan 
fizetnek.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az OUTI rendszer a katalógusfunkciók és a 
kölcsönzés ellátásán kívül képes a könyvtárközi 
kérések automatikus továbbítására, és elektroni
kus postai szolgáltatást is nyújt. Az Állami Számí
tógépközponton keresztül hétféle adatbázis is le
kérdezhető általa.

Az OUTI előnyei közé tartozik még, hogy le
hetővé teszi, hogy a tagkönyvtárak között gyűjtő
köri együttműködés valósuljon meg. A hálózat
ban összehangolják a periodikumok megőrzését 
is a raktárak jobb kihasználása érdekében. Min
den adat csak egyszer kerül be a rendszerbe, 
mégpedig az viszi be, aki először szerzi be a kér
déses dokumentumot.

Az OUTI Könyvtár úttörő volt a finn könyv
tárak gépesítési együttműködése terén. Ennek 
egyetlen hátránya, hogy az adatokat most kon
vertálni kell az azóta elkészült Finmarc formátumra.

Az OUTI továbbfejlesztésének céljai a követ
kezők : 1. a helyi szakkönyvtárak bevonása a gé
pi hálózatba; 2. helyi, országos és nemzetközi 
adatbázisokhoz való hozzáférés a hálózati termi
nálokról; 3. az országos katalogizáló központban 
elkészített Finmarc formátumú rekordok letöltése 
a helyi adatbázisba; 4. a városi könyvtár funkcio
náljon valóságos információs központként a helyi 
társadalomban; 5. a közösen létrehozott adatbá
zist CD-ROM-szolgáltatásokkal egészítik ki; 6. az 
információtechnológia váljon a könyvtár életének 
természetes részévé.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/140
WOtOSZ, Jan: Nowy ksztaft biblioteki publicznej 
= Bibliotekarz. 1991. 7/8.no. 2-5.p.

A nyilvános könyvtár új értelmezése

Közművelődési könyvtár

A nyilvános könyvtárnak az a formája, amely 
Lengyelországban meghonosodott, nem tartható 
tovább. Az a magasztos célkitűzés ui., hogy a 
nyilvános (közművelődési) könyvtárak a tudo
mány és a kultúra terjesztői legyenek, a kötelező 
ideológia és a végletes központosítás következ
tében deformálódott. A lakosság érdeklődése és 
a könyvtárak kínálata és munkamódszerei között 
egyre mélyebbé vált a szakadék (ennek egyik bi
zonyítéka, hogy a nyilvános könyvtárakat csupán

a lakosság 20%-a, főként a gyerekek és az idő
sek korosztálya veszi igénybe).

Manapság, amikor végbement (a vajdasági 
könyvtárak kivételével) a nyilvános könyvtárak 
önkormányzati kezelésbe adása, a legtöbben 
(nem indoktalanul) a megszűnések miatt aggód
nak, és ez ellen protestálnak (indokoltan). Ennek 
ellenére mégis inkább arra kellene gondolni, 
hogy miként, milyen formaváltozással tehetnék 
magukat a nyilvános könyvtárak mintegy „meg- 
szüntethetetlenné”. Ez csak a fenntartó közösség 
és annak egyes tagjai intenzív szolgálatával érhe
tő el. A nyilvános könyvtáraknak le kell mondani
uk mindenféle direkt nevelési késztetésről, kultu
rális fölényüket érzékeltető magatartásukról. A la
kosság mindennapi információval való ellátására 
és kulturális kiszolgálására kell berendezkedniük. 
A könyvtárosok nem bújhatnak többé a fentről 
jött instrukciók mögé: saját maguknak kell meg
hozniuk az állománygyarapítási döntéseket a sa
ját maguk kitapintotta helyi igényeknek megfele
lően. Célszerű beépülniük az önkormányzatokba 
és annak testületéibe is. Példa gyanánt a nyugati 
országok nyilvános könyvtárait kell követniük. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a könyvtári szolgálta
tási helyek száma csökkenni fog, miközben a 
megmaradók mindinkább „igazi” könyvtárakká 
válnak, és olyanokká, amelyekben mód lesz a kor
szerű technikák-technológiák alkalmazására is.

Persze: addig meglehetősen sok víznek kell 
lefolynia a Visztulán, az országnak és az ország 
önkormányzatai túlnyomó részének mindenek
előtt gazdaságilag kell megerősödnie. Ám addig
ra -  fokozatosan, sok-sok nehézség leküzdésé
vel -  a nyilvános könyvtár új formájának is ki kell 
alakulnia. S e formának csak egyetlen közös vo
nása lesz: az olvasócentrikusság. Ezen belül vi
szont annyi változat adódik majd, ahány a nyilvá
nos könyvtár.

(Futala Tibor)

Tudományos és szakkönyvtárak

92/141
SCHICK, Rupert -  HAHN, Gerhard: Die Wissen
schaftlichen Dienste des Deutschen Bundesta
ges: Dokumentation, Fachinformation, Ausschuss
assistenz, Petitionen = Mitt.Arb.gem.Parlam- 
Behördenbibl. 70.no. 1991.1-27.p. Bibliogr.
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A Német Szövetségi Parlament Tudományos 
Szolgálata: dokumentáció, szaktájékoztatás, a 
bizottságok segítése, petíciók kezelése

Feladatkör; Levéltár; Országgyűlési könyvtár; Tá
jékoztatás -politikai

Bonnban már korábban is felismerték, hogy a 
képviselők és szakértői csoportjaik segítség nél
kül nem képesek a munkájukhoz szükséges in
formációk megfelelő kiválasztására, értékelésére 
és feldolgozására; ehhez szükség van a politikai
lag releváns információk teljes anyagának pon
tos, rendszerezett és naprakész előkészítésére. 
Ezt a feladatot a Szövetségi Parlament ügyviteli 
egységeként működő, 418 fős, három alosztályra 
tagolt Tudományos Szolgálat látja el.

A Szolgálat működésének hangsúlyozott 
alapeive a pártsemlegesség; ez -  ellensúlyként 
-  erősíti az egyes képviselők és a parlament füg
getlenségét. További alapelvek: tudományos 
munkamódszerek, megbízhatóság, naprakész
ség és aktualitás.

A szolgáltatás a belső (parlamenti) és a külső 
anyagok feltárására épül. A belső anyag: válasz
tási periódusonként mintegy 7000 parlamenti 
nyomtatvány több tízezer oldalon (a plenáris ülé
sek és a bizottságok jegyzőkönyvei, törvény- 
javaslatok stb.). Külső anyag: a szövetségi és 
tartományi minisztériumok ügyiratai, a politikai 
pártok és társadalmi érdekképviseletek doku
mentumai, a médiák és a külső szakértők anya
gai, információk a külföldi parlamentekről. To
vábbá a könyvtár gyűjtőköre kiterjed minden 
olyan területre, mely a bel- és külpolitika valamint 
a törvényhozás számára információt szolgáltat
hat (jog, politika, közgazdaság, szociális és kul
turális viszonyok stb.).

A Tudományos Szolgálat három szervezeti 
egysége: 1. Dokumentáció (könyvtári és levéltári 
forrás- és tényinformáció); 2. Szakinformáció; 3. 
A petíciók és beadványok részlege (tudományos 
és adminisztratív segédszolgálat).

A dokumentáció fontos eszköze a Parlamenti 
Könyvtár. Állománya egymillió kötet, éves gyara
podása 25 ezer könyv, 30 ezer mikronyomtat- 
vány, 1600 folyóirat. 100 munkatársa évente 100 
ezer dokumentumot kölcsönöz. Szolgáltatásait a 
Parlament tagjai, szervezeti apparátusának dol
gozói és a frakciók szaktanácsadói vehetik 
igénybe. Aktív információs szolgálatai: 1. gyors

információ: a fontosabb új megjelenésű könyvek 
bemutatása rövid referátummal 14 napon belül;
2. válogatott irodalomjegyzék kéthavonta; 3. bib
liográfiák a fontosabb politikai témákról.

A Parlament belső iratait (a 2. világháború 
után) a Levéltár dolgozza fel. A szokásos irattári 
anyagokon kívül gyűjti a vonatkozó hang- és 
videoanyagot, képanyagot, a választási propa
gandaanyagokat, dokumentálja a képviselők 
életrajzi adatait.

A dokumentációs részleg dokumentumanya
gáról tárgy- és névmutatót szerkeszt (az utóbbi a 
„felszólalók regisztere”), és kiadja „A Német Szö
vetségi Parlament történetének adatkönyve”, „A 
Parlament krónikája”, „A Parlament képviselői” c. 
műveket.

A részleg 1987 óta biztosítja a parlament tag
jai részére a külső számítógépes adatforrások
hoz való közvetlen hozzáférést is: 800 bel- és kül
földi adatbank vehető igénybe.

A szakinformációs részlegtől 10 meghatáro
zott témakörben egyrészt gyors, közvetlen vá
lasz kérhető, másrészt hosszabb távú kutatások 
is. Kiadványaik: „Info-levelek” (kb. 30 oldalas be
vezetések időszerű témákba), „Az aktuális foga
lom” (a politikai vitákban megjelenő fogalmak 
megvilágítása), „Aktuális bírósági határozatok” 
(politikailag fontos határozatok elemzése).

A szakinformációs részleg dolgozói (a veze
tők kivételével) nem a szakterület kiemelkedő 
egyéniségei, hanem többnyire frissen végzett, te
hetséges fiatalok. Munkájuk nem „tudományos”, 
hanem a gyakorlati igények szakszerű szolgála
ta. A cél nem az információözön további növelé
se a parlamenti tagok számára, hanem ellenke
zőleg: válogatással, tömörítéssel és rendezéssel 
annak csökkentése.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 191

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

92/142
LARUE, James -  LARUE, Suzanne: Is anybody 
home? Home schooling and the library = Wilson 
Libr.Bull. 66.VOÍ. 1991. 1.no. 33-37., 136.p.

A magántanulók és a könyvtár
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Külföldi folyóirat-figyelő

Általános iskolás; Könyvtár; Közművelődés

A Colorado-beli szerzők az utóbbi időben 
megfigyelték, hogy hirtelen megnőtt vidékükön a 
magántanulók száma. Vajon eléggé felkészültek- 
e erre a jelenségre a könyvtárak? E gyerekek 
nemcsak hogy sok időt töltenek a könyvtárban, 
hanem rendszerint jó tanulók is. Érdeklődőek és 
jól viselik magukat. Gyakran sokkal nehezebb, 
bonyolultabb olvasmányokat szemelnek ki, mint 
kortársaik.

Becslések szerint a magántanulók száma az 
USA-ban 250 ezer és 1,5 millió között mozog, a 
legvalószínűbb, hogy félmillió. A magántanulásra 
vonatkozó törvények jelentősen eltérnek. 1982 
óta 32 állam hozott kedvező törvényeket.

A legtöbb magántanuló a nyugati és déli álla
mokban van, a középosztályhoz tartozó fehér 
családokban, melyben legalább az egyik szülő 
főiskolai végzettséggel bír. 10 esetből 9-ben az 
anya a tanár. Fiúkat és lányokat egyaránt oktat
nak otthon. A legtöbb magántanulót átlag napi 
két órában oktatják. Az állami iskolákban napi 6 
órát töltenek a diákok, ám egyénileg mindössze 
6-8 percig foglalkoznak velük.

Vallási meggondolásból cselekszik az otthon 
tanító családok 86%-a, szerintük a keresztény ér
tékeket nem hangsúlyozzák eléggé az állami is
kolákban. A szabadelvűek az oktatási rendszer 
alapvető hiányosságának azt tartják, hogy az is
kolában tanultaknak vajmi kevés köze van a való
sághoz.

Mindkét nézet hívei egybehangzóan állítják, 
hogy a 8 éves korukig otthon tanított gyerekek fi
zikailag és lelkileg sokkal könnyebben alkalmaz
kodnak az állami iskola körülményeihez. Sok 
szülő azért vág bele, mert gyermekei nem tanul
nak elég jól. Másokból ellenérzést vált ki gyer
mekük „bebörtönzése” egy szerintük totalitárius 
és sokszor brutális környezetbe. A keresztény 
fundamentalisták keveslik a rendet és a fegyel
met az állami iskolákban.

A magántanulók rendszeresen „lekörözik” ál
lami iskolás társaikat. A házi iskola „osztályában” 
ugyanis ideális az arány: legjobb esetben két 
gyerekre jut egy tanár, legrosszabb esetben 4-re
egy.

Ami a szocializációt illeti: egy 1986-os felmé
rés szerint véletlenszerűen kiválasztott otthon is
kolázott gyerekek fele egy énkép tesztet 91%-os 
vagy annál jobb eredménnyel teljesített. Mind

össze 10%-uk ért el kevesebbet a nemzeti átlag
nál. Az állami iskolák, melyeknek egyik alapvető 
feladata sokak szerint épp a szocializáció lenne, 
korántsem biztos, hogy azt a fajta szocializációt 
teszik lehetővé, melyre a gyereknek szüksége 
van. Elszakítják a gyereket családjától, belekény- 
szerítik egy azonos korúakból álló nagy csoport
ba, és elvárják, hogy az egyén teljesítményével 
igazodjék a többséghez. Az oktatást kizárólag 
szakemberekre bízzák és az osztálytermi munká
ra korlátozzák. A magántanulók jobb nevelést 
kapnak: az ő szocializációjuk sokkal inkább 
összhangban van szüleik elgondolásával, ők ma
guk sokkal inkább benne élnek a világban, sok
kal kiterjedtebbek kapcsolataik a közösséggel.

Milyen szerep hárul a könyvtárakra, hogyan 
reagáljanak a magántanulói mozgalomra? Kezet 
kell nyújtaniuk e családoknak, felderíteniük őket, 
megtudniuk, milyen beállítottságúak. Meg kell 
őket hívni látogatóba, hogy megismerjék a 
könyvtár épületét és szolgáltatásait. Helyt kell ad
niuk olyan műhelyeknek, melyeket valamilyen kü
lönleges dologhoz értő emberek vezetnek. Arra 
kell buzdítani a magántanulókat, hogy ők maguk 
is javasoljanak programokat. A könyvárak jól te
szik, ha átvizsgálják állományukat, vajon fellelhe
tő-e a megfelelő szakirodalom. Megfelelő meny- 
nyiségben kell rendelkezniük akár egy életre szó
ló tananyaghoz szükséges művekkel. A könyvtár 
segítségével a gyerekeknek szilárd alapokra kell 
szert tenniük az állami iskolákban tanított tantár
gyakból. Egyéb módon is hasznukra lehet a 
könyvtár: kiállítást rendezhet a gyerekek alkotá
saiból, színházasdira, zenetanulásra serkentheti 
őket, helyet adva produkcióiknak. Mindez a 
könyvtáros leleményességén múlik.

(Mátyus Krisztina)

92 /143
BIALKOWSKA, Barbara: Problem ksiqzek zdez- 
aktualizowanych w bibliotekach dia dzieci i mfo- 
dziezy = Poradnik Bibi. 1991. 9.no. 14-15.p.

Az elavult könyvek problémája a gyermek- és 
ifjúsági könyvtárakban

Állományapasztás; Ifjúsági és gyermekkönyvtár

Az állományapasztás minden civilizált ország
ban szinte egyenértékű tevékenység az állo
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mánygyarapítással. Mint ilyen tartalmi elavulás, 
elrongyolódás, érdeklődéseltolódás, az esetle
ges gyarapítási tévedések korrigálása címén fo
lyik. Lengyelországban 1945 után az állomány- 
apasztásnak merőben más okai voltak (az ideo
lógiailag károsnak minősített művek kivonása 
központi instrukciók alapján). Másfelől az állo- 
mányapasztás inkább tilalmas dolog volt részben 
az ideológiai művek makacs polcon tartása, 
részben a nagy számszerűségekre való törekvés 
miatt. Ezt a beállítottságot a gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak is megsínylették.

Az Instytut Ksiqzki i Czytelnictwa felmérései 
nyomán kitűnt, hogy a klasszikus szépirodalom 
tekintetében még csak hagyján a helyzet. Sok 
probléma van viszont az időszak alatt született 
gyermek- és ifjúsági művekkel. A nyilvánvaló „pa- 
negirikuszok” és „hagiográfiák” ugyan még egy
szerűen vonhatók ki az állományokból, ám a rej
tettebb vagy rejtett indoktrinációt tartalmazó mű
veket igencsak nehéz. Ezeket gyakorlatilag újra 
kell -  kellene -  olvasniuk a könyvtárosoknak és 
a pedagógusoknak. Sajnos, központi segítség 
alig várható e tekintetben.

Az elsőrendűen fontos referenszművek és ké
zikönyvek helyzete is vigasztalan a gyermek- és 
ifjúsági könyvtárakban. Egyfelől kevés van belő
lük, másfelől számos ilyen mű világnézeti és tör
téneti szempontból igencsak dezinformál (erre 
konkrét példákat hoz fel a szerző). Újabban ke
vés ilyen művet adnak ki, s ha mégis megjelenik 
valami, legtöbb helyen nem teszi lehetővé be
szerzését a kerethiány.

(Futala Tibor)

Lásd még 144

Iskolai könyvtárak

Nyugaton -  éppen a piaci verseny körülmé
nyei következtében -  a gyermek- és iskolai 
könyvtárakba csak szigorú (pedagógiai és infor
mációhitelességi) cenzúrán átment könyvek (fo
lyóiratok, hanglemezek, videokazetták stb.) ke
rülhetnek be.

Lengyelországban -  emlékezve a szocialista 
állam állománykitiltó és állománykivonó intézke
déseire -  a könyvtárosok egy része egy más 
előjelű, de éppen olyan türelmetlen cenzúrától 
fél, mint amilyen a korábbi volt. Holott nem erről 
van szó, hanem az állomány dezideoiogizálásá- 
ról és hamis adatokat tartalmazó egységeinek ki
küszöböléséről.

Különösen a tájékoztató jellegű művekben és 
a történeti könyvekben hemzseg az ideológiai in- 
tolerancia és a hazugság. (A cikk két konkrét pél
dája a gyermekenciklopédiaként kiadott Lengyel- 
ország az én hazám, illetve a Nehéz, fontos és 
érdekes kifejezések c. mű.) Az indoktrináció nem 
egyszer a szépirodalmi művekben is tetten érhe
tő (erre példa: Améliácska titkai). Ha a szépiro
dalmi gyűjtemények mégsem túlságosan fertő
zöttek, az annak köszönhető, hogy a szocreál 
korszak könyvei már régen kikoptak a könyv
tárakból, később pedig a szerzők túlnyomó része 
figyelt arra, hogy elkerülje az indoktrinációt.

Jelenleg -  a könyvtárak anyagi nyomorúsá
gával tetézve -  két körülmény lassítja e művek 
kivonását. Egyrészt nincs vagy alig van alkalmas 
helyettesítő mű a piacon, másrészt a kevésbé 
képzett könyvtárosok nem is tudják ezt a munkát 
elvégezni. És -  egyelőre legalábbis -  nincs e te
kintetben sem megértés, sem módszertani segít
ség. Lengyelországban is be kellene vezetni a 
gyermekkönyvtárakba beszerezhető művek mi
nősítésének gyakorlatát, de a világnézeti semle
gesség betartásával.

(Futala Tibor)

92 /144  ^
PAPUZINSKA, Joanna: Kontrowersje wokót cen- 
zury bibliotecznej = Poradnik Bibi. 1991. 7/8.no. 
11-15.p.

Ellentmondások a könyvtári cenzúra körül

Állomány; Iskolai és gyermekkönyvtárak
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MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

92 /145
CARVOSSO, Elizabeth: Acquisitions procedures 
= Austr.Libr.J. 40.vol. 1991. 3.no. 242-250.p.

Gondolatok a gyarapítási munkáról

Állománygyarapítás

A szerző több könyvtárban dolgozott állo
mánygyarapítóként, majd egy könyv- és folyó
iratterjesztő ügynökséghez szegődött. így mind
két oldalról ismeri az állománygyarapítás problé
máit, s tapasztalatait az alábbiakban összegzi.

Ehhez a munkához a könyvtári feladatokban 
való jártasságon kívül szükséges az állandóan 
változó könyvkereskedelem, a kiadók és terjesz
tők ismerete, közgazdasági szemlélet és nem 
hátrány a jó üzleti érzék sem.

Ezzel szemben -  a szerző szerint -  sok ren
delés arról tanúskodik, hogy feladója még a bib
liográfiai leírás elemi szabályaival sincs tisztában. 
A könyvtárosok mentségére szól, hogy egyes in
tézményeknél nem a könyvtárosok, hanem a 
gazdasági hivatal munkatársai rendelik a könyve
ket, folyóiratokat, akik általában kevéssé értenek 
a dologhoz. így aztán egy versenytárgyaláson 
például kevés az esélye, hogy a könyvtár érdekei 
érvényesülnek, és az a cég kap megbízást a be
szerzésekre, amely a legtöbbféle és legjobb szol
gáltatást kínálja; az fog győzni, amelyik a legala
csonyabb árat ajánlja.

Ha viszont a rendeléseket hozzáértő könyv
táros intézi, nem árt tisztában lennie -  többek 
között -  a terjesztők és a kiadók közti viszony
nyal. így jobban tudja értékelni az általa megbí
zott terjesztő munkáját, illetve a terjesztő kevés
bé tudja például elhitetni vele, hogy a késedel
mes szállítás kizárólag a kiadó hibája.

