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The role of libraries in the process of commu
nication. Part 1
SZENTE Ferenc

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

The central idea associated with the 1996 Budapest World 
Fair is „man and communication”. „What is the role of the 
library in the modern world of communication?” - that is the 
question to which the author attempts to find an answer, 
discussing at the same time some fundamental problems of 
communications theory. He concludes that a library system 
serving the interests of the whole society is a prerequisite of 
the modern information society. The library is a means of 
indirect communication for a great number of potential 
users, regardless of the time factor, (pp. 399-402)

Development plans for the National Periodi
cals Database
TÓSZEGI Zsuzsanna

The National Periodicals Database (Nemzeti Periodika Adat
bázis, NPA) was created in 1984 at the National Széchényi 
Library (NSZL). Since then the updating of the database has 
been going on offline, for the NSZL, not having a main
frame, contracted out the management of the database to a 
local computer center. Consequently, there is no online ac
cess and since the database is updated only once in a year, 
the new entries must be handled manually. In order to 
change this situation a development plan was prepared with 
the following key objectives: the data transfer between the 
supplying libraries and the NPA should be carried out by 
means of magnetic media; establishing the conditions of 
online data entry; development of an online interlending 
subsystem as well as user-friendly output formats, prepara
tion for the introduction of a shared cataloguing system. 
The streamlining of the data reporting procedures is also 
considered, (pp. 403-414)

On interlibrary lending
KARÁCSONYI Rózsa

The national library law on interiending 
(19/1980.XII.8.MM.SZ.) appeared in 1981, to which, in the 
next year, a detailed rule interpretation was published by 
the National Széchényi Library in order to help ILL libra
rians. In 1990 the publication of a corrected and extended 
edition of this guide became necessary. In the article a prac
tising librarian shares her views on the critical issues of the 
topic: problems of financing, ILL fees in Hungary and 
abroad, problems concerning the completing and routing of 
ILL request forms, (pp. 415-418)

Problems of international interiending
KÜRTI Lászlóné

In November 1991 the National Széchényi Library organized 
a conference for the twelve Hungarian libraries having inter-
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national interlending responsibility. At the meeting it came 
to light that these large libraries do not take advantage of all 
the possibilities provided by the law. The basic causes of 
the low circulation figures are the lack of funds and the 
inadequate language skills of the staff, (pp. 419)

Financing interlibrary lending
PALLÓSINÉ TOLDI Márta

Commenting on the topic of ILL the author, a county libra
rian, criticizes the library practice that charges fees to 
readers to recover the costs of interlibrary lending. Accord
ing to her views libraries should find other ways to finance 
interlibrary transactions, (pp. 420)

Prospects of a current press bibliography
KÉGLI Ferenc

Since the publication in 1885 of the first press bibliography 
prepared by József Szinnyei, the need for the bibliographic 
control of newspaper articles has been expressed several 
times. The Bibliography of Periodical Articles (Időszaki Kiad
ványok Repertóriuma) has been processing the most im
portant articles of the central daily newspapers since 1962, 
but some organizations prepare specialized and local his
tory bibliographies independently. The high number of 
newspapers by the early 1990 (470-480 titles instead of the 
approx. 30 existing formerly) multiplied the volume of infor
mation and, at the same time, the needs of the potential 
users also changed. The response to such a challenge 
could be a shared, integrated articles bibliography based 
upon a computerized bibliographic database, being a sub
system of the national bibliography. Cooperation among 
the participating libraries should rely on the existing biblio
graphic networks, providing comprehensive services e.g. 
online searching, printed indexes and full text. (pp. 421-428)

Conflict situations in the management of the 
National Széchényi Library
CSEPREGI Klára

Being a national library, the National Széchényi Library dif
fers from other Hungarian libraries. The factors resulting in 
management conflicts are inadequate funds, unfavourable 
location, the transfer to computer-assisted processing, the 
increasing number of users and the problems concerning 
centralized services. The author deals with some of the typi
cal cases, presenting also her solutions to the problems. It 
can be concluded that the number of conflict situations re
quiring changes in the organizational structure has in
creased, therefore the reconsideration of the 
decision-making levels as well as the development of new 
statutes for the organization and functions of the Library are 
suggested, (pp. 429-439)

The library journal Könyvtári Figyelő - as eval
uated by fifty subscribers
KOVÁCS Katalin

Aiming at rationalization and for economic reasons some 
fundamental changes have been carried out in the structure 
of the library quarterly Könyvtári Figyelő in the year 1991. 
The most remarkable change was the starting of a new 
column intending to replace the discontinued abstracting 
journal KOSZ (Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom - 
Library and Information Science Literature). A year later, in 
order to evaluate the changes, a questionnaire was mailed 
to each subcriber. The low number of returned question
naires indicates a great deal of indifference, however, those 
responding were satisfied with the selection of topics, the 
style of the articles, and the outward appearance of the 
journal. Several important topics were also suggested for 
coverage. The respondents rated Könyvtári Figyelő as the 
leading source of information in the field of library and infor
mation science, (pp. 440-444)

„The stem and the branches.” Knowledge or
ganization and syntax. A review of Tibor 
Horváth’s thesis for candidate’s degree. Part 2
DARÁNYI Sándor

The first part of the review was published in the No.1 1992 
issue of this journal (pp.50-58). This part deals with the 
PRECIS indexing language and its application in Hungary, 
describing the indexing system developed by the staff 
members of the Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
(Central Library and Museum of Education) for the indexing 
of literature in the field of education. The PRECIS syntax 
can be applied to different kinds of indexing units e.g. free 
text, descriptors or keywords, the goal being the construc
tion of a synthesized subject heading from the independent 
indexing elements, similar to a sentence in the natural lan
guage. Due to the peculiarities of the Hungarian language, 
suffixes as well as the transformation of predicates caused 
special problems. The reviewer presents excerpts from the 
thesis, providing some comments and explanations on the 
relevant parts, (pp. 445-452)

Abroad

Application of general subject headings in 
German and Austrian libraries. A review
DOMOKOS Miklósné (pp. 453-460)

BERRY, Peter: Inter kommunikation.
(Internal communication)
(Transl.: Tomcsányi Zsuzsanna) (pp. 460-472)
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NIT ’91 - Selected lectures of the Conference, 2 
PENNIMAN, David W.: Establishing informa
tion services in technological environment.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 473-478)

HENRIKSEN, Petter: Information tectonics: 
the emergence of a new key discipline in in
formation technology.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 479-485)

International lending principles and guide
lines for procedure (1978) - Major revision,
1987.
(Transl.: Kürti Lászlóné) (pp. 486-491)

IFLA Office for International Lending
(Transl.: Kürti Lászlóné) (pp. 491-493)

PLAISTER, Jean: Project ION (OSI pilot/de- 
monstration project between library networks 
in Europe for interlending services: a sum
mary).
(Summ.: Kürti Lászlóné) (pp. 494-499)

FLANDERS, Bruce: Barbarians at the gates.
(Summ.: Novák István) (pp. 499-500)

HYAMS, Monty: Making money out of infor
mation in a changing and competetive envi
ronment.
(Summ.: Kovács Mária) (pp. 501-502)

Book reviews

BOWDEN, D. - BLAKEMAN, K.: Going automa
ted...
(Rev.: Kovács Lászlóné) (pp. 503-504)

STONE, Peter: JANET: a report on its use for 
libraries.
(Rev.: Mader Béla) (pp. 504-509)

CD-ROM. Local area networks. Ed. Norman 
Desmarais.
(Rev.: Tószegi Zsuzsanna) (pp. 510-514)

LEEBURGER, B.A.: Promoting and marketing 
the library. Rev. ed.
(Rev.: Fazokas Eszter) (pp. 515-516)

Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. Összeáll, 
az OSZK KMK Könyvtártudományi Szak- 
könyvtárának munkaközössége.
(Library and information science thesaurus, 3rd ed.) 
(Rév. Kövendi Dénes) (pp. 517-518)

From foreign journals (Abstracts)

INHALTSANGABEN

Die Rolle der Bibliotheken im Prozess der 
Kommunikation. Teil 1.
SZENTE Ferenc

Der zentrale Gedanke der Budapester Weltausstellung Im 
Jahre 1996 Ist „Mensch und Kommunikation”. Welcher Platz 
gehört der Bibliothek in der modernen Welt der Kommuni
kation? Der Verfasser versucht, diese Frage zu beantworten, 
während er einige grundlegende Probleme der Kommuni
kationstheorie untersucht. Er stellt fest, dass das Biblio
thekssystem, das den Interessen der ganzen Gesellschaft 
dient, eine unentbehrliche Voraussetzung der modernen 
Kommunikationsgesellschaft ist. Die Bibliothek ist der Mittel 
der indirekten Kommunikation für grosse Massen der poten
tiellen Benutzer, unabhängig vom Zeitfaktor. (S. 399-402)

Vorstellungen zur Entwicklung der Nationalen 
Zeitschriftendatenbank
TÓSZEGI Zsuzsanna

In der Nationalbibliothek Széchényi wird die Nationale Zeit
schriftendatenbank (Nemzeti Periodika Adatbázis, NPA) seit 
1984 aufgebaut, aus Mangel am eigenen grossen Compu
ter im externen Rechenzentrum, mit Offline-Zugriff. Diese 
letzte zwei Fakten tragen in sich schon vorweg Probleme: 
das System kann gar nicht online benutzt werden, die 
neuen Einträge sollen auch manuell registriert werden; infol
ge der Aktualisierung einmal im Jahr ist es schwierig, Infor
mationen aus der Datenbank zu geben; weiterhin 
verursacht die Registration der Teileinheiten Sorgen. Zur 
Änderung der Situation ist ein Entwicklungsplan ausgearbe
itet worden, seine wichtigsten Elemente sind die folgenden: 
der Datenaustausch zwischen den Bibliotheken-Datenliefer- 
anten und der NPA auf magnetischen Datenträgern; die 
Umformung des Offline-Systems der NPA ins Online-in- 
putsystem; Entwicklung eines mit dem Online-System ver
knüpften, computerisierten Ausleih-Subsystems; Gestaltung 
modernen Outputs; Vorbereitungen zur Einführung eines 
Katalogisierungsverbundes. Ausserdem wird auch das An
meldungssystem der NPA vereinfacht werden. (S. 403-414)
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Über die Fernleihe
KARÁCSONYI Rózsa

Die Verordnung des Ministers für Kultur über die Fernleihe 
erschien im Jahre 1981 (NO.19/1980.XII.8.MM), und die Na
tionalbibliothek Széchényi hat dazu im nächsten Jahr eine 
ausführliche methodische Anleitung zusammengestellt, um 
die Arbeit der in der Fernleihe tätigen Bibliothekare zu er
leichtern. 1990 ist die verbesserte, überarbeitete Ausgabe 
der Anleitung notwendig geworden. Der Beitrag legt die kri
tischen Fragen aus dem Gesichtspunkt der Praxis dar: die 
Probleme der Finanzierung in Ungarn, den Gebührensatz 
von einheimischer und ausländischer Fernleihe, die Sorgen 
der Ausfüllung und Lenkung der Bestellscheine. (S. 415-418)

Fragen der direkten internationalen Fernleihe
KÜRT! Lászlóné

Im November 1991 hat die Nationalbibliothek Széchényi die 
zwölf auf direkte internationale Fernleihe berechtigte unga
rische Bibliotheken zusammengerufen. An der Konferenz 
hat es sich herausgestellt, dass diese Grossbibliotheken die 
durch die Rechtsvorschrift gegebenen Möglichkeiten nicht 
ausnutzen. Die wichtigsten Ursachen der niedrigen Ver
kehrsstatistik sind: Mangel am Geld und ungenügende 
Sprachkompetenz der Sachbearbeiter. (S. 419)

Finanzierung der Fernleihe
PALLÓSiNÉ TOLDI Márta

In diesem Beitrag führt die leitende Mitarbeiterin einer Be
zirksbibliothek ihre Gedanken darüber aus, dass die Kosten 
der Fernleihe nicht den Lesern zugeschoben werden dürfen, 
sondern es sollen Lösungen gefunden werden, damit die 
Bibliothek ihre Finanzierung unternehmen kann. (S. 420)

Die Chancen einer laufenden nationalen Zei
tungsinhaltsbibliographie
KÉGLI Ferenc

Seit der im Jahre 1885 veröffentlichten ungarischen Zei
tungsinhaltsbibliographie (die von József Szinnyei, dem Al
teren zusammengestellt worden war) tauchte die 
Notwendigkeit der Erschliessung der Zeitungen mehrmals 
auf. Die Nationale Zeitschrifteninhaltsbibliographie „Idősza
ki Kiadványok Repertóriuma” erschliesst seit 1962 die be
deutenden Artikel der zentralen Tageszeitungen, aber 
unabhängig davon stellen einige Institutionen fach- und 
ortskundige Bibliographien zusammen. Die Zahl der Zeitun
gen hat am Anfang der 90-er Jahre plötzlich gewachsen 
(statt der früheren ca. 30 Arten von nationalen und örtlichen 
Zeitungen gibt es jetzt ca. 470-480.) Dadurch hat sich die zu 
erschliessende Menge von Informationen in den Zeitungen 
vielfach vergrössert, und zur gleichen Zeit haben sich auch 
die Bedürfnisse der potentiellen Nutzer verändert. Die Ant
wort auf diese Herausforderung könnte eine laufende, ge

meinsame, integrierte Zeitungsinhaltsbibliographie sein, die 
ins System der Nationalbibliographie passt. In der Zusam
menarbeit der Bibliotheken soll man sich auf die sich 
entwickelnde Computernetze stützen, und solche Informati
onsdienstleistungen gestalten, die vom Online-Recherche 
durch die gedruckte, laufende Bibliographie bis zur Repro
duktion des originellen Textes reichen. (S. 421-444)

Konflikte, Konfliktsituationen im Management 
der Nationalbibliothek Széchényi
CSEPREGI Klára

Die Nationalbibliothek Széchényi weicht infolge ihres nationa
len Charakters von den anderen ungarischen Bibliotheken ab. 
Die Ursachen für die Konfliktsituationen, Konflikte sind die 
folgenden: die knappen finanziellen Mittel, die ungünstige Un
terbringung, die Umstellung auf computerisierte Verarbeitung, 
der Zuwachs der Leserumsatzes, oder die Sorgen der zentra
len Dienstleistungen. Die Verfasserin führt einige typische 
Konfliktsituationen und ihre Lösungen auf. Verallgemeinerd 
kann man feststellen: die Zahl solcher Konfliktsituationen und 
Lösungsversuche hat sich vergrössert, die Veränderungen in 
der Organisation mit sich bringen. Ihrem Vorschlag gemäss 
soll man überlegen, die Entscheidungsebenen neu zu bestim
men, und eine, die ganze Bibliothek umfassende Organisati- 
onsansatzung zu erarbeiten. (S. 429-439)

Die Bibliothekszeitschrift Könyvtári Figyelő - 
ais sie von 50 Lesern betrachtet wird
KOVÁCS Katalin

Im Jahre 1991 hat sich die Zeitschrift Könyvtári Figyelő im 
Zeichen der Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit umge
wandelt. In den Veränderungen war die Ansetzung eines 
neuen Teils entscheidend, der auf die Referate des einge
stellten Referateblattes KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs 
Szakirodalom) aufgebaut worden ist. Nach einem Jahr ha
ben die Redakteure eine Fragebogenerhebung unter den 
Lesern durchgeführt. Die niedrige Zahl der zurückbekom
menen Fragebogen hat von hochgradiger Uninteressiertheit 
gezeugt. Die Antwortenden waren aber im wesentlichen mit 
den Veränderungen zufrieden; sie halten den Themenaus
wahl für richtig, halten den Stil der Beiträge und das Äusse
re der Zeitschrift für entsprechend. Die Redaktion hat auch 
nützliche Themenvorschläge für die weiteren Hefte erhalten. 
Die Antwortenden haben die Meinung geäussert, dass die 
Zeitschrift das leitende Organ der ungarischen bibliotheka
rischen Fachpresse ist. (S. 440-444)

„Der Stamm und die Zweige”. Wissensorgani
sation und Syntaxis. Beitrag zur Kandidaten
dissertation von Tibor Horváth. Teil 2.
DARÁNYI Sándor

Den ersten Teil der Besprechung haben wir in der Nummer 
1992/1 (S. 50-58) unserer Zeitschrift veröffentlicht. Dieser
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Teil beschreibt die PRECIS Indexierungssprache und ihre 
Anwendung in Ungarn, d.h. das von den Mitarbeitern der 
Nationalen Pedagogischen Bibliothek und Museum zur 
Erschliessung der pedagogischen Fachliteratur entwickeltes 
Indexierungssystem. Die PRECIS-Syntax ist für verschiede
ne Typen der Klassifikationstermine (Freitext-Wörter, 
Schlagwörter, Deskriptoren, eingliedrige Ausdrücke und 
Syntagmen) anwendbar. Der Ziel ist, aus den Indexierungs
elementen einen Indexeintrag zusammenzustellen, der den 
Sätzen der natürlichen Sprache ähnelt. Bei der ungarischen 
Version sollte man auf die Suffixe achten, hat die Transfor
mation der Prädikate Sorgen gemacht. In der Besprechung 
sind wesentliche Teile aus der Dissertation von Tibor Hor
váth übernommen worden, und der Verfasser hat ergänzen
de Erklärungen hinzugefügt. (S. 445-452)

Ausblick

Allgemeines Schlagwortverzeichnis in den 
deutschen und österreichischen Bibliotheken. 
Rundschau.
DOMOKOS Miklósné (S. 453-460)

BERRY, Peter: Inter kommunikation. (Interne 
Kommunikation)
(Übers.: Tomcsányi Zsuzsanna) (S. 460-472)

NIT ‘91 - Ausgewählte Vorträge der Konferenz, 2. 
PENNIMAN, David W.: Establishing informa
tion services in technological environment. 
(Strategie der Informationsdienstleistungen in der 
technologischen Umwelt) (Übers.: Orbán Éva)
(S. 473-478)

HENRIKSEN, Petter: Information tectonics: 
the emergence of a new key discipline in in
formation technology.
(Informationstektonik: neues, wichtiges Kenntnisgebiet 
in der Informationstechnologie) (Übers.: Orbán Éva) 
(S. 479-485)

International lending principles and guide
lines for procedure (1978) - major revision 
(1987).
(Internationale Ausleihe: Grundsätze und Richtlinien 
zu ihrer Durchführung, 1978. Wesentlich revidierte Ver
sion, 1987.) (Übers.: Kürti Lászlóné) (S. 486-491)

IFLA Office for International Lending
(IFLA Büro des Internationalen Leihverkehrs)
(Übers.: Kürti Lászlóné) (S. 491-493)

PLAISTER, Jean: Project ION (OSI Pilot/De- 
monstration project between library networks

in Europe for interlending services: a sum
mary)
(Das ION Programm - OSI Versuchs-Demonstrations
programm europäischer Bibliotheksnetzen für compu
terisierte Ausleihe) (Zusammenf.: Kürti Lászlóné)
(S. 494-499)

FLANDERS, Bruce: Barbarians at the gates.
(Barbaren bei den Toren: Krise des geistigen Eigen
tums.) (Zusammenf.: Novák István) (S. 499-500)

HYAMS, Monty: Making money out of infor
mation in a changing and competitive envi
ronment.
(Wie kann man in einer sich stets verändernden Um
welt mit Information Geld verdienen.) (Zusammenf.: 
Kovács Mária) (S. 501-502)

Buchbesprechungen

BOWDEN, D. - BLAKEMAN, K.: Going automa
ted...
(Wir computerisieren...) (Réz.: Kovács Lászlóné)
(S. 503-504)

STONE, Peter: JANET: a report on its use for 
libraries.
(JANET: Verbund der Hochschulbibliotheken in Eng
land.) (Réz.: Mader Béla) (S. 504-509)

CD-ROM. Local area networks. Ed. by Norman 
Desmarais.
(CD-ROM in lokalen Netzen.) (Réz.: Tószegi Zsuzsan
na) (S. 510-514)

LEEBURGER, B.A.: Promoting and marketing
the library. Rev. ed.
(Erlernen wir Bibliothekspropaganda!) (Rez.: Fazokas 
Eszter) (S. 515-516)

Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. összeáll, 
az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyv
tárának munkaközössége.
(Thesaurus der Bibliotheks- und Informationswissen
schaft. 3. Ausgabe) (Rez.: Kövendi Dénes) (S. 517-518)

Aus ausländischen Zeitschriften 
(Referate)
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A könyvtár helye a 
kommunikációs 
folyamatban 1.

Szente Ferenc

A témának különös aktualitást ad -  a könyv
tárosi szerepismeret mindenkor kötelező fejlesz
tésén túlmenően hogy a közelgő budapesti vi
lágkiállítás irányadó gondolatának nagy valószí
nűséggel „Az ember és a kommunikáció” címet 
vagy ennek valamely változatát fogjuk megtarta
ni. Feltételezve továbbá, hogy az EXPO a tárgyát 
tágabb összefüggésben lesz hivatott megjelení
teni, alkalom kínálkozik arra, hogy a könyvtár ko
rábban nem remélt reflektorfénybe kerüljön. Hiba 
volna időben föl nem készülni erre a lehetőségre 
az intézmény és a szolgálat sajátos kommuniká
ciós funkciójának demonstrálásával.

A közös gondolkodás serkentése végett vá
lasszuk kiindulásul az általános modellt, helye
sebben szólva annak hagyományos építőeleme
it. A kommunikációelméletben az általános mo
dell az alábbi összetevőkre bontható: 1) 
üzenetek, -  ezek tudati, érzelmi elemeket tartal
maznak; 2) kódok, -  ezek az üzenetekhez ren
delik a közleményeket; 3) közlemények, -  ezek 
a kódolás eredményeként jönnek létre; 4) feladó, 
-  tőle származik az üzenet, ő adja meg ehhez a 
kódokat; 5) címzett, -  ő fogadja a közleményt, 
és a kód felismerése alapján megfejtheti az üze
netet; 6) közvetítő csatorna, -  az a közeg, me
lyen keresztül a közlemény a feladótól eljut a 
címzetthez; 7) kommunikációs környezet, -  ide 
tartozik minden olyan külső tényező, mely a 
kommunikáció folyamatára hatást fejt ki.

Mint látjuk tehát, a kommunikációs folyamat 
két határpontját maga az üzenet képezi, a kiindu
lóponton úgy, ahogy a feladó összeállította, a 
végponton úgy, ahogy a címzett dekódolta. Sze
rencsés esetben az üzenet azonos önmagával. 
Ezt nevezik zajmentes kommunikációnak. Ha a 
feladó és a címzett kultúrája, fogalomvilága, 
„szemantikai univerzuma” közeli vagy azonos, 
számolhatunk a zajmentes kommunikációval.

A zajos kommunikációnál a két üzenet ki- 
sebb-nagyobb mértékben eltér egymástól. A mo
dern vers olvasója pl. gyakran érezhet bizonyta
lanságot, hogy jól érti-e az üzenetet? A költő je
lezheti az üzenetben, hogy nem gondolja 
komolyan, amit mond, ám a címzett esetleg nem 
veszi észre a rejtett figyelmeztetést és felháboro
dik.

Használatos fogalom a csatornazörej. Ilyen 
esetben a feladott és a vett közlemény azért tér 
el egymástól, mert a kommunikációs csatornán 
elveszik a jelpéldányok egy része. Ha telefonálás 
közben nem értjük jól a szöveget, mert zúg a vo-
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nal, vagy, ha a levélen olvashatatlanná halványul 
a tinta, ezzel a jelenséggel állunk szemben.

A kommunikációs zaj és a csatornazörej kü
lönböző jelenségek. Erős csatornazörej mellett is 
elképzelhető zajmentes kommunikáció, ha a köz
leménynek magas a redundancia foka. A redun
dancia az információ lényegi tartalmának több
szörözött közlését jelenti. A tanító pélzatú infor
mációközlésnek jellemző sajátossága a magas 
redundancia fok. A redundancia védelmet kínál a 
csatornazörejjel szemben, mert minél nagyobb a 
közlés redundanciája, annál valószínűbb, hogy 
megmarad az eredeti közlemény.

Végezetül még egy fontos, közbeszúrt meg
jegyzés: a csatornazörej mindig kívülről, a kom
munikációs környezetből származik, és objektív 
okok idézik elő. Ezzel szemben a kommunikáci
ós zaj azt jelzi, hogy a feladó és a címzett által 
használt kódok térnek el egymástól. A kommuni
kációs zaj sajátos okozója lehet a címzett emlé
kezete. Ha a későbbi üzenetek megértésének fel
tétele a korábbiak felidézni tudása, gyakran si
kertelenné válhat a kommunikáció. Ilyenkor a 
korábbi üzenetek felidézése nélkülözhetetlen az 
újabbak megértéséhez. Emlékezetünk tökéletlen
sége állandó zajforrás. Ha egy üzenetet fülbesú- 
gással küldünk el, egy tíz tagból álló kísérleti cso
port utolsó tagja 70%-ban mást vesz át, mint 
amit az elsőnek feladnak, annyira megváltozik a 
közlemény tartalma.

A fogalmak értelmezése után tegyünk egy 
sétát az alkalmazásuk körül. Fontos tudnivaló, 
hogy a különböző kultúráknak különböző jel
rendszere van a kommunikációhoz. E jelrendsze
rek összehasonlító vizsgálatával foglalkozó tudo
mány az etnoszemiotika. Sokat hivatkozott jeles 
képviselője, J. Lotman észt professzor kultúra 
definícója szerint: a kultúra valamennyi örökletes 
információ és az információszervezés és -megőr
zés módozatainak összessége. Eszerint a kultúra 
három egymással szorosan összefüggő tényező: 
a) maga a jelrendszer, b) a jelrendszer nyelvén 
megfogalmazott szövegek, c) a szövegek meg
őrzési módja. Szerves negyedik elemként érte
lemszerűen hozzá kell venni ehhez az informá
ciótovábbítást, vagyis a kommunikációt, mert az 
információ megőrzése s továbbítása nem mindig 
különül el egymástól. Vegyük példának a szoká
sok világát, ahol a rendszeres ismétlés maga a 
megőrzés. A közösség információvagyonának 
megőrzési módja a kultúra jellemző sajátossága. 
Az össztársadalmi érdeket szolgáló, szervesen

fejlesztett könyvtári rendszer a modern kommu
nikációs társadalom nélkülözhetetlen feltétele. A 
megőrzés lehetővé teszi és egyszersmind feltéte
lezi, hogy az információvagyon folyamatos fel- 
használásra kerüljön. Jellemző ismérve a társa
dalom életképeségének, ahogy a közösség re
produkálja a kultúráját, hisz a reprodukció módja 
szervesen hozzátartozik a kultúra életéhez.

Egy társadalom kultúráján általában a közös 
nyelvet beszélők kultúráját értjük, vagyis a termé
szetes nyelvet tekintjük aiapnak. A kultúrán belül 
a jelrendszerek nem függetlenek egymástól, van
nak, amelyek szervesen egymásra épülnek. Ilyen 
a viszony a természetes nyelv és az irodalmi 
nyelv között. A természetes nyelvek és a zene 
nyelve generatív jelrendszerek, mert noha meg
határozott számú jelből állnak, végtelen számú 
közlemény képezhető jelkészletükkel.

Láttuk tehát, hogy a kommunikáció nem 
más, mint információcsere oly rendszerek között, 
melyek üzenetek átvételére, megfejtésére, átala
kítására, tárolására képesek. A legáltalánosabb 
forma a nyelvi kommunikáció, mely az emberek 
közti, hangoztatott vagy írott nyelvi jelek közvetí
tésével végbemenő információcsere. Kódkészle
te a nyelvi jelek összessége. Beszélt nyelvnél ide 
számítanak a gesztusok és a mimika is. A nyelv 
grammatikája szabályozza a kódolást.

A nyelvi jelek egyik legfontosabb sajátossága 
kommunikációs szempontból, hogy bármely más 
jelrendszert képesek átvenni. Dekódolásnál az 
eredeti jelek, információk visszaállítása azonban 
nem mindig egyértelmű a nyelvi jelek és össze
kapcsolódásuk sajátosságai következtében.

A modern lélektanban és a szociológiában 
egyaránt elfogadott nézet, hogy a kommunikáció 
mind az emberi együttélés rendjének, mind pe
dig a személyiség kialakulásának lényegi feltéte
le. A társadalmi össztevékenység kommunikatív 
folyamatok által hangolódik egybe, az egyén pe
dig az emberi kapcsolatokban a kommunikáció 
révén tanulja meg az együttélési rend szabályait. 
Mondhatjuk úgy, hogy a rendszeres kommuniká
ció révén épülnek ki a személyiség társadalmi 
összefüggései. Több ezer éves az a felismerés, 
hogy az emberi faj a kommunikációs képesség 
fejlődésével emelkedett ki egyre jobban a termé
szetből. A fejlődésnek ez a kulcsmotívuma figye
lemre méltó néhány ótestamentumi helyen is. 
Már a bűnbeesés jelenetsorában felfigyelhetünk 
arra, hogy a tudás fájáról szakított képesség 
csak a tilalom megszegéséhez, az engedetlen
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séghez elég, a tudás megtartásához maga a 
büntetés szolgál. Vagyis, nem adatik meg ugyan 
az örök élet, de megadatik a faj fennmaradása, 
annak a lehetősége, hogy a tudás tapasztalat
ként áthagyományozható az utódokra. A kom
munikáció átlépheti a nemzedéki határokat. De 
tovább menve, gondoljunk a Bábel tornyát építők 
vétkére, akik közösen végbevitt gőgös vállalko
zásukkal az eget akarták megostromolni. Bünte
tésük a szétszóratás lett, a közös nyelvnek, a 
megértés képességének az elvesztése. Felidéz
hetünk az Újtestamentumból is egy ide illő, bár 
ellenkező értelmű jelenetet, azt, amikor Jézus 
mennybemenete után az apostolok és az egybe- 
sereglett hívek megérik a csodát, hogy a megér
tés szelleme, a Szentlélek, tüzes nyelvek alakjá
ban föléjük ereszkedik, s egyszeriben érteni kez
dik egymás nyelvét. Létrejön a kommunikáció, a 
közösséggé válás alapja.

Minden kommunikáció értelme abban van, 
hogy a közlő és a közlést fogadó között lehetővé 
teszi a megértést.

Interperszonális kommunikációról beszélünk, 
ha a közlés közvetlenül zajlik két ember között. 
Közvetett kommunikációról beszélünk, ha az 
üzenet valamely hordozó, közvetítő tárgy segít
ségével jut a címzetthez. A könyvtárhasználat a 
közvetett kommunikációnak egy jellegzetes, sok 
tényezős formája, amikor a címzett az üzenetek 
végtelen sokaságából válogatja ki és rakja össze 
a saját gondolataival kiegészített, új információt. 
Ebben az esetben is a nyelv az emberi kommuni
káció lényege és sajátos humán lehetősége, mint 
ilyen az a jelrendszer, amely a tárgyi valóság és 
az emberi viszonylatok részletes és hű tükrözé
sére képes. E jelrendszer a hangjelek kombiná
ciójából áll, s ezek tudatos variálása a beszéd. A 
beszéd hangjelei írásban rögzítve a közvetett 
kommunikáció legfontosabb eszközét adják. Az 
írás teszi lehetővé az információk tárolását és 
gyűjtését. Bizton föltételezhető, hogy a legrégibb 
könyvtár nem lehetett sokkal fiatalabb a legré
gibb írásnál. Az írott jelek formájában tárolt infor
máció a szóbeli áthagyományozás kései leszár
mazottja és nem teljes értékű mása, hisz az em
ber közvetlen kommunikációjában meghatározó 
szerepe van a gesztusoknak, a mimikának, a 
testtartásnak, az intonációnak. Ezek a beszédet 
aláfestik, árnyalják, kiegészítik metakommunika- 
tív jelekkel.

Az audiovizuális hordozók segítségével törté
nő üzenetátvitel tömeges elterjedése és könyvtári

hasznosítása a közvetett kommunikáció hiteles
ségét fölbecsülhetetlen módon megnövelte. 
Mindezáltal azt kell vélelmeznünk, hogy a nyelv
nek van predesztináló jelentősége az egyén és a 
társadalom alakulása és működése szempontjá
ból. A személyiség tudattartalma, mai ismerete
ink szerint érzelmi viszonylatokat alkotó fogalmi 
struktúrák sajátos képződménye. Nyelvhez kö
tött a fantázia, a gondolkodás, a belső képlátás.

A nyelv a filozófia és az irodalom előfeltétele
is. A filozófia alapja a belső kommunikációra való 
képesség, az igazság keresése, melynek során a 
kérdések sokkal lényegesebbek a válaszoknál, 
mert minden kérdés további kérdéseket szül. Az 
értelmi-érzelmi absztrakció az irodalmi alkotá
sokban sajátos kommunikációs módot képvisel. 
Tudjuk, hogy az irodalom őskora olyan időszakra 
nyúlik vissza, amikor írásbeliség nem lévén, az 
alkotások közvetlen beszédbeli kommunikáció 
útján vitték az üzenetet a címzetteknek. Kultúrhis- 
tóriai adatok szerint az írott irodalom sokáig, 
jócskán a középkor elejéig meghagyta a közvet
len, beszédbeli kommunikáció jogait, mert hisz 
az ókorban és a középkor elején is az olvasás 
fennhangon történt.

Az irodalmi és a tudományos kommunikáció 
mint a társadalmi össztevékenység része, erőtel
jes tényezőként vesz részt a közösség kooperá
ciójának biztosításában: személyekre és csopor
tokra való hatása révén részben az egyén felzár
kóztatásának, részben a társadalom folyamatos 
megújulásának, változásának tényezője.

A kommunikáció története arra enged követ
keztetni, hogy a különféle korok tudati érzékeny
sége különféleképpen reagál a kommunikációs 
üzenetekre, s feltehető, hogy a nemzeti kultúrák
ban, a különböző korokban élt gondolkodók 
olyan üzeneteket kódoltak alkotásaikba, melyek 
a későbbi korok olvasóiban reveláció értékű ha
tást váltanak ki.

Korunk a tömegkommunikáció kora. A tö
megkommunikáció a legkorszerűbb technikai
elektronikai eszközök alkalmazásával, ultrarövid 
hullámok és lézersugarak segítségével, tömege
sen és gyorsan juttat el információkat nagyszá
mú és vegyes összetételű közösségnek. Funkci
ója rendkívül sokrétű. Jellemző ezen belül a hír 
továbbítása, a társadalmi köztudat és közgondol
kodás alakítása és a tömegszórakoztatás. Általá
nosan alkalmazott intézményei közül említsük 
meg a könyvkiadást, az írott sajtót, a rádiót, a te
levíziót. Tároló, visszakereső, felhasználásra át
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alakító, újjárendező intézmény a könyvtár, amely 
a közvetett kommunikáció lehetőségét az időté

Irodalom

BUDA Béla: A közvetlen emberi kommunikáció sza
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ÚJ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐ SZUPERHÁLÓZATOT építenek ki az USA-ban. Az 
Országos Kutatási és Oktatási Hálózat (National Research and Education Network, NREN) az 
Internetre épül, illetve azt váltja fel. Az Internet jelenleg 1000-nél több hálózat 100 000-nél több 

számítógépét kapcsolja össze (többek között 70 online könyvtári katalógushoz nyújt hozzáférést), de 
„csupán” 45 megabit/sec sebességgel továbbítja az információkat. Az új hálózat teljesítménye ennek 

több mint 20-szorosa lesz, másodpercenként 1,2 gigabit.

A NREN széles körű funkciókat lát majd el: elektronikus posta, hozzáférés bibliográfiai és egyéb 
adatbázisokhoz, fájlok cseréje és továbbítása, számítógépes távkonferencia, kapcsolat külföldi 

hálózatokkal stb. Nemcsak szöveges információkat továbbít, így új multimédia-szolgáltatások létrejöttét
is előmozdítja.

A létesítésére először 1988-ban előterjesztett javaslatból 1991 decemberében lett végre törvény. Ennek 
értelmében a kormány 5 év alatt összesen 2900 milliárd dollárt fordít nagy kapacitású, kiváló minőségű 

száloptikai kábelhálózat kiépítésére, a NREN megvalósítása érdekében.
A terv végrehajtásához még számos technikai részletet kell kidolgozni, mivel az információtechnológia 
eddig még nem került szembe ekkora feladattal. Jogi kérdések is várnak megoldásra, hiszen a szerzői 

jogi rendelkezések már az információáramlás jelenlegi technikai lehetőségeinek kihasználását is 
gátolják. A szervezési feladatok sem egyszerűek.

(Specialist, 1992. május)
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Elképzelések a Nemzeti 
Periodika Adatbázis 

fejlesztésére

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 
(KFKK) kurrens állományából épült Nemzeti Peri
odika Adatbázisról (az NPA-ról) nem először 
adunk számot a Könyvtári Figyelő hasábjain. An
nak idején nyilvánosságra kerültek a rendszer fel
építésére vonatkozó elképzelések1 éppenmy, 
mint később a megvalósítás első eredményei . A 
most napvilágot látó munka részben az eddigi út
ról -  annak megtétele közben született -  szub
jektív értékelés, részben pedig a további lépések
re vonatkozó elképzelések első, a szakmai 
közönség elé kerülő változata. E megfogalma
zásban benne rejlik annak a szándéknak az ér
zékeltetése, hogy a szakterület egészét érintő 
központi szolgáltatást, a külföldi folyóiratok beje
lentését illetően már a legkorábbi fázisba, a ter
vezésbe is bevonjuk azt a könyvtári kört, amelyet 
a központi katalógus építésével szolgálni kívánunk.

A megvalósítás első szakasza: helyzetkép 
, 1992-ből

Tószegi Zsuzsanna _____ ______ _________________________

A munkánkat figyelemmel kísérők előtt ismert 
az a tény, hogy -  saját számítógép hiányában -  
az adatbázis építését külső számítóközpontban 
kezdtük meg, még 1984 végén. Az viszont már 
kevésbé közismert, hogy a rendszer -  lényeges 
változtatások nélkül -  azóta is a KSH Számító- 
központjában épül, mégpedig a kezdetekhez ha
sonlóan offline üzemmódban. A célját tekintve ki
adványelőállító rendszernek tervezett NPA (Id.
1.sz. hivatkozásunkat) minden számottevő és ke
vésbé jelentős művelete úgy lett kidolgozva, 
hogy közvetlenül (tehát online) módon egyetlen 
rekordhoz, egyetlen adathoz sem lehet hozzáfér
ni. Az évente egyszeri teljes aktualizálás 6-8 he
tes időtartama alatt gyakorlatilag egy új adatbá
zis jön létre, amelynek eredményét, a nyomtatott 
adatbázislistát és más output termékeit csak a 
feldolgozás befejezése után látjuk készen mi ma
gunk is. Az adatfeldolgozás, -rögzítés során ke
letkező logikai hibákat a rendkívül alapos (és en
nek velejárójaként nagyon bonyolult) ellenőrző 
programok kiszűrik, ezekről a tételekről külön hi
balista készül, amelynek alapján a Szerkesztőség 
munkatársai elvégzik a szükséges javításokat, de 
ennek újbóli lefuttatása után már hiába derül ki 
bármilyen kisebb-nagyobb hiba, kijavításának 
még a lehetőségére is hónapokat -  gyakran egy 
évet is -  várnunk kell. Addig a hibás adat ún. ja-
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vító adatlapon vár sorsára. A javítást ugyan a 
rendszer alapdokumentációját jelentő adatbázis
listára kézzel (!) rávezetjük, de ennek a művelet
nek a rendszerben mindaddig nem lesz látható 
nyoma, amíg újra le nem fut az egész felújítási fo
lyamat.

Nem véletlenül említettem első helyen az off
line üzemmód nehézségeit. Mint ahogy az NPA 
1991. évi munkájáról szóló beszámolóból is kide
rül, a számítógépes feldolgozásra „áttérés” nyol
cadik évében még minden egyes, a rendszerben 
új címként jelentkező tételről változatlanul kell 
manuális nyilvántartást, kardexlapot is készíte
nünk -  1991-ben szám szerint 1872 darabot. Er
re nem a hagyományokhoz való feltétlen ragasz
kodás, vagy egyfajta mazochizmus késztet ben
nünket, hanem az a tény, hogy az egy éves 
feldolgozási ciklus köztes időszakaiban enéikül 
nem tudjuk ellátni alapfeladatunkat, a lelőhely-tá
jékoztatást. Hogy tájékoztató munkánk még 
„könnyebb” legyen, a kardexlapokon azok az ál
lományok már nincsenek feltüntetve, amelyeket 
az állomány-visszaigazoló listákon kapunk a 
könyvtáraktól. Az új gyarapodási adatok a nagy
gépes futás előtt a szerkesztőség PC-in „érhetők 
utol”. Mindezek következménye, hogy egy-egy 
tájékoztatási kérdésnek gyakran több helyen is 
utána kell néznünk: a hagyományos kardexnyil- 
vántartásban, az offline adatbázis listában, illetve 
az aktualizásás előtt gépi hordozóra rögzített 
adatok között.

További és az évek során nem csökkentő, 
hanem egyre növekvő nehézségeket okoz a fel
dolgozás során annak az alapelvnek a követése, 
hogy a rendszer a részegységenként (tkp. köte
tenként) nyilvántartott állományokat csakis egy
séges formában tudja kezelni. Ez a „hétközna
pok nyelvére” lefordítva azt jelenti, hogy akár ket
tő, akár harminc előfizetője is van egy lapnak, az 
NPA csakis egyazon formára igazított adatokat 
tud fogadni. Viszonylag könnyebben megy az 
„igazítás”, ha olyan könyvtár is küld bejelentést, 
amelyiket mi „etalonnak” tekintünk -  ebben az 
esetben az összes többi könyvtár adatát a „hite
lesítő” könyvtár (ez többnyire az MTA Központi 
Könyvtára) által megadott formában dolgozzuk 
fel. Mi történik akkor, ha nincs „hitelesítő”, és két, 
szakmailag egyenrangú könyvtár közöl egymás
nak ellentmondó adatokat? (Például egy adott 
kötetszámhoz eltérő megjelenési és/vagy tárgy
évet adnak meg.) A folyóirat kézbevételi lehető
sége nélkül irreális elképzelés, hogy az NPA

Szerkesztősége el tudja dönteni, melyik könyvtár 
adata a pontos. E kérdések tisztázásában nem 
nyújtanak segítséget a rendelkezésünkre álló kül
földi központi folyóiratkatalógusok sem, mert -  
eltérően az általunk követett gyakorlattól -  nem 
az egyes részegységekhez rendelik hozzá a lelő
helyeket, hanem az egyes lelőhelyeknél meglévő 
állomány folyamatos voltáról és esetleges hiá
nyairól tájékoztatnak (Id. a mellékleteket).

Az NPA által ma követett módszer -  az állo
mányok részegységenkénti nyilvántartása -  
nemcsak a bonyolultság, hanem az egyre na
gyobb mennyiség miatt is mind nehézkesebb. 
Míg 1989 tavaszán az egész adatbázis 51,9%-át 
alkotta az állományi fájl, addig 1991-ben ez az 
arány már 82,7%-os volt. A legutóbbi állomány
visszaigazolás kiküldése óta eltelt időszak alatt 
mintegy 2 100 új bibliográfiai és 87 000 állomá
nyi tételt dolgoztunk fel. Ugyanez az arány az ezt 
megelőző bejelentési ciklusban: 2 200 új cím 
mellett 61 000 állományi részegység. Még egyet
len adatsor az adatbázist alkotó fájlok méreteiről: 
az előző bejelentések előtti helyzet 1989 elején: 
23 000 cím -  442 000 részegység, 1991 elején 
ugyanez: 28 000 cím -  666 000 részegység. Lát
ható, hogy a folyóiratok megszűnése, az állomá
nyi törlések, a folyóiratbázis állandó szűkülése el
lenére mind nagyobb hányadot alkot az adatbá
zisban az állományi fájl.

Esett már szó arról, hogy a mai offline rend
szert az outputok előállítására tervezték. A rend
szer első, mások számára is „kézzelfogható” ter
méke volt az a lelőhely-jegyzék, amely az 
1985/86-os állományok egy részét tartalmazza. 
A 2 500 oldalas, négykötetes katalógus sajnos, 
ebben a félig kész állapotában mára torzóvá me
revült. Készítésekor még azt hittük, rövid időn be
lül elkészül az a kiegészítő kötet, amely legalább 
erre a két éves időszakra majd teljes körű tájé
koztatást nyújt, megjelenését pedig követi a töb
bi lelőhely-jegyzék -  ha nem is papíron, de más, 
az információterjesztésre alkalmas hordozón. El
képzeléseink azonban nem váltak valóra -  az új 
kötetkatalógus megjelentetésére már sem az 
OSZK-nak, sem a Művelődési Minisztériumnak 
nem volt pénze (ez utóbbi a már említett négy 
kötet kiadását egymillió forinttal támogatta). Az 
állandó pénzhiánnyal küzdő NPA ugyan két alka
lommal is kapott jelentősebb összeget az OTKA 
adatbázisépítési, majd később egy alkalommal 
az OMFB műszaki fejlesztési pályázatán -  de 
érthető módon nem kötetkatalógus szerkeszté
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sére, hanem a rendszer fejlesztésére. így állt elő 
az az ellentmondásos helyzet, hogy az országos 
információs infrastruktúra fejlesztési (IIF) hálóza
ton belül volt már egy online lekérdezhető rend
szerünk, de nem volt (és sajnos, még ma sincs) 
teljes körű lelőhely-jegyzékünk.

Az MTA SZTAKI-ban lévő számítógépről szol
gáltatott rendszer -  bár a külső felhasználó szá
mára megtévesztésig hasonlít egy „igazi” online 
adatbázisra, mégsem az. Berke Barnabásné ta
láló megfogalmazásában az IIF-NPA csak egy 
„kvázi-online” rendszer, amely nem több, mint 
egy távadatátviteli vonalon, gépi formában szol
gáltatott lelőhely-jegyzék. Tartalma ugyanolyan 
statikus, megváltoztathatatlan, az átadáskori álla
potot tükröző, mint egy nyomtatott katalógusé. 
Az 1988-as gyarapodási évvel záruló bibliográfiai 
leírásokhoz és állományokhoz még 1992 áprilisá
ban sem tudjuk hozzárendelni az elmúlt két év
ben hozzánk beérkezett és feldolgozott informá
ciókat. Az „online” adatbázis felújítása ugyanúgy 
a régi adatok teljes felülírásával lehetséges, mint 
a nyomtatott outputok újakra való kicserélése. 
Összefoglalva (bár kissé talán leegyszerűsítve):

az IIF hálózatban elérhető kvázi-online adatbázis 
ugyanúgy az offline rendszer output terméke, 
mint volt annak idején a kőtetkatalógus.

Elképzelések az NPA fejlesztésére

Az előzőekben foglalt szubjektív értékelés és 
helyzetfeltárás nem véletlenül sugallja a változta
tások szükségessége mellett azok irányát is.

Első feladatunk az NPA jövőbeni feladatának 
pontos meghatározása. A mai offline rendszer 
tervezése során a fejlesztés második lépcsője- 
ként az volt az elképzelés, hogy az NPA majd tar
talmazni fogja az OSZK állományában lévő ma
gyar folyóiratok leírását is -  ezért készült a rend
szer a nemzeti bibliográfia igényességével. Mára 
tisztázódott, hogy ezt a feladatot a továbbiakban 
nem a mi szerkesztőségünknek kell ellátnia, így 
teljes erővel igazi funkciónkra, a lelőhely-infor
mációk naprakész szolgáltatására koncentrálha
tunk. A valóban naprakész, a tárgyévre vonatko
zó információk szolgáltatása, az adatok állandó 
karbantartása azonban csak egy valódi online, 
tehát az adatok bevitelét, módosítását azonnal 
lehetővé tevő rendszerrel lehetséges.

Az online adatbeviteli rendszernek az adatok 
rendszeres karbantartása (felújítása, javítása) 
mellett a külső felhasználók számára biztosítania 
kell a lekérdezési lehetőséget az országos táva
datátviteli hálózaton keresztül. Az online rend
szerhez kapcsolva tervezzük egy kölcsönzési al
rendszer kifejlesztését is, amely az adatbázisban 
megtalált lelőhely-információk alapján lehetővé 
teszi a könyvtárközi kölcsönzési kérés (másolat
igénylés) automatikus továbbítását az országos há
lózatban működő elektronikus postán keresztül.

A későbbiekben az online rendszer keretén 
belül tervezzük az osztott katalogizálás bevezeté
sét is. Bár erre két-három éven belül még nem 
tudunk áttérni, a fejlesztést már eleve úgy tervez
zük, hogy az adatbázisépítés e korszerű módjára 
majd zökkenőmentesen tudjunk átállni. A hazai 
telekommunikációs infrastruktúra ismeretében 
nálunk egyhamar nem várható, hogy a központi 
katalógus valamennyi bejelentő könyvtára tagja 
legyen az osztott katalogizálási rendszernek -  
mint például Hollandiában - ,  ezért elgondolá
sunk szerint több lépcsőben építenénk ki a háló
zaton keresztül létrejövő központi katalógust. Az 
első lépcsőben csak néhány tagkönyvtárral kez
denénk a közös munkát, a második lépcsőben a 
legjelentősebb gyűjteménnyel rendelkező 50-100 
szakkönyvtárral dolgoznánk együtt, majd a har
madik fázisba már az összes érdekelt fél bekap
csolódna. A hazai IIF hálózat fejlesztésének üte
me és a kormányzati támogatás ma tapasz
talható nagyvonalúságának tükrében „vérmes” 
reményeink nem látszanak megvalósíthatatlan 
álomnak. (Ennek alátámasztására egyetlen ada
lék: a távadatátviteli hálózatban használt X.25-ÖS 
vonalon a belföldi adatforgalom diját 1991. X. 1- 
től nem az azt igénybevevő egyes intézmények, 
hanem az IIF Program finanszírozza.)

Az online adatbevitelre való áttérés tervezé
sével együtt jár annak felülvizsgálata is, mi az, 
amit át tudunk venni a mai offline rendszerből, és 
mi az, amin esetleg változtatni akarunk. Célunk, 
hogy az adatbázisban lévő információkat meg
őrizve építhessük tovább a rendszert, változtat
ni csak ott változtassunk, ahol az nagyon indo
kolt.

Az NPA „lelkén” , az Időszaki Kiadványok 
Nemzetközi Nyilvántartó Rendszeréhez (az ISDS- 
hez) való elkötelezettségen nem kívánunk változ
tatni, ezért a bibliográfiai fájlban lényeges módo
sítást nem tervezünk. Jelentős változtatásra az 
állományok nyilvántartása terén készülünk. A
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mai, az állományt részegységenként (köteten
ként, évfolyamonként stb.) regisztráló rendszer 
helyett annak a nemzetközileg elterjedt megol
dásnak az átvételét javasoljuk, amely a könyv
tárkódhoz rendeli hozzá az adott könyvtárban 
megtalálható induló állományt, és a továbbiak
ban csak azt a tényt regisztrálja, ha a folyamatos 
gyarapodás hiány vagy lemondás miatt meg
szakad. Ebben a megközelítésben a rendszer 
mentesül a gyarapodások évenkénti nyilvántartá
sának, illetve az állományi bejelentések egysége
sítésének követelménye alól. Ellenérvként fölhoz
ható, hogy a könyvtárakra vonatkozó informáci
ókból nem lehet az ország összes könyvtárában 
föllelhető részegységekből ún. összevont állo
mányt képezni, illetve az egyes kötetekre mecha
nikusan keresni -  ezen az áron viszont sok mun
kát és még több pénzt tudnánk megtakarítani -  
nem utolsósorban az évi 60-70 000 adatlap előál
lításának költségét is.

Mindeddig nem szóltunk még a rendszer out
putjairól -  pedig hiába lesz naprakész az online 
központi katalógus, ennek ellenére egy „kézzel
fogható” lelőhely-jegyzékre szükség lesz. A kö
tetkatalógus megjelentetésének sürgető kötele
zettsége nem is kérdéses számunkra -  az egyet
len kérdőjel a hordozó „műfaja”. Már a sokat 
emlegetett négykötetes nyomtatott lelőhely-jegy
zék előszavában is volt arra utalás, hogy papíron 
esetleg az lesz az utolsó „mohikán”. A papír- és 
nyomdaköltségek mai árszínvonala még inkább 
megkérdőjelezi, szabad-e, lehet-e még egyszer 
megkísérelni nyomtatott kötetkatalógus kiadását. 
Hordozóul a számítógépes rendszerek egyik is
mert output terméke, a mikrofilmlap jöhetne szá
mításba, de tekintettel arra, hogy a bejelentő 
könyvtárak körében végzett 1991. évi kérdőíves 
felmérésünk keretében a vártnál lényegesen töb
ben (a válaszolók 74%-a) nyilatkoztak úgy, hogy 
gondot okozna számukra az olvasókészülék be
szerzése -  ezzel együtt a katalógus keze
lése -  így adatszolgáltatóinknak csak egynegye
de tudná használni a mikrofilmlapos katalógust. 
Tovább kutatva a megoldást, fölmerült egy, a 
személyi számítógépeken lekérdezhető lelőhely- 
jegyzék közreadása. Ennek gyakorlati akadálya 
mindössze az, hogy az NPA a mai formájában 
100 MB-nál nagyobb tárkapacitást igényelne, 
ennyi szabad terület viszont még a PC-s helyi há
lózatokban sem nagyon van. Most dolgozunk 
azon, hogy miként lehetne ésszerű adatcsökken
téssel egy -  bár kisebb információtartalmú, de

még lelőhely tájékoztatásra alkalmas -  adatbá
zist előállítani személyi számítógépekre.

Napjainkban nem lehet megkerülni a kérdést, 
ha adatbázis terjesztésről van szó: alkalmas hor
dozó lenne-e a CD-ROM? Ezt követően viszont 
számos további kérdés sorakozik; van-e már Ma
gyarországon elég CD-ROM lejátszó ahhoz, 
hogy érdemes gondolkodni egy adatbázis kiadá
sán? Mekkora az előállítási költség? Hány lemezt 
lehetne forgalmazni? Milyen időközönként ie- 
het/kell felújított adatbázist kiadni? A könyvtárak 
szervezeti felépítése és más helyi sajátosságai le
hetővé teszik-e, hogy az időszaki kiadványokkal 
foglalkozó könyvtárosok hozzáférjenek a CD- 
ROM lejátszóhoz? Egy lelőhely-információnak 
mekkora a fajlagos költsége, ha papíron, ha táva- 
datátviteli vonalon, vagy ha CD-ROM-on lehet 
hozzáférni? Milyen más adatbázisokkal együtt le- 
hetséges/érdemes az NPA kumulált lelőhelyada
tait közreadni?

Aki velünk együtt végigdolgozta az elmúlt 
éveket, azt mondhatja mai gondjainkra: „De jó, 
hogy már itt tartunk, hogy csak az a gond, mi
lyen hordozón jelenjék meg a tízéves összesített 
lelőhely-jegyzék! Hiszen ez azt jelenti, hogy 
össze vannak gyűjtve és fel vannak dolgozva az 
adatok az elmúlt évtizedre visszamenően, és a 
mai felfogás szerint az NPA Szerkesztőség ’’nap
rakész,,, utolérte önmagát!” Valóban nem is ez 
lenne a legfőbb gondunk, ha nem kaptunk volna 
igen jelentős támogatást a Magyar Tudományos 
Akadémiától és az Országos Fejlesztési
Bizottságtól a korábban már említett pályázato
kon. Az elmúlt öt évben háromszor kimondottan 
az NPA kapott céltámogatást az adatbázis fej
lesztésére, de vagy ugyanezen, vagy más forrá
sokból az Országos Széchenyi Könyvtár számí
tógépesítése is lehetővé vált. Ennek eredménye 
egy IBM 9370-es nagyszámítógép és hozzá kap
csolódóan a DOBIS/LIBIS integrált szoftver ins
tallálása volt. Mindez a jelentős fejlesztés feljogo
sít bennünket arra, hogy jövőnket úgy tervezzük: 
a Nemzeti Periodika Adatbázis is része lesz a 
nemzeti könyvtár átfogó számítógépes rend
szerének, a NEKTÁR-nak.3

Az NPA 1992-93. évi fejlesztési terve

Az előző fejezet általánosságban megfogal
mazott fejlesztési elképzeléseit a következő
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évekre vonatkozóan az alábbiak szerint kívánjuk 
megvalósítani:

1 . Az adatszolgáltató könyvtárak és az NPA adat
bázis közötti adatcsere biztosítása mágneses 
adathordozón

A bibliográfiai adatok közlésére az ISO 2709 
szabvány felhasználásával egy könnyen konver
tálható csereformátum, illetve egy, az állományi 
adatok bejelentését lehetővé tevő rekordstruktú
ra kialakításával könnyebben, gyorsabban és ol
csóbban lehetne az adatszolgáltató könyvtárak 
és a központi katalógus között az adatokat ára
moltatni. Az adatcsere hordozója az IBM kompa
tibilis számítógépeknél használatos floppy-le- 
mez, amelyet írni/olvasni a könyvtárak többségé
ben már meglévő PC-ken és az NPA eszközein 
egyaránt lehet. A konvertáló program, a bibliog
ráfiai csereformátum, valamint az állományi re
kordszerkezet kidolgozásának költségeit az 
OMFB pályázatból az OSZK fedezné -  így ehhez 
a bejelentő könyvtárak térítésmentesen jutnának 
hozzá.

2. Az NPA offline rendszerének átalakítása online 
adatbeviteli rendszerré

Az online rendszerben az adatokhoz való 
közvetlen hozzáférés, a folyamatos karbantartá- 
si/felújítási lehetőség önmagában biztosíték arra, 
hogy a bejelentési módszerek kismértékű változ
tatásával a központi katalógus folyamatos és 
naprakész információkat tudjon szolgáltatni.

3. Az online rendszerhez kapcsolódó automati
kus könyvtárközi kölcsönzési alrendszer kifej
lesztése

Az országos távadatátviteli hálózaton keresz
tül már ma is gyakorlatilag valamennyi jelentő
sebb könyvtár be tud lépni az IIF rendszerbe, 
amelynek keretén belül lekérdezhető az NPA. A

lelőhely-információkhoz kapcsolódóan -  fel
használva az elektronikus levelezőrendszer (az 
ELLA) kínálta lehetőségeket -  olyan alrendszer 
kifejlesztése a célunk, amelyen keresztül a 
könyvtárközi kölcsönzési kéréseket automatiku
san lehet a dokumentummal rendelkező könyv
tárba továbbítani, és onnan másolatot/kölcsön- 
zést kérni (adott esetben telefaxon kapni is).

4. Az NPA adatbázisból korszerű és költségtaka
rékos output termékek közreadása

Időben a legelső, fontosságát tekintve pedig 
az elsők között lévő feladat az 1981 -1990. kö
zötti tízéves időszakról kumulált lelőhelyjegyzék 
megjelentetése mikrofilmen vagy lézerlemezen. 
Az NPA Szerkesztőség ezzel kapcsolatos felada
ta részben marketing-jellegű: piackutatás a C D -  
ROM előállításával, a működtető szoftverrel, ille
tőleg a könyvtári oldalon a fogadókészséggel 
kapcsolatosan, másrészről meg kell vizsgálnunk 
az ezek előállításához szükséges szoftverek ki- 
dolgozását/adaptálását.

5. Felkészülés az osztott katalogizálási rendszer 
bevezetésére

Már a fejlesztés mai szakaszában úgy tervez
zük a rendszert, hogy a későbbiekben mód le
gyen az osztott katalogizálásra való fokozatos át
térésre. Az első lépcsőben csak 2 -3  nagyobb 
együttműködő partnerrel tervezzük a közös kata
logizálás megkezdését, majd a már működőké
pes rendszerbe kapcsolódna be fokozatosan a 
többi adatszolgáltató könyvtár.

Az osztott katalogizálási rendszerben a köz
ponti katalógus szintjén a bibliográfiai leírások 
mellett az egyes kiadványok lelőhelyinformációi 
lennének, az osztott katalogizálásban résztvevő 
egyes könyvtárak a saját gyűjteményükre vonat
kozó adataikat (a megrendeléssel, érkeztetéssel, 
tárolással stb. kapcsolatos információkat) az ún. 
lokális szinten (a „lokális könyvtárakban”) tarta
nák nyilván.
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Tószegi Zsuzsanna

Az NPA bejelentési rendszerével kapcsolato
san tervezett változtatások

A változtatások szükségességét indokló tények, 
tapasztalatok:

Az 1981-1990-es időszakot felölelő tízéves 
ciklus tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy 
az egész adatbázis építésében a legtöbb munkát 
és a legnagyobb gondot az állományok karban
tartása okozta. Ennek oka részben a ma mintegy 
800 000 rekord rögzítése, karbantartása stb., 
amely már mennyiségénél fogva is óriási terhet 
ró ránk. Nem jelent azonban kisebb gondot a 
mostani offline rendszernek az az alapkövetelmé
nye sem, amelynek értelmében az állományi 
részegységeket csakis és kizárólag egyfélekép
pen vihetjük be a rendszerbe -  ellenkező eset
ben hibát jelez a számítógép, és visszautasítja a 
rekord feldolgozását.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években kifej
lesztettünk egy részleges előfeldolgozást (és 
benne ellenőrzést) biztosító PC -s adatbeviteli 
rendszert, amely az egy feldolgozási ciklusban 
beérkező bejelentések egységesítését meg
könnyíti, még így is több hetes munkát jelent a 
nagyszámítógépen készülő, a rendszer által ész
lelt logikai hibákat kiszűrő listák javítása.

A könyvtárak oldaláról sem fogadta egyértel
mű lelkesedés az NPA egységesítési törekvéseit: 
gyakran okozott gondot a bejelentőknél az, hogy 
egészen más struktúrában látták viszont a koráb
ban közölt adataikat, mint ahogyan ők azokat az 
adatlapokra írták. A sorozatokkal kapcsolatos ér
telmezésbeli eltérések szintén állandó problémát 
okoztak -  számtalan esetben írták a kollégák az 
adatlapra a gyarapodás helyére ezt a szöveget: 
„Könyvként tartjuk nyilván”. Ennek ellenére a Köny
vek Központi Katalógusához beküldött céduláikat 
újra és újra az NPA dolgozta fel, hiába követett 
más gyakorlatot az adatszolgáltató könyvtár.

Az állományi részegységek nyilvántartásában ja
vasolt változtatások

Az állományokat részegységenként (köteten
ként, évfolyamonként stb.) nyilvántartó mai rend
szer helyébe azt a nemzetközileg elterjedt meg

oldást javasoljuk, amely az egyes könyvtárakhoz 
rendeli hozzá a náluk megtalálható állományt, 
mégpedig az adott könyvtár nyilvántartási sémá
ja szerinti formában (Id. a mellékelt német: ZDB, 
francia: CCN és svájci: RPM mintákat). Ezzel je
lentősen csökkenne az NPA mára már óriási ter
jedelműre nőtt állományi fájlja, a központi kataló
gus szerkesztősége pedig mentesülne az egysé
gesítés szinte megoldhatatlan feladata alól -  
mindez az OSZK oldaláról jelentene költségcsök
kenést, az adatszolgáltató könyvtárak számára 
viszont egyszerűsödne a bejelentési munka, 
amely az ő számukra volna előnyös.

Ellenvélemény gyanánt fölmerült, hogy ha át- 
állunk a könyvtári állományok nyilvántartására, 
ezzel elvész az NPA egyik nagy előnye: a kötet 
szintre lebontott lelőhely-információ szolgáltatá
sa. Az igaz, hogy sem a nyomtatott, sem az on
line adatbázisban nem jelenne meg egy állomá
nyi részegység után az összes lelőhely, ahoi az 
adott kötet megtalálható, viszont megjelennek 
mindazok a könyvtárak, ahol az időszaki kiad
vány megvan, és ha a keresett évfolyam- kö
te t- stb. szám a „nyitott” leírásban benne foglal
tatik, akkor az egyben azt is jelenti, hogy meg is 
van a jelzett könyvtárban. Ezt az információszol
gáltatást úgy tudjuk biztosítani, hogy az új gyara
podások bejelentésének egyszerűsítésével pár
huzamosan a hiányzó részegységek, illetve az 
előfizetések megszüntetésének tényét regisztrál
nánk a könyvtárak bejelentése alapján.

A bejelentési módszereket érintő kérdések

Általános tapasztalat, hogy az időszaki kiad
ványok terén a legfrissebb információ iránti igény 
a legnagyobb, ezért a központi katalógus műkö
dése is hatékonyabb, ha nemcsak 1 -2  éves ké
séssel, hanem már a tárgyévben is tud tájékoz
tatást adni a lelőhelyekről. Ezt a célt két oldalról 
is el kívánjuk érni; az egyik a fent vázolt módosí
tás az állományok nyilvántartásában, a másik 
pedig egy régi tervünk megvalósítása: a megren
delések regisztrálása. A módosított állományi 
nyilvántartás (amely hasonlít egy „nyitott” kataló
gusra) bevezetése egyben azt is jelenti, hogy 
amennyiben a tétel nincs lezárva, akkor valószí
nű, hogy a keresett kiadvány a tárgyévben is 
megvan (ugyanis a lemondás tényét már az elő
ző évben, az esetleges hiányt pedig még a tárgy
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év folyamán jelentik). A megrendelések regisztrá
lása igen egyszerű: az eddigiektől eltérően nem 
utólag jelentenék be a könyvtárak az állományai
kat a beérkezés és az adott év teljessé válása 
után, hanem már a megrendeléskor, illetve a be
érkezés megkezdésekor. Az adatszolgáltató 
könyvtáraknál az NPA által javasolt változtatás 
azt eredményezné, hogy bejelentéseiket a meg
rendelésekkel gyakorlatilag egy munkafolyamat
ban, azokkal párhuzamosan készíthetnék el, kü
lön gondot csak az esetleg be nem érkező kiad
ványok utólagos törlése jelentene.

Irodalom

1. SZÖLLÖSY Éva -  SZŰCS Erzsébet: Az időszaki kiad- 
ványok számítógépes nyilvántartásának néhány kérdé
se. Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodika 
Adatbázisa (NPA) rendszerében alkalmazott megoldá
sok. = Könyvtári Figyelő. 30.évf. 1984. 6.sz. 587-606.p.

2. BERKE Barnabásné -  TÓSZEGI Zsuzsanna: A Nemzeti 
Periodika Adatbázis eredményei -  tervek a továbbfej
lesztésre. = Könyvtári Figyelő. 35.évf. 1989. 2.sz. 135- 
150.p.

3. BERKE Barnabásné: NEKTÁR: Nemzeti könyvtári átfo
gó információs rendszer = Könyvtáros. 40.évf. 1990. 
9.sz. 527-535.p.

PÜSKI KIADÓ KÖNYVESHÁZA

1013 Budapest, Krisztina körút 26. Telefon: 175 -  7763, Telefax: 201 -4444 
Nyitvatartási idő: munkanapokon 10.00-18.00

Gombos Gyula: Szabadságalapítók. „A plymouthiak voltak az első menekültek Amerikában. Egy menekült 
szemében, amilyen én voltam, és ma is vagyok, ez tette őket figyelem keltővé és az, ahogy itt gyarmatot 

és a maguk egyszerű módján szabadságot alapítottak.” 160,-

Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? Magyarország sorsa a második világháború végén. - Nem utolsó csatlós! j|
Utolsó áldozat... 50,- |

I
Kincses Előd: Marosvásárhely fekete márciusa. Az események krónikája a temesvári Tőkés-pertől

a márciusi pogromig. 80,- |

Kiss Sándor: A magyar demokráciáért Ifjúság a népi mozgalomban, 1935-45. Magyar Parasztszövetség, 1945-47.
130,- |

M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és a népi mozgalom 130,- |

Kovács Andor: Forradalom Somogybán. Az 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban.
New York, 1988. 200,-

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. 1944. Reprint. 400,- j|

Németh László: A minőség forradalma és Kisebbségben. Az 1940-es években kiadásunkban megjelent 
gyűjtemények új kiadása két nagy kötetben 980,- |

Népfőiskola tegnap-ma-holnap. (Szerk. Harsányi István.) Egy jól működő népfőiskolái mozgalom sok gazdasági, 
társadalmi, művelődési és erkölcsi feladat sikeréhez vezethet. Könyvünkben a kérdéskör legtapasztaltabb ismerői

adják közre javaslataikat. 240,-
jijjj

Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben. A magyar kényszermunkatábor története. 60,-

Öivedl János: Napfogyatkozás. (Magyarok Szlovákiában). Tárgyilagos számadás a magyar nemzetrész
65 esztendős történetéből. 200,-

Selmeczi Elek: Németh Antal, a magyar színház enciklopédistája 180,-
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Az 1.sz. melléklet folytatása
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Tószegi Zsuzsanna

2.sz. melléklet
Az NPA egy tétele a változtatások után
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3.sz. melléklet
Állományi részegységek nyilvántartása a német: ZDB, a francia: CCN és a svájci: RPM adatbázisokban
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Tószegi Zsuzsanna

A 3.sz. melléklet folytatása
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A könyvtárközi 
kölcsönzésről

Karácsonyi Rózsa

1981-ben jelent meg a könyvtárközi kölcsönzést szabályozó 
19/1980. (XII.8.)MM.sz. rendelet. 1982-ben az OSZK részle
tes útmutatót adott ki, hogy megkönnyítse a könyvtárközi 
kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárosok munkáját. Az Útmu
tató 1. kiadása gyorsan elfogyott és szükség volt a címjegy
zékre és a kódjegyzékre is. 1990-ben, az OSZK könyvtárközi 
kölcsönzési osztálya a hozzájuk befutott kérdésekből lemér
hető tájékozatlanság és az említett kiadványok iránti igény 
láttán, szükségesnek tartotta, hgy kiadja az Útmutató 2. át
dolgozott kiadását. Az alábbi írás a könyvtárközi kölcsön
zéssel foglalkozó szakember véleményét ismerteti meg az 
olvasókkal, de szívesen helyet adunk a kérő könyvtárak vé
leményének, tapasztalatainak is. ifi szerk.)

