
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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Könyvszemle

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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