
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)
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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)
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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
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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

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