A számítógépesítés a szerző véleménye sze
rint nem könnyíti meg automatikusan a folyóirat
beszerzést. Sőt, mivei nem követi automatikusan

a piacon gyakran bekövetkező változásokat (ki
adók megszűnését, összeolvadását, vagy példá
ul a lapok periodicitásának változását, stb.), rek
lamáció esetében kifejezetten szarvashibákat 
eredményezhet a mechanikusság.

Meglehetősen bonyolult áttekinteni az egyes 
kiadók és helyi képviselőik viszonyát is, különö
sen ha a piacot nem szabályozzák bizonyos 
megállapodások. Hibás választás azt eremé- 
nyezheti, hogy a könyvtár kedvezményektől es
het el: például a kiadó által megadott pénznem
ben kell fizetnie, holott ha a kiadó helyi képvise
lője útján rendel, saját valutájával fizethet. A 
megrendeléskor az árfolyamváltozásokat is fi
gyelembe kell venni, hogy megállapíthassuk, reá
lis-e az ügynökség által ajánlott ár.

Nehéz feladat a kiadóváltozások, összeolva
dások, megszűnések nyomon követése is. Gyak
ran előfordul, hogy a megrendelőt közvetlenül tá
jékoztatják ezekről, a terjesztő cég viszont csak 
később szerez róla tudomást, ami zűrzavart idéz
het elő a folyóirat következő évi rendelésekor.

Egy állománygyarapítónak ismernie kell a fo
lyóiratok előfizetésének szokásos átfutási idejét 
is, így nem érheti az a meglepetés, hogy a janu
árban megrendelt lapnak az áprilisi száma érke
zik be elsőként a könyvtárba. A visszamenő szá
mok beszerzésének rejtelmeiről pedig külön ta
nulmányt lehetne írni.

Hosszú ideig lehetne még sorolni a szerze
ményezést befolyásoló szempontokat, de a ta
nulság már ennyiből is leszűrhető: az állomány- 
gyarapítás komoly és felelősségteljes munka, 
nem holmi egyszerű „vásárlás”.

(Fazokas Eszter)

92/146
METZ, Paul -  GHERMAN, Paul M.: Serials pri
cing and the role of the electronic journal = 
Coll.Res.Libr. 52.vol. 1991. 4.no. 315-327.p. Bibli- 
ogr.

Res. angol nyelven.

A folyóiratárak emelkedése és az elektronikus 
folyóiratok jövője

Egyetemi könyvtár; Elektronikus publikáció; Fo
lyóiratárak; Kiadványozom, Kutatás információel
látása
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A folyóiratárak gyors emelkedése komolyan 
veszélyezteti a tudományos kommunikáció rend
szerét. A tudomány növekedése, a kereskedelmi 
kiadás bővülése, és a folyóiratok által élvezett 
belső monopóliumok szintén hozzájárulnak a 
problémához. Változásokra van szükség a felső- 
oktatási honoráriumok struktúrájában, és közös 
lépésekre a könyvtárosok, tudósok, tudós társa
ságok és egyetemi kiadók részéről. Az elektroni
kus folyóirat jelentős szerepet játszhat a folyóirat
infláció legyőzésében, ha gondosan alakítják ki, 
a megfelelő szakemberek.

(Autoref.)

92 /147
HELLINGA, Lotte: Le politiche di acquisizione, 
scarto e deposito = Boll.lnf. -  Assoc.ltal.Bibl. 
31 .a. 1991. 2.no. 123-131.p.

Rés. angol nyelven.

Szerzeményezési és megőrzési politika a Bri
tish Libraryben

Állományalakítás; Nemzeti könyvtár

A British Library állománygyarapítási és meg
őrzési politikáját alapos vizsgálat tárgyává tették, 
mivel a megőrzés magas költségei és a férőhely 
korlátozottsága miatt az eddiginél gondosabb 
mérlegelésre van szükség a korábban beszerzett 
és az újonnan beérkező anyagok esetében egy
aránt. Ennek során messzemenően figyelembe 
kell venni mind az eddigi, mind a jövőben várha
tó használói igényeket. Felmerül annak lehetősé
ge -  és szükségessége - ,  hogy nagyobb fokú 
együttműködésre és a megőrzési kötelezettsé
gek megosztására kerüljön sor más nemzeti 
könyvtárakkal (Wales, Skócia) és esetleg néhány 
nagy szakkönyvtárral, bizonyos dokumentumtí
pusok esetében.

(Autoref. alapján)

Lásd még 134, 143-144

Állományvédelem

92/148
LILLY, Roy S. -  SCHLOMAN, Barbara F. -  HU, 
Wendy: Ripoffs revisited: periodical mutilation in 
a university research library = Libr.Arch.Secur. 
n.vol. 1991.1.no. 43-70.p. Bibliogr.

Újra a folyóiratok rongálóiról; vizsgálat egy 
egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvrongálás

Csaknem két évtizeddel az 1973-as felmérés 
után ismét megvizsgálták a folyóiratcsonkítás 
kérdését a kenti egyetemi könyvtárban. E vizsgá
lat eredményeként azt is szerették volna kideríte
ni, hogy mutatkozik-e valamilyen pszichológiai 
eltérés azok között a diákok között, akik már 
csonkítottak meg könyvtári állományba tartozó 
dokumentumot, vagy ez a szándék már felmerült 
bennük valaha, és azok között, akiknek ez még 
soha eszükbe sem jutott. Az egyetem 20 ezer be
iratkozott hallgatójából 1000 véletlenszerűen ki
választott diáknak küldtek kérdőívet, ebből 232-t 
kaptak vissza többé-kevésbé teljesen kitöltve. A 
minta a következőképpen jellemezhető: általában 
felsőéves hallgatók, többségük hetente 1-3 órát 
tölt a könyvtárban. A minta felének tanulmányi át
laga 3,0 fölött van, és a könyvtár állományával, 
személyzetével és szolgáltatásaival általában 
meg van elégedve.

A minta 87 tagja (11,6%) vallotta be, hogy 
csonkított már meg könyvtári folyóiratot Kentben 
vagy másutt. A csonkítók többsége „gólya” és 
relatíve sok időt tölt a könyvtárban. Általában 
nem lépne közbe, ha valamely társa a szeme lát
tára tépne vagy vágna ki lapot a könyvtári állo
mányból. Érdekes módon nehezebbnek tartják 
az őrök figyelmét kijátszva megcsonkítani a köte
tet, de gyorsabban és olcsóbban pótolhatónak 
vélik a hiányt, mint a nem csonkítók. A szüksé
ges anyagot általában nehezebben hozzáférhe- 
tőnek, a másolatszolgáltatást drágábbnak és 
rosszabb minőségűnek értékelik. A tanulmányi 
eredményeket összevetve a csonkítást bevallók 
összesített átlaga 2,74 volt, míg a nem csonkító- 
ké 3,11. A minta eredményeit az egész hallgató
ságra kivetítve a potenciális csonkítók száma
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ijesztően magas, mintegy 400 fő lehet, ami to
vábbi biztonsági intézkedéseket tesz szükséges
sé.

Érdekes tanulság, hogy a csonkítók és a nem 
csonkítók véleményében nincs szignifikáns kü
lönbség a könyvtárat és szolgáltatásait illetően, 
így a könyvtári bűncselekmények oka elsődlege
sen az elkövetők pszichikumában keresendő. 
Megfigyelhető, hogy a csonkítók általában nem 
tartják nagy bűnnek ezt a cselekedetet, és a bír
ság lerovásán túl nem szabnának ki egyéb bün
tetést. Általában a diákok alábecsülik a pótlás 
idejét és költségét; ezt a tévhitet a jövőben az új 
hallgatók számára szervezett könyvtári bemutat
kozás alkalmával el kell oszlatni. Valószínű, hogy 
a csonkítás felfedezése további rongálásra sar
kallhatja a használókat, ezért tanácsos a pótlás 
megtörténtéig kivonni a kötetet a forgalomból. 
Egyes pszichológiai megfigyelések arra a követ
keztetésre vezetnek, hogy a vandalizmus oka 
gyakran a tehetetlenség az igazságtalannak ér
zett bánásmóddal szemben. Ilymódon -  bár a 
könyvtárat általában pozitívan értékelték a hallga
tók -  az egyetem bürokratikus szervezetével 
szembeni elégedetlenség vagy lélektani devianci
ák szintén könyvtári vandalizmushoz vezethet
nek.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92 /149
SCHERDIN, Mary Jane: Security systems protect 
audiovisual materials = Libr.Arch.Secur. 11.vol. 
1991. 1.no. 23-24. p.

Biztonsági rendszerek az audiovizuális doku
mentumok védelmére

Audiovizuális anyag; Biztonsági berendezés

Az újabb technológiai fejlemények lehetővé 
tették az audiovizuális dokumentumok védelmét 
a hagyományosan könyvekhez használt bizton
sági rendszerekkel. Sok esetben közvetlenül a 
dokumentumokra helyezik a korábbiaknál jelen
tősen kisebb, alacsony mágnesezettségű, a 
rendszert aktivizáló címkéket stb., mivel ezek 
nem tesznek kárt a mágneses hordozók (hang- 
és videoszalagok) tartalmában.

(Autoref.)

92/150
HARRIS, Carolyn: The preservation considera
tions in electronic security systems 
Libr.Arch.Secur. 11.vol. 1991.1.no. 35-42.p.

Az elektronikus biztonsági rendszerek állo
mányvédelmi vonatkozásai

Állományvédelem; Biztonsági berendezés

Minden elektronikus biztonsági rendszer 
megkívánja, hogy a céltárgyat a könyvtári doku
mentumban helyezzük el. Ez fizikai és kémiai ha
tást fejt ki a kötetekre, így szükségszerűen felve
tődik az állományvédelem kérdése.

A lopásgátló rendszereket úgy kell megter
vezni, hogy a lehető legkisebb kárt tegyék a 
könyvben. Az állomány bizonyos részeit egyálta
lán nem is szabad ellátni ilyen védőrendszerrel. 
Hogy mit és hogyan kezeljünk, azt a könyvek ér
tékét, használatuk gyakoriságát, állapotát figye
lembe véve kell eldönteni, az állomány minősé
gének és a könyvtár feladatainak függvényében.

Az elektronikus biztonsági rendszert úgy hoz
zák működésbe, hogy a könyvben elhelyezett 
céltárgynak köszönhetően a detektor jelez. A 
rendszer viszonylag egyszerű, olcsó és objektív, 
de nem jelenti a kizárólagos megoldást. A korlá
tozott hozzáférhetőség, az olvasók szigorúbb fel
ügyelete, a táskák átvizsgálása a bejáratnál -  
ezek mind alternatívák.

Az elektronikus védőrendszerek céltárgyai 
rendszerint öntapadó alumíniumszalagok. E fém 
egy kis idő után reakcióba lép a papírból felsza
baduló savakkal. Az öntapadós ragasztószalag 
rögzítésekor éles szegély keletkezik, mely elsza
kíthatja a papírt, megsértheti a gerincet, eltépheti 
a lapokat. Egy másik, kímélőbb típusnál a szen
zor papírcímkébe van ágyazva. Hosszú távon 
még a ragasztó is probléma, különösen, ha nem 
ismerjük a könyv papírjának kémiai összetételét.

Hogyan csökkenthetjük a kárt? Mindenekelőtt 
döntsünk helyesen a kezelendő anyagról. Nyu
godtan felszerelhetjük a napi forgalomban részt 
vevő, korlátozott élettartamú könyveket. A külön
leges, értékes gyűjteményt helyezzük el zárt pol
cos rendszerben és használjunk alternatív meg
oldásokat. Az is elbizonytalanítja a tolvajokat, ha 
csak a gyűjtemény egyes darabjait látjuk el elekt
romos védőrendszerrel. Ritka könyveken azon
ban soha ne alkalmazzuk!
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Gondosan, a lehető legkisebb kárt okozva he
lyezzük el a kötetben a céltárgyat. Hacsak lehet, 
a gerincbe erősítsük, vagy üres lapok, hirdetések 
közé. A céltárgyat úgy kell beragasztani, hogy a 
tolvaj ne tudja kiszedni, de a könyvtáros el tudja 
távolítani, ha szükséges.

Működjünk együtt a gyártókkal, hogy minél 
időtállóbb anyaggal dolgozzanak. Minden papír
nak semleges kémhatásúnak kell lennie.

Alkalmazzunk tehát alternatív védőrendszere
ket, vagy csak fokozottan veszélyeztetett műve
ket szereljünk fel.

(Mátyus Krisztina)

92/151
BERTHOLD, Renate: Möglichkeiten und Grenzen 
der Buchsicherung = Bibliothek. 15.Jg. 1991. 
1.no. 31-61.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

A könyvek lopás elleni védelmének lehetősé
gei és korlátái

Biztonsági berendezés; Költségelemzés

A cikk főként azokat a problémákat tárgyalja, 
amelyekkel a könyvtár szembekerül, amikor biz
tonsági rendszert alkalmaz. Kitér a szükséges 
szervezési intézkedésekre és a pénzügyi megter
helésre a költség-haszon arány figyelembevételé
vel; közművelődési, általános tudományos és 
szakkönyvtárakban egyaránt. Abból indul ki, 
hogy a különböző típusú könyvtárakban eltérő 
biztonsági berendezésekre van szükség. A meg
felelő biztonsági rendszer kiválasztását a követ
kező tényezők együttese határozza meg: könyv
tártípus és -nagyság, a használók összetétele és 
kölcsönzési szokásaik, valamint a megvédendő 
állomány jellege. A tanulmány irányelveket kíván 
adni a biztonsági rendszer kiválasztásához.

(Autoref.)

Feldolgozó munka

92/152
DEMPSEY, Lorcan: Publishers and libraries: an 
all through system for bibliographic data? = 
Int.Cat.Bibl.Cont. 20.vol. 1991.3.no. 37-41.p. Bib
liogr.

A kiadók és a könyvtárak: a bibliográfiai ada
tok előállításának és felhasználásának közös 
rendszere?

Dokumentumleírás; Együttműködés -belföldi; 
Előzetes katalogizálás; Géppel olvasható kataló
gusadatok szolgáltatása; Könyvkiadás és könyv
kereskedelem

Az Egyesült Királyságban a kiadványtermés 
és a költségek növekedése miatt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a bibliográfiai számbavétel terén na
gyobb együttműködésre van szükség a kiadók, a 
terjesztők, a könyvtárak, a kereskedelmi és a 
nemzeti bibliográfiai ügynökség között, kölcsö
nös előnyök alapján. A British Library (BL) mint 
nemzeti könyvtár például kooperál az öt köteles- 
példány-jogú könyvtárral a nemzeti bibliográfia 
előállításában. Az előzetes katalogizálási (CIP) 
programba kereskedelmi cégek kapcsolódtak 
be. Egyre több könyvtár próbálja csökkenteni a 
helyileg előállított rekordok mennyiségét, az au- 
topsziáról lemondva. Fontolgatják, hogy vagy a 
Könyvtárellátótól, vagy a Whitaker cégtől vesz
nek át rekordokat, mivel azok aktuálisak.

Nincs konszenzus arról, hogyan szervezhető 
meg legcélszerűbben a rekordok szolgáltatása 
terén az együttműködés. Az a törekvés egyértel
mű, hogy a kiadók által előállított rekordokat a 
terjesztők és a könyvtárak is felhasználják. Efelé 
mutat az utóbbi idők három fejleménye, a BIC 
(Book Industry Communication) létrejötte, a 
BookData megjelenése és a CIP-adatok előállítá
sának változásai.

A BIC a BL, a kiadói egyesülés, a könyvter
jesztők egyesülése és a könyvtáros-egyesület tá
mogatásával folyó program a kereskedelmi és 
bibliográfiai adatok átvitele érdekében. Az adat
cseréhez a MARC formátumot választották. Meg
határozták ennek kötelező, kívánatos és fakulta
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tív elemeit. Egyelőre nem sok kiadó üzemeltet 
bibliográfiai adatbázist; a kereskedelem két, erre 
a célra alkalmas rendszert forgalmaz.

A BookData cég kiadók (jelenleg 550) számá
ra vállalja „clearing-house”-ként bibliográfiai és 
kereskedelmi információk marketingjét a forga
lomban lévő könyvekről, évente kb. 25 ezer cím
ről. Következetes és teljes rekordokat állít elő, de 
nem a teljes termésről.

A C/P-rekordok előállítását 1991 végétől a 
BookDatától a Whitaker cég veszi át; évente 30 
ezer címről vállalta előzetes információ szolgálta
tását MARC formátumban.

Tehát a rekordok közös használatához meg
vannak bizonyos kapcsolódási pontok. A hasz
náló azonban nem mindig kapja meg a számára 
szükséges időpontban a megfelelően részletes 
rekordot: a BL-féle rekordok teljesek ugyan, de 
nem eléggé frissek; a kiadók által előállított, gaz
dag információ csak nyomtatott formában (pl. 
reklámanyagok) hozzáférhető.

Az adatcserében 1. leíró, 2. bibliográfiai szám
bavételre vagy strukturálásra (azaz katalógusépí
tésre) szolgáló, 3. tárgyi feltáró és 4. tartalmi leíró 
elemek szerepelnek. A leíró adatokat az ISBD-k 
szabványosították, a kiadók és a könyvtárak igé
nyeinek egyaránt megfelelnek. A strukturálásra 
szolgáló adatok a kiadókat kevésbé érdeklik. A 
könyvtárak számára az a fontos, hogy időben, 
akár a megjelenést megelőzően hozzájussanak 
adatokhoz a gyarapítási szelekció céljára; a kata
lógusrekord ennek módosításával később szüle
tik meg. Az adatelemek összekapcsolásában -  
amely intellektuális feladat -  tudnak a kiadók a 
legkevésbé segíteni. A tárgyi feltárás terén kevés
sé tapasztalható következetesség és egységes
ség. A BL pl. takarékossági okokból megszüntet
te a Kongresszusi Könyvtári tárgyszavak feltünte
tését, a PRECIS egyszerűsített változatát 
alkalmazza (ezért sok kritikát kapott). A BookDa
ta és a Whitaker tárgyszavakat szerepeltet. Nehe
zen felmérhető, hogy egy közös tárgyi feltáró 
rendszert mennyire lehetne megvalósítani, III. azt 
a könyvtárak mennyire fogadnák el. Az online ka
talógusokban minden valószínűség szerint a 
kulcsszó fog dominálni, esetleg a böngészés és 
a keresés kiterjesztése céljára osztályozási 
számjelzetekkel kombinálva. A tartalmi leíró ada
tokra (referátumok, tartalomjegyzékek) a kiadók
nak és a könyvtáraknak egyaránt szükségük van. 
Ha a kiadók ilyen szolgáltatásra vállalkoznak, an
nak a könyvtárak is élvezik az előnyeit. A Book

Data rekordjaiban szerepelnek ilyen adatok. 
Szabványok erre vonatkozóan nincsenek, rájuk 
elsősorban az olvasói szint megjelöléséhez lenne 
szükség.

A szerző szerint van tér az együttműködésre, 
közös rendszer kialakulása azonban nem várha
tó a résztvevők eltérő érdekei miatt. Ami reálisan 
megvalósulhat: a könyvtárak merítenek a kiadók 
adatbázisaiból.

(Hegyközi Ilona)

92/153
RATCLIFFE, Frederick: Sharing the burden, cata
loguing legal deposit: a British project = LIBER 
Q. 1.vol. 1991.1.no. 2-14.p. Bibliogr.

Tehermegosztás a kötelespéldányok feldolgo
zásában: egy brit program

Együttműködés -belföldi; Előzetes 
Közös katalogizálás; Nemzeti bibliográfia; Nem
zeti könyvtár

A British National Bibliography (BNB) 1950- 
ben jelent meg először. A hatvanas évek közepé
re gazdasági siker lett belőle: az előfizetések fe
dezték a kiadásokat, a füzetek 30%-át külföldön 
értékesítették. 1973, a British Library (BL) mint 
független nemzeti könyvtár létrejötte, szintén fon
tos dátum a BNB történetében. 1975-ben alakult 
a BL Bibliográfiai Szolgáltatások Részlege, sze
rény CIP-program indult. 1982-re a BL-nek ne
hézségei támadtak a bibliográfiai feldolgozásban 
a kiadványtermés növekedése miatt.

A kötelespéldányra jogosult könyvtárak (a to
vábbiakban: KPJ) tanácskozásán szándéknyilat
kozatban fogalmazták meg a cédulaszolgáltatás 
optimális aktualitását és optimális minőségét. 
Ugyanebben az időben történt egy másik kezde
ményezés: az öt KPJ könyvtár bekapcsolódott a 
BL-t kiszolgáló Copyright Receipt Office számító- 
gépesítésének egyes feladataiba. 1987-ben vita
anyag jelent meg „Currency with coverage: the 
future development of the British National Bibli
ographic Service” címmel, amely sok vitát váltott 
ki. A BL 1985-ös stratégiai tervében már vállalta, 
hogy 1990-re a BNB MARC rekordjainak találati 
arányát 85%-osra javítja. Ezt úgy kívánták elérni, 
hogy csak a rekordok felénél alkalmazzák az 
AACR2 2. szintjét, a többinél csak az 1. szintet.
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1988-tól abbahagyták a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszavainak feltüntetését. Ezt a szakma tilta
kozása ellenére hajtották végre; három katalogi
záló munkatársat tudtak megtakarítani, ugyanak
kor a többi könyvtárnak sokkal több költséget 
okoztak.