Az egyetemes hozzáférhetőség elve

Az információszolgáltatás mai szintjén az in
formációs rendszerek sokfélesége, a gépesítés 
izgalmai és az állandó pénzügyi gondok említése 
mellett, maguk a könyvtárosok is gyakran megfe
ledkeznek a könyvtárközi kölcsönzésről, mint a 
dokumentumokhoz való hozzáférés egyik leg
gyakoribb módszeréről.

Baráti szívességből alakult világrendszerré, a 
könyvtárak közötti együttműködés egyik legter
mészetesebb módjává. Érdemes a témára ná
lunk is jobban odafigyelni, mert az évtizedes ha
gyományok alapján kialakult magyar könyv
tárközi kölcsönzési rendszer sikeresen működik, 
tudatosabb szakmai odafigyeléssel és a költsé
gek további folyamatos biztosításával eredmé
nyei fenntarthatók.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium
nak statisztikai adatokat jelentő szakkönyvtárak
ról tudható, hgy pl. 1990-ben belföldi könyv
tárközi kölcsönzési forgalomban közel 120 ezer 
dokumentumot küldtek el és kaptak. A közműve
lődési könyvtári forgalomban a statisztikában 
nem szereplő könyvtárközi kölcsönzések száma 
is megközelíti a 100 ezret.

Míg a belföldi könyvtárközi kölcsönzésben 
küldött művek az általános művelődést és a szó
rakozást is szolgálhatják, addig a nemzetközi 
kölcsönzésben kizárólag a tudományos kutató
munkát szolgáló szakirodalom kérhető.
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Karácsonyi Rózsa

Az OSZK könyvtárközi kölcsönzési osztá
lyának feladatai

Az 1981-ben kiadott, 19/1980. (XII.8.)MM.sz. 
könyvtárközi kölcsönzési rendelet a nemzetközi 
kölcsönzés országos központjának, a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően, az Országos Széché
nyi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzési osztályát 
jelölte ki. Ez többek között, a kérések belföldi irá
nyítását és nemzetközi közvetítését, illetve a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés devizakölt
ségeivel (kölcsönzési díjak, másolási költségek, 
postaköltség) való gazdálkodást is jelenti.

Osztályunk évente 20-25 ezer kérést dolgoz 
fel, ennek kb. felét a hazai könyvtárak teljesítik. A 
magyar könyvtárakban nem található, idegen 
nyelvű szakirodalomra vonatkozó kéréseket -  az 
IFLA irányelveit1 figyelembe véve -  külföldi 
könyvtárakhoz továbbítjuk.

1991-ben a külföldi könyvtárak 8 672 kéré
sünket teljesítették, azaz a hozzájuk küldött kéré
sek 66 %-át;

► ebből kölcsön kaptunk 4 667 tételt,
► másolatot kaptunk 4 005 folyóiratcikkről, 

illetve néhány oldalas könyvrészletről.
1991-ben ezerrel kevesebb másolat érkezett 

be, mint 1990-ben; a kutatóintézetek megszűné
se és az általános gazdasági problémák már itt is 
éreztették a hatásukat.

Összegezve, szerénytelenség nélkül megálla
pítható, hogy jó eredményeket értünk el: 1991- 
ben az OSZK-hoz küldött kérések 86,3%-a telje
sült hazai és külföldi forrásokból.*

Ezt a cikket a könyvtárközi kölcsönzésről va
ló általános tájékoztatásnak szánjuk és szeret
nénk, ha az érdekelt, nagy gyakorlati tapasz
talattal rendelkező könyvtárak is hozzászólná
nak. A problémákat összegezve, javaslatot 
kívánunk tenni a jogszabály egyes pontjainak a 
módosítására is.

* Győri László ( Könyvtáros, 1991 /9.)2 a Könyvtárközi köl
csönzési útmutató 2. kiadása ürügyén adta közre a 
könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos véleményét. 
Az Útmutató kéziratát 1990 elején zártuk le, 1991 má
sodik felében -  majdnem két év után -  képtelenség 
az Útmutatón számon kérni, hogy nem foglalkozik a 
munkánkban azóta történt változásokkal.

Elvi kérdések

A könyvtárközi kölcsönzést értékelve, minősí
tésének legfontosabb kritériumait az alábbiakban 
látjuk:

► az országos rendszer, ill. az egyes könyv
tárak teljesítési készsége,

► a könyvtáros személyisége és szakmai 
felkészültsége,

► a kérések bibliográfiai leírásának a pon
tossága,

► a könyvtárközi kölcsönzés költségei.
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, a

könyvtárközi kölcsönzés akkor működik köz- 
megelégedésre jól, ha a kérő a kért művet minél 
gyorsabban és olcsóbban kapja meg. Sajnos a 
sokkal fontosabb szakmai kérdéseket mostaná
ban megelőzik a pénzügyiek, és egyre gyakrab
ban vagyunk kénytelenek feltenni a „mennyibe 
kerül?” kérdést.

A belföldi könyvtárközi kölcsönzés díja

A könyvtárközi kölcsönzési rendelet szelle
mében Magyarországon a szolgáltatás ingyenes, 
a postaköltséget mindig a küldő könyvtár fedezi. 
A másolatszolgáltatásban nincs egységesen 
megállapított ártarifa, az egyes könyvtárak saját 
önköltségi számításaik alapján számolják el a 
küldött másolatokat. Ezeket a költségeket a kérő 
könyvtár, jellegétől függően maga fedezi, vagy 
az olvasóval/kutatóval megfizetteti.

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés díja

Az OSZK a nemzetközi kölcsönzésben kül
földről bekért művek kölcsönzéséért nem kér té
rítést a magyar könyvtáraktól, mert központi de
vizakeretből maga fedezi. (Nem árt, ha tudjuk, 
hogy egy kölcsönzés ára 300-1300 Ft között mo
zog.) A külföldről kapott másolatokért viszont a 
külföldi számla alapján általunk kifizetett deviza- 
összeget, forintra átszámolva a kérő könyvtárra 
átterheljük. A központi keretből a külföldi köl
csönzésért, ill. a másolatokért kifizetett deviza 
összege évente mintegy 4 millió forintot tesz ki.
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A könyvtárközi kölcsönzésről

A finanszírozás hazai problémái

Az egyetemi, főiskolai, tanszéki és más kuta
tóintézeti könyvtárakban az anyagi fedezet ere
dendő hiánya egyre gyakrabban veszélyezteti a 
könyvtárközi kölcsönzési kérések teljesítését, ill. 
a másolatok megrendelését. Nem egy könyvtár 
határozottan elzárkózik -  akár saját hálózatán 
belül is -  a küldés kötelezettsége elől, mert nem 
tudja vállalni a másolást, csomagolást, ill. a pos
taköltségeket. Kétségtelenül ellentmondásos 
tény, hogy a teljesítő/szolgáltató/tulajdonos 
könyvtárnak kell pl. a postaköltséget is fedeznie. 
Ezt a kérdést feltétlenül tisztázni kell, és országos 
szinten javaslatot kell kidolgozni a megoldására, 
addig pedig a konkrét esetekben kétoldalúan kell 
megegyezni.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksé
ge tézisekben adta közre a magyar könyvtárügy 
és a szakirodalmi tájékoztatásügy finanszírozásá
val kapcsolatos álláspontjait. A könyvtárközi köl
csönzésre vonatkozóan a tézisekben egyrészt 
megállapítják, hogy állami feladatnak tekintendő 
a központi szolgáltatások körében a könyv
tárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltató 
rendszerek fenntartása. Másrészt általános köve
telményként deklarálják, hogy anyagi helyzete 
senkit se akadályozhat meg az információkhoz 
való hozzájutásban, bár nem zárható ki az admi
nisztrációs költségek (pl. postaköltség) részleges 
vagy teljes megtérítése.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben és 
irányítási bizonytalanságban valószínűsíthető, 
hogy a kérő kutatónak/olvasónak kell majd a 
költségeket megfizetnie. Az ingyenesség alapelve 
így ugyan csorbát szenved, a kis tételekkel arány
talanul megnövekszik a könyvtárak pénzügyi admi
nisztrációja is, de a szolgáltatás fennmarad.

A kérőlapok kitöltésével és irányításával kapcso
latos gondjaink

A tényleges nehézségek ellenére eredménye
sebb vagy legalábbis könnyebb lehetne a mun
kánk, ha a kölcsönzést végző könyvtárosok 
szakmailag tájékozottabbak lennének.

Itt tartalmi és formai hiányosságokat egya
ránt említhetek. A kérőlapok kitöltésénél gyakran 
figyelmen kívül hagyják az egyes rovatokat, a

bibliográfiai leírás pontatlan vagy hiányos, az ide
gen nyelvű szövegek leírása is gyakran hibás. Ez 
utóbbit természetesen az olvasás során ki tudjuk 
javítani, de ilyenkor felmerül a gyanú, hogy vajon 
helyesen szerepel-e a szerző neve, jól írták-e le a 
rendszót stb. Ezeket nem mindig tudjuk ellenő
rizni, bár sokszor beigazolódik, hogy gyanakvá
sunk jogos volt.

Külön gondot jelent a kérések helytelen irá
nyítása. A kérő könyvtárak gyakran a szakkönyv
tárakat és a regionális központi könyvtárakat 
megkerülve, közvetlenül küldik kéréseiket a bu
dapesti nagykönyvtárakhoz, amelyek így indoko
latlan túlterheltségük miatt a jogos kéréseket is 
csak késve tudják teljesíteni.

Az egyes könyvtárakban nagyobb gondot 
kellene fordítani ezekre az ismeretekre és az új 
kollégák -  rendszerint kezdő fiatalok -  betanítá
sára, hogy a kialakult gyakorlat folyamatos fenn
maradását biztosítani tudjuk.

Az országos könyvtárközi kölcsönzési rend
szer újragondolása

Ebben a számban olvashatják az IFLA könyv
tárközi kölcsönzési irányelveit, melynek megis
mertetését azért tartjuk különösen fontosnak, 
hogy a hazai könyvtárosok számára is egyértel
mű legyen, hogy a magyar könyvtárközi kölcsön
zés a nemzetközileg elfogadott normatívák sze
rint igyekszik dolgozni.

A gazdasági problémákon kívül az országos 
könyvtári rendszer struktúráiis átalakulása (háló
zatok, egyes szakkönyvtárak megszűnése stb.) 
is indokolttá teszi az országos könyvtárközi köl
csönzési rendszer újragondolását. A problémá
kat összegezve, javaslatot kellene tenni a rende
let néhány pontjának megváltoztatására.

Az 1981-es rendelet érdeme egyébként, hogy 
évtizedes, gyakorlati tapasztalatok alapján ösz- 
szegezte a könyvtárközi kölcsönzés elvi és gya
korlati kérdéseit. A rendelet megjelenése után, 
1982-ben az OSZK részletes útmutatót adott ki3, 
1990-ben pedig szükségessé vált a 2. kiadás 
megjelentetése . Az Útmutató 2. kiadásának 
szerkesztésekor, 1990 elején a politikai és társa
dalmi változások kezdetén még nem tudtuk, 
hogy milyen területen következnek be olyan álta
lános érvényű változások, melyeknek egy ilyen 
jellegű, módszertani kiadványban szerepelniük
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kell, ezért a legszükségesebb bővítésen és kiegé
szítésen kívül lényeges átdolgozásra nem gon
dolhattunk.

Az azóta eltelt két év igazolta ezt a döntésün
ket, most -  1992 első felében -  még mindig az 
1981-es rendelet van érvényben, holott tudjuk, 
hogy több kérdésben már rég szükség lenne a 
módosításra.

A rendeletben egyáltalán nem tartom utópiá
nak a szolgáltatási kötelezettség előírását -  ez 
egyúttal minden könyvtáros szakmai, morális kö
telezettsége is -  és a könyvtárközi kölcsönzés 
intézési menetének meghatározását. Végül is a 
kérő, a kérést teljesítő vagy valamilyen okból el
utasító könyvtáraknak többé-kevésbé egyforma 
rendszer szerint kellene dolgozniuk, bizonyos 
határidőket be kellene tartaniuk, hogy ne legye
nek hetekig, hónapokig válasz nélkül hagyott ké
rések. Meg kell jegyzeni, hogy a nemzetközi köl
csönzésben egyértelműen tartjuk magunkat an
nak az országnak az előírásaihoz, ahova a kérést 
küldjük.

Számos olyan részletkérdés is van, amely 
már a rendelet megjelenésekor is eltért a min
dennapi gyakorlattól, de ez a lényegen nem vál
toztatott). A rendelet nem szankcionált, az opti
mális kereteket foglalta össze, amelyekből min
denki annyit valósít(ott) meg, amennyit tud(ott).

A könyvtárközi kölcsönzés segédletei

A könyvtárközi kölcsönzés legfontosabb se
gédeszközei jelenleg az országos központi kata
lógusok és a segédkönyvek. A központi kataló
gusok működtetése nemzeti könyvtári feladat, 
színvonala és gyorsasága viszont termé
szetszerűleg függ a könyvtárak együttműködésé
től, a bejelentések színvonalától, teljességétől és 
gyorsaságától.

A segédkönyveket, a nemzetközi könyvjegy
zékeket és kiadói indexeket illetően hátrányos 
helyzetben vagyunk, ugyanis a nemzeti könyv
tárban nem a mi osztályunk kapja meg ezeket a 
kiadványokat, ráadásul a mindennapi munkánk
hoz rendkívül fontos periodika-lelőhelyjegyzékek
hez sem juthatunk hozzá folyamatosan. Tisztá
ban vagyunk azzal is, hogy a hatékony könyv
tárközi kölcsönzés egyre inkább igényli a 
modern technikát is (online kapcsolat, CD-ROM, 
a pénzügyi elszámolás gépi nyilvántartása stb.). 
Világos, hogy ha a munkánkon jobbítani aka
runk, ehhez nemcsak szándék, hanem pénz is 
kell.

* * *

Szeretnénk, ha ezekről az elvi kérdésekről 
vagy a gyakorlati tennivalókról minél többen 
megírnák a véleményüket, akár nekünk, az OSZK 
könyvtárközi kölcsönzési osztályára, akár pedig 
a Könyvtári Figyelő szerkesztőségének.
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A közvetlen nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés

kérdései

Kürti Lászlőné

1991 novemberében az Országos Széchényi 
Könyvtár -  előzetes írásbeli tájékozódás után -  
összehívta azt a 12 magyarországi könyvtárat, 
amely saját működési körén belül 1981 óta jogo
sult nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésre. Ezek 
a következők: Állami Idegennyelvű Könyvtár, 
ELTE Egyetemi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, MTA Központi Könyvtár, Országos 
Mezőgazdasági Könyvtár, Országos Műszaki 
Könyvtár, Országos Orvostudományi Informáci
ós Intézet és Könyvtár, KLTE Központi Könyvtár 
(Debrecen), Egyetemi Könyvtár (Miskolc), POTE 
Központi Könyvtár (Pécs), Berzsenyi Dániel Me
gyei Könyvtár (Szombathely), Egyetemi Könyvtár 
(Veszprém).

A tanácskozás célja az volt, hogy e téma 
minden vetületének (részesedés, elosztás, elkül
dés, nyilvántartás, szolgáltatás, megőrzés stb.) fi
gyelmet szenteljünk, és kölcsönösen megismer
jük egymás problémáit. Itt hangzott el először a 
szakmai nyilvánosság előtt az IFLA jelenleg érvé
nyes könyvtárközi kölcsönzési irányelveinek is
mertetése (melyet e szám 486-491 oldalain olvas

hatnak. A szerk.), s sor került a könyvtárak be
számolóira is. E beszámolókból, valamint az 
OSZK-ban rendelkezésre álló forgalmi statiszti
kákból az vált nyilvánvalóvá, hogy az Akadémiai 
Könyvtár, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár, 
az Országos Műszaki Könyvtár és a veszprémi 
Egyetemi Könyvtár kivételével a szóban forgó 
könyvtárak nemzetközi könyvtárközi forgalma 
nem jelentős. Ennek első és legfontosabb oka a 
pénzhiány. A szolgáltatni képes, gazdag állomá
nyú nagykönyvtáraknak nincs erre a célra fel
használható, külön pénzösszege. így egyre ke
vésbé tudják vállalni a nemzetközi kölcsönzéssel 
járó, jelentős anyagi terheket (állandóan emelke
dő postaköltség, kölcsönzési és másolási dijak). 
További okként említhetjük a személyi és tárgyi 
feltételek hiányát (idegen nyelvtudás, levelezés, a 
külföldi könyvtári rendszerekben való tájékozó
dás, lelőhelyjegyzékekhez való hozzáférés). A 
KLTE Központi Könyvtára ezt hivatalosan is jelez
te, számítva arra, hogy az OSZK Könyvtárközi 
kölcsönzési osztálya továbbra is vállalja a nem
zetközi kölcsönzés intézését. Mi természetesen 
akceptáljuk a kérést, bár megjegyezzük, hogy a 
közvetlen, személyes szakmai kapcsolatokat is 
sikerrel lehetne fölhasználni. Arra gondolunk, 
hogy pl. kiállítási katalógusok kérése esetében 
múzeum a múzeumtól, disszertációk esetén 
egyetem az egyetemtől, kutatási jelentéseknél tu
dományos intézet a tudományos intézettől ha
marabb jutna lelőhely-információhoz, sőt tovább 
menve: a külföldi intézmény könyvtára szíveseb
ben kölcsönözne egy hasonló magyar intéz
ménynek közvetlenül, mint egy tőle távol álló, or
szágos központnak, amely több mint 20 000 ké
rés megoldásával birkózik meg évente.

Az együttműködés javításának reményében 
az osztály új vezetőjeként szeretnék közvetlen 
kapcsolatokat kialakítani az egyetemi tanszéki 
könyvtárakkal, gyakorlati tudnivalókkal is segítve 
a munkájukat. (Forrás: OSZK Híradó. 35. évf. 
1992. 1-2. sz. 16. p.)
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A könyvtárközi 
kölcsönzés 

finanszírozása

Pallósiné Toldi Márta

A közvetlen nemzetközi könyvtárközi köl
csönzési joggal rendelkező 12 hazai könyvtár 
képviselői 1991 novemberében megbeszélést 
tartottak az Országos Széchényi Könyvtárban. 
Ezen a megbeszélésen megígértem, hogy leírom 
a véleményemet a könyvtárközi kölcsönzés fi
nanszírozással, illetve a térítéssel összefüggő 
kérdéseiről. Igyekszem ígéretemnek röviden, té- 
zisszerűen eleget tenni.

1. A könyvtárközi kölcsönzésnek, mint szol
gáltatásnak (rendszerjellemzőnek!) országosan 
egységes elvek szerint kell működnie. El kell te
hát dönteni, hogy a magyar könyvtári rendszer e 
szolgáltatás költségeit ráterheli-e az olvasókra? 
Én ezt könyvtárpolitikai döntésnek gondolom! 2

2. Ha befolyással lehetnék a döntéshozókra, 
változatlanul a térítésmentes -  mert az alapszol
gáltatások körébe tartozó -  gyakorlat fenntartá
sa mellett érvelnék két okból:

a. ) erősen centralizált országunkban (Id. a 
szakkönyvtárak megoszlását!) a vidéki né
pesség „földrajzi hátrányát” erősítené, illetve 
törvényesítené a térítési díj előírása
b. ) az elszámolás másik lehetséges módja a 
könyvtárak közötti számlarendezés volna, -  
ez azonban csupán kvázi térítés. Tudnivaló,

hogy közkönyvtárainkat állampolgári adók
ból tartják fenn! A kvázi elszámolás lebonyo
lításának technikai, személyi szükségletei 
egyáltalán nem tennék gazdaságosabbá a 
szolgáltatást, csupán az adminisztrációt nö
velnék. Közgazdasági számítást ugyan nem 
végeztem, de az országos statisztika és saját 
gyakorlatunk ismeretében elképzelhetőnek 
tartom, hogy amennyit „hozna” a piacosdi a 
nagy forgalmú könyvtáraknak, kiadásként 
ahhoz közeli költséget jelentene is. Mindeze
ket az országon belüli kérésekre, illetve az 
eredetiben történő átkölcsönzésekre gondo
lom alkalmazhatónak. A nemzetközi ügyinté
zés és a másolatban való szolgáltatás 
gyakorlata -  tekintettel a jelentősen különböző 
körülményekre -  ettől eltérően is alakulhat.

3. Úgy vélem, a kötelespéldány-szolgáltatás 
olyan eszköz az országos irányítás kezében, 
amelyet ki kell használnia a könyvtári rendszer 
működtetése érdekében. Vagyis a részesedő 
könyvtáraknak legalább annyi kötelezettséget 
vállalniuk kell a szolgáltatások teljesítésében, 
amennyit gyűjteményük gyarapodása révén az 
előnyökből magukénak mondhatnak.

4. Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
a könyvtárközi kölcsönzés térítésének ügye 
összefügg a könyvtárak finanszírozásának kérdé
sével is. Többféle megoldás is vezethet működő
képes rendszerhez, de én szívesen látnék a fel
adatrendszerhez igazodó, többforrású finanszíro
zást. (Pl. egy városi és megyei feladatokat is 
ellátó régióközpont esetében a költségvetés vá
rosi, megyei és országos finanszírozásból állhat 
össze. Természetesen nem a „címkézésen”, ha
nem az elfogadott feladatértelmezésen van a 
hangsúly.)

A megyei önkormányzathoz a központosított 
javak újraelosztásával juttatott források külön 
megnevezéssel is szolgálhatnak ún. megyei és 
megyén kívüli rendszerfeladatokat, de ezek 
együttesen is értelmezhetők. Ez a fővárosi, az or
szágos szakkönyvtárak és a felsőoktatási könyv
tárak működésére is érvényes.
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A kurrens, országos 
hírlaprepertórium 

esélyei*

Kégli Ferenc

A hírlapok mindig okoztak valamilyen problé
mát! A cenzorok aggódhattak, hogy nem hagy
tak-e a lapban egy nemkívánatos közleményt; a 
nyomdászok bosszankodhattak, hogyha az 56. 
szám 65. számként jött ki a rotációs gépből; az 
olvasók keresgélhették, hogy melyik múlt heti 
számban jelent meg az az írás, amiről mindenki 
beszél; s végül a könyvtárosoknak jelentett és je
lent megoldandó feladatot, hogy a hírlapokban 
megjelenő cikkeket visszakereshetővé tegyék a 
célból, hogy a felhasználó hozzájuthasson a szá
mára megfelelő információhoz.

Milyen elképzelések, megoldások születtek, 
milyen hazai könyvtári szolgáltatások jöttek létre 
a hírlapok közleményeinek feltárására?

Érdemesnek tartom felidézni a hazai hírlapfel
tárás, repertorizálás történeti gyökereit: a Magyar 
Hírmondó 1780. évi „mutató-tábláját”, amely az 
évfolyam név- és tárgymutatója volt; az Aradon 
megjelenő Alföld huszonöt évének 1886-ban ki
adott repertóriumát, az első egyedi napilap-re
pertóriumot1; id. Szinnyei József 1885-ben meg
jelent hírlaprepertóriumát.2

A Szinnyei által megkezdett munkának nem 
akadt folytatója, s a hírlapok feltáratlanságából 
adódó hiányérzet folyamatosan ott élt a könyv
táros-generációk tudatában. 1900-ban Váradi 
Ödön egy repertórium és bibliográfia megjelente
tése érdekében indítvánnyal fordult a Magyar Tu
dományos Akadémiához. Többek között ezt írta: 
„Szükséges volna ... egy olyan évenként kiadan
dó repertórium, amelyben a magyarországi hír
lapirodalom és folyóiratok egy-egy évi folyamá
nak anyaga a tudomány minden egyes szakjá
nak szempontjából feldolgozva volna. A nagy 
munka természetesen többek közreműködését 
igényelné.”3

1913-ban a Bibliográfus álnevet használó 
szerző azt állapította meg a Könyvtári Szemle jú
liusi számában, hogy a fenti indítvány megtétele 
után semmi sem történt, s Szinnyei repertóriuma 
óta „hasztalan massza” a Széchényi Könyvtárban 
felhalmozott hírlapanyag. Véleménye szerint „egy 
hírlapkönyvtár repertórium nélkül annyi, mint egy 
könyvtár katalógus nélkül.”4 „Bibliográfus” gon
dolatmenetét a folyóirat következő, szeptemberi 
számában Gárdonyi Albert folytatja: „Hírlapjaink

* Az MKE Bibliográfiai Szekciójának 1992. június 3-i, azo
nos című rendezvényén elhangzott előadás szerkesz
tett szövege.
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csak politikából éltek, s e nagy politikai irodalom 
ismeretlen előttünk. Irodalmi életünk jelentékeny 
részét tehát homály fedi. Hírlapok támadtak s 
pusztultak el anélkül, hogy életükről tudomásunk 
volna. ... Most, mikor a legtöbb kultúrország fo
lyóirat- és hírlapirodalma katalogizálva van, mi 
sem zárkózhatunk el e feladattól, ha kultúránkat 
meg akarjuk becsülni. Akadni kell olyan vállalko
zó szellemnek, aki munkaerejét erre fordítja s ki
nek ambíciója abban merül ki, hogy a magyar fo
lyóirat és hírlapirodalmat katalogizálja, s mind
nyájunk közős kincsévé teszi.”5

Egy éwel később Kőhalmi Béla azt javasolta, 
hogy szélesebb alapon kellene folytatni és kiegé
szíteni a Szinnyei-féle hírlaprepertóriumot. így ér
velt: „Ha Macauly azt mondta valamikor, hogy 
egy ország valódi történetét egyedül hírlapjaiban 
lehet feltalálni, hát akkor az 1874. esztendő utáni 
magyar történelem máig egy újság és folyóiratlá
vából sűrűn és magasan ellepett és betemetett 
korszak, amelynek kiemeléséhez és tisztán látta- 
tásához még nagy erőfeszítések kellenek."6

Több évtizedet átugorva az időben, az OSZK 
negyedéves kiadványaként 1946-ban meginduló 
Magyar Folyóiratok Repertóriuma (MFR) kezdet
ben csak a folyóiratok cikkeit, tanulmányait dol
gozta fel. A Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ havi kiadványa, a Könyvtári tájékoztató a 
magyar hírlapok cikkeiről című, könyvtári témájú 
cikkrepertórium megjelenése apropóján Gárdos 
Miklós a következő kérdést tette fel a Magyar 
Sajtó1962. májusi számában: „Miért nincs még 

a hírlapcikkeket rendszeresen, a bibliográfia leg
jobb módszereivel feldolgozó kiadványunk? ...itt 
volna az ideje (s talán már késtünk is) annak, 
hogy hétről hétre megszerkesszék és kiadják a 
hírlapi cikkek repertóriumát!” Utalt a szovjet
unióbeli példára, hol 1936 óta jelenik meg a Leto- 
pisz' Gazetnüh Sztatyej, mely -  mint Gárdos írja 
-  minden újságíró, sajtótörténész, könyvtáros ál
landó segédeszközévé vált.7 A cikk nyomán a 

. Magyar Folyóiratok Reperóriumának gyűjtőköre 
1962 novemberében a három központi napilap 
vezércikkeinek, elvi vonatkozású tanulmányai
nak, dokumentatív értékű nagyobb cikkeinek, va
lamint történelmi és életrajzi vonatkozású közle
ményeinek feldolgozásával bővült ki. Nem célom 
a továbbiakban e kiadvány fejlődéstörténetének 
bemutatása; az MFR folytatásaként a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia keretében havi füzetekben 
megjelenő Időszaki Kiadványok Repertóriuma je
lenleg is tartalmazza (kb. 3 hónapos nyomdai át

futási idővel) a vezető 4-5 napilap társadalmi-po
litikai, tudományos és művészeti szempontból je
lentős, terjedelmesebb cikkeinek bibliográfiai 
adatait. Nem regisztrálja a szépirodalmi műveket, 
a recenziókat, a kisebb terjedelmű híranyagokat, 
riportokat, interjúkat, tanulmányúti beszámoló
kat, glosszákat, intézményi beszámolókat, eset
leíró közleményeket.

Mivel az általános nemzeti repertórium né
hány híriap erősen válogatott anyagát tárja csak 
fel (a korábbi időszakban több mint féléves 
nyomdai átfutással), ez természetesen nem elé
gítheti ki a kurrens nemzeti szakbibliográfiák igé
nyeit, azokét a társadalomtudományi szakbibli
ográfiákét, melyeknek szükségük van a szakterü
letük szempontjából fontos hírlapi közlemények 
regisztrálására. Ezért e bibliográfiák készítői a sa
ját speciális gyűjtőköri tematikájuk alapján szin
tén feldolgozzák a hírlapokat. A KMK 1970-es fel
mérésére támaszkodva Fügedi Péterné elemezte 
kurrens szakbibliográfiáinkat. Az elemzésből ki
derül, hogy 4 önálló és 8 rejtett (folyóiratokban 
megjelenő) szakbibliográfia tárt fel hírlapcikkeket 
is, tehát az általános nemzeti repertórium szer
kesztőségén kívül még további 12 nemzeti szak
bibliográfiái műhely cédulázta ugyanazt a 4 napi
lapot. Ehhez még hozzászámíthatjuk a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár recenzió-katalógusát, mely 
szolgáltatás szintén feldolgozta az országos na
pilapok anyagát.

Mind az országos, mind a regionális, megyei, 
városi, községi lapok nélkülözhetetlen forrásai az 
adott helyre irányuló kutatásoknak. Módis László 
1954-ben publikált tájbibliográfiai koncepciójá
ban ott szerepelt a hírlapok analitikus feltárása 
is.9 A megjelenő hírlapok közleményeinek kur
rens helyismereti feldolgozására a Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtárban és a megyei könyv
tárakban (esetenként egyetemi, városi könyv
tárban) alakultak ki az intézményes és személyi 
föltételek. A megyei könyvtárak a hatvanas évek 
közepétől kezdődően vették be helyismereti 
munkaprogramjaikba az egyéb feltáró munkák 
mellett az országos és a helyi hírlapok kurrens 
repertorizálását, s építették ki helyismereti bibli
ográfiai kartotékrendszerüket, adták és adják 
közre a helyismereti bibliográfiákat, repertóriu
mokat. A kiadványok a legváltozatosabb formá
ban és tartalommal jelennnek meg, mivel ezen a 
területen nem alakultak ki olyan központi szolgál
tatások, melyek legalább a bibliográfiai leírások 
szintjén egységes megoldásokat eredményeztek
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volna. A szolgáltatni kívánó könyvtárak kénytele
nek voltak önellátásra berendezkedni: a helyi hír
lapok feltárása mindenképpen reájuk hárult, de 
ezen kívül az országos hírlapok (és a folyóiratok) 
figyeltetését is saját intézményen belül kellett 
megszervezni. Ládi Lászlónak 1981-ben végzett 
felmérése szerint a Budapest Gyűjteményben, 
valamint a 19 megyei könyvtárban összesen 256 
munkatárs foglalkozott sajtófigyeléssel. A szá
mok összesítéséből úgy tűnik, mintha 160 napi
lap, 500 hetilap és 5 000 folyóirat kurrens reper- 
torizálása folyt volna, holott a helyi egy, esetleg 
két újságon kívül valójában ugyanannak az 5-6 
országos napilapnak és átlagosan további 250 
periodikumnak a helyismereti feldolgozását vé
gezték el könyvtáranként.10

igaztalanok lennénk, ha nem foglalkoznánk 
azokkal az elképzelésekkel, kísérletekkel, ame
lyek az időszaki kiadványok és ezen belül első
sorban a hírlapok kurrens repertorizálásának 
anomáliáit kívánták megszüntetni az „egyszeri 
feldolgozás -  többszöri felhasználás” elvének al
kalmazásával. Bóday Pálnak már az 1950-es 
évek végén volt egy (publikálatlan) tervezete, 
amely a xerox reprográfiára épülve olyan orszá
gos munkamegosztás távlatait dolgozta ki, mely
ben ugyanaz a cédula, illetve annak másolata lett 
volna fölhasználható más-más bibliográfia, reper
tórium építőköveként.11

Az 1961-es gödöllői Országos Bibliográfiai 
Munkaértekezlet ajánlásaiban megfogalmazó
dott, hogy az „országos időszaki kiadványok 
helyismereti bibliográfiai feldolgozását központi 
terv alapján az egyes könyvtárak között kell fel
osztani.

Dezsényi Béla, amikor 1963-ban a Magyar 
Sajtó hasábjain reagált Gárdos Miklós cikkére és 
beszámolt az MFR-nek a központi napilapok 
anyagával való kibővüléséről, azt is megjegyezte, 
hogy „további iépés lenne a megyei és városi la
pok feldolgozása,”13

Péter László: Lesz-e magyar hírlap-repertóri
um? című cikkében egy év múlva megállapítja, 
hogy a megyei és a városi lapok földolgozására 
vonatkozó javaslat nem valósult meg. Célszerű 
munkamegosztást indítványoz, mert „hallatlan 
energia- és időpazarlás folyik, és sürgős közbe
lépésre, az együttműködés megteremtésére van 
szükség”. Véleménye szerint az országos reper
tóriumnak a heti megjelenésre kellene áttérnie 
Magyar Folyóiratok és Hírlapok Repertóriuma cí
men.14

Kurrens nemzeti szakbibliográfiáink elemzé
sekor Fügedi Péterné is kitér a kooperáció szük
ségességére, a már említett munkájában.

Egy gyakorlati próbálkozás is született. A 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
bázisán Bánó Zsuzsa vezetésével 1971-ben létre
jött egy munkaközösség, mely évenként 430 féle 
országos időszaki kiadvány -  köztük a hírlapok 
-  helyismereti vonatkozású közleményeinek kur
rens feltárását végezte el a cédulaszolgáltatást 
igénybe vevő 14 könyvtár számára. Négyéves 
működése folyamán bebizonyosodott, hogy or
szágos feladatokat hosszú távon nem vállalhat 
föl egy öntevékeny munkaközösség.15

A helyismereti vonatkozású cikkek kurrens 
repertorizálásának tartalmi és formai problémáit 
tárgyalva e sorok szerzője is foglalkozott 1973- 
ban az együttműködés fontosságával.16

1975-ben, Zalaegerszegen a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének Bibliográfiai Bizottsága és 
a KMK szervezésében tanácskozást tartottak a 
hírlapok feltárásának kérdéseiről. A konferencia 
elsősorban a helyismereti kutatás szempontjából 
foglalkozott a hírlapokkal, de azok kurrens, kö
zös repertóriumával kapcsolatban ezt követően 
sem születtek gyakorlati eredmények.17

1979-ben Lisztes László dolgozott ki egy ja
vaslatot az országos hírlapok és folyóiratok hely- 
ismereti szempontú kurrens feltárására, az anali
tikus leírások indexelésére. Kísérleteit az orszá
gos napilapok anyagán végezte.18 Szintén 
Lisztes László foglalkozott 1984-ben a megyei 
napilapok analitikus feltárásának tartalmi és mód
szertani kérdéseivel, s gondolatait a Szolnok me
gyei könyvtárak Együtt című híradójában tette 
közzé, javaslatot téve egy országos tanácsko
zásra ez ügyben.19 A cikkhez ugyanitt Bényei 
Miklós és Kertész Gyula szólt hozzá 1987-ben.

Kertész Gyula tézisszerűen foglalta össze né
zeteit a hírlaprepertorizálás kérdéseiről. Ezek lé
nyege a következő:

1. Míg a múlt század végén idősebb Szinnyei 
József jóvoltából a világ élvonalában jártunk, ad
dig ma a fejlődő országok szintjén vagyunk e té
ren. A megvalósult külföldi próbálkozásokat, 
módszertani megoldásokat csak könyvészetileg, 
vagy még úgy sem tartjuk számon.

2. Mind a közös, mind az egyedi hírlapreper
torizálás beillesztendő az általános nemzeti és 
helyismereti, illetve a szakbibliográfiai rend
szerbe. Meg kellene értetni országos könyv
tárügyi és szakmai szervekkel, hogy a hírlapfeltá
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rás, köztük a vidéki lapoké, országos szakmai 
ügy, nem pusztán megyei helyismereti-helytörté- 
neti-honismereti érdek.

3. Számításba kell venni, mely szakterületek 
és műfajok (szépirodalom, recenziók stb.) igény
lik a hírlapok feltárását, s az érdekelt intézmé
nyek közti munkamegosztás keretében hogyan 
lehetne ezt megoldani a nemzeti, a szak- és a 
helyismereti bibliográfia rendszerében.

4. A „mit” és a „kivel” tisztázása után a mód
szertani tapasztalatok összegzésének kell követ
keznie.

5. Mindezek után egy rendszerterv és egy 
vagy több elvi-metodikai tanulmány birtokában 
lenne célszerű a szervezeti, személyi és anyagi 
kérdések felvetése egy Lisztes László által java
solt országos tanácskozás keretében -  vagy a 
következő országos bibliográfiai munkaértekez
leten.20

Bényei Miklós főként a helyi hírlapok analiti
kus feltárásának módszertani kérdéseit tárgyalta, 
de emellett kifejezést adott annak az érzésének 
is, hogy most már nem annyira tanácskozni kel
lene az országos hírlapok helyismereti közlemé
nyeinek együttműködésen alapuló számbavéte
léről, mint inkább hozzáfogni a munka tényleges 
megszervezéséhez.21

Sajnos nem fogtunk hozzá és a korábbi 
struktúrák sem változtak meg eddig, módosult vi
szont a feltárás, szolgáltatás technikája azzal, 
hogy számítógépes bibliográfiai adatbázisokat 
kezdtek kiépíteni a könyvtárak. A teljesség igé
nye nélkül sorolok fel néhány, bibliográfiai adat
bázisra épülő kurrens könyvtári szolgáltatást, 
olyanokat, melyek hírlapi anyagot is tartalmaz
nak. Az Országos Széchényi Könyvtárban az 
Időszaki Kiadványok Repertóriuma -  a techni
kai változások eredményeként -  jelentős minő
ségi javulás előtt áll. Közös személyi számítógé
pes hálózat kialakítására került sor az Időszaki 
Kiadványok Bibliográfiájával s ennek eredmé
nyeként a havi füzetek közreadásán kívül valósá
gos szolgáltatásokra nyílik majd lehetőség 
nyomtatott listák vagy hajlékonylemezek formá
jában; a rendszer képes lesz speciális keresési 
szempontokat kielégíteni, gyors, eseti informáci
ót nyújtani. 22

Az országos hírlapokat is feldolgozza A ma
gyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiá
ja, az OSZK KMK MANCI elnevezésű könyv
tártudományi adatbázisa, a Magyar pedagógiai 
irodalom című bibliográfia, a Fővárosi Szabó Er

vin Könyvtár szociológiai adatbázisa. A helyisme
reti munkát végző könyvtárakban is több helyütt 
megkezdték az adatbázisok létrehozását, feltölté
sét.

Végül két szolgáltatást említek még, mindket
tő az 1980-as évek végén indult. Az egyik az Or
szággyűlési Könyvtár PRESSDOK nevű adatbázi
sa, amely magyar politikai, gazdasági, társadalmi 
és jogi cikkeket tartalmaz. Nem bibliográfiai, ha
nem inkább sajtódokumentációs célokat kitűző 
hajlékonylemezes szolgáltatása több mint száz 
napi- és hetilap, illetve folyóirat feldolgozásán 
alapul. A másik a KSH Könyvtár és Dokumentáci
ós Szolgálat Aktuális információk címet, Gazda
ság, társadalom, politika, kultúra alcímet viselő 
havi kiadványa. A szintén adatbázisra épülő szol
gáltatás feldolgozta az országos és a regionális, 
illetve megyei hírlapokat is. A kiadvány, továbbá 
a floppy-szolgáltatás, személyi változások miatt 
1992 májusában megszűnt, de némi változtatás
sal (esetleg a megyei/regionális lapok elhagyá
sával) 1993 januárjától az intézmény újra meg kí
vánja indítani.

A két utóbb ismertetett szolgáltatás sikeres 
működése azt jelzi, hogy a sajtóközlemények 
számbavételének területén vákuum van, s azt va
lós igényeket kielégítő, újonnan létrehozott, mo
dern technikával rendelkező szolgáltatások képe
sek betölteni!

Egyre inkább teljes körű szolgáltatási rend
szerek alakulnak ki, amelyek alkalmasak a sok
szempontú keresésre, publikált kurrens repertóri
umok előállítására, hajlékonylemezen való ter
jesztésre és igények szerint az eredeti cikkek 
másolatának megküldésére egyaránt. A korszerű 
technika alkalmazása ugyanakkor nem fedi el a 
korábban is meglévő súlyos és megoldatlan 
problémákat. Mindegyik információs rendszer 
autark módon, kizárólag saját erőforrásait fel
használva, s a többi rendszertől szigorúan elkü
lönülve és elszigetelődve végzi nagyrészt ugyan
azoknak az időszaki kiadványoknak, köztük a hír
lapoknak az adott témák szerinti figyelését, a 
talált közlemények címleírását, az annotáció 
megfogalmazását, a tárgyszavak kijelölését.

Mindnyájan tudjuk, hogy a MSZ 3424/60 
Könyvtári címleírási szabályok című szabvány 
175. pontja szinte csak említésszerűen foglalko
zott a folyóiratcikkek leírásával, így magyarázha
tó de nem menthető, hogy nem alakult ki egysé
ges címleírási gyakorlat. Bibliográfiai szakmánk 
mosatlan szennyese, hogy a cikkek, de még in
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kább a hírlapi cikkek leírásait nem lehet egy má
sik könyvtár adatbázisába vagy egy kutatói iro
dalomjegyzékbe közvetlenül beilleszteni, mivel 
nincs két egymással kompatibilis megoldás.

Nincs összhang az alkalmazott számítógé
pes programok területén sem: vagy Micro-ISIS, 
vagy TEXTAR adatbázis-kezelő rendszer került 
alkalmazásra, s a kettő között nem oldható meg 
tökéletesen a konvertálás.

A fentiek pesszimizmussal is eltölthetnének 
bennünket egy kurrens hírlaprepertórium létrejöt
tének esélyeit illetően, de éppen ez a sokféleség, 
inkonvertibilitás adhat módot egy szaktudományi 
igényekkel számot vető, a potenciális felhaszná
lók által támogatott, tartalmilag és metodikailag 
tisztázott híriaprepertorizálási program megvaló
sítására! Sajnálatos, de bekövetkezhet olyan pe
riódus is, amikor a könyvtárak rendelkezésére 
bocsátott anyagi eszközöket még jobban vissza
fogják, s ez különösen előtérbe helyezheti a ha
tékonyság, az „egyszeri feldolgozás -  többszöri 
felhasználás” célkitűzését.

Mielőtt egy új, integrált, kurrens hírlapreper
tóriumról konkrétan beszélnénk, meg kell hatá
rozni, hol húzódik a határ a hírlap és a többi idő
szaki kiadvány között. A Könyvtárosok kislexiko
na szerint „a hírlap, napilap, újság a napi 
politikai, közéleti és egyéb eseményekről tájé
koztató, ezeket az aktualitásokat kommentáló
magyarázó, szabályos időközökben, rendszerint 
naponta, de legalább hetenként egyszer megje
lenő időszaki kiadvány".23 Ez a típusmeghatáro
zás érvényes volt az elmúlt korszakra. Csűry Ist
ván kimutatása szerint 1962-ben az országos na
pilapok száma 5 volt, közülük háromnak volt 
vidéki mutációja; 19 megyei napilap létezett, s 
ebből 13-nak volt területi kiadása is. Városi lap 4 
volt, továbbá 1 községi lap is létezett, míg a nem
zetiségek összesen 5 orgánummal rendelkez
tek.24 A lényeget tekintve az 1970-es, 80-as évek
ben sem változott a helyzet: 29 napilap és né
hány hetilap töltötte be az országos és a helyi 
érdekű politikai, közéleti sajtó szerepét.25 Mind
nyájan ismerjük a lapkiadás korábbi struktúráját: 
az országos napilapok a párt, a kormány, a szak- 
szervezet, valamint a Hazafias Népfront tulajdo
nában, a vidéki lapok a helyi pártbizottság, vagy 
vele közösen a tanács tulajdonában voltak. Mára 
megváltozott a politikai és közéleti háttér: min
denkinek joga van (az alkotmányos keretek kö
zött) a vélemény és a kifejezés szabadságához. 
Az új lehetőség lapalapítási hullámot indított el.

Az újonnan megjelenő lapok vizsgálata azt 
mutatja, hogy a hírlapok és a folyóiratok közötti 
határvonalat nem elsősorban a megjelenés gya
korisága, hanem kommunikációs funkciója men
tén kell keresnünk. A legtöbb helyi önkormányzat 
vagy politikai szervezet ugyanis nem képes, vagy 
nem is kíván napi vagy hetilapot kiadni, s több
nyire havonta, néhány pedig negyedévente jelen
tet meg tartalmi és formai szempontból hírlapnak 
minősülő időszaki kiadványt. Ha tehát a funkciót 
elébe helyezzük az időszakosságnak, akkor azt 
állapíthatjuk meg, hogy jelenlegi hírlapstruktú
ránk kezd hasonlítani az 1938-as „utolsó békeév
nek” a struktúrájához. Akkor 433 féle politikai és 
helyi érdekű sajtóterméket adtak ki, ebből 164 fő
városi, 269 vidéki. Naponta 102 lap jelent meg, 
ebbő! 56 Budapesten, 46 vidéken. (Érdekes adat, 
hogy 11 pesti újságnak napi többszöri kiadása is 
volt!)26

Az OSZK Időszaki Kiadványok Bibliográfiája 
nyilvántartása szerint 1992 májusában 473 féle 
hírlap létezett. Ha hozzászámoljuk a fővárosi la
pok vidéki, illetve a regionális lapok területi mutá
cióit, akkor ez a szám 480 fölé emelkedik. A mu
tációkat most figyelmen kívül hagyva 37 hírlap 
naponta, 5 hetente többször, 66 hetente, 50 két
hetente, 1 háromhetente, 200 havonta s több 
mint 30 ennél ritkábban jelenik meg, míg 80-nak 
a megjelenési gyakorisága még ismeretlen. Más
féle metszet szerint: 43 országos jellegűnek szá
mít, 4 a nemzetiségi lapok száma; egy-egy régió
nak, illetve megyének 46, egy-egy településnek 
346, Budapest kerületeinek pedig 38 hírlap kíván 
politikai, közéleti információt nyújtani.

Ezekben a lapokban -  különböző színvona
lon és mértékben -  megtalálható az alapvető 
sajtóműfajok teljessége; hírek, tudósítások, inter
júk, publicisztikai cikkek és kommentárok; az 
igényesebben szerkesztett, nagyobb erőforrá
sokkal rendelkezőkben pedig művészeti kritiká
kat, szépirodalmi és ismeretterjesztő-tanácsadó 
írásokat is találhatunk a művészi fotók, grafikák, 
karikatúrák, keresztrejtvények mellett. A legtöbb 
hírlap tartalmaz több-kevesebb reklámot is. 
Egyesek -  naponként más tematikus melléklettel 
-  28 oldalon, míg mások 4 vagy 6 oldalon látnak 
napvilágot.

A hírlapok számának robbanásszerű meg
emelkedését követően a könyvtárosok-bibliográ- 
fusok nem viselkedhetnek úgy, mintha ez be sem 
következett volna, hiszen nemcsak mennyiségi, 
hanem minőségi változások is folyamatban van
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nak: míg az 50-es évek elején a sajtó az előre el
tervezett agitáció és propaganda szócsöve volt, 
addig a mai önkormányzatoknak, a politikai és 
társadalmi tényezőknek elengedhetetlenül szük
ségük van a hírlapok információira, a társadalmi 
események magyarázásával, értelmezésével, 
kommentálásával foglalkozó cikkanyagra, a kü
lönböző vélemények ismeretére. Ugyanakkor 
nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy a 
hírlapok egyben különböző társadalomtudomá
nyi, irodalmi és művészeti stúdiumok dokumen
tumai -  nemcsak keletkezésükkor, hanem 50 
vagy 100 év múlva is. Ezekre a kihívásokra most 
kell választ adnunk, s a helyes válasz -  úgy gon
dolom -  egy kurrens, közös, integrált hírlapre
pertórium megvalósítása lehet.

A repertórium gazdájává csakis egy orszá
gos szerepkörű könyvtár válhat. A szervezőmun
ka során át kell tekintenie, hogy mely tudomány
ágak, intézmények, testületek, csoportok tarthatnak 
igényt a leendő szolgáltatásra. Elvi megállapodásra 
kellene jutnia a hírlapokat is feldolgozó szakbibli
ográfiai műhelyekkel és különös gondot kellene 
fordítania azokra a területekre, amelyek jelenleg 
bibliográfiai szempontból ellátatlanok. Neki kell 
gondoskodnia az indulás és a működtetés anya
gi eszközeinek megszerzéséről -  költségvetés
ből, alapítványoktól vagy pályázatok révén.

A gazdakönyvtárnak össze kell fognia a regi
onális (megyei) esetleg városi szerepkörű könyv
tárakkal, megosztva az országos, illetve területi 
hírlapok feltárását. A szervezeti keretek kialakítá
sakor fel kell használni a kialakulóban lévő szá
mítógépes hálózatokat. Hazánkban várhatóan 
nem „totális könyvtári rendszer”, hanem integrált 
helyi rendszerek fognak létrejönni -  speciális 
igényeik mentén -  s ezek lépnek majd összeköt
tetésbe egymással. Csak utalok itt az Informáci
ós Infrastruktúra Fejlesztési Programra (IIF) tá
maszkodó Számítógépes Könyvtári Információs 
Rendszerre (a KIR-re), amely az MTA Könyvtára, 
az OSZK és az OMIKK helyi automatizált rend
szereit integráló, adatbázis megosztás elvén ala
puló, számítógépes hálózatban működtetett 
rendszer. A koncepció szerint egy következő 
szakaszban újabb intézmények és könyvtárak 
kapcsolódása lehetséges mind szolgáltatói, mind 
felhasználói szinten.2'E g y  másik koncepció, me
lyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
1991 végén jóváhagyott, a felsőoktatási és köz- 
gyűjteményi információs infrastruktúra fejleszté
sét célozza meg.28

A közös hírlaprepertórium előállítása során a 
könyvtárak együttműködésének nem személyes 
jószándékokon, hanem intézmények között meg
kötött, szakmai-módszertani szempontból meg
alapozott, a feladatokat pontosan meghatározó, 
az üzleti szempontokat is figyelembe vevő, de 
nem üzleti irányultságú szerződéseken kell ala
pulnia. Az országos hírlapokat és azok vidéki 
mutációit a gazdakönyvtárban, míg a helyi, regi
onális lapokat a régióban kell feldolgozni. Elvileg 
egyetlen hírlap és egyetlen sajtóműfaj sem zár
ható ki a feltárásból. A feldolgozandó hírlapi köz
lemények kiválasztásának alapvető szempontja a 
„primer információ” -  Csűry Istvánnak a Váloga
tás és teljesség c. tanulmányában kifejtett elvei 
alapján. A tételszerkesztés során alkalmazni 
kell a közeljövőben megjelenő MSZ 3424/12 
szabványt, amely az időszaki kiadványokban kö
zölt részdokumentumok bibliográfiai leírását és a 
szolgáltatásokban történő alkalmazását szabá
lyozza.

Mind a tételek cseréjének, mind a repertóri
um megjelenítésének, illetve a felhasználói szol
gáltatásoknak rendkívül változatos módozatai 
alakíthatók ki fokozatosan az online kereséstől a 
nyomtatott (lehetőleg tárgyszavas elrendezésű) 
központi vagy regionális, teljes vagy válogatott 
gyűjtőkörű kiadványokon át az elektronikus adat
átvitelig. Magas szintű tudományos-módszertani 
bibliográfiai munkával, kellően eredményes mar
keting tevékenységgel elérhető lenne, hogy a hír
lapok információiról ez a repertórium látná el a 
szakbibliográfiákat is adatokkal.

Véleményem szerint a következő alapvető 
követelményeknek kell a leendő hírlaprepertóri
umnak megfelelnie:

► El kell vetni azt a szűk látókörű szemléle
tet, amely egyes szak- vagy helyismereti 
bibliográfiák gyűjtőköre alapján cserkész
te be és szabdalta szét a hírlapokat. Ma
gát a hírlapot, a hírlapokat kell a repertori- 
zálás objektumává tenni, s így válhat do
kumentumtipológiai szempontból a 
repertórium a nemzeti bibliográfiai rend
szer részévé.

► A feltárásnak ki kell elégítenie a kurrens 
érdeklődést mind a szinkrón, mind a diak- 
ronikus közlemények tekintetében.

► Biztosítani kell a retrospektív keresés le
hetőségét.

► A repertóriumnak számítógépes bibliográ
fiai adatbázison, illetve adatbázisokon kell
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alapulnia, teljes körű szolgáltatási rend
szer kiépítésével az online kereséstől az 
eredeti szöveg reprodukálásáig.

► Gondoskodni kell az adatállomány védel
méről, dupiikálásáról.

Hogy a kurrens hírlaprepertórium eszméje 
nem kivihetetlen, azt a külföldi példák is alátá
masztják. A német nyelvterületen megjelenő 20 
legfontosabb újság jelentősebb cikkeinek, inter
júinak, recenzióinak, az első közlésű szépiro
dalomnak jegyzékét tartalmazza a negyedéves 
periodicitású Zeitungs-index. A tárgyszórendben 
közölt tételek kódjelei alapján negatív mikrofilm 
vagy papírmásolat rendelhető az eredeti közle
ményről.

Módszertani szempontból érdekes a nyolc
van német nyelvű időszaki kiadvány cikkeinek 
feltárását elvégző, kéthavonta megjelenő Zeit
schriftendienst*, amely a nyomtatott forma mel
lett hajlékonylemezes szolgáltatást is nyújt. A na
pi- és hetilapok, illetve folyóiratok feldolgozásá
ban Braunschweigtől Wiesbadenig 20 nyilvános 
könyvtár 44 munkatársa működik együtt!

Az ELNET nevű számítógépes hálózat 34 ja
pán napilap és 250 magazin cikkeit feldolgozó 
adatbázisra épül. Fő szolgáltatása az online kere
sés és az erre épülő fax-szolgálat. A használó 
mikroszámítógépével csatlakozik a rendszerhez, 
először a bibliográfiai adatbázisban keres, majd 
azonnal vagy később megrendelheti a nagykapa
citású optikai lemezen tárolt teljes szövegeket is, 
amelyeket a rendszer telefaxon másodpercek 
alatt továbbít. Van reggeli szolgálata: a megren
delő által kiválasztott kulcsszavak alapján a rend
szer 24 napilap reggeli kiadásában végez kere
sést, majd a megfelelő cikkeket 7 és 10 óra kö
zött faxon vagy elektronikus postán küldi meg. 
Témafigyelő szolgálat is működik: az előfizetők 
meghatározott időközökban kapják az anya
got!50

A távlatok fantasztikusak, nekünk viszont 
most a hazai hírlapok információtömegével kell 
megbirkóznunk, felvállalva saját gondjaink meg
oldását. A kívánatos kurrens hírlaprepertórium 
megvalósításához vezető úton szükség lesz a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete s elsősorban a 
Bibliográfiai Szekció támogatására, a közremű

* Az adatbázis dernováltozata és a nyomtatott füzetek is 
megtekinthetők a KMK Könyvtártudományi Szakkönyv
tárában.

ködő intézményeknek, kollégáknak pedig erős 
hitre és eltökélt szándékra.
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Az MTA Könyvtára

BiLliotfcheca Acaclemiae Seienéiarum. Hmngaricae 

alapítványának Kuratóriuma pályázatot hirdet az alábbi témákban:

1.
Stein Aurél a nemzetközi kutatásban. (Könyvészeti megközelítés.)

A pályamű foglalja össze Stein Aurél sokirányú kutatásait, vagy mutassa be annak egy aspektusát a 
szakirodalom alapján. Az összefoglaló áttekintés jól kiegészíthető Stein Aurél tudományos tevékenységének

bibliográfiai számbavételével.
Önálló Stein Aurél bibliográfia készítése.

2.
Az Akadémia hivatalos folyóiratainak (évkönyv, névkönyv, értesítő, értekezések, osztályközlemények, 

Akadémiai Közlöny, Magyar Tudomány) kiadástörténete és ezek elemzése. A téma tárgyalható 
összességében, vagy egyes folyóiratok vonatkozásában.

3.
Változások a könyvtári tájékoztatás elméletében és gyakorlatában, különös tekintettel a magyar

könyvtárakra.

A pályázatokat az MTA Könyvtára címére kérjük eljuttatni: 
MTA Könyvtára 

1361 Budapest Pf. 7 
V., Arany János u. 1.

Beadási határidő: 1993. szeptember 1.
Díjak témánként: I. díj -  60 000 Ft 

II. díj -  40 000 Ft

A sikeres pályázatok kiadását az MTA Könyvtára saját sorozataiban lehetővé teheti.
A pályázat eredményét 1993. november 3-án, az Akadémia alapításának, illetve az új könyvtárépület

felavatásának évfordulóján hirdetjük ki.
A Kuratórium Titkársága
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Célok

Konfliktusok, 
konfliktushelyzetek az 

Országos Széchényi 
Könyvtárban

Csepregi Klára

A szervező, irányító tevékenység egyik leg
fontosabb feladata a konfliktusok keletkezésének 
feltárása, mielőbbi feloldása. Az azonos tevé
kenységet folytató területekre általában jellemző, 
hogy a konfliktusok kialakulásának okai azono
sak, így ezeket együttesen lehet vizsgálni és a 
megoldások is ugyancsak megközelítően azono
sak. Ezért lehetséges országgyűlési törvé
nyekkel, minisztériumi, főhatósági stb. rendele
tekkel, intézkedésekkel akár országos, akár regi
onális konfliktushelyzetekre megoldást találni. Ez 
vonatkozik tulajdonképpen a könyvtárakra is. A 
különböző rendeltetésű, feladatú (tanintézeti, 
megyei, intézményi stb.) könyvtárakban a közös 
konfliktusok, célok alapján egységes megoldá
sok lehetségesek.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
rendeltetésénél, helyzeténél fogva, szinte vala
mennyi szempontból más megítélés alá esik, 
mint általában a könyvtárak. Ez abból az egyedi, 
megkülönböztetett helyzetből következik, hogy a 
nemzeti könyvtári teendők és egyéb, a könyvtár 
számára kirótt feladatok döntően más, összetet
tebb feladatok elé állítják a könyvtár munkatársa
it. Ez a másság tükröződik szervezeti felépítésé
ben, a többi könyvtárhoz való viszonyában, ese
tenként főhatóságként való működtetésében.

Az átszervezési, integrálási törekvések főleg 
a feltételek hiányosságai miatt nem valósulhattak 
meg. Ebből következik, hogy a konfliktushelyze
tek is speciálisak. Ha viszont más nemzeti könyv
tárral vetjük össze, azt látjuk, hogy „minden nem
zeti könyvtári szervezetnek saját történeti fejlődé
se, belső adottságai és külső körülményei 
függvényében célszerű szervezeti felépítését meg
határoznia, ill. az adott időszakban módosítania.

A közművelődési könyvtárakra jellemző konf
liktushelyzetek mellett (pl. pénztelenség) számos 
egyedi, csak az Országos Széchényi Könyvtárra 
jellemző konfliktushelyzet teremtődik (pl. a ható
sági jogkörből adódó feladatok). Viszont éppen a 
speciális helyzetből következően a más könyv
tárakkal közös problémák, konfliktusok megoldá
sa, feloldása is más (pl. nyomasztó pénztelenség 
esetén az OSZK gyűjtőkört módosít, a közműve
lődési könyvtárak példányszámot csökkentének 
stb.) Ez a felismerés vezetett oda, hogy az OSZK 
utóbbi néhány évének konfliktushelyzeteivel és a 
megoldásokkal kapcsolatos erőfeszítésekkel fog-
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lalkozzam, hangsúlyozva, hogy ez nem a konflik
tusok teljes halmaza, hanem az általam tipikus
nak vagy figyelemre méltónak minősített helyze
tek, illetve amelyeknek megoldási kísérletei a jövőt il
letően tanulságosak és előremutatóak.

Konfliktus, konfliktushelyzet általában

A konfliktusok létét, a velük kapcsolatos pob- 
lémákat már az ókor irodalmi alkotásaiban fellel
hetjük. Ha az ember pl. a Bibliára avagy a görög 
tragédiákra gondol, akkor ez a megállapítás nem 
tűnik túlzásnak.

A Pallas nagy lexikona2 és a Révai nagy lexi
kona3 az alábbi meghatározást adja: „konfliktus: 
(lat.) a.m. összeüközés, összetűzés, viszályko
dás.” N.B. ez a teljes idézet! A Társadalmi 
kon4 kihagyja szócikkei közül és tárgyalási köré
ből. Ezt különösen azért nehezményezem, mert 
ez a lexikon -  előszava szerint -  „tárgyait a mai 
társadalommal foglalkozó tudományokból merí
tette és minden olyan kérdést feldogozott, amely 
a mai forrongó és átmenetinek tudott társadalom 
embereit érdekli.”5

Minden műelemzés az irodalmi műben rejlő 
konfliktusokat, illetve az adott konfliktusmegoldá
si kísérleteket tárja fel. Ezért is meglepő, hogy 
milyen későn került e komplex fogalom a tudo
mányos vizsgálódás terébe. A fogalomnak soká
ig csak a negatív oldalait ismerték. Az utóbbi idő
szak felismerése, hogy a konfliktus sokoldalú, 
előrevivő is lehet, sőt a haladás feltétele az újabb 
konfliktusok létrejötte és a megoldásukra irányu
ló törekvés, hiszen ez maga az élet. Ez biztosítja 
a szakadatlan fejlődést. (Ezért fontos, hogy a ve
zető sose fogadja el, mert a konfliktusok elemzé
se az előrevivő.)

Az Új magyar lexikon6 a szó jelentésmagya
rázatán kívül (összeütközés, nézeteltérés, lelki 
harc, belső meghasonlás) röviden az iroda
lomban (dráma, tragédia, vígjáték) fellelhető 
konfliktusokkal foglalkozik. Bírálja a konfliktus
mentességről szóló hibás elméletet, mert az élet
tel, a fejlődéssel együtt jár a régi és az új harca. 
Az irodalmi konfliktusokról kitűnő szócikket közöl 
a Világirodalmi lexikon7. A konfliktusokat lehet 
vizsgálni erkölcsi szempontból is. Ehhez nyújt 
támpontot az Etikai lexikon8.

Miként már szó esett róla, a fogalom a husza
dik században tudományok (pl. hadművészet, fi

lozófia, nevelés-, vezetéselmélet, közgazdaság- 
tan, szervezéselmélet, politológia stb.) alapkate
góriájává vált.

A nemzetközi szakirodalomban több aspek
tusból, különösen az angol, illetve német nyelvű 
anyag foglalkozik a fogalom kutatásával. A jelen 
kereteket meghaladná a téma részletes ismerte
tése. (A fogalom angol nyelvű tanulmányozására 
alkalmas pl. a The social science 9.
A téma tanulmányozásánál nem foglalkozom az 
egyéni konfliktusokkal, sem a személyiségen be
lüli (intraperszonális), sem az egyének közötti 
(interperszonális) konfliktusokkal. Engem a prob
léma elsősorban vezetéselméleti, rendszerként 
való működési szempontból érdekelt. A konfliktu
sok, konfliktushelyzetek, a megoldásukra irányu
ló kísérletek fontosságát Csépe József tanul
mánya10 bizonyította.

Szakirodalmi forrásként igen hasznos Len
gyel Zsuzsanna szemletanulmánya11, mely álta
lános érvényű megállapításaival ugyancsak jó 
támpontot ad. A szerző szerint „konfliktusról ak
kor beszélhetünk, ha

► az egymással összeegyeztethetetlen, 
vagy annak látszó cselekvések, célok, te
vékenységek között szembenállás, ver
sengés van;

► és/vagy divergens elképzelések, érdekek, 
vagy személyiségek antagonisztikus álla
pota, cselekedete áll fenn;

► és/vagy összeegyeztethetetlen vagy 
szembenálló szükségletekből, motivációk
ból, célokból, óhajokból vagy külső, illet
ve belső emberi igényekből származó 
mentális igyekezet, küzdelem jön létre.”12

Lengyel Zsuzsanna többek között bemutatja 
Morton Deutsch eredményeit. Deutsch szerint a 
fogalom folyamatok keveréke, s a konfliktus ere
detét is a keveredés jellege határozza meg. A 
konfliktusoknak negatívumai és pozitívumai 
egyaránt lehetnek, mivel lehetőséget adnak a fej
lődésre, a változtatásra, ugyanakkor a potenciá
lis rombolásra vagy stagnálára is13. A konfliktus 
természetes folyamat, amely minden fontos kap
csolatban benne rejlik, és a kommunikáción ke
resztül a konstruktív szabályozás alá tartozik14.

Minden konfliktus kulcseleme a kölcsönös füg
gőség és az, hogy a résztvevőknek bizonyos mér
tékig vannak közös érdekei is. Azok a résztvevők, 
akik felfogják, hogy a másik keresztezi, akadályoz
za céljaik elérését, azt is észlelik, hogy kevés az el
osztható erőforrás (pénz, státus, hatalom stb.)
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A konfliktusokat Deutsch destruktív és konst
ruktív (produktív) konfliktusokra osztotta. Dest
ruktív konfliktus esetében a résztvevők elégedet
lenek az eredményekkel. A konstruktív konfliktu
sokat a konfliktus elemeinek transzformációja 
jellemzi. Ha egy rendszer, szervezet a konfliktus 
irányítására csatornákat dolgoz ki, akkor a jövő
ben lehetséges, hogy a rendszer folytatja műkö
dését és a résztvevők elégedettek lesznek az 
eredménnyel.

Deutsch egy korábbi munkájában (1973-ban) 
a konfliktusok hat típusát különböztette meg. 
Eszerint vannak valódi, ál, áttételes, tér, lappan
gó vagy elfojtott és hamis konfliktusok. Ezek ki
menetelét, destruktív vagy konstruktiv megoldá
sait befolyásolják: a konfliktusban levő felek jel
lemzői és viszonya; az alkalmazott stratégiák és 
taktikák; a konfliktust övező társas, társadalmi 
környezet; a konfliktus várható következményei 
stb.

A konfliktusnak lehet kívánatos és hasznos 
funkciója is egy kapcsolatban, fejlesztheti a kap
csolatot. A konfliktus pozitív funkcióit először Co- 
ser írta le. Szerinte a konfliktus; jobban össze
kapcsolja a csoportokat; egységesebbé teszi a 
csoportokat a külső „ellenséggel” szemben; nö
veli a csoportkohéziót a csoportszerkezet meg
határozása segítségével; előmozdíthatja a hasz
nos szövetségeket és kapcsolatokat16.

Egyetértek a szerzővel, amikor ezt állítja: 
„Egy rendszerben konfliktus azért jöhet létre, 
mert a rendszer működésével (és nem okvetlenül 
magával a rendszerrel!) nem értenek egyet”17

A konfliktus jellegének, természetének meg
állapítása akkor lesz a legtökéletesebb, ha 1. ki
terjed az egész rendszer működésének felmé
résére, 2. meghatározza a rendszeren belül 
ismétlődő mintákat, amelyek a konfliktussal kap
csolatosak, 3. felismeri az egyéni hozzájárulást 
az egész rendszer működéséhez.

Saját hipotézisek

„A hipotézis háló, aki nem veti ki, 
semmit sem fog.”

