
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
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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)
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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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KÖBÉ, Tornas: Das Bibliothekswesen in Sloweni
en = Mitt.Ver.österr.Bibl. 44.Jg. 1991. 2.no. 85- 
89. p.

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)
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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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GALIULLINA, G.S.: Ot total’noj ierarhii k nezavisi- 
momu sotrudniőestvu = Sov.Bibliogr. 1991.3.no. 
3-16.p. Bibliogr. 15 tétel.

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)

92/119
STOLÁROV, II. -  MOTUL’SKIJ, R.: Skupoj platit 
dvaldy = Bibliotekar’. Moskva. 1991. 7.no. 11- 
14.p.

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
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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
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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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