1987-ben a Whitaker cég elnöke vetette fel, 
hogy a BL vásárolja meg (vagy kapja meg in
gyen) a más nagykönyvtárak által előállított (sok
szor magasabb szintű) rekordokat. 1988-ban kí
sérletképpen ez meg is kezdődött, a kísérlet lezá
rását 1991-re tervezik. A KPJ könyvtárak az 
országos feladatokkal (a kötelespéldányok foga
dásával, kezelésével és rendelkezésre bocsátá
sával) járó költségeik fedezésére támogatást 
kaptak. A BL állítja elő a rekordok 70%-át, a többi 
könyvtár a 30%-át. A KPJ könyvtárak rekordjai a 
BNB-hez kerülnek, amint a BL megkapja a műből 
saját példányát. Egy héttel a mű beérkezése után 
a leírásnak rendelkezésre kell állnia.

Igen egyszerű megoldások születtek bonyo
lultnak vélt problémákra. Pl. a kötelespéldánysort 
a kiadók betűrendejében osztották fel, így a wa
lesi nemzeti könyvtár kapja D-től G-ig, plusz a 
walesi kiadványtermést. -  A vállalkozást bürok
ratikus akadályok, az adminisztráció és a nagy 
szervezet tehetetlensége nehezítette. Nem is 
gondolták volna, hogy műszaki problémák is fel
merülnek, mégpedig, hogy a BL nem képes a re
kordok fogadására; ezért aztán a mágnesszala
gok cseréjét választották megoldásként.

Biztató jelek mutatnak arra, hogy a Kong
resszusi Könyvtárhoz hasonlóan a BL is elfogad
ta azt a helyzetet, hogy egy hálózat részeként 
működjön. 1989-ben ebben a szellemben szüle
tett a „Selection for survival: a review of acquisi
tion and retention policies” c. kiadvány, amely 
sok észrevételt tett a BL szervezetével kapcsolat
ban. Kulcsfontosságú témái között szerepelt a 
BL és más intézmények együttműködése. Öröm
mel állapította meg, hogy a katalógusrekordok 
cseréje miatt munkaerő szabadulhat fel a gyara
pítási és megőrzési tevékenységre. Kilátásba he
lyezi, hogy a KPJ könyvtárak közös katalogizálá
si programja tovább bővíthető megőrzési és köl
csönzési együttműködéssel.

A résztvevő könyvtárak a közös katalogizálás
ról szóló megállapodásukban kifejezték azt az 
óhajukat, hogy a program nemcsak kísérlet lesz. 
Elismerték a BL primátusának megőrzését. Kons
tatálták ugyanakkor, hogy a BL nemzeti könyvtári 
koncepciója változóban van, és hogy idővel or

szágos felsőoktatási könyvtári hálózatnak kell lét
rejönnie, amelyben a BL központi szerepet vállal.

(Hegyközi Ilona)

92 /154
SCHULZ, Ursula: Die niederländische Basisklas
sifikation: eine Alternative für die „Sachgruppen” 
im Fremddatenangebot der Deutschen Bibliothek 
= Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 8.no. 1196- 
1219.p. Bibliogr.

A holland Basis osztályozási rendszer, mint a 
Deutsche Bibliothek központi katalógusaiban 
alkalmazott „szakcsoportok” alternatívája

Egyéb osztályozási rendszerek; Központi katalo
gizálás; Központi katalógus; Szolgáltatások átvé
tele

Jelenleg Németország regionális gépi kataló
gusaiban a tárgyi feltárás hiányos és heterogén: 
különböző szabályzatokból származó tárgysza
vak, helyi osztályozási rendszerek különféle jel
zetei szerepeinek bennük, a letöltésből származó 
tételek tárgyi feltárása is sokféle (az RSWK, az 
LCSH, a PRECIS, az LCC, a Dewey-féle TO sze
rinti). A központi katalógusok és a kialakulóban 
lévő helyi online katalógusok szempontjából 
egyaránt célszerű lenne egy egységes osztályo
zási rendszer alkalmazása. Ennek haszna a kö
vetkezőkben foglalható össze: 1. a regionális ka
talógusokban az egységes és teljes feltárás és 2. 
a visszakeresés jobb minőségének biztosítása, 3. 
a hiányzó helyi osztályozás kiindulópontjául szol
gálhat, 4. segít szakosított állomány- és gyarapo
dási jegyzékek összeállításában, 5. állományépí
tési koordinációt tesz lehetővé helyben és a háló
zatban.

A regionális katalógusokban az egységes 
osztályozási rendszer elfogadásának a követke
ző előfeltételei vannak: 1. senki se kényszerüljön 
saját osztályozási gyakorlatát feladni, 2. minél ki
sebb legyen a szükséges pluszmunka, 3. álljon 
rendelkezésre konkordancia, és az automatiku
san elő nem állítható jelzeteknél csekély szellemi 
ráfordításra legyen szükség.

Alsó-Szászországban 1990 közepétől készítik 
elő a PICA-szoftver átvételét a tartományi köz
ponti katalógus és a helyi rendszerek számára. A 
hét munkacsoport egyike a tárgyi feltárással fog
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lalkozik, többek között az átfogó osztályozás kér
désével. Saját átfogó rendszer kidolgozását már 
a kezdetektől elvetették, a holland Basisklassifi
kation (a továbbiakban: Bk) átvételét tervezik.

A Bk-t az utóbbi három évben fejlesztette ki a 
PICA, az egyetemi könyvtárak, a Királyi és az 
Akadémiai Könyvtár közös munkabizottsága, a 
következő funkciókra: a) egységes feltárás a há
lózat katalógusában és egyes (helyi) online kata
lógusokban; b) a gyarapítás koordinálása a saját 
könyvtárban és a hálózatban; c) szakosított adat
bázis-kivonatok előállítása a szakterületek és az 
intézmények számára. Az első kísérleti időszak a 
PICA-hálózatban a Bk-nal 1991 tavaszától kezdő
dik.

A Bk-nak 47 főosztálya van, kb. 2000 osztá
lya. Betűrendes mutatójában kb. 2800 tétel sze
repel. Az osztályok nem kombinálhatók. Egy mo
nográfia besorolása másodpercek kérdése. Az 
állománygyarapítás koordinálására kilencféle 
kód alkalmazását tervezik. A jelzetek a főosztá
lyok esetében két számjegyből, az osztályok 
esetében további két számjegyből állnak. Igye
keztek ezeket úgy kialakítani, hogy minél kifeje
zőbbek legyenek és a hierarchiát tükrözzék. On
line keresésnél csonkolási lehetőség van a főosz
tály után (a következő alárendelésnél nem 
feltétlenül).

A Bk részletesebb tartalmi feltárásra nem, 
csak válogatási segédletként alkalmas. A tagolás 
csekély mélysége miatt könnyen kidolgozhatok 
konkordanciák közte és a helyi osztályozások 
között. Az ETO és a Kongresszusi Könyvtári Osz
tályozási Rendszer (LCC) konkordanciáját a hol
land kollégák már szerkesztik. A pontos tárgyi 
keresés érdekében kiegészítésképpen ellenőrzött 
tárgyszókészlet kialakítását pártolják. Az informá
ciókeresőnek egy opció révén lehetősége lesz 
arra, hogy az adott osztályhoz tartozó tárgysza
vak segítségével specifikusabbá tegye keresését. 
A szakosított adatbázis-kivonatok előállításához 
a Bk a felmérés szerint megfelelőnek ígérkezik.

Az alsó-szászországi munkacsoport pártolja a 
Bk átvételét. A kísérleti időszak után változások 
várhatók, amelyeket a holland kollégákkal egyez
tetnek. Az egyes könyvtárak dolga eldönteni, 
hogy helyi online katalógusokban is alkalmaz
zák-e majd, szóba jöhet pl. az átfogó osztályok 
további tagolása.

Más regionális hálózatok is igényelnék, hogy 
a DB lássa el átfogó jelzetekkel az általa szolgál
tatott bibliográfiai tételeket. A PICA-program al

só-szászországi tapasztalatai alapján az a javas
lat született, hogy a DB szakcsoportjait váltsa fel 
a holland Bk.

A Bk nem alternatívája a német egységes 
osztályozási rendszernek. A hálózati könyvtárak, 
akik saját osztályozási rendszerrel rendelkeznek 
és azzal elégedettek, a konkordanciát használ
hatják fel. Az online katalógusra való áttéréskor 
saját osztályozás kidolgozása vagy kizárólago
san tárgyszavas feltárás helyett egy harmadik 
utat célszerű választani: a Bk átvételét. Csekély 
ráfordítással egy max. 20 ezer osztályból álló 
rendszer hozható létre, kifejező, csonkolható és 
raktári jelzetnek alkalmas jelzetrendszerrel, az 
egyes könyvtárak belátása szerint. A könyvtárak 
a letöltött adatok legtöbbjét az átfogó osztályo
zás jelzeteivel együtt kapnák meg; a jelzetekben 
a főosztályok számkódjait egy egyszerű program 
átalakítaná hárombetűs rövidítésekké;, a szakre
ferensek gondoskodnának a további feltárásról 
(alosztályok feltüntetése, földrajzi és/vagy formai 
kódok megadása). A többletmunka-ráfordítás te
hát minimális.

A Bk országos alkalmazása a DB központi 
szolgáltatásában akkor lenne lehetséges, ha a 
könyvtárak változtatási szándék nélkül el tudnák 
fogadni. Akkor lehetne a letöltött német, holland, 
brit és amerikai tételeket közvetlenül vagy a hol
land konkordanciák segítségével a Bk jelzeteivel 
ellátni. Az időpont megfelelő e döntés meghoza
talához: a regionális hálózatok ki- vagy átépülő
ben, az együttműködéses tartalmi feltárás első 
kísérleteinek időszakában vannak. Mind az online 
katalógusok, mind a regionális katalógusok 
szempontjából fatális lenne tovább halogatni a 
kérdés országos megoldását, miközben elszige
telt regionális megoldások születnek.

(Hegyközi Ilona)

92/155
SCHMITZ-ESSER, Winfried: New approaches to 
thesaurus application = Int.Classif. 18.vol. 1991.
3.no. 143-147.p. Bibliogr. 9 tétel.

Újdonságok a tézauruszok alkalmazásában

Tézaurusz

A hagyományos tézauruszok fő jellemzőinek 
és azok „mellékhatásainak” ismertetését az újfaj
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ta tézauruszokra való áttérés megindoklása kö
veti. A tézauruszok alkalmazásának lehetséges új 
területei a következők: 1. szakértő rendszerek, 2. 
interfészrendszerek, 3. tárgyra orientált tervezés 
és programkészítés, 4. hiperszöveg-rendszerek,
5. gépi fordítás és 6. gépi referálás. Ezek rövid is
mertetését követően a cikkben szó esik az alkal
mazás korlátáiról és a valószínűleg felmerülő új 
problémákról. A cikk végül felhívja a figyelmet a 
tézauruszokban rejlő új lehetőségek kihasználá
sára.

(Autoref.)

92 /156
BISWAS, Subái C. -  SMITH, Fred: Efficiency and 
effectiveness of deep structure based subject in
dexing languages: PRECIS vs. DSIS = Int.Forum 
Inf.Doc. 16-Vol. 1991. 3.no. 6-21.p. Bibliogr. 71 
tétel.

Két mélystruktúra-alapú tárgyi feltáró index
nyelv -  a PRECIS és a DSIS -  hatékonysága 
és teljesítménye

Hatékonyság; Információkereső nyelv; Lépcső
zetes mutató; Tárgyi feltárás; Tárgyszó

A tárgyi feltáró indexnyelv (TFI) mesterséges 
nyelv, amelyet arra használnak, hogy témákat ír
janak le vele; a következőkből áll: a) szótár, b) 
elemi kategóriák jegyzéke és c) szintaktikai sza
bályok. A láncindex-nyelv olyan TFI, amelynek ki
fejezései egymást többszörösen átfedő indexté
telek, amelyek meghatározott szintaktikai szabá
lyoknak megfelelően épülnek fel. A PRECIS 
(Preserved Context Index System), amelyet Aus
tin fejlesztett ki, és a POPSI (Postulate-based 
Permuted Subject Indexing), amelyet Bhatta- 
charyya, két ilyen láncindex-nyelv. A DSIS (Deep 
Structure Indexing System) a POPSI rendszer 
sokoldalúbb verziója, amelyet Devadason fejlesz
tett ki. Sok kísérlet történt a rendszerek összeve
tésére és annak megállapítására, hogy melyikük 
jobb, de egyik sem a kereső szempontjából. A 
tanulmány megkísérli összevetni a PRECIS-szel 
és DSIS-szel előállított nyomtatott tárgymutatók 
hatékonyságát és teljesítményét nem empirikus 
módszerrel, a következő öt, Craven által az in
dextételeknek a kereső szempontjából kívána
tosnak ítélt jellemzője alapján: 1. előreláthatóság,

2. rendezés, 3. áttekinthetőség, 4. tömörség, 5. 
kiválaszthatóság. Az adatok tesztelésére egy 600 
dokumentumból álló reprezentatív mintát hasz
náltak, amelyeket három társadalomtudományi 
témakörből választottak ki. Az ismertetés fő 
szempontjai: a) a szakkifejezés struktúrája, b) a 
szakkifejezések kapcsolatai, és c) a tételek struk
túrája, amelyeket a két rendszer generál. Egészé
ben véve a PRECIS index jobban beválik, mint a 
DSIS index a fenti jellemzők legtöbbje alapján, 
hatékonyabb keresést tesz lehetővé a használó 
számára.

(Autoref.)

92/157
CAFFO, Rossella: Indicizzazione per soggetto 
nell’ambito della cooperazione = Boll.lnf. -  As- 
soc.ltal.Bibl. 31 .a. 1991. 2.no. 145-152.p. Bibliogr. 
8 tétel.

Tárgyi feltárás (indexelés) az együttműködés 
összefüggésében

Besorolási adatok egységesítése; Online kataló
gus; Szabvány -könyvtári; Tárgyi feltárás

A dokumentumok tárgyi feltárásában ellenté
tek állnak fenn a katalogizálási szabályok és az 
egyes könyvtárak azon szándéka között, hogy a 
saját olvasóik igényeit kielégítsék. A számítógé
pesítés által nyújtott új lehetőségek oldják ezeket 
az ellentéteket, mivel könnyebbé, gyorsabbá és 
rugalmasabbá teszik a tárgyi visszakeresést. 
Ugyanakkor igen nagy szükség van a számítógé
pes tárgyi visszakeresés eszközeinek szab
ványosítására. Nagy szerepe van a tárgyi feltá
rásban is az „authority control” fogalmának és 
gyakorlatának, mint ez amerikai (Library of 
Congress, Western Libraries Network) és francia 
(RAMEAU) példákon látható.

(Autoref. alapján)

92/158
PETERS, Thomas A. -  KURTH, Martin: Control
led and uncontrolled vocabulary subject search
ing in an academic library online catalog = 
Inf.Technol.Libr. 10.vol. 1991. 3.no. 201-211.p. 
Bibliogr.

360 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

Tárgyi keresés ellenőrzött és nem ellenőrzött 
szótár (címből vett kulcsszó) alkalmazásával, 
egy felsőoktatási könyvtár online katalógusá
ban

Gépi információkeresés; Kulcsszó; Online kata
lógus; Tárgyszó

A University of Missouri, Kansas City online 
katalógusának telefonon történő lekérdezéseit 
vizsgálták hét kiválasztott hónapban 1988 és 
1990 között. A vizsgálat azokra a keresésekre irá
nyult, amelyekben egyaránt használtak ellenőr
zött szótárból (a rendszer hiteles jegyzékéből), il
letve egy másik iépésben a címből származó 
kulcsszavakat. Ez utóbbiakat tekintették szaba
don választott kifejezéseknek, abban az esetben, 
ha nem szerepeltek a hiteles jegyzékben. Össze
sen 1972 keresést folytattak telefonon, amelyből 
435 volt témára irányuló, és 131 ún. kevert (ellen
őrzött és nem ellenőrzött szótárral folytatott) ke
resés. A kevert kérdéseket négy típusba sorolták: 

A típus: kétszakaszos keresés, amely szabad 
szótárral kezdődik, majd ellenőrzött szótárból 
vett kifejezésekkel folytatódik (egyszeri váltás) 
(51,1%)

B típus: kétszakaszos keresés, amely ellenőr
zött szótárral kezdődik, majd nem ellenőrzött 
szótárra vált (egyszeri váltás) (25,2%)

C típus: több szakaszos keresés, amely sza
bad szótárral kezdődik, és többször vált az ellen
őrzött és a szabad szótár között (7,6%)

D típus: több szakaszos keresés, amely ellen
őrzött szótárral kezdődik, és többször vált a sza
bad és az ellenőrzött szótár között (16%)

Vizsgálták az egyes keresési típusokban a 
használók kitartását (a bibliográfiai adatokat hívó 
FIND utasítás kiadásának száma alapján), vala
mint a keresés eredményességét az output 
mennyisége alapján.

A kitartás az ellenőrzött szótárral végzett és a 
kettőnél több szakaszú keresések során na
gyobb volt. Ez részben a rendszer architektúrájá
ból fakadhat, mivel a nem ellenőrzött kifejezést 
minden FIND utasítás előtt meg kell ismételni, 
míg az ellenőrzött kifejezésekkel könnyebb a le
kérdezés. A keresés eredményessége az első 
szakaszban nagyobb, mint a másodikban, de a 
harmadik és további szakaszok hozzák a legna
gyobb „termést” . Az output mennyiségileg jóval 
nagyobb a nem ellenőrzött szótáras keresésnél.

A rendszer architektúrája befolyásolja a hasz
nálók kereső magatartását, ezért nehéz erről ál
talános megállapításokat tenni, és talán nem is 
iétezik absztrakt kereső magatartás.

A keresési stratégiák oktatásában bátorítani 
kell a kreatív keresést, a címből vett kulcsszavak 
és ezek csonkolt alakjainak a használatát, akár 
többlépcsős keresés bevezetéseként is. (Az is
mert cím vagy az e tétéihez tartozó ellenőrzött 
tárgyszavak további tételek előhívására is alkal
masak.) A rendszer tervezésében figyelembe ve
endő szempont a használó saját szótárának 
megfeleltetése a rendszer szótárával, pl. kereső
kifejezések és a hiteles tárgyszójegyzékek auto
matikus összehasonlításával. Ugyancsak hasz
nos egy ún. híd funkció bevezetése, amely a 
visszakeresés teljességének bővítését teszi lehe
tővé a keresőkifejezések automatikus összekap
csolásával.

A nem ellenőrzött, címből vett kulcsszavakkal 
történő keresésre igény van. Használatukkal a 
kereső a rendszer korlátáit is igyekszik kipuhatol
ni, és ezt a jövendő online katalógusok tervezé
sében, a használatukra való felkészítésben figye
lembe kell venni.

(Orbán Éva)

92/159
SCHULZ, Ursula: Einige Aspekte zukünftiger In
haltserschliessung und Online-Benutzerkataloge 
= Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 226-234.p. Bibli- 
ogr.

A jövőbeni tárgyi feltárás és az online haszná
lói katalógusok

Gépi információkeresés; Információkeresési 
rendszer értékelése; Letöltés; Online katalógus; 
Tárgyi feltárás

A könyvtári tartalmi feltárás szempontjából új, 
meghatározó fejleményt jelent a központi szol
gáltatásokból való letöltés és az online kataló
gus. A központi szolgáltatások átvétele miatt fel
szabaduló munkakapacitást a tárgyi feltárás bő
vítésére, valamint az online katalógusokban a 
keresés minőségének és kényelmének javítására 
lehet felhasználni. Ennek előfeltétele a végfel
használók keresési szokásainak megismerése és 
bizonyos területeken a szakértői ismeretek szoft
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verrel való helyettesítése. A tárgyi feltárás innova
tív megközelítéséhez hozzátartozik a hagyomá
nyos, befogadó munkastílus megváltoztatása, 
amit már a könyvtárosképzés során érvényre kell 
juttatni.

(Autoref.)

92 /160
TRINKHAUS, Manfred: Möglichkeiten und Aspek
te des sachlichen Zugriffs in Online-Katalogen = 
Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 193-225.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A tárgyi hozzáférés lehetőségei és egyes 
szempontjai az online katalógusokban

Gépi információkeresés; Online katalógus; Tár
gyi feltárás

Az online katalógusok használatára vonatko
zó újabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy 
a tárgy szerinti keresés gyakoribb, mint ahogy 
azt feltételezik. Azt is kimutatták, hogy az online 
katalógusok használói a tárgyi keresést nehéz
nek találják, és hogy a tárgy szerinti keresés és 
az ismert mű keresése között alapvető különb
ség van. E cikk a rendelkezésre álló keresési le
hetőségeket a tárgyi hozzáférés szempontjából 
tárgyalja. Kitér a különböző indexelési eljárások
ra, a használói input feldolgozására és korrigálá
sára, az adatbázisokban való keresésre, a kere
sési eredmények megjelenítésére és más lehető
ségekre, amelyek segítenek enyhíteni a 
használók nehézségeit.

(Autoref.)