(Novalis)

A konfliktus és a konfliktushelyzet egymással 
szorosan összefüggő fogalom, amelyek tartal
mukban nem azonosak. A konfliktushelyzet a

konfliktus csírája, bölcsője. A konfliktushelyzet a 
konfliktusban ölt testet. Ez az oka annak,hogy a 
két fogalmat egymástól elkülönítve kezelem. Ke
zelésük szempontjából is lényeges a két fogalom 
elválasztása, mert a konfliktushelyzet esetében a 
megelőzés a megoldás, míg a konfliktuséban a 
megszüntetés, a feloldás a cél (Id. betegségmeg
előzés -  gyógyítás). Első megközelítésben a va
lódi és az ál konfliktusok a legkézenfekvőbbek, 
(összehasonlításul Id. M. Deutsch az előző feje
zetben idézett felosztását.)

Bármely vezetői tevékenységnek nagyon fon
tos része a konfliktusheiyzetek keletkezésének, 
fejlődésének, irányának figyelése, amelybe meg
felelő időpontban, megfelelő módon kell beavat
kozni. Ez folyamatos tevékenységet követel meg 
a vezetőtől, s ehhez megfelelő mennyiségű infor
mációval kell rendelkeznie. Miért szükségesek 
ezek az információk? Ha a vezető számára csak 
akkor történik jelzés, amikor „elszabadul a po
kol”, akkor az könnyen anarchiába, kapkodásba 
megy át.

Minden konfliktusmegoldást új konfliktus (ok) 
kiindulópontjának kell tekinteni. A konfliktusok 
megoldására tett intézkedést azért is kell figye
lemmel követni, mert több a konfliktusgerjesztő, 
mint a konfliktusmegoldó helyzet. Egy-egy intéz
kedéssel kis konfliktusok is keletkezhetnek, de 
gerjesztődhet olyan nagy számú, előre nem lát
ható új konfliktus is, hogy a megoldást vissza kell 
vonni.

A nem megfelelő mennyiségű vagy a nem 
kellően súlyozott, rosszul értékelt információ ál
konfliktusokat hoz létre. Ezeknek óriási veszélyei 
vannak, mert egyértelműen a konfliktusok szá
mának ugrásszerű növekedéséhez járulhatnak 
hozzá. Egyéni érdekek, egyéni problémák vetül
nek rá a szervezetre. Személyes tapasztalatokkal 
is megerősíthetem, hogy ugyancsak hibás takti
ka az életben gyakran tapasztalt, a szakiro
dalomban gyakran ismertetett konfliktuskerülés, 
mert az előrevivő elem: a magasabbrendű új 
helyzet elmarad.

Eredetüket tekintve a konfliktusok külső és 
belső forrásúak. A megoldásukra vonatkozó tö
rekvés is lehet belső vagy külső, de akkor az 
utóbbi esetben beavatkozásról beszélhetünk. Ez 
a szervezeti egység jogkörét sértő tevékenység. 
A konfliktusok halmozódnak, összeadódnak. Je
lentős részüknél ezt az addíciós folyamatot idő
ben lehet érzékelni, így tehát kezelhető. Az iga
zán veszélyes az a konfliktus, amelyik hirtelen,
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robbanásszerűen tör ki. Ez abban a helyzetben 
jelenik meg, ha a folyamatba rossz beavatkozás 
történik. Különösen akkor állhat elő, ha az adott, 
megalapozott belső vezetési koncepció irányvo
nalát ettől teljesen idegen, magasabbrendű, (te
hát külső) intézkedés/kényszerintézkedés ke
resztezi. A konfliktus megjelenési helye nem min
dig azonos a keletkezési helyével (pl. az 
Olvasószolgálaton lép fel konfliktushelyzet, ha a 
Gyarapítási osztályra nem érkezett be a kért fo
lyóiratszám).

Az OSZK mint nemzeti könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár más könyv
táraktól való különbözősége nemzeti könyvtári 
jellegéből fakad. Tevékenységét a Magyar Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa 1976. évi 15.sz. tör
vényerejű rendeletének 10.. / I  /  és /2 /  cikkelye 
határozza meg18. Ezt a törvényerejű rendeletet 
konkretizálja a Minisztertanács 17/1976. (VI.7.) 
sz. rendelete a végrehajtásáról, melyben megál
lapítja, hogy

„A Tvr. 9.-ához:
13.. (1.) Nyilvános könyvtárként működik a nemzeti 

könyvtár...”
„A Tvr 10.-ához:
15.. Magyar vonatkozású könyvtári anyag (hungari- 

kum) a Magyarországon keletkezett valamennyi, továbbá a 
magyar vonatkozású külföldön keletkezett könyvtári anyag.

16.. (1.) Az Országos Széchényi Könyvtár feladatain kí
vül -  a szervezeti és működési szabályzatában meghatáro
zott körben -  szakkönyvtári feladatokat is ellát. Ennek so
rán részt vesz a hazai szakirodalmi tájékoztatási rendszer 
kapcsolatainak szervezésében és fejlesztésében is.

(2.) A nemzeti könyvtár
a. ) a hungarikumok bibliográfiai számbavételével,
b. ) a kiadványok kötelespéldányainak elosztásával,
c. ) a könyvtárak által beszerzett tudományos értékű 

külföldi könyvtári anyag központi nyilántartásával,
d. ) a könyvtárakról és a szolgáltatásaikról adott felvilá

gosítással,
e. ) a nemzetközi kiadványcserét érintő központi felada

tok ellátásával,
f. ) a könyvtárak állományában fölölegessé vált könyv

tári anyagoknak a könyvtári rendszeren belüli hasznosításá
val,

g. ) a hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés 
szervezésével,

h. ) szakmai segítség nyújtásával, továbbá
i. ) irodalom és könyvtárpropagandával támogatja a 

könyvtárak tevékenységét.
(3.) a nemzeti könyvtár kutatási, fejlesztési, módszerta

ni, illetőleg egyéb feladatait a könyvtár közvetlen irányítását 
ellátó kulturális miniszter állapítja meg.

(4.) Nemzeti könyvtári feladatot lát el a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Központi Könyvtára is, ennek keretében

-  az Országos Széchényi Könyvtár ezirányú feladatai mel
lett -  gyűjti a Magyarországon keletkezett könyvtári anya
gokat.1®

(5.) Az OSZK, valamint a KLTE Központi Könyvtára ré
szére a Magyar Népköztársaságban kiadott könyvtári anya
gokból -  a külön jogszabályban meghatározott körben -  
kötelespéidányokat kell szolgáltatni.”

Az OSZK-nak hatósági feladatokat is el kell 
látnia: a kulturális értékű tárgy, pl. antikvárja ese
tén az OSZK adja meg a kiviteli engedélyt20, de 
az országban található értékes, védett könyv- és 
dokumentumanyagot is itt tartják nyilván. Indo
koltnak tűnik tehát, hogy a felsorolt tevékenysé
gek ellátására az OSZK-nak több felsőfokú vég
zettségű szakembert kell alkalmaznia, mint más 
könyvtáraknak.

Példák konfliktusokra, konfliktushelyzetekre, 
megoldásokra az OSZK-ban

„Az életet úgy érthetjük meg, ha visszanézünk, 
de leélnünk előre nézve kell.”

(Kierkegaard)

Az anyaggyűjtés során jónéhány, a téma 
szempontjából figyelemre méltó konfliktust és ki- 
teljesedett konfliktust regisztráltam. Nem tudtam 
dolgozatomban szoros időhatárt húzni, jóllehet 
az utolsó 4-5 év írásos anyagát tanulmányoztam 
át a legintenzívebben. Egyrészt a könyvtárban 
töltött kb. 10 éves időszakot nem tudtam teljesen 
kikapcsolni, másrészt az írásos dokumentumok 
sem köthetők szoros dátumhoz: a rendeletek, 
jogszabályok érvénye átnyúlik későbbi időpont
ra; az intézkedési tervek létrejöttét korábbi intéz
kedési tervek, határozatok, utasítások előzik 
meg, amelyeknek előre nem látható ideig szóló 
következményei vannak; az ellenőrzések több 
éves munkát vizsgálnak felül. S mivel időben 
visszafelé, hatásában, következményeiben előre 
mutat, ezért nem vállalkoztam mechanikus idő
határ kitűzésére.*

Komoly problémát jelentett a válogatás és a 
rendszerezés kérdése. Legcélszerűbbnek az a 
megközelítés kínálkozott, hogy a konfliktusokat,

* A tanulmány készítésekor felhasználtam a Főigazgatói 
Kollégium (FK) anyagait az 1987-1991 közötti időszak
ból, valamint az OSZK kiadványait. (Könyvtári Figyelő 
(1984-1991). OSZK évkönyv (1981, 1982-1983), OSZK 
Híradó (1984-1991). Több kérdésben az adott szakterü
let felelős vezetőivel készítettem interjút. Szívességü
ket, tanácsaikat ezúton is köszönöm. (Cs.K.)
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konfliktushelyzeteket megoldási módjuk szerint 
csoportosítsam. Ez két nagy csoport kialakítását 
tette volna lehetővé. Az egyikbe azok a konfliktu
sok kerültek volna, melyek megoldása, megoldá
sára tett kísérletek a könyvtár szervezeti életébe 
történő beavatkozással jártak. A másik csoportot 
pedig az egyéb megoldási módokat igénylő hely
zetek alkották volna.

Másik csoportosítási lehetőségnek a konflik
tusok szintje szerenti kínálkozott. Mivel az egysé
ges szervezetben való gondolkozás elmélyítését 
tartottam döntőnek, így ezt a csoportosítási for
mát is elvetettem.

A rendszerelméletben való gondolkodás le
hetővé tette volna azt a megoldást is, miszerint a 
konfliktushelyzeteket keletkezési helyüktől füg
getlenül megjelenési helyük szerint csoportosít
va vizsgáljam. Ez a csomópontokra való bontás 
azért nem célszerű, mert a konfliktusjelenségek 
egyidőben több ponton is jelentkeznek. Kapcso
latuk -  az OSZK feladatrendszere, jellege miatt 
-  bonyolult. így egy-egy jelenséget vagy megol
dási módot többször is kellene tárgyalnom. Adott 
konfliktus, alkalmasint konfliktusláncokat alakít ki. 
Ezért a megoldások is több ponton jelennek 
meg.

Ennek figyelembe vételével azt a megoldást 
válaszoltam, hogy az összegyűjtött anyagot erő
sen rostálva, csak néhány tipikus konfliktust, 
konfliktushelyzetet és a hozzájuk tartozó megol
dást kívánok tárgyalni, de nem térek ki a nemzeti 
könyvtár egész tevékenységére.

Szűkös pénzkeret

Konfliktushelyzet forrása a szűkös pénzkeret, 
amely jelen inflációs korunkban hatványozottan 
érezteti kedvezőtlen hatását. Például az állo
mányvédelem mennyiségi szintjét az elmúlt négy 
évben a gyarapítási keretből próbálta a könyvtár 
megoldani.21 (Pl. a Mikrofilmtár által használt 
anyagok ára nyugaton is folyamatosan emelke
dik, s ezt az állandó forintleértékelés tovább drá
gítja. A volt szocialista országokban megszűnt a 
rubel-elszámolású import.)

Egyelőre megoldásnak tűnik (az idő dönti el, 
mennyire volt jó a választás), hogy a költségek 
csökkentésére pl. egyszerűbb kötészeti techniká
kat (kevesebb félvászon kötés, muzeális folyóira

toknál tékázás) alkalmaz, az ezüsthalogén filme
ket pedig lehetőség szerint ozalid filmekkel váltja 
ki a könyvtár.22

Amikor gyakorlatilag mindennek magasba 
szökött az ára, akkor külön problémát és konflik
tusokat okoz, hogy a megnőtt dokumentumkíná
latból egyre kevesebbet tudunk közvetlenül vagy 
közvetve megvásárolni, így állományt gyarapíta
ni. Ha a hungarikumok és a legfontosabb külföldi 
kézikönyvek beszerzése csorbát szenved, akkor 
az a jövő szempontjából pótolhatatlan állományi 
hiányokat eredményez, amely a későbbiek során 
lehet konfliktus. Ha ezeket a későbbiek során an
tikváriumokból vagy aukciókról próbálja a könyv
tár beszerezni, akkor a nemzeti gyűjtemény fo
lyamatossága -  a ráfordított munka ellenére is -  
megszakad. A gyarapítási hitelkeret nagysága és 
a rohamosan növekvő árak között ellentmondás 
van, ezért a feloldásra

1. ) az eddiginél nagyobb mértékű értékelő válogatást 
kell érvényre jutattni:

— hazai dokumentumok példányszámának csökkentése
— szaktudományi (gyűjtőkörbe tartozó) részmonográfiák

csökkentése
— 1992-től a külföldi periodikumok erősen válogatva

gyűjtése

Nem kell bizonygatni, hogy mindháromnak 
súlyos következményei lesznek a szolgáltatás
ban.

2. ) Ha a könyvtár áttér a többcsatornás külföldi beszer
zésre (a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat és a Libro Trade 
Kft. mellett) alapítványokkal, közvetlen külföldi kereskedelmi 
cégekkel is tartós kapcsolatra lép, akkor a hitelkeret ugyan 
gazdaságosabb lesz, viszont az addig is nagyon munkaigé
nyes folyamat a jövőben munkaszervezési, munkaerő-át- 
csoportosítási követelményeket támaszt, mivel szinte min
den tételt más terjesztőnél, más kiadónál lehetne leggazda
ságosabban beszerezni. Viszont ez a jelenlegi személyi és 
műszaki feltételek mellett megoldhatatlan, ugyanis az eddi
gi adminisztrációs munka, nyilvántartás-építés (amely elen
gedhetetlen a napi munkához), a közvetlen bekérés, aján
dékköszönés, levelezés nagy terheket ró a munkatársakra.

1990 nyarán, a nyári szabadságolás idején 
érkezett a Volkswagen Alapítvány nagylelkű aján
lata, hogy az OSZK néhány magyar nagykönyv
tárral együtt meghatározott társadalomtudomá
nyi témakörben könyveket és periodikumokat 
rendelhet. Az OSZK-ra jutó 200 000 DM keretre 
ca. 2 hét alatt kellett leadni a tételes megrende
lést. A hajszás munka hiányosságai azóta már 
többszörösen megmutatkoztak.
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Elhelyezés

A Széchényi Könyvtár régi elhelyezése sok 
szempontból nem volt ideális. A könyvtár jelenle
gi munkahelyi elhelyezése általában sokkal jobb, 
mint a múzeum épületében volt. Ennek következ
tében kevesebb az összezsúfoltságból eredő 
munkahelyi konfliktus, viszont nehezebb a kap
csolattartás más osztályokkal.

Teljesen szokatlanok voltak az új, vári épület
ben a nagy munkatermek, ahol sok embert zsú
folt össze a tervezői elképzelés. Az 1986 végére 
lefolytatott minisztériumi felülvizsgálat23 pl. az 
alábbiakat állapította meg: „A legrosszabb a 
Gyarapítási osztály elhelyezése...” „A Gyarapítási 
osztály jelenleg sokkal nagyobb szerepet játszik 
az Országos Széchényi Könyvtárban, mint az a 
könyvtárakban általában megszokott. Deziderá- 
lási, irányítási stb. munkája révén egyfajta köz
pontja a gyűjtemény szervezésének, de emellett 
lényeges, csaknem elláthatatlan hatósági felada
tokkal is rendelkezik. Elhelyezési körülményei, 
munkaerőhelyzete ehhez képest elégtelen.” Ha
bár a két nagy munkahelyiség szétválasztásával 
a helyzet némileg javult, viszont most sem ideá
lis: a különböző forrásokból beérkező dokumen
tumokat (antikváriumi megtekintéseket, a bolti 
válogatás anyagát, magánszemélyek hagyatékait 
és vételi ajánlatait, állami juttatásokat) egymással 
párhuzamosan olyan térben kell elbírálni és fel
dolgozni, amely az anyagok elkülönített kezelé
sét nem biztosítja. Könyvek tárolására nem alkal
mas a nedves, dohos, penészes 414. helyiség, 
tehát ezt a megoldási kísérletet el kellett vetni. 
Ennek az osztálynak hosszú távú, talán a szö
vegszerkesztők és a PC-k szempontjából részle
ges megoldást nyújtott, hogy megkapta a 411 -es 
szobát.

A helyzet viszont azokon a helyeken a leg
kedvezőtlenebb, ahol rosszul szellőző helyiség
ben, mesterséges fényben és zajban (pl. belső 
kölcsönzés) kell dolgozni.

Számítógépes feldolgozás

Az OSZK az állomány nagyságára való tekin
tettel -  1990. december 31-én a teljes állomány 
6.878.430 könyvtári egység volt24 -  nem tervezi 
a teljes könyvtári állomány számítógépre vitelét.

Csak az alapkatalógusok, a kölcsönzési és raktá
ri nyilvántartások kerülnek az első szakaszban 
feldolgozásra. A „nem számítógépes generáció
nak” (tehát a legfiatalabb korosztályt leszámítva) 
nehezebb az átállás a manuálisról a gépi feldol
gozásra: a számítógépes munka más gondolko
dásmódot, más munkastílust követel meg. A ked
vezőtlen anyagi-technikai feltételek miatt pl. a 
Feldolgozó osztályon 8 emberre két gép jut. 
Nagyfokú alkalmazkodásra van szükség, hogy a 
gépekhez minden munkatárs egyenlő mértékben 
hozzáférjen és hogy a gépidőhöz alkalmazkod
jon (pl. ebédidő). Itt a kompromisszum segít. Ez 
az osztály három éves késéssel juthatott hozzá a 
számítógépekhez, s ez eleve nagy lemaradást 
okozott.

A számítógépes feldolgozás pozitívumai mel
lett problémaként merül fel és konfliktusok forrá
sa, hogy az online katalógusra még sokáig várni 
kell. Addig pedig az output, a kimenő produktum 
végső soron a katalógusba beosztott katalógus- 
cédula. így rengeteg munkafolyamat duplikáló
dik, s állandó konfliktusok forrása (szolgáltatás, 
gyarapítás), hogy a lényegében hagyományos 
módon készülő katalóguscédulák nagy időbeli 
csúszással (kb. 10 hónap -  1 év) kerülnek a ka
talógusba. Bármilyen értékes is a könyvtár állo
mánya, amíg a dokumentumok használata külön
böző katalógusokkal nncs biztosítva, addig az a 
felhasználó szempontjából holt érték marad. A 
számítógépes feldolgozás elsődleges feladata az 
adatbázisépítés és a -karbantartás. A lemezmen
tés és invertálás heti egy napot vesz igénybe. Mi
vel a gépeknél hiányzik a hálózat, egy adatbázis 
több gépen van, a sorozati művek esetében ez 
plusz fáradtságot okoz. (Amikor a sorozatra vo
natkozó adatok az egyik gépben vannak, a kötet
re vonatkozóak egy másikban, s az adott gépnél 
normában valaki más dolgozik, kompromisszu
mos megoldás születik.)

Az OSZK számtalan katalógusa rendkívüli 
módon lelassítja és nehézkessé teszi a napi 
aprómunkát. Ez az összes, katalógussal kapcso
latos munkafázisra jellemző, Id. például a hason
lítást avagy a katalógusszerkesztést, amely több 
osztály (pl. a Gyarapító-, Feldolgozó-, Szakozó
osztály, Könyvtárközi kölcsönzés) munkáját köz
vetlenül érintik de ugyanúgy érinti az olvasókat 
is.

A régi „müncheni” katalógus használata első
sorban az olvasóknak jelentett problémát. Vi
szont használatáról mégsem lehet lemondani,
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mert akkor ez olyan nagyságrendű hiányokat 
tükrözne a régi állományban, amelyről szeren
csére szó nincs. A régi, nagyméretű, kézírásos 
katalóguslapok eredeti formájukban használha
tatlanok voltak a szabvány méretű katalógusfió
kokhoz. Az új címleírás (cédulasokszorosításuk) 
pedig rendkívüli feladatokat rótt volna az amúgy 
is túlterhelt Feldolgozó osztályra. Az elfogadható, 
kompromisszumos megoldást a régi lapok le
fényképezése és -  a szabvány katalóguscédula 
méretűre kicsinyített lapok -  olvasói katalógusba 
való beosztása hozta.

A müncheni katalógus jelzetadási gyakorlata 
is összeütközések forrása, amelynek kiküszöbö
lése megoldatlan. Ennek következtében az olva
sók gyakran nem a tényleges jelzetet, hanem a 
vastagon nyomtatott regisztrációs számot írják rá 
a kérőcédulára. Ez időveszteséget és plusz fá
radtságot jelent mind az olvasó, mind a könyv
táros számára. Megoldásukra tett javaslat, hogy 
a katalógusok felett, illetve a tájékoztató pultnál 
tábla adjon információt (Id. információhiány-feje
zet), hogy ezeken a katalóguscédulákon melyik a 
helyes jelzet.

Belső szolgáltatás: olvasószolgálat

A várba való fel költözés óta -  a rossz közle
kedési viszonyok ellenére -  megnőtt és kibővült 
az olvasói réteg. Az aránytalanul felduzzadt olva
sói létszám, különösen a vizsgaidőszakban ala
posan megnehezítette a nem vizsgákra készülő, 
kutatói céllal érkező olvasók könyvtárhasznála
tát, ezért felmerült a használat korlátozásának 
szükségessége. A korlátozást több dolog indo
kolná: a) Az OSZK katalógusok céduláéi helyezé
se általában eltér a könyvtárakban megszokottól: 
itt a legrégebbi megjelenésű dokumentum leírá
sát követi időrendben a többi kiadás. így a ko
rábbi megjelenésűek, többnyire az első kiadások 
aránytalanul sokat vannak forgalomban, tehát az 
állomány legértékesebb része károsodik, b) Kü
lönösen vizsgaidőszakban az OSZK-nak annyi 
olvasója van, hogy jószerivel leültetni sem tudja 
őket. Rendszeresen előfordul, hogy a délután ér
kezőknek több mint egy órát kell a bejárati szin
ten várakozniuk ahhoz, hogy feljuthassanak az 
emeleti olvasói terekbe, c) Megnövekedett a má
solatok iránti igény is, amely állományvédelmi 
szempontból nem kedvez a könyvanyagnak.

Ottovay László főosztályvezető azt hangsú
lyozta: „Az OSZK a nemzeti dokumentumvagyon 
gazdájaként elsősorban annak a felhasználói ré
tegnek tarozik felelősséggel, amely kutatásainak 
anyagát csak az OSZK-ban kaphatja meg, egy- 
helyütt és a teljesség ígéretével, amely igényt 
tarthat a nemzeti gyűjtemény értékeit feltáró és 
közvetítő szolgáltatásokra és amely joggal vár
hatja el, hogy megkülönböztetett figyelem kísérje 
szakmai tevékenységét.”25

A szolgáltatások felülvizsgálata gyarapítási 
szempontból is fontos. Az egyetemi hallgatók kö
telező olvasmánnyal való ellátásához nincs meg 
a példányszám-fedezet, és a gyarapítási keret a 
jövőben sem teszi lehetővé a példányszám növe
lését.

A Főigazgatói Kollégium ezzel kapcsolatban 
néhány konkrét határozatot hozott: pl. a nagy ol
vasóteremben kutatói teret kell kialakítani; 1991 
szeptembertől korlátozzuk a középiskolás olva
sók számát, ill. hogy a témát rövid határidőn be
lül újra napirendre tűzi a Kollégium.

Az egyik felvetett témával kapcsolatban ál
problémának érzem azt a határozatot, hogy „a 
volt Zárolt kiadványok tára olvasóterme legyen 
kutatóterem azok számára, akik a tár anyagát ku
tatják”, mert ismereteim szerint eddig is ez volt a 
gyakorlat.27

Javaslat hangzott el, hogy a muzeális példá
nyokat csak a kutatók használhassák. A haszná
lat korlátozása lehetővé tenné az olcsóbb állo
mányvédelmi módszerek alkalmazását.28

Külső szolgáltatások

a.) Nemzetközi csere
Az OSZK az egyetlen magyar könyvtár, 

amely korlátozás nélkül küldhet külföldre doku
mentumokat. Ez a korábbi években kény
szerhelyzetet szült: a szocialista országok nagy 
könyvtárai egyoldalúan, aránytalanul nagyszámú 
kéréssel fordultak az OSZK-hoz, amelyet az 
OSZK-nak érdemben ellentételezni nem tudtak. 
(Például a budapesti Országos Idegennyelvű 
Könyvtár szovjet partnere a moszkvai Idegen
nyelvű Könyvtár, amely a teljes magyar szépiro
dalmat az OSZK-n keresztül szerezte be. Cseré
be olyan orosz szépirodalmi anyagot küldött, 
amely az OSZK-nak nem gyűjtőköre.) A helyzet 
megoldásának érdekében lemondólevelet írt a
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Nemzetközi csereszolgálat, melynek értelmében 
a spontán csere megszűnik, kivéve a tematikus, 
gyűjtőkör-orientált küldést. Kiutat jelentett a volt 
szocialista országok és a Szovjetunió könyv
tárainak dollár-elszámolásra való átállása, ami a 
nyugati országokkal eddig is gyakorlat volt.

A folyóiratoknál még bonyolultabb a helyzet. 
A pénztelenség szűkítő intézkedéseket követelt, 
u.i. Magyarországról a külföldi partnerkönyv
tárakhoz mintegy 4000 folyóiratcím érkezett, 
viszont Magyarországra csupán 1500. Ezen a 
tarthatatlanul egyoldalú helyzeten úgy próbált se
gíteni a Nemzetközi csereszolgálat, hogy körle
veleket küldött az érintett könyvtáraknak, tudako
zódván, hogy mely periodikumokról tudnának le
mondani, ill. melyeket tudnák ellentételezni. 
Ekkor derült ki, hogy pl. a SOTE könyvtára -  de 
ez sok esetben másutt is előfordult -  az érintett 
folyóiratot más forrásból is beszerezte, s a cseré
ről érkezett példányt/példányokat nem tartotta 
meg. (A duplumpéldányok lemondása helyett 
több évfolyamnyi folyóirat ment veszendőbe.) 
Másrészt sok folyóiratra Magyarországon nem is 
volt olvasói igény.

A magyar gazdaság, kulturális élet anarchi
kus helyzete a Nemzetközi cserét közvetlenül is 
érinti. A honi megjelenésű idegen nyelvű köny
vek színvonala vegyes, Magyarországot nem 
reprezentálják a megfelelő módon (turistaalbum- 
szintűek; a tudományos művek fordításai lassan 
jelennek meg (pl. az egykötetes „Erdély törté
nete” Köpeczi Béla főszerkesztésében.) Reális 
igény, hogy a magyar klasszikusok olcsó diák- 
könyvtár kiadásban jussanak el a külföldi magyar 
iskolákba. Konkrét példa, hogy az egyik ilyen in
tézmény kérőlistáján 24 klasszikus szerző (Arany 
János, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Mikszáth 
Kálmán stb.) műveit kérte több példányban, mert 
ezek a művek -  szerencsére! -  ott is kötelező 
olvasmányok. Olcsó kiadásban mindössze két 
szerző műveit sikerült beszerezni, azt sem a kért 
példányszámban. Hasonlóan problémásak a ta
nári segédkönyvek, ill. a nemzetiségi kiadványok. 
Ami nem kerül könyvkereskedelmi forgalomba, 
az a dokumentum úgyszólván beszerezhetetlen. 
Itt most fel lehet tenni a kérdést, hogy miért ka
landozom el, hiszen ez kiadói, nyomdai problé
ma? Azért, mert a patriotika anyag biztosítása a 
külföldi szakkönyvtárak számára minden nemzeti 
könyvtár feladata! (Vö. Zirc Péter tanul
mányával29)

b.) Kötelespéldány szolgálat
A Kötelespéldány szolgálat gyűjti be és oszt

ja szét a hazai dokumentumtermést az arra kije
lölt könyvtárak körében, amelyek közé tartozik az 
OSZK is. A szolgálat tevékenységét rendeletek 
és határozatok szabályozzák30. A Kötelespél
dány szolgálat kb. évi 1,4 millió darab dokumen
tumot vesz át és juttat el kb. 70 magyar könyv
tárnak. Ha a nyomdából nem érkezik be a rende
letben megállapított 16 példány, akkor az osztály 
feladata a reklamálás, bár igen gyakori, hogy a 
reklamált példányok mégsem érkeznek be. Ek
kor a Gyarapítási osztály feladata, hogy az OSZK 
és a KLTE részére két fizetett példányt megrekla
máljon. Ez a munkafázis a teljes hatékonyságot 
rontó, időnövelő tényező, mivel a munkafázisok 
megduplázódnak. A gombamódra szaporodó ki
adók és nyomdák megjelenésével szinte végre- 
hajthataiannak tűnik a feladat. (A Kötelespéldány 
szolgálaton 10 ember végzi a regisztrációt, szét
osztást, reklamációt, a Gyarapítási osztályon pe
dig négy.)

A helyzet országos jellegű megoldására, a 
rendelet érvénybe lépése óta eltelt időszak kiér
tékelésére az OSZK körlevélben kérte a szolgál
tatásban részesülő könyvtárakat, hogy egy ta
nácskozás előkészítésére foglalják össze tapasz
talataikat, javaslataikat, véleményüket. A
könyvtárak kb. 50%-ban teljesítették ezt a kérést. 
A Kötelespéldány szolgálat a tapasztalatokat 
összegezte és eljutatta a meghívottaknak. 1991. 
március 19-én a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium közgyűjteményi főosztályvezetője
részvételével tanácskozást tartottak, amin az 
összes érintett könyvtár képviseltette magát. 
Megoldási javaslatként hagzott el, hogy meg kell 
erősíteni az ellenőrzést, meg kell teremteni a 
szolgáltatásra kötelezettek érdekeltségét, a jelen
leg érvényes gyűjtőköri szabályzatok alapján 
meg kell vizsgálni a könyvtárak részesedését, s 
ahol indokolt, ott változtatni kell.31. Ez a problé
makör központi (országos) jellegénél fogva kül
ső, felső beavatkozást igényel.

Hatósági feladatok

Jelen pillanatban az OSZK-ban senki sem is
meri jobban Szinai Tivadarnénál a hatósági fel
adatokkal kapcsolatos munka nehézségeit, s a 
vele kapcsolatos konfliktusokat, ezért idézem:
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„Az aukciók szaporodásával a tételek elbírálása, az 
ellenőrzés és a katalógusépítés már túlnő egy ember mun
kaidején (munkaerő a feladatra nincs). Két év az elmaradás 
a védetté nyilvánítások területén, [a restancia felszámolásá
nak] egy része... különmunkaként az elmúlt év során meg
történt. Védettségi ellenőrzésre még soha nem került sor, 
legfeljebb rendőrségi ügyek kapcsán (munkaerő-fedezet itt 
sincs). A kiviteli engedélyezés komolysága végképp illúzió
vá vált. Okai különfélék: a határátlépés liberalizálásától az 
ellentétes kereskedelmi érdekekig sok ok sorolható fel. Kap
csolódik ehhez az árbecslést végző ÁKV helyváltoztatása: az 
Antikvár Osztály jelenlegi helyéről az OSZK nehezen meg
közelíthető, s mivel a határoknál az ellenőrzés esélye csök
ken, kevesen vállalják a közlekedési komplikációt, inkább 
kockáztatnak. Jogszabálymódosítást többször kezdemé
nyeztünk, kérésre tervezetet nyújtottunk be -  válasz nem 
érkezett.”32

Fluktuáció -  információhiány

Ezzel a problémával különösen az Olvasó- 
szolgálaton és a Raktári osztályon találkozha
tunk. Ennek részben az az oka, hogy a frissen 
érettségizett fiatalok általában átmenetinek szánt 
időszakra (egyetemi, főiskolai felvételiig, tanév
kezdésig, ill. a sikertelen felvételi után általában 1 
éves időszakra) jönnek hozzánk dolgozni. Az 
ilyen, eleve rövidre tervezett idő alatt nem alakul 
ki kívánatos mértékben a könyvtárhoz való kötő
dés, különösen akkor nem, ha meghatározott, 
rövid időtartamra kötik a szerződést.

A Személyzeti osztályon ellenőrizhető, hogy 
sokan a középkáderi képzés után a tanulmányi 
szerződésben rögzített egy év ledolgozása után 
a jobb fizetés ígéretével mennek el. A tudo
mányos ambícióval rendelkező fiatal diplomások 
számára gyakran nem tűnik elég vonzónak, hogy 
a heti egy kutatónapon kívül nem kapnak más tá
mogatást. (Az OSZK Évkönyv 1982-ig megfelelő 
publicitást nyújtott, a megjelenésére az igény az
óta is megvan.) Az intézményes nyelvtanulás 
kampányszerű volt, az utolsó nyelvtanfolyamokat 
1989-ben hirdették meg.

A fluktuáció a könyvtár technikai személyze
tét (pl. portások, liftkezelők, teremőrök) fokozot
tabban érinti. Az ő távozásuknak legfőbb oka a 
kedvezőtlen műszakbeosztás, a túl gyakori ügye
let.

Akkor, amikor az információrobbanás szinte 
sosem látott méreteket ölt, ellentmondásnak tűn
het az információhiány. A mindennapi élethez 
szükséges, hogy az ember ismerje a helyét, aho
va tartozik, ismerje a közös célokat, amelyekért

az egész intézmény dolgozik, lássa saját helyét a 
rendszerben. Ha az egyénnek egyre kevesebb 
lehetősége marad a dolgok befolyásolására, ak
kor ettől csak a passzivitása, tehetetlenségérzete 
nő. (Ez különösen érvényes korunkban, az átala
kuló társadalmi és gazdasági viszonyok közepet
te.) A felsoroltak sok esetben szerepkonfliktus
hoz vezetnek, amelynek egyik megoldási módja 
a könyvtárból való távozás.

Az OSZK-KMK és a KLTE T IK  szervezésében 
10 munkatársunk végezte el a két éves informati
kus-könyvtáros kiegészítő szakot. A végzés óta 
eltelt 1 év -  s közülük csupán 1 végez az új 
szakképzettségének megfelelő munkát!

A könyvtárban a hivatalos döntések nagy ké
séssel jutnak el a dolgozókhoz. Nem egyszer 
volt rá példa, hogy a saját intézményünkkel kap
csolatos alapvető változást (pl. a Zárolt kiadvá
nyok tárának megszűnése) a rádió műsorát hall
gatva, véletlenül tudtuk meg.

Apróságnak tűnik, viszont jelentőségét még
sem lehet tagadni: kedvezőtlenül hat, hogy a 
közvetlenül érintett osztályokat kivéve alig tudja 
valaki, hány dolgozója van a könyvtárunknak. 
Megoldása roppant egyszerű lenne, csak az 
OSZK Évkönyv pozitív hagyományait kellene kö
vetni, avagy az éves beszámolóban, a gyakrab
ban megjelenő OSZK Híradóban kellene erről és 
hasonló személyi változásokról (de nem 1 éves 
késéssel!) hírt adni.

A nagy szervezeti változások életbe lépése
kor, átszervezéskor is ismertetni kellene a mun
katársakkal a döntés okát és célját. így nagyobb 
az esélye, hogy magukénak éreznék az új, meg
változott feladatot, és jobban tudnának azonosul
ni vele. Ez elősegítené az intézményi keretekben 
való gondolkodást is.

A megkezdett és félbemaradt, ellenőrzés nél
küli intézkedések demoralizálóan hatnak. Ilyen 
pl. a kötelező arcképes OSZK-belépő használata, 
avagy a portai táskaellenőrzés. Ha egy korszak 
lezárul, akkor arról a folyamatban résztvevőknek 
-  megfelelő értékelés mellett -  tudniuk kell. Ha 
ez nem így van, akkor az hosszú távon meg
bosszulja magát.

Egyéb

Súlyos konfliktussorozathoz vezető bonyo
dalmat okoz, ha a politika, bármiféle pártideoló
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gia beleszól a nemzeti könyvtári munkába. 
Ugyanilyen veszélyes ha a régi reflexek, beideg
ződések érvényesülnek: még most is találkozunk 
feladatleosztással, a feltételek biztosítása nélkül. 
A Nemzetközi cserének a 25% megtakarítást, a 
külföldi intézmények támogatására relatíve keve
sebb pénzből és magasabb könyvárak mellett 
kellene több példányt küldeni. A Horvátországi 
Magyarok Szövetsége az MM Nemzetiségi és Et
nikai Kisebbségi főosztályvezetőjétől 1991. VI. 
24-én 14 folyóiratévfolyamot (összesen 109) pél
dányt kért. A főosztályvezetőnő a feladatot a 
Nemzteközi cserének utalta át, de a szükséges 
pénzösszeg nélkül. (Ugyanezen a levélen ez a 
kézírásos megjegyzés állt: „N.B. A levél küldője 6 
hónapja nem utalja az 50 peri árát.”) Miután a Mi
nisztériumtól nemhogy pénzt, de még választ 
sem kapott a Nemzetközi csereszolgálat, ezért a 
soron kívül kapott minisztériumi rendelést a saját 
szűkös kerete terhére oldotta meg.

Az 1989-es romániai események után a Nem
zetközi Csere a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium illetékes főosztályától -  a romániai 
magyar könyvtárak megsegítésére -  1990 már
ciusában 3 millió forint támogatást kért. A kért 
gyorssegély 1990 novemberében lett átutalva, te
hát az összeg a nagy késés miatt eredeti célját 
nem érte el, mert lényegi felhasználására csak 
1991-ben kerülhetett sor.

Kitekintés

Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti 
könyvtári jellegénél fogva eltér a többi magyar 
könyvtártól. A konfliktushelyzetek, konfliktusok 
oka a szűkös pénzkeret, a nem mindig kedvező 
elhelyezés, de konfliktushelyzetet rejtenek ma
gukban a katalógusok, a számítógépes feldolgo
zásra való átállás, a megnövekedett olvasóforga
lom, a romló állományvédelem. Nem kevésbé 
problémás a külső, központi szolgáltatás sem, a 
nemzetközi csere avagy a kötelespéldány szol
gálat (mindez a teljesség igénye nélkül, hiszen 
ugyanígy meg lehetett volna említeni pl. a rendkí
vül problémás Nemzeti Periodika Adatbázist, a 
bibliográfiai regisztrációt, a nagyszámítógépes 
adatbázisra való átállást, a K + F Információs Inf
rastruktúra Programot. Mindennapos konfliktuso
kat rónak könyvtárunkra a hatósági feladatok is.

Nem részletezem a szevezeti szabályzattal 
kapcsolatos konfliktusokat, viszont az adatgyűj
tés során jócskán találkoztam ilyen jellegű anya
gokkal is. Ezek áttanulmányozásából azt a követ
keztetést szűrtem le, hogy túlzottan megnőtt 
azoknak a konfliktusmegoldási kísérleteknek a 
száma, amelyek szervezeti változással járnak, 
ezért megoldásként egy összkönyvtári szemlélet
ben (s nem részfeladatokban) gondolkodó új 
szervezeti és működési szabályzatot kell létre
hozni. Itt külön megfontolásra javaslom a döntési 
szintek újragondolását. Ezt a korszakot éljük 
most: a területek vezetői saját szemszögükből 
vizsgálva elkészítették helyzetfeltáró munkájukat, 
ezeknek minél szélesebb körű vitára bocsátása, 
elemzése vezethetne egy új, a kor követelménye
inek megfelelő szabályzat kidolgozásához. Ez a 
munka akkor mondható sikeresnek, ha a konflik
tushelyzetek mélyreható, objektív elemzése meg
történik. Minőségét pedig az fogja meghatározni, 
hogy milyen hosszú távon tud a nemzeti 
könyvtár elvárásainak megfelelő dokumentummá 
válni.
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FIÓKKÖNYVTÁR -  FALUSI BOLTOKBAN. -  Angliában a Norfolk Megyei Könyvtár kétéves kísérlet 
formájában (31 000 font, központi alapból kapott költségvetési kerettel) három eldugott falu boltjában 

létesít fiókkönyvtárat, a megye falufejlesztési programja keretében. A könyvtárakat rákapcsolják a 
Megyei Könyvtár számítógépére, így az egész megye könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásait 

közvetíteni tudják használóik -  elsősorban öregek és gyerekek -  számára. A kísérlettel a bibliobuszos 
ellátás alternatívájának lehetőségét akarják kipróbálni.

(BLRDD Research Bulletin, 1992. tavasz)

AZ ÁLLOMÁNY SAVTALANÍTÁSÁT a technika jelenlegi állása szerint a 21. század első felében fejezi be 
az újraegyesült Németország „kétágú” nemzeti könyvtára (a frankfurti Deutsche Bibliothek s az immár 

ennek részét alkotó leipzigi Deutsche Bücherei). A Frankfurtban készülő, Leipzigbe szállítandó két 
hatalmas készülékben évente közel 500 000 kötetet tartósíthatnak. Kb. 3 óráig tart egy könyvcsomag 

kezelése: előkészítése, vegyszerrel való átitatása, szárítása. (A frankfurti állomány savtalanítását 
valószínűleg bérmunkában végeztetik, külső cégekkel.) -  1990 óta egyre több mű jelenik meg 

savmentes papíron, főként a tudományos munkák közül; az új kiadványok egyre nagyobb része tehát
már nem szorul majd kezelésre.
(DBI-Pressespiegel, 1992. márc.)
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mai példák jelenlétét. A Könyvtári Figyelő koráb
biakban megszokott évi hatszori megjelenését 
hozzáigazítottuk a referáló lap negyedéves 
anyaggyűjtési ciklusához. Bár ezzel veszettünk 
két számot -  összességében csak néhány ívet 
- ,  megtakarítottuk a nyomdaköltséget, és gaz
dagodtunk a külföldi könyvtári gyakorlatot és el
méletet bemutató referáló rovattal. A Könyvtári 
Figyelő korábbi „Tanulmányok”, „Kitekintés” és 
„Könyvismertetés” rovatait megőrizve, folytattuk 
a lap régi hagyományait is. Azt, hogy időközben 
a lap formája, mérete, külső megjelenése is meg
változott, az magyarázza, hogy a nyomdagépek 
hibája következtében a korábbi kisebb formátu
mot nem tudták többé hibátlan minőségben elő
állítani, ezért a gép által kezelhető, az A/4-es mé
rethez közelítő nagyságra kellett áttérnünk. Ha 
már ennyi minden megváltozott a lap körül, ak
kor viszont „terveztessünk új borítót is” jelszóval, 
az OSZK grafikusa elkészítette a szám új köntö
sét, s a műszaki szerkesztést végző kolléganővel 
kialakítottuk az új belső tipográfiát. Az átszerve
zéssel egyidőben átvettük a megújult folyóirat 
terjesztését is.

így telt el az új folyam első éve. Szükséges
nek éreztük, hogy visszajelzést kapjunk olvasó
inktól, ezért született meg a kérdőív ötlete. Úgy 
gondoltuk, hogy a kérdésekre kapott válaszok
ból, témajavaslatokból, egyéb ötletekből ponto-
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sabban megtudjuk majd, milyen lapot várnak tő
lünk a könyvtárosok.

A Könyvtári Figyelő és a többi országos 
könyvtári szaklap között az idők során kialakult 
egyfajta munkamegosztás, amely alapján sokáig 
áttekinthetőnek és kiszámíthatónak nevezhettük 
e szaklapok profilját. Tudható volt, hogy pl. a 
Könyvtáros, a Tudományos és Műszaki Tájékoz
tatás, a Könyvtári Figyelő, a Magyar Könyvszem
le stb. milyen típusú közleményeket publikál. 
Ebben az időben alakult ki, hogy a Könyvtári Fi
gyelő a hazai könyvtárügy, könyvtárpolitika or
szágos jelentőségű elméleti kérdéseivel foglalko
zó, ha lehetséges, inkább elméleti megközelítésű 
tanulmányokat ad közre, hangsúlyosabban fog
lalkozik a társadalomtudományi szakkönyvtárak 
munkájával és támogatja a könyvtárosképzést. 
Emellett folyamatosan figyeli és bemutatja a 
könyvtárügy szempontjából említést érdemlő kül
földi gyakorlatot és elméletet is, továbbá felhívja 
a figyelmet az érdemleges hazai és külföldi új 
könyvekre is a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
gyarapodása alapján. A társadalom életében be
következett változásokkal egyidejűleg, de szoros 
összefüggésben azzal is, hogy a könyvtári szak
sajtó szerepe és az egyes lapok léte is megkér
dőjeleződött, megkezdődött a profilok összemo
sódása, megjelentek a párhuzamos publikációk, 
a másodköziésekről (átvételekről) ne is beszél
jünk, ami tényleg felesleges luxus.

A kérdőívre kapott válaszok érzékeltették, 
hogy ezen a téren az olvasók ugyancsak érzik a 
bizonytalanságot, és igényük van az átfedéseket 
mellőző, áttekinthető profilú szaklapokra.

A kérdőívről

A kiküldött kérdőívek száma 800 volt, a visz- 
szakapott kérdőívek száma 50, azaz ötven. Itt 
akár befejezhető is lenne ez az írás, mert az em
lített arányokból következően komikus lenne 
részletes elemzést adni és következtetéseket le
vonni. Ugyanakkor az esetet jellemzőnek tekint
hetjük, már önmagában is jelzés értékűnek, de 
azt is mondhatjuk: miért ne lenne fontos nekünk 
ötven olvasó világosan kifejtett véleménye a 
munkánkról? A következőkben tehát 50 könyv
táros véleményét ismertetjük, azokét, akik vették 
a fáradságot, és a kérdőívek (és egyebek) iránti

közömbösségüket és érdektelenségüket legyőz
ve, megörvendeztettek bennünket véleményük
kel.

A kérdőív, mivel nem akartuk nagyon megter
helni az olvasókat, összesen 16 kérdést tartalma
zott. Utólag átnézve megállapítható, hogy két 
esetben összevonva kellett volna kérdeznünk (a 
7. és 8. kérdés ugyanarra irányult, nevezetesen a 
lap tartalmára és a megírandó témákra, míg a 13. 
és 14. kérdésben a formai megoldásokkal kap
csolatos véleményükre kérdeztünk rá).

A kérdőívet nem akarjuk megismételni, de 
azok számára, akik már nem emlékeznek rá, 
hadd idézzem fel, hogy néhány adminisztrációs 
kérdés (az előfizető könyvtár típusa; átlagosan 
milyen mélységig olvassa el a lapot; mióta előfi
zetője a lapnak; milyen egyéb hazai könyvtári 
szaklapokat olvas; használja-e a MANCI adatbá
zist, mint a lap Külföldi folyóirat-figyelő rovatának 
teljes, gépi változatát) után a tartalmat és a minő
séget vizsgáló kérdéseinket tettük fel ( 
szerint a lap tartalma...; mit változtatna meg, mit 
hiányol, mivel foglalkozna, milyen témáról olvas
na szívesen; mennyire elégedett a magyar és a 
külföldi részek arányával; mennyire tartja infor
matívnak a Külföldi folyóirat-figyelő rovatot; mi
lyennek látja a lap szerepét a magyar könyvtári 
sajtó életében), majd pedig a lap külső és belső 
megjelenésével kapcsolatos véleményükre kér
deztünk rá.

A válaszolókról

Válaszolóink zöme városi könyvtár munkatár
sa (20 fő), szakkönyvtárban dolgozik 13 fő, felső- 
oktatási intézmény könyvtárában vagy tanszéken 
dolgozik 11 fő, a többi válaszló kisebb közműve
lődési könyvtárakban, a nemzeti könyvtárban, il
letve iskolai könyvtárban dolgozik. Három új elő
fizetője is akadt a válaszolók között a lapnak, de 
a döntő többség régi (akár hűségesnek is mond
ható) olvasónk, s hárman közülük a kezdetektől 
fogva olvasói, előfizetői a lapnak.

A Könyvtári Figyelőn kívül rendszeresen olva- 
sott/járatott folyóiratként a legtöbben a Könyv
tárost említették (41 fő), majd a Könyvtári Levele- 
ző/lapot (28 fő) és a Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatást (22 fő), ezek után következik a Ma
gyar Könyvszemle (7 fő). A további lapok, az em-
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Illések csökkenő sorrendjében: Orvosi Könyv
táros (4), Könyvtári Híradó (4), Műszaki Egyetemi 
Könyvtáros (2), Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Könyvtárosok Tájékoztatója (2), Health 
Information and Libraries (1), MAKSZAB (2), 
MNB (1) -  ez utóbbi kettő ugyan bibliográfia 
továbbá említettek még néhány megyei könyvtári 
híradót (4) is. Két olyan lapról is megemlékeztek, 
amelyek már megszűntek vagy átalakultak, ezek 
a Könyv és Nevelés és az Információ, Elektroni
ka.

A válaszolók fele úgy nyilatkozott, hgy egy- 
egy számnak legalább a felét elolvassa, 40%-uk 
pedig még ennél is többet, a lap mintegy 75%-át 
olvassa el. Az egyes folyóiratszámok 25%-ánál 
kevesebbre egyik sem értékelte az általa elolva
sott írások mennyiségét.

A lap tartalmát érintő válaszok

Nagy általánosságban -  négy előre meg
adott jelzőből való választással -  kérdeztük a vé
leményüket a lap tartalmáról. Ketten kielégítőnek, 
az összes többi válaszoló jónak, 10%-uk pedig 
kiválónak minősítette. A válaszok egy része a 
lappal szemben kialakult általános elvárásokat 
tükrözi, a másik fele konkrét támajavaslatokat, 
ötleteket adott a továbbiakhoz. A válaszolók egy 
része olyasvalamit kér számon tőlünk, ami -  hi
tünk szerint -  nem a mi feladatunk, azaz nem 
egy negyedévenként megjelenő lapé (pi. alapít
ványi hírek). A válaszokból az is kiderül, hogy „ki
nek a pap, kinek a papné”, azaz, amit az egyik 
olvasó erénynek tart, azt a másik lehet, hogy fö
löslegesnek minősítette és viszont. Különösen 
három területen szóródtak ilyenképpen a véle
mények: volt, aki túl soknak érezte a számítógé
pesítéssel, könyvtártechnikával foglalkozó írások 
arányát, mások viszont kevesellték, és még több, 
még konkrétabb írást várnának a szoftverektől és 
az egyes alkalmazások tapasztalatairól, azaz ki
mondottan a „my system”-re kíváncsiak. Volt, aki 
szóba hozta a tematikus blokkokat, és jónak mi
nősítette azokat, egy másik olvasónk viszont arra 
figyelmeztetett, hogy bánjunk csínján a tematikus 
részekkel, mert a negyedéves megjelenés miatt 
amúgy is erősebben kell szelektálni, s számos 
fontos téma még így is kimaradhat. Még egy pél
dát említenék az egyes könyvtártípusokról szóló

írásokról: volt, aki sokallta a szakkönyvtárak, 
egyetemi könyvtárak szerepeltetését és hiányolta 
a közművelődési könyvtárakról szóló írásokat, 
mások viszont még többet olvasnának a szak- 
könyvtárak, felsőoktatási könyvtárak problémái
ról. Többen említették, hogy szívesen olvasnának 
az alapítványokról és egyéb támogatási lehető
ségekről is. Emlékeztetnünk kell olvasóinkat arra, 
hogy a közművelődési könyvtárak napi problé
máival elvben a Könyvtáros foglalkozik, a közmű
velődési könyvtárakat is érintő legfrissebb infor
mációkról a Könyvtári Leveiező/lap tájékoztatja a 
szakmát. Ha az alapítványok és az egyéb támo
gatási formák szerepeltetésén az olvasó a konk
rét lehetőségek számbavételét és a figyelemfel
keltést érti, akkor azt nem célszerű egy negyedé
ves megjelenésű laptól számon kérni, hiszen a 
frissesség, az aktualitás, a gyorsan avuló infor
máció nem lehet elsődleges jellemzője egy ilyen 
ritkán megjelenő lapnak. Azt viszont máris meg
ígérhetjük, hogy általában az alapítványokról (el
sősorban a nagy külföldiekről) rövidesen össze
foglalást olvashatnak. Többen érezték úgy, hogy 
túlhangsúlyozzuk a külföldi helyzetet bemutató 
írásokat, mások viszont ezt tartják a lap erőssé
gének és még többet olvasnának belőle. A 
középarányt azok a vélemények képviselik, me
lyek szerint, úgy jó a két rész aránya, ahogy 
most van. Többen viszont több hazai bemutatást, 
ismertetést kérnek számon rajtunk. A stílust né
melyek emelkedettnek és nehézkesnek érzik, szí
vesebben vennék a Könyvtároshoz közelítő nyel
vezetet. Szerencsére e döntő „többség” abban 
látja a lap erényét, hogy hosszabb, tanulmány 
jellegű, igényes írásokat is publikálunk.

Lássuk most azokat az ötleteket, amelyeket 
olvasóink velünk együtt fontosnak tartanak, és mi 
ezúton is megpróbálunk szerzőket keresni a té
mák kidolgozásához. Olvasóink szeretnének töb
bet tudni a készülő új könyvtári törvényről, a 
könyvtárpolitikai kérdésekről, általában a hazai 
könyvtárügy aktuális problémáiról, a könyvtári 
marketingről, a könyvtárakban megvalósítható 
vállalkozási lehetőségekről. Szívesen olvasnának 
írásokat a nemzeti könyvtár központi szolgáltatá
sairól (tervezzük pl., hogy a hazai számítógépesí
téshez nélkülözhetetlen magyar MARC-formá- 
tumról, illetve a DOBIS/LiBIS-ről majd a gyakor
lati tapasztalatok alapján beszámolunk -  de 
egyelőre nehéz rávennünk a szerzőket a meg
szólalásra); s -  a magyar intézetek könyvtárait 
bemutató sorozatunkhoz hasonlóan -  elképzel
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hetőnek tartják a városi könyvtárak, szakkönyvtá
rak bemutatását is. Cikket várnak a nemzetiségi 
könyvtárellátásról is. Eddig idegen volt lapunktól 
az interjú műfaja, bár vitát, esettanulmányt alkal
manként már közreadtunk. A műfaji színesítés öt
letén korábban már magunk is gondolkoztunk, s 
valószínűleg a jövőben kipróbáljuk (egyébként 
ilyen, interjúra épülő tanulmányt készített lapunk 
előző számában Kaposváriné Dányi Éva és 
kas Eszter a könyvtárellátással, könyvterjesztés
sel foglalkozó hazai vállalkozások bemutatásá
val, és hasonlót tervezünk a képviselők tájékozó
dási szokásainak bemutatására). Úgy érezzük, 
olvasóink szívesen vennék, ha jobban orientál
nánk őket, szükségét látják a prognosztikának, a 
jövőkép felmutatásának is. Az országos szakla
pok között kialakult profilokból következően tör
téneti tárgyú írást csak ritkán jelentettünk meg 
eddig. Egyik olvasónk több történeti tárgyú írást 
iátna szívesen a lapban. Erre azt mondhatjuk, 
hogy egy-egy fontos, történeti írást a továbbiak
ban sem fogunk visszautasítani, de a negyedé
ves megjelenés mellett ennél többre nem vállal
kozhatunk.

A külföldi és a magyar rész helyes arányának 
kialakítása sok fejtörést okozott a lap megújítása
kor. Ezért kérdeztünk rá külön is három kérdés
ben erre. A válaszolók többsége (több mint a 
fele) jónak érzi az arányt; egyikük azzal indokolta 
válaszát, hogy a magyarországi könyvtári hely
zettel más szaklapok is foglalkoznak, viszont a 
Könyvtári Figyelő az egyetlen olyan folyóirat, 
amely széles körben olvasott és kitekintést ad a 
külföldi helyzetről. Egy másik vélemény ennél ha
tározottabban fogalmazott: Könyvtári 
feladata, véleményem sze
föld dolgaival való megismeAkik a ma
gyar publikációk arányát szeretnék hangsúlyo
sabban látni, arra figyelmeztettek, hogy a napi, 
könyvtárügyi problémáknak, a kőnyvtárgépesí- 
tésnek, a központi szolgáltatásoknak, a könyvtár
ellátásnak, a finanszírozás gondjainak még több 
helyett kellene adni.

A válaszolók által említett témák egy része 
korábban már bennünket is foglalkoztatott, s az 
esetek egy részében már határozott cikkígérete
ink is vannak (pl. a nemzetiségi könyvtárügyről, 
de várunk egy szemletanulmányt az elektronikus 
könyvterjesztésről is). Tervezzük a közművelődé
si könyvtárak problémáinak általánosítható for
mában történő bemutatását, esetleg egy törté
neti írást a megyei könyvtári hálózat kialakulásá

ról, s konkrét gépi rendszerek bemutatása is vár
ható. Tehát egy kis türelmet kell kérnünk, s rövi
desen olvashatják majd az említett írásokat is.

Mivel a Könyvtári és Dokumentációs Szakiro
dalom beépítése sarkalatos lépése volt a Könyv
tári Figyelő átalakításának, arra is kíváncsiak vol
tunk, miképpen értékelik ezt az olvasók. Az 50 
válasz azt igazolta, hogy az új rovat megjelenése 
informatívabbá tette a lapot és elősegítette a 
jobb tájékozódást, s azt is pozitívumnak tekintet
ték, hogy nem két lapot kell átnézniük, ha tájéko
zódni akarnak, hanem egyben megtalálható a 
teljes külföldi helyzetkép is. Mindössze ketten 
nyilatkoztak úgy, hogy észre sem vették az új ro
vat megjelenését. 15-en kiválónak minősítették a 
referátumokat, 25-en a cikkeket tükrözőnek, 8 ol
vasó ellenben informatívabb referátumokat sze
retne olvasni. Ehhez kapcsolódott a MANCI adat
bázis használatára irányuló kérdésünk, amelyből 
kiderült, az 50 válaszolóból ötnek a munkahelyén 
(emlékezzünk vissza, hogy zömében városi 
könyvtárakról és szakkönyvtárakról van szó) 
használják a Külföldi folyóirat-figyelő rovat teljes 
gépi változatát, a MANCI-t is.

Formai kérdések

Bár nem a forma, hanem a tartalom a lénye
ges, talán érthető, hogy ha már tipográfiai, grafi
kai változás kísérte az új folyam megjelenését, kí
váncsiak voltunk a lap külső megjelenésével kap
csolatos véleményükre is. Harminchármán jónak, 
tetszetősnek, jól olvashatónak, áttekinthetőnek 
tartották, 13 olvasónk kiválónak, négyen viszont 
csak kielégítőnek. A korábbi kisebb méret (B/5- 
ös) kedvesebb volt néhány olvasónknak, zsebre 
(táskába) lehetett dugni, a utazáskor is olvasható 
volt; az új nagyobb is, vaskosabb is, nem lehet 
csak úgy kutyafuttában beleolvasni, méreténél 
fogva szinte rászorítja az embert, hogy időt szán
jon rá, leüljön és könyvként olvassa.

A borítóról az egyik vélemény úgy hangzott, 
hogy „ végre egy európai külsejű lap”, mások
szerint figyelemfelkeltőbbet is találhattunk volna, 
illetve csináltathattunk volna. Ismét más véle
mény szerint a lap tipográfiája és a borító egy ki
csit eklektikusnak hat. A válaszolók döntő több
sége tetszetősnek minősítette a lapot, és volt, aki 
ezt írta: „jó kézbe venni”.
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Végezetül

Megkérdeztük azt is, milyennek látják olvasó
ink lapunk szerepét, helyét a hazai könyvtári 
szaksajtóban. Szakmai tartalmáról a válaszolók 
több mint a fele dicsérően nyiltakozott, s vezető 
szerepűnek minősítette lapunkat. „Tanulmány ér
tékű megszólalások jószerivel csak itt olvasha
tók”, „Nagyon lényeges, hogy legyen ilyen lap, 
mert ablak, kitekintés a világra. Mégha fájó is.” 
Mások úgy vélték, hogy az egyik legfontosabb 
könyvtári szaklap, a Könyvtárossal, illetve a TMT- 
vel együtt, örültünk, hogy volt, aki észrevette 
szerkesztőségünk tudatos törekvését a tárgyila
gosságra és objektivitásra. A nemzetközi kitekin
tést a lap igen fontos rovatának értékelték, mert

elősegíti ismereteik bővítését és szinten tartását. 
Egy másik olvasónk „az egyetlen tudo
mányosnak tekinthető orgánumnak” tartja. Az át
futási időt hosszúnak látják és a négyszeri meg
jelenést többen is kevesellték.

Végül is az ötven válaszból lényegében pozi
tív kép rajzolódott ki: a szerkesztőség jól haszno
sítható témajavaslatokat nyert, az, hogy terveink 
és az olvasók érdeklődése megegyezik, megerő
sített bennünket abban, hogy jó irányba hala
dunk a külföldi és a hazai könyvtári gyakorlat be
mutatásával. A kritikai észrevételeket köszönjük, 
sok esetben jogosnak tartottuk, a tanácsokat 
igyekszünk megfogadni, s reméljük, hogy ha egy 
pár év múlva újabb felmérésre kerül sor, a vála
szolók igazolnak majd bennünket.

AZ ISDS-JEGYZÉK CD-ROM-ON is megjelent, ISSN Compact címmel; a világ mintegy 600 000 időszaki 
kiadványának ISSN-jét tartalmazza. Szerepel a lemezen az időszaki kiadványok címszavainak

nemzetközi rövidítésjegyzéke is.
(ACCIS Newsletter, 1992. márc.)

KELET-EURÓPAI „SZABAD SZÓ” BIBLIOGRÁFIA szerkesztésére készül az Európai Könyvtári 
Együttműködési Alapítvány (EFLC, European Foundation for Library Cooperation), más néven „Genfi 

Csoport”. A bibliográfia felölelné mindazokat a könyveket, brosúrákat, folyóiratokat, amelyeket 
kelet-európai szerzők 1945-1990 között külföldön vagy szamizdatként otthon adtak ki (akár 

anyanyelvükön, akár fordításban). Elkészítéséhez jól képzett bibliográfusok együttműködése 
szükséges Kelet- és Nyugat-Európa országaiból, valamint Amerikából. A módszertani mintát a német 
„száműzött irodalom” bibliográfiája szolgáltatja, amelyet a Deutsche Bibliothek adott ki. -  Jelentős 
költségekkel jár a munka; akkor kezdenek majd hozzá, ha biztosították anyagi alapjait, európai és

amerikai alapítványok támogatását elnyerve.
(EFLC Newsletter, 1991. nov.)
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9. A szintaxis körül

9.1 Játékból komolyan

A törzs és az ágak 2.

(Horváth Tibor kandidátusi érte
kezésének bemutatása)

Darányi Sándor

Kosztolányi ismert évődésével, a fordítás ha 
szép, nem hű, ha viszont hű, akkor nem szép. 
Hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Az eddi
giek ismeretében nem is lehet vitás - a tökéletes 
indextételtől nem kevesebbet várunk, mint hogy 
e játékos lehetetlent komolyan valóra váltsa. A 
mozgó jelentés azért talppontja következő érve
inknek, mert a magyarnál kötöttebb szórendű 
nyelvekben nem, vagy alig fordul elő. Azaz a mi 
mondataink viszonylag jó l tűrik a szórend permu
tációját. A fenti példában - melyhez hasonlókat 
Hon/áth Iván idéz, az ófrancia Roland-ének sora
inak sorrendi forgatásával is kísérletezve (Hor
váth 1992:95-96) - a mondat értelme, a házassá
gi ajánlat ugyanaz marad, jelentése azonban 
aszerint változik, mely szavak kerülnek a na
gyobb nyomatékkai bíró pozíciókba, a mondat 
fókuszába. A nyomatéknak a mondaton végigvo
nuló, ereszkedő rangsora módosítja a szavak 
összességének jelentését, ahogyan azok az ér
telmet megtestesítik.

Mindez egyrészt azért fontos, mert a jelen
tésnek ez a fajtája ezek után relációnak, nem en
titásnak tűnik, másrészt pedig azért, mert e relá
ciónyalábot a szavak sorrendjének forgatása, 
permutációja által közelítettük meg. Ez a gondo
lat a magyartól távol, az angol nyelvből dedukált 
mélyesetgrammatikák táján fog felbukkanni az 
értekezésben, Derek Austin jóvoltából, a PRECIS 
egyik fogásaként. Addig azonban még két kitérőt 
kell tennünk, az egyiket általában a relációk, a 
másikat pedig a tézauruszok vidékére.

Bevezetésül - egy eszme születésének mar
gójára - Horváth Tibor néhány kérdést tesz fel.

9.2 Ugyanarról másképp

Ismét Gardin gondolata -  Kolumbus tojása 
-  idézhető, ha objektumok, eszmék, dokumen- *

* A tanulmány első részét lapunk 1991. 1. számában 
publikáltuk. Emlékeztetjük olvasóinkat arra is, hogy 
Darányi Sándor szubjektív „széljegyzeteit” a szöveg
ben kurzívval szedtük. (A szerk.)
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tumok leírására valamilyen nyelv vehető igénybe, 
miért ne lehetne ennek a nyelvnek relációit a ter
mészetes nyelvből származtatni?

Az információs rendszereknek feltett kérdé
sek is, a rendszer nyújtotta válaszok is termé
szetes nyelvűek. Miért nem lehet közel álló az is 
a természetes nyelvhez, ami a kérdés és a válasz 
között van? Kisebb lenne a minden átalakítást, 
transzformációt kísérő információveszteség.

Már nem vitás, hogy a természetes nyelv pro
dukálja az indexelő kifejezéseket, vagy közvetle
nül szövegszavak formájában, vagy közvetve 
tárgyszójegyzékek, szabályozott szótárak, tézau- 
ruszok induló szóanyagaként. Ha a természetes 
nyelv alkalmas az indexelő terminusok prezentá
lására, miért ne lenne az a kapcsolatok meghatá
rozására is?

A természetes nyelv abban is mintája az osz
tályozásnak, hogy benne az elemi egységek 
(szavak) a gondolatot hordozó mondatokká for
málódnak. Vagy sokat citált analógiánkkal fogal
mazva: az ornamentikái elemek kompozícióvá 
állnak össze benne.

Végül, a tájékoztatás helyzete az információ 
áradatával szemben teljesen reménytelen auto
matizálás nélkül. Az automatizálás pedig szöveg- 
elemzésre épül. Ha a szövegek amúgy is analizá
lásra kerülnek, akkor miért nem iehet a szó- és 
kifejezés elemzés eljárásait összekötni a viszony- 
rendszer elemzésével?

Ez a négy kérdés három feltételt szab meg.
-  Minden szövegelemzés konkrét nyelvhez 

van kötve. (Orosz, angol, magyar, stb.) Az 
elemzési eljárások csupán analógiaként vi
hetők át egyik nyelvről a másikra. Az elem
zéseket ennek folytán a tájékoztatás forrás
dokumentumainak minden nyelvén el kell 
végezni.

-  A tudomány nemzetközi, a szövegek külön
böző nyelvűek. Azokat a relációkat azonban, 
amelyeket bármilyen eljárás meghatároz, 
már nem lehet egyik nyelvhez sem kötni. Va
lamilyen „metanyelvi”, nyelvek fölötti, min
den nyelvben élő, közös viszonyrendszerre 
lenne szükség. Kérdés, hogy az általános 
nyelvészetben megvan-e a felkészültség er
re?

-  Végül, a kapcsolatoknak nemcsak szemanti
kai relációknak kell lenniök, amelyek tisztába 
teszik a kifejezések jelentését és bizonyos 
kontextustól független viszonyok meghatá
rozását engedik meg (pi. hogy a ló patás

emlős), hanem szintaktikaiaknak, hogy az 
adott szövegben érvényes viszonyrendszer 
transzformációja megőrizze a szövegbéli 
rendezettséget. Azaz: a csak fogalmaknak a 
dokumentumokhoz rendelésével végzett 
osztályozás helyett -  ez képes rámutatni a 
témára -  olyan eljárás szülessen, amely a 
gondolatot, tézist, elméletet, tehát a szöveg 
mondandóját, állítását képes felmutatni. Az 
osztályozás számára a természetes nyelv
nek fontossága mind lexikai, mind szintakti
kai szempontból a fentiekből ered. Ebből 
még nem következik, hogy az információt le
író nyelvnek szövegszavasnak keli lennie.

Aligha kell azonban azt kifejteni, hogy a ter
mészetes nyelv viszonyrendszere soha nem ké
pezhető le egyértelműen osztályozási kapcsola
tokká. Az elemzés nehézsége éppen abban áll, 
hogy a kapcsolat többértelmű: egy osztályozási 
viszonynak több grammatikai eset felelhet meg, 
és viszont.

Az első (alighanem egyetlen) közlemény, 
amely a magyar nyelv esetrendszere és az osztá
lyozási relációk közt kapcsolatot keresett, 1968- 
ban látott napvilágot. Ez is csak a magyar hatá
rozórendszerrel foglalkozik. Példaként bemutat
juk annak igazolására, hogy a határozók 
esetrendszere miként alkalmas osztályozási relá
ciók meghatározására. A magyar határozók az 
alábbiak:
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1. csoport: -ben, valamin, -nél, valahol, -kor;
2. csoport: -bői, -rőt, -tői, valami miatt;

3. csoport: -be, -re, -hez, valameddig, -nek,
valamivé, valami célból;

4. csoport: ismétlődés, valamiül, valami mó
don, -ként, valahányszor;

5. csoport: -vei, -síül.
Az öt kapcsolatfajta azonban csak kontextus

ban élhet, nem építhető be a tézauruszba, tárgy
szógyűjteménybe.