Katalógusok

92/161
QUEDENS, Jenny: Retrospektive Konversion in 
den USA = Bibliothek. 15.Jg. 1991. 1.no. 62- 
111 .p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Retrospektív konverzió az Egyesült Államok
ban

Gazdaságosság -könyvtárban; Konverzió; Költ
ségelemzés

A Goldsmith’-Kress program példáján a cikk 
betekintést nyújt a retrospektív konverziós prog
ramok speciálisan amerikai vonatkozásaiba. A 
vizsgálat fő hangsúlya a gazdasági elemzésen 
volt. A szerző általában véve áttekinti a konverzi
ós programok költségstruktúráját, a Goldsmith’- 
Kress programra vonatkozóan pedig összeha
sonlító költségszámítást és költség-haszon-elem- 
zést végez.

(Autoref.)

92/162
BOSSERS, Anton: The PICA library automation 
network and retrospective catalogue conversion 
= LIBER Q. 1 ,vol. 1991. 1.no. 35-42.p.

A PICA könyvtárgépesítési hálózat és a kata
lógusok retrospektív konverziója

Gépi könyvtári hálózat; Konverzió

A PICA könyvtárak és más információközvetí
tő intézmények együttműködésen alapuló nem 
profit-orientált szervezet Hollandiában. Célja, 
hogy a számítógépes könyvtári hálózati lehető
ségek használatával előmozdítsa a résztvevők 
közti együttműködést, javítsa a vezetés színvona
lát és a felhasználónak nyújtott könyvtári szolgál
tatásokat. Az együttműködés, a források meg
osztott felhasználása előnyeit -  a hatékonyság 
és a jobb minőség érdekében -  hálózatban le
het igazán kihasználni, ehhez szervezeti, techni
kai és könyvtári-szakmai infrastruktúrára van 
szükség.

A szervezet az 1969-75 közötti időszakban 
Project on Integrated Catalogue Automation cím
mel egy kutatásként indult, 1976-ban vált műkö
dő rendszerré, 1986 óta független nem profit-ori
entált alapítványként működik.

Technikai téren a PICA 1976-1990 között az 
alábbiakat hozta létre (hálózati rendszerben): 
osztott katalogizálás, output lehetőségek (1976- 
1979); könyvtárközi folyóiratkölcsönzés (1982);
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Külföldi folyóirat-figyelő

helyi rendszerek -  kölcsönzés, gyarapítás 
(1983); központi online visszakereső rendszer 
(1985); helyi rendszerek -  online katalógus 
(1985); könyvtárközi könyvkölcsönzés (1988). 
Kezdetben a központi számítógéprendszerhez a 
terminál/printer munkaállomások bérelt telefon
vonallal kapcsolódtak. Később központi és helyi 
alkalmazásokat megvalósító hálózat jött létre, 
amelynek tagjai különböző módokon kapcsolód
tak egymáshoz (csomagkapcsolt hálózat stb.), 
és amelyben személyi számítógépek is szerepel
nek munkaállomásként. Az új fejlesztések (szab
ványosítás, intelligens munkaállomások stb.) 
nyomán 1992 végére tervezik azt a hálózatot, 
amelyben a könyvtáros és a felhasználó szakem
ber minden elérhető rendszert és adatbázist a 
saját PC-ismereteivel használni tud, egyetlen 
funkcionális menü segítségével.

Tíz év alatt erős, együttműködő szakmai inf
rastruktúra alakult ki a központi bibliográfiai adat
bázis körül. A jelenlegi osztott katalogizálási 
rendszert 800 munkaállomással 120 könyvtár 
használja, ez évente egymilliónál több kötet kata
logizálását jelenti. Az adatbázis 750 ezer tétellel 
bővül évente.

A központi adatbázis 1980 óta épül az új cí
mekkel, és azóta használják a könyvtárak a ret
rospektív katalogizálás, illetve retrospektív kon
verzió céljaira is. Az egyedi, helyi programok 
több százezer konvertált címet eredményeztek 
eddig (a könyvtári katalógusok több, mint 10 mil
lió címet tartalmaznak). A PICA megállapodást 
köt az OCLC-vel, a retrospektív konverziót segítő 
adatbázis használata érdekében, ezzel a PICA 
adatbázis 1980 előtti címeinek arányát feltehető
leg 25%-kal sikerül megnövelni. Hat egyetemi 
könyvtár és a Királyi Könyvtár 1990-ben közös 
programot kezdett a fontos gyűjtemények retros
pektív konverziós helyzetének értékelése, haté
kony együttműködési eljárás kialakítása és nem
zetközi szintű együttműködés előkészítése érde
kében. Ugyanakkor indult a jelentős, nem 
egyetemi tudományos könyvtárak retrospektív 
konverziós lehetőségeit vizsgáló program is.

A holland retrospektív konverziós programok 
megbízható szervezeti, technikai és szakmai inf
rastruktúrán alapulva indultak el, idejében, és 
megtervezett költségvetéssel. Kedvezően befo
lyásolja kimenetelüket az Európai Közösség vo
natkozó ajánlása, és legújabban az egyetemek 
jelentős anyagi támogatása.

(Mohor Jenő)

Lásd még 138,157-160

Információkeresés

92/163
MEADOW, Charles T.: The making of an informa
tion retrieval interface = int.Forum Inf.Doc. 
16-vol. 1991. 3.no. 22-26.p. Bibliogr. 17 tétel.

Információkeresési interfészek szerkesztése, 
gyakorlatlan végfelhasználók számára

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Gépi 
információkeresés

A cikk néhány információkeresési interfész 
vagy „előlap” tervezését tekinti át. Ezek célja a 
végfelhasználók segítése, azoké a nem gyakori 
használóké, akiktől nem várható el, hogy elsajá
títsanak, ill. észben tartsanak egy teljes parancs
nyelvet, mégis saját maguknak kell keresést vé
gezniük adatbázisokban. Az első interfészt a ko
rábbi modellre épülő továbbiak követték. Nincs 
olyan bevett elmélet vagy olyan megbízható la
boratóriumi adatok, amelyekre a tervezést ala
pozni lehetne, amelyből a használók teljesítmé
nye és reakciója megjósolható lenne. A cikk is
merteti a torontói egyetem könyvtár- és 
tájékoztatástudományi tanszékén létrehozott 
IIDA, az OAK és az OAK II főbb tervezési jellem
zőit, a tervezési döntések indokait, a használók 
reakcióit, és a jövőbeni interfész-terveket.

(Autoref.)

92 /164
Information specialists’ use of machine-assisted 
reference tools: evaluation criteria. Prepared by 
the Measurement and Evaluation of Service 
Committee, Machine-Assisted Reference Sec
tion, Reference and Adult Services Division, 
American Library Association = RQ. 31.vol. 
1991.1.no. 35-38.p. Bibliogr.

Kritériumok a gépi információkeresési szol
gáltatásokat nyújtó könyvtáros munkájának 
értékelésére
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Gépi információkeresés; Hatékonyság; Kommu
nikáció -használókkal; Minősítés

A könyvtárakban különböző elektronikus esz
közök -  helyi hálózatok, online kapcsolatok, CD- 
ROM -  állnak rendelkezésre. A szolgáltatások 
biztosításához, a könyvtárhasználók információs 
igényeinek kielégítéséhez sokoldalúan képzett, 
speciális tulajdonságok birtokában lévő szakem
berekre van szükség. Minősítésükre hat pontba 
csoportosítható szempontrendszert dolgoztak ki.

1. Technikai jártasság. Az információs mun
kát végző könyvtárosnak működtetnie kell a 
könyvtárban levő számítógépeket. A hardver 
meghibásodása esetén az egyszerűbb hibák 
azonosítása és elhárítása is rá vár. Feladata a 
rendelkezésre álló szoftverek, adatbázisok beha
tó ismerete. Gyakorlottan kell az olvasók igényei 
szerint a keresőkérdéseket megfogalmaznia, a 
találatokat listákba, bibliográfiákba szerkesztenie, 
illetve -  szükség esetén -  elektronikus posta út
ján továbbítania.

2. Tudás. Annak, aki magas szintű tájékoztató 
munkát akar végezni, ismernie kell a könyvtár 
gyűjteményeit, a felhasználható információs esz
közöket. Ki kell tudnia választania a probléma 
megoldásához legalkalmasabb számítógépes 
terméket vagy egyéb tájékoztatási forrást, ese
tenként ezek kombinációját. Tudatában kell len
nie a hozzáférhető eszközök előnyeinek és hátrá
nyainak, használnia kell a rendelkezésére álló se
gédleteket, például tézauruszokat a magas szintű 
és hatékony tájékoztatás biztosításához. Tisztá
ban kell lennie a szerzői jog vonatkozó előírásai
val, az információ-felhasználás előírásaival és a 
letöltés kérdéseivel.

3. Kapcsolatteremtő képesség. A tájékoz
tatónak mindenkor nyílt és szívélyes módon keli 
az olvasóhoz viszonyulnia, hatékonyan kell kom
munikálnia vele. A „nehéz használók” csalódott
ságból, sikertelen kísérletekből adódó gátlásait 
oldania kell, biztosítania kell az együttműködés
hez szükséges nyugodt légkört. Sokrétű és szi
lárd szakmai ismeretei birtokában a tájékoztató 
szakembernek magabiztosnak kell mutatkoznia, 
ugyanakkor szem előtt kell tartania a felhasználó 
igényeit a bizalmas jellegű referenszkérdések ke
zelésében.

4. Interjú. A tájékoztató könyvtáros nélkülöz
hetetlen tulajdonságai a gazdag képzelőerő és 
az intuíció. Az olvasó kérését saját maga számá

ra értelmeznie kell, szükség esetén a kérdések 
egész sorát kell tisztáznia ahhoz, hogy a kereső- 
kérdést megfogalmazhassa. Aktív közreműkö
déssel új irányba kell terelnie az olvasót. A prob
léma maradéktalan megoldásához további lehe
tőségeket kell felvillantania. Reális képet kell 
adnia a felmerülő költségekről, a szükséges idő
ről és a várható korlátokról. A választás érdeké
ben fel kell vázolnia a különböző nyomtatott és 
számítógépes eszközök főbb előnyeit és egyéb 
jellemzőit, és végül szükség szerint konzultálnia 
kell a téma szakértőivel a referenszkérdés megol
dása során.

5. A keresés végrehajtása. A tájékoztatónak 
azonosítania kell a megfelelő kulcsszavakat, a 
köztük levő kapcsolatokat, és a relációk feltünte
tésével meg kell fogalmaznia a keresőkérdést. A 
rendelkezésre álló adatbázisok közül ki kell vá
lasztania a legmegfelelőbbet. A helyes stratégia 
kialakítása során esetenként át kell szerkesztenie 
a keresőprofilt, majd pedig ellenőriznie kell az 
eredményt. Végezetül a használóval közösen ér
tékelnie kell a találatokat.

6. Szakmai felelősség. A tájékoztató szakem
bernek rendszeresen tanulmányoznia kell az in
formációtechnológia szakirodalmát, részt kell 
vennie továbbképzéseken, konferenciákon. 
Emellett állandó gyakorlással kell a különböző 
eszközökben rejlő lehetőségeket felderítenie a 
szabad gépidő ésszerű felhasználásával. A kollé
gákkal való kapcsolatok kialakítása, a konzultá
ció és egymás tapasztalatainak hasznosítása 
rendkívül fontos feladat.

(Pappné Farkas Klára)

Lásd még 156,184,186

Olvasószolgálat, referensz

92/165
OLSZAK, Lydia: Mistakes and failures at the refe
rence desk = RQ. 31.vol. 1991. 1.no. 39-49.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Tévedések és kudarcok a referenszmunkában
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Külföldi folyóirat-figyelő

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Kommunikáció 
-használókkal; Referensi

A foglalkozási tévedések következményei 
minden szakmát aggasztanak. Korábbi vizsgála
tok azt sugallták, hogy a referensz-szolgáltatást 
nyújtók tevékenységük fele időtartama alatt hibá
kat követnek el. Ez a vizsgálat, amely megfigye
léssel és strukturált interjúkkal gyűjtött adatokon 
nyugszik, egy felsőoktatási könyvtárban vizsgálja 
a tévedések és kudarcok előfordulását. Három fő 
kérdést tárgyal: 1. milyen tevékenység vagy ma
gatartás jelent tévedést illetve kudarcot, 2. milyen 
módszerekkel hívják fel a referensz-szolgálatban 
dolgozók egymás figyelmét ezekre, és 3. megfe
lelnek-e a referenszpultnál elkövetett tévedések a 
Bosk tanulmányában tárgyalt orvosihiba-típusok- 
nak. Az eredmények azt jelzik, hogy a referensz- 
könyvtárosoknak több, egymással versengő célt 
kell szem előtt tartaniuk, és hogy nem mindig fel
tétlenül a helyes válasz megadása a legfonto
sabb cél.

(Autoref.)

92 /166
SMITH, Lisa L : Evaluating the reference inter
view: a theoretical discussion of the desirability 
and achievability of evaluation = RQ. 31.vol. 
1991.1.no. 75-81.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A referenszbeszélgetés értékelése: elvi meg
gondolások ennek kívánatos és lehetséges 
voltáról

Értékelés; Kommunikáció -használókkal; 
rensz

A cikk részletesen megvizsgálja a referensz- 
interjúk értékeléséről szóló nagymennyiségű iro
dalmat, és meghatározza, milyen mértékben 
szükséges ill. kivihető az efajta értékelés. Annak 
ellenére, hogy újabban túlzottan hangsúlyozzák 
és misztifikálják a referensz-interjú szerepét a 
könyvtári tevékenységek egészén belül, a végső 
konklúzió az, hogy egyre nagyobb szükség van 
pontos értékelési mechanizmusokra. Továbbá, 
ha a jelenlegi technikákat -  melyek mind a

mennyiséget, mind (főként) a minőséget mérik -  
felismert korlátáikat figyelembe véve használják 
fel, elvégezhető az efajta hasznos, bár némileg 
szubjektív értékelés.

(Autoref.)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

92/167
BRAID, Andrew: The role of LINC in the automa
tion of interlibrary loan and document supply in 
the United Kingdom = Interlend.Doc.Supply. 
19.VOI. 1991. 3.no. 101-104.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A Könyvtári és Tájékoztatási Együttműködési 
Tanács szerepe a könyvtárközi kölcsönzés és 
a dokumentumszolgáltatás számítógépesíté
sében, Nagy-Britanniában

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -bel
földi; Könyvtári tanács -országos; Könyvtárközi 
kölcsönzés -számítógéppel

A Könyvtári és Tájékoztatói Együttműködési 
Tanácsot (Library and Information Co-operation 
Council, LINC) 1989-ben hívták életre Nagy-Bri
tanniában a könyvtárak közötti együttműködés 
hatékonyságának növelése érdekében. Tagjai 
sorába léptek a könyvtári hálózatok, egyesületek 
és számos könyvtár is. A LINC tevékenységében 
kiemelt helyet szentel a könyvtárközi kölcsönzés
nek, mint az együttműködés legfontosabb terü
letének. 1990-ben tanulmányban elemezték a 
számítógépesítés hatását a könyvtárközi köl
csönzésre és a dokumentumszolgáltatásra, meg
vizsgálták a meglévő gyakorlatot és felvázolták a 
tervezett intézkedéseket. A szerző e dokumen
tum alapján ismerteti a helyzetet.

Nagy-Britanniában a könyvtárközi kölcsönzé
si rendszer jól szervezett formája alakult ki, gyors 
és gazdaságos eljárásokat fejlesztettek ki, így a 
szolgáltatások igénybevételéhez nem volt szük
ség a fogadó könyvtárak számítógépesítésére e 
téren. Tehát, miközben a könyvtári munkafolya
matok automatizálása fokozatosan tért hódított,
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a könyvtárközi kölcsönzési kérések teljesítése to
vábbra is hagyományos módon, manuálisan tör
tént. Változás e kérdésben csak az utóbbi évek
ben következett be. Döntő lépést jelentettek a 
gépi központi katalógusok nyújtotta lehetőségek. 
Fokozatosan újabb és újabb területeken alkal
mazzák a könyvtárközi kölcsönzésben és doku
mentumszolgáltatásban a számítógépeket. Ma 
már a BLDSC-hez évente több mint 1 millió kérés 
érkezik az Automatizált Kéréstovábbító (Automa
ted Request Transmission, ART) rendszeren ke
resztül. Bevezették a kérések számítógépes ke
zelését és az automatizált üzenettovábbítást. 
Kísérleteket folytatnak a dokumentumok elektro
nikus tárolására (ADONIS). A dokumentumszol
gáltatás területén ígéretesnek tűnik a telefaxon 
történő továbbítás, bár a rendelkezésre álló ada
tok szerint csak 1%-át teszi ki a teljesített kéré
seknek.

Más országokban lényegesen nagyobb fokú 
a könyvtárközi kölcsönzés számítógépesítése, 
mint Nagy-Britanniában. Példaként említhető az 
Egyesült Államokban az OCLC, Hollandiában pe
dig a PICA.

Nehéz előre látni a könyvtárközi kölcsönzés 
gépesítésének irányait és ütemét. A részfolyama
tok integrált gépi rendszerbe ötvözése a kitűzött 
cél. A CD-ROM használata várhatóan új lendüle
tet ad a könyvtárközi kölcsönzés fejlesztésének, 
korszerűsítésének, mert lehetővé teszi nagy 
mennyiségű rekord tárolását, ugyanakkor a hoz
záférés gyors és olcsó.

A LINÓ fontos szerepet játszik a könyvtárközi 
kölcsönzés számítógépesítése terén Nagy-Bri
tanniában egyrészt a gépesítésre vonatkozó in
formációk összegyűjtésével és közzétételével, 
másrészt pedig a fejlesztési irányok befolyásolá
sával, a könyvtárakban folyó munka összehan
golásával.

(Pappné Farkas Klára)

Dokumentációs eljárások és termékeik

92/168
REINFELD, Karen: Biographien-Datenbanken. 
Bestandsaufnahme und Analyse = Bibliothek. 
14.Jg. 1990. 3.no. 271-292.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

366

Életrajzi adatbázisok. Számbavétel és elem
zés

Adatbázis; Életrajz; Minerva -adatbázisokról [for
ma]; Segédkönyvek, kézikönyvek bibliográfiája 
[forma]

A cikk számba veszi, hogy milyen nyilvánosan 
hozzáférhető, életrajzi információkat tartalmazó 
adatbázisok léteznek, és közülük néhányat -  ke
resési tapasztalatok alapján -  részletesen is is
mertet. Az életrajzi adatbázisok formájukat és 
nagyságukat tekintve igen sokfélék: vannak, 
amelyek egy szakterületre korlátozódnak, és 
vannak egyetemesek; folyóiratok anyagát tartal
mazók és enciklopédikusak; bibliográfiaiak és 
teljes szövegűek.

A tisztán bibliográfiai adatbázisok mellett sok 
olyan van, amely más jellegű, kiegészítő informá
ciókat is tartalmaz. Az életrajzi adatbázisok gyak
ran nagy információs rendszerek részei.

A keresés nemcsak személyekre korlátozód
hat, az életrajzi adatbázisok sokféleképpen hasz
nálhatók.

Az életrajzi adatbázisok videotexen keresztül 
való hozzáférhetősége egyelőre nem kielégítő. A 
számítógépes tájékoztatás bizonyos fokig konku
renciát jelent a nyomtatott segédkönyvek számá
ra. Az életrajzi adatbázisok ennek ellenére nem 
pótolják a hagyományos információforrásokat, 
hanem sokkal inkább kiegészítik azokat, különö
sen azáltal, hogy más életrajzi forrásokat is meg
bízhatóan feltárnak.

(Autoref.)

92/169
COURAGE, Maria-Anna -  ROBOZ Péter: Investi
gation of on-line database utilization in Hungary 
= Libri. 41.vol. 1991.3.no. 194-206.p.

Res. angol nyelven.

Az online adatbázisok használata Magyaror
szágon

Német nyelven lásd: Nachr.Dok. 41.vol. 1990.
6. no. 369-374. p.

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Szol
gáltatások átvétele; Távközlés
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Külföldi folyóirat-figyelő

A cikk -  elsőként -  a nyilvánosan hozzáfér
hető online adatbázisok magyarországi piaci le
hetőségeit, használóit és a használt adatbáziso
kat vizsgálja. A KGST-országokban az ilyen infor
mációhordozók használata még nem eléggé 
elterjedt ahhoz, hogy verseny alakulhasson ki. 
Magyarország a KGST-országok körében az el
sők között ismerte fel az elektronikus tájékoz
tatási szolgáltatások fontosságát, és tette lehető
vé azok használatát. Az információipar Magyar- 
országon viszonylag újkeletű, és az elektronikus 
információ piacának szerkezete további fejlesz
tést igényel. Ezért nehéz átfogó, teljes ismerte
tést adni erről a piacról.

(Autoref.)

92 /170
WITTEN, lan H. -  BELL, Timothy C. -  NEVILL, 
Craig G.: Indexing and compressing full-text 
databases for CD-ROM = J.Inf.Sci. 17.vol. 1991.
5.no. 265-271.p. Bibliogr. 8 tétel.

Res. angol nyelven.