9.3 A relációktól a mélyesetig

Mindjárt adódik tehát az információkereső 
nyelvek és az osztályozási rendszerek relációi
nak egyik fontos típuspárja. Léteznek olyanok, 
amelyek az indextételben élnek és a kifejezések 
szintaktikai viszonyait fejezik ki. Az indextételt 
egésszé, mondatértékűvé konstruálják. A másik 
fajta kapcsolat az osztályozási kifejezések szótá
rába, tézauruszba, tárgyszójegyzékbe épül be. 
Független az indextételektől.

E megkülönböztetés megjelenik Gardin rend
szerében, a SYNTOL-ban. Ott a priori a kapcso
lat akkor, ha előre tudható és a term definíciójá
tól függ. A reláció a posteriori, ha csak a szöveg 
vizsgálatából határozható meg. Az előbbi sze
mantikai kapcsolat, az utóbbi szintaktikai. Pl. a 
„szék” alárendelt viszonyban áll a „bútor”-ral, ez 
a fogalom definíciójából derül ki: a szék olyan 
bútor, amely... Ez a viszony tehát szemantikai, a 
priori. A szék azonban lehet pl. artisták eszköze 
egy mutatványban. Itt a szék a kellékek egyike, 
de ez a kapcsolat nem ered a definícióból, csak 
a kontextusból állapítható meg. Csak az adott 
szövegben keletkezett viszony, a szerző hozta 
létre, érvényessége is csak az adott szövegre ál
lítható.

Kezd kibontakozni a kapcsolat két fajtájának 
természete. Az is, hogy miért kell ezeket így elkü
löníteni. Hiába épül be ugyanis egy tézauruszba 
vagy más szótárba a szék-bútor faj-nem reláció, 
mert ez aligha segít azon, akit a székekkel végre
hajtható artistamutatvány után keres. A kereső- 
kérdések sem az egyedi fogalmak szerint, vagy 
ezek egyszerű halmazata alapján hangzanak el, 
hanem a mondatok szintjén: a kérdésben az ele
mek szintaktikai kapcsolatokkal összeforrott kife
jezésekké válnak. A példánál maradva: a szék

instrumentum, eszköz, a természetes nyelvben 
eszközhatározó, az osztályozásban instrumentá
lis viszonyban kell megjelenjék. Semmire nem 
megyünk azzal, hogy a szék bútor.

De honnan származzanak akkor a relációk? 
Ismét csak kérdezhető, hogy ha az információ le
írására szolgáló nyelv elemei a természetes 
nyelvből valók, akkor eredhetnek-e innen a relá
ciók is?

Derek Austin érdeme, hogy a generatív 
grammatika mélyesetrendszerét felfedezte erre a 
célra és inkorporálta az osztályozáselméletbe. 
Lépése igen merész volt, mert a nyelvészek ma
guk is bizonyos szkepszissel fogadják ezt az el
méletet. Noam Chomsky sem tekinti mélystruktú
ra koncepcióját megállapodott elméletnek.

A mélyesetrendszer Fillmore nevéhez fűző
dik, s lényegében azt mondja ki, hogy miként a 
mondat felszíni struktúrája alatt húzódik a mon
datkezdeményeknek az a mélyrétege, melyből - 
a megfelelő szabályokat betartva - szabatos köz
leményt generálhatunk, úgy épül a mondat sze
mantikája is egy mélyebben fekvő, a felszíni je 
lentést viszonyegyüttesével meghatározó talap
zatra. E talapzat moduljai, kockakövei hat, de 
esetleg több mélyeset: a cselekvő, a cselekvés 
és a művelet tárgya közötti változó viszonyrend- 
szer stabil nézetei. Austin a PRECIS céljaira Fill
more rendszerének továbbfejlesztett, kilenc 
mélyesetet tartalmazó változatát vezette be.

Az esetrendszer így alakul:

1.Szenvedő, patientivus (patient)
Dolog, amelyen végbemegy a rajta végrehaj
tott, az ige által megnevezett cselekvésnek 
megfelelő feltétel- vagy állapotváltozás. A fa 
magas. János betörte az ablakot.
2. Komplementum
Kiegészíti, részletezi, specifikálja az igét. Já
nos egy himnuszt énekel. János hatvan fon
tot nyom.
3. Eredmény, factitivus
Az ige által kifejezett cselekvés eredménye, 
terméke. János épített egy házat.
4. Kedvezményezett (beneficiary)
Rá irányul a cselekvés, anélkül azonban, 
hogy helyzete, vagy a feltételek megváltozná
nak. János elveszítette a pénztárcáját.
5. Cselekvő, agentivus (agent)
A cselekvés végrehajtója, ösztönzője. János 
újságos olvas.
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6. Eszköz, instrumentális
Amit/akit a cselekvő felhasznál a cselekvés 
végrehajtásához vagy ösztönzéséhez. János 
egy késsel elvágta a kötelet.
7. Átélő (experiencer)
Képessége az ige által hordozott cselekvés 
felfogása, de maga nem megy át állapotvál
tozáson. János szerelembe esett Máriával.
8. Hely, locativus
A térbeli korlátozás esete. Budapesten hideg 
tél volt.
9. Idő, temporalis
Az időbeli korlátozás esete. Tegnap esett az 
eső.

Az eseteket generáló igéknek négy fajtája 
van. Kifejezhetnek:

-  állapotot (az út széles, a váza törött)
-  folyamatot (a ruha beszakadt)
-  „tárgyatlan” cselekvést (a madarak elköltöz

tek)
-  „tárgyas” cselekvést (János betörte az abla

kot).
Az esetrendszert „univerzális”-nak mondják, 

mindenesetre a nyelvtől függetlennek. (A néki tu
lajdonított univerzális grammatika ellen Chomsky 
tiltakozott, mondván, hogy nincs univerzális gram
matika, csak univerzális grammatikai elmélet.)

Ha a mélyesetrendszer bármely természetes 
nyelvben képes megszerkeszteni a mondatot, 
akkor az osztályozásban is viszont kell látnunk 
őket. Mielőtt erre a problémára rátérnénk, a relá
ciók miatt egy viharos gyorsasággal elterjedt 
irányzatot érdemes megvizsgálni.

Intermezzo: a tézauruszok

A hatvanas és hetvenes években általánossá 
vált az a felismerés és meggyőződés, hogy a re
lációk az osztályozásban elem-értékűek. Ez a 
rendszerelméleti fogalom azt jelezte, hogy a relá
ció az osztályozó/indexelő rendszereknek 
ugyanolyan értékű része, mint a szótári egysé
gek, illetve fogalmak.

A tézaurusz relációk azonban kontextustól 
függetlenek, a kapcsolatokból csak annyit lehet 
egy tézauruszba beépíteni, amennyit a fogalmak
ról önmagukban állítani lehet. A már ismert kifeje
zéssel élve, a priori relációkra koncentrál. Egy té
zaurusz nem képes megmondani a felhasználás

módját, nem szól semmit arról, hogyan lehet a 
szöveg kapcsolatait megőrizni. Tehát nem tesz 
eleget a kapcsolatmegőrző transzformáció köve
telményének.

Eredményei ellenére a tézaurusz megjelené
se azt a fejlődési vonalat szakította meg, amely 
az osztályozó/indexelő rendszereket egyre erő
sebben a természetes nyelv szintaxisához kötöt
te. A tézauruszok kapcsolata a természetes 
nyelvvel csak abban állt, hogy fogaiommeghatá- 
rozó, fogalomgyűjtő módszerei között előnyben 
részesítette a természetes nyelv szó- és szerke
zet-gyakorisági vizsgálatát.

A tézauruszépítés maga munkaigényes fel
adat. Hiszen a kifejezések összegyűjtése és sze
lektálása után fel kellett ismerni minden deszkrip- 
tor kapcsolatát minden olyan más deszkriptorral, 
amelyhez a bevezetett relációk valamelyike érvé
nyes. Az intellektuális ráfordítás igen magas volt, 
amit nem mindig lehetett biztosítani. Ennek az 
lett a következménye, hogy a relációk terén 
újabb és újabb kompromisszumok születtek. Az 
igényesség lanyhult, a tézauruszok tendáltak a 
régi tárgyszórendszerek felé. Végül alig maradt 
több, mint a szinonima, homonima reláció, a ge
nus-species, a totum-pars, és egy „rokon” (rela
ted term) kapcsolat.

A tézauruszok elégtelensége nem abban 
áll,hogy ezeket a relációkat a szótárba bevezet
ték, hanem abban, hogy itt rekedtek meg. Sze
mantikai megoldást kínálnak olyan problémára, 
amelyik alapvetően szintaktikai temészetű. A té
zauruszok relációi nem vesznek részt az indexté
telek felírásában. Az osztályozás/indexelés ezért 
a végtermékben, a dokumentum tükörképében 
nem tudja a tézauruszrelációkat szerephez juttat
ni. Ezeknek a relációknak a haszna csak annyi, 
hogy az indexelőt segítik a helyes kifejezések ki
választásában. (A visszakeresésben e relációk 
kaphatnak szerepet. Ezzel a témával itt nem fog
lalkozunk.)

Maga a tézauruszelmélet nem vonja feltétle
nül maga után ezt a követelményt. Sem a tézau
ruszok elszegényítését, sem a szintaxis negligá
lását. A szintaxisra orientáló nyelvek, így pl. a 
PRECIS kezelni tud tézauruszból származó kife
jezéseket is. Pontosabban: tudna kezelni.

A tézaurusz-kérdést erősen megkeverte a 
többnyelvűség problémája. Világosan látni kell, 
hogy a tézaurusz relációk szemantikai kapcsola
tot tükröznek, ezek pedig jobbára nyelvhez kö
töttek. A többnyelvű tézaurusz feltételezi a kifeje
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zések mellett a kapcsolatok megfeleltetését is. 
Mivel ez veszteség nélkül nem lehetséges, azért 
a javasolt megoldások formálisak, tehát nem 
megoldások. A többnyelvű tézaurusz deszkrip- 
torcikkei feltüntethetik a két (több) nyelv közötti 
különbségeket. De ez nem szünteti meg a prob
lémát, csak jelzi, hogy létezik. Azzal a jelzéssel, 
ami nem jár együtt a zajok eltűnésével, nem 
kezdhető semmi.

A tézauruszok a fentiek miatt egy fejlődésben 
megrekedt kezdeménynek bizonyultak. Mivel 
nemzetközi rendszerek pártfogása alatt állnak, a 
tézaurusz-intermezzo olyan közjátéknak bizo
nyult a hangversenyben, ami az egész előadás 
helyére küzdötte fel magát, miközben maga az 
előadás elmaradt.

Mióta Leibniz feltételezte a nyelvi univerzálék 
létét, azóta kísért mindenfajta fordítás kísérlete 
körül, hogy egyik nyelvről a másikra a közlés ér
telmét e közös nevező által ültessük át. A termé
szetes nyelvekben azonban nem lehetett az uni- 
verzálé nyomára bukkanni. Érthető, hogy meg
született a metanyelv, a nyelv leírására szolgáló, 
alatta vagy felette húzódó, de mindenképpen raj
ta túli közlés gondolata. Farradane relációs inde
xelése vagy Gardin leíró nyelve, a SYNTOL erre 
volt példa.

A mélyesetek a Chomsky-fé/e generatív 
grammatikából, egy univerzálisnak tudott nyelv- 
elméletből származnak. Logikus feltételezni, 
hogy a mondatok ilyen prekurzoraira mint egye
temes alapra támaszkodva a nemzetközi rend
szerek terminológiai egyeztetése is megoldható.

Négy-öt szó halmaza még nem mondat. Ak
kor sem,ha jelentésüket pontosították egy szótár
ban és relációikat más lexikai egységekhez meg
határozták.

Szükségszerű, hogy az információkereső 
nyelvek elmélete elvezessen ehhez a felismerés
hez és keresse azt a grammatikát, amely az in
dextételekben az elemeket magasabb egységbe 
szintetizálja. Ennek a grammatikának azt is bizto
sítania kell, hogy átmentse az eredeti szövegben 
élő kapcsolatokat az indextételekbe.

Az információkereső nyelvek lexikájában egy 
fejlődési sor tapasztalható: a fejlődés állomásait 
a tárgyszavas osztályozás -  információs tézau
rusz -  szintaktikus nyelvek szakaszai mutatják. 
Mindegyik fejlődési fázis kimunkál egész sor 
hasznos módszert, megoldást a rákövetkező 
számára. A tárgyszavas osztályozás már csírájá
ban hordozza azokat a szemantikai megoldáso

kat, amelyek majd a tézauruszokban teljes pom
pával bontakoznak ki. A tézauruszok a relációk 
szerepének hangsúlyozásával előkészítik a talajt 
a szintaktikai nyelvek számára.

A szintaktikai információkereső nyelvek is le
írnak egy fejlődési sort. Foskett ezt a 
féle indexelés -  SYNTOL -  PRECIS fejlődésé
ben látja. Ezen az úton a szintaktikai szabályok 
formaiizálódnak. Mindegyik a temészetes nyelv 
grammatikájára tekint, miközben igyekeznek a 
konkrét természetes nyelvektől elszakadni. Szin
taxisuk mintegy metanyelvi, a viszonyrendszert 
mélyebben és következetesebben kívánják defi
niálni bármely nyelv nyelvtanánál. Ezért alkalma
sak nemzetközi használatra is. Óhatatlanul felme
rül tehát az a gondolat, hogy a nemzetközi rend
szereknek ezen az úton kellene a „nyelvi kihívás” 
nehézségeit leküzdeniük.

A 9.3 fejezet leírta a mélyeseteket, bár létüket 
nyelvészek is provizórikusnak tekintik. A figyelem 
mégis feléjük fordult.

A SYNTOL is metanyelvről beszél, amelynek 
igen egyszerűnek kell lennie, azért, hogy képes 
legyen az inputok (különböző természetes nyel
vek) széles körét befogadni. A SYNTOL bevezeti 
a kételemű szintagmákat (dyadic string), ame
lyek két osztályozási kifejezésből és ezek viszo
nyából állnak. A kapcsolatok négy általánosított 
nyelvtani esetben jelennek meg. Ezek megfogal
mazása még nem árulja el a természetes nyelvi 
gyökereket, értelmezésük, kibontásuk azonban 
igen. Minden eset kimunkálja a maga számára 
azt, hogy grammatikailag hogyan értelmezendő. 
A négy eset, reláció az alábbi:

1. Predikatív. Rendszerint melléknév + főnév 
alakú. Pl. broader term (tágabb osztályozási kife
jezés).

2. Asszociatív. Alakja szerint főnév + főnév. 
Pl. információ, visszakeresés.

3. Egymásra következő (consecutive). A fo
galmak függőségét az a sorrend mutatja, amely 
az eredeti szövegben található. Pl. háború (okoz
ta) gazdasági válság.

4. Koordinatív. Feltételezi az összehasonlítás 
eszméjét, jelenlétét. Pl. kórházi ápolás, 
ápolás.

Azonnal szembeötlik: e négy reláció arra tö
rekszik, hogy a szövegekből felismerhető legyen. 
Figyeljük meg, alkalmasak-e arra, hogy segítsé
gükkel létrejöjjön a relációmegőrző transzformá
ció.
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A négy reláció pontos definíciója hiányzik. 
Részben azért, mert csak kereteket kíván adni. 
Másfelől a Gardin vezette csoport éppen arra tö
rekedett, hogy a kontextus mutassa világosan a 
viszony fajtáját. A viszonyok meghatározása nem 
azt mondja meg pontosan, hogy a reláció mi, ha
nem inkább azt, hogyan fordul elő a kontextus
ban.

A SYNTOL Farradane relácionális indexelé
séhez képest szemlátomást határozott előrelé
pés. A fejlődés újabb fázisát egy egészen perfekt 
szintaktikájú rendszer, a PRECIS (PREserved 
Context Indexing System) képviseli.

9. 6.A PRECIS

9.6.1. Gardin oroszlánja és a predikátumtransz
formáció

A PRECIS olyan szintaxis, amely különböző 
típusú osztályozási kifejezésekre alkalmazható. 
Szabad szövegszavak, tárgyszavak, deszkripto- 
rok egytagú kifejezések és szintagmák esetén 
egyaránt. Célja az, hogy az osztályozási/indexe- 
lési elemekből mondatokat állítson össze, a ter
mészetes nyelv mondataihoz hasonló indextételt.

Egy PRECIS indextétel annyiban nem hason
lít a természetes nyelvi mondatra, hgy hiányzik 
belőle az állítmány. Valójában mégis mondat, 
mert a Gigli Verdit énekel mondat helyett a Gigli 
Verdi éneklése a transzformációs-generatív 
grammatika értelmében ugyanannak a magmon
datnak a transzformációja. Eszerint egy PRECIS 
indextétel valódi mondat.

Mivel a PRECIS használatáról néhány éve 
elég részletes tájékoztató jelent meg (Horváth - 
Orbán 1987), ehelyütt meg kell elégednünk a 
legmarkánsabb ötletek említésével. Az index
mondat belső viszonyait ún. operátorok fejezik 
ki, melyek egyenként több mélyesetnek felelnek 
meg. Közülük a magoperátorok a cselekvést, a 
cselekvés tárgyát és végzőjét (ágensét) határoz
zák meg, valamint annak helyét, térbeli körülha- 
tároltságát. Mindezt a magon kívüli fogalmak - 
még szintén elsődleges - operátorai egészítik ki. 
A természetes nyelvi mondat bővítményeinek 
szerepét az indextételben fe másodlagos operá
torok látják el, amilyen a „része/egésze”, az 
/fölérendelés”, a „kvázigenerik a „melléren
delő” vagy az „asszociatív hasonlítás” kapcsolat.

Emellett Austin kiegészítő kódrendszert vezetett 
be a ragok (végződések) beillesztésére, több té
ma szétválasztására, tipográfiai megoldásokra, 
kifejezések helyettesítésére bizonyos feltételek 
esetén.

A PRECIS az indextételből - egyszerű permu
tációs szabállyal - háromféle szóláncot állít elő 
úgy, hogy minden erre kijelölt tárgyszó megjele
nik vezérszóként, a módosító értelmű második, 
illetve a kiegészítő harmadik pozícióban is. Va
gyis a mélyindexelés mellé a mozgó jelentés 
használata is társul.

E tételszerkezet megfelel a tárgy-állítmány- 
alany szerkezetű, illetve egy angol szenvedő 
szerkezetű mondatnak. Pl. egy népdalt énekelt a 
kórus; the book was written by John -  ezek a 
mondatok egyaránt (1),(2), (3) operátorsémát kí
vánnak.

A forgatási szabály ezt fokozatosan (3), (2), 
(1) alakúvá változtatja: a kórus énekelt egy nép
dalt, illetve John wrote the book.

Bizonyos szóláncok esetén a tárgyszavak 
sorrendje nem vezet a tétel egyértelmű jelen
téséhez. Filozófus, matematikus és tanítás emlí
téséből a tárgyszavak rotálása folytán az az érzé
sünk is támadhat, hogy a matematikusok tanítják 
a filozófusokat, nem fordítvGardin
nak a problémája, a „Ki esz meg kit?” tehát 

visszatér. Az elegáns megoldás az ún. prediká
tum- (állítmány-) transzformáció; ez megváltoztat
ja a tárgyszavak helyét a módosító második, illet
ve a kiegészítő harmadik láncpozícióban. Ennek 
hatására ilyen, magyarul is szabatos tételek jön
nek létre: „Matematikusok. Filozófusok tanítása”, 
vagy „István. Újság. Olvasás”.

A mélyesetrendszer és a PRECIS rokonsága 
riasztóan hathat arra, aki a PRECIS gyakorlati al
kalmazására gondol. Ám az osztályozónak, aki a 
PRECIS-t használja, csak az operátor funkcióját 
kell ismernie, nem szükséges elmélyednie a 
mélyesetek tanulmányozásában. Tudnia keli to
vábbá azt, hogy bizonyos operátor-konstellációk 
hogyan hatnak a bemeneti tételek szerkezetére. 
Az operátorok eredetét nem kell firtatnia. Az in
dexelés folyamata úgy zajlik, hogy az indexelő 
személy megfogalmaz egy természetes nyelvű 
mondatot, amely az osztályozási egység mon
dandójának összegzése. A mondathoz csak a 
szótárban (tézauruszban) felsorolt kifejezéseket 
használhatja. Ha ilyen eszköze nincs, mondata 
állhat szabad szövegszavakból is. A mondatot 
ezután elemeire bontja. Először a cselekvést,
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majd ennek tárgyát, azután végrehajtóját hatá
rozza meg, tehát a magoperátorokat. Erre a ke
retre építi a továbbiakat, a kifejezésekhez hozzá
rendelve a megfelelő egyéb elsődleges és má
sodlagos operátorokat. Az egész folyamat 
számítógéppel támogatható.

A PRECIS élő, fejlesztés alatt álló szintaxis, 
de keretei elég szilárdak ahhoz, hogy gyakorlati 
bevezetésére gondolni lehessen. Jelenlegi fej
lesztése már csak kisebb finomításokra irányul. 
Viszont igen intenzív a kutatás azon a téren, 
hogy a PRECIS előnyeit az adatbázisok szerve
zésében is meg lehessen tartani. Kétségtelen, 
hogy a tárolási-visszakeresési oldalról a PRECIS 
kevésbé kidolgozott.

A funkcionáló adatbázisok ugyanis még 
olyan filozófia alapján születtek -  nemcsak a 
szakirodalmi, hanem más adatbázisok is - ,  ame
lyek a Jonker-Salton-Soergel modellre épülnek. 
Mint láttuk, ebben a modellben az információ
rendszerek objektumok és ismérvek halmazából 
és a közöttük létrehozott leképezésből álltak. A 
modellben tehát dokumentumokhoz az ismérvek 
egy részhalmaza tartozik, különösebb kapcsola
tok nélkül. Vagy fordítva: egy indexelő kifejezés a 
dokumentumok részhalmaza. A keresőprofilban 
a visszakeresés során az ismérvek között a 
Boole-aigebra operátorai (és, vagy, nem) terem
tenek kapcsolatot. Ezek azonban mások, mint a 
PRECIS relációi, az utóbbiak finomságait nem le
het a szokványos keresőprofilokban érvényesíteni.

Bár a kutatás ezen a téren a kezdeteknél tart, 
előzetesen az alábbiak megfontolása szükséges.

A PRECIS indextételekből előállított láncok 
(mondatok) tárolhatók, elérésüket a vezető pozí
cióban álló kifejezés biztosítja.

A keresőprofilok konstruálása során a Boole- 
algebrai operátorok helyett a PRECIS szerepope
rátorok adhatják a profil szerkezetét. A logikai 
operátorokra szükség van ugyan bizonyos rész
letekben, de nem azok adják a profil vázát.

A PRECIS-operátorokkal felírt keresőprofil a 
mag-, illetve főoperátorokra koncentrál, a többi 
csupán ennek variációiban kap szerepet. A profil 
írása a (2) operátor, a cselekvés, hatás meghatá
rozásával indul, majd másodikként ha van tár
gya, akkor az (1) operátorral jelölt kifejezés hatá
rozható meg; ha viszont nincs, akkor az ágenst 
kell leírni. A harmadik lépés a másodiktól függet
lenül az ágens leírásából áll, ha az létezik.

Ez a profil redundáns az indextételekhez ké
pest. A keresés pontosítása további operátorok

(„része”, „tulajdonsága”, „csoportja”, stb.) foko
zatos beépítésével lehetséges, mindig vigyázva, 
hogy a profil redundáns volta megmaradjon.

A PRECIS indexelését is magában hordozó 
adatbázis lekérdező nyelve lényegesen bonyolul
tabb, mint az egyszerűségüknél fogva a felhasz
náló által is kezelhető jelenlegiek. Lényegesen 
több ugyanis a PRECIS operátorok száma, a lo
gikai operátorokénak ötszöröse. Valószínű tehát, 
hogy intelligens profilszerkesztőkre lesz szükség, 
a lekérdezés pedig kevésbé lesz a felhasználó 
dolga.

9.6.2 A PRECIS magyar alkalmazása

A PRECIS-t az Országos Pedagógiai Informá
ciós Rendszer (OPIR) épít Hor
váth Tibor és munkatársai.
elvei nem tartoznak szorosan vett tárgyunkhoz, a 
lekérdezés praktikus mikén pedig
leg is kutatás tárgya. A
sajátosságát az alábbiakban foglalja össze a 
szerző:

A PRECIS eredetileg angol nyelvre készült, 
de fentebb látható volt, hogy eleve egy „meta- 
nyelvi” szintet is tekintetbe vett, mint bármely ko
moly indexelési/osztályozási eljárás 
óta.

A legszembetűnőbb különbség az angol és 
magyar változat között kézenfekvőén az, hogy az 
angol prepozíciók helyét a magyarban ragok 
vagy más toldalékok foglalják el. Ragozott szer
kezeteknek adott esetben a sorrendje is változik 
pl. birtokos jelzős szintagmákban.

További feladatként az jelentkezett, hogy a 
magyarban a toldalék megváltoztathatja a tőala
kot is. Az átalakítás kezdeteinél úgy tűnt, hogy a 
legtöbb feladat a predikátumtranszformációval 
és a hozzá hasonló ún. invertált formával lesz. 
Mindkettő az indexfogalmak helyes sorrendjének 
kialakítását szolgálja. Az angol kedvelt szenvedő 
szerkezeteitől tartottunk, amit az (1) (2) (3) ope
rátorséma is mutat. (Mária
János által.)Csakhogy a rotálási szabály értel
mében a láncok fordított olvasat szerint alakul
nak ki, így a szenvedő szerkezetek az angolban 
is cselekvővé válnak.
Megengedhető az (1) (2) (3) séma is, ami megfe
lel Máriát János szereti mondatnak. Mivel egy ún. 
„üres hely” beiktatásával a program leállítja a 
predikátumtranszformációt vagy az invertálás 
műveletét, elég rugalmasan lehet a magyar téte
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lek és láncok sorrendjét alakítani. A felvonultatott 
eszköztár a magyar szórend meghatározásához 
elegendő, amelyhez az is könnyítésként társul, 
hogy a magyar nyelv kevésbé érzékeny a szó
rendre.

Végül feltétlenül szót érdemel az egyes 
szám-többes szám szabályozása. Az eddigi pél
dákból feltűnhetett, hogy váltogatva, elég szaba
don jelennek meg mind az egyes, mind a többes 
számú főnevek. A magyar változat közel áll az 
angoléhoz. A szabályozás keret jellegű, csupán 
útmutatásul szolgál.

10. összefoglalás helyett

Az értekezés gondolatmenetének megismét
lése helyett búcsúzóul két adalékkal szeretnék 
szolgálni. Az egyik: éppen az automatikus osztá
lyozás irányából támadhat vetélytársa az Austin- 
féle mélyindexelésnek. Mint Lochbaum és Stree
ter kutatásaiból kiderül, a látens szemantikai in
dexelésnek nevezett eljárás a faktoranalízis 
osztályába tartozó megoldás, mely a kulcsszavak 
terét kísérletükben mintegy százdimenziósra zsu
gorítja. A dokumentumokat ezzel a száz 
séges kulcsszóval indexelik, melyek elvont, 
egyébként nem létező fogalmaknak felelnek 
meg, de a dokumentumok eredeti viszonyrend- 
szerét híven megőrzik (Lochbaum - Streeter 
1989). Hasonló, magasabb fokú morfológiákkal 
folyó kísérletekről nemrégiben magam is tudósí
tottam (Darányi 1991). A törzs és az ágak tehát 
nőnek tovább, az osztályozástörténet nem zárul 
le egyhamar.

A másik: a jelentés többrétegű nyelvszemio- 
tikai fogalom. Értjük alatta azt a dolgot, amire a

je l utal, azt a tudattartalmat, amit a je l felidéz, a 
je l által a befogadóban kiváltott hatást, de a je l 
információt közlő, érzelmi, felszólító funkcióját is. 
Többnyire entitásnak szokás tartani, de viselked
het relációszerűen is. Kettős természetét Paul Ri- 
coeur a magfizika részecske/hullám kettőséhez 
hasonlította (Johnson 1988:168). Talán már 
nincs messze az a nap, mikor képesek leszünk 
megmutatni, hogy akár a kovalens vagy a poláris 
kötés a kémiai kötések alesetei, a felsorolt négy 
jelentés-definíció is ugyanannak az általános 
szemantikának az állandósult nézetei. S ha ez 
konklúziónak szokatlan is, úgy érzem, illik ide: 
Horváth Tibor munkájának érdemét ugyanis ép
pen abban látom, hogy rendhagyó kérdésfelte
véseivel a kutató intellektuális kíváncsiságát a 
végletekig csigázza.
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Általános tárgyszójegyzék 
a német és az osztrák 

könyvtárakban
Szemle

Domokos Miklósné

Az általános tárgyszójegyzék felállítása hazai könyv
tárügyünknek is egyik aktuális feladta; a munkálatok már 
megkezdődtek, rövidesen lapunkban is beszámolunk róla. 
A kollégák tájékoztatására szeretnénk néhány külföldi meg
valósítást is bemutatni. Elsőként a német nyelvterületen 
használatos általános tárgyszójegyzék körüli munkálatokat 
ismertetjük, de már készül az LC gyakorlatát bemutató 
szemle is. (<A szerk.)

1. Bevezetés

Az NSZK könyvtárait már régebben foglal
koztatta egy egységes, szabályozott tárgyszó- 
jegyzék létrehozásának szükségessége.

1980-ban a berlini Deutsches Bibliotheksins
titut (DBI) szakmai tanácsot hívott össze, amely 
elhatározta egy, tudományos és nyilvános 
könyvtárak számára egyaránt használható, né
met nyelvű, szabályozott tárgyszójegyzék kidol
gozását.

A munka két, a DBI által támogatott program
mal kezdődött, 1987-re elkészült egy szabályo
zott szójegyzék (Standard-Schlagwortliste, SWL). 
A munka iránt nem remélt érdeklődés mutatko
zott, egyértelmű volt a folytatásra szólító igény. A 
német nemzeti bibliográfiát gondozó Deutsche 
Bibliothek (DB) számára már elejétől fogva vilá
gos volt, hogy saját munkájában hasznosítania 
kell ezeket az eredményeket, és a korábban saját 
használatra kidolgozott tárgyszókialakítási sza
bályokkal össze kell hangolnia.

A munka operatív lebonyolításának ütemezé
sét egy 1988-as kollokvium keretében végezték 
el. Itt vált világossá, hogy csak a DB és a Biblio
theksverbund Bayern (BB) van olyan helyzetben, 
hogy a szabványosítási munkát folytatni tudja. 
Ebben a résztvevők meg is egyeztek, és 1988- 
ban el is kezdődött a Schlagwortnormdatei 
(SWD) véglegesítését szolgáló projekt. A Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DF) az SWD ki
dolgozását mindvégig támogatta, a program 
résztvevőinek véleménye szerint e támogatás 
nélkül talán nem is sikerült volna a munkák ösz- 
szehangolása.
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2. A program munkamenete

A bevezetőben említett program hivatalosan
1988. október elsején kezdődött, és 1990. de
cember 31-én ért véget, bár a kitűzött befejező
nap 1990. szeptember 30. volt. A csúszás oka: az 
egyik partner, a Hochschul
Nordrhein-Westfalen (HBZ) csak 1990 júniusá
ban csatlakozott a projekthez, így indokolt volt a 
3 hónapos határidőmódosítás. Eredetileg két 
résztvevő indította a munkákat, a DB és a BB, de

már a program kezdetén számítottak további 
partnerek csatlakozására.

A számítástechnikai munkákat a DB koordi
nálta, ők már az SWD kidolgozása során hozzá
kezdtek ehhez a tevékenységhez. Az SWD tartal
mi továbbfejlesztését mindkét partner folyamato
san végezte, a DB-ben a számítástechnikai 
kívánalmak szerint megfogalmazott formában. Az 
SWL-ben fellépő változásokat a BB vezette át er
re a formára, és két helyre küldte lektorálásra: a 
személy- és testületi, valamint a földrajzi nevek a 
Bayerische Staatsbibliothek-hez (BSB) kerültek, 
a szakmai tárgyszavak pedig az augsburgi Uni- 
versitätsbibliothek-hez (U BA).

1. ábra
Az SWD munkafolyamata a Deutsche Bibliothekben
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3. A program munkaközi anyagai

A rendszerbe újonnan bekerült szavakat, és a 
korábbi anyagokon végrehajtott változtatásokat 
hetente kinyomtatott formában kapják meg a 
partnerek, és ha valamivel nem értenek egyet, 
(az alább részletesen ismertetett) „postaláda” se
gítségével emelhetnek vétót. A DB által a német 
nemzeti bibliográfiához felhasznált tárgyszavak 
védettek, módosításuk csak különleges eljárással 
történhet.

A munka során egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy az SWD szakrendbe állított változatára 
szükség van a mindennapi gyakorlatban. Bár az 
online forgalomban a szakrend szerinti keresés 
biztosított, az SWD-t mikrofilmen használók tábo
ra nélkülözte a tárgyszavak szakrendes mutató
ját, nem tudott e szerint keresni. 1989 októbere 
óta az SWD mikrofilmen terjesztett változata ki
egészült egy szakrendi mutatóval, ami igen meg
növelte népszerűségét.

Ugyancsak menet közben vált szükségessé 
egy részterület -  a jog -  szakszavainak külön 
kiadása, amit a jogi gyűjtőkörű könyvtárak igen 
jól tudnak használni.

A munka menete során felmerülő apróbb-na- 
gyobb problémákat először a közvetlenül érde
keltek megbeszéléseivel rendezték, de ezt is kor
látok közé kellett terelni, így munkacsoportot ala
kítottak, amelyben minden partner részt vesz, és 
a kisebb, gyakorlati kérdéseket itt szabályozzák. 
A program átfogó kérdéseinek felvetésére és ta
pasztalatainak összegzésére pedig két ízben kol
lokviumot hívtak össze: 1989-ben Frankfurtban, 
1990-ben Augsburgban.

Meghívtak minden olyan szakembert, akinek 
az SWD-vel kapcsolatban tapasztalatai voltak, il
letve tervezte annak alkalmazását. Itt találkoztak 
a német nyelvterület „külsősei”, az osztrák és 
svájci kollégák is a házigazdákkal. A megbeszé
lések fő témái a szerkesztési munkák és az addi
gi felhasználás tapasztalatai voltak. Erősen meg
mutatkozott ezeken a megbeszéléseken a német 
nyelvterület igénye a közös tárgyszórendszerre. 
Nem elhanyagolható haszna volt ezeknek a meg
beszéléseknek az is, hogy a területileg igen el
szórtan dolgozó emberek közös problémáikat 
személyesen beszélhették meg, rengeteg apró, 
központi szabályozással megoldhatatlan részlet, 
ellentét simult el a találkozások segítségével.

A program tapasztalatai igen jók, az új part
nerek befogadásának technikai akadálya nincs, 
csak a szókincs túlzott növelésétől tartanak, így 
a kontrollálás fellazulhat. Erre a veszélyre tekin
tettel szabályozzák az új partnerek belépését.

Tovább kívánják fejleszteni a terjesztés mód
ját, a mikrofilmen és mágnesszalagon kívül más 
eszközöket is igénybe vesznek. Növelik az online 
kapcsolatok mennyiségét is. A projekt értékelése 
világossá tette, hogy a folytatás iránya az osztá
lyozás fejlesztése lesz.

4. Mi az SWD?

A szabványosított tárgyszójegyzék a tárgy
szavak gépi adathordozón tárolt gyűjteménye, 
amelyet a fentebb leírt program munkáiban részt
vevő könyvtárak szakozói használnak. A koráb
ban kialakított tárgyszólista, és a DB már kidol
gozott, a könyvtári munkák számítógépes támo
gatását végző programjainak adatformátumra 
vonatkozó, és adatbeviteli szabályait össze kel
lett dolgozni.

Az SWD így oiyan adattárként definiálható, 
amelyben egy deszkriptor és annak minden le
hetséges kapcsolata (ekvivalenciák, asszociatív 
és hierarchikus kapcsolatok) egy rekordban kap
tak helyet. A terminológiailag ellenőrzött, szab
ványosított tárgyszójegyzék 1990 októberében
kb. 180 000 rekordot tartalmazott, ezen belül 
mintegy 330 000 kifejezést és utalót. A tárgyszó- 
jegyzéket kétféle formában állítják elő: számító
gépi adattárban és mikrofilmen.

5. Az SWD szerkezete, formai szabályozása.

Az SWD mágnesszalagos tárolásához már 
1985-ben készítettek szabványt. Ezt is felhasznál
ta kiindulási anyagként az 1988-as kezdetű prog
ram, és a korábbi szabvány továbbfejlesztésével 
és kiterjesztésével megteremtette az új rekordok 
hozzáfűzésének, illetve a korrigálásnak a lehető
ségét.
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Az egyes rekordok tartalma:
► azonosítószám
► indikátor
► főtárgyszó

az utalás formái:
► alárendelés
► fölérendelés
► asszociáció

Az indikátort betűkód jelöli, pl: 
p személynév
s szakmai tárgyszó
g földrajzi tárgyszó
k testületi név
stb.
A számítógépen tárolt rekord látszólag külön

bözik a mikrofilmes SWD kiadás rekordjaitól. A 
látszat ellenére, tartalmilag azonosak, csak fel
építésük, az adatmezők elhelyezése különböző. 
Abból adódik a különbség, hogy míg a mikrofil
mes „rekord”, (azaz egy tárgyszó és a hozzá tar
tozó azonosító és utalók) egy rápillantással min
den adatmezőjét megmutatja, addig a számító- 
gépes tárból képernyőre hívott főtárgyszóhoz 
utalással kapcsolódó mezők csak „lapozással” 
érhetők el.

6. A szabványos tárolás szerepe

A szabványosítási munkák időtartamát, volu
menét sok bírálat érte, nem szükségtelen tehát 
röviden kitérni a szabványosítás kínálta előnyök
re.

-  Meghatározza és limitálja az indexelésnél 
felhasználható szavak körét. Új szót csak ak
kor lehet alkalmazni, ha azt minden résztve
vő jóváhagyta, és a jegyzék részévé kooptál
ta.

-  A szabvány szerint készült jegyzék számító
géppel kezelhető, a szavak géppel kereshe
tők.

A számítógépes tárolás lehetőséget nyújt a 
főtárgyszóhoz utalással kapcsolódó egyéb kife
jezések gyors megkeresésére. A DB-ben például 
hetenként hajtanak végre olyan számítógépes el
lenőrzést, amely a szóláncokon végigfutva meg
mutatja az időközbeni változásokat. Ezt az ellen
őrzést csak szigorúan szabályozott anyagon le
het végrehajtani.

7. Az SWD számítástechnikai háttere a Deut
sche Bibliothekban

A tárgyszóiista lezárása után kezdődött a 
számítástechnikai munkák előkészítése. A szoft
vert a SIEMENS cég készítette, a számítógéptől 
kívánt output feltételeket a könyvtár szabta meg. 
Ezek közül néhány:

-  a rendszernek „átvihetőnek” kell lennie, több 
partner kiszolgálására készüljön.

-  az új kifejezések bevitele, valamint a már 
számítógépen tárolt kifejezések szükség 
szerinti módosítása könnyen elvégezhető le
gyen.

-  program gondoskodjon a szójegyzék min
denkori konzisztenciájának ellenőrzéséről.

Az új szavak bevitelének szervezése több al
ternatívát kínált:

a) központosított bevitel, a javaslatok érkez
zenek postán a DB-be,

b) decentraiizált bevitel, gépi adathordozók 
cseréjével megvalósított forgalom,

c) decentralizált bevitel, online kapcsolattal,
d) nyílt rendszerű kommunikáció kiépítése a 

DB és a partnerkönyvtárak között.
A DB a felsoroltakból a c) alatti változat mel

lett döntött. Az adatátvitel technikai megoldása
ként az X.25 Wissenschaftsnetz (WIN) használa
tát választották, a hardver SIEMENS gyártmányú. 
A program résztvevői a DB számítástechnikai 
rendszerének, a Bibliotheksverbundsystem-nek 
is részesévé válnak. A szoftvert ugyancsak a 
SIEMENS fejlesztette ki. A program távolabbi cél
ja az SWD online rendszerben való használata. A 
szoftver pillanatnyilag azt teszi lehetővé, hogy az 
új szavak bevitele, illetve a régebbiek törlése 
vagy korrekciója online üzemmódban történjék. 
Erre szolgál a már korábban említett „postaláda”.

A postaláda egy olyan adatmező a számító
gépi bevitelben, ahol a kötött tartalmú adatokon 
kívül (feladó, címzett, dátum, az üzenet típusa) 
szabad szöveges közleménynek is helye van. Ez 
a módja a javaslatok, kifogások egymással való 
közlésének, kívánság esetén úgy használható, 
hogy minden partner egyidejűleg hozzáférjen az 
üzenethez. A postaláda tartalmát a partnerek 
rendszeres lekérdezéssel ellenőrzik.

Néhány statisztikai adat jól érezteti, hogy ezt 
a lehetőséget milyen jól lehet hasznosítani az 
SWD munkáiban. 1990-ben, 249 munkanapon a
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postaláda üzenetek (közlemény, korrekció, lekér
dezés) száma:

8. Visszakeresés

Az SWD tulajdonképpen más szoftverrel is 
kezelhető, de minthogy a BVS mind az online 
funkciókat, mind a kereséseket el tudja látni, 
csak erről érdemes írni.

1988 májusa óta működik a BVS-R, a tárgy
szavak keresésére szolgáló programmodul, 
amely sokoldalú keresési lehetőséget biztosít.

-  minden szóra keres, akkor is, ha az egy szó
lánc belsejében foglal helyet,

-  korlátozható a keresés bizonyos kategóriák
ra (alá- vagy fölérendelt, kapcsolódó fogal
mak, megjegyzések stb.)

-  zajmentessé lehet tenni a keresést az ismert 
logikai operátorokkal, összekapcsolható a 
keresőképben tárgyszó és egyéb adatelem 
is.

-  a találatok megjelenítése lehet teljes rekor
dot mutató, de a gyors áttekintés céljára le
het a rekordnak csak bizonyos adatelemeit 
kérni a képernyőre.

9. Az SWD alkalmazása Németország egyes 
tartományaiban

a) Bibliotheksverbund Bayern
Az SWD-munkák koordinálását Bajorország

ban két helyre telepítették: BSB (München) és 
UBA (Augsburg), mint azt már említettük, temati
kus munkamegosztásban dolgoznak, szerkesztik 
az új input- és a korrekciós javaslatokat.

Bajorország egyéb könyvtáraiban jól érzékel
hető az SWD befogadásának tendenciája, és 
tesznek lépéseket az online katalógusba való in
tegrációja érdekében is. Természetesen kritikák 
is érik a különböző elképzeléseket, de a meg
jegyzések sokszor vezetnek a rendszer belső in
konzekvenciáinak feloldásához. A különböző ba
jorországi könyvtárakban az SWD munkái során 
kialakul egy szakértői gárda, és ezek a kollégák 
tudják a rendszer üzembentartását biztosítani. Az 
előbbiekben említett kollokvium, a személyes 
megbeszéléseken kialakuló munkakapcsolat 
mind a kollégák között, mind a DB munkatársai
val, nagyon sokat lendített a helyzeten.

b)Hochschulbibliothekszentrum Nordr
hein-Westfalen (Köln)

A HBZ 1990 májusában új partnerként lépett 
a programba. A központi szerkesztéssel feldol
gozott és hetenként mágnesszalagon kapott szó
anyagot úgy dolgozzák be a HBZ szóállományá
ba, hogy saját formátumukra átkonvertálják. 
1990 májusától decemberéig a HBZ központi 
szerkesztőcsoportja 1051 új tárgyszó-bokorral 
járult hozzá az SWD rendszeréhez.

Ezek számszerű megoszlása érdekes:
314 személynév 
137 szerzői név 
313 szakmai tárgyszó 
223 földrajzi, etnográfiai szó 

10 testületi név (egyedi névből)
54 testületi név (földrajzi névből)

A HBZ törekszik a kétféle formátumból adó
dó munkatöbblet ésszerű csökkentésére.

10. Problémák, értékelés, távlatok

Sok, munka közben felmerülő kérdést sike
rült folyamatosan megoldani, jó segédanyagok 
kidolgozásával, illetve megfelelő szabályozással.

Problémát jelent távlatilag a szókincs növe
kedése. Jelenleg évente mintegy 10% a szaporu
lat, ami azt jelenti, hogy kb.7 év alatt megduplá
zódik a szókincs.

Nehéz átlátni azt, hogy egy ilyen módon fel
szaporodott szókincs rendszerezhető-e a jelenle
gi eszközökkel, vagy finomabb struktúrát kell ki
alakítani. A jelenlegi -  egyeztetett -  álláspont a 
3-400 000 szóbokrot látná elfogadhatónak.

Számos, megoldott és még megoldásra váró 
problémát jelent a terminológia.
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A jelentkező osztrák és svájci partnerek csat
lakozása technikai és szervezési szempontból 
nem igazán okoz gondot, azonban a szókincs to
vábbi szaporodását és a terminológiai egyezte
tés munkáinak megnövekedését jelenti. A volt 
NDK nemzeti könyvtára, a lipcsei Deutsche Bü
cherei minden gond nélkül tudott a programhoz 
csatlakozni.

Az SWD-munkálatok során figyelemmmel kell 
kísérni az egyéb, csatlakozó területek szab
ványait is.

Az eddigi eredmények és tapasztalatok meg
ítélése pozitív, bár természetesen vannak kritikus 
hangok is. Pillanatnyilag e kifogások főleg olyan 
pontokat érintenek, amelyen a szervezők esetleg 
maguk is kívánnak változtatni. Az SWD jó mun
kaanyag, ellátja a neki szánt szerepet, és e sze
rep bővíthető. Meg kell említeni, hogy a DB gon
doskodott az SWD nyomtatott alakban való meg
jelentetéséről, és ez iránt is nagy az érdeklődés. 
Az SWD német nyelvterületen való elterjedését 
legjobban egy ábra mutathatja be:

2. ábra
Az SWD elterjedése a német nyelvterületen
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A DB a szak szerinti keresésben, az OPAC 
(Online Public Access Cataloguing) rendszerbe 
illesztve, CD-ROM technika igénybevételével 
kezdte alkalmazni az SWD-t. A téma szerinti ke
resés lehetőségeinek kiterjesztése mind az olva
sóközönség jobb kiszolgálását, mind a szaksze
mélyzet munkájának jelentős könnyítését jelenti. 
A DB kötelességének érzi, hogy minden téren 
igyekezzék előmozdítani a CD-ROM-on tárolt 
SWD használatát. E munka rendkívül sokrétű, és 
többszintű követelményrendszere van. Csak a 
legfontosabbakat kiemelve: a koordinátornak 
szabályozási, formai-kötöttségi és „beilleszthető- 
ségi” követelményeket kell kielégítene, azaz az 
üzemelő könyvtári rendbe zökkenőmentesen kell 
behelyezni az új elemet. A formai megkötésnek 
-  például -- figyelembe kell vennie a könyvtárak 
közötti gépi csereformátum, a MAB (Maschinelle 
Austauschformat der Bibliotheken) szabályait is.

11. Az ÖSWD: az SWD Ausztriában.

► Az SWD aktualizálásának hetenkénti tudo
másulvétele.

► Az SWD-ben és a hozzá kapcsolódó 
ÖSWD-ben a keresési lehetőség javítása, 
illetve megteremtése.

► Könyvtártípusokra orientált tárgyszó- és 
utalólisták leválasztása, előállítása.

► Annak biztosítása, hogy a rendszerbe ke
rülő új kifejezések a könyvtárak legszéle
sebb köréből gyűljenek össze.

► Az új szavak, szóbokrok ellenőrzésének 
automatizálása.

► Az ÖSWD és a BIBOS kapcsolatának ki
építése, szabályozása.

► A lehető legkényelmesebb, help-ekkel se
gített felhasználói hozzáférés biztosítása.

Az innsbrucki Universitätsbibliothek 1991 ok
tóberében, a bécsi és salzburgi Universitätsbib
liothek pedig novemberben csatlakozva, megin
dították az ÖSWD segítségével folytatott online 
keresés kísérleti rendszerét.

Az Ausztriában használt BIBOS rendszer ke
retében nem lezárt még a szabályozás, nem 
megoldott a testületi nevek bevitele, az utalók ke
zelése. Szeretnék megvalósítani az egyes szak
könyvtár-típusokban az egységes tárgyszóalko
tási szabályok bevezetését. Az SWD-vel való 
kapcsolat ebben segítségükre lehet.

Az SWD-programban az osztrák könyvtárak 
egyelőre nem lehetnek partnerek, de módjukban 
áll -  és meg is teszik - ,  hogy figyelemmel kísér
jék annak munkáit és eredményeit, és ha hibát 
vagy inkonzekvenciát találnának, azt a DB-nek 
informálisan jelezzék.

1990 tavaszán jutott a BIBOS központi üze
meltetését végző és egyéb szakembereket ma
gába foglaló munkabizottság arra az elhatáro
zásra, hogy létrehozzák az ÖSWD-t, az SWD 
osztrák változatát, amely a BIBOS kiszolgálására 
is alkalmas.

A tervezett rendszer a német fejlesztésű SWD 
osztrák kifejezésekkel, eltérő szóhasználatokkal 
kiegészített kiadása. Gyakorlati megvalósítása 
szervezés kérdése, az osztrák eredetű új kifeje
zések az SWD formai bemeneti követelményei 
szerint kerülnek a rendszerbe, a nyomtatott listá
kon tipográfiailag megkülönböztetve. Az ÖSWD- 
projekt vázlatos felépítése:

A szemlében használt rövidítések jegyzéke
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A szerző a linköpingi egyetem munkatársaként 1989-ben 
készítette el az alábbi jelentést egy három éven át tartó, öt 
ország, különböző könyvtártípusaira kiterjedő, részben kér
dőíves, részben interjúkra alapuló kutatásáról. A vizsgálat 
elsődleges célja az volt, hogy a helyzet felmérésével, bemu
tatásával segítse a skandináv tudományos könyvtárak belső 
kommunikációját. A kutatási jelentés megjelent a linköpingi 
egyetemi könyvtári publikációk sorozatban, s 1991-ben el
készült a magyar fordítása is. A belső kommunikációról 
mindannyiunknak vannak tapasztalatai, ezért érdemes lehet 
összehasonlítanunk, miként működik ugyanez a skandináv 
és az amerikai könyvtárosok szerint. A tanulmányt terjedel
mi okok miatt nem tudjuk teljes egészében közölni, de az 
érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy a teljes szöveg svédül 
(és magyar fordításban is) megtalálható a Könyv
tártudományi Szakkönyvtárban. Az alábbiakban a kutatási 
jelentés első részét adjuk közre teljes terjedelmében, amely
ben a szerző a vizsgált témák szerint összegzi a könyv
tárosok véleményét. A második részből a modelleket (bár 
igen szórakoztató része a tanulmánynak) elhagytuk, helyet
te inkább a belső kommunikáció hiányát illusztráló példát 
vettük át. (A szerk.)

dés rejlik, hogy a megkérdezettek jobban le tud
ják írni saját környezetüket, mint én. Tisztelem 
kollégáim szakmai tudását és tapasztalatát.

Úgy döntöttem, hogy nem közlök részleteket 
az egyes könyvtárakról. Ezek ugyanis csak az. il
lető könyvtárak számára érdekesek. Kutatásom 
etikai kiindulópontja pedig az volt, hogy nem 
„pécézek ki” egy-egy könyvtárat vagy személyt. 
Ezért nem is közlöm, mely könyvtárakban jártam,
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és kikkel beszéltem. Nem akarok megbélyegezni 
egyetlen könyvtárat vagy könyvtárost sem.

A könyvtárakat és interjúalanyaimat gondo
san megválogattam, hogy a beszélgetések minél 
jellemzőbbek, a vélemények pedig minél sokré
tűbbek legyenek. Nyolc skandináv és négy ame
rikai könyvtárat kerestem fel.

Két könyvtárat választottam ki minden skan
dináv országban, Izland kivételével. Igyekeztem 
egy régi és egy új könyvtárat kiválasztani. Az 
Egyesült Államokban is nagy gonddal válogat
tam a rengeteg könyvtár közül. Választásomat 
alaposan megbeszéltem kiváló tengerentúli kollé
gákkal. Négy olyan könyvtárat választottam, ahol 
„elég magas a mennyezet”, és ahol tudvalévőén 
gondot fordítanak a belső kommunikációra. Azt 
hiszem, jól választottam.

Természetesen adódott, hogy a vizsgálat ki- 
terjesztésére amerikai könyvtárakat válasszak. 
Gondjaink gyakran azonosak az óceán két part
ján. Az egyetlen különbség az, hogy ezek a gon
dok korábban jelentkeznek az Egyesült Államok
ban, mivel a könyvtárak fejlődése ott gyorsabb 
ütemű.

Annak érdekében, hogy minél reprezentatí
vabb felmérést készíthessek, interjúalanyaimat a 
könyvtári szervezet különböző szintjeiről válasz
tottam ki. Beszéltem még könyvtári számítógé
pes és tájékoztatási szakemberekkel is. Az egyes 
szinteket felső vezetőknek, középvezetőknek és 
beosztottaknak nevezhetjük. A középvezető fo
galmát kissé nehéz volt alkalmazni, mert külön
böző könyvtárakban mást és mást jelent.

A vizsgálati anyagban két csoport kris
tályosodott ki: a legfelső vezetésé és a személy
zeté.

A vizsgálat egyik legfontosabb feladata a kér
dések összeállítása volt. Általuk akartam össze
gyűjteni a kommunikációra vonatkozó lehető leg
több ismeretet. Ezért úgy döntöttem, hogy a 
problémát különféle szempontból veszem szem
ügyre. Beszélgetőpartnereimtől leírást, értéke
lést, magyarázatot és a javítást célzó javaslatokat 
is kértem.

Az interjúkat igyekeztem a lehető legspontá
nabb módon elkészíteni. A résztvevők nem kap
ták meg előre a kérdéseket, csak általánosan tá
jékoztatták őket a vizsgálatról.

A meghallgatott személyek számát és az in
terjúk időtartamát a kutatásra szánt pénz és idő 
határozta meg. Általában könyvtáranként 10-15 
embert hallgattam meg. Egy-egy interjú egy órá

ig tartott. Ezek a korlátok éppen megfelelőnek bi
zonyultak. Tíz ember meghallgatása után, egy- 
egy könyvtáron belül már nemigen merült fel új 
vélemény, és 60 perc elteltével a meghallgatottak 
már nemigen tudtak újat mondani. A kérdések a 
függelékben olvashatók.

Most pedig induljunk el a könyvtárban!

A büfében

A büfé a belső kommunikáció és a munka 
szempontjából az egyik legfontosabb hely. Egyik 
interjúalanyom azt mondta, hogy „a munka 90 
százaléka kávézás közben készül el”. A kávézás 
közben folytatott beszélgetést, illetve azt, amit az 
ember a folyosón történő véletlen találkozások 
alkalmával folytat, „nem hivatalos kommunikáció
nak” nevezem.

A nem hivatalos kommunikációnak csak az
zal a részével foglalkozom, amely a munkára 
natkozik, hiszen szó lehet sok minden másról is.

A nem hivatalos kommunikáció legfőbb érté
ke spontán jellegében rejlik. Emberi megnyilvá
nulásnak tartják, „ami érdekessé teszi a könyv
táros életét”. A nem hivatalos kommunikáció 
nemcsak arra jó, hogy az ember tájékozódjon, 
vagy hogy kellemesen eltöltse az időt kollégái 
társaságában. Az egyik megkérdezett azt mond
ta, hogy a nem hivatalos kommunikáció jelzi egy- 
egy munkatárs könyvtáron belül elfoglalt helyét 
is. Szerinte az, aki sok nem hivatalos információt 
ad, illetve kap, előkelő helyet foglal el a „ranglét
rán”. A nem hivatalos információ értékes „társa
dalmi vaiuta”. Interjúalanyom úgy vélte, hogy 
élénk kereskedelem folyik ezzel a valutával, a 
munkától és a barátsági kötelékektől teljesen 
függetlenül.

A nem hivatalos kommunikációt gyakran írják 
le valamiféle hálózatként. Egy átszervezés vagy 
szervezeti változás következtében ez a háló köny- 
nyen szétszakadhat vagy kilyukadhat. Ugyanak
kor olyan véletlenek következtében is tovább 
szövődhet, mint az, hogy valakinek az íróasztala 
közel van egy szakszervezeti vezetőéhez, vagy 
hogy a dolgozószobába vezető szűk folyosón 
valaki gyakran botlik a munkatársaiba.

A háló erősségét az határozza meg, hogy 
mennyire fogja össze a könyvtár dolgozóit. Eb
ben sok múlik a munkaidőn is. A részmunkaidő
ben dolgozók vagy az éjjeliőrök nehezen tudnak
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bekapcsolódni a nem hivatalos hálózatba. Van 
akit a munkaköre szorosan helyhez köt, például 
az olvasószolgálatban dolgozókat. A hálózatból 
való kimaradás egyik fő okaként említik a 
stresszt is. A hálózatból ki is rekesztődhetnek bi
zonyos csoportok vagy személyek. Ahogy valaki 
kifejezte: „Ha belép az igazgató, mindenki elhall
gat”. A kívülállásnak szociális okai is lehetnek. 
Vannak, akik nem tartoznak a „megfelelő cso
portba”. Ez egész egyszerűen azon is múlhat, 
hogy valaki nem bírja a cigarettafüstöt, vagy 
hogy nem szokott kávét inni. Gyakran felbukka
nó vélemény, hogy a nem hivatalos kommuniká
ció tükrözi a könyvtár hangulatát. Azok, akik 
részletesen beszéltek erről a kérdésről, úgy véle
kedtek, hogy az élénken működő nem hivatalos 
kommunikáció a könyvtár egészségének a jele.

A nem hivatalos kommunikációnak minden 
szinten megvannak a barátai és az ellenségei. Az 
emberek hozzáállása láthatóan nem a beosztá
suktól, hanem attól függ, milyennek látják a saját 
szerepüket a könyvtár belső kommunikációjá
ban.

A nem hivatalos kommunikációról mondott 
elítélő vélemények többnyire annak alacsony 
színvonalát bírálják (torzít, félreérthető, esetle
ges) és erkölcsileg kifogásolják (személyeskedő, 
nem konstruktív, fenyegető, titkolódzó). Egyik 
beszélgetőpartnerem azt mondta, hogy „ ő nem 
dohányzik, nem káromkodik a kollégái előtt és 
nem vesz részt a közös kávézásokban”.

A nem hivatalos kommunikációról mondott 
helyeslő vélemények annak magas színvonalát 
emelik ki (árnyalt, megvilágítja a döntéseket, 
gyors) és jószándékúnak tartják (támogatást és 
biztatást nyújt, ütközteti a véleményeket, meg
erősíti az értesüléseket). A vélemények nem hiva
talos ütköztetése segít a szélsőséges érvek ész- 
szerűsítésében és lehetővé teszi, hogy az embe
rek elgondolkodjanak és hozzászóljanak olyan 
dolgokhoz, amiről később határozniuk keli („elő
készíti a talajt a későbbi értekezletekhez”).

Vannak, akik a vélemények nem hivatalos üt
köztetésének a veszélyeire figyelmeztetnek. A 
„kutatóléggömbök felküldése” a bizalom „halálá
hoz” vezethet.

A helyeslő vélemények hangsúlyozzák, hogy 
a nem hivatalos kommunikáció révén tájékozód
hatunk az emberekről és arról, hogy érzik magu
kat a munkahelyükön (azaz a „hangulatukról”), 
mintegy a pulzusukon tarthatjuk a kezünket. Töb
ben hangsúlyozzák, hogy az ilyen személyes in

formáció nem szükségszerűen rosszindulatú. 
Egyszerűen arról van szó, hogy így tájékozódha
tunk arról, ki mit csinál, milyen a hangulata és 
hogy vélekedik saját munkahelyi szerepéről. A 
nem hivatalos kommunikáció azt is lehetővé te
szi, hogy kimutassuk a munkahelyünkhöz fűződő 
érzelmeinket és megosszuk ottani élményeinket. 
A kulcsszavak a következők: nem hagyományos, 
nyílt és konfliktusfeloidó.

Olyanok is akadnak, akik nem ellenzik, de 
nem is helyeslik a nem hivatalos kommunikációt, 
mindazonáltal részt vesznek benne, mert szük
ségszerűnek tartják a saját szervezetükön belül. 
A hivatalos csatornák nem elegendők. Az egyik 
megkérdezett ezt így írta le: „az ember nem élhe
ti le tiszta kézzel az egész életét”. Néhányan úgy 
vélik, hogy a nem hivatalos kommunikáció meg
szűnik, amint a hivatalos tájékoztatás megfelelő 
szintet ér el.

A leggyakoribb hozzáállás szerint a nem hi
vatalos kommunikációnak éppúgy megvan a lét- 
jogosultsága, mint a hivatalosnak. A kettő egy
más mellett létezik, és nem ugyanarról tájékoztat. 
Arról például aligha egy véletlen folyosói találko
záskor értesülünk, hogy valamelyik osztályt meg
szüntetik.

A nem hivatalos és a hivatalos kommunikáció 
közti határ átlépését drámainak érzékeljük. Külö
nösen nagy feltűnést kelt, ha a nem hivatalos 
kommunikáció hivatalos formát ölt. Az egyik 
könyvtárban például kiadták a vezetőségnek, 
hogy adjanak hivatalos keretet a kávészünetek 
eltöltésének. Előre eldöntötték, ki kivel, és miről 
fog beszélgetni. Egy másik könyvtárban a könyv
tárosok azt javasolták, hogy nem hivatalos talál
kozásaikról készítsenek jegyzőkönyvet. Interjúa
lanyom, aki előadást tartott a közösségnek, ezt a 
dokumentálási lázat a könyvtárosok „eltúlzott ra
cionalitásának” tulajdonította.

A hivatalos kommunikáció informálissá tétele 
kevésbé ellentmondásos. Példaként hozhatjuk fel 
azt az esetet, amikor az újonnan felvett középve
zető eligazítást kér a főnökétől új munkájáról, és 
az figyelmébe ajánlja a nem hivatalos tájékozó
dási csatornákat. Ilyen az okos főnök?

A 10. emeleten

Szembetűnő, hogy az igazgató irodája gyak
ran elkülönül a könyvtár többi részétől. Olykor az
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épület legfelső emeletén található, máskor a fo
lyosó legtávolabbi végén. Az igazgató szerepére 
és a hivatalos kommunikációra vonatkozó véle
mények többnyire a kapcsolattartás és az elszi
geteltség ellentétét tükrözik.

Ez a fejezet elsősorban a legfelsőbb könyv
tárvezetés szerepéről szól. Ez áll ugyanis a figye
lem középpontjában.

Az igazgató szerepéről alkotott vélemények 
nagyban különböznek, attól függően, hogy azo
kat az igazgató vagy a beosztottak mondták. 
Ezért úgy döntöttem, hogy a kérdésekre adott 
válaszokat két nézőpontból mutatom be: az igaz
gatóéból és a beosztottakéból.

Az igazgató nézőpontja

A legmagasabb szintű vezetők olykor a belső 
kommunikáció középpontjának tartják magukat, 
olykor pedig olyasvalakinek, akinek elsősorban 
külső kapcsolatai vannak (például az egyetemi 
hivatali apparátussal). Vannak, akik arra törek
szenek, hogy példát mutassanak a beosztottjaik
nak; ahogy az egyik könyvtárvezető fogalmazott: 
„hogy személyes stílusukkal példát mutassanak 
a nyílt, közvetlen és igazságos viselkedésre”. 
Egy másik könyvtárigazgató hasonlóan véleke
dett, amikor annak fontosságát hangsúlyozta, 
hogy az igazgató nyugalmat és bizalmat éb
resszen a beosztottjaiban, éreztetve velük, hogy 
jól kézben tartja az ügyeket, hogy „tudják, hogy 
minden rendben lesz”.

a) Társadalmi kapcsolatok 
Az igazgatók saját kommunikációs szerepük

ről mondott véleményében visszatérő elem a be
osztottaktól való „helyes” távolságtartás. Az, 
hogy egyszerre legyenek közvetlenek és megkö- 
zelíthetetlenek.

A vezetők mindig igényelnek bizonyos sze
mélyes távolságot. Az egyik könyvtárigazgató azt 
mondta, hogy nem akar kapcsolatot tartani olya
nokkal, akik sajnálják magukat. Nem kíván sze
mélyes ügyekben tanácsokat adni. Egy másik 
igazgató ezt úgy fejezte ki, hogy szeretne tudni a 
problémákról, de nem akarja megoldani őket. így 
más összefüggésben is megmutathatja, hogy 
„tud a dolgokról”.

A beosztottakkal fenntartott kapcsolat volta
képpen a könyvtári hierarchia egyfajta megkerü

lése, és mint ilyen etikátlan a többi vezetővel 
szemben. A vezetők egy része mégis elégedetlen 
a hierarchikus szervezetből következő elszige
teltséggel.

A vezető hiányolhatja a kollégákkal való em
beri kontaktust. Az egyik főnök azt mondta, hogy 
szeretné, ha a beosztottjai tudnák, hogy „oda- 
fönt” is egy emberi lény ül. Egy vezető hiányolta 
a kapcsolatokat, arról számolt be, hogy ebéd 
előtt vagy után mindig végigmegy az osztályán, 
hogy „jóllakassa a lelkét”. Ha összefut valakivel, 
mindig beszélget vele egy kicsit: „Igaz is, mondja 
csak...”

A nem-hivatalos kapcsolatok sok problémát 
rejtenek, véli egyik-másik vezető. Ha az ember 
előzetes értesítés nélkül megjelenik az egyik osz
tályon, a beosztottak nyomban következtetése
ket vonnak le belőle. Az igazgatók véleménye 
szerint az is gond, hogy akármit mondanak, azt 
nyomban döntésként értelmezik. Van, aki külön 
beszédmodort alakít ki, hogy a hierarchia meg
sértése nélkül tarthasson fenn személyes kap
csolatokat: „Úgy beszélek az alárendeltjeimmel, 
hogy sose tudják, miről is van szó”.

Az igazgatók beszámolóiban gyakran felbuk
kanó megoldás a beosztottakkal való jó kapcso
lattartásra a „nyitott ajtó politikája”. Sok vezető 
jelenti ki, hogy ajtaja mindig nyitva áll, bárki bár
mikor bemehet hozzá a problémájával. Ugyanak
kor a legtöbben elismerik, hogy a dolog nem mű
ködik valami jól. Az egyik vezető azt mondta, 
hogy a beosztottak talán félnek tőle, „jobban tisz
telik a munkakörömet, mint én magam”.

b) Az igazgatók tájékoztatása
Számos vezető véli úgy, hogy nehezen jut in

formációhoz a könyvtári hierarchia alsóbb réte
geiből. A hangulatról és a dolgozói morál válság
jeleiről való tájékoztatás olyan gyenge, hogy rit
kán ad alkalmat döntéshozatalra. Az ilyesféle 
információ csak nagy sokára jut el a vezetőkhöz, 
ha pedig végül eljut valami hozzájuk, azt többnyi
re úgy tekintik, hogy valaki „köpött”. Megoldást 
jelenthet, ha a vezető „sepreget”, azaz leereszke
dik a beosztottakhoz, és alulról vezet. Az egyik 
igazgató azt hangsúlyozta, hogy akkor tájéko
zódhat a legjobban a könyvtárról, ha maga is 
használja. Az információszerzés másik módja a 
kilépő dolgozókkal való beszélgetés, mert 
„olyankor az emberek nyíltabban beszélnek”. De 
az is egy módszer, hogy a vezető „jó titkosszol
gálati ügynökökkel" rendelkezik a beosztottak 
között.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 463



A statisztikai adatgyűjtés sem könnyű. Jelleg
zetes vélemény, hogy „rengeteg információ van, 
csak nem ott, ahol kellene”. Sok könyvtárban ke
rült szóba a könyvtárvezetés számára fontos 
adatok számítógépes összegyűjtésének lehető
sége.

c) Információterjesztés
Egyes vezetők úgy gondolják, hogy egyik 

fontos feladatuk a lefelé történő tájékoztatás. 
Szerintük különösen fontos a tájékoztatás olyan 
kényes kérdésekről, mint a személyzeti és a szer
vezeti változásokat érintő ügyek. „A kellemetlen 
híreket is közölni kell”, állítja az egyik válaszadó.