Teljes szövegű adatbázisok indexelése és tö
mörítése, a CD-ROM számára

CD-ROM; Gépi szövegelemzés; Hatékonyság; 
Indexelés; Teljes szövegű adatbázis

Az olcsó és népszerű CD-ROM-ok igen nagy 
mennyiségű szöveges adat tárolására képesek, 
de viszonylag lassú rajtuk a keresés, ezért igen 
fontos, hogy a szöveget megfelelően indexeljék. 
Ezáltal csökken a keresés időigénye, valamint az 
a központimemória-terület, amelyet a mutató le
köt. A konkordancia azt is lehetővé teszi, hogy a 
teljes szöveget ne kelljen végigkeresni egy szó 
előfordulásainak megtalálásához. Fontos feladat 
a kompresszió, a tömörítés, mind a szövegtest, 
mind a mutatók esetében.

A szövegtest a legnagyobb adatstruktúra, de 
természetes nyelvű lévén igen redundáns, ezért 
számos kompressziós lehetőséggel tömöríthető 
(pl. a nagybetűk részleges elhagyása; a közpon
tozási jelek szavaktól független kezelése; aritme
tikai szórövidítés), és igen fontos, a tömöríthető- 
séget meghatározó tényező a felbontás finomsá
gának, a pointerekkel azonosított lexikai 
egységek méretének a megválasztása.

A legnagyobb kisegítő adatstruktúra a kon
kordancia, amely a szöveg minden szavának va
lamennyi előfordulására pointerrel utal. Ez erede
tileg feleakkora, mint a fő szöveg. Tömöríthető a 
gyakori szavak elhagyásával, bár ez a keresési 
teljesítmény rovására mehet. Megalapozottabb 
az a tömörítés, amely a szó előfordulási gyakori
ságának valószínűségéből számítja ki a szavak 
közötti távolságot, és ennek alapján kódolja a 
konkordancia pointereit. Ez 50%-os tárigény- 
csökkenést hoz.

A lexikai hierarchia alapján konvertálhatók a 
konkordancia szavai nagyobb -  fejezetnyi, 
könyvnyi -  egységekre, és ez tartalmazza a lexi
kai egységek lemezcímeit is. A tömörítést itt e cí
mek újfajta megállapításával érték el.

A szövegtest összes szavát tartalmazó lexiko
non át érhető el a konkordancia, és ez alkalmas 
az aritmetikai kóddal rövidített szavakból álló fő 
szöveg dekódolására is a keresés végén. A per
mutált lexikon teszi lehetővé egy kifejezés vala
mennyi rotált változatának -  elöljárós és toldalé- 
kos alakjának -  a megtalálását.

A fenti adatstruktúrákkal egy bizonyos szót 
tartalmazó valamennyi mondat egy CD-ROM-on 
lévő szövegből az alábbi lépésekben jeleníthető 
meg:

-  a szó keresése a lexikonban,
-  a lemez elérése a konkordancia-tételek 

blokkjának elolvasásához,
-  a konkordancia-tételek blokkjának dekódo

lása,
-  a konkordancia-pointerek konvertálása le

mezcímekre a lexikális hierarchiaindex felhaszná
lásával,

-  a lemezcímek alatt talált mondatok leolva
sása, dekódolása és megjelenítése.

Az adatstruktúra megtervezésekor a felhasz
nált lemezterüiet, a szükséges központi memó
ria, a lemezkeresési idő, a feldolgozási sebesség 
és a kívánt válaszadási idő között kell egyensúlyt 
teremteni.

(Orbán Éva)

92/171
GRANICK, Lois: Assuring the quality of informa
tion dissemination: responsibilities of database 
producers = Inf.Serv.Use. 11.vol. 1991. 3.no. 
117-136-p.

Res. angol nyelven.
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Az információterjesztés minőségének biztosí
tása; az adatbázis-előállítók felelőssége, az 
értékelés szempontjai. Felmérés

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Felmé
rés [forma]; Hatékonyság

Az adatbázisok előállítóit régóta foglalkoztat
ják az információ minőségének, a nagyfokú pon
tosság biztosításának kérdései. Újabban a hasz
nálók is nagyobb figyelmet tanúsítanak az adat
bázisok minősége iránt. A NFAIS-tagok körében 
végzett felmérésre alapozva (melynek adatai a 
függelékben szerepelnek) a cikk ismerteti és táb
lázatba foglalja az adatbázisok minőségi értéke
lésére szolgáló, a SCOUG (Southern California 
Online Users Group) konferenciáján kidolgozott, 
10 pontból (azon belül 1-11 kérdésből) álló 
szempontrendszert. Külön feltünteti, miért felelő
sek az információ-előállítók, az adatbázis-szol
gáltatók, és miért mindketten. A 10 szempont a 
következő: következetesség, tárgykör, időszerű
ség, pontosság, hozzáférhetőség, integráció, 
output, dokumentáció, használók képzése, költ
ség-érték arány.

(Autoref. alapján)

92/172
URR, Clifford: Will the real hypertext please stand 
up? = Comp.Libr. May, 1991.46-49.p.

Óvakodjunk a hypertext-utánzatoktól!

Hiperszöveg

A szerző célja az, hogy segítsen a könyv
táraknak az információpiacon hiperszövegként 
kínált utánzatokat felismerni, és óvja őket az ilyen 
rendszerek beszerzésétől. A hiperszövegnek 
számos definíciója létezik. Ezek általában a rend
szerben lévő információkhoz való nem lineáris 
hozzáférést hangsúlyozzák, de a lényeg nem ez, 
hanem a hiperszöveg-hálózat kapcsolataiból és 
elágazási pontjaiból összetevődő struktúra minő
sége, azaz egy logikus és következetes osztályo
zási rendszer kialakítása, hiszen a hozzáférés ha
tékonysága ezen áll vagy bukik.

A hiperszöveg fő gyengéje, hogy rengeteg 
időt és energiát vesz igénybe a megfelelő sze

mantikai kapcsolatrendszer kifejlesztése, és 
fennáll annak a veszélye, hogy a kész produk
tumban végül csak a rendszer készítője tud el
igazodni. Jó analógia egy hiperszöveg-rendszer 
szemléltetésére egy hagyományos könyvtári állo
mány és annak katalógusa. Minél nagyobb egy 
állomány, annál nagyobb feladat hárul a kataló
gusok szerkesztőire, hogy megteremtsék a haté
kony eligazodás lehetőségét.

Egy minőségi osztályozási rendszerben a 
hozzáférési sémáknak, utaknak következetesek
nek és előre láthatóaknak kell lenniük. Ha egy hi- 
perszövegben ez hiányzik, akkor a többi csak 
„díszítés” , bármilyen vonzó is a laikus használó 
számára; lényegtelen, sőt, félrevezető, akárcsak 
egy csodálatosan mutató repülőgép, amely nem 
tud repülni.

A cikk egy pozitív és egy negatív példát hoz 
fel az elmondottak szemléltetésére; egy valódi, il
letve egy „hamis” hiperszöveg-rendszer lényegé
nek bemutatásával. A szerző maga „hiperszöve- 
gesítette” a FARS (Fatal Accident Reporting 
System) nevű halálosbaleset-statisztikai kiadvány
1988-as évkönyvének egy részét. A nyomtatott 
változat különféle címszavak alatt (Járművek, Ve
zetők stb.) fejezetekre tagolódik. Ilyenkor termé
szetesen egy olyan információkeresési rendszer 
kifejlesztésére van szükség, amely nemcsak az 
ezen fejezetcímek alatti keresést teszi lehetővé, 
hanem kereszthivatkozásokkal sok-sok olyan 
adatot is összekapcsol, amelyek fizikailag más 
és más fejezetekben fordulnak elő. így valójában 
új elérési útvonalakat lehet létrehozni az informá
cióbázishoz, ami növeli a hozzáférési értéket, a 
keresés hatékonyságát.

Ellenpéldaként egy olyan rendszert képzel
jünk el, amelyben ha kijelölünk egy szót, akkor 
megkapjuk az összes ezzel azonos szóhoz veze
tő útvonalat, bármelyik fájlban fordulnak is ezek 
elő. Az ilyen rendszereket némelyek „automati
kus hiperszövegnek” nevezik, holott ezek nem 
tesznek többet, mint egy szabadszöveges infor
mációkeresési rendszer, hiszen elhanyagolják a 
valódi szemantikai kapcsolatot. Vagyis az, hogy 
egy szót azonosan írunk le, nem jelent feltétlenül 
jelentésbeli összefüggést, gondoljunk csak arra, 
hogy a „fa” szó elvezethet minket a juharfához, a 
fa-diagramokhoz vagy a mosómedvét fára kerge
tő vadászkutyához.

Mivel a könyvtárosok és indexelők már évszá
zados tapasztalatokkal rendelkeznek az osztá
lyozási rendszerek, katalógusok kifejlesztésében,
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Külföldi folyóirat-figyelő

a hiperszöveg-rendszerek szemantikai hálózatai
nak kialakításában elsősorban az ő szakér
telmükre kellene támaszkodni.

(Novák István)

92/173
FILIPP, Helmut -  WAUDIG, Dietmar: Erfassung 
und Erschliessung von Softwareinformationen = 
Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 4.no. 283-287.p.

Res. angol nyelven.

A szoftverrel kapcsolatos információk nyilván
tartása és feltárása

Gépi információkeresési rendszer; Szoftver; Té- 
zaurusz -számítástechnikai

A szoftverek is az emberek szellemi teljesít
ményének hordozói, feltárásuk és nyilvántartá
suk a jövőben a könyvtárak feladata lesz.

Németországban 1989 óta a felsőoktatási in
tézmények a kölni egyetem számítógépes rend
szerszervezési tanszékének vezetésével együtt
működnek nemcsak a szoftverek előállításában, 
hanem nyilvántartásában és feltárásában is; a 
program neve Akademische Software Kooperati
on (ASK). Ennek keretében ASK-SISY néven gépi 
tájékoztatási rendszert hoztak létre a szoftverek
ről, ASK-SAM néven elektronikus postai úton 
közvetlenül lehívható szoftverszolgáltatást nyúj
tanak az ingyenes szoftverekből (kb. 150 darab), 
elektronikus vitafórumokat működtetnek (jelenleg 
a jogtudomány, az informatika, az építésügy, a 
gazdasági informatika, a vegyipar, a nyelvtudo
mány és a gyártástechnológia területén), és díjjal 
jutalmazzák a német felsőoktatásban kifejlesztett 
legjobb szoftvert.

Az ASK-SISY rendszer jelenleg kb. 1500, a fel
sőoktatásban kifejlesztett vagy a kereskedelem
ben ezen intézmények számára kínált szoftver le
írását tartalmazza, havi gyarapodása 100 tétel 
körül van. Folyamatban van a kereskedelmi szol
gáltatók által a felsőoktatásban szokásos feltéte
lekkel forgalmazott szoftverek és a felsőoktatási 
tájékoztatási rendszerek által kifejlesztett ill. gyűj
tött szoftverek feldolgozása. A rendszer tartal
mazza kb. 800 fájlszerver rövid leírását is, a szük
séges hálózati címekkel. A „más adatbázisok” 
funkció révén közvetlenül át lehet kapcsolni ha

sonló katalógusokra (NISSPAC -  Nagy-Britan- 
nia, eLib -  Berlin, Net-Lib -  USA). Az ASK-SISY 
valamennyi országos és nemzetközi hálózaton 
keresztül hozzáférhető.

Az ASK-SISY három tárgyi feltáró mezőt tar
talmaz, ezek a szoftver alkalmazásának szakterü
letére, a program funkcióira, és az operációs 
rendszerre vonatkoznak. A tárgyszavakról a ke
resés hatékonyabbá tétele érdekében jegyzék 
készíthető. A rekordok számának növekedése 
miatt az angol NISS-szel (National Information 
and Services on Software) együttműködve tézau- 
ruszt fejlesztettek ki. A tézaurusz az indexelés és 
visszakeresés eszköze, segíti a szerzőket szoft
verük tárgyának megjelölésében, a számítógépi 
programok fajtáira és tartalmára vonatkozó 
kulcsszavak jegyzéke, megkönnyíti a német és 
az angol rendszer közötti adatcserét. (A cikk köz
li a tézaurusz szakcsoportjait és egy mintaoldalt.) 
A tézaurusz cserélhető mellékleteként adják köz
re a gyakran változó adatokat (operációs rend
szerek, hardver- és szoftverkövetelmények). A té
zaurusz további nemzetközi programok alapjául 
szolgál, például egy angol-német-spanyol nyelvű 
szoftverkatalógushoz.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 153,191

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

Lásd 117

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

92 /174
MARTIN, W.J. -  CULLEN, Clara: A survey of the 
use of computer networking in the Irish library 
and information services sector = J.Inf.Sci. 
17.VOI. 1991.5.no. 291-297.p.
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A számítógépes hálózatok alkalmazása az ír 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokban; 
felmérés

Felmérés [forma]; Gépi könyvtári hálózat; Helyi 
gépi hálózat; Számítógép-hálózat

Egy 1990-es kérdőíves felmérés során átfogó 
képet kívántak kapni Írországban arról, hogy a 
könyvtári és információs szektor milyen mérték
ben veszi igénybe a számítógépes hálózati tech
nológiát, valamint arról, hogy milyen érzésekkel 
viseltetnek iránta (melyek a használat és nem 
használat okai).

A vizsgálat két területre terjedt ki, a LAN (Lo
cal Area Network -  helyi hálózatok) és a WAN 
(Wide Area Network -  széles területre kiterjedő 
hálózatok) használatára. Különböző minervák 
alapján háromféle intézménytípust kerestek meg.
1. egyetemi, főiskolai könyvtárak, 2. közművelő
dési könyvtárak, 3. szakkönyvtárak. 295 intéz
mény kapott kérdőívet, Észak-írországban 70, az 
ír Köztársaságban 225. Ezek 46,8%-a, 138 db ér
kezett vissza, 57,5% Észak-írországból, 42,2% az 
ír Köztársaságból.

Írország könyvtárainak 30%-a használ valami
lyen helyi hálózatot, a legelterjedtebb szoftver a 
Novell. A látszólag alacsony használati arány 
megegyezik egy másik felmérés eredményével, 
amelyben 1989-ben kis- és középvállalatokat kér
deztek meg.

A hálózat használatának céljaként a követke
zőket jelölték meg: adatbázisokhoz való hozzáfé
rés, perifériák üzemeltetése, elektronikus posta, 
fájl küldés, kapcsolati lehetőség WAN hálózatok
hoz. A LAN használat előnyeire vonatkozó kér
désre adott válaszok közül -  érdekes módon -  
nem a „költségek csökkentése” vagy a „személy
zeti létszámmegtakarítás” volt a jellemző, hanem 
a „meglévő szolgáltatások javítása”, a „gyorsabb 
információszolgáltatás”, „hatékonyabb ügyinté
zés”.

A LAN-nal kapcsolatos panaszok száma vi
szonylag alacsony. Ezek a személyzet oktatásá
val, a hardver és szoftver inkompatibilitásával, a 
rendszerek megbízhatatlanságával és a műszaki 
segítség elégtelenségével kapcsolatosak. A nem 
használat okaként az szerepelt a legtöbbször, 
hogy az erről való döntés nem a hatáskörükbe 
tartozik. A következő válaszok szerepeltek még, 
gyakorisági sorrendben: nem gondoltak még a

használatára, nem látják értelmét, túl drága len
ne, nem tudnának rendszert választani.

Lényegesen több könyvtár és tájékoztató 
központ (41%) a WAN használó. A háromféle in
tézménytípusnál eltér az arány: a képzőintézmé
nyek könyvtárainak 65%-a, a szakkönyvtáraknak 
40%-a és a közművelődési könyvtáraknak 20%-a 
a használó. A hálózatokon keresztül bonyolított 
külföldi tranzakciók számában vezet Nagy Britan
nia (31%) és az USA (27%), a többi elenyésző. A 
legnépszerűbb WAN hálózat a Public Switched 
Data Network, privát hálózatokat viszonylag ke
vesen vesznek igénybe. A használat célja, fon
tossági sorrendben: fakszimile-továbbítás, online 
adatbázishoz való hozzáférés, elektronikus posta 
és könyvtárközi kölcsönzés. Az előnyök közül itt 
első helyen a „gyorsabb információszolgáltatás” 
állt, ezt követte a „meglévő szolgáltatások javítá
sa”, „megbízhatóbb kommunikáció” és az „új 
szolgáltatások bevezetésének lehetősége”.

Bár a WAN esetében is kevés problémát je
leztek, ezek viszont meghatározóak. 11% pa
naszkodott a vonalak megbízhatatlanságára, 
problémát jelent itt is a képzés, a rendszerek kö
rüli bizonytalanság, az inkompatibilitás. A nem 
használat oka 28%-nál a döntési illetéktelenség. 
Használói szándékát a nem használók 73%-a fe
jezte ki és 26% nem kíván csatlakozni WAN-hoz 
a jövőben sem.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még 162

Orvostudományi tájékoztatás

92/175
LUKENBILL, W. Bemard: AIDS information ser
vices in American public libraries: a profile of atti
tudes of public library and AIDS Service Agency 
directors, with policy suggestions = RQ. 31.vol. 
1991.1.no. 50-57.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Az AIDS-szei kapcsolatos tájékoztató munka 
az amerikai közművelődési könyvtárakban; a 
könyvtárak és az AIDS-szolgálatok vezetőinek 
magatartása; javaslatok a jövőre
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Külföldi folyóirat-figyelő

Felmérés; Közérdekű tájékoztatás; Tájékoztatás 
-orvostudományi

Felmérést végeztek 200 közművelődési 
könyvtár és AIDS-szolgálat igazgatója és/vagy 
igazgatóhelyettese körében (az általuk ellátandó 
népesség 250.000-999.999 fő volt). Az eredmé
nyeket a cikk a következő csoportosításban adja 
közre: források, szolgáltatások és programok, 
együttműködési tervek, számítógépes háttér, fel
tételezett problémák; és leír 20 működő progra
mot. Javaslatot ad a politika és a programok re
formjára, többek között a könyvtárak és AIDS- 
szolgálatok együttműködésének bővítésére, a 
könyvtárakban az AIDS-ről tartott tájékoztató 
programok társadalmi elfogadásának és megér
tésének előmozdítására, az AIDS-ről szóló infor
mációk szabad hozzáférhetőségének biztosí
tására, vidéki területeken is, és összegzi a jelen
legi információigényeket.

(Autoref.)

Társadalomtudományi tájékoztatás

Lásd 141

Kutatás és termelés információellátása

Lásd 146

Közérdekű tájékoztatás

Lásd 175

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

Lásd 127

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

Lásd 164, 171

Pénzügyi és gazdasági kérdések

92/176
VERHO, Seppo: Lámán karvaita opetuksia = Kir- 
jastolehti. (84.) 20.vol. 1991. 9.no. 268-270.p.

Rés. angol és svéd nyelven.

A recesszió megtanít bennünket

Gazdálkodás -könyvtárban

A gazdasági recesszió komolyan próbára te
szi Finnországot. A nemzeti jövedelem gyorsab
ban csökken, mint a 30-as években és az adójö
vedelem egyre kevesebb. A közigazgatásban el
bocsátások várhatók, mindössze a következő 
számadatok mutatnak növekvő tendenciát: a 
munkanélküliek aránya és a könyvtári látogatá
sok száma. A közkönyvtárak gyors eredményt 
hozó intézkedésekkel próbálkoznak: a beszerzé
sek visszafogásával, rövidített nyitva tartással, a 
személyzet csökkentésével. A helyzetből egy po
zitív dolog is adódik: a könyvtárosok olyan meg
oldások keresésére kényszerülnek, amelyeknek 
valószínűleg a recesszió után is hasznát veszik 
majd.

Finnország települései különféle megoldások
ra jutottak. A vantaa-i könyvtár Dél-Finnország 
fővároskörnyéki területén a munkaköri leírások 
és a nyitva tartás rugalmasabbá tételével és a 
személyzetnek a csúcsidőre való koncentrálásá-
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val próbál megbirkózni a helyzettel. Rendkívül 
fontos a szükséges és kevésbé szükséges tevé
kenységek alapos elemzése. A közigazgatás 
szemszögéből a vantaa-i könyvtárak a szabad
idős tevékenységek körébe tartoznak, amelyben 
16%-os megtakarítás ajánlott. A szociális munka 
és az egészségügy területén a tervezett megta
karítás 2,3%-os, az oktatásban 4,7%-os. Vantaa 
könyvtáraira nézve konkréten ez azt jelenti, hogy 
az összesen 15 könyvtárból hetet bezárnak, vagy 
a 141 szolgáltató helyből 24-et megszüntetnek. E 
számok igencsak magasak.

Kelet-Finnországban egy könyvtár úgy oldot
ta meg a problémát, hogy nyáron két hónapra 
minden könyvtárat bezárt. Ez nem volt sikeres, 
nem is fogják még egyszer megtenni. Közép- 
Finnországban sok kisebb település intenzívebb 
együttműködésre törekszik. Egy könyv
tárigazgatóhoz számos település tartozik, módo
sítják a bibliobuszok útvonalát, közösen működ
tetnek számítógépes rendszereket. A megoldás 
lényege abban áll, hogy a könyvtári szolgáltatá
sok megszüntetése helyett csökkentik az admi
nisztratív személyzetet.

Korka városában (Finnország délkeleti partvi
dékén) térítést kívánnak bevezetni a könyvtári 
szolgáltatásokért, és arra is gondolnak, hogy az 
adójövedelmek helyett az oktatási intézmények
től és az ipartól jussanak jövedelemhez.

Észak-Finnországban szoros együttműködés 
indult egy műszaki főiskolával. A könyvtárak ad
ják a könyvtárosokat és a gyűjteményt, a műsza
ki főiskola adja a helyet és a műszaki személyzetet.

A recesszió jól megtanít gazdálkodni, de egy 
bizonyos határon túl a megtakarítás már nem a 
jövőt szolgálja. A könyvtárak oktatási és kulturá
lis intézményekből könnyen csak a szórakozta
tás intézményeivé válhatnak.

(Autoref.)

Lásd még 119,161,179-180, 189

Személyzet

92/177
KIRKLAND, Janice J.: Equity and entitlement: in
ternal barriers to improving the pay of academic 
librarians = Coll.Res.Libr. 52.voi. 1991.4.no. 375- 
380.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Igazságosság és öntudat: az egyetemi könyv
tárosok fizetésjavításának belső, pszicholó
giai akadályai

Egyetemi könyvtár; Érdekvédelem; Könyvtárosi 
hivatás; Munkabér, alkalmazás; Női munkaerő

A felsőoktatási könyvtárosok, képzettségük, 
képességeik és teljesítményünk alapján, maga
sabb fizetést érdemelnének. Bár jelenleg jelentős 
diszparitás van az irántuk támasztott követelmé
nyek magassága és a fizetések alacsony volta 
között, mindez még nem vezetett széleskörű ak
ciókhoz. Sok kutató összefüggést vél felfedezni 
azzal, hogy a szakma gyakorlatilag női pályának 
számít, és a nők általában hajlamosabbak az 
adott helyzetbe való belenyugvásra. A szocioló
giai és pszichológiai vizsgálatok szerint az egyé
ni viselkedés azzal kapcsolatban, amit az ember 
keres, és amit érzése szerint keresnie kellene, 
rendkívül összetett folyamat, és gyakran védeke
ző mechanizmusokat hoz létre, hogy ne kelljen 
szembesülni a méltánytalan társadalmi bánás
móddal. E védőfalak -  melyek nemcsak arra te
szik alkalmassá a könyvtárosokat, hogy keveseb
bért dolgozzanak, mint amennyit megérdemelné
nek, hanem még arra is, hogy ezzel elégedettek 
legyenek („de szép új az épület”, „kedvesek a 
kollégák", „az a fontos, hogy segíteni tudok”...) 
-  elbontása bizonyos pszichikai feszültségekkel 
jár együtt. Ezek enyhítésére a neveléslélektan te
rületén vannak kidolgozott módszerek, amelye
ket a könyvtárosi szervezeteknek propagálni és 
alkalmazni kellene. A „védőfalak” helyét töltsék 
be az egyenlő elbánásért folytatandó kampá
nyokhoz szükséges képességek, a „több tisztele
tet és elismerést a könyvtári munka értékének” 
követelése, és az együttes fellépéssel való elége
dettség érzése, mely arra vezet, hogy a felsőok
tatási könyvtárosok elérjék azt a fizetést, amelyre 
valóban jogosultak.

(Mohor Jenő)

92/178
Personnel management in libraries 
Libr.Trends. 38.vol. 1989. l.no. 1 -151 .p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Személyzeti munka a könyvtárakban. -  Te
matikus szám

Minősítés; Munkabér, alkalmazás; Munkahelyi 
légkör; Személyzet; Vezetés

A 12 tanulmány fő témakörei: a megfelelő 
személyek kiválasztása az adott munkakörre, a 
dolgozók motiválása: teljesítményük értékelése, 
a teljesítmény szerinti bérezés, a kollektív szerző
dés; ellenállás a változásokkal szemben, a to
vábbképzés eredménytelensége: a munkahelyi 
stressz, a fluktuáció.

Lásd még 192

Marketing, közönségkapcsolatok

92/179
TAYLOR, Kimberly: Turning financial fears into 
fundraising fantasies = Bottom Line. 5.vol. 1991.
2.no. 31-32.p.

Anyagi gondjainkból -  csiholjunk pénzszerző 
ötleteket!

Közművelődési könyvtár; Marketing; Támogatás 
-pénzügyi -társadalmi

Mi lehet az oka, ha könyvtárunk számára nem 
sikerül pénzt szerezni egy-egy kiváló, új ötlet 
megvalósításához? Három tévhit is közrejátszhat 
ebben. Az első az, hogy a szponzoroknak pusz
tán azért kötelességük lenne támogatni minket, 
mert biztosítjuk őket arról, hogy az általuk adott 
pénzt mi biztosan meg fogjuk szolgálni. A máso
dik a középszerűség hibája. Az a feltételezés, 
hogy a támogató nem fogja rossz néven venni, 
ha középszerűen kivitelezett dolgot akarunk neki 
eladni -  például kiváló tartalmú, ámde rossz mi
nőségű nyomtatóval előállított könyvet. A harma
dik az a hiedelem, hogy a nem profit-orientált in
tézmény nem törekedhet bevételre. Pedig igen! 
Méghozzá minél többre, melyet aztán visszafor
gatva szolgáltatásainak jobbítására, kiszélesíté
sére fodíthat.

Szemléletet kell tehát váltani. Az új, sikeres út 
titka, hogy mind a támogató, mind a támogatott 
számára gyümölcsöző legyen az együttműkö
dés. Erre példa a szerző egyik akciója, a colorá- 
dói „Olvasók éve” rendezvénysorozat, melyben 
egy neves újságíró is szerepet kapott. A szerző 
megállapodást kötött az újságíró lapjával, hogy a 
szponzoroktól kapott 64 ezer dollár fejében hir
detési helyet kap a Denver Postban és az újságí
ró is propagálni fogja rendezvényeiket állandó 
rovatában. így mindenki jól járt: az újság 64 ezer 
dollár bevételhez jutott, valamint növekedett a 
példányszáma, mert a versenyekre csak az álta
luk közzétett jelentkezési lapon lehetett nevezni. 
A szponzorok szintén meg lehettek elégedve, 
mert nevük szerepelt a hirdetésekben mint támo
gatóké, ami jó reklám volt számukra. A Colorado 
Center for the Book pedig -  mely a rendezvé
nyeket szervezte, és melynek igazgatója a cikk 
szerzője -  minden esemény alkalmával publici
tást kapott a jónevű újságban.

A támogatásszerzésnél nem lehet kifogás, 
hogy „hiszen mi csak könyvtárosok vagyunk, 
nem értünk az ilyesmihez” -  el kell kezdeni, és 
meglátják menni fog!

(Fazokas Eszter)

92/180
MATVEEVA, T.F.: Biblioteki i rynok = Sov.Bibli- 
ogr. 1991. 4.no. 3-13.p. Bibliogr.

A könyvtárak és a piac

Gazdálkodás -könyvtárban; Marketing; Térítéses 
szolgáltatások

„Piac és könyvtár” viszonya az átalakuló 
szovjet utódállamokban szélsőséges helyzeteket 
teremtett. Korábban -  a gazdasági önelszámo
lásra való áttérés időszakában -  például több 
szakszervezeti és műszaki könyvtár kényszerült 
bezárásra. Nem beszélve a hatalmát vesztett 
SZKP irányítása alá tartozó intézethálózat szét
hullásáról. Összességében megállapítható, hogy 
a könyvtárosok készületlenül sodródtak a létü
kért folytatott harcba, ami abban is megnyilvá
nult, hogy sokan inkább pályát és nem gondol
kodásmódot változtattak.

Kétségtelen, hogy a térítéses könyvtári szol
gáltatásokról évek óta folyó vitának vannak olyan
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általános érvényű megállapításai, hogy pl. a 
könyvtárak nem tudnak dotációk nélkül működni, 
de a szolgáltatások színvonalának biztosí
tásához, a növekvő olvasói igények ellátásához 
nem elegendőek az állami pénzforrások. A 
könyvtáraknak szerteágazó lehetőségeik vannak 
a kereskedelmi jellegű szolgáltatások bevezeté
sére, mivel az egyedi értékű információra már 
van fizetőképes kereslet.

A piaci viszonyok kiterjesztésének fontossága 
mellett érdemes utalni arra, hogy ingyenes 
könyvtári szolgáltatások nemcsak a letűnt rend
szerben, hanem a forradalom előtti Oroszország
ban is léteztek, mi több jelenleg több ország 
(Anglia, USA, Németország) könyvtári törvényei 
is szavatolják.

Az információnak mint árunak a megjelenése 
több akadályba ütközik, például az egyetemes és 
speciális humán tudományi könyvtárak anyagá
nak erős ideológiai irányultságába, a közkönyv
tári gyűjtemények szinte egyforma összetételé
be.

A könyvtári szolgáltatások „piacosításához” a 
szerző a leglényegesebbnek az alábbiakat ítéli:

1. Mint a gazdaság többi szférájában, itt is be 
kellene vezetni a szabad árakat, és egyidejűleg 
életre hívni a konkurenciát. Az árakat differenciál
ni lehetne a fizetőképes és a kevésbé fizetőképes 
felhasználói kategóriák szerint. Könyv
tártípusonként eltérő módon kellene törekedni a 
profitszerzésre.

2. Fokozatosan meg kell teremteni a decent
ralizált irányítás feltételeit. A módszertani szolgál
tatások új programok és technológiák bevezeté
se révén üzleti alapokra helyezhetők. Gazdasági 
szerződések köthetők más könyvtárakkal, intéz
ményekkel, pártokkal stb.

3. A közép- és a felsőfokú könyvtárosképző 
intézményekben a hallgatókat fel kell készíteni a 
könyvtári-bibliográfiai marketingmunkára, oktatni 
kell az információs management szaktárgyat.

4. Részleges privatizáció ajánlható az egyedi 
információértékű bibliográfiák közreadásában, s 
a nem állami kiadású sajtótermékek gyűjtésében. 
Több hatósági és kis példányszámú kiadvány, új 
szövetkezeti és nem hivatalos sajtótermék („So- 
versenno sekretno” ; „Soglasie” stb. című napila
pok), valamint egyedi értékű és zárt gyűjtemény 
várja hasznosítását. (Példaként említi Suetovnak 
a szamizdatokról készült jegyzékét és Urasovnak 
a sztálini terror áldozatairól készült összeállítá
sát.) A befektető és a könyvtári kollektíva rész

vénytársasági formában közös tulajdonosokká 
válhatnak. A könyvtárak kialakíthatnak olyan 
részlegeket, amelyek a nem hagyományos 
könyvtári beszerzésen alapulnak. Gazdasági vál
lalkozásba foghatnak külön térítéses olvasóte
rem, magán és szövetkezeti jellegű gyűjtemény 
kialakítására. A későbbiekben létrejöhetnek a 
könyvtári részvénytársaságok társulásai, ezek 
működésében szerkesztőségek, kiadók is érde
keltté válhatnának. Reálisnak látszik többféle tu
lajdonforma együttes működése, privát informá
ciós cégek megjelenése.

5. Sajnos a könyvtári vezetés általában nem 
érdekelt a fizetési formák megváltoztatásában. A 
könyvtári bevételek 50%-át fordíthatják bérjellegű 
kifizetésekre. Az egységnyi információtermelés 
önköltségét nehéz meghatározni az eltérő körül
mények miatt. A könyvtárak többségének nincs a 
kérdésekkel foglalkozó érdekképviselete.

A jogi korlátozottság az állami irányítású 
könyvtárakat még nehezebb helyzetbe hozza, 
pedig a könyvtáraknak „mindent meg kellene en
gedni, ami nem tiltott” . A könyvtári törvény re
formjában a tulajdonjogi kérdések döntőek, de 
az új jogállamban meg kell oldani a jogfosztott 
könyvtárak és könyvtárosok helyzetét.

(Bíró Júlia)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Általános kérdések

92/181
ZMIGRODZKI, Zbigniew: Wolnosc czytania jako 
problem wspófczesnego bibliotekarstwa = 
Prz.Bibl. 59.rocz. 1991. 1.no. 21-31.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

Az olvasás szabadsága mint napjaink könyv
tárügyének problémája

Olvasás; Olvasáskorlátozás
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az UAP az olvasás szabadságát mint a külön
féle tilalmakkal nem korlátozott lehetőséget hir
deti. Ennek alapján a demokratikus államokban 
különböző nyilatkozatok és törvények is napvilá
got láttak. Ezek állampolgári jogként kezelik ezt a 
jogot.

Ezzel szemben a diktatórikus államok egé
szen másként jártak el. Ideológiai és politikai cé
lokból ezekben az államokban a cenzúra hézag- 
talan rendszere épült ki, amely egyaránt vonatko
zott az alkotókra, a közvetítőkre, az olvasókra. A 
tilalmak formái között egyaránt szerepeltek a 
nyilvános és a titkos, illetve a direkt és az indirekt 
formák. Mód volt -  óvatosságból -  még a köz
ponti instrukciók „túlteljesítésére” is.

A könyvtárak a közvetítők közé tartoztak. Mi
vel a tiltások náluk magasabb szinten kezdődtek, 
tiltó szerepkörük főként a korábban megjelent 
irodalom vonatkozásában volt jelentős, illetve ak
kor, amikor nem vállalkoztak a legfeljebb megtűrt 
(pl. egyházi) kiadók termésének és az illegális ki
adványoknak a beszerzésére és forgalmazására.

Noha a cenzúrának a korábbi évszázadokban 
is megvolt a maga szerepe, hézagtalan rend
szerré csak a hitleri Németországban és a Szov
jetunióban, majd azt követően a vazallus álla
mokban állt össze. (A cikk mind a németországi, 
mind a szovjet gyakorlatra és módszerekre szá
mos példát hoz fel.)

Lengyelországban az ideológiai-politikai cen
zúra és indexre tétel legkiterjedtebb akciói az 50- 
es évek elején zajlottak le (tiltott szerzők, tiltott 
művek, zárolt kiadványtárak), de még a hatvanas 
évek végére is jutott belőlük egynéhány.

Sajnos, számos könyvtárban a bizalmi állást 
betöltő igazgatók állományselejtező buzgalma 
túltett minden központi elváráson. Az 1980 és 
1981 közötti liberalizáció kezdte feloldani ezt a 
végletesen tiltó magatartást, s a könyvtárak pol
cain mint több, korábban legfeljebb megtűrt vagy 
meg sem tűrt mű jelent meg. A „szükségállapot” 
idején azonban újólag működésbe léptek ezek a 
korlátozó mechanizmusok.

Voltak persze -  akárcsak a szellemi élet, a 
könyv- és folyóiratkiadással, illetve terjesztéssel 
foglalkozó szakmák más területein -  olyan 
könyvtárosok is, akik magukat a legkülönbözőbb 
veszélyeknek és fenyegetéseknek kitéve, e disz
krimináció ellenében tevékenykedtek. Ez a kér
dés azonban még nincs módszeresen feltárva és 
tudományosan értékelve.

(Futala Tibor)

Használat- és igényvizsgálat

92/182
PAWLOWSKY-FLODELL, Charlotta: Wenn Video
nutzer fremdgehen. Die Videotheknutzer am Bei
spiel der Stadtbibliothek Bielefeld = Buch Bibi. 
43.Jg. 1991. 8.no. 652-660.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Amikor a videohasználók hűtlenkednek. A vi
deotéka használói a bieiefeldi városi könyvtár 
példáján

Használói szokások; Videokazetta

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a tévé
műsorok mennyisége. Jóllehet a videokölcsön
zők a forgalom csökkenéséről panaszkodnak, a 
közkönyvtárak egyre több videokazettát kölcsö
nöznek ki. Mi ennek a sikernek az oka? A biele- 
feldi városi könyvtár felmérésének eredményei 
ellentmondanak a várakozásoknak: azok, akik vi
deokazettát kölcsönöznek a könyvtárból, fiatal, 
iskolázott, jó ízlésű, aktív, a kultúra iránt érdeklő
dő emberek, és többet olvasnak, mint az átlag
polgár! igényeiket és érdeklődésüket szemmel 
láthatólag jobban kielégítik a közkönyvtárak 
videogyűjteményei, mint a kereskedelmi kölcsönzők.

(Autoref.)

Olvasáskutatás

92/183
ANKUNDOWICZ, Janusz: Kilka uwag o czytel- 
nictwie u progu zmian = Prz.Bibl. 59.rocz. 1991. 
1.no. 43-51.p.

Rés. angol nyelven.

Néhány megjegyzés az olvasásról a változá
sok küszöbén

Olvasási szokások

Lengyelországban is minden változik. Ezért 
sem érdektelen bizonyos számvetésre vállalkozni
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a társadalom művelődési szokásairól, jelesül ol
vasási kultúrájáról.

A társadalom művelődése egy igen széles 
alapú piramishoz hasonlít, amelynek csupán a 
csúcsán vannak -  a társadalom néhány száza
lékát kitevőén -  olyanok, akik tudatosan, az 
értékekre koncentrálva és folyamatosan műve
lődnek. Nem is lehet másként, minthogy az elmé
lyült műveltségnek nincs társadalmi megbecsült
sége, az élet feltételei pedig egyenesen ellené
ben hatnak az elmélyült művelődésnek.

Az általános megállapítások az olvasás terüle
tén a következőképpen konkretizálhatok:

A társadalom túlnyomó része meglehetősen 
sztereotip módon tiszteli a könyvet, ám sokkal 
kevésbé él vele valóságosan. A lakosság felnőtt 
részének mindössze 5-7%-a tekinthető rend
szeres olvasónak. A Statisztikai Hivatal felméré
sei szerint a háztartások 27%-ában egyáltalán 
nincs könyv. Falusi környezetben a könyvtelen 
háztartások aránya 40%-ot tesz ki. Ahol van is 
könyv, leginkább „iskolai olvasást”, tehát valami 
„muszáj dolgot” szolgál. Ahol az iskolás kor be
fejeztével fenn is marad az olvasás szokása, az 
gyakorta az „iskolai olvasás” hozzáértésének 
szintjén marad meg. Egyébként megfigyelhető: 
az elmúlt 40-45 év folyamán az olvasottság mind
inkább kimaradt az elitképző tényezők közül. A 
könyvek ajánlása -  mondhatni -  gyors ütemben 
privatizálódott és privatizálódik tovább. Mind
össze 20%-ot tesz ki az olvasmányajánlásban a 
hivatásosak (könyvtárosok, könyvkereskedők, 
pedagógusok) részesedése.

A legnépszerűbb művek kétötödét lengyel 
szerzők művei teszik ki, ezen belül is meghatáro
zó módon a prózaíróké. Ezek túlnyomó része 
klasszikus alkotásnak minősíthető. A legnépsze
rűbb külföldi szerzők ugyancsak a klasszikusok 
közül kerülnek ki. E tekintetben azonban bizo
nyos változások mennek végbe. A legújabb -  ár
nyaltabb metodikájú -  vizsgálatok kimutatták, 
hogy míg a legtiszteltebb szerzők (íme, az iskola 
hatása!) továbbra is a klasszikusok, a legjobban 
tetsző művek közé mindinkább a krimik és a 
bestsellerek nyomulnak fel. Ez a tendencia a 
minden bizonnyal konzervatívabb falusi ifjúsági 
olvasók körében is kimutatható.

A könyvtári állományforgalom vizsgálatainak 
megállapításai kvadrálnak az olvasói érdeklődés 
meglehetős lehatároltságát bizonyító felmérések
kel. így kiderült, hogy az állományok 66%-a nem 
vagy alig használt (évi 1-2 kölcsönzés), miköz
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ben az érdeklődés mindössze 1%-nyi állomá
nyokra összpontosul.

A könyv „üzeneteinek” megértését és befoga
dását illetően az olvasók két csoportot alkotnak. 
Egyfelől van a „hozzáértők” viszonylag kis cso
portja, másfelől pedig a „hozzá nem értők” né
pes, ezen belül azonban meglehetősen differen
ciálódó tábora. E tábor túlnyomó része nem ol
vas rendszeresen, hanem csak akkor, ha ideje 
van, ha beteg, ha nincs módja mást kezdeni.

A „hozzá nem értők” művel kapcsolatos elvá
rásai korántsem irodalmiak: az olvasmányokban 
a maguk igazságát keresik, a maguk vágyait sze
retnék bennük megvalósulva látni, mégpedig az 
általuk megszokott -  könnyű -  stílusban. Tehát 
a befogadást illetően megrekednek a művek fa- 
buláris és tematikai rétegénél, az értékelést illető
en pedig nem az irodalmi, hanem az egzisztenci
ális értékrend érvényesül náluk.

E korántsem optimális helyzet oka az iskola, 
pontosabban: a „szocializmust építő korszak” is
kolája. Nem remélhető, hogy egy valóban újfajta 
iskola és iskolai szellem hamarosan átalánossá 
válhat. így az olvasás minőségében is csak évti
zedek hozhatnak javulást.

(Futala Tibor)

Használók képzése

92/184
ARMSTRONG, C.J.: New approaches in the 
training and education of online users = Online 
Rev. 15.VOI. 1991.3/4.no. 147-171.p. Bibliogr.

Új módszerek az online használók oktatásá
ban és képzésében

Használók képzése; Könyvtárosképzés, doku
mentálóképzés; Oktatás -számítógéppel; Online 
információkeresés; Szoftver

Az online üzemmód és az online képzés törté
netének rövid ismertetése után a cikk áttekinti a 
jelenlegi képzést az oktatók, a hallgatók és az in
formációhordozók szempontjából. A végső feje
zet részletesen foglalkozik az online keresés 
programozott oktatásával, példákat említve szá
mos forgalomban lévő programcsomagból. Kitér
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Külföldi folyóirat-figyelő

egyes technikákra, mint pl. az önellenőrzés és 
keresések szimulálása, valamint az oktatás e 
módszerének előnyeire.