A szervezeten belül lefelé irányuló informá
cióterjesztésről mondott vezetői véleményeken 
határozott bosszúság érződik az elégtelen visz- 
szajelzés miatt. Gyakran előforduló megjegyzés, 
hogy több információ megy lefelé, mint amennyi 
onnan visszajön. Az egyik vezető azt állítja, hogy 
a lefelé irányuló információ és az ebből még ala
csonyabb szintekre továbbküldött információ 
aránya 5:1. A válaszadók szerint a beosztottak 
nem elég figyelmesek. Sokan érzik úgy, hogy a 
beosztottak rosszul viszonyulnak a hivatalos tájé
koztatáshoz. „Mindent tálcán akarnak megkap
ni”, aztán mégsem törődnek vele. Bírálják, de ah
hoz már nincs kedvük, hogy mást javasoljanak. 
Bírálják a vezetőktől jövő hiányos tájékoztatást, 
és ezt ürügyül használják fel ahhoz, hogy ne vé
gezzék el azt a munkát, amit nem kedvelnek. Az 
egyik vezető azt mondta, hogy „az ember tájé
koztathat, míg bele nem kékül, de a baj voltakép
pen ott van, hogy a beosztottak nem akarnak be
lenyugodni egy-egy döntésbe”.

A beosztottak véleménye az igazgatóról

A legmagasabb szintű vezetők nagyon kü
lönbözőképpen kommunikálnak, állítják sokan 
azok közül, akik több könyvtárigazgató alatt is 
dolgoztak. A válaszok többségében a vezetők 
kommunikációs szokásainak két alapvonása fo
galmazódik meg: a kiismerhetőség és a tekintélyt 
parancsoló viselkedés. A következő két negatív
példában minden elmarasztaló megjegyzést 
összegyűjtöttem.

Nehéz megbízni az olyan főnökben, akin 
nem ismeri ki magát az ember. Az egyik válasz
ban így írták le a könyvtárvezető viselkedését: „X

rengeteg kérdést tesz fel, és a beosztottjai azt hi
szik, hogy azért, mert bizalmatlan, pedig csak kí
váncsi”. Az a fajta viselkedés is gondolkodóba 
ejtheti az embereket, amikor a főnök titokzatos 
arccal hátradől a karosszékében, amikor beszél
nek vele. A kiismerhetetlen főnök bizonytalan, ke
rüli a problémás kérdéseket és úgy érzi, titokza
tosnak kell mutatkoznia. „Óriási különbség van a 
beosztottak elvárásai és a között, ami valójában 
történik.” A vezetők azt akarják, hogy a beosztot
tak azt higyjék, azon igyekszik, hogy mindenről 
értesüljenek. De a valóság közel sem felel meg 
az így kialakított elvárásnak. Az információgyűj
tés a döntéshozatal elodázását is szolgáihatja. A 
főnök mint döntéshozó olyan emberhez hasonlít, 
aki „lóra pattan, és várja, hogy az elvigye valaho
vá”. „A könyvtár másfelé sodródik, mint a dön
tésben meghatározott irány”.

A tekintélyes vezető elvárja, hogy alkalmasint 
a doktort is odategyék a neve elé, és szívesen te
kinti magát a szervezet atyjának vagy szellemi 
vezetőjének. Nem hallgat meg senkit, hiszen már 
mindent tud. Szeret kiselőadást tartani. Ha végre 
döntést hoz valamiben, ez nem feltétlenül egyez
tethető össze korábbi kijelentéseivel. A sajátjától 
eltérő véleményt általában balgaságnak tartja.

a) Tájékoztatás a főnöktől
A felülről jövő információról alkotott vélemé

nyek általában a hivatalos információ visszatartá
sára panaszkodnak. A vezetés addig vár a tájé
koztatással, míg a dologból „probléma” nem 
lesz. A tájékoztatás olykor „tartózkodó és részie
tekben kiadagolt”. Az ember először csak az in
formáció „vázáról” értesül, és napokba telik, mire 
megérkezik a hosszú lére eresztett teljes magya
rázat. A hangsúly a korrektségen van, nem a 
gyorsaságon. Egyes könyvtárakban nagyon ter
jengősen fogalmaznak. Az egyik könyvtárban a 
feljegyzéseket színes tintával jelölték meg, és az 
osztályvezetők sajátkezűieg adták át egymásnak. 
Valamennyi könyvtárra jellemző, hogy a vezetők 
vitájáról nem készül tájékoztató. Az ellenőrző ál
láspont sokféle szabályozásban nyerhet kifeje
zést. Az egyik könyvtárban például 700 oldalas 
szabályzat készült.

A hivatalos kommunikációra vonatkozó véle
mények másik típusa annak megbízhatóságára 
vonatkozik. „A könyvtárigazgató port hint a be
osztottak szemébe”, hangzik az egyik nyilatko
zat. A tájékoztatás nagyon „zajos” (tele van lé
nyegtelen elemekkel). Túl sok benne az egyéni 
vélemény és kevés a tény.
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A válaszok harmadik típusa a hivatalos kom
munikáció stílusát érinti és leggyakrabban annak 
túlzottan informális jellegét bírálja. A hivatalos tá
jékoztatás formális stílusa (egyértelműsége, te
kintélyessége, egyenessége) biztonságérzetet 
kelt a szervezetben. Két könyvtárban is panasz
kodtak a vezető informális stílusára. Egyik vála
szadóm szerint ez nem egyeztethető össze a hi
erarchikus szervezettel. Egy másik példa a hiva
talos tájékoztatás és a szervezet ellentétére, ha a 
könyvtárvezető „más nyelven beszél”, az idézett 
esetben közgazdasági zsargonban.

b) Tájékoztatás a főnöknek
Sok megjegyzést vált ki a vezetőség fizikai el

szigeteltsége. Az igazgató szobáját gyakran szi
getként vagy erődítményként írják le. Az egyik 
könyvtár belső lapjában áprilisi tréfa-hírként ad
ták tudtul, hogy az igazgató irodáját áthelyezték 
egy másik városba. A dolog annyira hihetőnek 
tűnt, hogy sokan igaznak vélték.

A felfelé irányuló tájékoztatásról szólva gyak
ran bírálják a „nyitott ajtó politikáját”. Az ajtón 
ugyanis senki sem megy be, mégpedig rend
szerint azért, mert a főnök úgysem hallgatja meg 
a beosztottakat. A magyarázatok közt az is elő
fordul, hogy az emberek úgy érzik, úgysem tud
nak semmi fontosat mondani, hiszen soha sem
mi sem történik egy-egy véleménynyilvánítást kö
vetően.

A felfelé irányuló tájékoztatásra vonatkozó 
másik megfigyelés az, hogy minél feljebb jut az 
információ a ranglétrán, annál kevésbé problé
más. Legfel ül re már csak a jó hírek jutnak el. Ez 
többek közt azért van, mert „azok, akik a főnök
kel beszélnek, jó pontokat akarnak szerezni”. Kü
lönösen kényes a helyzet, ha új főigazgató kerül 
a könyvtár élére, és megindul a harc a vezető ke
gyeiért.

Tájékoztatás a fejlesztésről és a tervekről

A vezetők különös figyelmet fordítanak arra, 
hogy mikor tájékoztassanak a tervekről és a fej
lesztési elképzelésekről. Egyes esetekben azért 
nem szabad felfedni a terveket, mert azok meg
zavarhatják a számítógépes cégekkel folytatott 
tárgyalásokat. Vannak azonban olyan esetek is, 
amikor a tájékoztatást semmi sem akadályozza, 
és ilyenkor merül fel a kérdés, helyes-e tájékoz
tatni valami kellemetlen eseményről, amíg annak

bekövetkezése nem teljesen biztos. A beosztot
tak tájékoztatási igényének kielégítése ilyenkor 
szorongást kelthet.

A fejlesztési tervek elsősorban a gépesítésre 
vonatkoznak. A vezetők részéről gyakori meg
jegyzés, hogy „azt hitték, a beosztottjaik tájéko
zottabbak”. Sajnálkoznak, hogy nem tudták, és 
megígérik, hogy legközelebb másként lesz. So
kan gondolják, hogy a gépesítés jobb könyv
táron belüli kommunikációhoz vezet, már csak 
azért is, mert a korábban elszigetelten dolgozó 
csoportok így közös munkára kényszerülnek 
(például az osztályozók és az olvasószolgálato
sok).

A tervekről és fejlesztési elképzelésekről való 
tájékoztatásra vonatkozó véleményükben a be
osztottak gyakran térnek ki arra a kérdésre, hogy 
mikor történjen ez a tájékoztatás. Állítják, hogy a 
vezetés nem hajlandó tájékoztatni azokról az el
képzelésekről, amelyek még nincsenek teljesen 
kidolgozva. Az egyik magyarázat szerint a számí
tógépes szakember nem tudja elmagyarázni a 
terveket olyanoknak, akik nem értenek az infor
matikához. Ahogy valaki kifejezte: „X (számítógé
pes szakember) ugyanazon a nyelven beszél 
mint mi, mégsem érti senki”. A hiányos tájékoz
tatás másik okaként azt említik, hogy a gépesí
tést felső szinten tervezik meg, és voltaképpen 
„hatalmi játékról” van szó. A beosztottak által 
mondottakból nem érződik a gépesítés integráló 
hatásába vetett bizalom. Ahogy néhányan mond
ták, a számítógép veszélyezteti az emberi kom
munikációt.

A szakértők gyakran hangoztatták, hogy szí
vesen kivonnák magukat a döntéshozatalból. 
„Szolgáltatónak” tekintik magukat. Mindazonáltal 
gyakran kényszerülnek döntéshozatalra és vá
lasztásra, mert ezt senki más nem teszi meg he
lyettük. A szakértőkkel való kapcsolatot általában 
lelkesnek és feszültségekkel telinek jellemezték. 
Tájékoztatásra kevés idejük jut.

A dolgozószobákban

„A dolgozószobákban” című fejezet a könyv
tári osztályok és a különféle kategóriájú beosz
tottak közti kommunikáció akadályairól szól.

Az ebbe a típusba tartozó akadályokról kevés 
véleményt hallottam. Sok válaszadó véli úgy, 
hogy a „dolgozószobák” közt jó az együttműkö
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dés. Mint általában, itt is a bíráló megjegyzések 
az érdekesebbek.

A „dolgozószobák” közti kommunikációs ha
tárok elsősorban az osztályok között húzódnak. 
A magyarázat főként a munkafolyamatok és az 
osztályok különbözőségében rejlik. Egyik forrá
som azt állítja, hogy „egy-egy osztályon belül 
olyanok vagyunk, mint egy család, még hasonlí
tunk is egymásra”. Különbség adódhat a földrajzi 
távolságból is. A kihelyezett részlegek általában 
lojálisabbak ahhoz az intézményhez, amelyben 
működnek, mint a könyvtári központhoz. Az 
egyik válaszadó szerint a területhez való ragasz
kodás a hagyományos „ez az én munkaterüle
tem”- szemlélettel magyarázható.

Az osztályok közti ellentét az osztályozók és 
a tájékoztató szolgálat közt a legjellemzőbb. Ők 
hangsúlyozzák leginkább, hogy alapvetően kü
lönböző szabályok szerint dolgoznak: az osztá
lyozók tevékenységét az ellenőrzés, a mérhető
ség (normák) és az írásbeli tájékoztatás jellemzi, 
míg a tájékoztató szolgálatét a szóbeli tájékoz
tatás, az informális, kifelé forduló magatartás és 
az az alapállás jellemzi, hogy a felhasználónak 
mindig igaza van. A referensz könyvtárosok job
ban tudatában vannak a kommunikáció fontos
ságának, mivel az munkájuk részét képezi. A re
ferensz könyvtárosok sokszor öncélúnak tartják 
az osztályozást: „az osztályozók az osztályozás 
kedvéért osztályoznak”. Olyan véleményt is kap
tam, hogy e két osztály dolgozói „nem ugyan
azon a nyelven beszélnek”, és az osztályozók 
nyelve a számítógépesekére hasonlít leginkább. 
Más válaszokból viszont az tűnik ki, hogy az osz
tályozók és a számítógépesek sem beszélnek 
ugyanazon a nyelven, és hogy a számítógépes 
osztályon elszigeteltnek érzik magukat az embe
rek. A meg nem értés még egy osztályon említő- 
dik gyakran: a piackutatóknál.

A beosztott-kategóriák közti kommunikáció 
hiánya országonként különböző jelleget ölt. Dá
niában és Norvégiában gyakran említik a szakér
tők és a könyvtárosok kommunikációs nehézsé
geit. A könyvtárosok úgy érzik, hogy lenézik 
őket, a szakértők pedig azt nehezményezik, 
hogy a könyvtárosok félresikerült kutatóknak 
tartják őket.

Az Egyesült Államokban a kommunikáció hi
ánya elsősorban a könyvtárosok és a kisegítő 
személyzet, illetve a hivatali személyzet közt ta
pasztalható. Az amerikai könyvtárakban a státus
tól és a munkafeladatoktól függően érzékelhető

határ választja el egymástól a beosztott-kategóri
ákat. A kisegítő személyzet és a hivatali appará
tus alulértékeltnek érzi magát, és a könyvtárosok 
viselkedését olykor „fensőbbségesnek” tartja. A 
könyvtárosok egy része viszont arra panaszko
dik, hogy a kisegítő személyzet hallgatag. Ahogy 
a kisegítő személyzet egyik tagja mondta: érzé
kenyen reagálunk a rezgésekre és cinikusan vi
selkedünk a vezetőkkel szemben. „Nehezen ért
jük meg a könyvtárról szóló híreket, mivel egy tő
lünk távoli világról szólnak”.

Hangversenyen a főnökkel

A munkahelyen kívül folyó „belső kommuni
kációt” általában olyasminek tekintik, ami a rrteg- 
engedhetőség határát súrolja. Ha valaki együtt 
utazik a főnökével a villamoson vagy netán 
ugyanazokra az operaelőadásokra jár, az még 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy összeesküvést 
sző vele. Fennáll azonban a veszély, hogy a töb
biek így értelmezik.

Egy másik példa a „gyanús” munkahelyen kí
vüli kapcsolatokra az, amikor valakinek egy, a 
vezetőhöz közel álló személy a rokona vagy a 
barátja, és erről a vezető nem tud. Az ember töb
bek között azért találkozik a kollégáival a munka
helyén kívül, hogy a munkáról beszéljen velük. 
Egyik interjúalanyom azt mondta, hogy az efféle 
beszélgetésekhez nagyon gondosan választja 
meg a helyszínt. Minél nagyobb diszkrécióra van 
szükség, annál távolabb kell hogy legyen a talál
kozóhely (például étterem) a könyvtártól.

A munkahelyen kívüli találkozás „megenge
dett” formája a véletlen találkozás az utcán, egy 
összejövetelen vagy sporteseményen, ahol a 
könyvtári hierarchia szabályai nem érvényesek. A 
kézilabdacsapatban például az osztályvezető is 
engedelmeskedhet a portás utasításainak.

Nem mindenki szenteli szívesen a szabad 
idejét a belső kommunikációnak. Sokan inkább 
olvasnak, sétálnak, kocognak, a férjükkel talál
koznak vagy tornáznak az ebédidejükben.

Az értekezleten

Az értekezleteket sokan érzik tehernek. Egy 
könyvtárigazgató összeszámolta, hogy egy év

466 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Kitekintés

alatt mennyibe kerültek a könyvtárában tartott ér
tekezletek, és szédítő összeget kapott végered
ményül.

Az egyik amerikai könyvtárban, amelyben jár
tam, különösen sok értekezletet tartottak. Az 
egyik interjúalany úgy fogalmazott, hogy a 
könyvtárat „agyonnyomja a sok értekezlet”. Az 
értekezletdömping okául azt hozták fel, hogy 
azok a könyvtáron belüli megértést szolgálják. A 
fenti könyvtárból származó nyilatkozatok egy ré
szében „színháznak”, vagy „XY vezető magán
számának” nevezték az értekezleteket, és állítot
ták, hogy a döntéseket már előre meghozták. Az 
egyik középvezető kifejezetten feladatának tekin
tette, hogy megvédje a beosztottjait az értekez
letkórtól, és lehetővé tegye, hogy inkább a mun
kájukat végezzék. Egy másik válaszadó szerint a 
minduntalan összehívott értekezletek oda vezet
nek, hogy a tájékoztatás egyre tovább halasztó
dik és zavaros döntések születnek.

Más könyvtárakból kapott válaszok abból a 
szempontból közelítették meg a kérdést, hogy 
hogyan viselkednek az emberek közvetlenül az 
értekezlet után. Általában a folyosón állva meg
tárgyalják az értekezletet, amiben van valami su
nyiság. Akik odabenn semmit sem szóltak, most 
nyíltan megmondják a magukét. Egyesek úgy 
gondolják, hogy ha már határoztak valamiről, ar
ról már nem kell utólag súgni-búgni. A súgó-bú- 
gók egyike viszont úgy véli, hogy így próbálják 
megérteni mindazt, amiről az értekezleten hatá
roztak. Kevesen akadtak a válaszadók közt, akik 
azt állították, hogy az értekezletek még akkor is 
hasznosak, ha nem valami különös probléma mi
att hívják össze őket. Maga a találkozás ténye is 
fontos, különösen azoknak, akik távol eső fiókok
ból jönnek, vagy a hierarchia alsó rétegeihez tar
toznak. Mindig adódik egy sor kérdés, amit eze
ken az értekezleteken spontán módon meg lehet 
vitatni.

A dolgozószobámban

Ebben a fejezetben azokról a kommunikáci
ós csatornákról írok, amelyek az embert a saját 
íróasztala mellett „érik utói”.

Arra a kérdésre, hogy miről szükséges tájé
kozódnunk, legtöbbször azt a választ kaptam, 
hogy „mindenről”, amit gyakran mondtak ki ne
vetve vagy legalábbis mosolyogva. Ahogy valaki

mondta, az információéhség csillapíthatatlan 
vágy, és meghatározni legfeljebb az információ- 
szükséglet minimális szintjét lehet.

Gyakori panasz, hogy az információ kerülő 
úton jut el az emberhez, és kézen-közön elferdül, 
eltorzul. Az egyik forrás szerint „bosszantó, hogy 
közvetlenül a forrásból sosem kapunk informáci
ót”.

Panaszra ad okot az információ mennyisége 
is. Egyik válaszadóm azzal illusztrálta a problé
mát, hogy egy 30 kötetnyi irathegyre vagy egy 
aktáktól roskadozó íróasztalra mutatott. Az infor
máció mennyiségét - különösen annak leírt válto
zatáét - nyomasztónak érzik. Kezelésének külön
féle változatai vannak. Kevesen vélik úgy, hogy 
az információt előre meg kell szűrni. Ezt ki-ki ma
ga végzi el a legjobban. Egy válaszadóm azt 
mondta, hogy a tájékoztatókat is úgy olvassa, 
mint az újságot: először a főcímeket, aztán a 
kedvenc rovatait. Másik módszer, hogy az ember 
hagyja felgyülemleni az iratokat az asztalán, mert 
végül úgyis tudomást szerez a fontos tudaniva- 
lókról valami más úton, például egy vezetőségi 
ülésen. Olyan választ is kaptam, hogy valaki alig 
szentel figyelmet az írásos tájékoztatóknak, csak 
azt tartja fontosnak, ami úgyis eljut a vezetőségi 
ülésekre. Ha ott is szó van valamiről, az biztosan 
lényegbevágó. Meglehetősen egyéni módja a 
csakis „a megfelelő” tájékoztató kiválasztásának 
az, ami az egyik könyvtárban dívik, ahol a könyv
tárigazgató kis ceruzajelekkel jelöli meg a fontos 
témákat a körbeadott tájékoztatókon. Eleinte 
csak magának jelölgetett, de a jelölések útmuta
tóként szolgáltak a kollégák számára is.

Az idő tényező központi helyet foglalt el sok 
véleményben. Jellemzően visszatérő gondolat az 
„eső után köpönyeg”. A legnagyobb gond az, 
hogy az információ olyan későn érkezik, hogy 
már nincs idő a döntés módosítására.

Sokan állítják, hogy az információ megszer
zése túl nagy erőfeszítést igényel. Az információ 
a többi könyvtári feladattal össszehasonlítva túl
ságosan „drága”. Arra is panaszkodnak, hogy a 
kommunikációs csatornákon át érkező informá
cióban rengeteg az ismétlés.

Általános vélemény, hogy túl sok az írásbeli 
tájékoztató. „Ments meg egy fát!” (Takarékos
kodj a papírral!), fakadt ki egyik válaszadóm. Egy 
másik megkérdezett azt mondta, hogy az írásbeli 
tájékoztatás túltengése a könyvtár rossz műkö
désére utal. Valaki azt is kifejtette, hogyan mér
hető az írásbeli tájékoztatók fontossága. Csak
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azt kell megfigyelni, milyen gyorsan jár körbe a 
vezetők között. 12-13 vezető két óra alatt ala
csony fontossági szintet jelent. Végül arra is fel
hívták a figyelmet, hogy csak bizonyos fajta írás
beli tájékoztatásból van túl sok, nevezetesen a 
jegyzőkönyvekből és a napirendekből. A határo
zatokról szóló dokumentáció viszont hiánycikk.

Az írásbeli tájékoztatás egyik jellegzetes típu
sa a feljegyzés. Különösen az egyik amerikai 
könyvtárban alkalmaztak előszeretettel feljegyzé
seket. A rendszer senkiből sem váltott ki különö
sebb lelkesedést.

A könyvtári újságot csak nagy ritkán említik, 
mint információs csatornát, és egyszer sem, mint 
a hírközlés eszközét. Tipikus megjegyzés, hogy 
„a dolgok túl gyorsan történnek ahhoz, hogy egy 
könyvtári újságnak értelme lenne”. Néhányan vi
szont úgy vélték, hogy a könyvtáros újság fokoz
za a munkatársak összefogását.

A meglévő kommunikációs csatornákról 
mondott fanyar véleményekkel ellentétben sok 
kedvező leírást kaptam az elektronikus postáról. 
Különösen az egyik amerikai könyvtárban értek 
el jelentős sikereket a dolgozók érdeklődésének 
felkeltésében az elektronikus posta iránt. A dol
gozók megszokták a személyi számítógépek 
használatát. A könyvtárosok otthoni használatra 
is kaptak számítógépeket. Sokan állították, hogy 
a tájékoztatók közül először mindig az elektroni
kus postát olvassák el.

Az elektronikus kommunikáció bevezetése
kor nyilván sokan remélik, hogy a papírfogyasz
tás csökkenni fog. Az „elektrotárban” az utóbbi 
években ezzel szemben megkétszereződött a 
papírfogyasztás.

Sokak szerint az elektronikus posta egyik 
legfőbb előnye az, hogy demokratikus. Általa 
könnyebb közvetlen kapcsolatba lépni a vezetők
kel. Nem kell előre bejelentkezni és keresztüljutni 
a titkárságon, hogy az ember beszélhessen a fő
nökkel.

Az elektronikus posta további előnyös tulaj
donsága, hogy informális. Néhányan viszont úgy 
vélték, hogy az emberi kontaktus hiánya gondot 
okozhat. Állandóan tudatosítanunk kell, hogy az 
elektronikus posta esetében nincs fizikai kapcso
lat az emberek közt. Ha nincs személyes kapcso
lat, az ember gyakran hajlamos „túlzott őszinte
ségre”. A közlés hangneme is sokkal fontosabbá 
válik, ha az ember nem látja a másik arcát. Sem
miképpen sem szabad gúnyosan fogalmazni az 
elektronikus postában, vagy akár csak véletlenül

is csupa nagybetűvel írni. A nagybetűk használa
ta az elektronikus postában, egyik interjúala
nyom szerint olyan, mintha rákiabálnánk a má
sikra.

A belső kommunikáció meghatározásai

Vannak egyrészt olyanok, akik azt állítják, 
hogy a belső kommunikáció „öntörvényű” és 
semmivel sem befolyásolható. Olyan meghatáro
zást is kaptam, hogy a kommunikáció az emberi 
természet függvénye, és ezért nem is lehet soha 
tökéletes. Olyan megfoghatatlan és befolyásol
hatatlan dolgokon nyugszik, mint a morál és a 
hangulat. Mások viszont stratégiai szempontból 
nézik a kommunikációt: „az információ a vezetés 
egyik eszköze”. Naivitás lenne azt hinni, hogy a 
belső kommunikáció a szervezet szellemétől jó 
vagy rossz. A belső kommunikációt alaposan át 
kell gondolni és gondosan meg kell tervezni, 
összeírtam azokat a tényezőket, amelyek a ka
pott válaszok szerint hatással vannak a belső 
kommunikációra. Először azokat említem, ame
lyeket a legnehezebb megváltoztatni.

A könyvtár nagysága

Nincs egyetértés arról, hogy a könyvtár 
nagysága mennyiben van hatással a belső kom
munikációra. Egyesek szerint a nagy könyv
tárakban nem jól működik a belső kommuniká
ció, de mások szerint a kis könyvtárakban rosz- 
szabb a helyzet. A nagy könyvtárakban élesebb 
a határ az osztályok közt. A kis könyvtárakban vi
szont „az emberek tudnak olyasmiről, amit egy
más ellen felhasználhatnak”.

Hagyományok és szervezeti jellegzetességek

Sokak vallják, hogy a belső kommunikáció 
nagy mértékben függ a szervezet jellegétől és az 
abban uralkodó hangulattól. A belső kommuniká
ció megmutatja a tevékenység „hőfokát” és tük
rözi a könyvtár egészét. Ha a szervezet jellege 
„túlságosan szabad”, ez kommunikációs nehéz
ségekhez vezethet. Mindenki a maga kedvenc te-
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rüietévei foglakozik, és nem érdekelt az együtt
működésben. Akárcsak a tudományos életben, 
mondja egyik válaszadóm.

A jó  légkör

A jó légkör pozitív hatással van a belső kom
munikációra. A jó légkört elsősorban összetar
tásként és nyíltságként írják le. Az összetartás azt 
jelenti, hogy közös normák szerint dolgozunk, az 
emberek ismerik egymást, jó munkatársi vi
szonyban vannak egymással. A jó légkör jellem
zője még az emberiesség is (közvetlen, bizal
mas, törődő). Az emberek kedvvel végzik a dol
gukat és tudják, hogy meghallgatják őket.

A rossz légkör

A rossz légkör, amely negatív hatással van a 
belső kommunikációra, a bürokrácia és a hierar
chia terméke: időpazarló, sok az értekezlet, nem 
a tartalmi kérdéseken, hanem a külsőségeken 
van a hangsúly (a könyvtárosok „vakon hisznek 
a racionális világban”), formális (az emberek túl
ságosan komolyan veszik magukat), tekintélyel
vű („itt nem szeretjük a meglepetéseket”), átte
kinthetetlen (a könyvtári hierarchia olyan, akár 
egy labirintus), nehezen kormányozható (a tájé
koztatás mindig késik) és elitközpontú („többet 
várnak el tőlünk, mint amit teszünk”, „az embe
rek félnek megmondani, hogy nem értenek vala
mihez”). További példák a rossz légkörre a bizal
matlanság és a bizonytalanság, amelyek ag
resszivitáshoz vezetnek („ha üres a jászol, rúg a 
ló”), valamint a felségterületek védelme. Néhá- 
nyan rámutattak, hogy egy erősen hierarchikus 
szervezetben az információ nem elsősorban lefe
lé, hanem először is vízszintes irányban terjed. 
Mielőtt az információ tovább jutna az eggyel ala
csonyabb szintre, mindenki megtudja a felsőbb 
szinten.

Személyes tulajdonságok

Ha a kommunikáció elégtelenségét szemé
lyes tulajdonságok okozzák, keveset tehetünk el

lene, vélik sokan. Az áthelyezésen kívül talán 
egyedül az lehet célravezető - mondja az egyik 
megkérdezett -, ha a dolgozók megpróbálják tu
datos „mozgalom” keretében javítani a belső tá
jékoztatást.

Áthelyezés

A könyvtári és a hivatali személyzet gyakori 
áthelyezése komoly problémát jelent a megláto
gatott amerikai könyvtárakban. A gyakori áthe
lyezés olykor a kommunikáció javításában való 
érdektelenséggel és a motiváció gyengeségével 
párosul. A stabil személyzet jól kiépített nem hi
vatalos kommunikációs csatornákkal rendelke
zik, és tudja, honnan kaphat tájékoztatást. A sta
bilitás végletes esetben el is nyomhatja a kom
munikációt. Az emberek beskatulyázzák a 
kollégáikat, ami a belső kommunikációban ját
szott szerepüket és az általuk terjesztett informá
ciót illeti. Már meg sem kell hallgatni Őket. A 
könyvtáron belüli generációváltás azonban so
kak szerint új lendületet ad a belső kommuniká
ciónak.

A könyvtári személyzet kommunikációs ismeretei 
és tapasztalata

A személyzet kommunikációs képessége ok
tatással javítható. Már a felvételnél kiválasztási 
szempont lehet a jó kommunikációs készség. 
Gyakori vélemény, hogy a könyvtárosoknál szak
mai követelmény a tájékoztatási készség.

A változások és a stressz

A belső kommunikációból való kimaradás 
egyik gyakori oka a stressz. Túl sok minden tör
ténik ahhoz, hogy az emberek a munkájuk mel
lett még a belső kommunikációval is foglalkozza
nak. A munkavégzés és a könyvtár életéről való 
tájékozódás itt ellentétbe kerül.
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Szolgálati idő

Az ezzel kapcsolatban adott válaszok nagy 
része nemcsak speciálisan a könyvtárakra vonat
kozik, hanem bármely más szervezetre is. Hiá
nyos kommunikációhoz vezethet, ha valaki soká
ig távol van a munkahelyéről, vagy ha nemrég lé
pett be. Az új dolgozók nemigen tudják 
eldönteni, hogy elegendő tájékoztatást kapnak-e. 
Egy válaszadó szerint úgy lehet a legjobban 
megtanulni a szakmát, ha az embert „bedobják a 
mély vízbe”. A régi dolgozóknak nagyobb az 
esélyük a megfelelő tájékoztatásra. „Régóta itt 
dolgozom, tehát ösztönösen tudom, hová kell 
fordulnom információért”, állítja az egyik interjúa
lany. Egy másik szerint kifejezetten káros, ha va
laki sokáig ugyanabban a könyvtárban és beosz
tásban dolgozik. Szerinte így olyan lesz a könyv
tár, mint egy kolostor. Sokan egész életüket 
ugyanabban a tisztségben töltik le, és ezért igen 
korlátozottak a tapasztalataik. Azok, akiknek már 
volt 3-4 munkahelyük, „realistábbak” és jobb tá
jékoztatók.* *

Kulcstörténet

A következő kulcstörténet dióhéjban példáz
za, milyen fontos a belső kommunikáció, és mi
lyen szoros kapcsolatban áll a bizalommal és a 
státussal. A történet főbb elemeit egy bizonyos 
könyvtárból vettem. A részleteket viszont a je
lentés céljainak megfelelően dolgoztam át. Az 
alábbi kijelentések egyike sem hangzott el ebben 
a formában a valóságban, és nem köthető meg
határozott személyhez.

A történet összefoglalása

Egy éjszaka a könyvtár éjjeliőre elalszik. Ami
kor felébred, észreveszi, hogy eltűntek a kulcsai. 
A könyvtár vezetősége úgy dönt, hogy minden 
zárat kicserélnek, és szigorúan korlátozzák, ki 
kaphat az új kulcsokból. A dolgozók zúgolódva

* A jelentésben ezután következik a modellek és szere
pek leírása, amelyet mi elhagytunk.

veszik tudomásul, hogy a hátsó ajtó ezentúl zár
va lesz, mert azon át jártak a büfébe és az étte
rembe. Ezentúl kerülőt kell tenniük. A felháboro
dást tovább fokozza, hogy egy reggel, előzetes 
figyelmeztetés nélkül igazoltatni kezdik a dolgo
zókat a könyvtár bejáratánál. A vezetés ezzel azt 
akarja kideríteni, kinek van szüksége bejárati 
kulcsra, hogy korán bejöhessen dolgozni.

A főnökök

Nem is gondoltunk arra, hogy el kellene ma
gyarázni, miért vettük el a kulcsokat. Feltételeztük, 
hogy erre nincs szükség. Úgy látszik, tévedtünk.

*Megjegyzésem: Kényes ügyekben különö
sen nagy jelentősége van a tájékoztatásnak.

A biztonsági rendszer ellenőrzése kicsúszott 
a kezünkből, és ezért kényszerültünk rá, hogy 
bezárjuk a hátsó kaput. Biztos, hogy mindenki 
rettentő dühös lett, mert azelőtt arra jártak ki 
ebédelni. Most körbe kell menniük az egész ház
ban, és a bejáratnál megnézik a táskájukat. Tud
tam, hogy ezért dühösek lesznek, de nem tehet
tünk mást.

*Megjegyzésem: A kellemetlen híreket is kö
zölni kell.

Rossz volt a körlevél. Csak az osztályveze
tőknek szólt, és nem minden dolgozónak. A szá
mítógépes osztály vezetője például két hétig be 
sem jött. A körlevél két hétig ott hevert a asztalán, 
a beosztottjai pedig mitsem tudtak az egészről.

*Megjegyzésem: A vezetés gyakori vélemé
nye, hogy ők több tájékoztatást adnak, mint 
amennyit kapnak. Ez a fentihez hasonló esetek
ben abból is adódhat, hogy nem a megfelelő 
embereket tájékoztatják (csak az osztályvezető
ket), és nem a helyzetnek megfelelő tájékoztatási 
módszert választanak.

A dolgozók

Azzal kezdődött, hogy egy portás elaludt a 
posztján, és amikor felébredt, nem találta a kul
csait. Az osztályvezetők kaptak egy körlevelet, 
pedig minden dolgozót értesíteni kellett volna.

Ez a kulcshistória rossz hangulatot szült. 
Egyik körlevél ment a másik után. Volt, aki felra
gasztotta őket a szobája falára, hogy kiigazodjon

470 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Kitekintés

rajtuk. Akár jelképként is értékelhetjük, hogy há
nyán reagáltak erre a zűrre.

* M e g j e g y z é s e m : A formális tájékoztatás nem 
feltétlenül nyugtatja meg az embereket.

Valahogy borzasztó kellemetlen volt az 
egész. Először elmondták, hogy minden zárat ki
cserélnek, és minden kulcsot elvesznek - ezt 
még mindenki megértette volna -, de aztán hétfő 
reggel arra jövünk be, hogy igazolni kell magun
kat a bejáratnál. Erről senki sem szólt előre. Azt 
mondják, hogy erről is készült körlevél, és hogy 
ott volt az asztalokon hétfőn reggel, de nem 
előbb. Egyszóval elvették tőlünk a kulcsokat. A 
végén még meg is motoznak, mielőtt bejövünk.

* Megjegyzésem:A bizalmatlanság és a bi
zonytalanság agresszivitást szül.

Minthogy mindenkinek elvették a kulcsát, ar
ra gondoltak, hogy sokkal korábban kell kinyitni
uk a könyvtár kapuját, mint rendesen, hogy be
engedjék azokat, akik korán akarnak bemenni, 
és hogy kiderítsék, kinek van valóban szüksége 
kulcsra. Ezért kellett a koránjövőknek igazolni 
magukat. Csakhogy arról senki sem szólt, hogy 
ezzel nekünk akarnak segíteni, és így mindenki a 
pénteki körlevéllel hozta összefüggésbe, ami a 
kulcsok beszedéséről szólt. Nem emlékszem, 
hogy az igazoltatásról kaptunk volna előzetes tájé
koztatást. Akkoriban rengeteg körlevél jött-ment.

*Megjegyzésem: Túl sok a tájékoztatás, fő
leg a körlevél.

Az emberek megtagadták, hogy igazolják 
magukat, különösen azok, akik már hosszú ideje 
dolgoznak a könyvtárban. Akkor aztán néhány 
napig nem volt igazoltatás, de végül újrakezdték. 
Fogalmam sincs, mit akar a vezetőség. A sző
nyeg alá seprik a dolgot, vagy engednek? Sajná
lom azokat, akiket odaállítottak a kapuba, hogy 
igazoltassák az embereket. Mindenki őket szidta, 
pedig nem tehetnek semmiről. Szerencsétlen 
helyzet. A körlevél nem érkezett időben, és az 
emeberek csak félig tudtak a dolgokról.

* Megjegyzésem: Nehéz megbízni a hanyag 
főnőkben.

A hátsó kapun kicserélték a zárat. De a porta 
hátsó ajtaját nyitva kellett tartani az áruszállítás 
miatt. Ezért aztán bezárták a portára vezető ajtót. 
A dolgozók most csak a nap két órájában mehet
nek be oda. A portán dolgozók nagyon rossz né
ven vették a döntést. Nem akarnak elszigetelődni 
a többi dolgozótól. Elégedetlenségük kifejezésé
re kartonlapokkal fedték be a porta ablakait, 
hogy ne lehessen belátni.

*Megjegyzésem: A dolgozók zárkózottan, 
passzívan, visszafogottan és taktikusan viselkedtek.

Itt a bizalomról van szó. A számítógépes osz
tály dolgozóinak - akik magasan vannak a rang
létrán, viszont csak esetenként vannak bent - 
mindig is volt kulcsuk a hátsó kapuhoz. Ez a 
könyvtár történetében az első eset, hogy egy 
csoport kiváltságokat élvez. Ugyanerre egy má
sik példa, hogy a dolgozók nem vihetnek be en
nivalót a munkaszobákba. A számítógépes osz
tályon viszont még pattogatott-kukorica automa
ta is van. Mindenhol érezni lehet az illatát.

* Megjegyzésem:Az osztályok közti szerveze
ti különbségek kommunikációs akadályokhoz 
vezetnek. Az elit-orientált, rossz hangulat káro
san hat a belső kommunikációra.

Az emberek úgy érzik, hogy a vezetők hozzá
állása ehhez a biztonsági kérdéshez azt sugallja, 
hogy valamelyik dolgozót gyanúsítják a lopással. 
Nem foglalnak állást abban a köztudott kérdés
ben, hogy a portán dolgozók között akadnak 
problémás esetek. Mindenki tudja, hogy el-eltü- 
nedeznek dolgok.

A vezetést aggasztja, hogy ők felelnek a sok 
kint lévő kulcsért. Az a dolgozó, aki korábban a 
kulcsok kiadását intézte, nagyon hanyag volt és 
nemigen tartotta nyilván, kinél van kulcs. Ebben 
az esetben csupán arra lett volna szükség, hogy 
kiderítsék, kinek van kulcsa, nem arra, hogy elve
gyék a kulcsokat. De a vezetés úgy gondolta, 
hogy ha kiderül, hogy kinek van kulcsa, az em
berek igazságtalannak tartanák, hogy egyesek
nek kulcsuk van.

* Megjegyzésem: A vezetés zárkózottan, 
passzívan, visszafogottan és taktikusan vesz rész 
a belső kommunikációban.

Ez a kulcshistória kitűnő példa arra, hogy a 
vezetés képtelen a gyors kommunikációra. Csak 
egy halom feljegyzés lesz az egészből. És renge
teg beszéd. Az ügy izgalmas, és mindenkit érint. 
Az ember mejd megpukkad dühében, amikor a 
biztonsági vezető kijelenti, hogy csak néhány 
embernek van kulcsa, amikor mindenki tudja, 
hogy sokaknak van. A számítógépes osztály dol
gozói már kértek új kulcsokat. Egyáltalán igaz-e, 
hogy elaludt a portás? Rengeteget beszélünk az 
ügyről. És mi lesz az eredménye? Még több fel
jegyzés, erre mérget vehetünk.

*Megjegyzésem: A nem hivatalos kommuni
káció emberi dolog, és kellemesen fűszerezi a 
munkahelyi hangulatot.
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A vezetőknek van kulcsuk, de állítólag csak 
akkor használhatják, ha munka közben szüksé
gük van rá. Akkor nem, ha ebédelni mennek. 
Szerintem hamarosan megint mindenki a hátsó 
ajtón át jár majd, suba alatt. Persze van, aki ár
gus szemekkel lesi a hátsó ajtót - és persze ő az 
első, aki...

* Megjegyzésem: A fenti vélemény egy 
„pletykafészektől” származik.

A fentiekben mindent elmondtam, amit akar
tam. Most már Önökön a sor, hogy hozzászólja

nak és felhasználják az anyagot könyvtáruk bel
ső kommunikációjának megjavítására. Fontos
nak tartottam, hogy a belső kommunikáció hiá
nyosságait emeljem ki, és így talán nagyobb 
hangsúly került a könyvtári élet árnyoldalaira. De 
ahogy a bevezetőben is mondtam, előbb beszél
jük meg a gondokat, és csak aztán veregessük 
meg egymás vállát.

Fordította: Tomcsányi Zsuzsa

Interjúkérdések

Név
Beosztás
Munkakör
Különleges megbízatások 
Háttér
♦Mondjon három, a könyvtárat jellemző szót. 

Információ-befogadó szerep
♦Sokféle módon kap tájékoztatást a könyvtárról és a mun

kájáról. Sorolja fel ezeket a csatornákat.
♦Kitől szokott tájékoztatást kapni?
♦Miről tájékoztatják? (csoportosítsa témák szerint)

Információ-közlő szerep
♦Hogyan ad ön tájékoztatást? (milyen csatornákon) 
*Kinek ad tájékoztatást?
♦Miről tájékoztat? (csoportosítsa témák szerint)

Véleménye, mint befogadó 
*Miről akar tudni?
*Hogyan akar tudomást szerezni róla?
♦Kitől akar tájékoztatást kapni?
*Elég gyakran kap tájékoztatást?
♦Időben tájékoztatják?
*Túl sok tájékoztatást kap?

Véleménye, mint információ-közlő 
*Tud úgy tájékoztatni, ahogy szeretne? (sorolja fel az 

akadályokat)
♦Eléri azt, akit akar? (sorolja fel az akadályokat)

Általános véleménye
♦Az írásos vagy a szóbeli tájékoztatást részesíti előnyben? 
♦Fontosnak tartja a nem hivatalos tájékoztatási csatorná

kat? (például a büfében való társalgást a kollégákkal)
♦Miről szerez tudomást nem hivatalos úton?
♦Miről nem szerez tudomást, amiről pedig szeretne?
♦Mi az általános véleménye a könyvtára vezetése és a dol

gozók közti nem hivatalos kommunikációról? (fentről lefelé) 
*Mi az általános véleménye a könyvtár dolgozói és a veze

tés közti nem hivatalos kommunikációról? (lentről felfelé) 
♦Mi az általános véleménye a könyvtári osztályok, fiókok, 

részlegek közti nem hivatalos kommunikációról?

Magyarázat
♦Miért nem kap tájékoztatást mindenről, amiről tudni akar? 
*Mi jellemzi a jó belső kommunikációval rendelkező 

könyvtárat? (Mitől jó egy könyvtár belső kommunikációja?) 
(A kommunikációt befolyásoló tényezők)

Intézkedési javaslat
♦Hogyan lehetne megjavítani könyvtára belső kommuni

kációját?
♦Mit tehetne Ön?

Véleménye a belső kommunikációról adott általános nyilatko
zatokról

*Elvben nincs ellentét a vezetés és a dolgozók szándékai 
közt.

♦Azok, akik elvégzik a munkájukat, de nem hajlandók 
más, munkahelyi problémákkal foglalkozni, nem valók na
gyobb tudományos könyvtárakba.

♦Egy nagy könyvtárban az ember nem várhatja karba tett 
kézzel, hogy tájékoztassák. Mindenkinek magának kell tájé
kozódnia.
♦Az információ hatalom.
*Minél több a tájékoztatás, annál jobb.
*Kisebb szervezetben jobban működik a tájékoztatás. 
♦Demokratikus szervezetben jobban működik a tájékoz

tatás.
*A könyvtári kommunikáció fő célja, hogy mindenki érez

ze, hogy fontos része a szervezetnek.

Egyes programok
♦Jellemezze röviden a számítógépesítési programról adott 

tájékoztatást.
♦Jellemezze röviden a szervezeti változtatási programról 

adott tájékoztatást.

Szerepek és modellek
♦Hogyan írná le saját szerepét a könyvtár belső kommuni

kációjában?
♦Tudna modellt adni a könyvtári belső kommunikációra? 

(Hasonlítsa össze más szervezetekével vagy intézményekével.)

Véleménye a vizsgálatról
♦Mi a véleménye a belső kommunikációra vonatkozó vizs

gálatomról?

Egyéb megjegyzések 
♦Van-e más hozzáfűzni valója?
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N ew  Information  -

NIT’91

Nemzetközi Konferencia könyvtárosoknak 
és informatikusoknak.;
(Budapest, 1991. december 2-4.)

Előző számunkban Ching-chih Chen professzor és tanítvá
nyainak a budapesti NIT konferencián elhangzott előadásait 
ismertettük. Most még két további előadást mutatunk be. (A 
szerk.)

Az első tanulmány a könyvtárak és információs szolgáltatá
sok stratégiai céljai megállapításának néhány fontos vetüle- 
tével foglalkozik, és megmutatja e folyamat kapcsolatát az 
új technológiákkal. A szempontok a következők: új me
nedzsment filozófiai elfogadása, amely koncentráltabb és 
kvantitatív természetű; olyan interperszonális hálózatok ki
alakítása, amelyek az eredmények elérésére összpontosíta
nak; tanuló szervezet megteremtése, amely a sikert és a 
kudarcot a változás folyamatáról szóló tanulságként értel
mezi; és rendszerünk határának kiterjesztése úgy, hogy 
olyan oktatási, hivatali és gazdasági rendszerek is beleférje
nek, amelyekben információs rendszer működik. (A szerző)

Az
információszolgáltatás 

stratégiájának 
kialakítása a 
technológiai 

környezetben

W. Dávid Penniman*

1. Bevezetés

Harry Reid szenátor nemrégiben azt mondta 
a Kongresszusi Könyvtár 1991-es költségvetésé
nek csökkentéséről szóló vitán a Szenátusban: 
„Ebben az országban tisztában vagyunk azzal, 
hogy ennek a nemzetnek a biztonsága, e nemzet 
védelme nem csak a robbanóanyagokon múlik, 
Egy biztos lábakon álló, erős nemzet számára 
éppen olyan fontos, hogy az embereknek legye
nek könyveik, amelyeket olvashatnak, hogy ké
pesek legyenek információt gyűjteni és megtarta
ni.” (Hall, 1991)

Ezt nagyon jól megértik Kelet-Európa orszá
gai, ahol a nyugati nyomtatott művek iránti keres
let ugrásszerűen megnövekedett az utóbbi hóna
pokban -  különösen a demokratikus kormány
zásról szóló dokumentumok iránti kereslet. 
Ahogyan az elmúlt hónapokban hatalmas válto
zásokat láttunk a kormányzás szerkezetében, az 
információtechnológia területén is hihetetlen vál
tozásoknak lehettünk tanúi életünk során. A táro
lás technológiája a papírtól és a mikrofilmtől a 
mágneses és optikai technológiáig fejlődött. Míg 
egykor egy köbcentiméteren tizes nagyságrendű 
karaktert tudtunk tárolni papíron, ma már egy 
köbcentiméteren karaktermilliók helyezhetők el.

A szerző „Establishing information service strategies 
in a technological environment” (The Fourth Internatio
nal Conference on New Information Technology. Buda
pest, 1991. dec. 2-4) c. tanulmányát Orbán Éva 
fordította
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Az adatátviteli lehetőségek is hasonlóan meg
hökkentő fejlődésen mentek keresztül. A távirat 
50 szó/perces sebességétől az üvegszálakon to
vábbítható több milliárd szó/perces teljesítmé
nyen keresztül már elérhető a 1012 szó/perc is. A 
műveleti sebesség másodpercenként pár száz 
utasításról milliárdos nagyságrendre nőtt, és a 
párhuzamos feldolgozás ezt az arányt gyakorlati
lag korlátlanul bővíti. Ám saját információfeldol
gozó képességünk az idők folyamán látszólag 
semmit sem változott, őseink körülbelül 300 egy- 
ség/perces sebességgel tudtak szimbólumokat 
feldolgozni, és mi is erre vagyunk csak képesek. 
Ez a korlát, képtelenségünk arra, hogy saját fel
dolgozó képességünket felgyorsítsuk, úgy vélem 
szimbolikus értelmű. Ez a legnagyobb kihívás ve
lünk szemben. A kihívás az, hogy megtanuljuk, 
hogyan is lehet ezt az információt (amelyet bitek
ben tárolnak, dolgoznak fel és továbbítanak) az 
emberek számára használható ismeretként eljut
tatni a felhasználóhoz.

Fájdalmasan korlátozott a képességünk arra, 
hogy a technológia segítségével ezt az utolsó 
korlátot, a megértés korlátáit is ledöntsük. És en
nek nem a technológiai know-how hiánya az oka, 
hanem a stratégiai know-how hiánya. 
Strassman: Information Payoff című könyvében 
amellett érvelt, hogy a stratégia elsődleges a 
szervezeti felépítéshez és a technológiához ké
pest. Azt állította, hogy a technológia és a szer
vezet szükséges feltételek, ám a stratégiai cél kö
vetése a kulcsa a jövőre való felkészülésnek és a 
túlélésnek is (Strassman, 1985). A stratégiai cé
lok követése sohasem volt olyan lényeges a 
könyvtárak számára a világon mindenütt, mint 
ma, mert a könyvtárak kezében van a lehetősége 
annak, hogy ismeretet adjanak át, ne csak bitso- 
rozotokat. A könyvtárak egyaránt odafigyelhet
nek a tartalomra és a közvetítő csatornákra. Ez 
az, ami megkülönbözteti őket.

2. A könyvtár szerepe a változó társada
lomban

A társadalmunkban működő információszol
gáltató rendszerek közül a könyvtár a legnélkü
lözhetetlenebb. Azért, mert a könyvtár mindenek 
előtt emberekre orientált információs szervezet. 
A könyvtár az időn (archiválási funkció) és a té
ren (kölcsönző és forrásmegosztó funkció) ke

resztül képes információt nyújtani, de ez nem vá
lik szolgáltatássá, ha nem összpontosítanak a fel
használó számára való eljuttatásra. Úgy vélem, a 
könyvtárak minden társadalom formálásának 
stratégiai pontjai, és azt kockáztatjuk, hogy ezt a 
formálást rossz útra tereljük, nem a technológiai 
változások, mégcsak nem is a pénzügyi és poli
tikai válságok miatt, bár ezekkel az erőkkel is 
számolnunk kell. Úgy vélem a könyvtárak azért 
kerülnek veszélybe, mert vezetőiknek sohasem 
tapasztalt kihívásokkal kell szembenézniük. És 
ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül. 
Wilf Lancaster mondta a könyvtárosokról „A 
könyvtáros szakma túlélése függ attól, hogy ké
pes és hajlandó lesz-e megváltoztatni a szakma 
hangsúlyait és image-át”. (Lancester, 1982). Le
wis Branscomb kijelentette: „Ha a könyvtárosok 
alkotó szerepet akarnak játszani... ismét tanárok
ká, újítókká és nem gondnokokká kell válniuk, 
különben a gondjaikra bízott kincseket elsor
vasztják más szolgáltatások, amelyek képtelenek 
az emberiséget olyan gazdag képzelőerővel és 
mélységben szolgálni, mint a könyvtárosok tud
nák.” (Branscomb, 1981).

Ám a változás folyamata nem egyszerű. Pat 
Battin írta: „A konzervatív intézményekben a vál
tozás egyik legfélelmetesebb kerékkötője..., 
hogy erőteljes, független szerzett jogok vannak, 
és félnek attól, hogy elveszítik birodalmukat” 
(Battin, 1984). Én azt mondom, hogy a változás 
nékül vész el bizonyosan a birodalom (ha annak 
kell neveznünk). Ezt a jelenséget egy korábbi 
munkámban a „változás paradoxonénak” nevez
tem el (Penniman, 1987). Ha nem teszünk sem
mit, akkor is változni fogunk, de nem úgy, aho
gyan szeretnénk, hiszen változó környezetben é- 
lünk, és alkalmazkodás nélkül intézményeink 
degenerálódnak. A túléléshez alkalmazkodásra 
van szükség. Egyszerű megfogalmazásban a pa
radoxon így hangzik: ahhoz, hogy azok marad
junk, akik vagyunk -  vagyis élők -  változnunk 
kell. Ha nem változunk, nem maradunk életben.

És milyen változásokat keli tennünk? Meg va
gyok győződve róla, hogy meg kell változtatnunk 
a motivációját azoknak, akik ezeket a könyv
tárnak nevezett információközvetítő rendszereket 
irányítják, és a motiváció problémája attól függ, 
hogyan mérjük mai és holnapi vezetőink teljesít
ményét. Miért lesznek felelősek? Ha továbbra is 
aszerint méretnek meg, hogy mekkora a gyűjte
ményük és hány beiratkozott olvasójuk van, hány 
beosztottai dolgoznak, hány számítógép felett
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rendelkeznek vagy hány adatbázisuk van, to
vábbra is statikus, alkalmazkodásra képtelen 
szervezetek maradnak, amelyek nem képesek 
olyan mértékben szolgálni a használóikat, ami
lyen mértékben tehetnék. E szolgáltatások veze
tői, technológiáról beszélve is a tőke kezelésére 
gondolnak. Ezek a vezetők szkeptikusan viszo
nyulnak a legfejlettebb információs technológiá
hoz, mert a múltban nem jutalmazták meg őket a 
termelékenység növeléséért, különösen akkor, 
ha a tőke csökkentéséhez vezetett ez, amelyhez 
értéküket mérték. így azt kell mondanom, hogy 
először meg kell változtatnunk a könyvtárak sike
rességének mérésére szolgáló módszereinket. A 
megfelelő mértékek a könyvtárvezetőket arra 
ösztönzik, hogy átgondolják, hogyan lehet válla
latukat radikálisan átalakítani, ami elkerülhetetlen, 
és előkészítik őket annak újragondolására, ho
gyan költik el a ma rendelkezésükre álló dolláro
kat.

Honnét származhatnak ezek az új teljesít
ménymértékek, amelyek motorjai lehetnek a vál
tozás folyamatának? Ki adja ezeket könyv
tárvezetőink kezébe? Azt hiszem, hogy e szolgál
tatások vezetőinek maguknak keil ezeket az új 
mértékeket kialakítaniuk, és nekik kell a döntése
ket meghozniuk. Az információs szoltáltatások 
vezetésének új filozófiáját kell megtalálniuk.

A hagyományos szemlélet szerint a könyv
tárak felbecsülhetetlen értékű szolgáltatást adó 
intézmények. A legtöbb könyvtár e filozófia tala
ján működik. És néhány vezetői információs 
rendszer is. A számítógép központok közül keve
sebb vallja a magáénak ezt a megközelítést, de 
sok még mindig úgy működik, mintha hinne eb
ben a „felbecsülhetetlen érték”-filozófiában. 
Nincs azonban olyan üzleti alapon álló informá
ciós szolgáltatás, amely hinne ebben. Ahogyan 
górcső alá vesszük az információs szolgáltatá
sok rezsiköltségeit minden intézményben, ez a fi
lozófia elveszíti érvényét, erről meg vagyok győ
ződve.

A filozófiai alternatíva az, hogy minden infor
mációs szolgáltatás vagy termék értéke mérthe
tő. A szolgáltatás értéke lehet a bekerülés költsé
ge a versenyző szolgáltatások költségével össze
hasonlítva, amikor már mindkettő egységnyi 
költségeit megállapították. Akárhogy is számolják 
ki az értéket, explicitté kell tenni, különben későn 
fogják felismerni, mint az elvesztegetett lehetősé
gek árát, amikor a szolgáltatás már megszűnt 
vagy költségvetését jól megnyirbálták.

Az értékek (és költségek) mérésének ez a 
megközelítése súlyos következményekei jár a 
könyvtár infrastruktúrájára nézve. A könyvtárat 
és szolgáltatásait az ezeket magában foglaló tá- 
gabb közösség életének középpontjába helyezi 
ez a megközelítés. A könyvtárat szolgáltató me
chanizmusként és nem raktárként fogja fel. A 
hangsúly az outputon és nem a befektetéseken 
van. Azt is jelenti, hogy a könyvtár küldetése és 
hosszú távú céljai összhangban kell, hogy legye
nek annak az intézménynek a küldetésével és 
céljaival, amelynek a része, és ez sarkalatos kér
dés. A könyvtárnak szorosabban kell kapcsolód
nia az általa szolgált nagyobb intézményhez 
mind a tervezésben, mind a tervek kivitelezésé
ben.

Ez a megközelítés szükségképpen közelebb 
hozza a könyvtári vezetőket a fő döntéshozók
hoz, akik megértik ezt a fajta kvantifikációt, és 
közelebb hozza a vezetői információs rendszerek 
és számítóközpontok vezetőihez, akik nagyobb 
valószínűséggel használnak ilyen kvantitatív 
megközelítéseket.

3. A változás modellje

Ezek a tényezők elvezetnek engem a válto
zás egy olyan modelljéhez, amely kétféle hidat 
tartalmaz a jelen és a kívánt jövendő között (Pen- 
niman, 1987).

Az első, egy retrospektív híd (nevezzük visz- 
szacsatolásnak), amely összehasonlítja azt, amit 
mondtunk, hogy tenni szándékozunk, azzal, amit 
eddig elértünk (azaz számonkérés). A másik egy 
előre ható híd, amelynek alapja a beavatkozás -  
vagyis az, hogy a jövőt kívánságainknak megfe
lelően alakítjuk, nem pedig más elképzelések 
szerint. Ezt a két hidat (a felelősségre vonást és 
a beavatkozást) sikereink és kudarcaink elemzé
se, valamint tapasztalataink nyílt megosztása köti 
össze egymással. A Journal of the American So
ciety of Information Science (JASIS) egyik cikke 
a következő, két könyvtáros által írt bekezdést 
tartalmazta:

„A könyvtárvezetők felelőssége, hogy olyan 
szervezeti légkört teremtsenek, amely bátorítja 
és támogatja a változást. A hagyományos bizott
sági szerkezetek nem nyújtanak kielégítő megol
dást a kihívások elővételezésére és a kihívások-
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kai való szembenézésre. A kísérletezés nagyon 
fontos, az improvizáció elkerülhetetlen, és a sike
rekben és kudarcokban való osztozás szakmai 
és szervezeti szükségszerűség. A nagy felelős
ség azonban az egyéné marad, akinek alkalmaz
kodnia kell, és magáévá kell tennie a folyamatos 
változás gondolatát, mint célt, és mint az egyéni 
és szervezeti működés formáját.” ( és
Dooley, 1985)

Saját szavaimmal úgy tudnám megfogalmaz
ni, hogy meg kell tanulnunk, hogyan kell „tanuló 
szervezetet” teremteni -  azaz, olyan szervezetet, 
amely minden próbálkozást, minden csoportot, 
minden programot úgy kezel, mint a tapasz
talatok megosztásának, a tapasztalatokból való 
okulásnak egy lehetőségét.

Nem meglepő az elmondottak alapján, hogy 
néhány drámai változást láthatnak az információ
szolgáltatás terén az AT & T Bell Labs-nál, ahol 
hét évet töltöttem, mielőtt a Tanácshoz csatla
koztam volna. 1985-ben az AT & T könyvtári há
lózata új megközelítést fejlesztett ki a szolgáltatá
soknak a felhasználókhoz való eljuttatásában. Ez 
egy fizikai eszköz, az ún. „információelérő” állo
más volt. E vállalkozásnak az volt a célja, hogy 
megismerjük egy olyan közösség új hozzáállását 
az információs szolgáltatások biztosításához, 
amely hozzászokott ahhoz, hogy a szolgáltatás 
szintjét a fizikai berendezés méretével azonosít
sa. Az állomás fizikai, elektronikus és emberi for
rások egy olyan kombinációját nyújtotta a hasz
nálóknak, amelynek egységre eső költségei (és 
térigénye) jóval alatta maradtak a korábbi hagyo
mányos könyvtáréinak. A tervezés a „bankipar
ban” használt ötletekre támaszkodott, amilyen 
például: alapvető szolgáltatások nyújtása elektro
nikus úton; oda kell menni, ahol a fogyasztó van; 
ha szükség van rá, emberi kapcsolódási lehető
ség biztosítása; a hálózatfejlesztés felhasználása 
a szolgáltatás támogatására. Ha ilyen informá
cióelérő állomást létesítettünk, és -  ami nem ke
vésbé fontos - ,  amikor az üzleti feltételek azt 
diktálták, meg is szüntettünk állomásokat, jóval 
kisebb költséggel, mintha hagyományos könyv
tárat kellett volna bezárnunk.

Az információs állomásokon csak bevált 
technológiákat alkalmaztak, és a hálózatban már 
máshol elérthető forrásokra támaszkodtak. Ez 
volt az egyik eszköze annak, hogy a használó 
munkahelyéhez közelebb vigyék a szolgáltatást, 
és a máshol már hozzáférhető források gyors el
érését biztosítsák.

Az „információelérő” állomás többek között 
az alábbi funkciókat látta el:

► Kurrens folyóiratok helyben használata 
nyomtatott formában,

► Hozzáférés folyóiratok régebbi példányai
hoz, illetve más helyigényes anyagokhoz 
nagy sűrűségű táróló eszközön. Ez lehet 
mikrofilm, CD-ROM vagy optikai lemeztí
pus, ha az adatbázisok ebben a formában 
készülnek.

► Más forrásokhoz való hozzáférés bibliog
ráfiai rendszereken, pl. az OCLC-n, vagy 
az AT & T központi katalógusain keresz
tül. A hozzáférés ebben az esetben a táv
másolatok továbbításának lehetőségét, 
vagy a nyomtatott másolatok kérését 
jelenti, lassabb szállítási mechanizmus 
révén.

► Hozzáférés a használó saját munkaállo
másáról elektronikus postai kapcsolaton 
és online adatbázis-szolgáltatásokon ke
resztül bizonyos funkciók esetében (pl. 
helyi és távolsági adatbázis lekérdezés, 
szakértői segítség kérése).

Arra szeretnék itt elsősorban rámutatni, hogy 
az információs állomás legalább annyira egy ta
nulási segédlet volt a változások előkészítésére, 
mint amennyire egy szolgáltatási újítás. Kezdte 
eltávolítani a használókat a könyvtár hagyomá
nyos megközelítésétől, és a gyűjteményhez való 
hozzáférés megszokott képétől.

Szeretnék most ismertetni egy másik az 
AT & T könyvtári hálózatából származó példát. 
Ahogyan az információs állomást a hálózat fizikai 
jelenlétének kiterjesztésére használtuk, anélkül, 
hogy költséges könyvtári berendezéseket kellett 
volna felállítanunk, az elektronikus redszereket 
használtuk fel arra, hogy a hálózat virtuális jelen
létét kiterjesszük. Az AT & T területén több, mint 
4000 épület volt. Ezen épületeknek alig 3%-ában 
dolgozott 500-nál több ember. A feladatunk az 
volt, hogy tartózkodási helyétől függetlenül az AT 
& T valamennyi szakemberéhez eljuttassuk a 
szolgáltatásokat, és nyilvánvaló, hogy nem épít
hettünk könyvtárakat minden olyan épületbe, 
ahol 500-nál többen voltak. így egyre inkább 
elektronikus csatlakozó pontokra támaszkodtunk 
az információkeresésben, dokumentumrendelés
ben és az információszolgáltatásban.

Amikor eljöttem az AT & T-ből, több mint 
15 000 aktív online használónk volt, akik mintegy 
30 000 keresést kezdeményeztek havonta. He
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tente 50 új használóval bővült a hálózat, akik a vi
lág minden részéről elérték az AT & T-t. Több 
mint 50 belső építésű adatbázishoz biztosítottunk 
hozzáférést, amelyek alapján dokumentumokat 
lehetett kérni, és bizonyos esetekben teljes szö
veges visszakérés is biztosítva volt.

Egy másik kötegelt rendelési rendszer épült 
ki az elektronikus posta köré, amelynek segítsé
gével használóink saját helyi gépeiken keresztül 
léphettek kapcsolatba a mi szolgáltatásainkkal. E 
szolgáltatással adatbázis-lekérdezéseket kérhet
tek, belső dokumentumokat rendelhettek meg, 
vagy külső dokumentumokról kérhettek fénymá
solatokat, kérhettek könyvtári könyveket vagy vá
sárolhattak könyveket, tájékoztatási kérdéseket 
tehettek fel és bejelentkezhettek keresésre inter
aktív adatbázis rendszereinkbe.

A szolgálatom alatt a Bell Laboratóriumban 
bevezetett másik fontos változás a folyóiratokról 
készült fénymásolatok kezelésének módját érin
tette a könyvtári hálózatban. Míg egykor egy a 
különböző fiókkönyvtárakban a fénymásolatok 
iránti kérések miatt elosztott és többpéldányos 
folyóirat gyűjtést folytattuk, most rádöbbentünk, 
hogy nem engedhetjük meg magunknak ennek a 
gazdaságtalan megoldásnak a továbbvitelét. 
Ehelyett egy központosított dokumentum-szol
gáltatást alakítottunk ki, amely javította a doku
mentumok eljuttatását a használóhoz, csökken
tette az egységnyi költségeket a fénymásolatok 
készítésében, és rendet teremtett a szerzői jogi 
engedélyezések területén.

Ez a változás részben azért jött létre, mert a 
különböző eljárások részletes költségelemzése 
kimutatta, hogy a teljes, felosztott költség, ha a 
fénymásolatokat egy elosztott, szabadpolcos 
gyűjteményből biztosítják, nagyobb. A központo
sított dokumentumszállító szolgálat létrehozása 
összhangban állt azzal az általános törekvésünk
kel, hogy az információs szolgáltatásokat mesz- 
szire eljuttassuk, vagyis közvetlenül a használó 
munkahelyéhez vigyük.

Több más kísérleti rendszert is kipróbáltunk a 
Laboratóriumokban, amelyek gyors hozzáférést 
biztosíthatnak a nyomtatott irodalomhoz, közvet
lenül az egyének munkahelyén. Ezeket a kiadók
kal összefogva fejlesztettük ki, így minden hazár- 
dőr részt vett a dologban.

A legjelentősebb kísérlet talán az volt, amely 
eljövetelem idején folyt a Bell Laboratóriumok
ban, és semmiféle technológiához nem kapcso
lódott. Olyan emberi hálózatok kifejlesztését kí

sérelték meg, amelyek a szervezeti határokat át
vágták, hogy átalakítsák a munkavégzés módját. 
A szervezeti átalakulás e folyamatát Charan ta
nulmányozta részletekbe menően, aki a kialakuló 
hálózatokat a kapcsolatok és a magatartás mo
delljeit befolyásoló mechanizmusoknak tekinti, 
más szavakkal, olyan mechanizmusoknak, ame
lyek képessé teszik az embereket arra, hogy nyíl
tan és világosan beszéljenek, hogy javítsák a 
döntéshozatalt, bizalmat keltsenek és a problé
mákat és megoldásaikat a használó szemszögé
ből értékeljék (Charan, 1991). Túl korai lenne 
még nyilatkozni arról, hogy a Laboratóriumok kí
sérletei sikeresek lesznek-e, de nyilvánvaló, hogy 
ilyen kísérletek számos különböző intézményben 
folynak, és intézményeink hatékonysága forog 
kockán.

A könyvtárakban is szükségünk van hasonló 
kísérletekre, amelyek a vezetés hagyományos hi
erarchikus struktúrái számára jelentenek kihívást. 
Ahhoz, hogy ezt megtegyük, szükségünk van 
olyan „hálózatok” (nem technikai, hanem szerve
zeti hálózatok) kiépítésére, amelyek a könyvtári 
és információtudományi kutatókat a könyv
tárvezetőkkel összehozzák, és szükségünk van 
arra is, hogy nagyobb legyen a megértés e két 
csoport között. A könyvtárvezetők óvatosak, ha 
változásról van szó, mert arra álltak rá, hogy el
kerüljék a hibákat, míg a kutatók furcsa módon 
szenvtelenen állnak hozzá a munkájukhoz. Gyak
ran remek elemzők, de a felelősségvállalástól és 
a beavatkozástól idegenkednek. A könyvtár- 
vezetők, másrészről, a múlt mennyiségi számon
kérései alatt görnyednek, amikor egy rosszindu
latú történet megakaszthatta a szakmai elő
menetelüket vagy a költségvetés korlátozását 
vonhatta maga után. A könyvtárosok valójában 
hasznot húzhatnának a kutatókkal kötött szoros 
szövetségből, ha megengednék, hogy könyv
táraikban folyamatosan és jól látható módon kí
sérletezzenek. A könyvtárakat tanuló szerveze
tekké kell alakítani a szó valamennyi értelmében, 
mind a használók, mind a fenntartók megítélése 
szerint.

Úgy vélem, hogy az egyik módja annak, ha 
az elképzeléseik sikeres megvalósításához szük
séges feltételek teljes skáláját a maga mélységé
ben megmutassák. Nemcsak a feltételekkel kell 
tisztában lenniük, hanem e feltételek megterem
téséhez is segítő kezet kell nyújtaniuk. Nem elég, 
ha a technológiát vagy a kutatásmódszertant ala
posan ismerik. A kutatóknak alaposan kell ismer
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niük azt a környezetet is, amellyel foglalkoznak, 
és azokat a valószínűleg meglévő feltételeket is, 
amelyek e környezetben nagy valószínűséggel 
kudarchoz vagy sikerhez vezethetnek.