(Autoref.)

92/185
CLEVER, Elaine Cox -  DILLARD, David P.: What 
do CD-ROM users really need? = Inf.Serv.Use. 
11.VOI. 1991.3.no. 141-153.p. Bibliogr.

Miért van szükségük segítségre a CD-ROM 
használóinak?

CD-ROM; Egyetemi hallgató; Gépi információke
resés; Használói szokások

A szakirodalom többnyire arról ír, milyen nép
szerű a CD-ROM a használók körében, és hogy a 
könyvtárvezetők szerint alkalmazásával a sze
mélyzet létszáma csökkenthető vagy legalábbis 
változatlan maradhat. Mások kevésbé látják ró
zsásnak a helyzetet: felvetik például, hogy az 
egyetemi hallgatók túlzott önbizalommal kezelik, 
holott kereséseik során nem jutnak megfelelő 
eredményre; önkiszolgálásra nem is annyira al
kalmas; igénybe veszi a személyzet idejét; a 
használók problémái nem oldhatók meg egysze
rű brosúrákkal vagy help-képernyőkkel.

A hagyományos referenszkönyvtáros soha 
nem éri be annyival, hogy a használót a cédula- 
katalógushoz irányítja. Többnyire kezébe adja a 
művet, amelyből tájékozódhat, anélkül, hogy eh
hez általánosságban tájékoztatnia kellene őt a 
keresés elvi kérdéseiről. A fejlett technológiájú 
környezetben több jártasságot feltételeznek a 
használóról, holott például a használók bevezető 
jellegű képzése semmiképp nem lehet elég rész
letező.

A CD-ROM használói sok esetben nem is 
gyakori használók, nem is akarják elsajátítani az 
online keresés fortélyait, mindössze gyorsan sze
retnének hozzájutni a szükséges információhoz. 
Lehet, hogy nincs meg az előképzettségük a 
Boole-operátorok, a tézauruszok és hasonlók 
használatához. A könyvtárosnak mint konzul
tánsnak tisztában kell lennie a használók felké
születlenségének jellegével és alapos képzett
séggel kell rendelkeznie a keresési elvek és tech
nikák terén. Elmondható, hogy az eredményes 
online keresés 90%-ban a szótár ismeretén és

10%-ban a műszaki jártasságon múlik. A kere
sésben segítő személy első feladata, hogy kihúz
za a keresőből a kutatás jellegére és paramétere
ire vonatkozó információkat, meghatározza a té
ma terminológiáját, majd bemutassa, hogyan 
használják az egyes tézauruszokat. A használók 
szakavatott segítséget várnak az adatbázisok ki
választásában is. Minden adatbázis rendelkezik 
bizonyos sajátságokkal szoftverét és a tudo
mányágból fakadó zsargonját tekintve. Az ama
tőr keresők csalódottan tapasztalják, hogy a tel
jes keresést egyszerre kell megadni. A hibás kér
désfeltevés sok idő ráfordítása után nulla 
találathoz vezet. (A cikk melléklete példákat kö
zöl ilyen „egzotikus” keresési stratégiákra.) Évek
be telhet, amíg valaki profi online keresővé válik.

A legtöbb helyen korlátozzák a gépnél eltölt
hető időt. Még a helyi hálózatokban is meg van 
szabva, maximum hányán kereshetnek egy adat
bázisban egyszerre. Ilyen korlátozásokat tartal
maznak a bérleti szerződések is.

Számos cikk tárgyalja, mire kell megtanítani a 
végső felhasználót. Egyesek szerint csak a kere
sés egyszerű alapelveire, a tehetségesebbje 
úgyis rájön, hogyan alkalmazza azokat problé
mája megoldására. Az online keresés termé
szeténél fogva pedagógiai hiba lenne, ha a 
könyvtáros tanácsadás helyett az online keresés 
alapvető elméletét oktatná. A specifikus kérdések 
specifikus válaszokat igényelnek, akármilyen is a 
technológiai környezet.

Ami a személyzetet illeti: magabiztos és kom
petens online keresőkre van szükség. Több CD- 
ROM terminál esetén plusz létszámra van szük
ség, akár a terminálnál végzendő munkához, 
akár azért, hogy arra a célra tapasztalt személy
zet szabaduljon fel. Enélkül csak középszerű 
szolgáltatást lehet nyújtani.

(Hegyközi Ilona)

92/186
Teaching methods for end-user searching: a 
checklist for planning = Coll.Res.Libr.News. 
52-Vol. 1991. 7.no. 431-436.p.

Szempontok a használók önálló gépi informá
ciókeresésre való megtanításának eltervezé- 
séhez

Gépi információkeresés; Használók képzése; 
Oktatási módszer
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Ez a kérdés- és feltételsorozat a könyv
tárosokat támogatja lehetőségeik számbavételé
ben, amikor különböző helyzetekben meg akar
ják találni a felhasználók képzésének legjobb 
módszereit, és sikeres oktatási programot akar
nak tervezni a keresés elsajátításához. A szem
pontok a bevett oktatási módszerek köré rende
ződnek.

Az osztálytermi oktatást viszonylag ritkán al
kalmazzák a keresésre való felkészítésben, holott 
jól társítható a bemutatókkal, megbeszélésekkel 
és más módszerekkel.

A felhasználókkal a leggyakrabban egyéni 
foglalkozás során találkozik a könyvtáros, a tájé
koztató pultnál vagy a CD-ROM használatára 
megbeszélt időpontban. Sajnos gyakran kevés 
az idő és hiányos a fogalmi háttér az ilyen kép
zéshez.

A számítógéppel támogatott oktatás viszony
lag új a keresésre való felkészítésben. Alig né
hány ilyen program létezik (a MEDLEARN a leg
ismertebb), pedig hatékonyságuk jó, és javíthat
ják a hallgatók viszonyát a tanított anyaghoz.

A nyomtatott oktatási segédletek elsődleges 
szerepet játszanak a könyvtárhasználók képzé
sében, amelyek mellett a könyvtáros csak a fel
merülő kérdésekre adott válasszal támogatja a 
felkészülést a keresésre.

A tervezés során a megfontolandó kérdések a 
módszereken belül négy területre irányulnak: az 
oktatás időbeliségére, a költségekre, a szüksé
ges ismeret-háttérre és az oktatás szervezésére.

(Orbán Éva)

92/187
TIEFEL, Virginia: The gateway to information: a 
system redefines how libraries are used = 
Am.Libr. 22.vol. 1991.9.no. 858-860.p.

Kapu az információkhoz: forradalmi változá
sok a könyvtárhasználatban

Használók képzése -felsőoktatásban; Szakértő 
rendszer; Szoftver

Az Ohio State University (OSU) „Gateway to 
Information” programját a szakemberek a könyv
tárhasználati képzés eddig példátlan fejleményé
nek tartják. A „Gateway” előtti számítógépes ok

tatási rendszerek általában a következőkre kon
centráltak:

-  információk nyújtása a könyvtár általános 
szolgáltatásairól;

-  speciális keresések segítése online adatbá
zisokban;

-  hozzáférés biztosítása egyedi CD-ROM-in- 
dexekhez vagy -  az online katalógus útján -  a 
könyvtár saját állományához.

A könyvtárhasználati képzésre az nyomta rá 
bélyegét, hogy a kereskedelmi forgalmazók -  
érthetően -  a saját termékeikre vonatkozó okta
tást nem kívánták más forgalmazókéival integrál
ni, még kevésbé óhajtották szolgáltatásaikat egy 
szélesebb körű információkeresési környezetbe 
helyezni. Ezért van, hogy ha egy könyvtár egynél 
több adatbázist kínál használóinak, akkor a hasz
nálat már problematikussá válik a használó szá
mára.

A „Gateway to Information” ezen a helyzeten 
kívánt változtatni, amikor a könyvtár összes szá
mottevő szolgáltatásához „kaput” fejlesztett ki, 
azzal a céllal, hogy a használót segítse

-  a számára szükséges könyvtári anyagok 
megtalálásában, értékelésében és kiválasztásá
ban, tekintet nélkül a formátumra;

-  az online katalógusokhoz és a CD-ROM- 
adatbázisokhoz való hozzáférésben és azok tar
talmának integrálásában;

-  az információkeresési jártasság és kritikai 
gondolkozás önálló gyakorlásában.

A „Gateway”-t elsősorban a hallgatók számá
ra fejlesztették ki, akik a rendszer útján -  az on
line katalóguson kívül -  a következő forrásokhoz 
férhetnek hozzá közvetlenül vagy tájékozódhat
nak róluk: 31 szótár, öt általános és 82 szaken
ciklopédia, 70 periodikum-index (kilenc CD- 
ROM-on); 28 bibliográfiai forrás, 35 könyvrecen
zió-index, 3 általános és 12 speciális forrás helyi, 
országos és nemzetközi információkról.

A rendszer Apple Macintosh II CX gépeken 
fut, jelenleg hat munkaállomás áll rendelkezésre. 
A szoftver főbb összetevői a HyperCard 2.0, a 
MAC/TCP és a Mitem-View. Hiperszöveg jellegű 
felépítése egy olyan keresési stratégiára épül, 
amelyben lépésenként lehet haladni az általános 
tudnivalóktól a specifikusak felé. így például a 
hallgató egy enciklopédiával kezdheti a keresést, 
amely segít neki témája definíciójában és behatá
rolásában. A keresési stratégia térképét követve 
olyan forrás-opciókhoz jut, mint periodikum-inde- 
xek, könyvek, biográfiák vagy statisztikai forrá
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sok. Természetesen az utat nem kell végigjárni, 
lehetőség van arra is, hogy azonnal egy bizo
nyos forrásban keressen.

A „Gateway” jelenleg a prototípus fázisában 
van. Jóllehet a felsőoktatás számára fejlesztették 
ki, elvei és technológiája „átruházható”, így kö
zépiskolai, általános iskolai és közkönyvtári kör
nyezetben is használható lenne.

Amikor a használókat megkérdezték, hogy a 
jövőben milyen irányban fejlesztenék a „Gate- 
way”-t, még több adatbázis beépítését javasol
ták, és azt, hogy a rendszer ne csak a könyv
tárból, hanem a kollégiumokból és otthonról is 
elérhető legyen.

(Novák István)

Lásd még 137

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, ■ 
MEGJELENÍTÉS ÉS -TERJESZ
TÉS

Információhordozók általában

92/188
PAULAPURO, Hannu: The future of paper in the 
information society = EI.Libr. 9.vol. 1991. 3.no. 
135-143. p.

A papír jövője az információs társadalomban

Dokumentum -gépi információhordozón; Infor
mációtechnológia; Papír

Sokan úgy vélik, hogy az elektronikus infor
mációhordozók gyors fejlődése az elmúlt 10-15 
évben hatni fog a papír használatára és szerepé

re. A fejlődés feltehetően tovább folytatódik 
majd, így az információ elektronikus formában 
történő tárolása és továbbítása egyre olcsóbb és 
könnyebb lesz.

Ám a papír iránti igény nem esett vissza a 80- 
as években. A legiparosodottabb országokban, 
ahol a fejlődés a legszembetűnőbb, az egy főre 
eső papírfogyasztás még nőtt is. Ez azt bizo
nyítja, hogy a papír megőrizte versenyképessé
gét és tovább tud fejlődni. Ez főként a gyártásá
ban végbement haladásnak köszönhető. Az elő
állítás költsége alacsony maradt, kevesebb 
nyersanyagból most nagyobb mennyiséget tud
nak készíteni.

Miként maradt a papír versenyképes az elekt
ronikus hordozókkal? A papír hordozható és ol
csó anyag. Az olvasó könnyűszerrel áttekintheti 
a nyomtatott információt és kiválogathatja, ami 
neki fontos. Az elektronikus hordozók egyik leg
nagyobb előnye viszont, hogy a bennük tárolt in
formáció egyszerű úton naprakésszé tehető, fel
frissíthető. De ha valamit sokáig, nyugodt körül
mények közt akarunk tanulmányozni, azt jobban 
közvetíti a papír. Az írott forma egyszersmind hi
telt is ad az információnak.

A legnagyobb kihívás, amivel a papíriparnak 
szembe kell néznie, a környezetvédők által gya
korolt nyomás: már nem elég megfelelni a kör
nyezetvédelmi előírásoknak. A legújabb követel
mény, hogy a papírgyártás a környezetetet 
egyáltalán ne szennyezze.

Gyakran hangoztatják, hogy hamarosan felnő 
egy generáció, amely már annyira hozzászokik 
az elektronikus közléshez, hogy nem lesz 
szüksége többé papírra. Ezidáig az elektronikus 
hordozók fejlődése növelte a papírfelhasználást. 
Ha a társadalom racionálisan gondolkodik, és 
hagyja a dolgokat ellenőrzés mellett fejlődni, 
akkor a papír képes lesz megfelelni az új ki
hívásoknak.

(Mátyus Krisztina)

Audiovizuális, elektronikus, optikai infor
mációhordozók

Lásd 134, 146, 149, 170, 173, 182, 185
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92/189
PEDERSEN, Wayne A.: Photocopy services in 
libraries = Bottom Line. 5.vol. 1991. 2.no. 20- 
27.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Térítéses másolási szolgáltatások a könyv
tárakban

Gazdálkodás -könyvtárban; Kari könyvtár; Máso
lás; Térítéses szolgáltatás

Majdnem minden könyvtárnak van másolási 
szolgáltatása, amely mind a használók, mind a 
könyvtár számára hasznos. Az előbbiek számára 
azért, mert segít időt és pénzt megtakarítani, a 
könyvtár számára pedig, mivel javítja a hozzáfé
rést, az állomány védelmét, és a költségvetést ki
egészítő bevételi forrás. A cikk a használók által 
önállóan végzett másolás egyes kérdéseit vizs
gálja.

Szervezeti kérdések. A másológép beszerzé
sét és üzemeltetését a könyvtár bonyolíthatja 
önállóan (jobban kézben tartja a dolgot) vagy a 
könyvtár más részlegének (pl. nyomda) bevoná
sával (nagyobb a szakértelem, de a bevételen 
osztozni kell), esetleg külső cég megbízásával 
(ezt nagyon megfontoltan kell kiválasztani).

Pénzügyi kérdések. Az önkiszolgáló másolás 
jelentős bevételi forrás lehet. Az, hogy a bevétel
ből ki részesedik, lényegében a szervezeti meg
oldástól függ. A szolgáltatás a hasznot csökken
tő költségekkel is jár (berendezések karbantartá
sa, anyagok stb.). Ha az intézmény más részlege 
vagy külső cég üzemelteti a másológépet, a 
könyvtárat csak a bevétel egy megállapodásos 
része illeti meg. A másolással kapcsolatban 
többféle jelentés készül (pl. havi jelentés a fizetés 
módja szerinti bontásban). A költségvizsgálat ki
derítheti, hogy az anyagok és a személyzet költ
sége arányban állnak-e a másolásért kért pénz
összeggel.

Statisztika. Ennek összeállítását a gépeken el
helyezett számlálók segítik. A teljes másolási 
mennyiség bontható pl. a nyilvános és a munka
helyeken elhelyezett másolók teljesítménye sze

rint. Az egyes készülékeket a statisztikákból kide
rülő eltérő igénybevételük miatt időnként cserélni 
célszerű.

Berendezések. A két legfontosabb kérdés: 
bérelni vagy vásárolni (mindkét esetben elenged
hetetlen a karbantartási szerződés), és mekkora 
legyen a gép teljesítménye. Az utóbbi kiszámít
ható a jelenlegi gép havi teljesítménye, vagy a 
becsült használat figyelembevételével. A beszer
zendő másolók számát a visszaosztott könyvek 
vagy az állomány nagysága alapján szokták el
dönteni (pl. húszezer kötetenként egy másolót 
javasol az ALA). A beszerzési döntés kritériumai: 
ár, használt papír (lap vagy tekercs), a papírtálca 
kapacitása, percenkénti másolatszám, az első 
másolat előállításának ideje, bekötött könyvek 
kezelése, papírnagyság, kompatibilitás az üzem
ben lévő fizetési rendszerrel.

Hozzáférés. Háromféle fizetési mód szoká
sos: érme, auditron (a másolatokat számláló 
szerkezet) és hitelkártya (személyi azonosítóval). 
Az auditront, mivel kevésbé biztonságos, a leg
több helyen hitelkártyával váltották fel.

Használói vizsgálatok. Kevés ilyenre került sor 
eddig. Az UTHSCSA (University of Texas Health 
Sciences Centre at San Antonio) könyvtárában 
végzett vizsgálat, amelyre a cikk többször utal, 
egy hétköznapon és egy hétvégi napon a hasz
nálók kategóriáját, a másolt anyag jellegét és a 
megelégedettséget mérte fel.

Szerzői jog. A könyvtárközi kölcsönzés vagy 
a másolási szolgáltatás bonyodalmaival ellentét
ben önálló másolás esetén mindössze egy figyel
meztető táblát kell elhelyezni minden másolón, a 
többi a másolást végző olvasó felelőssége.

(Hegyközi Ilona)
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KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS, KÖNYV
TÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

92/190
RAITT, David: Information developments and 
trends in Europe and elsewhere = EI.Libr. 9.vol. 
1991.4/5.no. 205-210.p.

Információtechnológiai helyzetkép

információtechnológia

Sokak szerint az online technológia már nem 
ugyanaz, ami volt, ám ennek nem az online ha
nyatlása, hanem az újdonságok, elsősorban a 
CD-ROM megjelenése, terjedése az oka. Bizo
nyos adatbázis-fajták nem is léteznek (s ha még
is, kevésbé népszerűek) online formában. Sta
tisztikák szerint az 1986-os 48 és az 1989-es 817 
után ma több mint 1500 különféle CD-ROM van 
forgalomban, ezek egyharmadát Európában állí
tották elő. Megfigyelhetően növekszik a könyv
tárak igénye a saját (nem angol) nyelvű anyagok 
iránt, s így nő a helyi (nemzeti) nyelvű CD-ROM 
adatbázisok száma is. Másrészt viszont ezek el
adhatóságát a nyelv korlátozza, ezért drágulnak.

Az auditív információk és a hangfeldolgozás 
fejlődésével növekszik a telefonhálózaton igény
be vehető közönségszolgáltatások (menetren
dektől a vakoknak készült beszélő terminálokig) 
mennyisége. Terjed az akusztikus hozzáférés az 
online területen is: pl. a British Library BLAISE 
rendszerével a keresőparancsok mikrofon segít
ségével is közölhetők.

1993-ra világszerte 30 millió telefaxkészülék 
működését jósolják, így egyre több cég célozza 
meg a faxot publikációinak terjesztésére: SDI-jel- 
legű szolgáltatások, üzleti információk, hírlevelek, 
online keresések outputjai érkeznek már faxon a 
megrendelőhöz. A faxpublikációk számos könyv
tári problémát vetnek fel: ki legyen az előfizető, ki 
továbbítsa az érdekeltnek, ki őrizze, mi a megőr
zendő és mi a megőrzés módja stb.

A hálózatok és a kapuk, tehát a teljes adatát
viteli infrastruktúra (a műholdas összeköttetése
ket is beleértve) ma elvileg bármely adtbázis bár
honnan való elérését lehetővé teszi. A nagy adat
bázisokban való online keresés hatékonyabb, 
mint a televideotex rendszerek használata, ám ez 
utóbbi is igen népszerű (főként Franciaország
ban), és felhasználó-barátabbnak tűnik. A háló
zatok világméretű összekapcsolódását használ
ják ki az elektronikus levelező rendszerek és az 
EARN, BINET, JANET-féle hálózatok. A JANET 
számos szolgáltatáshoz nyújt hozzáférést: pl. 
mintegy 60 online katalógus használatát, keres
kedelmi online szolgáltatások elérését, a BLAISE- 
rekordok letöltését és saját rendszerbe integrálá
sát teszi lehetővé. (Sajnos a JANET országon kí
vüli felhasználója ma még nem tud -  a 
BITNET/EARN-on keresztül sem -  a katalógu
sokban interaktív keresést végezni.) Számos 
olyan kapu-szolgáltatás, illetve intelligens kapu 
van, amely egyszerre sok, különféle szolgáltató
nál lévő adatbázis egyszerű, menüvezéreit hoz
záférését teszi lehetővé. A sokszoros keresés 
problémáit először a Common Command Langu
age próbálta megoldani, nem túl nagy sikerrel. A 
parancs-fordító programcsomagok épp most 
kezdenek megjelenni, és további megoldást je
lenthet az idegen nyelvekre való fordítás. A DIA
LOG épp most vezetett be egy új megoldást, 
amelyben a felhasználó a parancsokat tetszőle
gesen átnevezheti.

Bár Kelet-Európával bizonyos üzleti kapcsola
tok eddig is léteztek, az új helyzet hatalmas pia
cot nyit az információipar számára. Itt is készül- 
tek-készülnek saját adatbázisok, van lehetőség a 
külföldiek elérésére, ám mindennek erős gátja a 
gyenge telekommunikációs infrastruktúra, ami vi
szont a CD-ROM népszerűségét erősíti. Nyugat- 
Európa egységesülése viszont a teljes mobilitás 
lehetőségét igényli, azonos képzési módokkal és 
szintekkel, nyelvi akadályok nélkül, számos szab
vánnyal e téren is.