Ha a kutatók valóban segíteni akarják a 
könyvtári vezetőket abban, hogy a könyvtár új 
képét kialakítsák, akkor a kutatóknak segíteniük 
kell a könyvtárvezetőket abban, hogy a kutatást 
a könyvtár stratégiai céljai közé beillesszék. Haj
landóságot kell mutatniuk arra is, hogy a rövid 
távú gyakorlati problémákhoz is leereszkedjenek, 
amelyek alkalmanként rövid távú előnyöket hoz
nak, hogy időt és hitelt nyerjenek nagyobb sza
bású terveik, elképzeléseik számára.

Éveken át olyan rendszerkorlátokért küzdöt
tem, amelyek a felhasználó nézőpontját is érvé
nyesítik, nemcsak a rendszertervezőét (a könyv
tárosét, a kutatóét stb.) Azért is szót emeltem, 
hogy a „rendszer” határai közé nemcsak a kere
ső rendszert és a dokumentumtermelő vagy - 
szolgáltató rendszert kell beszorítani, hanem az 
oktató rendszert is (a használók, a közvetítők és 
a tervezők számára), az adminisztrációs alrend
szert és a gazdasági rendszert is, amelyben a 
technikai rendszerek találhatók (Penniman, 
1991). Azt mondtam, hogy

► meg kell ismernünk a rendszer teljes kör
nyezetét,

► válaszolnunk kell a felmerülő használói kí
vánságokra,

► megfelelő technológiát kell használnunk 
(nem szükségképpen a legfejlettebb tech
nológiát, amely, természetesen, a techno
lógus vagy a kutató számára a legérdeke
sebb), és

► kapcsolatot kell létesítenünk a többi rend- 
szerelemmel (mint pl. a dokumentum elő
állító rendszerek, a dokumentumterjesztő 
rendszere).

Hangsúlyozni szeretném, hogy most még 
fontosabb, hogy a gazdasági és bürokratikus 
rendszerekkel kapcsolatokat építsünk ki és ala
posan megértsük ezeket, mint bármikor is volt. 
Ezek a rendszerek határozzák meg a jövőben, 
hogy végső soron a könyvtárak sikeresek lesz
nek vagy kudarcot vallanak.

4. Következtetések

Dolgozatom a könyvtárakban végbemenő 
változásokról szól, és hangsúlyozza, hogy bármi
lyen fontos is, a sikernek nem a technológiai kör
nyezet a legfontosabb tényezője. A változás tel
jes modelljének előrehatónak kell lennie, és 
olyan erőteljes visszacsatolási mechanizmust kell 
biztosítania, amely arra ösztönzi a könyvtárakat, 
hogy „tanuló szervezetekké” váljanak. Az AT & T 
Bell Laboratóriumnál korábban szerzett tapasz
talatok is megerősítik ezt a felfogást, és rámutat
nak, hogy szükség van olyan új kapcsolatokra az 
együttműködő emberek között, amelyek a ha
gyományos szervezeti struktúrákon kívüli hálóza
tokban valósulnak meg. Szorosabb csapatmun
kára van szükség a kutatók és a vezetők között, 
akiknek alaposabban meg kell ismerniük egymás 
környezetét. Különösen fontos, hogy mindkét 
csoport megértse azt az összetett és többszem
pontból vizsgálható környezetet, amelyből a 
rendszerek kinőnek (és ezen belül a nem techni
kai hanem bürokratikus és gazdasági rendszer
összetevőket).

Végül szeretném megismételni e dolgozat 
egyik korábbi megállapítását. A könyv
tárvezetőknek ki kell dolgozniuk a siker mértéke
it, és biztosítaniuk kell, hogy ezek a mértékek 
összhangban álljanak annak az intézménynek a 
küldetésével és céljával, amelyet a könyvtár szolgál.
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Információ-tektonika

Új kulcsfontosságú ismeretterület 
az információtechnológiában

Petter Henriksen*

1. Bevezetés

Az információ strukturálása a foglalkozásom 
és az életben ez a legizgalmasabb dolog a szá
momra, és gyanítom, hogy ezzel sokan vannak 
még így maguk közül. Talán másként foglalko
zom az információval, mint Önök, -  én enciklo
pédiaszerkesztő vagyok, míg Önök, úgy tudom, 
többségében könyvtárosok.

Valójában encikiopédiaszerkesztőként sok 
közösséget érzek magukkal, könyvtárosokkal. Az 
enciklopédiák szócikkeinek osztályozása, amely 
a későbbi visszakeresés és szerkesztés szem
pontjából olyan fontos, nagy mértékben hasonlít 
a könyvtári osztályozáshoz. Olyannyira, hogy ki
adóm mindig sikeresen együttműködött könyv
tári szakemberekkel e feladat megvalósításán. 
Ezért úgy érzem, hogy közös az érdeklődésünk 
-  és van egy közös képességünk az információ- 
szervezés birodalmában.

Ahogyan az információ szerepe egyre erőtel
jesebb, úgy tűnik,hogy ez a képességünk is egy
re fontosabbá válik. Úgy érzem, hogy nagyon sa
játos felelősség hárul ránk: meg kell akadályoz
nunk, hogy az információáradat kikerüljön az

* A szerző Information tectonics: the emergence of a 
new information key disciplie in information techno
logy. (The Fourth International Conference on New In
formation Technology. Budapest, 1991. dec 2-4. pp. 
81-89.) c. előadását Orbán Éva fordította.

Az utóbbi években a hipertext megragadta az információs 
technológiával foglalkozó szakemberek képzeletét. Az idő 
múlásával felfedezzük, hogy nem a hipertext az információ 
struktúrálásának egyetlen kifinomult módja. Ebben a tanul
mányban megkíséreljük a hipertextet az őt megillető elmé
leti környezetbe behelyezni mint az információ-tektonika ál
talános fogalmának egyik példáját. Olyan terület ez, amely- 
lyel az információval foglalkozók, amilyenek pl. a 
könyvtárosok és a kiadók,mindig is többé-kevésbé tudato
san foglalkoztak. Az információtechnológia megjelenése az 
információ-tektonikát kulcsfontosságú ismeretterületté 
emelte, és olyan elméleti és terminológiai alap kifejlesztését 
tette szükségessé, amelyre az elektronikus információ köz
vetítői építhetnek. (A szerző)

ellenőrzésünk alól, és átalakuljon azzá a félelme
tes és kaotikus állapottá, amely az információs 
zűrzavar fogalommal jellemezhető.

Azt tartják, hogy az információ a legsegítőké
szebb szolgálónk, ám ne feledjék, hogy az infor
máció, amelyet nem a kellő óvatosággal kezel
nek könnyen ura ellen fordul.

2. Információ-tektonika

Az információtechnológia előnyeit hosszan 
lehetne ecsetelni, az igazság azonban az, hogy 
az elektronikus adatbázisok kialakulása nemigen 
csökkentette az információs zűrzavar veszélyét. 
Az elektronikus könyvkiadó szemszögéből látom 
ezt. A CD-ROM-mal olyan „könyvek” kiadása vált 
lehetővé, amelyek annyi információt tartalmaz
nak, mint mondjuk 1300 hagyományos könyv. 
Egy másik elektronikus könyvfajta, az online ke
resés, még ezt is meghaladja. Az irodámban lévő 
személyi számítógéppel közvetlenül hozzáférhe
tek egy mintegy 200 millió cikket magába foglaló 
anyaghoz, ahogyan nekem elmondták. Ez a fajta 
élettér az emancipáció részegítő érzésével tölti el 
az olyan embereket, akik, mint jómagam is, hoz
zászoktak a szívszaggató vitákhoz olyan kérdé
sekben, hogy Zambia vagy Zaire szócikkének 
terjedelmét csökkentse-e, annak érdeké
ben,hogy a megadott oldalszámba beszorítsa az 
enciklopédiát. Es nem vagyunk valamennyien ké
pesek a szükséges önkorlátozásra ebben a hely
zetben. Most mindent elérhetünk, mondjuk szé
les vigyorral, most az egész információs univer
zum az ujjainkkal kitapintható lesz.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 479



A minap kerestem egy online adatbázis
ban. Egy olyan cikket kerestem a fókavadá
szatról, amelyről tudtam, hogy szerepel ben
ne. Olyan kulcsszavakkal próbálkoztam, mint 
fókavadászat, fókahalászat, és csonkolva a 
kifejezést, a keresés végül 214 cikket hozott 
ki, amelyek között volt egy csinos csokor pe- 
cséttani dolgozat is, amely bélyegekkel és 
pecsétekkel foglalkozik. (Angolul a seal szó 
homonima, amely fókát és pecsétet is jelent. 
A ford.) 214 cikkel gazdagabban és 708 nor
vég koronával szegényebben (és ez csinos 
kis összeg, biztosíthatom magukat) még 
nyoma sem volt a cikknek, amelyre szüksé
gem lett volna. Áldozatává váltam annak, 
amit a világ felénk eső részén „adatbázis-mé
szárlásnak” hívnak.

Később merő véletlenségből, megtalál
tam a magyarázatot. Az általam keresett cikk 
szerzője következetesen helytelenül, két „e”- 
vel, „seel”-nek írta a „seal" szót. Hát ezért 
nem találtam.

Mi értelme az ujjunkkal tapintani az 
egész információs világot, ha meg is reked 
az ujjainknál?

És itt érkeztünk el oda, amiről beszél
ni szeretnék: minél több Információ van, 
annál értéktelenebb, ha csak ; nyers
anyagként tárolják. Az információ szük
ségképpen megreked az ujjhegyünknél, 
amíg Vonakodunk a felhasználó igényei
nek megfelelően struktúráéi azt. És ezt 
nevezzük információ-tektonikának.

Az információ-tektonika az informá
ció struktúrákba szervezése. A jó infor
máció-tektonika az információ olyan 
struktúrákba szervezése, amelyek a 
használó igényeihez alkalmazkodnak.

1. ábra
A Glasgow hipertext térkép

amely számos konferencia és szimpózium témá
ját adta, az információ-tektonika különféle típusa
inak egyike, és tulajdonképpen nem is valami új
keletű dolog. A hipertext csupán egy divatos szó 
a hivatkozási struktúrára, és legalább annyi idős, 
mint maguk a hivatkozások a könyvtárakban, a 
Bibliában vagy a Talmudban. Később még visz- 
szatérek a hipertextre.

(me néhány információ-tektonikai példa: __________________________________

2.2 Egydimenziós információ-tektonika

2.1 Hipertext

A hipertext, amint azt az 1. ábra is példázza, 
a Glasgow Online információs rendszer egy 
szintjének a térképe. Ez a homályos fogalom,

A 2. ábra a klasszikus egydimenziós informá
ció-tektonikát mutatja, amilyen pl. egy telefon
könyv az elemek betűrendes sorrendjében. Az 
információ könnyen visszakereshető, ha tudja a 
nevét a személynek, akit keres, és tudja, hogyan 
írják azt. Egyébként teljesen használhatatlan!
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2. ábra
A telefonkönyv

2.4 „Keresztvágás”

3. ábra 
A biblia

A 4. ábra szemlélteti azt a könyv
tárat, amelyben a Dewey-rendszer 
szerint tárolják a könyveket. Ez a ke
resztvágás példája -  egymással ütkö
ző hierarchikus struktúrák egymásra 
helyezése. Az elsődleges hierarchikus 
szerkezet jelen esetben a tárgykör 
szerinti felosztás. így egymás közelé
ben megtalálhat minden könyvet, 
amely a földműves témakörével foglal
kozik. A tematikus felosztáson belül 
más kritériumok szerinti alosztások 
vannak (árnyékolt nyilak) a kiegészítő 
táblázatok szerint, például földrajzi 
alosztás (ország).

így mégsem talál meg minden 
Olaszországgal foglalkozó könyvet 
egy helyen, csak úgy akadhat rájuk, 
ha az egész könyvtárat témánként vé
gigböngészi.

2.5. Felhasználó-orientált szerkezet

A hagyományos újságnak (5. áb
ra) van egy jellemzője, a felhasználó
orientált szerkezet. Az én reggeli la
pom rovatokba szerveződik, és az el
ső oldalon mind a rovatok egészére, 
mind az egyes cikkekre találok hivat
kozásokat. Ez utóbbiakat rövid kieme
lésekkel jelzik. A rovatokon belül az 

ún. faliújság-szerkezettel találkozunk, lazán kap
csoló cikkek gyűjteményével, amelyeknek vi
szonylag kevés közös vonásuk van, inkább csak 
egymás mellé tették őket. Ez a szerkezet tökéle
tesen megfelel annak a félig öntudatlan böngé
szésnek, amellyel a népesség nagyobb része a 
reggeli mellett, átfutja az újságot, míg a kávé rá 
nem ömlik.

Ezekkel a példákkal azt szerettem volna érzé
keltetni, hogy az információ-tektonika általában 
jellemzi az információt, és nem köthető egyetlen 
közeghez, adathordozóhoz. Információ-tektoni
kával találkozunk mind a hagyományos könyv
tárakban, mind az elektronikus adatbankokban. 
Persze nagy szakértelmet igénylő ismeretágként 
az inforáció-tektonika csak az elektronikus adat-

2.3 Hierarchikus információszerkezet

A 3. ábrán látható, hogy a Biblia egy hierachi- 
kus információszerkezet, két testamentummal, a 
könyvekkel, amelyek számozott fejezetekből és 
énekekből állnak. Mindez igen alkalmas a vélet
lenszerű (random) hozzáférésre mindazok szá
mára, akik már ismerik a tartalmát (és élvezik a 
Szentírás hivatkozásainak kibogozását), de meg
lehetős megpróbáltatás a többiek számára. Mi
után feltalálták a bibliai kalauzt, amely a fő szö
veghez betűrendes hipertext kapcsolatokat ren
del, a dolgok jóra fordultak.
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bázisok megjelenésével nyert különös 
jelentőséget. A fizikai könyvtár hibás 
információs architektúráját el lehet vi
selni. Valószínűleg megtalálja amit ke
res, ha egy kicsit böngészget. De 550 
megabyte zavaros információ-tektoni
ka már katasztófa. Ez az információs 
üzlet „hátsó szobáiban” furcsa életet 
élő tudományág kezd előre törni most, 
mint kulcsfontosságú ismeretág.

Eddig az elektronikus adatbázisok 
egyik legfőbb buktatójáról beszéltem 
-  arról a tényről, hogy hatalmas ké
pességeik nyíltan fel kínál koznak az in
formációs káosznak. Másrészről per
sze az elektronikus adatbázis a fizikai 
táraknál természetesen radikálisab
ban feihaszálóbarát információs-ar
chitektúra megteremtését teszi lehe
tővé. A fizikai adattárak, legyenek bár 
kézreesőek és vonzóak, fizikai korlá
tokat szabnak, „kényszerzubbonyt” 
húznak az információ-tektonikára.
Egyetlen sorrendiséget, egyetlen ren
dezési kritériumot kell választanunk.
Még ha egy könyvtár vagy egy encik
lopédia többdimenziós információs 
modellen alapul is, azt a modellt vég
ső soron egy egydimenziós tengelyre 
kell kivetítenünk, hiszen a fizikai adat
tárak valójában egydimenziósak. A 
könyvek tárolásakor egy elsődleges 
kritériumot kell kiválasztanunk a struk- 
túráláshoz -  mondjuk a Dewey-rend- 
szer tematikus felosztását.

Az elektronikus adatbázissal olyan tortát sü
tünk magunknak, amilyent akarunk, és meg is 
ehetjük, amit főztünk. A többdimenziósság a ke
zünkben van.

A többdimenziósság, amit egyesek ortogo- 
nalitásnak neveznek, az információ-tektonika 
központi fogalma. íme, néhány további fogalom 
amely ismerősen fog csengeni sokuk számára, 
akik információ szétsugárzással foglalkoznak, 
még akkor is, ha a kifejezések idegenek, az álta
luk jelzett fogalmak nem lesznek azok.

► Információs modell. A 4. ábrán azt a le
egyszerűsített információs modellt látják, 
amely egy közönséges újság szerkeszté
sét tükrözi. Ez az ábra szemléltet néhány 
olyan alapvető szimbólumot, amelyeket 
az információs modellek ábrázolásában

4. ábra
A Dewey-féle könyvtári osztályozás

fel lehet használni: csomópontok, mind 
információhordozó csomópontok, ame
lyeket az ábrán négyszögek képviselnek 
(ebben az esetben újságcikkeket jelöl
nek), mind üres csomópontok (körök), 
amelyek az ábrán nyilakkal jelzett mutatók 
(hivatkozások, kapcsolók) elágazásai. A 
nyilak lehetnek egyirányúak, amelyek a hi
vatkozásokat jelölik, vagy kétirányúak, 
mint ez esetben az egy oldalon szereplő 
szomszédos cikkek közöttiek.

► Rendezési kritérium, amely a sorrendet 
és a tételek közelségét határozza meg. A 
leghétköznapibb a betűrend, a tematikus 
rendszer, a földrajzi és a kronoiógikus 
rendezés. Az enciklopédiákban általában 
a könnyű visszakeresést biztosító betű-
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rendes rendezés és a természetesebb és 
didaktikusabb bemutatást kínáló temati
kus előrendezés között kell kényszerűen 
dönteni.

► A valóság szimulálása. Az információ
közvetítés egyik alapigazsága, hogy minél 
közelebb áll a természethez az informáci
ós modell, annál jobban tudja a felhasz
náló absztraháini. Ha például zenetörténe
ti tankönyvet ír, a stilisztikai fejlődés több, 
jobbára párhuzamosan futó vonalát kíván
ja felrajzolni. A 18. századon belül valószí
nűleg írni akar a francia Rameau zeneel
méleti újításairól, majd Vivaldi Itáliájába 
akar átugrani, azután Bachhoz Németor
szágba vagy Hándelhez Angliába, majd 
ismét vissza Németországba, a gáláns stí
lushoz, a szimfónia gyökereihez, azután 
az operai buffóhoz Itáliába. így törünk las
san utat a saját korunkig olyan dolgok fel
színes és töredékes bemutatásán keresz
tül, amelyek valójában egyidejűleg több 
fronton, és folyamatosan bontakoztak ki. 
Egy reálisabb információs architektúra 
legalább három dimenziót nyújt számunk
ra, amelyekkel dolgozhatunk. Az egyik az 
időbeli, kettő pedig földrajzi, ahogyan az 
a világtérképen látható, és lehetőleg még 
egy tematikus dimenziónk is van a külön
böző zenei formák számára. A végtermék 
ettől több szempontból is javul. Könnyeb
ben lehet tájékozódni, információt keresni 
benne, és logikusabb, didaktikusabb lesz.

► Multimédia. Ha már való világunk szimu
lálásával foglalkozunk: világunk, termé
szetesen, multimédia világ. Az az informá
cióterjesztés, amely erről megfeledkezik, 
a valóságnak csak csonka képét nyújtja. 
Az enciklopédiaszerkesztők ezzel nap 
mint nap küszködnek a papíron. Szavak
kal írjuk le a madár dalát: fidivit-fidivit-fjui- 
fjui. Egy film producerének stílusát egy 
fényképpel érzékeltetjük. A papírból egy
szerűen hiányoznak a csatornák, azok az 
érzéki stimulusok, amelyekkel a való világ 
lemásolható.
Az elektronikus multimédia munkák jóval 
közelebb visznek ehhez. Hallhatjuk a po
száta énekét, megnézhetünk videón egy 
képsort Fassbindertől. De még mindig 
nem értük el végső célunkat. Nem tudok 
olyan multimédia munkáról, amelyben a

Beaujolais bukéját nem egy olyan mellék
névvel kellene leírni, mint a „telt”, vagy 
egy rinocérosz bőrét a „kérgessel”.
A multimédia technológia sajátos kihívást 
jelent a kiadók számára: hogyan lehet a 
különböző adathordozókat -  a szöveget, 
a hangot, az illusztrációkat, a videót -  
technikailag kivihető és mégis könnyen 
kezelhető formában összekapcsolni? Az 
alapvető probléma persze nem mondható 
újnak. A klasszikus kihívást a nyomtatott 
könyvekben az jelentette, hogyan helyez
zék el a szöveget és az illusztrációkat 
egymáshoz képest, amelyek közül az 
utóbbiak sajátos követelményeket tá
masztanak a termelési folyamattal szem
ben. A régi időkben a képeket külön la
pokra gyűjtötték össze, amelyeket a szö
veg közé kötöttek. Ezután dolgoztunk a 
4-1 és 4-2-es nyomtatással, színes képek
kel minden második hasábon. Most már 
általában abba a hasábba tehetjük a szí
nes képet, amelyben a megfelelő szöveg 
is van.
Az elektronikus könyvekben a releváns il
lusztrációk helye még nagyobb valószínű
séggel határozható meg, és sokkal-sokkal 
több a megoldatlan probléma.

► Hipertext. Egyszerűen megfogalmazva a 
hipertext csupán egy másik szó a hivatko
zási hálóra. A hipertext elvben szabad és 
struktúrálatlan. Minden kapcsolat megen
gedett a szerző hóbortját követve.
A hipertextet gyakran magasztalják, mint 
a papír igája alatti több évszázados rab
ság alóli felszabadulás egyik fajtáját, de 
ne feledjék, hogy ez a szabad és nem 
szabályozott architektúra nem vezet feltét
lenül az üdvösséghez, még akkor sem, ha 
igen vonzónak találja a legtöbb szabadon 
szárnyaló információs élharcos közöt
tünk.
A szabad hipertext remekül alkalmazható 
olyan kapcsolatok kifejezésére, amelyek a 
szemantikai rendszerekbe nem férnek be
le, és akármelyik információs alapban 
számos ilyen található. Ugyanakkor ez az 
információszervező számára hamis tom- 
pftási lehetőséget is kínál. Információ-tek
tonikája nagyon szegényes, ha csak 
olyan típusú kapcsolatai vannak, amelyek 
a franciaországi művészettől a gótikáig,
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onnét Perotinus zeneszerzőig, Lendiniig 
Olaszországba és a futball-világbajnoksá- 
gig vezetnek. Minden információgyűjte
ményt a világos, logikus és tematikailag 
feszes struktúrák olyan szolid rendszeré
nek kell megalapoznia, amelybe adatait 
pontosan és hagyományos módon he
lyezheti el. A francia művészek az egyik 
részbe, az olasz zeneszerzők egy másik
ba kerülnek. Ez után adhatja hozzá az ad 
hoc hipertext kapcsolatokat, amelyek a 
rendszerbe nem illő relációkat hordozzák. 
A megszorítások nélküli hipertext egyenes 
út az információs káoszhoz.

► A hozzáférés mértéke. Közvetlen vagy 
közvetett hozzáférést akarunk egy kap
csolat mentén? Az enciklopédiák hivatko
zásai hagyományosan indirektek, egy má
sik kötetet kell elővenni, és abban kell ke
resni. A hipertext programokban a 
keresés során általában közvetlen hozzá
férés lehetséges. A keresett tárgy egy- 
szercsak feltűnik a képernyőn. A könyvek
ben a hagyományos lábjegyzetek egyfajta 
félig közvetlen hozzáférést jelentenek. Az 
oldal aljára teszik őket, közel ahhoz a 
helyhez, ahol utaltak rájuk. Ennek ellené
re, mégiscsak ugrásra kényszerülünk az 
olvasás közben.
Számos elektronikus könyvben is be keil 
érnünk a közvetett hozzáféréssel. Egy 
kulcsszó-jegyzékben ki kell keresnünk azt 
a kifejezést, amellyel keresünk, és ezután 
üthetjük be.

► Modulusos méret. Milyen hosszúak le
gyenek adatelemeink? Legyen sok kicsi 
vagy néhány nagy szócikk egy elektroni
kus információs bázisban -  centralizált 
vagy decentralizált szerkesztést? Elég ne
vetséges módon itt olyan korlátokat szab 
nekünk az elektronikus adathordozó, 
amely a nyomtatott munkákban nem me
rült fel, az adatok kivetítésére szolgáló 
képernyő méretének köszönhetően. A hi- 
percard cikkeknek van egy hátborzonga
tó jellegzetességük, lehetőleg sohasem 
haladják meg egy kártya hosszát. Vigyá
zat! A veszéllyel kacérkodunk, a „tabloid- 
szindróma” végső hatalomátvételével.

► Mikrostruktúra. Mindeddig adatelemek 
közötti kapcsolatokról beszéltem. Egy 
szinttel lejjebb is izgalmas világ tárul

elénk, az adatelemeken belüli struktúrát 
vizsgáivá, mondjuk az enciklopédák szó
cikkein belül. Szükség van egy kiválasz
tott mikrostruktúrára, ha azt akarja, hogy 
adatbázisa szimulált intelligenciával ren
delkezzen, amikor mondjuk arra a kérdés
re óhajt válaszolni, hogy „melyik Európa 
leghosszabb függőhídja”. Hogy ezt meg
oldhassa, minden hídról szóló cikknek fel
ismerhető formában tartalmaznia kell két 
információt: milyen típusú hídról van szó, 
és milyen hosszú. Ha ezeket a feltételeket 
teljesítik, automatikusan kivonhatóak a 
statisztikai információk az adatbázisból, 
például egy Európa összes fűggőhídjának 
adatait bemutató táblázat formájában, 
amely a hosszúság szerint rendezhető.

► Szabadszöveges keresés, vagyis a szö
vegtestben bizonyos szavak és betűkom
binációk keresése, az az eszköz, amely 
általában rendelkezésére áll, ha egy onli
ne adatbázisban próbál eligazodni, mi
közben „pörög a taxióra”. Azért hagytam 
e fogalom taglalását dolgzatom végére, 
mert -  és ezt véssük élesen az eszünkbe 
-  a szabadszöveges keresés nem in
formáció-tektonika. Oiyan segédeszköz, 
amelyet akkor használunk, ha az informá
ciós-tektonikát nem alkalmazták, ez az in
formáció-tektonika pótléka. A szabadszö
veges keresés felbecsülhetetlen segítsé
get jelent, amikor nagy, meglevő, nem 
struktúráit szövegekben kell keresnünk, 
de ennél nem több. Soha ne engedjen an
nak a kísértésnek, hogy azt higyje, a sza- 
baszöveges keresés helyettesítheti az in
formáció-tektonikát!
Másrészt, igenis találkozunk a jó szabad- 
szöveges keresés kifinomult példáival, 
vagy a szabadszöveges keresés második 
generációjával. Ezek olyan rendszerek, 
amelyeket vezérszavak és szinonimák 
jegyzékei egészítenek ki, így, ha az „or
szág” szóra keres, megkapja az olyan 
szavak előfordulásait is, mint a nemzet, 
nemzeti, föld, földek. Segítenek a helyesí
rási hibák aknamezején is, amelyet eufe- 
misztikusan a „homályos betűzés” névvel 
illetnek. Ha Mr. Betofen nevű zeneszerzőt 
próbál keresni, meg fogja találni, bár le
het, hogy egy enyhe szemrehányás kísé
retében.
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Végül szeretnék megjegyzéseket fűzni az 
elektronikus adatbázisok terén máig végzett 
munkához. Eddig is rengeteg értékes erőfeszí
tést fordítottak a termékek technológiai oldalára 
-  a hardverre, szoftverre, a műszaki színvonalra. 
A CD-I formában megjelent Grolier Multime
dia Encyclopedia például 4 szabadon választha
tó hangminőséget kínál, ami a vájtfülűek számára 
tantaluszi kínokat okoz. Ám a skála emberi vé
gén, ahol a termékek tartalmával foglalkoznak, a 
hozzánk hasonló információterjesztők birodal
mában nem sok történik. Területemen, a könyv
kiadásban, bevett módszer egy meglévő könyv 
átalakítása, egydimenziós architektúrájának átté
tele elektronikus adathordozóra, esetleg a sza
badszöveges keresés lehetőségével megspékel
ve. Más szóval, az információtechnológia megle
hetősen félénk megközelítéséről van szó, bár 
természetesen így egyszerűen és olcsón lehet a 
piacra kilépni.

Szerencsére néhány izgalmas új termék is 
megjelent újabban a piacon, amely a többdimen- 
ziósság lehetőségeit is kiaknázza, és az igazi 
elektronikus kiadás szférájába való ugrást jelent. 
Említésre érdemes a Compton’s Multimedia

6. ábra
A Compton’s Multimedia Encyclopedia

Encyclopedia on CD-ROM a Britannica Corpora
tion kiadásában. Ebben a munkában az adatbá
zis elemei -  az enciklopédia szócikkei -  nem 
kevesebb, mint 6 független szerkezeten keresztül 
érhetők el: betűrendben, tematikusán, földrajzi 
és kronológikus szempontból, szabadszöveges 
indexen és képmutatón keresztül, amint az a 6. 
ábrán látható. Megkíséreltem ennek bemutatását 
a 6. ábrán, de a fejlett elektronikus tektonikára 
oly jellemző módon, nem nagyon sikerült kétdi
menziós képre kivetítenem. Biztosíthatom Önö
ket, hogy olyan munka ez, amelyben olyan tortát 
sütnek, amilyent akarnak, és meg is ehetik. A 
földműveléssel foglalkozó valamennyi szócikk 
egymást követő oldalakon található meg, akár
csak azok, amelyek Olaszországgal foglalkoz
nak, beleértve az olasz földművelésről szólóakat 
is. Legyen ez a munka az irányjelzőnk az elektro
nikus információs bázisok kialakításában a jövő
ben.

Következtetések

Remélem, sikerült rávilágítanom, hogy az in
formáció-tektonika, bár kulcsfontosságú ismeret
területté csak újabban vált, olyan világ, amellyel 
mi, információterjesztők mindig is foglalkoztunk. 
Mi alkottunk belőle sajátos tudományágat, és 
most, amikor az elektronikus adatbázisok napról 
napra hétköznapibbá válnak, most sem szabad 
elfeledkeznünk róla. Ez nem magától értetődő, 
legalábbis nem a kiadói szakmában. A Franklin 
kéziszótáraiból és enciklopédiáiból még mindig 
többet ad el, mint bárki más, és ezeket mégcsak 
kiadóknak sem tartják.

Fogjunk össze ezért a humán tudományok 
terén, hogy megőrizhessük e téren az erőssé
günket, és próbáljunk továbbra is arra összpon
tosítani az információ szétsugárzásban, ami való
ban jelent valamit a felhasználó számára -  az 
adatbázis tartalmára és nem a csomagolásra.
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Nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzés*:

alapelvek és végrehajtási irány
elvek (1978) ~ jelentősen átdol

gozott változat 1987**

Az egyes gyűjtemények kölcsönös használa
ta a könyvtárak nemzetközi együttműködésének 
szükséges eleme. Amint egyetlen könyvtár sem 
lehet önellátó saját használói információs igénye
inek kielégítésében, ugyanígy egyetlen ország 
sem lehet önellátó. Ha egy ország hatékony 
könyvtári szolgáltatást kíván megvalósítani, ak
kor olyan módszereket kell kialakítania, amelyek
kel hozzá tud férni a többi ország gyűjteményei
ben levő könyvtári anyagokhoz. A nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés célja olyan dokumentu
moknak egyik ország által a másik számára tör
ténő szolgáltatása -  a leggyorsabb és legbizto
sabb módon - ,  amelyekre egy adott országban 
igény mutatkozik, de ott nem állnak rendelkezésre.

Az itt következő irányelvek, amelyeket az IF- 
LA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Szekci
ójának Állandó Bizottsága 1978-ban fogadott el 
és 1987-ben módosított, az IFLA által 1954-ben 
elfogadott Szabályok jelentősen átdolgozott vál
tozata. Bár nem kötelező érvényűek, és minden

* Könyvtárközi kölcsönzésnek minősül az eredeti helyett 
szolgáltatott fotómásolat és egyéb sokszorosított 
anyag küldése is.

** Az anyag franciául, spanyolul és arabul is rendelkezésre áll. 
Forrás: „International Lending: Principles and Guide
lines for Procedure (1978). - Revised 1987.” = IFLA Jour
nal. 14.VOI. 1988. 3.no. 258-264.p.

Napi munkám során meglepve tapasztaltam, hogy a nem
zetközi könyvtárközi kölcsönzés alapelveit és végrehajtási 
irányelveit tartalmazó, alapvető fontosságú dokumentum, 
amelyet az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Iro
dája adott ki, s a külföldi szaksajtóban már cseh, német és 
orosz nyelven is publikáltak, magyarul még nem jelent 
meg. A magyar fordítás megjelentetésével kettős célt sze
retnénk elérni. Az első: mindenki számára hozzáférhetővé 
tenni azon nemzetközileg elfogadott alapelveket és irány
elveket, amelyek szerint a könyvtárközi kölcsönzés intézése 
világszerte folyik. A másik cél szorosan kapcsolódik a Fejes 
József né és Karácsonyi Rózsa által írott, 1982-ben és 1990- 
ben megjelent Könyvtárközi kölcsönzési útmutató c. mód
szertani kiadványhoz. A benne foglaltak teljes összhangban 
vannak az IFLA alapelveivel. Mivel az Országos Széchényi 
Könyvtáron kívül -  amely a könyvtárközi kölcsönzés orszá
gos központja -  még 12 magyarországi könyvtár folytathat 
önállóan nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést, és minden 
magyar könyvtár érdekelt a hatékony könyvtárközi kölcsön
zés megvalósításában, úgy gondolom, az IFLA alapelvek és 
irányelvek tanulmányozása mindenki számára hasznos le
het, (A fordító)

országnak magának kell eldöntenie, milyen mó
don intézi a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zést, az Irányelveket az IFLA nyomatékosan 
ajánlja minden egyes ország és könyvtár számá
ra a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés intézé
sének alapjaként. Bevezetője A nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés alapelvei című ismerte
tés, amelyet egy korábbi és ettől némileg eltérő 
változatában 1976-ban a nemzeti könyvtárak és 
az IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Szekciójának 
Állandó Bizottsága fogadott el, s magyarázat 
kapcsolódik hozzá, amelynek célja, hogy az 
Irányelvek bizonyos szempontjait értelmezze és 
kiegészítse.

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés alap
elvei

1. Minden ország vállaljon felelősséget a saját 
kiadványai szolgáltatásáért -  eredetiben 
vagy másolatban -  a többi ország számára, 
természetesen elsősorban a kurrens s -  
amennyire lehetséges -  a retrospektív kiad
ványokért. Ez a felelősség különféle módo
kon nyilvánulhat meg, melyek között különle
ges előnnyel bírnak az országos kölcsön- 
ző/másoló gyűjtemények.

2. Minden országban legyen egy vagy több or
szágos központ, amely gondozza mind a be
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érkező, mind pedig a kiküldendő kéréseket 
és koordinálja a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzési tevékenységet. Ezek a közpon
tok működjenek szoros kapcsolatban a nem
zeti könyvtárral, ha nem eleve ennek részei.

3. Minden ország törekedjék arra, hogy hatékony 
országos könyvtárközi kölcsönzési rend
szert hozzon létre, mivel az országos rend
szerek a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés alapvető feltételei.

4. Eredeti művek kölcsönzése helyett, amennyire 
lehetséges, másolatot vagy mikrofilmet szol
gáltassanak.

5. Mind az anyag elküldésekor, mind visszaküldé
sekor a gyorsaság érdekében, ha csak lehet
séges, a légipostát válasszák.

6. A kérések intézését minden ponton gyorsan 
kell végezni: mind a kérő, mind a közvetítő 
/ha van ilyen/, mind pedig a szolgáltató 
könyvtár a legnagyobb gondossággal járjon 
el.

7. Szabványos és egyszerű eljárási módokat ala
kítsanak ki és alkalmazzanak, különösen az 
anyagok kérése, illetve a fizetési feltételek te
kintetében.

Végrehajtási irányelvek

1. Általános megjegyzés

Minden könyvtár a leghatékonyabb módsze
reket alkalmazza a kért dokumentumok lelőhe
lyének megállapítására és a kérések irányítására, 
az országosan elfogadott irányelvek szerint.

Magyarázat
1.1 A szolgáltatás gyorsasága a legtöbb hasz

náló számára különleges jelentőségű. 
Mindent el kell követni az egyszerű és 
gyors munkamódszerek alkalmazása 
érdekében. A nemzetközi kérések kielégí
tése gyakran hosszabb időt igényel, mint 
az országon belüli kéréseké, ennek meg
felelően a munkafolyamatot, ahol szük
séges, módosítani kell, a késések csök
kentése érdekében. A kommunikáció 
világos és egyszerű nyelven folyjék, 
hogy a nyelvi korlátok miatti félreértések 
elkerülhetők legyenek.

2. A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés orszá
gos központja

2.1 Minden országban (vagy államszövetség 
esetén minden államban vagy tartomány
ban) legyen egy olyan központ, amely te
vékeny szerepet játszik a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésben. Fő felada
tai:
a) a külföldről érkező kérések fogadása 

és továbbítása az országon belüli 
könyvtárakhoz, ha a gyűjtemények
hez való közvetlen hozzáférés nem le
hetséges vagy nem megengedett;

b) a saját országból érkező kérések kül
földre továbbítása, ha a közvetlen hoz
záférés nem lehetséges vagy nem 
megengedett;

c) ha szükséges, bibliográfiai segítség- 
nyújtás és szakmai ellenőrzés annak 
biztosítására, hogy a külföldre külden
dő kérések elérjék a kívánt színvona
lat;

d) statisztika formájában rendszeres 
információszolgáltatás az IFLA Nem
zetközi Könyvtárközi Kölcsönzési 
Irodájának az országban folyó nemzet
közi könyvtárközi kölcsönzésről.

2.2 A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés or
szágos központja az előzőkben említet
tek mellett még elláthatja, s ha lehetsé
ges, lássa el az alábbi feladatokat is:
a) az országos könyvtárközi kölcsönzés 

koordinálása;
b) a központi katalógusok felügyelete és 

szerkesztése, valamint országos köz
pontként ezek fenntartása;

c) közvetlen hozzáférés biztosítása or
szágának jelentős könyvtári gyűjtemé
nyeihez;

d) tájékoztatás nyújtása a könyvtárközi 
kölcsönzésről;

e) felelősség a hatékony országos könyv
tárközi kölcsönzési rendszer tervezé
séért, fejlesztéséért és felügyeletéért, 
ha ezt a feladatot más szerv nem látja 
el.

Magyarázat
2. A 2.1 és a 2.2 pontban említett feladatokat leg

hatékonyabban az országos központok tud
ják ellátni, ezért az IFLA nyomatékosan ajánl
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ja ezek kijelölését vagy létrehozását. Azok
ban az országokban, amelyekben nincs or
szágos központ, az IFLA a következőket 
ajánlja:
2.1a A lehető legrészletesebb útmutatók ki

adása, amelyek megkönnyítik a más or
szágokból érkező kérések irányítását. Az 
országban működő könyvtárak kövesse
nek el mindent azért, hogy a külföldről ér
kező kérések gondozásában, és ha szük
séges, a kérések körözésében azonos 
módon járjanak el.

2.1b Eredeti dokumentumok kölcsönzése 
esetén az egyes könyvtárak vállaljanak 
felelősséget azért, hogy ha az országon 
belül valamely könyvtárban a kért műből 
kölcsönözhető példány van, a kérés ne 
kerülhessen ki külföldre. Ld. még 3.4 

2.1c A statisztikai adatok gyűjtése, amely 
alapvető a tendenciák és a hatékonyság 
ellenőrzése szempontjából, országos 
szinten történjék.

2.1d Ha olyan ország kívánja a nemzetközi 
követelményeket és kötelezettségeket 
hatékonyan teljesíteni, ahol nincs orszá
gos központ, akkor fokozottabb együtt
működésre van szükség. Esetleg egy 
koordináló testület lehet abban a helyzet
ben, hogy az országos központ némely 
feladatait átvegye.

3. A kérések intézése

3.1 A papír hordozón lévő kéréseket az IFLA 
által jóváhagyott kérőlapokon kell elkül
deni, kivéve, ha a könyvtár, amelyhez a 
kérést intézzük, másként rendelkezik. A 
telexen vagy elektronikus postán küldött 
kéréseknek meg kell felelniük az elfoga
dott szabályoknak.

3.2 Annak érdekében, hogy helytelen vagy 
pontatlan kérés ne kerülhessen ki külföld
re, a kérő könyvtár legjobb tudása sze
rint ellenőrizze, s ha szükséges, egészít
se ki a kérés bibliográfiai adatait, ha 
lehetséges, az adatforrás megadásával. 
Ha szükséges vagy helyénvaló, a részle

tes adatokat az országos központ ellenő
rizze és egészítse ki.

3.3 A kérő könyvtár vezessen nyilvántartást 
minden kérésről, mindegyik kérésnek le
gyen sorszáma.

3.4 Eredeti dokumentum kölcsönzése ese
tén, mielőtt a kérést külföldre továbbíta
nánk, mindent el kell követni annak ellen
őrzésére, hogy nincs-e az országban 
kölcsönözhető példány. Olyan dokumen
tum, amely megvan egy adott ország
ban, de ideiglenesen nem hozzáférhető, 
csak kivételes esetben kérhető be kül
földről.

Magyarázat
3. A kölcsönzésre irányuló kéréseket rendesen 

az országos központok ellenőrzik, mivel 
egyébként rendkívül bonyolult lenne annak 
biztosítása, hogy csak abban az esetben ke
rüljenek ki külföldre, ha nincs az országban 
kölcsönözhető példány, pedig a kölcsönzés 
drága. Olyan döntés is lehetséges, hogy 
könnyebb, olcsóbb és gyorsabb a közvetlen 
külföldi bekérés (pl. ha az egyetlen ismert le
lőhely az országon kívül van), azonban az or
szágos központot az ilyen kérésekről is érte
síteni kell. A másolatra irányuló kéréseket 
megfelelő esetben közvetlenül külföldi könyv
tárakhoz is lehet irányítani, nem feltétlenül a 
megjelenés helyének megfelelő országba.
3.1 A kéréseket, hacsak lehetséges, gépírás

sal kell kitölteni.
3.2 A pontatlan kérések késedelmet okozhat

nak, sőt további ellenőrzésre vissza is 
küldhetik őket.
Ha a kérés azért pontatlan, mert a kérő 
könyvtár nem rendelkezik elegendő bibli
ográfiai adatforrással, akkor a bibliográ
fiai ellenőrzést az országos központ(ok) 
végezze (végezzék) el, mielőtt a kérést 
továbbküldenék.

3.3 Ez az illetékes országos központ felelős
sége, ha nem áll rendelkezésre átfogó 
nyilvántartás az országos gyűjtemények
ről.

3.4 Gyors módszereken értjük a légipostát, a 
telexet, a telefaxot, a közvetlen számító- 
gépes közvetítést és az elektronikus pos
tát.
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4. A szolgáltatás intézése

4.1 Minden országnak különleges felelős
sége, hogy saját nemzeti anyagát szol
gáltassa a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés keretében. Egyetlen ország 
vagy könyvtár sem kötelezhető egy 
adott mű szolgáltatására, de mindent el 
kell követni annak érdekében, hogy a 
nemzetközi kéréseket kielégítsük.

4.2 A dokumentumokat közvetlenül a kérő 
könyvtárnak kell megküldeni, kivéve ha 
adminisztratív okokból kívánatos, hogy 
az országos központnak küldjék meg.

4.3 Minden kölcsönzött dokumentumon vilá
gosan föl kell tüntetni a tulajdonos könyv
tár nevét.

4.4 A kérésekre válaszul küldött, a dokumen
tumokat tartalmazó csomagokon világo
san föl kell tüntetni: „Nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés”.

4.5 A beérkező kérést a könyvtár rendes kö
rülmények között ne tartsa magánál egy 
hétnél tovább (bonyolult kérés esetén 
két hétnél tovább), mielőtt a kért anya
got szolgáltatná vagy a kérést az orszá
gos központhoz vagy a kérő könyv
tárhoz visszajuttatná.

4.6 Ha a kérést nem lehet kielégíteni, a kérő 
könyvtárat erről azonnal értesíteni kell.

Magyarázat
4.1 A minden országra érvényes kötelezett

ség, hogy saját nemzeti anyagát szolgál
tatja, különösen hangsúlyozandó: ezen 
kötelezettségvállalás nélkül mind a hoz
záférés, mind pedig a szolgáltatás gyor
sasága komoly veszélyben forogna. A 
kötelezettségvállalás a Kiadványok Egye
temes Hozzáférhetőségének /U A P / alap
vető eleme.

4.4 A csomagok külsején történő egyértelmű 
jelzés a vámproblémák elkerüléséhez 
szükséges.

4.5 Bonyolult kérésnek az a kérés minősül, 
amely kiterjedt bibliográfiai ellenőrzést 
igényel, valamint az a kérés, amelyet 
nagy terjedelmű dokumentum másolásá
val lehet kielégíteni (pl. könyvről mikro
film készítése).

4.6 Azon értesítés elmulasztása, hogy a ké
rést nem lehet kielégíteni, illetve a kielégí

tés csak nagyobb késéssel lehetséges, 
újabb késést okoz, és a kérő könyv
tárban bizonytalanságot kelt. Olyan or
szágokban, ahol nincs országos köz
pont, gyors módszereket kell kialakítani, 
hogy azon kéréseket, amelyeket nem 
tudnak kielégíteni, más könyvtárakhoz to
vábbítsák. Ha ez nem lehetséges, akkor 
a kérést azonnal vissza kell küldeni a ké
rő könyvtárnak.

5. A szolgáltatás feltételei

5.1 Fotómásolat szolgáltatása esetén mind a 
szolgáltató, mind a kérő könyvtár tartson 
be minden olyan feltételt, amelyet az ér
vényes szerzői jogi előírások megszab
nak.

5.2 Eredeti dokumentum szolgáltatása ese
tén a kérő könyvtár a szokványos előírá
sok betartásával használhatja a doku
mentumot, kivéve ha a szolgáltató 
könyvtár különleges feltételeket szab 
meg.

5.3 A dokumentumokat a rendelkezésre álló 
leggyorsabb postai úton kell elküldeni.

Magyarázat
5.3 Ismeretes, hogy néhány esetben, bár kívá 

natos volna a légiposta használata, ez 
nem lehetséges, mivel sem a kérő, sem
a szolgáltató könyvtár nem vállalja a költ
ségeket. A gyors továbbítási eljárások al
kalmazása mégis nyomatékosan aján
lott, mivel ellenkező esetben a 
későbbiekben a szolgáltató könyvtár 
esetleg visszautasítja a szolgáltatást, és 
a lassúság az egyes olvasó számára is 
kényelmetlen.

6. Kölcsönzési határidő

6.1 A kölcsönzési határidő, amelyet minden 
esetben egyedileg és világosan föl kell 
tüntetni, rendes körülmények között egy 
hónap, ebben nincs benne az elküldés
hez és a visszaküldéshez szükséges idő. 
A szolgáltató könyvtár hosszabb vagy rö-
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videbb kölcsönzési határidőt is megszab
hat.

6.2 A kölcsönzési határidő hosszabbítására 
vonatkozó kérést a szolgáltató könyv
tárhoz időben, a kölcsönzési határidő le
járta előtt kell eljuttatni.

7. A visszaküldés intézése

7.1 A kölcsönzött dokumentumot a rendelke
zésre álló leggyorsabb postai úton kell 
visszaküldeni. A csomagokon világosan 
föl kell tüntetni: „Nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés”.

7.2 A dokumentumot visszaküldő könyvtár 
vegye figyelembe a szolgáltató könyv
tárnak a csomagolásra, a nyilvántartásra 
stb. vonatkozó minden különleges előírá
sát.

7.3 A dokumentumot a szolgáltató könyv
tárhoz kell visszajuttani, kivéve ha az or
szágos központhoz való visszaküldés 
van előírva.

Magyarázat
7.2 A csomagolásra vonatkozó különleges 

előírás vonatkozhat a törékeny dokumen
tumokra, a nyilvántartásra vonatkozó kü
lönleges előírás pedig a ritka dokumentu
mokra.

8. Átvételi elismervény

A szolgáltató könyvtár számára sem a doku
mentumok szolgáltatásáért, sem a visszaküldé
séért ne állítsunk ki átvételi elismervényt, hacsak 
nincs erre irányuló külön kérés.

9. Elvesztés vagy megrongálódás miatti felelős
ségvállalás

Attól a pillanattól fogva, hogy a könyvtár a 
dokumentumot a kérő könyvtárnak feladta, a do
kumentum visszaérkezéséig a kérő könyvtárnak 
kell vállalnia a felelősséget az előforduló elvesz
tésért vagy megrongálódásért. A kérő könyv
tárnak meg kell téríteni a szolgáltató könyvtár

számára az elvesztésből vagy megrongálódásból 
eredő költségeit, beleértve az igényelt adminiszt
rációs költségeket is.

Magyarázat
Minden érintett érdeke, hogy a küldemények 

csomagolása megfelelő legyen. A szolgáltató 
könyvtár nem léphet föl az elvesztésért vagy 
megrongálódásért komoly kártérítési igénnyel, 
ha részéről a csomagolás nem volt megfelelő.
A szolgáltató könyvtártól megkívánható, hogy el
vesztés vagy megrongálódás esetén (szükség 
szerint) segítsen a postai tudakozványok benyúj
tásánál.

10. Térítés

A számlázást és a fizetést a minimálisra kell 
csökkenteni. Az érintett két ország vagy könyvtár 
közötti megállapodástól függően a fizetés fenn
tartható vagy megszüntethető. Ha az országos 
központok vagy az egyes könyvtárak között az 
adott és kapott kielégített kérések száma hason
ló, akkor el kell állni a fizetéstől. A fizetés akkor is 
kiküszöbölendő, ha az adott országnak vagy 
könyvtárnak szolgáltatott könyvtári anyagok szá
ma olyan csekély, hogy ez nem indokolja a térí
tést.

Magyarázat
Egyszerűsített fizetési eljárásnak minősül

a) az előre fizetési rendszer, amelynek 
keretében az országos központok 
vagy a könyvtárak bizonyos számú ku
pont előre megvásárolnak és minden 
kéréshez megfelelő számú kupont 
mellékelnek;

b) a letéti számla, amelynek keretében a 
kérő könyvtár a szolgáltató könyv
tárnál egy bizonyos összeget letétbe 
helyez, s a szolgáltató könyvtár a szol
gáltatott anyagnak megfelelően ebből 
bizonyos összeget levon;

c) az egységáras fizetés, amelynek kere
tében inkább átlagos, mint egyedi költ
ségtérítésre kerül sor, vagy a díjat bi
zonyos korlátozott számú egységre 
állapítják meg. E módszer kombinálha
tó az előre fizetési rendszerrel vagy a 
letéti számlával.

A fizetést a kérő országban működő rend
szernek megfelelően végezheti az országos köz
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pont -  amely a hazai kérő könyvtártól ezt vissza
kérheti vagy a kérő könyvtár közvetlenül. A 
szolgáltató könyvtár vagy ország előírásai legye
nek a lehető legegyszerűbbek és legvilágosab
bak, és minden körülmények között betartandók.

A kölcsönzésre és a fotómásolatra vagy 
egyéb, a kölcsönzés helyett szolgáltatott sokszo
rosított anyagokra vonatkozóan különböző gya
korlat is lehetséges: pl. két ország vagy országok 
egy csoportja megállapodhat, hogy eláll a köl
csönzési díjtól, de fenntartja a másolási díjat.

11. Statisztika

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben 
részt vevő országok vezessenek statisztikát a 
külföldre küldött, illetve a külföldről kapott kéré
sekről, valamint ezek teljesítéséről. A statisztikát

IFLA Könyvtárközi 
Kölcsönzési Iroda

Az IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájának 
célja, hogy támogassa és fejlessze a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzést. E cél érdekében hár
mas tevékenységet fejt ki: gyakorlati támogatást 
nyújt mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben, közér
dekű információt gyűjt össze és bocsát közre 
azok számára, akik a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzésben érdekeltek, fontos kutatásokat 
végez és támogat. A gyakorlati támogatásnak ré

minden évben küldjék el az országos központ
nak vagy az országos szervezetnek az IFLA 
Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájá
hoz való towábftás céljából.

Magyarázat
A gyűjtendő statisztikának tartalmaznia kell:
1. A külföldre kiküldött kérések számát, vala

mint ezek teljesülését a) kölcsön; b) másolatban.
2. A külföldről kapott kérések számát, vala

mint ezek teljesülését a) kölcsön, b) másolatban.
A fenti statisztikát lehetőleg országonként és 

növekvő számsorrendben kell nyilvántartani.
Ha a kérések teljesülési arányára vonatkozó

an nem lehetséges számadatok gyűjtése, akkor 
mintavizsgálattal becsült adatokat kell megadni.

Az ajánlott statisztikáról bővebb tájékoztatás 
az IFLA Journal 3. kötet 1977-es 2. számában, a 
117-126. oldalon található.

Fordította: Kürti Lászlóné

Az IFLA Office for International Lending tájékoztatóját Kürti 
Lászlóné fordította.

sze a szabványos nemzetközi kérőlap, az útmu
tató a nemzetközi központokhoz, valamint a kü
lönböző útmutatók a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzéshez. Az információgyűjtés a könyvtári 
irodalom széles skálájának áttekintésével, vala
mint statisztikák rendszeres gyűjtésével történik, 
és az eredményeket folyóiratcikkek formájában 
adja közre. Az iroda az IFLA-n belül különleges 
helyet foglal el, az IFLA számára juttatott támo
gatás részeként a British Library finanszírozza.

Nemzetközi könyvtárközi kőlcsönzési/fotomáso- 
lat kérőlap

A Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Iro
da által tervezett szabványos IFLA nemzetközi 
kérőlap alapvető elem a hatékony nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés eléréséhez. 1975 óta 
használják mind szélesebb körben. A kérőlap
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francia változata a Bibliothéque Nationale-nál 
kapható.

Útmutató a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés 
és másolatszolgáltatás központjaihoz (Guide to 
centres o f international lending and copying)

Ez az útmutató nélkülözhetetlen segéd
eszköz azok számára, akik a gyakorlatban intézik 
a könyvtárközi kölcsönzést. Rövid összefoglalást 
ad minden ország könyvtárközi kölcsönzési 
rendszeréről, ismerteti a központok teljes posta
címét, részletesen leírja intézkedési módjaikat, a 
kölcsönzési korlátozásokat, az elfogadott kérőla
pok típusait, a díjszabásokat, a fizetési módokat, 
a kölcsönzési határidőket és a határidőhosszab
bítás intézését. Az útmutató 4. kiadása 1990-ben 
jelent meg, a különböző országokat betűrendben 
tárgyalja, megrendelhető a British Library Publi
cations Sales Unit-nál, ára GBP 18,00.

A világ nemzeti könyvtárai: címjegyzék (National 
libraries of the world: an address list)

Megrendelhető díjmentesen az Irodánál.

Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés: alapelvek 
és végrehajtási irányelvek (1978/1987-es átdol
gozás) (International lending: Principles and 
guidelines for procedure 1987/)

Az alapelvek és végrehajtási irányelvek a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés intézésének 
alapvető szabályait tartalmazzák. Ajánlatos, hogy 
a lehető legtöbb ország használja a gyakorlat
ban, ezért széles körben terjesztjük. Az angol 
szöveg (az irodában kapható) megjelent Ausztrá
lia, Kanada, Dánia, India, az Antillák, Hollandia, 
Norvégia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Ál
lamok folyóirataiban, fordításai pedig a követke
ző országokban: Belgium, Brazília, Finnország, 
Franciaország, Németország, Olaszország, 
Szovjetunió. Az alapelvek és a végrehajtási irány
elvek angol, francia, spanyol és arab nyelven 
kaphatók.

Országos könyvtárközi kölcsönzési jogszabály
minta

Az IFLA/UNESCO 1982 UAP Kongresszus (A 
Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége) aján
lásainak eredményeképpen az iroda kidolgozta-

az Országos könyvtárközi kölcsönzés jogsza
bálymintáját (Model national interlibrary lending 
code), amely az Interlending and Document 
Supply című folyóirat 1984-es, 12. kötetében, az

1. számban, a 15-17. oldalon jelent meg. A jog
szabálymintát olyan országok számára szánták 
segédeszközül, amelyeknek nincs országos jog
szabálya. A kiadvány az irodában kapható.

Statisztika

Az Iroda rendszeresen gyűjti a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó statisztiká
kat a lehető legtöbb országból. Ennek segítségé
vel válik lehetővé, hogy megállapítsa a tendenci
ákat, és megtervezze a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzés jövőjét.

Az Iroda összeállította az egységesített for
mátumú kérdőívet a nemzetközi kölcsönzési sta
tisztika gyűjtéséhez.

Egyéb kiadványok

Az. információgyűjtés a könyvtári irodalom 
rendszeres áttekintésével folyik. Évente kétszer 
készül szemle az Interlending and Document 
Supply „Articles” nevű rovatában, valamint bő
vebb irodalomjegyzék a folyóiratnak ugyanezen 
számaiban Bibliography of interlending and do
cument supply (A könyvtárközi kölcsönzés és 
dokumentumszolgáltatás bibliográfiája) címen. 
Ezek a cikkek felölelik az országos és nemzetkö
zi szinten megjelent irodalmat, mivel az utóbbi 
szorosan összefügg az előbbivel. Az Iroda szer
keszti a folyóirat „Vegyes” rovatát is.

A bibliográfia megjelent a Nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás 
kumulatív bibliográfiájaként (Cumulative bibliog
raphy of interlending and document supply) is
1989-ben, ára GBP 19,00.

1987-ben az Iroda az UNESCO-val közösen 
megjelentette a Nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés és másolatszolgáltatás kézikönyvének 
mintáját (Model handbook for interlending and 
copying). Ez a kiadvány ismerteti a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés folyamatának minden 
egyes lépését, és megtárgyalja a felmerülő kér
déseket és problémákat. Angol nyelvű változata 
GBP 5,- áron megvásárolható az Irodánál. Fran
cia, spanyol és arab változata az UNESCO-nál 
kapható;
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Az Iroda volt a társszervezője az első Nem
zetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Konferenciá
nak 1988-ban, a Konferencia aktáit (Procee
dings) 1989-ben jelentette meg. A kiadvány a Bri
tish Library-nál kapható, ára GBP 22,00. A 2.,
1990- ben, Londonban tartott konferencia aktái
1991- ben jelentek meg, GBP 30,00 áron.

A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentum
szolgáltatás Európában (Interlending and docu
ment supply in Europe) című jelentés egy nagy
szabású vizsgálat eredménye. Adatokat tartal
maz a könyvtárközi kölcsönzés minden 
aspektusára vonatkozóan, beleértve a teljes for
galmat, az irányítást, a díjazási előírásokat, a 
munkaköri szinteket, a kért anyagok típusait, a 
korlátozásokat, a közvetítési módokat, a kért do
kumentumok nyelvét. Ez a jelentés UNESCO 
PGI/90/WS-13 számon jelent meg.

Egy UNESCO megállapodás eredményekép
pen született meg a Modulok a könyvtárközi köl
csönzés és dokumentumszolgáltatás oktatásá
hoz (Training modules for interlibrary lending and 
document supply) című munka. Könyv
tárosképző oktatási intézményekhez és könyv
táros egyesületekhez küldött kérdőívek alapján 
megvizsgálták a meglévő könyvtárközi kölcsön
zési oktatási anyagokat. Az így létrejött elemzés, 
amely az UNESCO-nál kapható, útmutatóként

használható arra nézve, milyen készségeket keli 
kialakítani az oktatás segítségével.

Kutatási és egyéb tevékenység

Folytatódik a voucher rendszerrel kapcsola
tos munka, melynek célja a nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés díjazásával kapcsolatos gon
dok enyhítése. A jelentés írása UNESCO megál
lapodásként folyik. Az Iroda a szépirodalom 
könyvtárközi kölcsönzésére vonatkozó világmé
retű felméréssel is foglalkozik. Az eredmény pub
likálására 1992-ben kerül sor.

Jelenleg eszmecsere folyik több, a vakok 
számára létesített könyvtárral arról, hogy milyen 
segítséget lehetne nyújtani a könyvtárközi köl
csönzés adatgyűjtésével a vakok számára.

A nyugat-európai szakgyűjtemények cím
jegyzéke (Directory of special collections in Wes
tern Europe) előkészületben van, a Bowker-Saur- 
nál fog megjelenni.

Vizsgáljuk a telefax használatát a könyv
tárközi kölcsönzésben.

1993 tavaszán Budapesten nagyszabású 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési konferen
cia lesz, amely a kölcsönzés és a dokumentum
szolgáltatás minden aspektusával foglalkozik. Az 
Iroda jelentős szerepet szándékozik játszani en
nek megtervezésében és lebonyolításában.

DÚDOLÓ TELEFONREFERENSZ működik a birmighami Városi Könyvtár zenei részlegén. Akinek nem 
megy ki a fejéből egy dallam, de képtelen rájönni, honnan ismeri, az vagy közvetlenül felhívja ezt a 

szolgálatot, vagy (egy másik számon) üzenetrögzítőre dúdolja (fütyüli) a dallamot, motívumot, esetleg 
szüveges dalrészletet. A részleg munkatársai reggelenként közösen meghallgatják az előző nap 
rögzített 20-22 dallamot, a zömét kapásból azonosítják, a többit lekottázzák és utánakeresnek. A 
megadott telefonszámon 48 órán belül közük az érdeklődővel, hogy a keresett motívum melyik 

Mozart-szimfóniában található, esetleg milyen reklámzenéből, gyermekdal-emlékből, régi táncdalból
maradt a fülében.

(DBI-Pressespiegel, 1992. febr.)
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ION kísérleti program

Európai könyvtári hálózatok kí
sérleti programja gépi könyv

tárközi kölcsönzés kialakítására

Jean Plaister

Az ION (Interiending OSI Network) program 
előzményeiről

1985-ben az Európai Közösség Miniszterek 
Tanácsa állást foglalt a közösség könyvtárainak 
szorosabb együttműködése mellett. Az állásfog
lalás megállapítja, hogy az európai könyvtárak a 
kulturális, a tudományos és a gazdasági jelentő
ségű információk kincsestárai, de kincseik akkor 
aknázhatók ki teljesen, ha a tartalom feldolgozá
sa és terjesztése új technológiák alkalmazásával 
történik.

1987-ben az EK Bizottsága felhívást intézett a 
Közösség minden érdekelt szervezetéhez, hogy 
nevezzen meg minden olyan lényeges döntést, 
amely a közös európai információszolgáltató pi
ac kialakítását célozza. A felhívás célja az EK in
formációszolgáltatási versenyképességének fo
kozása más országok, különösen az Egyesült Ál
lamok és Japán hasonló szolgáltatásaival 
szemben. A felhívás nyomán a LASER (London 
and South Eastern Library Region = London és 
a Dél-Keleti Könyvtári Régió) az LUC (Library 
and Information Technology Centre = Könyvtári 
és Információtechnológiai Központ) segítségé
vel, a PICA-val (Hollandia) és a DBMIST-tel 
(Franciaország) együttműködve kidolgozott egy 
javaslatot. Ez felhívja az Európai Közösséget,

A szerző Project ION (OSI pilot/Demonstration project bet
ween library networks in Europe fór interiending services 
(Libri, vol. 41. 1991. no. 4. pp. 289-305.) c. tanulmányát 
Kürti Lászlónó tömörítette.

A közléshez hozzájárult a szerzői jog fölött rendelkező 
Munksgaard International Publishers Ltd.

hogy részben finanszírozza az ún. Nyitott Rend
szerek Összekapcsolása Kísérleti Programot 
(Open Systems Interconnection -  OSI), amely
nek célja az európai könyvtári hálózatok közötti 
könyvtárközi kölcsönzés kialakítása. Az OSI célja 
a kölcsönös kommunikációra épülő szolgáltatá
sok biztosítása a használók számára, olyan szá
mítógépes rendszerek részvételével, amelyek kü
lönböző országokban működnek és egymástól 
eltérő gyártmányúak. Ennek megvalósításához 
az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
egy tervezetet készített a számítógépes és háló
zati kommunikáció folyamatainak megértéséhez. 
A könyvtárközi kölcsönzésre vonatkoztatva ez 
olyan szabványok kidolgozását jelenti, amelyek a 
könyvtárközi kölcsönzési üzenetközlésre, a kü
lönböző bibliográfiai adatbázisokban való kere
sésre és az üzenetkezelő rendszerek berendezé
seire, szoftvereire és kommunikációjára vonat
koznak.

Európában a könyvtárközi kölcsönzési szol
gáltatások részben az egybehangolt állománya
lakítás, a források közös használatának biztosí
tása érdekében fejlődtek ki, részben pedig azért, 
hogy kulturális, tudományos és gazdasági irodai
mat szolgáltassanak a használónak. A szolgálta
tások fejlődése Európán belül igen eltérő. A 
könyvtárközi kölcsönzés két fő szolgáltatásra 
osztható: az első, amikor a kölcsönzés könyv
tárak között jön létre, azaz az állomány több 
könyvtár között oszlik meg, a második pedig, 
amikor a szolgáltatás dokumentumszolgáltató 
központok által valósul meg, egy központosított 
állománnyal. Bár a gépesítés és a hálózatok kifej
lődése javította a különböző országok közötti 
könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát a bib
liográfiai azonosítás, az állományhoz való hoz
záférés és a szolgáltatás területén, a tökéletes 
megoldást még nem sikerült megtalálni. A könyv
tárközi kölcsönzési hálózatok jelenlegi konfigurá
ciójukban inkompatibilisek egymással. Alapvető 
fontosságú tehát a nyitott rendszerek összekap
csolhatósága, ha azt akarjuk, hogy az EK tagor
szágok teljes fegyverzetben, versenyképesen
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tudjanak fellépni az olyan nagy észak-amerikai 
adatbázisokkal szemben, mint pl. az OCLC.

Az első nagy lépést Kanada tette meg, ahol a 
Nemzeti Könyvtár kifejlesztett egy könyvtárközi 
kölcsönzési üzenetközlő szabványt. Ez volt az 
alapja azon ISO megbeszéléseknek, amelyek tár
gya egy nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
szabványtervezet volt. Az ISO munkacsoport 
(TC46/SC4/WG94) úgy adaptálta és egészítette 
ki a kanadai javaslatot, hogy az mind az európai, 
mind az amerikai hálózatok szükségleteinek 
megfeleljen.

A Kanadai Nemzeti Könyvtár és a BLDSC 
(British Library Document Supply Centre) egy 
megvalósíthatósági tanulmányt készített az ösz- 
szekapcsolhatóság lehetőségeinek felmérésére 
az említett szabványtervezet felhasználásával. A 
washingtoni Kongresszusi Könyvtár bekapcsoló
dásával már a kísérleti program tervezésével fog
lalkoznak: hogyan használható az OSI szab
ványtervezet a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés üzenetközvetítésében?

1988 decemberében Kanadában került sor a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési szab
ványtervezet véglegesítésével kapcsolatos nem
zetközi fórum első ülésére. Ezen megvitatták 
mind az említett megvalósíthatósági tanulmányt, 
mind pedig az EK Bizottság által előterjesztett 
OSI kísérleti programot. A fórum döntése szerint 
alapvető jelentőségű e két program összehango
lása.

Egy másik kísérleti program, az ún. kapcsolt 
rendszerek kísérleti programja (Linked Systems 
Project), amelynek célja az Egyesült Államok bi
zonyos számú könyvtárának összekapcsolása 
bibliográfiai keresés és lelőhelytájékoztatás céljá
ból. Ez a program a Z 39.50 számú amerikai 
nemzeti szabványt használja, amely különbözik 
az említett ISO szabványtervezettől. Úgy tűnik, 
az idő megérett arra, hogy egy gyakorlati progra
mot indítsunk az EK-n belül a szabványok alkal
mazása és összekapcsolhatósága terén gyűjten
dő fontos ismeretek és szakértelem megszerzése 
érdekében.

1988 augusztusa és 1989 januárja között a 
LASER/LITC (Egyesült Királyság), a PICA (Hol
landia) és a DBMIST/SUNIST (Franciaország) 
egy megvalósíthatósági tanulmányt készített, 
amelynek célja egy kísérleti könyvtárközi köl
csönzési rendszer megvalósításával kapcsolatos 
problémák feltárása. A tanulmány megvizsgálta a 
három ország könyvtárközi kölcsönzési infra

struktúráját, valamint az országos hálózatok mű
ködéséhez szükséges eszközöket. Az elkészült 
tanulmány tartalmazza: 1) a könyvtárközi köl
csönzés működési modelljét, 2) a könyvtári 
anyagok és a lelőhelyazonosítás modelljét, 3) a 
könyvtárközi kölcsönzési szabványtervezet és a 
szükséges szolgáltatások értékelését, 4) az 
X.400-as protokoll bemutatását és működési te
rületét. A munka kiegészült még egy előterjesz
téssel a könyvtárközi kölcsönzési nyitott rend
szerek összekapcsolt hálózatának európai kísér
leti megvalósításáról, melyet az EK Bizottsága 
elfogadott. A kísérleti programban a következők 
vesznek részt: az Egyesült Királyság részéről: 
London and South Eastern Library Region (LA
SER); Hollandiából: Pica Centrum voor Bibliothe- 
ek Automatisering; Franciaországból: Ministére 
de l’Education National, Direction de la Program- 
mation et du Développement Universitaire, Sous- 
Direction Des Bibliothéques (SDB).

A kísérleti program céljai:
1. Az Egyesült Királyságban, Hollandiában és 

Franciországban működő három gépesített 
könyvtári hálózat összekapcsolása a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés és az üzenetközlő szol
gáltatások támogatására és fejlesztésére;

2. A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési 
szolgáltatások hatékonyságának növelése;

3. Az OSI kommunikációs szabványok lehe
tőségeinek felmérése könyvtárközi kölcsönzési 
szolgáltatások céljára a különféle technikai jel- 
lemzőjű számítógépes hálózatok összekapcsolá
sával.

A kísérleti program 1990-ben indult és három 
évig tart, finanszírozását a résztvevők, valamint 
az Európai Közösségek Bizottsága vállalta (DG 
XIII B). A teljes költség 2 579 000 ECU. A prog
ram megvalósítása 3 szakaszban történik.

1. szakasz: műszaki, funkcionális és szolgál
tatási kívánalmak meghatározása a 3 hálózat 
összekapcsolásához

2. szakasz: az OSI kommunikáción alapuló 
könnyvtárközi kölcsönzési rendszer megvalósítá
sa és működési tesztje

3. szakasz: a három ország 46 könyvtára által 
működtetett rendszer használata és értékelése.

Az első szakasz 1990 októberében sikeresen 
befejeződött, s megkapta az engedélyt a követ
kező két fázishoz. A 2. szakaszban, amely 1990 
novemberében kezdődött, az egyedi megvalósu
lások kipróbálására kerül sor. A 3. lépésben kez
dődik el a hálózat rendes működése, és megkez
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dődik a szolgáltatások értékelése. Ez a szakasz 
1992 elején indul.

A kísérleti program áttekintése

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési szol
gáltatások az ISO által kifejlesztett könyvtári 
szabványokon alapulnak (ISO/DIS 10160,10161, 
10162, 10163). Az új, nemzetközi szolgáltatás a 
meglévő országos szolgáltatásokba integrálódik. 
A létrejövő hálózat ebből következően saját és 
nyitott rendszerek keveréke lesz. Működési alap
elve, hogy a nemzetközi szolgáltatásba való be
lépés a három ország központjain keresztül tör
ténik. Ezek a LASER, a Pica és az SDB/SUNIST.

A kísérleti program fő elemei:
► A jelenlegi, a LASER, a Pica és az 

SDB/SUNIST által működtetett országos 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerek,

► a kísérletre kijelölt könyvtárak;
► az új nemzetközi könyvtárközi kölcsönzé

si szolgáltatás;
► az új kísérleti hálózat és a meglévő orszá

gos hálózatok közötti interfész.
Mindegyik központ az országos hálózati inf

rastruktúrán keresztül egy könyvtári közösséget 
lát el. Mindegyik infrastruktúra különböző gyárt
mányú formátumokat és termékeket használ. Az 
Egyesült Királyságban a LASER a VISCOUNT és 
az ARTtel hálózatokat használja, Franciaország
ban a szolgáltatás a PEB-en, Hollandiában pedig 
a SURFnet egyetemi hálózaton és az Y.25-ÖS 
kapcsolaton keresztül történik. Mindkettőt az elő
fizető könyvtárak bérlik.

Az országos központok bizonyos könyv
tárakat kiválasztanak az ION programban való 
részvételre. Ezek között olyan alapvető jelentősé
gű könyvtárak szerepelnek, mint pl. a BLDSC, a 
holland Királyi Könyvtár és a francia CADIST 
könyvtárak.

A nemzetközi szolgáltatás kivitelezése mind
három országos központnál „front end” pro
cesszorok segítségével történik, amelyek egysé
ges „előlapot” nyújtanak a különféle rendszerek 
használatához. Ez a megközelítés a jelenlegi szá
mítógépes rendszereken csak minimális változta
tást igényel, és más hasonló európai könyvtári 
hálózatok belépését is lehetővé teszi.

A könyvtárközi kölcsönzési szabványos adat
egységek hordozására a CCITT X.400 protokollt

használják. Az OSI és az országos rendszerek 
közötti illesztés biztosítására „kapu” koncepciót 
fejlesztettek ki. A kapu megoldásoknak mind
egyik központnál közös interfésze lesz az ISO 
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatáshoz, a helyi 
interfészek pedig mindegyik országos hálózat 
követelményeinek megfelelnek. A kapu feladata 
az, hogy a jelenlegi országos szolgáltatást az új 
nemzetközi szolgáltatáshoz illessze. A jelenlegi 
országos struktúrák kulcsszerepet játszanak a kí
sérleti programban. A kísérlet kapcsolatot teremt 
a három országos infrastruktúra között, és a 
használó szempontjából új, nemzetközi szolgál
tatást hoz létre.

A holland Pica mind monográfiákra, mind pe- 
riodikumokra vonatkozó szolgáltatást nyújt 250 
könyvtár számára, beleértve a 3 országos köz
ponti katalógust. A szolgáltatás Tandem TXP 
rendszeren, Leidenben működik. Központi bibli
ográfiai adatbázist használ, amely több mint 5 
millió leírást tartalmaz, s mind bibliográfiai adatel
lenőrzésre, mind lelőhely-megállapításra használ
ható. A használó belépése egy bérelt vonalháló
zaton, a Datanet-1-en vagy az egyetemi SURFnet 
hálózaton át történik. A meglévő PICA-rend- 
szerben a használó először azonosítja a keresett 
mű adatait a központi katalógusok adatbázisá
ban való kereséssel. Ezt követően a kérés beke
rül a rendszerbe és körbe jár a szóba jöhető lelő
helyek között. Ha a cím nincs meg az adatbázis
ban, a kérés akkor is bekerül a rendszerbe, és a 
központi katalógust működtető intézmény ha
gyományos módon ellenőrzi. A szolgáltató 
könyvtárnál a kérés vagy „nem teljesített” címkét 
kap, ebben az esetben továbbítják a következő 
lelőhelyre vagy „teljesített” jellel látják el.

Franciaországban az SDB/SUNIST működte
ti a gépesített szolgáltatást, az adatok tárolása 
IBM 3090-es számítógépen történik. A használó 
a TRANSPAC nyilvános hálózaton át léphet be a 
rendszerbe 1B minitel, terminál vagy modemmel 
ellátott mikro segítségével. A kérések továbbítása 
olyan formátumban történik, amely megfelel az 
ISO ajánlásoknak (TC 46/SC4) és automatikusan 
biztosítja minden kérés tárolását. A rendszerben 
olyan fontos dokumentumszolgáltató központok 
szerepelnek, mint a Centre de Prét de la Biblio- 
théque Nationale (CPBN) vagy az Institut Natio
nal pour l’lnformation Scientifique et Technique 
(INIST). A jelenlegi rendszerben a használó egy 
külön keresési folyamattal azonosítja a kérést a 
CCN-ben (időszaki kiadványok országos kőz-
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ponti katalógusa), vagy ismeri a rendelkezésre 
álló lelőhelyeket. Ekkor belép a rendszerbe, meg
nevezi a kérést, a lelőhelyet, s elvégez minden 
egyéb szükséges műveletet a kéréshez.

Az Egyesült Királyságban a londoni LASER 
rendszer a szolgáltatást hét brit könyvtári régió 
részvételével működteti a VISCOUNT hálózat út
ján. Szolgáltatását kb. 1900 könyvtár, cég és fel
sőoktatási intézmény használja. Szorosan kap
csolódik a BLDSC-hez mind lelőhely-nyilvántar
tás, mind kommunikációs szempontból az 
ARTtel hálózattal. A szolgáltatás különlegessége, 
hogy különbséget tesz régión belüli és régiók kö
zötti szolgáltatás között.

A VISCOUNT rendszerben a használó azono
sítja a kérést a cím/szerző, az ISBN vagy a hivat
kozás segítségével. Ezután megjelennek a hasz
náló saját régiójának állományai. Ha a használó 
saját régiójában nincs lelőhely, más régió állo
mányait jelzi ki. Az adatbázisban a BLDSC mo- 
nográfiaállománya 1980-tól szerepel. A keresé- 
si/azonosítási fázis után a használó a következő 
üzenetet adja:

1. saját régióból jövő használó
2. más régióból jövő használó
3. üzenet a BLDSC-nek az ARTtel-en keresz

tül.

A keresés összekapcsolódik az üzenettel. A 
válasz jelzi a teljesítést vagy a nem-teljesítés 
okát. Automatikusan további lelőhelykeresés kö
vetkezik.

A LASER és a PICA adatbázisok alapvetően 
egyes könyvtárak állományait tartalmazó köz
ponti katalógusokon alapulnak, az állomány több 
száz könyvtárban oszlik meg. Hatékony szolgál
tatás céljából először a keresett mű és lelőhely 
azonosítására van szükség, mielőtt könyvtárközi 
kölcsönzési utasítást adnánk. Ha ezt elmulaszt
juk, az lesz a következménye, hogy a kérés a LA
SER és a PICA hálózati központjaihoz kerül, s ott 
újra kezdődik a folyamat. Az SDB/SUNIST ezzel 
szemben alapvetően a dokumentumszolgáltató 
központok használatán alapszik, ahol állomány 
és szolgáltatás egy helyen összpontosul.

Annak érdekében, hogy a 3 résztvevő szá
mára megfelelő legyen a könyvtárközi kölcsön
zési szolgáltatás, különféle szintű fejlesztések el
végzését javasoljuk:

A szolgáltatások tekintetében t
1. könyvtárközi kölcsönzési üzenetküldési 

szolgáltatás
2. keresés, szaktanácsadás, üzenetküldési 

szolgáltatás
A szolgáltatásokkal összefüggő folyamatok 

tekintetében
1. azonosítási szakasz két lépésben:

a. könyvtárközi kölcsönzési szaktanácsadás
b. keresés

2. nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési sza
kasz két lépésben:
a. a kérés kezelése
b. a kölcsönzés intézése

A LASER és a PICA szándéka a kutatás és a 
visszakeresés, továbbá a könyvtárközi kölcsön
zési üzenetküldés szabványosítása. Az SDB/SU
NIST a megadott kísérleti időszakban csak az 
üzenetközlési szabványt akarja megvalósítani, a 
keresési mechanizmusokat pedig csak a kísérlet 
végén, egy külön fejlesztési fázisban, a LASER és 
a PICA segítségével.

Az egybehangolás a kísérlet egyik legfonto
sabb eleme. Az új szolgáltatás működésének 
meghatározását nagy gonddal és figyelemmel 
végezték. Négy fő területtel foglalkozik: szolgál
tatás, szabványok, ION modell, fejlesztés.

1. Szolgáltatási szempontok

A kísérleti program célja a három rendszer 
összekapcsolása. A résztvevő könyvtárak szá
mára a jelenlegi gyakorlat az országos rend
szerek használata. Az ION az országos rend
szereket nemzetközivé erősíti. A használó szá
mára ez a nemzeti rendszereken belüli külön 
lehetőségként jelenik meg: új funkciókat jelent 
nemzetközi kérések küldésére és fogadására 
nézve. Az országos rendszerek az országos köz
pontokon mint kapukon keresztül léphetnek be a 
nemzetközi rendszerbe. A központokat X.25 kap
csolja össze. A kérő és a válaszadó könyvtárak a 
nemzetközi kéréseket az országos központokon 
keresztül küldik és fogadják.

A kísérleti programba behívott könyvtárak 
lesznek a rendszer fő használói. Ezek az Egye
sült Királyságban a VISCOUNT és az ARTtel há
lózatokhoz kapcsolt felsőoktatási és közművelő
dési könyvtárak, Franciaországban a CADIST
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könyvtárak, Hollandiában pedig a PICA-hoz kap
csolt könyvtárak, a Királyi Könyvtár, valamint 
közművelődési és felsőoktatási könyvtárak.

A kérések irányításához és körözéséhez út
mutató áll rendelkezésre. A körözés könyvtártól 
országba (a központokon keresztül) történik, te
hát nem ponttól pontig, de a használó befolyá
solhatja a folyamatot.

A nemzetközi szolgáltatás használatának dí
jazását az ION Társulás szabja meg. Valószínű
leg rögzített áras díjszabást fogadnak el mind a 
kölcsönzésért, mind a másolatszolgáltatásért. A 
számlázás az ION Társulás vezetésének feladata 
lesz, tehát a könyvtárak egymásnak nem fognak 
számlázni.

2. Szabványok

A kísérleti programban szereplő partnerek az 
ISO TC 46, a Nyitott Bibliográfiai Rendszerek 
Nemzetközi Fóruma (IFOBS) és a Nyitott Rend
szerek Európai Műhelye (EWOS) munkájában 
vesznek részt.

A kísérleti program a szabványos szolgáltatá
sok megvalósításának gyakorlati megközelítését 
célozta meg: a kísérlet a meglévő infrastruktúra 
alapján óhajt egy új, nemzetközi szolgáltatást lét
rehozni, tehát nem kerül sor új használói szolgál
tatási elemek bevezetésére pusztán azért, mert 
szerepelnek a szabványban. A szabványok hasz
nálata tehát a szabványosított szolgáltatásoknak 
csak egy részére korlátozódik, még akkor is, ha 
ez esetben nincs teljes összehangolódás a szab
vánnyal. Másrészt viszont, amennyiben a szab
ványos szolgáltatások használói feladatok ellátá
sára vonatkoznak, szigorúan ragaszkodnak a 
szabványhoz. Azon szabványokat, amelyek 
könyvtári szolgáltatáshoz rendelkezésre állnak, 
az ISO TC 46/WC4/WG4 munkacsoport fejlesz
tette ki. A csoport két szabványon dolgozik, az 
egyik, az ISO 10160/10161 a könyvtárközi köl
csönzésre, a másik, az ISO 10162/10163 a kere
sésre és a visszakeresésre vonatkozik. Az ION 
program minden szükséges kommunikációs fel
adatra ezeket alkalmazza. Az SR (kutatás-vissza
keresés) szabványt a PICA és a LASER közötti 
kereső és üzenetközvetítő szolgáltatásnál hasz
nálják.

3. Az ION modell

Az ION modellen belül a jelenlegi szolgáltatá
sok egy olyan központi elgondoláson alapulnak, 
ahol a központok a technikai közvetítők. Ennek 
megfelelően a központ-modell egybedolgozásá- 
ra került sor, amelyben az entitások azonosak a 
szabványtervezetben említettel.

4. Fejlesztés

A fejlesztési munka azon változtatásokra vo
natkozott, amelyek a jelenlegi országos rend
szerek és a front-end rendszerek között vannak. 
Ahol szükséges, mindhárom helyen összehan
golt fejlesztést hajtunk végre, de az adott orszá
gos központokban is szükség lesz az egyes or
szágos rendszereknek az új nemzetközi szolgál
tatáshoz való adaptálására.

A második szakaszban a használók megis
merik a program célját, szolgáltatásait, működé
sét, valamint az értékelés szempontjait. Az okta
táshoz segédanyagok és kézikönyvek állnak ren
delkezésre. A használói értékelés három területre 
terjed ki: betanítás és dokumentáció; a kísérleti 
rendszer; a kísérleti nemzetközi könyvtárközi köl
csönzési szolgáltatás.

Az értékelés módszertana az országos rend
szerektől és a szabvány gépektől kapott statiszti
kai adatok, írott dokumentumokból és személyes 
beszélgetésekből vett szubjektív vélemények és 
más forrásokból származó statisztikai összeha
sonlítások keverékéből áll össze.

A statisztika tartalmazza: 1. a forgalom nagy
ságát, -  a többi központokhoz küldött és a ka
pott nemzetközi kérések számát; 2. a teljesítés 
arányát -  a küldött és a kapott kérések pozitív 
és negatív arányát; 3. a szolgáltatási időt -  a ké
rés indítása és a válasz érkezése közötti időt; 4. a 
szabvány gép feljegyzi az ISO szolgáltatások 
használatát: a küldött és a kapott üzenetek szá
mát, az adatkommunikációs hibákat.

A használók köre: olvasók/kutatók, könyv- 
tárosok/információs szakemberek, könyvtári 
szervezetek, dokumentumszolgáltató központok. 
A használói körbe beletartoznak mindazok, akik 
kéréseket küldenek, illetve anyagot szolgáltat
nak.
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Az ION program megkülönbözteti az alábbi 
felhasználókat: kérő; válaszadó (szolgáltató vagy 
pozitív, illetve negatív válaszadó; közvetítő-kérő 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely más 
könyvtárak számára kér); közvetítő-válaszadó 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely pozitív 
vagy negatív választ ad, más könyvtárak megbí
zásából); bibliográfiai ellenőrző központ (olyan 
intézmény, amely olyan kérésekkel foglalkozik, 
amelyeket nem lehet a nemzetközi kérőtől auto
matikusan a potenciális lelőhelyre juttatni.

Barbárok a kapuknál: a 
szellemi tulajdon válsága

Bruce L. Flanders

Az emberek lassan belefáradnak abba, hogy 
újabb és újabb válságokról hallanak, bármennyi
re valódiak és veszélyesek is azok. Mit számíta
nak már holmi mérgező hulladékkal teli hordók, 
amelyeket illegálisan dobálnak az óceánokba? 
Vagy azok a tizennyolcévesek, akik úgy tudják, 
hogy Kolumbusz Kristóf az Oregon Trail felfede
zője volt és a Rock of Gibraltár egy heavy metal 
zenekar? Nem is beszélve a Stephen King regé
nyek megállíthatatlan és esztelen elburjánzásá
ról...

Pedig a szerző a jelen cikkében egy újabb 
krízist jelent be: a szellemi tulajdon válságát. És 
noha ez nem hangzik olyan félelmetesen, mint az 
amazonasi őserdők pusztulása, mégis mindany-

Záró megjegyzések

Az ION Társulás mind az országos hálózatok 
munkájáról, mind az új nemzetközi szolgáltatás 
kívánalmairól lényeges információk birtokában 
van. Alapvető célja egy olyan, sikeresen működő 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési hálózat de
monstrálása, amely könnyen bővíthető és adap
tálható más, csatlakozni kívánó európai könyv
tárak számára.

Bruce L  Flanders: Barbarians at the gate (American Libra
ries, 1991. July/August, p, 668-669.) c. írását Novák István 
tömörítette

nyiunk életére hatással lesz; bennünket, könyv
tárosokat állandó lelkiismeretvizsgálati rohamok
ra fog késztetni, és a könyvtáros konferenciákon 
véget nem érő vitákat fog eredményezni.

A szellemi tulajdon válságát úgy definiálhat
nánk, hogy az olyan közjog-politikai káosz és 
gazdasági betegség, amit az információáramlás 
feletti ellenőrzés elvesztése okoz, olyan új tech
nológiák megjelenése következtében, amelyek 
gyökeresen megváltoztatják az információk hoz
záférésének, tárolásának, átalakításának és újra
felhasználásának módját. Röviden: információs 
anarchiáról van szó, amelyben a jelenlegi szerzői 
jogi törvények és politikák -  enyhén szólva -  
hatástalanok és elavultak. Igen fontos, hogy job
ban megértsük ezt a problémát, és hatékony el
lenszerekre tegyünk szert, mégpedig azonnal: „a 
barbárok már a kapukat döngetik”.

Az információs kor új vadászai személyi szá
mítógépekkel, modemekkel, képmagnókkal és 
digitális mintavevő berendezésekkel rendelkező 
szervezetek és egyének. Szerzői joggal védett 
szöveges, zenei és képi dokumentumok egész 
„könyvtárai” kínálják magukat a jogtalan haszná
lat prédájaként. A nagysebességű távközlési há
lózatok lehetővé teszik, hogy vállalkozók, művé
szek vagy kutatók másodpercek alatt többszáz
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dokumentumot töltsenek le személyi adatbázisok 
kialakítására, és innen-onnan „összeollózott” mű
vek létrehozására. És ki tud minderről?

A zenész Phil Collins jól ismert egyéni dobo- 
lási stílusáról. Gondoltak önök arra, hogy Collins- 
nak honnan van annyi ideje, hogy mint stúdióze
nész, ilyen sok művésszel fellépjen? A valóság 
az, hogy ő gyakran jelen sincs a stúdiókban. 
Egyéni hangzását „lemintázták”, vagy -  a kemé
nyebben fogalmazók szerint -  ellopták. Digitális 
mintavevő berendezések segítségével, amelyek 
valaha egy vagyonba kerültek, de ma már 3000 
dollár alatt is kaphatók, a zenésztechnikusok le
csippentenek néhány ezredmásodpercet Collins 
felvételéről, és hozzáragasztják a sajátjukhoz.

Egy ilyen digitális mintavétel, szerkesztés és 
szinkronizálás felhasználható arra, hogy egy jel
legzetes karaktert, intonációt adjanak hozzá egy 
másik zenész hangzásához, sőt, több (szerzői 
joggal védett!) mű kimazsolázásábó! teljes szár
mazékművek is létrehozhatók.

A PC-k képernyői kitartóan villognak a késő 
éjszakában, amint az információs vámpírok 
(vagy ahogyan ők szeretik magukat nevezni: in
formációs vállalkozók) megrohamozzák az elekt
ronikus könyvtárakat, hogy anyagot gyűjtsenek 
származékműveik előállításához. Az információs 
vállalkozó (infopreneur) az egyik definíció szerint 
„olyan személy, aki üzleti vállalkozás vagy érték
növelt (value added) szolgáltatás céljából infor
mációgyűjtéssel, -szervezéssel és -terjesztéssel 
foglalkozik.” Ma már rengetegen vannak, akiknek 
-  akár hivatalosan, akár nem -  ez a foglalkozá
sa. Bármilyen információ, ami már megvan egy 
számítógépi adatbázisban vagy hálózatban, ki 
van téve a hozzáférés és „átcsomagolás” lehető
ségének. És a mindennapok rohanásában bi
zony gyakran előfordul, hogy az új szerző „elfe
lejt” az eredetiről megemlékezni.

A számítógépes hálózatokban elérhető infor
mációk egyik jellemzője a fluiditás. Mondjuk pél
dául, hogy a Dél-Észak Dakotai Egyetem egyik fi
zikusa letölti egy neves tudós tanulmányát a 
gammasugaraknak a százszorszépekre gyako
rolt hatásáról. A cikket betölti a szövegszerkesz
tőjébe, hozzátesz néhány megjegyzést, beszúr 
egy különösen nyomós érvelést az elektronokról, 
miközben több tudományos cikkre hivatkozik az 
elmúlt öt évből. Dolga végeztével visszatölti a 
cikket a hálózatba.

Ezt követően egy botanikus a Stamen Pistils 
Virágkutató Intézetből letölti a már átfésült doku

mentumot, és további revíziókat végezve, megtá
madja az eredeti szerző (tudjuk-e még, hogy ki 
az?) központi tézisét, majd visszatölti ezt a válto
zatot. Talán nem is kell mondani, hogy ez az 
elektronikus operett az eredeti művet kissé meg
viseli. Amiről itt szó van, az nem más, mint a mű
vek azonosítható határainak az elveszítése, amire 
a szerzői jog épül, hogy megkülönböztesse a „ti
édet” az „enyémtől”.

A kereskedelmi online adatbázisok forgalma
zói is prüszkölnek azokra, akik hatalmas informá
ciótömegeket töltenek le és módosítanak további 
értékesítés céljából. Jóllehet az efféle hasznosí
tás kifejezetten tilos, a jogsértés a legtöbb eset
ben kideríthetelen. S ami még rosszabb, ezeknek 
az embereknek nem is kell szédületes szakem
bereknek lenniük az ilyen származék adatbázisok 
létrehozásához, mert ma már olcsó szoftver-esz
közök is rendelkezésükre állnak céljaik elérésére. 
Például a NewsReal nevű mikroszámítógépi 
program automatizálja a Dow Jones News/Retri- 
eval (DJN/R) szolgáltatáshoz való kapcsolódást, 
majd a használó meghatározhatja az őt érdeklő 
hírek vagy vállalatok kategóriáit és az információ- 
keresés idejét. A NewsReal feltárcsázza a 
DJN/R-t, megkeresi és kigyűjti a kívánt informá
ciókat, mindezt úgy, hogy nem is kell jelen lenni 
a számítógépnél. Miután a nyersadatok megvan
nak, további automatikus indexelő, referáló és ki
adványszerkesztő programokkal könnyedén el
készíthetők a testre szabott indexek vagy anno
tációgyűjtemények.

Van-e minderre orvosság? Mit tehetünk mi, 
könyvtárosok? A szerző elismeri, hogy a problé
mafelvetés erősebb oldala, mint megoldások fel
kínálása, mindazonáltal azt javasolja, hogy a 
könyvtárosok indítsanak kampányt a tulajdonjo
gok respektálásának előmozdítására a közvéle
ményben, és emeljenek szót a szellemi tulajdon
jogok kormányzati érvényesítését célzó jogsza
bályozás érdekében.

Ha a forgalmazók új módszereket vezetnek 
be a jogdíjak begyűjtésére, és így korlátozzák a 
hozzáférhetőséget, a könyvtárosoknak erre vála
szolniuk kell, nehogy a szegényebbek hátrányos 
helyzetbe kerüljenek. Egy olyan világban, ahol a 
becsületesség üres frázissá vált, amelybe túl 
gyakran belefér a számítgató megalkuvás, a 
könyvtárosoknak kellene vállalniuk azt a szere
pet, hogy őrt álljanak a kapuknál.
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Hogyan lehet egy 
állandóan változó 

környezetben pénzt 
keresni?

Monty Hyams

A világ egyik legsikeresebb információs vál
lalkozásának, a Derwentnek alapítója számol be, 
humorosan komoly formában, indulásáról, válla
latának fejlődéséről, növekedéséről és útközben 
nyert, megszívlelendő tapasztalatairól.

Először is, állítja, bárki némi ügyesség és 
energia birtokában, mellékfoglalkozásként, igen 
kis költséggel beindíthatja saját információs vál
lalkozását. Olyan tárgykört kell választania, ami
ben van tapasztalata és ami kereskedelmi érdek
lődésre tarthat számot. A nagy cégekkel szem
beni kezdeti előnye, hogy nincs rezsije, sem 
egyéb kötelezettségei. Másodszor, nem kell so
kat markolnia, ugyanis manapság a szűk tárgy
ban specializált, részletes és aktuális hírközlés 
iránt növekszik az igény.

ő  maga negyven évvel ezelőtt műanyagkuta
tó vegyészként dolgozott, és ezalatt gyakran járt 
olyan szakkönyvtárakba, ahol az új szabadalmak 
leírását tanulmányozta. Fizetését kevesellve, sza
badidejében egy heti Bulletinl állított össze, 
melyben az új brit műanyag szabadalmakat is
mertette, aztán annak indigós másolatait négy 
brit vállalatnak felajánlotta és eladta. Ezzel a kez
detleges vállalkozással egyszeriben ugyanannyit 
keresett, mint főállású munkájában.

Később, miközben egy londoni, tűzoltóbe
rendezésekkel és fémkikészftéssel foglalkozó vál
lalat szabadalmi menedzsereként dolgozott, sza
badidejében ismét, ezúttal egy új brit vegyi sza
badalmakat tartalmazó heti jelentést írt meg

A szerző *Making money out of information in a changing 
and competitive environmentM (The Intelligent enterprise. 
Vol. 1. 1991. no. 5. 21-26.p.) c. írását Kovács Mária tömörí
tetté.

(még mindig minden befektetés nélkül). A min
den szerdán megjelenő 100 brit vegyi érdekeltsé
gű szabadalmat vállalata részére kellett kijegyez
nie, ilyenkor egyúttal önmagának is megjelölte a 
fontos részeket, melyeket azután nyugdíjas édes
apja s annak barátja másolt ki kézírással. Ezek
ből a szövegekből otthon kivonatokat írt s mun
kahelyén „alulfoglalkoztatott” titkárnőjével sten
cilre gépeltette, végül „alulfizetett” felesége 
lehúzta. Minden héten küldött belőle mintát 
mindazoknak, kiknek szabadalma a jelentésben 
szerepelt -  s ezzel egy éven belül már 150 előfi
zetőt szerzett. Profit: évente több, mint három
szorosa fizetésének... (Arról nem is beszélve, 
hogy a papa és barátja is új életre keit, némi 
zsebpénzzel gazdagodva, s a titkárnő sem unat
kozott többé.)

Közben nagy (és igen drága) hirdetési kam
pánnyal megindult egy másik, az övéhez hasonló 
vállalkozás, sok alkalmazottal, mely azonban va
lamennyi brit szabadalom kiadását vállalta, költ
séges kivitelben. Nem tartott sokáig, rövidesen 
belebukott. Ekkor Hyams úr megvásárolta a cé
get. Most már főfoglalkozásként, komoly formá
ban indította el saját üzletét. Olyan értékes ötletre 
volt szüksége, amire eddig még senki nem gon
dolt. Rövidesen felfedezte, hogy Belgiumban havi 
200 kémiai szabadalom jelenik meg, s ezek csak 
2-3 év múlva tűnnek fel Angliában és az Egyesült 
Államokban. Mi lehet ennek az oka? Kiderült, 
hogy olyan nehezen lehetett ezekhez a szabadal
makhoz hozzájutni, hogy ő maga is kéthetenként 
3 napra kénytelen volt személyesen Brüsszelbe 
menni, hogy az óránkénti 6 kivonatot megírja. 
Kezdetben nagy ellenállásba ütközött előfizetői 
részéről, akik nem értették, minek nekik egy ilyen 
kis ország szabadalmai? De kitartással ezt a ké
telyt is legyőzte, ravaszul a konkurenciák korai 
közléseit egymásnak elküldve. Némi szerencséje 
is volt: egy fontos szabadalomról kiderült, hogy 
Derwenté az egyetlen megjelent információs for
rás. így 3 év után több mint 800 példányt adott el 
a belga szabadalmakból, magas profittal. Ezután 
szovjet és japán szabadalmakról adott ki jelen
tést, de miután az eredeti szövegek hozzáférhe
tetlenek és a bibliográfiai utalások használhatat
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lanok lettek volna ügyfelei részére, hosszú, rész
letes kivonatokat készített róluk, melyek bár költ
ségesek voltak, de presztízsét emelték, és végül 
ki is fizetődtek.

Most már olyan mennyiségű volt a szabadal
mak száma, hogy egy dokumentációs visszake
reső szolgálat igénye jelentkezett -  csak éppen 
fizetni nem akart érte senki. Ekkor újból ravasz 
fogáshoz folyamodott: meghirdette, hogy csak 
50 megrendelőt tud elfogadni. Ennek eredmé
nyeképpen özönleni kezdtek a megrendelések, 
míg elérve az 50-et, kezdte a jelentkezőket eluta
sítani. Ez aztán akkora tiltakozást váltott ki, külö
nösen amerikai vállalatok részéről, hogy „kényte
len volt” a korlátozást visszavonni... Ennek a 
szolgáltatásnak (neve Farmdoc és a gyógyszeré
szeti szakma részére jött létre) 200 megrendelője 
van és többezer fontot jövedelmez.

Mr. Hyams egy új termék kifejlesztéséhez a 
tapasztalaton alapuló inspirációt sokkal fonto
sabbnak tartja, mint a piackutatást, és a korai, 
drága hirdetéskampány-politikát pedig egyene
sen károsnak. A siker egyik haszna viszont, hogy 
az ügyfelek jönnek az ötletekkel, kérnek szíves
séget és nem fordítva. Őt például felkérték a 
gyógyszerészek: csinálja meg ugyanazt szakiro
dalomból, amit a szabványokból. Ez a szolgálat 
lett a „Ringdoc”. Elképzeléseit összesen csak 
100 példányban, gyönyörű kivitelű brosúrában 
összegezve, megszámozva és személyre szóló
an elküldte a Farmdoc előfizetőinek, és egy kü
lönleges összejövetelre hívta meg őket, hogy a 
terveket megbeszéljék. Az eredmény: senki nem 
akart kimaradni, mindenki megjelent és mindenki 
előfizetett, vagyis kétszer annyian, mint amennyi
re eredetileg számított. így költeni is többet tu
dott rá, és még sikeresebb lett a szolgálat.

Ezután következett be az információs ipar 
legnagyobb eseménye: az online megjelenése. 
1975-re a házi használatra biztosított számító- 
gépszalagok kezelése, s a rajtuk való keresés is 
kezdett igen költségessé válni, a róluk való 
nyomtatás pedig túlságosan időigényessé. így 
került sor az online keresés bevezetésére. A kez
deti, a kifizetődő díjazással kapcsolatos nehézsé
gek következtében azonban visszalépett a már 
megállapodott program szolgáltatója, és így be
fektetései odavesztek. Új problémák is felmerül
tek az állandóan változó, javuló-modernizálódó 
technológiákba való megújuló befektetések és a 
profitot hozó, de a megrendelőknek is kifizetődő

előfizetési díjak megállapításának kényszerével, 
végül a fejlődésnek két veszélyes fajtájával kap
csolatban: az egyik az akár rábeszélésre, akár 
saját kezdeményezésre, de mindenképpen túl 
gyakori, túl sokféle új szolgáltatás beindítása (en
nek megoldása, hogy nagyobb beruházások 
előtt óvatosan ki kell próbálni őket, és ha nem 
megy, azonnal leírni a veszteségeket és kiugrani 
a buliból). A másik a beszerzés veszélyei és nye
resége, vagyis a terjeszkedés legnépszerűbb for
mája, a konkurencia megvásárlása. Ehhez is 
nagy óvatosság szükséges. Ha egy vállalkozás 
nyereséges, akkor miért akarják eladni, és ha 
nem az, miért venné meg valaki? Talán sikerülhet 
előnyös megállapodást kötni, ha az üzletnek 
csak egy részét kívánják eladni, mert sürgősen 
pénzre van szükségük (és ha mások nem akarják 
megvenni), de ennek feltétele a gyors döntés. 
Egy gyengélkedő vállalathoz olcsón hozzájuthat 
az ember azzal az elképzeléssel, hogy ügyesebb 
vezetéssel többre viszi majd, ez azonban később 
még sokba kerülhet... Végül van olyan eset, ami
kor a vállalkozót rá lehet beszélni arra, hogy adja 
el üzletét. Ha a tulajdonos közeledik a nyugalom- 
bavonuláshoz, aránylag könnyű rávenni, hogy 
anyagi haszonért, a kontinuitás és a lojális dolgo
zók érdekében eladjon, de tapasztalatlan, fiatal 
tulajdonos kiforratlan vállalkozásának megvétele 
sokkal kockázatosabb. Ilyenkor legokosabb e- 
lőbb 51%-kal beszállni, és csak később venni át 
az egészet.

így lett a „Derwent”-ből (ez Mr. Hyams ottho
nának eredeti neve) az ismert információs óriás
cég. Tipikusan amerikai sikertörténet? Pedig 
Angliában történt. Dehát a szerző szerint megtör
ténhet bárhol. Csak éppen kell hozzá valaki, aki 
nem elégszik meg azzal, hogy élete végéig más
nál legyen állásban, aki nem azt figyeli, ki keres 
többet vagy dolgozik kevesebbet, mint ő, nem 
azt kutatja, kit okolhat saját sanyarú helyzetéért 
-  hanem nyakon ragadja az első alkalmat, ami
kor egy ötletet megvalósíthat, az útjába kerülő 
nehézségeket izgalmas kihívásnak tekinti és élve
zettel legyőzi, a problémákat nem panaszolja, 
hanem megoldja, nem a főnökétől, a képviselőjé
től vagy a kormányától várja, hogy az életben e- 
lőrehaladjon, hanem saját leleményességére bíz
za magát. Ez a jövő vállalkozója. Aki mellesleg 
közben mindig tanul a más tapasztalataiból (és 
kárán). Ezért volt érdemes elolvasni ezt a cikket.
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Könyvszemle

\
Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

V_________________ ___________ _________J

Olyan sok információtechnológiai könyv léte
zik, minek ekkor még egy? -  teszik fel a kérdést 
a szerzők a kiadvány előszavában és tüstént 
meg is válaszolják. Szándékaik szerint a könyv 
azoknak a számítógépesítésben járatlan könyv
táros és információs szakembereknek szól, akik 
most látnak hozzá, hogy egy kis szervezet mun
kafolyamatait gépesítsék, és szeretnének gondo
san felkészülni rá. Ennek megfelelő csoportosí
tásban, négy részben és tíz fejezetben tárgyalják 
a számítógép alkalmazásának minden szóba jö
hető szempontját.

Az Információtechnológia alapjai című első 
részben rövid áttekintés után (1. fejezet) megis
merkedhetünk a számítógép működési elvével, a 
gépfajtákkal, a központi egységgel, a tárolókkal, 
az input-output egységekkel (2. fejezet). A har
madik fejezetet a szoftvernek szentelik. Miután 
megtudjuk, hogy mit is neveznek szoftvernek, el
olvashatjuk a fontosabb számítógépes nyelvek 
ismertetéseit. A negyedik fejezet a távközlésnek 
mint az információtechnológia egyik területének 
alapvető tudnivalóit foglalja össze. Az adatátviteli 
eszközök, hálózatok, szabványok, protokollok is
mertetését a szakterület fogalmainak magyaráza
ta követi. A modemfajtákat, a közhasználatú 
adatátviteli hálózatokat, a helyi (LAN), a nagytér
ségi (WAN) hálózatokat, valamint a nyitott kap
csolati rendszereket (OSI) külön rövidke fejeze
tek ismertetik. Az elektronikus postafajták közül a 
telexet, a faxot, a CBMS (Computer Based Mail
box Services) és a videotexet mutatják be. Az 
ötödik fejezet témája az információtechnológia 
az információkezelés szolgálatában. A gépesíthe
tő könyvtári munkafolyamatokat csak címszavak
ban sorolja fel, és csak néhány szót ejt a hiper- 
textről, a szakértő rendszerekről és az irodatech
nikai rendszerekről. Az első rész utolsó, hatodik 
fejezete a jogi és biztonsági szempontokat említi 
meg (szerzői jog, szerződéskötés, adatvédelem, 
vírusok, egészségügyi szempontok, az elektroni
kus dokumentumokkal kapcsolatos jogi kérdé
sek).

A könyv második része az információtechno
lógia alkalmazási kérdéseivel kapcsolatos. Annak 
érdekében, hogy el lehessen dönteni, érdemes-e 
egyáltalán valamilyen munkafolyamatot gépesíte
ni, alapos döntéselőkészítő tanulmányt kell készí-
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Going automated : Implementing and using informa

tion technology in special libraries and information 
units /  David Bawden, Karen Blakeman ; [ed.] Aslib. -  
London : Aslib, 1990. -  108 p.

teni. Az ilyen tanulmány elkészítéséhez szüksé
ges szempontokat is megismerhetjük. Egy infor
mációtechnológiai rendszer mellett történő dön
tésnek külön szempontjai is vannak, amit szintén 
nem hallgatnak el a szerzők, és külön ráirányítják 
figyelmünket a formális tudnivalókon kívül az in
formálisakra is. Nem elegendő a gondos tervező 
és elemző munka, a hasonló munkafolyamatokat 
gépesítő és a megvételre kiszemelt rendszert al
kalmazó intézményeket tanácsos személyesen 
felkeresni, és kikérni véleményüket, meghallgatni 
őket üzemelési tapasztalataikról. A nyolcadik fe
jezet az üzembe helyezés megtervezésének 
egyes lépéseit sorolja fel fontossági sorrendben. 
Mikor végre elérkezett a nagy pillanat, hogy el
kezdheti működését egy rendszer, sokan úgy vé
lik, hogy a feladat kész, a továbbiakban a rend
szer magára hagyható. Ez koránt sincs így. A 
folyamatos fenntartás, fejlesztés és a használó
képzés külön tudnivalókat igényel, ez a témája a 
9. fejezetnek.

Mint ahogyan azt az összegző, 10. fejezet
ben a szerzők maguk is megírják, az egyes té
mák tudnivalóit igyekeztek olyan tömören össze
foglalni, amennyire az egyáltalán csak lehetsé
ges volt. A jobb megértést szolgálja tehát a

könyv esettanulmányokat ismertető harmadik ré
sze. A negyedik rész forrástájékoztatás az infor
mációtechnológiai cégekről, folyóiratokról, vala
mint további olvasnivalót (cikkeket, könyveket) 
és címtárat ajánl az alaposabb tájékozódásra vá
gyóknak. A könyvtári információs rendszereket 
szállító cégek listáját, információtechnlógiai fo
galmak értelmező szótárát és tárgyszóindexet ta
lálhatunk még ebben a részben.

A könyv fejezetenként történő ismertetésével 
szeretném érzékeltetni, hogy miket célszerű egy 
olyan kiadványnak tartalmaznia, mely az informá
ciós területen dolgozó, számítógépesítésben já
ratlan szakembereket van hivatva bevezetni a 
számítógépesítés rejtelmeibe. Ez a rendkívül tö
mör, összesen 108, A/4-es oidal terjedelmű 
összefoglalás tankönyvnek kevés, jól tagolt feje
zeteivel azonban ismeretterjesztő szintű tájékoz
tatást biztosít a számítógépesítés teljes kérdés
köréhez.

Mindazok, akik kénytelenek megismerkedni 
vagy érdeklődésből szeretnének betekintést 
nyerni e sokszor misztifikált, és éppen ezért félel
metesen bonyolultnak tűnő világba, haszonnal 
forgathatják a könyvet. Bárcsak rendelkeznénk a 
magyar viszonyokat tükröző, magyar nyelvű ha
sonló kiadvánnyal idehaza is a kezdők tanulásá
nak megkönnyítésére!

Kovács Lászlóné

JANET:
Számítógépes hálózat az angliai felső
oktatási könyvtári hálózatok között

Peter Stone (a Sussexi Egyetemi Könyvtár in
formációs szolgáltatásokért felelős igazgatóhe
lyettese) a British Library kutatási jelentései soro
zatában Jelentés a JANET könyvtári használatá
ról címmel adta közre írását. A munka a JANET 
1989-es állapotáról ad képet. A számítógépes há
lózatok területén a fejlődés, változás szinte nap- 
ról-napra új helyzetet eredményez. Van-e értelme 
hát a munka viszonylag kései kézbevételének? 
Azt gondoljuk igen, mert az ismertetés célja a 
modell inkább elvi, mintsem gyakorlati működé
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sének bemutatása, s ehhez Stone jelentése kivá
ló alapot ad.

A munka öt fejezetre tagolódik, ezek közül 
számunkra, könyvtárosok számára a 3. és az 5. 
fejezet az érdekes, ezek ismertetésére kissé bő
vebben kerítünk sort.

1. A hálózat általános jellemzői. Szervezet és 
működtetés

A J(oint) A(cademic) NET(work) 1984-ben 
több, az egyetemek és a kutatóintézetek szolgá
latában álló, részben nemzeti, részben regionális 
központok által üzemeltetett, eltérő szab
ványokat követő, technikailag is különböző szín
vonalat képviselő hálózat egyesüléséből szüle
tett. Az új, egységesen X.25 csomagkapcsolt há
lózat az Egyesült Királyság egyetemeinek 
(általában felsőoktatási intézményeinek) és álla
mi, nemzeti kutatóintézményeinek, az oktatásban 
és a kutatásban részt vevők széles körű társadal
mának biztosít infrastruktúrát számos elektroni
kus forrás és szolgáltatás eléréséhez.

A hálózat lokális hálózatok sokaságát köti 
össze egymással, hálózatok közötti hálózat: in
ternet. Négy fő (London, Daresbury, Manchester 
és a Rutherford Laboratórium) és négy alköz
ponttal (Belfast, Edinburgh, Bath és Cambridge) 
működik, az egyes intézmények mindig a legkö
zelebbi központhoz csatlakoznak. A JANET a lo
kális hálózatok több mint 20 operációs rendszert 
használó többezer host gépét és munkaállomá
sát, s összesen több mint 50 000 terminált és PC- 
t kapcsol össze. Tagjai számára lehetőséget ad 
hasonló külföldi hálózatok (pl. Internet és 
NFSNET, IXI, EAN, USENET és EARN/BITNET), 
s természetesen a nyilvános, kereskedelmi típu
sú csomagkapcsolt hazai és külföldi hálózatok 
elérésére is.

Bár a British Telecom vonalait bérli, a JANET 
magánhálózat. Ez azt jelenti, hgy ellentétben a 
nyilvános hálózatok térítéses használatával, a 
JANET használója a hálózat igénybevételéért 
nem fizet.

A hálózat működtetéséhez -  miután az OSI 
(Open Systems Interconnection) szabvány általá
nos elterjedése még éveket vesz igénybe -  a je
lenleg ismert hálózati protokollok közül (TCP/IP, 
UUCP, DECNET stb.) az ún. Coloured Books 
Protocols elnevezésű, hazai fejlesztésű protokollt

STONE, Peter
JANET : A report on its use for libraries /  Peter Sto

ne ; [ed.] British Library Research and Development 
Department. - London : BLRDD, 1990. - VII, 138 p. - 
(British Library research paper; 77.)

használja. (Nevét a szabványkönyvek különböző 
színű borítóiról kapta, pl. a Blue Book a fájlátvitel 
protokoll-könyve.)

A JANET létrehozója a Computer Board for 
the Universities and Research Councils. A háló
zat működésének legfőbb irányítója a Network 
Advisory Committee (NAC), amelyben mind a lét
rehozók, mind a felhasználók képviseltetik magu
kat. Mind az e testület által meghatározott háló
zati politika valóra váltásáért, mind pedig a mű
ködtetés napi feladataiért a Joint Network Team 
és a Network Executive a felelősek.

Az előbbi testület elsősorban az egyetemi 
kampuszok lokális hálózataival kapcsolatos terü
letekért felelős, de tanácsadó szerepe van az 
egész hálózat (szoftvert és hardvert egyaránt 
érintő) fejlesztési kérdéseiben is. Az utóbbi, a 
Network Executive elsősorban a gerinchálózat, a 
kapcsoló-gépek, vonalak és a gateway-ek (átjá
rók) működtetéséért felelős.

A NAC tanácsadóként a felhasználók cso
portjainak érdekes struktúrájára támaszkodhat. A 
JANET National User Group (JNUG) tagjai a fel
használók regionális csoportjainak és a speciális 
felhasználói csoportoknak a képviselői. (Az utób
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bi csoportok könyvtári szempontból azért érde
kesek, mert 1990-ben még csak az atomfizikusok 
és a könyvtárosok alakítottak szakmai felhaszná
lói csoportot a JANET keretén belül.)

A működés finanszírozásáról röviden annyit 
kell tudnunk, hogy a tagintézmények, illetve fenn
tartóik költségvetéséből a szolgáltatásokra általá
ban leosztott keretek egy részét használják a JA
NET üzemeltetésére, miközben az egyéni fel
használók számára a használat ingyenes. Fontos 
tudni azonban, hogy ez csak a hálózat használa
tára vonatkozik, s nem feltétlenül a rajta keresztül 
elérhető szolgáltatásokra is. E szolgáltatások fő 
típusai általában a közismert hálózati szolgá
latok: terminálok interaktív kapcsolata host-gé- 
pekhez (remote login), fájlátvitel, elektronikus le
velezés és job átvitel. Az egyéni felhasználók a 
hálózatot tehát (többnyire térítéses) online szol
gáltatások, számos (ingyenes) könyvtári OPAC, 
adatbázisok, hírszolgálatok, termékinformációk 
elérésére éppúgy használják, mint speciális szá
mítógépes szolgáltatások igénybe vételére.

A JANET természetes tagsági köréről már 
említést tettünk. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy két nem egyetemi vagy kutatóintézeti 
könyvtár: a British Library és a National Library of 
Wales szintén csatlakozott a JANET-hez, s a há
lózat mindazon intézmények kapcsolódását bá
torítja, amelyek a tudományos társadalom szá
mára szolgáltatásaikkal fontosak (más nagy
könyvtárak, múzeumok, galériák stb.)

Az általános tudnivalók sorában kell szólnunk 
a hálózat jellemző alapvető koncepciójáról, a Na
me Registration Service-ről (NRS). Ez a szolgál
tatás felhasználóbarát módon címezi, azonosítja 
s építi központi adatbázisba a hálózaton belül el
érhető többezer szolgáltatást. A nevek mindegyi
ke egyedi, képzésük hierarchikus szerkezetet kö
vet: Ország.Közősség-típus.Szolgáltatás (pl. 
UK.AC. S ÜSS EX. CLUSTER).

2. Tájékoztató a JANET használatáról

A hálózatról a berendezések eltérő volta, a 
helyi gyakorlati megoldások sokszínűsége követ
keztében általános útmutató nem készült, nincs 
mindenben eligazító központi „Help” szolgálta
tás. Hiányát a lokális hálózatok saját tájékoztatói, 
s több központi törekvés igyekszik pótolni.

Az egyéni felhasználó számára a legfonto
sabb alapinformációkat az ún. bulletin boardok 
szolgáltatják. Ezek sorában a JANET News, 
amely a legtöbb információt adja a hálózatról: 
közli az NRS adatbázist, a gateway-ekről az alap- 
információkat, bizottsági híreket és még sok min
den mást. (Pl. a LIBRARY fájl a könyvtári híreken 
kívül közli a könyvtárak e-mail címeit, s a JANET 
könyvtári felhasználói csoportjával kapcsolatos 
tudnivalókat, híreket.) A NISS bulletin board nem 
annyira magáról a hálózatról, hanem inkább az 
azon keresztül elérhető szolgáltatásokról tájé
koztat.

A hálózat használatára a legeredményeseb
ben gyakorlati tanfolyamok képezhetik ki a fel
használót. A legmagasabb szintű tanfolyamok e 
tekintetben a számítóközpontok szakemberei és 
a könyvtárosok számára szervezték meg. Ez a 
Jupiter Project. A kétéves program számára elő
terjesztői 60 000 fontot igényeltek a könyv
tárosok oktatására és gyakorló tanfolyamokra. 
Egyetemi könyvtárakat kértek fel, hogy pályázza
nak a szemináriumok, látogatások, tanfolyamok 
révén megvalósítandó képzés megtervezésére, a 
szükséges tankönyvek, kalauzok elkészítésére. 
Ezt végül a Glasgow University Library nyerte el.

A JANET évente megrendezésre kerülő, a 
hálózati szakemberek, tudósok, a helyi hálózatok 
hivatalnokai, számítógépgyártók stb. számára 
rendezett konferenciái nem csupán a hálózattal 
kapcsolatos információk terjedése, hanem a há
lózat további fejlesztése szempontjából is fontosak.

3. A könyvtári kapcsolatok

A JANET felépítéséből következik, hogy tag
jai nem az egyedi felhasználók, intézetek, hanem 
a helyi számítóközponton keresztül az intézmé
nyek. Ezért pl. az egyes egyetemi könyvtárak 
nem saját jogukon tagok, az egyetemi számító- 
központ számukra a kapcsolatot a JANET-hez 
éppen úgy a helyi hálózaton keresztül teremti 
meg, mint teszi ezt egy tanszék kapcsolása ese
tén. Saját jogán csak két könyvtár, a British Lib
rary és a National Library of Wales tag.

A könyvtárak s a hálózat kapcsolatainak kez
deteiről A helyi hálózatok fejlesztése c. részben 
szerzőnk részletesen beszámol. Az egyetemi 
könyvtárak hálózati szolgáltatásai 1987-ben kü
lön bátorítást kaptak. Közel két millió fontot osz
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tottak fel kiegészítő berendezések beszerzésére 
azon intézmények számára, amelyek a) számító- 
gépes könyvtári szolgáltatásokat biztosítanak az 
intézmény helyi hálózata és a JANET számára, 
és b) ahol könyvtári terminálokon a helyi intéz
mény, vagy a JANET-en keresztül más intézmé
nyek egyéb forrásai is elérhetők. Külön segítsé
get ajánlottak fel azon egyetemi könyvtárak szá
mára, amelyek még nem tudják kiaknázni az 
egyetemi közösség hálózatának előnyeit. Az új 
beruházások többsége az alapvető infrastruktúra 
kiépítését célozta: a könyvtárak kábelezését, a 
helyi hálózattal való összeköttetést, terminálok 
telepítését. A könyvtárosokra és számítógépes 
szakemberekre „már” csak az maradt, hogy az új 
szolgáltatásokat előállítsák. Mindebből talán le
vonható a szubjektív következtetésünk, hogy a 
könyvtári számítógépesítésnél nincs „elvi” sor
rend. A számítógépes szolgáltatások könyvtári 
alapjai megteremtésével egyidőben szükség van 
az e szolgáltatások hasznosítását érdemben le
hetővé tévő (könyvtári és intézményi) lokális há
lózat létrehozására, s ezzel egyidőben a lokális 
hálózatokat összekötő országos gerinchálózatra. 
Ez utóbbi a lokális hálózatok könyvtári termékei
nek használatát országon belül kölcsönösen biz
tosítja, s utat ad külföld felé kijutásra s a külföld 
számára történő szolgáltatás számára is.

A JANET-ben a könyvtárosok szakmai érde
keit a JANET User Group for Libraries (JUGL) 
képviseli. Évente ülésezik, tagjai sorában az érin
tett könyvtárak egy-egy képviselője foglal helyet. 
E csoport számos fontos kérdésben állást foglal, 
mint pl. a hálózat által a könyvtárak számára biz
tosítandó szolgáltatások, a könyvtári szolgáltatá
sokról információ adás, a szolgáltatások beindí
tásának, fejlesztésének támogatása, tanfolyamok 
szervezése.

A JANET használata a könyvtárak szempont
jából a következő területen nyújt minőségileg 
újat:

► Kapcsolat a nyilvános csomagkapcsolt 
hálózatokhoz

A könyvtárak az online kereséskor a kereske
delmi adatbázist elérő nyilvános hálózathoz kap
csolódásra számtalan modemet használtak. A 
JANET a modemeket feleslegessé teszi, rajta ke
resztül a kívánt nyilvános hálózat közvetlenül el
érhető.

► OPAC szolgáltatás
A könyvtárak katalógusai a JANET közremű

ködésével nem csupán a tudományos közösség,

hanem bármely egyéni felhasználó számára elér
hetők. A nyilvános hálózati kapcsolódás követ
keztében e hálózatokon, vagy akár helyi telefon- 
vonalon a könyvtári katalógus bárki számára le
kérdezhető.

► Bibliográfiai rekord „beszerzés”
A bibliográfiai rekordok fő előállítói (pl. a Bri

tish Library) külön bérelt vonalakat használnak, 
vagy mágnesszalagon adják a rekordokat. A JA
NET keretén belül egyelőre a Blaise-Line ajánlja 
ezt a szolgáltatást. A CURL adatbázis (több nagy 
könyvtár adatbázisainak együttese) a retrospek
tív rekordbevitelhez kínál lehetőséget. Úgy tűnik, 
a hálózat egyik leggyümölcsözőbb szolgáltatása 
a bibliográfiai rekordok cseréje lesz.

► Könyvtárközi kölcsönzés
A British Library a könyvtárközi kölcsönzési 

kérések automatikus továbbítását biztosítja tele
fonon. A JANET-ben az elektronikus levelezés 
széleskörűen felhasználható a könyvtárak ilyen 
célú közvetlen kapcsolatára is.

► Elektronikus levelezés
Több mint 140 könyvtár és többszáz könyv

táros rendelkezik már saját postafiókkal, s az 
elektronikus levelezés nagyon elterjedt mind az 
országon belül, mind külföldre. A JANET-ben (és 
más tudományos célú hálózatokon) a levelezés 
ingyenes.

► Szövegvisszakeresés
Számos egyetem rendelkezik központilag biz

tosított visszakereső szoftverrel (pl. BRS/Search) s 
a könyvtárak több olyan szolgáltatás kiépítését 
kezdték meg (kézirattári, levéltári archívumok ké
szítése, témafigyelések stb.), amely szövegvisz- 
szakeresési lehetőséget kínál.

► Fájl és adatbázis szerverek
Már több olyan rendszer létezik, amely a 

rendszeresen felújított fájlok elektronikus levele
zés vagy fájl-transzfer révén történő átvételét biz
tosítja. E területen a könyvtárak még elsősorban 
felhasználók és nem előállítók.

► Bulletin boardok
A könyvtári szempontból a legismertebb a 

HUMBUL (Humanities Bulletin Board), amelyet 
eredetileg a British Library szponzorált. Ez 
könyvtári hírekről, konferenciákról, főbb könyv
tári projectekről stb. számol be. A JANET.News 
szintén közöl könyvtári vonatkozásokat.

► Adatbázisok
A JANET legtöbb regionális központjában 

számos, mind numerikus, mind szövegadatbázis 
áll rendelkezésre. Ezek használata a könyvtárak
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számára is adott, s kiváló adatbáziskezelő prog
ramok (pl. INGRES, ORACLE, SIR) központi biz
tosítása segítségével egyre nagyobb számban 
használják is ezeket.

4. Információs szolgáltatások

A JANET fizikai hálózata számos szolgáltatás 
elérését teszi lehetővé. A szerző e fejezetben a 
következőkről szól bővebben: általános informá
ciók, könyvtári katalógusok, egyéb bibliográfiai 
szolgáltatások, szöveges és numerikus adatbázi
sok, hírek és beszámolók, termékismertetők, 
speciális számítógépes szolgálatok, tanácsadás 
és konzultáció.

A szolgáltatások közül három típust érdemes 
részletesebben is megismernünk.

► Az általános információs szolgáltatások 
közül a NI SS (National Information on 
Software and Services) a legkiemelke
dőbb. A következő területeken ad napra
kész információkat: számítástechnika, 
szoftver, könyvtári szolgáltatások, egyéb 
online szolgáltatások (információs szerve
rek, postai címlisták, bulletin boardok), 
számítástechnikai csoportok, bizottságok, 
számítógépes csoportok (pl. VAX-csoport).

► Az online használható könyvtári katalógu
sok a JANET első könyvtári szolgáltatá
sai. Jelenleg több mint 50 könyvtár kataló
gusa érhető el a hálózatban. Az egyes 
könyvtárak hagyományos katalógusainak 
számítógépes áttétele igen különböző 
arányú. Vannak nagykönyvtárak, amelyek 
már állományuk 100, mások esetleg csak 
10 százalékáról nyújthatják az OPAC szol
gáltatást. A könyvtáros és számítógépes 
szakemberek kezdetben a könyvtári kata
lógusok helyi hálózati elérését „alig vala
mivel több, mint érdekességnek” tartot
ták. Az eltelt évek alatt, különösen a JA
NET hazai és külföldi kapcsolatokat 
lehetővé tévő működése következtében 
az OPAC-használat nagy mértékben nö
vekszik. A szolgáltatás iránti igények tö
megessége csak fokozódik a gépi kataló
gusok teljessé válásával, valamint az 
OPAC-ban elérhető egyéb (pl. Wilson In
dexes, Medline, INSPEC, ISI) szolgáltatá
sok bekapcsolásának következtében.

A könyvtáros szerző e szolgáltatást értékelve 
azt állapítja meg, hogy az OPAC-lehetőségek az 
egyéni felhasználók széles körének szolgálata 
mellett az egyéb könyvtári munkaterületeken (ka
talogizálás, könyvtárközi kölcsönzés, beszerzési 
együttműködés stb.) is jótékony hatással vannak.

A könyv az OPAC-kal kapcsolatban a jövő
ben megoldandó problémák közül is felsorol né
hányat. Megoldandó a különböző adatbázisok
ban való „intelligens” visszakeresés; ez kiküszö
bölné a különböző rendszerekben előállított 
könyvtári adatbázisok esetén a különböző kere
sőnyelvek használatát, a keresések szakaszos 
végrehajtását stb. A találatok letöltése megoldat
lan, nincs lehetőség arra sem, hogy a keresési 
szempontokat tartalmazó, előre elkészített fájl 
alapján, az elektronikus levelezési opciót hasz
nálja az érdeklődő. (Az eltelt időszakban -  saját 
gyakorlatunk alapján állíthatjuk -  számos prob
léma már megoldódott.) A fejlesztési feladatok is 
megjelöltetnek: a könyvtári szakemberek a 
könyvtári adatbázisok egyesített, központi adat
bázisának felállításáról is gondolkodnak. Szüksé
gesnek látszik az is, hogy a tudósok és kutatók 
saját termináljaikon legalább egy meghatározó 
katalógust (pl. a British Library General Cata- 
logue-ot) közvetlenül elérhessék.

► Az egyéb bibliográfiai szolgáltatások sorá
ban első helyen a Blaise-line található. Ez 
a JANET-ben az egyetlen kereskedelmi, 
tehát térítéses online szolgáltatás. A háló
zatban elérhető bibliográfiai szolgáltatá
sok fő célja a szakjellegű vagy éppen kü- 
iöngyűjteményi adatbázisokhoz távoli ku
tatóhelyeken való hozzáférés biztosítása. 
Ezek az adatbázisok többségükben ala
pítványi támogatásokkal készülnek, a je
lenben még kis számban. Néhány példa: 
AGDEX (Edinburgh-ben épített mezőgaz
dasági bibliográfia); BIBLIO (a Queen 
Mary College-ban a számítógép-szakiro
dalom bibliográfiája) vagy a CLBIB (Sus- 
sexben a számítógépes nyelvészet bibli
ográfiája).

5. A JANET könyvtári és információs szolgál
tatásainak fejlesztési irányai

A szerző szerint a hálózat termináljai meg
szűntek egyszerű számítástechnikai eszközök
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lenni. Munkahelyekké váltak, amelyek hírek szer
zésére és továbbítására, eszmék cserélésére al
kalmasak. Ha ez így van, akkor a könyvtáraknak 
mihamarabb igazodniuk kell a változó kutatási 
környezethez és szokásokhoz. A jövő legfonto
sabb feladata, hogy a felhasználó a saját helyén 
bármely szoftver-rendszerben előállított, bármifé
le gépen, bármely operációs rendszerrel működ
tetett adatbázishoz úgy férjen hozzá, mint ha az 
helyben lévő, egységes adatbázis lenne. A nyílt 
rendszerek e világában a könyvtári munkaállo
másnak a többféle forrásból (hazai és nemzetkö
zi) és célra (beszerzés, katalogizálás, könyv
tárközi kölcsönzés, bibliográfia-összeállítás stb.) 
elérhető bibliográfiai rekordok kapcsolódásait 
kell megteremteni. E sokféle felhasználás alapve
tően három közös elemet tartalmaz: visszakeres
ni a rekordot, dolgozni rajta, és új folyamatban 
való felhasználáshoz újra letárolni.

A könyvtári munkafolyamatokban ma még 
meglévő hagyományos felosztás (beszerzés, ka
talogizálás...) szerint Peter Stone az egyes terüle
teken külön-külön is elemzi a számítógépes tevé
kenység s a hálózati kapcsolódások által előre 
látható fejlődést. Ennek eléréséhez anyagi meg
alapozottságra s rendszeres támogatásra van 
szükség, a feltételeket a fejezet első részében is
merteti. Szükség van azonban alapvetésként az 
általa retrokonverziónak nevezett folyamatnak, a 
hagyományos bibliográfiai felvételek gépi rekor
dokká alakításának felgyorsítására s e területen a 
könyvtárak munkamegosztására is.

A jövőbeni fejlesztések meghatározó elemei
ként szerzőnk több tényezőt is felsorol. Evidenci
ának tartja, hogy a jövő tudományos és kutató 
közösségei számára az információs szükséglet 
minden eddiginél nagyobb lesz. Az ezt kielégítő 
módszerek, szolgáltatások konvencionális mód
szerei éppen a számítógép és a hálózat hatására 
megváltoznak. Számos kérdőjel van azonban a

változások mikéntjével kapcsolatban. E helyzet
ben fontos, hogy a könyvtári szolgáltatásoknak a 
kutatási tevékenység és a tudós társadalom szol
gálatában a jelenleginél fontosabb helyet kell 
megszerezniük. A szolgáltatások mibenlétére, 
változásaira, fejlődésére a legnagyobb hatással 
azonban mindig maga a felhasználó lesz.

Mi szerepe van mindebben a hálózatnak, s 
mi tehát a hálózat? A közlés minden lehetséges 
csatornájának összessége. A hálózatot végered
ményben felhasználói jelentik, s az az informá
ció, amelynek előállításához hozzájárultak s 
amelyet általa nyerhetnek. Peter Stone nem hagy 
kétséget afelől, hogy ily módon könyvtár és háló
zat, a könyvtár és a tudós társadalom kapcsolata 
szükségszerű.

A munka a téma iránt részletesebben érdek
lődők számára az alapvető irodalom bibliográfiá
ján kívül ábráival és mellékleteivel sok hasznos 
gyakorlati tudnivalót is közöl. Glossary c. fejeze
tére azért hívom fel a figyelmet, mert számos, az 
angol és amerikai szakirodalomban általában fel
oldás nélküli rövidítés teljes alakját adja meg.

Befejezésül: ha valaki most, 1992-ben 
könyvtári terminálján belép a JANET-be s a kép
ernyőn megjelenő menü L7 Developments opci
óját kéri, értesülhet arról, hogy a JANET jelentős 
fejlesztésen megy keresztül. Az új hálózat neve 
JANET MKII lesz, öt éven belül gyorsabb hálóza
ton modernebb szolgáltatásokat fog nyújtani.

Ha az ismertetés elolvasása után olvasója 
úgy véli, hogy a hazai IIF sokban hasonlít a JA- 
NET-hez, s célszerű lenne e hasonlóságot a 
könyvtárak (egyetemi és szakkönyvtárak, nemze
ti könyvtár és nagy nyilvános közgyűjtemények) 
s a hazai hálózat(ok) kapcsolatának tekintetében 
növelni, ismertetésünk kétszeresen nem volt ha
szontalan.

Mader Béla
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C D -R O M  lokális hálózatban: felhasz
nálói kézikönyv

A CD lemezes adatbázisok megjelenésének 
első korszakában még nem voltak meg a feltéte
lek a hálózatba illesztéshez, bár az igény már 
igen korán fölmerült erre -  főleg a könyv
tárakban, ahol a meglehetősen drága lemezek ki
használtságát erősen korlátozza, ha egyidejűleg 
csak egy olvasó férhet hozzájuk.

A helyi hálózat fogalma gyorsan terjed a szá
mítástechnika területén. Az angol nevéből, a Lo
cal Area Network rövidítéséből gyakran magyar 
szövegben is LAN-ként idézett kifejezés tartal
mát általánosságban úgy határozhatnánk meg, 
mint kettő vagy több számítógép egyidejű össze
kapcsolását és azonos kommunikációs elvek 
szerinti működtetését.

Az összeköttetés létrejöhet hagyományos ká
belekkel, vagy a korszerűbb infravörös sugárnya
lábbal, illetve rádióhullámok segítségével. A háló
zatba kapcsolható számítógépek lehetnek IBM

kompatibilisek, Macintosh típusúak vagy ezek 
kombinációi.

A „lokális” hálózatok működési területe egy 
jól körülhatárolható helyszín: egy iroda, egy eme
let vagy egy épület stb., alkotóelemeinek száma 
is könnyen meghatározható. A helyi hálózat 
azonban nemcsak a számítógépek közötti fizikai 
kapcsolatot, hanem a számítástechnikai alapel
vek újrafogalmazását is jelenti. A „hogyan lehet 
kommunikációt biztosítani a számítógépek kö
zött?” kérdés helyére a következő lép: „hogy le
het a meglévő gépeket és a velük dolgozó embe
reket együttesen hatékonyabb és eredményesebb 
munkára fogni?” A személyi számítógépek teljesít
ménye a hálózatba kapcsolás révén sokkal na
gyobb lesz, mint egyedi teljesítményük összege.

A helyi hálózatok összetevői a számítógépek 
(munkaállomások és szerver), hálózati illesztő 
kártyák, a kábelek és a szoftver. A hagyományos 
lokális hálózat IBM PC-kből vagy Macintoshok- 
ból, illetve ezek kombinációjából épül fel. Ami a 
CD-ROM hálózatokat illeti, ezek kiépítéséhez 
munkaállomásként egy monokróm monitorral el
látott XT is elegendő, de a színes monitor hasz
nálata jobb. Ha egy korábban kialakított lokális 
hálózatban nemcsak PC -k , hanem „buta”, azaz 
saját memória nélküli terminálok is vannak, a CD- 
ROM-ok közismert RAM-éhsége miatt ajánlatos 
pótlólag merevlemezzel (winchesterrel) vagy kiter
jesztett memóriakártyával bővíteni ezeket, mégpe
dig úgy, hogy minden egyes munkaállomáson mi
nimum 640 KB memória álljon rendelkezésre.