(Mohor Jenő)

92/191
PELOU, Pierre: Die UNO-Bibliothek in Genf und 
die neuen Technologien = Mitt.Ver.Österr.Bibl. 
44.Jg. 1991. 2.no. 92-97.p.

A genfi ENSZ-könyvtár és az új technológiák
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete évente 
mintegy 1,2 millió oldalnyi konferenciai anyagot 
ad közre a hat hivatalos nyelven. A genfi kiad
ványközpont 350 millió oldalt ad ki évente és 25 
millió dokumentumot oszt szét. A nyomdai költ
ségek további emelkedésének megelőzése érde
kében kísérleti program beindítását határozták el, 
amelynek kettős célja van: az irodalom tárolásá
nak technikai megoldása optikai lemezeken és 
az online lekérdezés lehetővé tétele. A progra
mot 1988 és 1990 között a francia SARDE céggel 
közösen valósították meg.

A kereséshez egyrészt egy kisszámítógépre 
van szükség a dokumentumok tárolásához és a 
hálózati funkciók ellátásához, másrészt személyi 
számítógépekre a kereséshez, aminek alapfelté
tele az UNBIS (United Nations Bibliographic in
formation System) adatbázis korszerűsítése.

Először a konferenciai anyagok optikai rend
szerét helyezik üzembe. Ennek megvalósítását 
1991 és 1995 között több fázisban tervezik, 
amelynek során New Yorkot és Genfet fokozato
san látják el munkaállomásokkal, míg végül az 
előbbi városban 300, az utóbbiban 200 terminál 
fog működni.

Az ENSZ könyvtárai automatizálásánál há
rom, egymással logikai kapcsolatban álló elem 
játszik szerepet: az UNBIS adatbázis, az integrált 
rendszerek és a CD-ROM előállítása. Az UNBIS-t 
1979-ben a New York-i Dag Hammarskjöld 
Könyvtárban vezették be. A genfi könyvtár 1986 
óta működik együtt ezzel a rendszerrel, mely ma 
11 bibliográfiai, ill. faktografikus adatbázisból áll, 
ebből 7 információs fájl, 4 pedig munkafájl. Az 
adatbázis alapján nyomtatott bibliográfiát állíta
nak elő: a New York-i könyvtárban a „Current 
Bibliographical Information and Index to 
Proceedings of the General Assembly” címűt, a 
genfi könyvtárban pedig egy havonta megjelenő 
bibliográfiát. Ez a könyvtár adja ki két részben a 
„Weekly Bibliography” c. jegyzéket is, a New 
York-i könyvtárral közösen jelentetik meg az UN- 
DOC című indexet. Az adatbázisban az UNESCO 
által ajánlott közös kommunikációs formátumot 
(CCF) használják, az UNBIS angol nyelvű, saját 
tézaurusszal és masterfile-lal rendelkezik. Az 
1984-ben bevezetett keresési rendszer, a 
UNIQUE és INQUIRE nevű programra épül, mely 
a New York-i ENSZ-számítóközpont központi

IBM gépén fut és Genfben műholdas kapcsolat 
útján használható.

1989 decemberében a genfi ENSZ könyvtár 
megvette a URICA nevű integrált rendszert, 
amelynek szerzeményezési, katalogizálási és 
időszakikiadvány-kezelő modulját 1991 májusá
tól helyezték üzembe. Az év folyamán megterem
tik a kapcsolatot a Palais des Nations központi 
számítógépével, így az ott dolgozó ENSZ alkal
mazottak is hozzáférhetnek a URICÁ-hoz. 1992- 
ben installálják a kölcsönzési és az SDI-modult, a 
rendszer 1993-tól fog teljes üzemmódban mű
ködni.

A közeljövőben CD-ROM-ra viszik az UNBIS 
adatbázist, mindenekelőtt a DOCFILE, CATFILE 
és RESFILE információs fájlokat. A hozzáférés 
kétféle módon történik majd: egy menüvezérelt 
rendszerrel a nagyközönség számára és a Boo- 
le-operátorokkal szakemberek számára. A CD- 
ROM-ot nem az UNBIS adatbázis kiegészítőjé
nek szánják, hanem külön kiadói terméknek, amit 
évente 3-szor aktualizálnak.

A használók kiválasztott csoportja körében 
végzett előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
CD-ROM főleg az ENSZ-dokumentumokat rend
szeresen megkapó letéti könyvtárak számára 
lesz hasznos, de jól használhatják majd a végfel
használók (alkalmazottak, képviselők, az állandó 
bizottságok tagjai, tudósok, hallgatók, újságírók 
stb.) is.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 137,139, 187

Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 134

Számítógép-hardver

92/192
CAWKELL, A.E.: Lethally innocuous visual dis
play units = Inf.Serv.Use. 11.vol. 1991. 1/2.no. 
33-41.p. Bibliogr. 36 tétel.

A „halálosan” ártalmatlan képernyő
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Külföldi folyóirat-figyelő

Display; Ergonómia; Munkakörülmények

A számítógéppel végzett munka emberi 
egészségre gyakorolt hatásáról 1980 óta írnak a 
számítógépes és orvosi szaksajtóban, valamint a 
hírlapokban -  hol vészharangokat kongatva, hol 
megnyugtatóan. Az egészségre ható tényezők 
közül ötöt tárgyalnak kiemelten: a képernyők ki
sugárzását, a szemre gyakorolt hatásokat, a sta
tikus testhelyzetből eredő problémákat, a karra 
és az ujjakra ható tényezőket és legújabban a 
monitorok pásztázó alkatrészeinek ultrahang-za
ját.

A monitorok elektromos és elektrosztatikus 
sugárzása könnyedén megszüntethető. Na
gyobb problémát jelentenek azok az elektromág
neses sugárzások, melyeket a látható képet kiraj
zoló katódsugár pásztázó mozgását létrehozó 
tekercsek idéznek elő. Ezen alacsony és nagyon 
alacsony frekvenciájú rezgések nagy részét egy 
drága ötvözetből készült hálóval fel lehet fogni, 
de a kijutó mennyiséget nullára redukálni még 
így sem tudják. A  hálózatról, nagy feszültséggel 
működő monitorok sugárzása számottevő, de ez 
nem tévesztendő össze a radioaktív sugárzással.

A szemre gyakorolt hatásokat nem lehet kü
lönválasztani a karakterek olvashatóságának, a 
szemlélés szögének és egyéb tényezőknek a 
vizsgálatától.

A legnagyobb múltja a helytelen testtartás iro
dalmának van, már 1984-ben foglalkoztak vele. A 
jelen kutatási eredményei arra mutatnak rá, hogy 
a számítógépes munkahelynek minden részleté
ben az operátor egyéni igényeihez alkalmazko- 
dónak kell lennie, tehát állíthatónak kell lennie a 
billentyűzet és a képernyő távolságának, magas
ságának és szögének, a kar és a hát alátámasz
tásának, elég helyet kell hagynia a lábnak. A hát
támlának kissé hátrafelé kell dőlnie.

A negyedik és az ötödik aspektust kevésbé 
tárgyalják részletesen, viszont számos felmérés 
eredményét közli a szakirodalom, melyek csöp
pet sem megnyugtatóak. Angliában a display-k 
gyártására és használatára vonatkozó jogi sza
bályozást követelnek a dolgozók képviselői. Egy 
japán felmérés azt mutatta ki, hogy a számító
géppel dolgozó terhes nők egyharmadának vala
milyen problémával vagy szövődményes szülés
sel kell számolnia. Más vizsgálatok gyakori 
szem-túlerőltetésről, ínhüvelygyulladásról és kéz- 
tőtáji fájdalmakról, nyakmerevségről, izomfájdal

makról, hátfájásról, ill. stresszből eredő negatív 
pszichikus hatásokról: depresszióról, ingerlé
kenységről, sőt erős dohányzásról, iszákosság- 
ról stb. számolnak be. Megfigyelték a vetélés 
gyakoriságának növekedését, a migrén, bőrkiü
tések és a fotoszenzitív epilepszia fokozott elő
fordulását is.

Ezen ijesztő megállapításokkal ellentétben 
más vizsgálatok nem támasztják alá a képer
nyőkkel szembeni aggodalmakat. Egy 1986-os 
kutatás szerint a szem-túl erőltetés nem gyako
ribb a számítógéppel dolgozók esetében, mint a 
gépíróknál. A svéd egészségügyi tanács 1985-ös 
nyilatkozata tanúsága szerint nem találja veszé
lyesnek a monitor előtt végzett munkát a terhes 
nők számára. Az amerikai Országos Munkavé
delmi Intézet pedig megállapította, hogy az or
szágban működő 25 millió számítógépes képer
nyő ellenére nem tapasztalható a felsorolt szimp- 
tómák „járványa”, tehát az összefüggés ezek és 
a képernyő között nem tűnik megalapozottnak.

Kinek higgyünk? Aligha tudjuk eldönteni. A jó
zan megfontolás azonban azt diktálja, hogy a 
statikus helyzetben végzett, feszült figyelmet kö
vetelő munkához használjunk kényelmes, a hát
gerincet, a karokat és lábakat jól megtámasztó 
széket, és a munkát szakítsuk meg gyakrabban 
-  elkerülendő a szem-túlerőltetést és a kimerült
séget. Fontos továbbá, hogy a munka legyen jól
szervezett és pontosan meghatározott, mert így 
nagymértékben csökkenthetjük a stresszt és an
nak káros következményeit.

(Kaposváriné Dányi Éva)

Számítóg ép-szoftver

92/193
SIEVERTS, Eric G. -  HOFSTEDE, Marten: Soft
ware for information storage and retrieval tested, 
evaluated and compared. Part 1. General intro
duction = EI.Libr. 9.VOÍ. 1991. 3.no. 145-153.p. 
Bibliogr.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. I.rész. Általános bevezetés

Kisszámítógép; Szoftver
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A többrészes cikksorozat első részében a 
mikroszámítógépekre kifejlesztett információtáro
ló és -visszakereső szoftverek értékelési szem
pontjait és a szoftverek kategorizálását adják. 
Ezek szerint klasszikus UK (információtároló és 
-kereső) szoftver a Bib/Search, Cardbox+, 
CDS/ISIS, Freebase, Headfast, IdeaList, Inma- 
gic, Nutshell, Polydoc. Végfelhasználói kategóri
ába tartozik az Archivist, Notebook-ll, Papyrus, 
Pro-Cite, Reference Manager, Ref-Filer. „Egyéb” 
besorolást kapott a 3by5, Aks-lt, AskSam, KAwa- 
re, Texplore, Personal Librarian és a Wordcrun- 
cher. Ez utóbbiba kerültek az indexelő, a tel- 
jesszöveg-kereső, a személyes információkezelő 
és a hypertex-kezelő programok.

Az UK szoftverek ismertetése és értékelése 
az alábbi tulajdonságok és funkciók alapján ké
szült:

1. Technikai követelmények: működtető ope
rációs rendszer(ek); szükséges hardver konfigu
ráció.

2. Speciális változatok, biztonság: a létező kü
lönleges változatok (többfelhasználós-hálózati, 
demo, csak olvasható verzió); adatvédelem, biz
tonság jelszavakon keresztül; egyes fájlokra, 
egyes funkciókra nézve, illetve mezők, rekordok 
elrejtésére.

3. Használhatóság, felhasználó-barát jelleg: 
kézikönyv, vagy oktatókönyv, annak érthetősé
ge, szerkezete; a program során használható 
„helpek”; hibaüzenetek; parancsok vagy menük; 
felhasználói hibák és belső zavarok (pl. áramki
maradás) tűrése.

4. Korlátok: maximális karakter/mező, karak- 
ter/rekord, karakter/fájl, rekord/fájl, fájl/prog- 
ram.

5. Bevitel és adatkarbantartás: billentyűzetről 
közvetlen input a programba; beépített képer
nyő-editor vagy külön szövegszerkesztő haszná
lata; létező rekordok editálásának lehetősége; 
elődefiniált rekordstruktúrák; mezőhozzáadás 
vagy -törlés lehetősége létező rekordszerkezet
ben; változó mezőhossz; meghatározott mező- 
hossz-maximum utólagos módosításának lehető
sége; mezőtartalom-ellenőrzési lehetőségek; 
közvetlen input lehetősége más géppel olvasha
tó adatformáról.

6. A tárolt információk indexelése: maximális 
karakterszám; maximális indexszám fájlonként; 
index-formák (egy szó, összetett kifejezés); stop
szó-lista; azonnali vagy kötegelt indexelés; se
besség; az eredeti és az indexelt adat méretének

viszonya; kontrolláltfogalom-jegyzék vagy éppen 
tézaurusz-struktúra használata.

7. A tárolt információ keresése: indexen ke
resztül vagy szekvenciálisán; a nem indexelt in
formáció kereshető-e szekvenciálisán egy inde
xelő programon belül; kiírathatók-e az indexek; 
az indexlistából kijelölhető-e a fogalom, mint ke
resőkérdés; Boole-keresési lehetősége (és, nem, 
vagy); csonkolásos keresés; a keresési stratégia 
megőrzése.

8. Adatkimenet: a különféle szabványos out
putformátumok megléte; felhasználói formátum
definiálás; címek, elnevezések beszúrhatók-e az 
outputba; közvetlen adatcsere lehetősége más 
programokkal; a folyóiratnak megfelelő formájú 
hivatkozásjegyzék kiíratható-e.

A sorozat következő cikkei a kiválasztott 22 
UK szoftver részletes ismertetését, fentiek szerin
ti értékelését és összehasonlítását fogják tartal
mazni.

(Mohor Jenő)

Lásd még 163

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

92/194
VCERA&NIJ, R.P.: Sud’ba nauönogo zurnala = 
NauŐn.-Teh.Inf. I.ser. 1991. 7/8.no. 25-27.p.

A tudományos folyóirat sorsa

Folyóiratkiadás

Még alig 2-3 éve több mint 400 tudományos 
és mintegy 350 tudományos-ipari folyóirat jelent 
meg a Szovjetunióban. A technika problémáival 
300 időszaki kiadvány foglalkozott. Az utóbbi két 
évben kialakult gazdasági helyzet negatív hatást 
gyakorolt a tudományos információ csatornáira.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A piacosodás, a hirtelen áremelkedés következ
tében a tudomány iránti érdeklődés megcsap
pant, a lap- és könyvkiadásban összeomlott a 
gazdaság. Megnőtt a régebben tiltott művek ki
adói példányszáma, a tudományos-technikai 
szaklapoké viszont visszaesett. Mindezek ellené
re a folyóirat még sokáig megőrzi jelentőségét a 
tudomány eredményeinek megismertetésében. 
Ezért a jelenlegi kiadványrendszert korszerűsíteni 
kell: egyrészt rendet kell teremteni benne, mert 
nem a tudományos munkát végzők igényeinek 
megfelelően alakult; másrészt növelni kell a kiad
ványok gyakorlati hasznosságát informatív érté
kük, jelentőségük emelésével, a publikációk ter
jedelmének csökkentésével.

A folyóiratok helyzetét a gépipar példáján 
vizsgáljuk. Itt a legtöbb tudományos-technikai fo
lyóirat 30-50 éve jelenik meg. Sajnos, e folyóira
tok nem reagálnak elég gyorsan az új irányzatok
ra, új technikákra. A tarka képet mutató kiadvá
nyok közül 24-et vizsgáltak. Kiderült, hogy a 
gépgyártás tematikáját még e 24 sem képes tel
jesen felölelni. Vannak átfedések és sokszor nem 
is indokoltak. A folyóirat profilját a kiadók hatá
rozzák meg és nem a gépgyártás tudományának 
logikája, struktúrája. Az általános géptan problé
máinak csak némelyike rendelkezik saját folyói
rattal. Az aktuális témákat egyenlőtlenül és hiá
nyosan képviselik a lapok. A vizsgált kiadványok
nak csak a fele közöl referátumokat és 
annotációkat. Egyiknek sincs mutatója. Egyik 
sem mutatja be egy gyártmány teljes életciklusát. 
Az alapkutatások eredményei sokszor csak 7-8 
év elteltével jutnak el az iparba, mivel a „magas 
tudomány” szaklapjai mindinkább elkülönülnek a 
gyakorlati célúaktól. Elérkezett az idő, hogy el
gondolkodjunk az elsődleges és másodlagos in
formációs áradat egyesítéséről a számítógépes 
feldolgozás és kiadványszerkesztés felhasználá

sával. Az egységes technológia elősegítené a 
jobb gazdálkodást az idővel és a papírral. Meg
könnyítené a szakember dolgát is: minimális szá
mú kiadványból a lehető legtöbb információt 
nyerné.

A tudományos-technikai időszaki kiadványok 
tökéletesítésének egyik módja: szabályozni kell 
egy adott tudományos technikai tevékenység ki
adványainak tárgyi-tematikai rendszerét; rendet 
kell teremteni az elsődleges és másodlagos infor
mációs kiadványok körül; fel kell számolni a mes
terségesen támasztott hivatali korlátokat a szak- 
folyóiratok és az információs központok kiadvá
nyai között; ki kell dolgozni egy új 
kiadványrendszert. Ennek megvalósításához tár
sadalmi megrendelésre, részletes piackutatásra, 
a tudományos periodikum új koncepciójára van 
szükség.

A másik út: a fölösleges kiadványok számá
nak csökkentése, a publikációk karakterének 
megváltoztatása, alkalmassá tétele a korszerű in
formációs csatornába való gyors bekerülésre. Er
re az útra a szerző már 10 éve javaslatot tett, az
óta alig változott valami, bár egy ideig megjelent 
egy új típusú folyóirat (Élektrotermiá), mely némi 
reménységgel kecsegtetett.

A tudományos-technikai társaságok szövetsé
ge kezdeményezésére ki kell dolgozni a szakfo
lyóiratok új tipológiáját.

(Mátyus Krisztina)

Lásd még 152

Közművelődés

Lásd 142
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Az ismertetett cikkek forrásai:

Am.Libr. -  American Libraries (ŰS)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Austr.Libr.J. -  Australian Library Journal (AU) 
Bibliotékád. Moskva -  Bibliotékád. Moskva (SU) 
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliothek -  Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.lnf. -  Assoc.ltal.Bibl. -  Bolletino d’lnformazioni 

-  Associazione Italiana Biblioteche (IT)
Bottom Line -  The Bottom Line (US)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coll.Res.Libr.News. -  College and Research Libraries. 

News (US)
Comp.Libr. -  Computers in Libraries (US)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
EI.Libr. -  Electronic Libraries (I)
Inf.Serv.Use. -  Information Services and Use (I) 
Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libra

ries (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. -  International Cataloguing and Bib

liographie Control (I)
Int.Classif. -  International Classification (I)
Int.Forum Inf.Doc. -  International Forum on Informati

on and Documentation (I)
Interlend.Doc.Supply. -  Interlending and Document 

Supply (GB)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library 

and Information Science (US)

J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB) 
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Kn.lnf. -  Kniínice a Informácie (CS)
LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)
Libr.Arch.Secur. -  Library and Archival Security (US) 
Libr.Assoc.Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Inf.Res.News. -  Library and Information Research 

News (GB)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Libri -  Libri (I)
Mitt.Arb.gem.Parlam- Behördenbibi. -  Mitteilungen 

der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Be
hördenbibliotheken (DE)

Mitt.Ver.Österr.Bibl. -  Mittilungen der Vereinigung Ös
terreichischer Bibliothekare (AT)

Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nauín.-Teh.lnf. -  Nau?no-Tehni5eskaS Informaciá 

(SU)
Online Rev. -  Online Review (I)
Pers.Train.Educ. -  Personnel Training and Education 

(GB)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Prz.Bibl. -  Przegl^d Biblioteczny (PL)
RQ -  RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
Sov.Bibliogr. -  Sovetskat Bibliografie (SU)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US)
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► Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi 
könyvtárügy legfontosabb eseményeivel, kutatási eredményeivel, valamint szakmai kiad
ványok bemutatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti megközelítésű írásokat vár köz
lésre.

► Ha önnek már van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valamely önnek fontos, s 
lapunk profiljába illeszkedő témáról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot. Szíve
sen fogadjuk az általános érdeklődésre, megfontolásra számot tartó írásokat a követke
ző műfajokban: tanulmányok, tömörítések, szemlék, referátumok, könyvismertetések, 
hírek, beszámolók.

► A terjedelmet és a határidőt szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.

► További kéréseink: a tanulmányokat -  ha lehet -  tagolják alcímekkel, a hivatkozásokat 
számozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulmányokhoz szíves
kedjenek mellékelni egy 10 mondatos tartalmi összefoglalást is az idegen nyelvű rezü
mékhez.

► Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül szüksé
ges esetben tudunk közölni és kizárólag jó minőségű, tónusos, másolásra alkalmas 
minőségű illusztrációt, ábrát tudunk elfogadni.

► Ha A/4-es papíron küldi a kéziratot, egyetlen kérésünk, hogy jól olvasható, áttekinthető 
legyen az írás, és ne legyen sűrűn gépelve.

► IBM PC-n futtatható szövegszerkesztővel készült kéziratot is elfogadunk. Ebben az eset
ben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lemezt küldjenek, s mellékeljék a cikk 
nyomtatott változatát is. Az adatállományokat szíveskedjenek ASCII kódban elmenteni. A 
lemezt visszaküldjük.

► A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szerzőket. 
Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a munkahelyi és a lakáscímüket, valamint 
a telefonszámukat.

Köszönettel

a lap szerkesztői

V J
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