Az egész hálózat működésének gyorsasága 
legnagyobbrészt a szerver géptől függ, így erre a 
funkcióra általában egy 32 bites mikroprocesz- 
szorral és 386-os vagy 486-os CPU-val ren
delkező számítógépet alkalmaznak. A hálózati 
csatoló kártya biztosítja a munkaállomások és a 
szerver között a fizikai és a logikai kapcsolatot. A 
kábelek típusa is jelentősen befolyásolja a helyi 
hálózat működését: a hagyományos telefonká
belen keresztül sokkal lassabb az információá
ramlás, mint az üvegszálasokon. A kábelek he
lyett újabban már a fényt vagy a rádióhullámokat 
is alkalmazzák.

A CD-ROM hálózati szoftver

A megfelelő hálózati szoftver kiválasztása az 
egyik legnehezebb feladat. A legtöbb helyi háló
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zati rendszer a Novell-t alkalmazza -  ennek sa
ját protokollja (hálózati operációs rendszere) az 
IPX névre hallgat. Egy másik közismert protokoll, 
a NetBIOS az IBM PC-khez készült, de van a 
Macintosh gépekhez kifejlesztett, a hálózat fel
ügyeletét biztosító rendszer is. Mind fontosabbak 
lesznek az eltérő nagyságú konfigurációkat (pl. 
PC-két és nagygépet) lokális hálózatban mű
ködtető szoftverek is.

Mielőtt hozzálátnánk a C D -R O M -o t a helyi 
hálózathoz illesztő szoftver kiválasztásához -  
amely nem is oly könnyű feladat, mint amilyen
nek látszik - ,  jó, ha előbb tisztázzuk a követke
zőket: az adott CD-ROM  hálózati szoftver mi
lyen hálózati operációs rendszerrel működik? 
Kompatibilis lesz-e  a hálózati szoftver a futtatni 
szándékozott programokkal? Elegendő lesz-e  
az egyes munkaállomások memóriája a C D -  
ROM alkalmazáshoz? Elég gyors lesz-e a háló
zat, azaz: elfogadható válaszidőt biztosít-e a fel
használó számára?

CD-ROM  hálózatba illesztésének ma már 
előfeltétele a Microsoft MS-DOS/CD-ROM Ex
tensions vagy az ezzel kompatibilis szoftver al
kalmazása. A „Microsoft Extensions” nevű prog
ram a „High Sierra” vagy az ISO 9660-as szab
ványnak megfelelően kialakított CD-ROM  
lemezeket úgy tudja olvasni, mintha azok nagy- 
kapacitású merevlemezek volnának. A leolvasás 
folyamata a következő: a CD-ROM  alkalmazói 
program a keresett adatra kiad egy „READ” (ol
vasás) utasítást az L: (CD-ROM) meghajtónak. 
Az utasítást a DOS-rutinok szokványos „DOS- 
olvasás” paranccsá alakítják át. A „Microsoft Ex
tensions” valamennyi „olvasás” utasítást meg
szakítja, újraformázza és a CD-ROM  meghajtó
hoz (device driverhez) továbbítja, amely azután 
kiolvassa a szóban forgó adatot a CD-RO M -ról.

A C D -R O M -o n  lévő adatok elérésére a lo
kális hálózaton keresztül két alapvető módszer 
ismeretes. Az egyszerűbb megoldás a CD-ROM  
lemezt úgy kezeli, mintha az is egy hálózati meg
hajtó (driver) lenne. A „LANtastic” hálózati proto
koll az összes DOS lemezt -  beleértve a C D -  
RO M -ot is -  összekapcsolja a szerverrel, így a 
munkaállomásokról a CD-ROM  is a hálózat 
egyenrangú tagjának látszik. Az ilyen típusú háló
zati rendszerben az információkeresés során a 
CD-ROM  meghajtó is gyakorlatilag ugyanolyan 
utasításokat kap, mint bármelyik merevlemez 
(winchester). Bár ez a megoldás számos esetben 
hatékonynak bizonyul, a meghajtóval közvetlen

kapcsolatba lépő „Microsoft Extensions” progra
mot alkalmazó CD-RO M  termékeknél nem alkal
mazható -  ez a program ugyanis csak a szerver 
gépen futtatható, a munkaállomásokon nem. Az 
OPTI-NET és a C D -N ET névre hallgató hálózati 
szoftverek más megoldást alkalmaznak. Gyakor
latilag külön szerver gépet állítanak be a C D -  
ROM lejátszó mellé, a keresés pedig egy speciá
lis meghajtón (device driveren) keresztül zajlik.

A helyi hálózatok fizikai kialakítása

A lokális hálózatok három fő szempont:
► a hálózat topológiája,
► az összekapcsolt számítógépek paramé

terei és
► a hálózati szoftver
alapján jellemezhetők.
A három legismertebb topológia -  amely a 

ténylegesen kialakított fizikai kapcsolatot jelzi:
► a BUS topológia; ez sorba egymás után 

láncszerűen kapcsolt számítógépeket je
lent,

► a RING (gyűrű) abban különbözik az elő
zőtől, hogy a sorban legutolsó munkaállo
mást összekapcsolják az elsővel, így ez a 
topológia egy zárt láncot alkot,

► a STAR (csillag) összes munkaállomása a 
hálózat középpontjában lévő szerverhez 
speciális hálózati eszközön, a hálózati el
osztó elemen (aktív vagy passzív HUB- 
on) keresztül közvetlenül kapcsolódik.

A lokális számítógép hálózatok típusa Arc- 
Net, Ethernet, Token Ring stb. lehet. CD-ROM  
hálózati szoftverként első helyen a Novell - t  
ajánlják, amely mind a három típussal tud együtt 
dolgozni. A Novell alkalmazáshoz egy fájl-szer
vert is kell a rendszerbe állítani. Egy másik nép
szerű szoftver, a 3COM csak az Ethernet hálóza
ton futhat.

A CD-ROM  hálózatok kialakításának feltéte
lei döntően meghatározzák, milyen hálózati hard
vert, szoftvert, illetőleg topológiát alkalmazunk. 
Egy szervezet jellemzői is meghatározhatják a 
választás szempontjait (egyáltalán nem közöm
bös, egy kis- vagy egy nagykönyvtár ép ít-e  
CD-RO M  hálózatot, mekkora a várható igénybe
vétel stb.) A döntés során tekintetbe kell továbbá 
venni azt a tényt is, hogy a CD-RO M  sokat el
foglal a szerver központi memóriájából. Egy tipi
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kus munkaállomásnál a DOS, az ANSI.SYS prog
ram, a hálózati illesztés, a CD-ROM  meghajtó, a 
Microsoft Extensions már önmagában sok helyet 
betölt, nem beszélve magáról az adatbázisról. 
Ma már számos memóriabővítő kártya ismert, 
amelyek beépítése segít ezt a gondot megoldani.

A CD-ROM  lokális hálózat tervezésekor fi
gyelembe kell venni egyrészt a CD-ROM  ter
mék, másrészt a helyi hálózat sajátosságait, és 
az összehangolhatóság érdekében meg kell ta
lálni a kettő között a közös jellemzőket. Ezek a 
legfontosabb szempontok: a rendelkezésre álló, 
illetve a program által igényelt központi memória 
nagysága, a Microsoft Extensions-nel a kompa
tibilitás kérdése, illetve a CD-ROM  meghajtóval 
való kapcsolat jellege. Ha mindezen specifiku
mokat sikerül közös nevezőre hozni, a tervezés 
során még további szempontokat is tekintetbe 
kell venni. Ezek a következőek: az egyes munka- 
állomásokat az olvasók is használják-e majd? 
Kell-e az igénybevételről statisztikát készíteni? 
Egyidejűleg hány főnek kell biztosítani a hozzáfé
rést egy-egy adatbázishoz? V an -e  az intéz
ményben elég hozzáértő szakember, aki el tudja 
végezni a hálózatépítést és az installálást?

Hálózatban használható C D -R O M  szoftver 
termékek

A CBIS cég CD CONNECTION programja 
Novell Netware vagy CBIS’s Network OS hálóza
ton futtatható, és 7 -21  lemezes torony-lejátszó 
működtetésére alkalmazható. A Microsoft Exten
sions-! a szerver gépre kell letölteni, az alkal
mazható szoftverek a már említett CBIS’s Net
work OS mellett a Novell’s Advanced Netware, 
az M S-NET és a Microsoft LAN Manager. A 
CD-N ET Meridian Data nevű terméke a hardver 
és szoftver eszközöket együtt kínálja, A C D -  
ROM szerverhez 14 meghajtó csatlakoztatható, 
a CD-N ET szoftver Novell, 3COM, Ungermann- 
Bass vagy PC LAN hálózati rendszerrel együtt 
futtatható. Az EBSCO Electronic Information cég 
EBSCO’s CD-RO M  Network programja a LAN
tastic hálózati operációs rendszerre és az OPTI -  
NET CD-ROM  hálózati szoftverre épülve nagyon 
hatékony és gazdaságos működést biztosít. Az 
Artisoft LANtastic hálózati rendszere a Microsoft 
Extensions- t  szintén a szerverre telepíti; nagy 
előnye, hogy alig foglal el területet a központi

memóriából. A MultiPlatter a SilverPlatter cég 
CBIS CD Connection továbbfejlesztett verziója, 
amely mindazokat, akár mások által is előállított 
CD-ROM  adatbázisokat tudja kezelni, amelyek 
az ISO 9660-as szabvány előírásai szerint ké
szültek és a Microsoft Extensions-t alkalmazzák. 
Az Online Computer Products OPTI-N E T szoft
vere valamennyi, a NetBIOS vagy azzal kompati
bilis protokoll alatt futhat, akár 100 felhasználót is 
tud egyidejűleg fogadni. A szerver dedikált (tehát 
csak erre az egy célra használható) és nem dedi
kált üzemmódban egyaránt működtethető, és 
többlemezes adatbázisokat is tud kezelni.

A hardver

Egy CD-ROM  lokális hálózat a következő 
hardver eszközöket foglalja magába: a fájl 
és/vagy a CD-ROM  szervert, a számítógépes 
munkaállomásokat, a CD-RO M  lejátszókat, a 
hálózati illesztő kártyákat, esetenként a kábeleket 
és egyéb eszközöket. A hálózatokat leggyakrab
ban az előzőekben már említett Ethernet, Token 
Ring vagy az ARCnet architektúra szerint alakít
ják ki. Egy-egy típuson belül a hálózat topológi
ája, a hálózati illesztő kártyák, de még a kábelek 
fajtája is adott.

A szerver mikroprocesszorának és központi 
memóriájának teljesítménye legalább akkora, de 
általában nagyobb, mint a hálózatba kapcsolt 
számítógépeké. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy az egész hálózat gyorsasága nagyrészt a 
szervertől függ, ezért erre a funkcióra érdemes 
egy gyors és nagyteljesítményű (386-os vagy 
486-os, minimum 33 M hz-es) P C -t beállítani. 
A munkaállomás többnyire egy saját memóriával 
és beépített merevlemezzel fölszerelt mikroszá
mítógép. A legtöbb CD-RO M  lokális hálózat 
alapkövetelménye, hogy minden egyes munkaál
lomáson legalább 640 KB RAM legyen.

A CD-ROM  helyi hálózat konfigurációk négy 
alaptípusa ismert: az egyikben csak egy C D -  
ROM szerver van, a másodikban emellett még 
egy fájl-szerver is helyet kap, a harmadik típus a 
gyűrű topológiába szervezett CD-RO M  szerver 
és fájl-szerver kombinációja, a negyedik pedig a 
nem dedikált szerverre épül (ebben az üzem
módban a fájl-szerver a hálózat funkciókon túl 
munkaállomásként is használható, azaz a rend
szer más munkahelyeivel egyenértékű).
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Könyvszemle

A CD-ROM lokális hálózati rendszerek szer
vezése

A helyi hálózat telepítését célzó döntés meg
hozatala előtt igen gondosan kell mérlegelni és 
alaposan föl kell mérni az elérendő célokat, vala
mint a rendelkezésre álló forrásokat: az anyagi 
eszközök mellett a személyzet képzettségét és 
adottságait is. Igen fontos szempont a hosszú tá
vú tervezés: a jelentős költséggel kiépített helyi 
hálózatokat nem érdemes egy-két évig üzemel
tetni -  jó, ha már az előtervek is úgy készülnek, 
hogy a későbbiek során a lokális hálózatot egy 
nagyobb egységhez, egy városi (MAN -  Metro
politan Area Network), majd egy ún. kiterjedt 
(WAN -  Wide Area Network) hálózathoz lehes
sen illeszteni.

A szükséges anyagi eszközök egy része a 
beruházáskori egyszeri kiadás, más része az 
évek során folyamatosan jelentkezik. Beruházási 
költségként számolni kell a lokális hálózat kiépí
tésével, a hálózati szerver és szoftver, a fájl-szer
ver és szoftver, a CD-ROM  lejátszó(k), a munka- 
állomások, a hálózati csatoló kártyák, a számító
gép állványok stb. árával. Egyszeri kiadás lehet a 
tervezés során igénybe vett szakértő munkadíja 
is. Éves költségvetési tétel viszont a hálózatot fel
ügyelő operátor munkabére, az adatbázisok 
éves előfizetési díja, járulékos költség a karban- 
tartás/javítás, valamint a nyomtatáshoz szüksé
ges festék, papír stb. ára.

A szükséges feltételek biztosítása után még 
mindig fontos döntések várnak a CD-ROM  loká
lis hálózat kialakítóira. Ahhoz, hogy egy ilyen 
nagy költséggel létrehozott rendszert igazán ha
tékonyan lehessen működtetni, további szem
pontokat is figyelembe kell venni. Az egyik ilyen a 
környezet (a könyvtár) nagysága, és az egyes 
adatbázisokat egyidejűleg potenciálisan igénybe
vevő olvasók száma. Két megoldás között lehet 
választani: az ún. dedikált munkaállomások rend
szerbe állítása hatékony szolgáltatást tesz lehe
tővé, de meglehetősen drága. A másik elterjedt 
módszer ugyanazon a hardver-konfiguráción 
több adatbázis futtatását is megengedi, de igen 
sok plusz feladatot ad a lemezek cseréje; ez 
munkaszervezési szempontból is okozhat gon
dot. A helyi sajátosságok alapján kell mérlegelni, 
melyik megoldás lesz az adott könyvtárban cél
ravezetőbb.

Mit hoz a jövő?

Szinte csak tegnap volt, amikor 1986-ban  
feltűnt a CD-ROM  -  máris újabb nehéz megol
dandó feladat elé állította az új információs tech
nológiák által támasztott követelményektől gyak
ran frusztrált könyvtári szakembereket. Az adat
bázis-terjesztők eleinte szót sem ejtettek a 
lokális hálózatokról, amelyekre ráadásul olyan 
gyanakodva néztek, mintha valami eretnekséget 
látnának - ,  de még a hardveresek és a szoftve
resek is bizonytalanok voltak a CD-RO M  háló
zatba illesztésének kimenetele felől.

Ma a CD-RO M  osztódással szaporodik. Bár 
ma még igen drágák a számítógépek és az adat
bázisokat tartalmazó lemezek is, de áruk érzékel
hetően lejjebb és lejjebb megy. Vajon mikor ju
tunk el oda, hogy a CD -  ROM -  on tárolt és folya
matosan karbantartott digitalizált információ 
olcsóbb lesz, mint ugyanez papírhordozón? Ta
lán hamarabb is, mint gondolnánk.

A lokális hálózatok fejlődésének íve is szédí
tő: már nemcsak néhány kisgépet, de ezeket is 
mind gyakrabban kötnek össze nagyszámítógé
pekkel. Felhasználói oldalról a szakértői rend
szereknek és a hipertext elemeknek köszönhető
en egyre könnyebben lehet hozzáférni az ada
tokhoz. A memóriabővítő kártyákkal, illetve a 
„RAM-takarékos” szoftverek fejlesztésével ma 
már kevesebb gondot okoz a memóriafaló C D -  
ROM lokális hálózatok kielégítése. Ennek megol
dása azért is oly jelentős, mert mind nagyobb te
ret kellene biztosítani a teljes szövegű adatbázi
soknak, amelyeknek az előállítási költsége 
egyáltalán nem törvényszerű, hogy ilyen magas 
legyen. Ahelyett, hogy 3.000 példányt gyártanak 
3.000 USD/db áron, miért ne lehetne 30.000 pél
dányt előállítani 300 dollárért darabonként?

Ha már az áraknál tartunk: ahogy egy C D -  
ROM hálózat növekszik, egyre nagyobb költsé
get jelent az újabb és újabb lejátszók és illesztő 
kártyák rendszerbe állítása. Az egy lemez -  egy 
lejátszó helyett már kitalálták a CD-RO M  wurlit
zereket, amelyek emberi beavatkozás nélkül tud
ják cserélni a lemezeket.

Szinte úgy tűnik, már mindent k i-  és feltalál
tak a CD-RO M  „régi” technológiájához -  de 
mégsem. Jön a multimédia és vele az új démo
nok: a C D -I (Compact Disk Interactive), a DVI 
(Digital Video Interactive), a CD-RO M  XA (C D - 
ROM Extended Architecture) -  hogy újabb trau
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mákat és tantaluszi kínokat okozzon nekünk. És 
még csak a kezdetén vagyunk az információter
jesztés forradalmának. A nagyfelbontású televí
zió (a HDTV -  High Definition Television) nem
csak a képminőségben nyújt magasabb színvo
nalat, hanem véget vet a passzív tévénézésnek, 
ahol sem az adás tartalmára, sem annak idejére 
nem lehettünk befolyással. Ezentúl egy képet -  
ha akarunk -  a digitális televízión száloptikai ká
belen keresztül továbbíthatunk -  s az eredmény: 
elképesztő. A néző által kedve szerint megváltoz
tatott interaktív információ hipertext összekötte
tésekkel, igényes szakértői rendszerekkel és ne- 
urális hálózatokkal átszőve megváltoztatja a vilá
got körülöttünk. Mint a mesében, ahol a 
karácsonyi kívánságok egyszer csak valósággá 
válnak... De a fejlődés itt sem áll meg.

Alighogy feltűnt a multimédia (a szöveg, a 
kép és a hang egyidejű digitalizált feldolgozása 
és továbbítása -  T.Zs.), máris lehetővé vált a 
száloptikai kábeleken át a multimédia információ 
továbbítása nagy távolságokra is, hogy teret ad
jon a video telekonferenciák szervezésének, a ki
adványszerkesztésnek stb. Ugyanez a gyors fej
lődés tapasztalható más telekommunikációs 
rendszerek esetében is.

Az új technológiák fejlődését látva a könyv
táraknak is az információtovábbításra, és az ok
tatásra kell irányítaniuk figyelmüket. A költségek 
csökkenése feljogosít arra a reményre, hogy a 
könyvtárak is megtalálják azokat a forrásokat, 
ahonnan megkaphatják a támogatást az új tech
nológia bevezetésére annak érdekében, hogy 
még hatékonyabban és emberközelibben tudja
nak a felhasználói igényeknek megfelelni.

A CD-ROM és a szerzői jog

Végezetül essék szó a CD-ROM  helyi háló
zatok alkalmazásának jogi kérdéseiről is. A nagy 
szellemi (és anyagi) ráfordítással készülő C D -  
ROM adatbázisok használati feltételeit a terjesztő 
cég általában kiköti; egyre gyakrabban kétoldalú 
szerződést kötnek minden egyes felhasználóval 
az adatok, illetve a szoftver alkalmazásának, ter
jesztésének stb. kérdésében. Az újonnan kiadott 
lemezek használati feltételei között mind több
ször találkozhatunk azzal, hogy milyen további 
kikötések (bejelentési kötelezettség, plusz költsé

gek stb.) vonatkoznak a CD-RO M  lokális háló
zatban történő üzemeltetésére.

A szerzői jogi védelmet már a század eleje 
óta szavatolják a nemzetközi megállapodások, 
amelyeket 1976-ban egészítettek ki az új tech
nológiákkal előállított szellemi termékek védel
mével is. Viszonylag egyszerűbb egy szoftver 
szerzői jogi védelme, de ki mondja meg ma, mit 
jelent a „fair use”, az elektronikus adatbázisok 
tisztességes játékszabályok szerinti használata? 
Eddig „fair” -  nek tartottuk például, ha egy adat
bázist oktatási céllal kérdeztünk le; nem volt kü
lönösebb aggályunk, ha egy olvasó saját magá
nak keresgélt az online adatbázisokban -  de mi
lyen kritériumok szerint döntjük el, a „fair use” 
szerint já r -e  el az a felhasználó, aki egy C D -  
ROM-o n  kiadott bibliográfiai adatbázisból ezer 
és ezer rekordot tölt le a saját gépére, majd eze
ket feldolgozva előáll egy „saját” készítésű adat
bázissal? Van egy számbeli határ, amíg tisztessé- 

es a letöltés, és amelytől kezdve már nem az? 
s a kereskedők célja kevésbé tisztességes, mint 

a tudományos kutatóké? Nem a saját munkájá
nak eredményességét fokozza az adatbázisban 
foglalt információk felhasználásával? És egyálta
lán: ki mondja meg ma, mi a „fair use”? Talán azt 
is megkérdezhetnénk az információs iparban 
dolgozók körében: „Kihez fair?”

Beszélhetnénk még az árakról is, amelynek 
megállapítása legalább olyan bonyolult, mint a 
szellemi tulajdon kérdése. A legkülönbözőbb ár- 
megáilapftási gyakorlattal találkozhatunk: a 
leggyakoribb a munkaállomások száma szerinti 
kategorizálás (például 2 -1 0 , 11-25, 26 -60  
stb.), de ugyanilyen joggal lehetne a számítás 
alapja a potenciális felhasználók száma (például 
14.000 egyetemi hallgató). Egy biztos: minél töb
ben férhetnek hozzá a CD-RO M  adatbázisok
hoz a helyi hálózatban, annál többet kell(ene) fi
zetni érte.

Számunkra, könyvtárosok számára még sok 
újat tartogat a C D -R O M -o k  lokális hálózati al
kalmazása. Sokszor nehéz az útvesztőkben el
igazodni, nem könnyű kiválasztani a legjobb kon
figurációt, a legkitűnőbb gépeket, a legkiválóbb 
adatbázisokat, és mindehhez biztosítani a kor
rekt hozzáférést. De legalább törekednünk keil 
arra, hogy ahol csak lehetőség van rá, próbáljuk 
meg biztosítani a szerzői jogok védelmét, és 
megteremteni a „fair use” feltételeit.

Tószegi Zsuzsanna
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A könyvtár finanszírozása és marke
tingje

Könyvszemle

Jónéhány országban a fenntartók egyre ri
asztóbb mértékben csökkentik a könyvtárak költ
ségvetését, ezért a könyvtárosoknak minden 
eszközt meg kell ragadniuk a fennmaradás és a 
kielégítő működés érdekében. Megfelelő reklám 
és propaganda tevékenységgel tudatosítani kell 
az emberekben, hogy a mindennapi élet során 
felmerülő kérdéseikre a könyvtárakban szinte 
mindig megtalálhatják a választ, ezért ezekre fel
tétlenül szükség van.

Nem is kell drága, hivatásos marketing cé
get bevonni, vagy vagyonokat felemésztő hirde
tési hadjáratot indítani, hogy elérjük ezt a célt. A 
figyelemfelkeltésnek sokféle módja van: felhasz
nálhatjuk a médiákat, rendezhetünk különféle fi
gyelemfelkeltő eseményeket, szoros kapcsolatot 
alakíthatunk ki a helyi önkormányzat vezetőségé
vel, alapítványokat, könyvtárbaráti köröket hoz
hatunk létre stb. Ezeket a módszereket ismerteti 
a „Promoting and marketing the library” c. könyv 
átdolgozott kiadása, melyhez - stílszerűen - a 
Wolkswagen alapítvány jóvoltából jutott hozzá a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár.

Egyes módszerek valószínűleg nem nyerik 
majd el mindenkinek a tetszését, hiszen a szerző 
teljesen magától értetődően ajánlja például az ál
lományból kivont példányok elárverezésének le
hetőségét, vagy a könyvtári helyiségek bérbea
dását. Sőt, különböző rendezvények alkalmából 
akár gyümölcsvásárt is lehet tartani, bár ilyen 
„könyvtáridegen” tevékenységet szigorúan csak 
kampány jelleggel engedhet meg magának egy 
közkönyvtár.

A könyv részletesen tárgyalja az egyes lehe
tőségek sajátosságait, megvalósításukra konkrét 
példákat hoz, eredményességüket pedig a részt
vevő könyvtárosok véleménye tükrözi. A fejeze
tek - és a könyv végén is - bibliográfiát közöl, 
szemléltető ábrákon mutatja be például a könyv
tárban elkészíthető kiadványokat (könyv
tárismertető, hírlevél, rendezvények plakátja, 
elektronikus levelezés használta stb.). A magyar 
könyvtárosok számára ugyan valószínűleg ke
vésbé hasznos, de megtalálhatjuk azoknak az 
amerikai cégeknek a nevét és címét is, akik segít
séget nyújthatnak a könyvtárpropagandában (pl. 
alapítvány-szervező vállalkozások, előadói kör-

LEEBURGER, Benedict A.: Promoting and marketing 
the library /  Benedict A. Leeburger. -  Rev. ed. -  Bos
ton: Hall, cop. 1989. -  XIV, 181 p. -  (Professional lib
rarian series).

utakat szervező ügynökségek, címlistákat árusító 
vállalkozások stb).

Bevezetés, rövid könyvtártörténeti áttekintés, 
valamint a könyvtár és társadalmi környezetének 
kapcsolatát felvázoló általános rész után a szer
ző felidézi az újfajta dokumentumtípusok és a fej
lett információs eszközök könyvtárakra gyakorolt 
hatását, illetve azt, hogy milyen új szolgáltatások 
bevezetésére nyílt lehetőség ezek segítségével.

Ezeknek az új lehetőségeknek a tudatosítá
sa és az irántuk való igény felkeltése hatékony 
propaganda és marketing munkát feltételez, 
melynek szabályairól olvashatunk az első fejezet
ben. A piackutatási eljárások és a szolgáltatások 
„értékesítésének” megtervezése után arról esik 
szó, hogy a könyvtár három úton juthat el leendő 
támogatóihoz: különböző kiadványok útján, sze
mélyes kapcsolatok révén és a könyvtárépület 
atmoszférájának vonzereje segítségével.

A második fejezet a könyvtárnépszerűsítés 
eszközeit ismerteti. Olvashatunk a helyi sajtó, rá
dió és tévéadó bevonásáról, a különböző újság
közlemények, műsorok összeállításának követel
ményeiről, a hirdetésekről, a számítógépes kiad
ványszerkesztés, az elektronikus levelezés és
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hirdetőtábla lehetőségeiről, a hírlevelek és éves 
jelentések előállításának és terjesztésének mód
szereiről.

A harmadik fejezet arról szól, hogy milyen ké
pet nyújt a könyvtár magáról a használóknak. 
Kézenfekvő például, hogy a szigorú „Csendet ké
rünk!” felirat helyett „használóbarát” tájékoztató 
táblák és útbaigazító jelzések tehetik vonzóvá a 
könyvtárat. A szolgáltatásokat az épületen kívül 
is reklámozni kell. Ehhez is kapunk jó tanácso
kat, melyek kitérnek még a kirakat jó megvilágítá
sának kérdésére is.

A speciális könyvtári programoknak és ese
ményeknek szintén fontos szerepük van a könyv
tárpropagandában. A különböző helyi egyesüle
tekkel közösen megrendezett kiállítások pedig 
ugyancsak eredményesen hívhatják fel a figyel
met a könyvtárra. A nagy értékű gyűjtemények 
esetében azonban nem szabad elfelejtkezni a 
biztosítás megkötéséről! A különböző művészek 
meghívása, a filmvetítés, olvasókör alapítása, vi
takörök szervezése, vagy ismeretterjesztő előa
dások, zenei események sikeres könyvtári prog
ramok lehetnek, melyek vonzzák majd az olvasó
kat. Ha viszont esetleg színdarabot szeretnénk 
előadni a könyvtárban, feltétlenül tisztáznunk kell 
előzőleg a szerzői jogi kérdéseket. A rátermett 
könyvtáros számára egy könyvvásár megszerve
zése sem lehet ördöngös feladat. Az erre vonat
kozó tudnivalókat szintén a harmadik fejezetben 
olvashatjuk.

Különösen érdekes a negyedik fejezet amely
ből kiderül, hogy hogyan kell lobbizni a könyvtár 
érdekében, mivel lehet elnyerni az állami hivatal
nokok jóindulatát és segítségét. Hogyan kell fi
gyelemmel kísérni a könyvtárakkal kapcsolatos 
törvényhozási tevékenységet, sőt részt venni az 
előkészítési folyamatban, kapcsolatot tartva az 
országos szintű könyvtáros szervezetekkel.

Az ötödik fejezet szintén nagyon hasznos le
het: az alapítványi támogatás formáiról, és meg
szerzésük módjáról tanulhatunk meg jőnéhány 
dolgot. A példa egy új könyvtár építése, illetve a 
meglevő bővítése. Elsőként mérlegelni kell a hi
telfelvétel lehetőségét, figyelembe véve a törlesz
tési feltételeket, a kamat mértékét stb. Ha mégis 
az alapítványi megoldás mellett döntünk, kam
pánybizottságot kell összehívni, amely kialakítja 
majd a támogatásszerzés stratégiáját és meg

szervezi a kampányt. Az akciót alaposan elő kell 
készíteni: meg kell becsülni költségeit, nyilván 
kell tartani a tervezett programokat, hirdetéseket, 
tévé adásokat, be kell szerezni a levelezési kam
pányhoz szükséges címjegyzékeket. Meg kell 
tervezni a szóróanyagokat: jelvényeket, zászló
kat, brossúrákat. A tájékoztató anyagoknak tar
talmazni kell a kampány célját, azt, hogy mit 
nyerhet vele az állampolgár, vagy mit veszíthet 
ha nem sikerül. Pontos adatokat kell bennük fel
tüntetni, esetleg szerepelhet rajtuk a tervezett 
épület rajza is. A kampány nagyon eredményes 
lehet, de valószínűleg nem hoz majd annyit a 
konyhára, hogy felépülhessen belőle az új könyv
tár, ezért tőkeerős támogatókat kell keresni. Jó 
ha mindig kéznél van az eddigi kampányok tá
mogatóinak névsora és a lehetséges újak listája, 
az eddig kapott összegek, a támogatók érdeklő
dési köre és egyéb hasznos információk. Érvként 
használhatjuk, hogy a támogatás adócsökkentő 
tényező, valamint felajánlhatjuk, hogy a leendő 
épület egy szárnya, szobája vagy egy állomány- 
rész a támogató nevét fogja viselni. Ha egy jelen
tős céget már sikerült megnyerni, ez másokat is 
ösztönözhet is a csatlakozásra.

Alapítvány természetesen más célra is létre 
lehet hozni: kutatás, továbbképzés, állomány- 
gyarapítás támogatására stb. Fontos, hogy a cél 
megvalósulása után se feledkezzünk meg azok
ról, akik segítettek ebben: elismerő oklevél kiállí
tásával, köszönő levéllel gondoskodhatunk erről. 
Folyamatos alapítvány esetében a támogatóknak 
rendszesen be kell számolnunk az alapösszeg 
évi kamatának felhasználásáról is. Segítőket sze
rezhetünk könyvtárunk számára könyvtárbaráti 
kör létrehozásával is: a tagsági dijakból is jelen
tős összegek folyhatnak be.

Bár a könyvtárpropaganda fogalma a köz
könyvtárakkal fonódott össze, ez a könyv nem
csak ezek munkatársai számára ajánlható jó 
szívvel. Külön fejezetet szentel ugyanis a felsőok
tatási intézmények könyvtárainak és a szak- 
könyvtáraknak. Az alapelv itt is ugyanaz: a hasz
nálókat kell meggyőzni a könyvtár szerepének 
fontosságáról, hogy aztán ők maguk támogas
sák a könyvtárat a fenntartókkal vívott „pénzügyi 
csatában”.

Fazokas Eszter
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Az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtára Könyvtári és tájékoz
tatási tézauruszának 3. kiadása

Könyvszemle

1959-ben alakult meg az Országos Széché
nyi Könyvtár (OSZK) keretében a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ. Ennek 
Könyvtártudományi Szakkönyvtára -  amely fő
ként az OSZK gyűjteményének megfelelő része
ire épült -  már 1960-ban 177 külföldi és 15 hazai 
kurrens könyvtártudományi periodikummal ren
delkezett (1991-ben 405 kurrens periodikummal). 
A Szakkönyvtár a Könyvtári Figyelőben és más 
időszaki kiadványaiban már 1959 óta rend
szeresen feltárta e periodikumok fontosabb köz
leményeit. A bibliográfiák anyaga egyre részlete
zőbb szakcsoportokra tagolódott, majd idősze
rűvé vált az anyag tárgyszavas feltárása, 
visszakereshetővé tétele.

így alakult ki, a Bóday Pál által irányított mun
ka eredményeképpen, az a 750 tárgyszót és kb. 
1000 utalót tartalmazó, szakrendi mutatóval is 
ellátott tárgyszójegyzék, amellyel megkezdték 
1969-ben a külföldi könyvtár- és tájékoztatás
tudományi folyóiratcikkeknek, 1970-ben pedig (a 
monográfiákat is felölelve) a magyar kiadványok
nak az átfogó feltárását, cédulakatalógus, ill. két 
kurrens kiadvány (Könyvtári és dokumentációs 
szakirodalom (KOSZ); A magyar könyvtári szak- 
irodalom bibliográfiája (MAKSZAB)) keretében. 
-  1975 végéig mintegy 23 000 dokumentumot 
tártak fel ezzel a tárgyszórendszerre!, amely köz
ben folyamatosan bővült és módosult, követve 
szakterületünk fejlődését, illetve a terminológia 
változásait.

1. E munka tapasztalatai alapján fejlesztette 
Horváth Magda ( KövendiDénes közreműködé
sével) a tárgyszórendszert tézaurusszá. Ennek 1. 
kiadása 1976-ban jelent meg, Könyvtári és tájé
koztatási tárgyszójegyzék; tézaurusz-tervezet 
címmel. Ez 1015 deszkriptort tartalmazott. A 
deszkriptorcikkekben szereplő kategóriák: szino
nima, genus, species, egész, rész, rokon. -  A fő
részt a szakrendi mutató mellett olyan betűren
des mutató egészítette ki, amely a deszkriptoro- 
kon kívül nemcsak a mintegy 1000 szinonimát 
foglalta magában, hanem a több szóból álló 
deszkriptorok, illetve szinonimák minden értel
mes, keresésre (hozzáférési pontnak) alkalmas 
permutált alakváltozatát is.

KÖNYVTÁRI  ÉS T ÁJ É KO Z T AT ÁS I  
T É Z A U R U S Z

Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz /  összeáll, az 
OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának 
munkaközössége. -  3. rév. kiad. -  B p .: OSZK-KMK, 
1992.- 134 p.

A deszkriptorok két sajátos típusát is beve
zette ez a tézaurusz, a könyvtári-tájékoztatási 
szakterület sajátságaihoz igazodva. -  a) Mintegy 
60 „ szakterületi jelzőt” alkalmaz; ezeket önállóan 
nem lehet használni indexelésre, csak bizonyos 
főnévi formájú deszkriptorok mögé illesztve. A 
cédulakatalógusban, nyomtatott indexben ugyanis 
az az elsőrendű követelmény, hogy pl. a „szak- 
könyvtár” deszkriptorral indexelt dokumentumok 
mind együvé kerüljenek, ezen belül viszont cél
szerű elkülöníteni egymástól a kémiai, a mező- 
gazdasági, a műszaki, a zenei stb. szakkönyv
tárakra vonatkozó anyagot (ugyanez vonatkozik 
a bibliográfiák, az osztályozási rendszerek, a 
szaktájékoztatás stb. szakterületi változataira is). 
-  b) A dokumentumtípust jelölő deszkriptorok 
egy részét külön „forma” változatban is feltünteti. 
A könyvtár- és tájékoztatástudomány szakiro
dalma ugyanis jelentős részben nem magukkal a 
tárgyakkal, jelenségekkel, hanem a rájuk vonat
kozó dokumentumokkal foglalkozik; ezért célsze
rű megkülönböztetni az indexelésnél az olyan 
dokumentumot, amelynek tárgya pl. a kézikönyv 
mint dokumentumtípus (tehát amely a kéziköny
vek könyvtári feldolgozásával, használatával stb.
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foglalkozik), attól a dokumentumtól, amely műfa
ja, formája szerint maga is kézikönyv.

A tézaurusz alapján 1976-1991 között további 
kb. 46000 cikket dolgozott fel a Szakkönyvtár 
(ebből külföldi anyag a felénél valamivel többet 
tett ki). Egyúttal 1976-tól kezdve (az addigi, ETO 
szerinti feltárás helyett) a tézaurusz alapján inde
xeli a monográfiákat is, 1992-ig mintegy 14 000 
tételt, külön tárgyszókatalógusban tárva fel tartal
mukat.

2. A deszkriptoranyag folyamatos revíziója 
tette szükségessé 1987-ben egy házi használatra 
szánt új munkapéldány megszerkesztését. 
(Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz. 2., revideált 
kiadás. Előzetes munkapéldány!) Ez a 2. kiadás 
előzetes formája lett volna; a 10 év alatti változá
sokat áttekinthetővé téve vitaanyagként szolgáit 
az új kiadás kidolgozásához a Szakkönyvtár 
munkaközössége számára. Időközben azonban 
megindult a Szakkönyvtár számítógépesítése, ez 
a tézaurusz használatának új lehetőségét nyitotta 
meg, s visszahatott a szerkezetére is. így a 2. ki
adás nem is jelent meg végleges, hivatalos for
mában; radikálisabb átalakításra volt szükség.

A munka gépesítésének első fázisaként gép
re került (a nyomtatott forma további kiadásával 
párhuzamosan) mind a magyar, mind a külföldi 
cikkek kurrens bibliográfiájának anyaga, az 1986. 
évfolyamtól kezdve. Ez a MANCI (MAgyar és 
Nemzetközi Cikkek) adatbázis 1992 áprilisában 
több mint 14 000 tételt tartalmaz.

3. A tézaurusz újabb, 3. kiadása először gépi 
formában (THES adatbázis) készült el, 1991-ben 
a Micro-ISIS 2.3 változatához mellékelt tézau- 
ruszkezelő program alapján (a helyi szükségle
teknek megfelelő, Novák István által kialakított 
módosításokkal). Erről kinyomtatva jelent meg 
1992-ben a Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz

(3. kiadás). Ez 1144 deszkriptort és kb. ugyaneny- 
nyi utalót (szinonimát) tartalmaz.

A deszkriptorcikkek szerkezete a gépi prog
ramnak megfelelően egyszerűsödött: „genus” és 
„egész” helyett csupán „fölérendelt” fogalom, 
„species” és „rész” helyett „alárendelt” fogalom 
szerepel bennük; megmaradt a rokon fogalmak 
csoportja (ez bizonyos esetekben a deszkriptor- 
ral ellentétes fogalmat is feltünteti). A kategóriák 
jelölése -  H, F, A, X -  a magyar nyelvű tézauru- 
szokra vonatkozó 1976. évi szabványt követi. -  
Az előző kiadásokhoz képest jóval több D-cikk- 
ben szerepel magyarázó jegyzet (NB jelzéssel, 
mindjárt a D alatt), hogy tisztázza a deszkripto- 
rok jelentését, alkalmazásának módját, változás 
esetében jelezze annak előzményét. (A változá
sok követésének megkönnyítése végett mind
egyik D-cikk fejrovatában szerepel az illető D 
használatba vételének dátuma is.)

Mindegyik D-cikk feltünteti a D szakjelzetét. A 
szakrendi mutató 15 nagy csoportba, azokon be
lül laza hierarchikus rendben ad áttekintést a 
deszkriptorokról. Az előző kiadásokhoz képest 
főként a könyvtártechnológia, a feldolgozó mun
ka és a tájékoztató munka szakcsoportjának 
anyaga és belső szerkezete változott meg.

A betűrendes mutató mintegy 5200 tételt tar
talmaz: a deszkriptorokat és szinonimáikat, vala
mint értelmes permutált alakváltozásaikat. -  A 
THES adatbázis, mivel e mutató anyagát is ma
gában foglalja, alkalmas a deszkriptorok, illetve 
szinonimáik anyagában való böngészésre is. Ha 
az a kifejezés, amellyel a használó keresni sze
retne, szerepel a szinonimák vagy a permutált 
alakok között, betáplálásakor megjelenik a meg
felelő deszkriptor, s ezután megjeleníthető a tel
jes D-cikk. (A Szakkönyvtár a nyomtatott kiadvá
nyon kívül a THES adatbázist is terjeszti.)

Kövendi Dénes

A 200. NÉMET OLVASÓKLUB nyílt meg Rostockban 1992 elején. A mainzi Olvasás Alapítvány 
támogatásával 13 éve szerveznek országszerte ilyen intézményeket (már a keleti országrészben is 26 
létesült). Az érdeklődők itt szakmai segítséget kapnak szabadidejük érdekes eltöltéséhez (kirándulás, 
sport, játék formájában) s az élményekkel kapcsolatos olvasmányok kiválasztásához. Elsősorban a 

hátrányos helyzetű fiatalokat igyekeznek bevonni az olvasóklubok munkájába, akik otthon nem kapnak 
ösztönzést az olvasásra -  de foglalkoznak olvasni frissen tanult felnőttekkel, pszichikai károsodásban 
szenvedőkkel stb. is, a helyi adottságoknak megfelelően. Szervezetileg is sokfélék: kapcsolódhatnak 

könyvtárhoz, iskolához, művelődési házhoz, de létrejöhetnek önálló társadalmi kezdeményezés
formájában is.

(DBI-Pressespiegel, 1992. febr.)
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Az Országos Műszaki Könyvtár

RENDKÍVÜLI AJÁNLATA
eredeti szakirodalmi dokumentumok másolatainak beszerzésére

A francia Kutatási Minisztérium jóvoltából 
az Institut de [’Information Scientifique etTechnique közreműködésével

1993. június 1 -jóig rendkívüli kedvezménnyel b iztosítjuk 
eredeti szakirodalm i dokumentumok másolatait 

gyors átfutási idővel t. megrendelőinknek.

A kedvezm ény az alábbi dokumentumtípusokra vonatkozik:
•  folyóiratcikkek (nem csak az INIST állományából),
•  kutatási jelentések,
•  francia és nemzetközi konferenciaanyagok.

Ajánlatunk elsősorban azon dokumentum beszerzésére vonatkozik, amelyek hazai könyvtárakban 
egyáltalán nem, vagy csak nehezen hozzáférhetők, szolgáltatásuk hosszabb időt vesz igénybe.

A kedvezményes ár az Ön igényeihez igazodik:
•  normái szolgáltatással, dokumentumonként 2 5 0 - Ft;
•  fax útján dokumentumonként 650,- Ft.

Egy dokumentumon értendő
a fentebb felsorolt dokumentumtípusokból maximum 10 oldal. Hosszabb dokumentum esetén 

' minden megkezdett 10 oldal új dokumentumnak számít.

Szállítási határidő
•  normál szolgáltatásnál 2 hét,
•  fax útján 6-8 nap.

Megrendeléseiknél kérjük vegyék figyelembe, hogy kutatási jelentések, konferenciaanyagok 
esetén a francia partner csak a „normál” szállítási feltételeket vállalja.
Áraink csak a közvetítésre fordított munkabért, valamint a postai költségeket tartalmazzák. így a 
korábbi beszerzési árakhoz viszonyítva az Ön megtakarítása dokumentumonként elérheti a 70%-ot 
is.
A lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megrendeléseiknél a tévedések elkerülése 
végett pontos bibliográfiai adatokat szíveskedjenek megadni. Kérjük intézményük pénzforgalm i 
számlaszámút \s feltüntetni a megrendelésen.

Várjuk mielőbbi megbízásaikat!

ÉLJEN A RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGGEL!

OMK Kölcsönzés és Másolatküldő Szolgálat 
Felvilágosítás telefonon: 138-4903 

Megrendelés: 1428 Budapest, Pf. 12.
Fax:118-0109

1992. május



Az Országos Műszaki Könyvtár

RENDKÍVÜLI AJÁNLATA
kedvezményes online információkeresésre

A francia Kutatási Minisztérium jóvoltából egy évig módunk van 

rendkívüli kedvezménnyel

szakirodalmi, szabadalmi és cégekre vonatkozó online információkeresésre

a franciaországi

QUESTEL szolgáltatóközpont angol nyelvű adatbázisaiban.
A rendkívüli kedvezmény az alábbi témákra terjed ki:
•  franciaországi, németországi, belgiumi, hollandiai, olaszországi, svájci és spanyolországi cégek 

alapinformációi (nagyobb cégek pénzügyi információi is);
•  szabadalmak (Derwent-féle átfogó szabadalmi adatbázis, európai szabadalmi adatbázis), valamint 

néhány ország védjegyei;
•  kémiai, vegyipari és környezetvédelmi információk (Chemical Abstracts, veszélyes anyagok, savas 

esők adatbázisai);
•  tudományos és műszaki multidiszplináris adatbázisok (Pascal);
•  tudományos és műszaki konferenciák, rendezvények stb. előjelzése.

A kedvezményes ár témánként változó, a keresés időtartamától és a találatok számától függően általában 
2000-7000 Ft között változik.

A fentiektől eltérő bármilyen tudományos, műszaki, gazdasági, üzleti stb. szakterületen, tetszőleges 
témában természetesen továbbra is ügyfeleink rendelkezésére állunk online információkereséssel a 
rendes áron.

Az online információkeresés nyomán igényelt eredeti szakirodalmi dokumentumok másolatait is rendkí
vüli kedvezménnyel szállítjuk.

HASZNÁLJA KI AZ EGY ÉVIG FENNÁLLÓ LEHETŐSÉGET!

Várjuk jelentkezését!

OMK
Számítógépes Irodalomkutatás
Levélcím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Telefon: 138-4963,138-2300/119 

Fax:118-0109

1992. május



KÖNYVTÁR- ÉS IRODALOM
TUDOMÁNY

Külföldi ----------
folyóirat-figyelő' Altelán°steérf<sck

Lásd 222

Történet

92/195
SPENCE RICHARDS, Pamela: Die Verbindung 
Alliierte-Achsenmächte. Wie wahrend des 
Krieges technische Informationen zwischen den 
Alliierten und den Achsenmächten ausgetauscht 
wurden = Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 5.no. 345- 
353.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A szövetségesek és a tengelyhatalmak kap
csolata: hogyan cseréltek műszaki informáci
ókat a második világháború során

Kutatás információellátása; Tájékoztató munka 
története; Tudományos kutatás

A 2. világháborúban (első ízben a háborúk 
történetében) a haditechnika fejlesztése, s ezzel 
együtt a győzelmi esélyek is szorosan kapcso
lódtak a kísérleti és elméleti természettudomá
nyos kutatásokhoz. Mindkét hadviselő fél számá
ra létfontosságú volt, hogy hozzájusson a másik 
fél erre vonatkozó információihoz, a természet- 
tudományos szakirodalomhoz.

1941-ben az amerikai titkosszolgálat külön 
részleget hozott létre a külföldi publikációk be
szerzésére (Interdepartmental Committee for the 
Acquisition of Foreign Publications, IDC). A rész
leg vezetője 1942 márciusától a 28 éves F. 
Kilgour lett, a Harvard Egyetem mikrofilmszakér
tője. Az ekkor még új mikrofilmtechnika ettől 
kezdve fontos szerepet kapott a titkos informáci
óközvetítésben, annál is inkább, mert Angliában
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az ASLIB (Association for Special Libraries and 
Information Bureaux) keretében ekkor már folyt a 
folyóiratok mikrofilmezése. (Kezdetben a háború 
által veszélyeztetett angol kéziratokat filmezték, 
majd a nehezen hozzáférhető német tudo
mányos és technikai lapokat is.) 1942-től formáli
san az ASLIB keretében, valójában az IDC támo
gatásával és szervezetében folyt a szervezett 
anyaggyűjtés és filmezés.

Magukat a folyóiratokat titkos ügynökök sze
rezték be intézmények nevére vagy álnéven, 
azokban a semleges országokban, melyek a né
met könyvkereskedelemmel még a háborús 
években is kapcsolatban álltak. Az újságokat ele
inte Angliába kellett eljuttatni, később titkos mik
rofilmező állomásokat szerveztek Stockholmban, 
Kairóban, Új Delhiben és Csungkingban. Az 
anyagokat légi úton szállították Washingtonba.

Az összegyűjtött cikkek egy részét (116 euró
pai lap, túlnyomórészt német, néhány francia, 
holland, belga) kinyomtatták és bizalmas anyag
ként eljuttatták 900 előfizetőnek. (95%-ban hábo
rús kutatás céljára használták fel.) Az előfizetők 
ipari központok, tudományos intézetek, egyete
mek, amerikai kormányzati intézmények voltak.

Ezen az úton rendkívül értékes információk 
kerültek a szövetségesek birtokába, pl. Otto 
Hahn és más német atomfizikusok nyolc cikke a 
Zeitschrift für Physik 1942-43-as évfolyamából és 
három cikk a Die Naturwissenschaften-bó\. Ezek 
hosszadalmas kísérletek elvégzése alól mentesí
tették az amerikai kutatókat.

Miért publikáltak a németek ilyen jellegű tudo
mányos eredményeket és miért tették lehetővé, 
hogy a semleges országok ezekhez szinte a há
ború végéig hozzájussanak? Talán a hagyomá
nyos német büszkeségből. Csak 1944-ben tette 
őket a következményekre figyelmessé egy angol 
lap lábjegyzete; akkor az egész akció veszélybe 
került.

Német részről a háború alatt hasonló informá
ciószerző tevékenységet folytattak. A semleges 
országokban megbízottaik százával fizettek elő 
angol-amerikai tudományos folyóiratokra. A be
szerzést még az 1941-ben szervezett Német Do
kumentációs Társaság irányította, mely 1943-ban 
katalógust adott ki az 1939 utáni külföldi szerze
ményekről, 1942-től pedig referálólapot jelente
tett meg anyagáról, az eredeti cikkek Berlinből 
megrendelhetők voltak.

A háborús Németország szakirodalmi infor
mációszerzésében sajátos szerepet játszottak az

iparvállalatok. Az IG Farbennek és a Krupp Mű
veknek az egész világon voltak fiókintézményei, 
ezek a háború előtti évekhez hasonlóan továbbra 
is rendszeresen küldték a technikai anyagokat és 
a szabványokat Németországba. A Chemnyco 
(az IG Farben leányvállalata New York Cityben) 
egészen Pearl Harbor-ig évi 4 ezer US dollár ér
tékben fizetett elő folyóiratokra, melyeket Berlin
be küldött; a Krupp-Nirosta Deleware-ben hason
ló szerepet töltött be. Amerika háborúba lépése 
után a németek főként Portugálián keresztül sze
rezték be a nyugati tudományos folyóiratokat. Az 
Ibériai félsziget és a háborús Németország kö
zött csaknem mindvégig rendszeres légiközleke
dés folyt, a németek ezen az úton 1945-ig hozzá
jutottak a külföldi folyóiratokhoz.

Az információszerzés különös végjátéka ját
szódott le Németország megszállásakor: 1944 
júniusától különlegesen szervezett alakulatok 
mikrofilmet készítettek a német gyárak, egyete
mek, laboratóriumok stratégiai vagy tudományos 
fontosságú anyagairól. 1945 végéig 3,8 millió ol
dalnyi felvétel készült, 1948-ban, a program befe
jezésekor újságcikkek, jegyzőkönyvek, kutatási 
jelentések, doktori disszertációk és 186 ezer sza
badalmi leírás révén a német természettudomány 
és technológia legkisebb eredményei is az Egye
sült Államok rendelkezésére álltak.

(Katsányi Sándor)

92/196
BAKER, William -  HURYCH, Jitka: Trotsky’s vi
sion of librarians = Am.Libr. 22.vol. 1991. 11.no. 
1030-1032.p. Bibliogr.

Trockij elképzelése a könyvtárosokról

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárügy története

Az első szovjet könyvtáros kongresszust 1924 
július elején rendezték meg, alig fél évvel Lenin 
halála, illetőleg hamarosan a XIII. pártkongresz- 
szus után. A hosszú Trockij-beszédet a július 10-i 
Pravda közölte (majd belekerült fordításban egy 
1973-as new york-i kiadású Trockij-válogatásba).

A „Leninizmus és a könyvtári munka” című 
beszéd tipikus ideológikus és propagandisztikus
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Külföldi folyóirat-figyelő

elemekből építkezik. A könyvtárosnak a forrada
lom katonájaként kell tevékenykednie. Az olvasót 
irányítani kell, s minthogy nem képes maga meg
lelni a neki való könyvet, a könyvtáros gondos
kodjon arról, hogy a könyv meglelje olvasóját. A 
falu kulturális központjaként működő „olvasó
kunyhó” (izba-csitálnya) voltaképpen a cári idők 
liberálisai által alapított „népházak” tradícióját fej
lesztette tovább. Ezen olvasóhely őre -  az „iz- 
bács” -  az analfabétizmus elleni harcot helyezze 
előtérbe. Ha az izbába jár napilap, mondja Troc- 
kij, akkor okvetlenül legyen mellette a falon világ
térkép, hogy az olvasó el tudja képzelni Francia- 
ország stb. helyét-méretét. Legjobb, ha az izbács 
felolvasást tart az újságcikkekből, s közben ma
gyaráz, felhasználva a térképet. A kézikönyveket 
is úgy érdemes gyűjteni, hogy segítse ezt a poli
tikai felvilágosító munkát. A könyvtáros a kultúra- 
terjesztés mellett segítse az embereket a „vörös” 
bürokrácia elleni harcban is. A kultúra terén nem
csak az fontos, hogy a meglévő értékeket ter
jessze, hanem gyűjtse össze az olvasók-hallga- 
tók észrevételeit, s ezáltal gyakoroljon nyomást a 
kiadókra, de az írókra is. Az izbács minden mó
don arra törekedjen, hogy az olvasók bizalmát él
vezze, kapcsolatuk legyen mentes a félelemtől, 
sőt a könyvtáros azt a folyamatot segítse elő, 
hogy az emberek megszabaduljanak a védtelen- 
ség érzetétől. Ha gondjuk van, az izbács írjon az 
újságoknak, legyen a köz szószólója. A tudás és 
igazság bajnokaként vonzza magához a falu leg
jobb erőit, s különösen fordítson nagy figyelmet 
a leszerelt vörös katonák tömegére. Ezek már 
tudnak írni-olvasni, tehát segíthetik a könyvtárost 
egy műveltebb ifjúság felnevelésében.

Befejezésül Trockij summázza fő mondaniva
lóját. A könyvtár válassza ki a legjobb újságot 
(jobb egy ilyen, mint több egyéb), hasson oda, 
hogy legyen elég a ma még hiányzó kéziköny
vekből, s a könyvtár pénzéből ne vörös térítőkét, 
hanem valóban minél jobb könyveket szerezzen 
be. A könyvtáros olyan közvetítő legyen, aki 
nemcsak a már megírottak átélését segíti elő, ha
nem juttassa el az emberek valós szükségleteit 
kifejező észrevételeit az illetékesekhez, vagyis al
kotó jellegű interakciót létesítsen a „fenn és lenn” 
között.

(Sonnevend Péter)

Lásd még 209

Kutatás és fejlesztés

92/197
CALVERT, Philip J.: Library research for the 
1990s = N.Z.Libr. 46.vol. 1991. 12.no. 8-10.p. 
Bibliogr. 5 tétel.

Könyvtári kutatás az 1990-es évekre

Könyvtártudományi kutatás

Az új-zéiandi könyvtári kutatásokra vonatkozó 
felmérés konzekvenciái:

1. A kutatás célja a „tudatlanság csökkenté
se”, s hajtóereje a problémák megoldásának 
szükségessége. A problémákat a szakmának kö
zösen kell számba vennie.

2. A kutatásoknak igazolható-alkalmazható tu
dást kell eredményezniük, s az egyetemi oktatók
nak és a gyakorlati szakembereknek együtt kell 
működniük.

3. A könyvtári és információs kutatások multi
diszciplináris jellegűek, ami kutatási teameket 
tesz szükségessé. (Ez nem hagyomány ezen a 
területen, mivel a könyvtárosok főként humán és 
társadalomtudományi felkészültségűek.)

4. A teamek felállításához jó kiindulópontot je
lenthet egy kutatási tematika összeállítása.

A következőkben a szerző olyan kérdésekkel 
foglalkozik, mint mi is az a kutatás, a kutatás 
szintjei, a kutatási tematika, ki kutasson, multi
diszciplináris területek. Tény az, hogy az új-zé- 
landi könyvtárügynek több kutatásra van szüksé
ge, s ebből a szempontból terméketlen azt firtat
ni, mi minősítendő a kutatás bővítésére irányuló 
tevékenységek közül kutatásnak. A könyvtári ku
tatásokban nem szerencsés az alap- és alkalma
zott kutatások megkülönböztetése, hanem olyan 
tudásanyag produkálására kell törekedniük a ku
tatásoknak, amely általánosítható, s több konkrét 
helyzetben alkalmazható. Az egyetemi tanszéken 
meglehetős ötletszerűséggel merülnek fel kutatá
si témák (gyakran a gyakorlatban dolgozók ja
vaslatára is); ezzel szemben célszerűbb volna 
egy ötéves kutatási program alapján dolgozni, 
amit a szakmai egyesület állíthatna össze. Mind 
az egyetemi oktatók, mind a gyakorlati szakem
berek vegyenek részt a kutatásban, de semmi
képpen azon az alapon, hogy az előbbiek dolga
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az alapkutatás, s az utóbbiaké az alkalmazott ku
tatás. Egyetemi környezetben könnyebb eleget 
tenni a multidiszciplinarítás követelményének, 
amely egyre inkább jellemzi a könyvtári kutatáso
kat.

(Papp István)

92/198
MEADOWS, Jack: National library and informa
tion research planning and policy with special 
reference to the United Kingdom = Alexandria. 
3-Vol. 1991. 3. no. 149-160. p. Bibliogr. 8 tétéi.

Az országos könyvtár- és tájékoz
tatástudományi kutatástervezés és kutatáspo
litika, különös tekintettel az Egyesült Király
ságra

Könyvtárpolitika; Könyvtártudományi kutatás; 
Tervezés

Még mindig kérdéses, mit is értsünk kutatás 
alatt a könyvtári és információs (K+l) területen, 
habár a kutatási tevékenység jelentős mérték
ben megnőtt az utóbbi időben. Némi párhuza
mot lehet vonni az orvostudomány területén 
folytatott kutatásokkal, de lényeges különbségek 
is mutatkoznak. Először is a K+l-nek csak bizo
nyos területein lehet a természettudományokban 
megszokott módszereket alkalmazni, jóval több
ször azonban a társadalomtudományi megkö
zelítés érvényesül. Az információvisszakeresés 
terén növekszik a gyakorlati alkalmazások 
száma (főként termékfejlesztés formájában), s 
ezt bizonyos mértékig tervezni is lehet; nem így 
a társadalomtudományi jellegű témákban folyta
tott kutatásokat. Kétségtelen azonban, hogy a 
két terület közötti különbségek csökkenőben 
vannak.

A gyakorlati szakemberek általában arról pa
naszkodnak, hogy a kutatásoknak nincs közvet
lenül alkalmazható haszna. Ez gyakran indokolt 
is, de egyben azt is tükrözi, hogy a könyv
tárosok, különösen a vezető közművelődési 
könyvtárosok nincsenek tisztában a kutatás ter
mészetével; időbe telik, amíg ez a helyzet kedve
ző irányban megváltozik. Másfelől a finanszírozás

oldaláról olyan nyomás nehezedik a kutatókra, 
amely a gyors, gyakorlati eredményeket felmuta
tó kutatásokra ösztönzi őket, s eltereli figyelmü
ket az alapkutatásról.

A K+i kutatások jó része az információs tech
nológiára összpontosul, s kevesebb erő jut a ha
gyományos témákra (pl. közművelődési könyv
tárak). A kutatók is a divatos témákhoz (és a 
pénzhez) vonzódnak. Manapság egyébként 
olyan heterogén tematikát jelent a K+l, amelyet 
nagyon nehéz egységes kutatási tervben össze
fogni.

A 80-as években az országos információs po
litika iránti lelkesedés csökkent, s egyébként is, a 
politika nem annyira az információval, mint in
kább az információs technológiával foglalkozott. 
Az országos információs politika kialakítása tipi
kusan egy felülről lefelé haladó folyamat, amely 
diktatórikus társadalmakra jellemző. (A Szovjet
unió átalakulásával ott is mutatkoznak azok a ne
hézségek, amelyek jól ismertek a nyugati orszá
gokban.) Valójában az egyes országokban az in
formációs politika elemei, összetevői vannak 
csak jelen, egymást átfedve, egymást kiegészítve 
és egymásra hatva.

Még ha szétforgácsolt is az információs politi
ka, lehetséges a kutatás tervezése országos 
szinten, ha van egy központi finanszírozó szerv, 
mint pl. a British Library Research and Develop
ment Department (BLRDD), amely meghatározza 
az elsőbbséget élvező kutatási területeket (de 
nem zárva ki a más témájú kutatások finanszí
rozását sem). 1985-ben adta ki az első ilyen 
programját, amelyet 1989-ben újított meg, s 
amely 1994-ig lesz érvényben. Az ebben kijelölt 
fő kutatási területek valójában megegyeznek 
más, fejlett országok hasonló dokumentumaiban 
foglaltakkal.

Érdekes rámutatni arra, hogy az utóbbi évek 
fejleményei (különösen az információs technoló
gia terén) jelentősen kiszélesítették azon témák 
körét, amelyek a K+l kutatások területére esnek.

Még egy központi finanszírozó szerv sem ké
pes a különféle szervek eltérő érdekeiből követ
kező szétforgácsoltságon segíteni. Az angol mi
nisztériumok létrehoztak egy tárcaközi bizottsá
got a tudományos és műszaki információ 
koordinálására, de ez alig gyakorolt befolyást a 
kutatásokra, s fő érdeklődése valójában az infor
máció technológiai fejlesztésére irányult. Az in
formációs politikát mint olyant -  bár több mi
nisztérium is érdekelt -  nehezebb az érdeklődés
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középpontjába emelni, bizonytalan határai és 
sok elágazása miatt.

A kommunikációs és információs ipar szerve
zeteinek konföderációjában a legkülönbözőbb 
területek képviselői vannak jelen, s ez azt is ered
ményezi, hogy a K+l kutatásokat már nem kizá
rólag a BLRDD finanszírozza, mint korábban. Az 
ebben is jelentkező szétforgácsoltság indokolja, 
hogy valamiféle kutatási struktúra jöjjön létre, 
már csak az anyagiak arányosabb elosztása vé
gett is.

Az Európai Közösség kutatási programjaitól 
csak jól szervezett teamek számíthatnak anyagi 
támogatásra. Az EK programjainak hatása a tag
országok K+l kutatásaira máris érzékelhető, bár 
az eltérő érdekek lassítják a haladást. Egyelőre 
az EK programok súlypontja az információra 
esik, de fokozatosan kiterjed a könyvtárakra is; 
egységes K+l kutatási politikát azonban még 
nem hirdettek meg.

A K+! terület kutatói az utóbbi években egyre 
több figyelmet fordítottak magukra (saját intéz
ményeikre), így saját eredményeik felhasználóivá 
is váltak. A kutatási eredmények elterjesztése is 
az érdeklődés homlokterébe került. (Az egyik le
hetőség erre az oktatás, de sajnálatos módon 
éppen azok élnek vele a legkevésbé, akiknek a 
legnagyobb szükségük lenne rá.) Egy 1990 no
vemberében a BLRDD által szervezett konferen
cia megpróbálta kijelölni a K+l kutatáspoiitika 
főbb kérdéseit (országos kutatáspolitika, a kuta
tások finanszírozása, finanszírozási eljárások, a 
szakmai testületek szerepe, az eredmények átte
kintése, a kutatás személyi feltételei).

Egy országos kutatáspolitika kialakítása a 
K+! területen sok akadályba ütközik. Egyes té
mákban kétségtelenül számítani lehet a távlati 
tervezés megjelenésére, de nagyon is kérdéses, 
hogy e terveket koordinálják-e, vagy egymástól 
függetlenül, sőt egymással konkurrálva jelennek- 
e meg.

(Papp István)

92/199
SCHWARTZ, Charles A.: Research productivity 
and publications output: an interdisciplinary ana
lysis = Coll.Res.Libr. 52.vol. 1991. 5.no. 414- 
424. p. Bibliogr.

A kutatási tevékenység és a publikációs pro
duktivitás -  a könyvtártudomány terén és 
más szakmákban

Könyvtártudományi kutatás; Publikációs tevé
kenység

Jóllehet a könyvtárosok kutatási produktivitá
sát már jónéhány évtizede tanulmányozzák, a 
mérés és elemzés néhány alapvető problémáját 
nem sikerült megoldani. A cikk összehasonlítja a 
könyvtártudomány mérési módszereit más tudo
mányokéival, és megmagyarázza, hogy az olyan 
tényezők, mint az intellektuális képesség, oktatá
si tapasztalat, intézményi támogatás és a rendel
kezésre álló idő miért nem hasznosak a tudo
mányos produktivitásban megfigyelhető eltéré
sek megértésére. A cikk befejező része az 
eredmények alapján megvizsgál néhány, a 
könyvtárügyi kutatások termelékenységére vo
natkozó mítoszt, és a jövőbeli kutatásra egy, a 
régitől eltérő módszert javasol.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

92/200
TRENCHARD, Paul M.: Hierarchical bibliometry: 
a new objective measure of individual scientific 
performance to replace publication counts and 
to complement citation measures = J.Inf.Sci. 
18-vol. 1992.1.no. 69-75.p. Bibliogr. 8 tétel.

Hierarchikus bibliometria: a publikációk terje
delmének és a társszerzők számának szám
bavétele az egyéni tudományos teljesítmény 
objektív mérésére, az egyszerű publikáció
számlálás helyett és a hivatkozásmérés mel
lett

Bibliometria

A cikk egy új bibliometriai mutatót ismertet, az 
ún. hierarchikusan kiigazított szerzői arányosság
mérő indexet (hierarchically-adjusted author pro- 
portionmetric index, HAAPI). Ez sokkal reálisab
ban mutatja az egyéni tudományos teljesítményt,
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mint a publikációk formális összeszámlálása. A 
mutatót úgy kapjuk meg, hogy az eredeti kutatás 
publikációjának oldaiszámát megszorozzuk egy 
súlyozó tényezővel, amely figyelembe veszi, 
hogy az illető szerző teljes mértékben, ill. -  több 
szerző esetén -  milyen arányban „felelős” a dol
gozatért. E módszert, ill. logikáját és elemzési 
előnyeit a szerző egy alkalmas hipotetikus példá
val és összehasonlító bibliometriai elemzésekkel 
illusztrálja: a módszer egyes esetekben lényege
sen megjavítja a vizsgált kutatók teljesítményét, 
míg más esetekben lerontja azt. A módszerrel a 
jövőben kutatás-költségvetési kutatás-elszámolá
si és egyéni „publikációtermelési” elemzéseket is 
lehetne végezni. A HAAPI kiegészíti a hivatkozat- 
számlálásra épülő bibliometriát, de világosan el
különül tőle.

(Autoref.)

Információgazdálkodás (information manage
ment)

92/201
BLOM, A.: Information: a critical success factor 
for the organization of tomorrow = South 
Afr.J.Libr.Inf.Sci. 59.vol. 1991. 4.no. 251-255.p. 
Bibliogr. 26 tétel.

Az információ a siker kulcsa a jövő vállalatai 
számára

Hatékonyság; Információszervezés; Térítéses 
szolgáltatás

Az információgazdaságban az információ és 
a tudás olyan fontos és kritikus termékeknek te
kinthetők, mint a tőke, a munkaerő és a nyers
anyagok. Az információt egyre inkább értékes 
erőforrásnak tekintik, amit „menedzselni” kell, és 
ami tőkésíthető. Ennek ellenére sok vállalat nem 
tudja vagy nem akarja a vállalat sikerességét az 
információs szolgáltatások potenciális értékének 
függvényeként elismerni. Egy tájékoztatási szol
gáltatás elsődleges célja nemcsak az, hogy költ
séghatékony legyen, hanem az is, hogy hasznot 
hozzon azzak a vállalatnak, amelyet szolgál. Az 
információszolgálatnak közvetlenül elő kell segí
tenie a döntéshozatalt, a problémamegoldást, a

tervezést és a szervezet egyéb feladatainak el
végzéséhez is hozzá kell járulnia. A jelen kutatás 
célja az volt, hogy válaszoljon a kérdésre: ho
gyan bizonyítható a felső vezetés számára, hogy 
egy tájékoztató szolgálat valóban hozzájárulhat a 
vállalat sikeres működéséhez és profitnövekedé
séhez? A cikk ennek többféle módját tárgyalja, 
és bemutat egy módszert, amellyel kikalkulálható 
a befektetett információk költséghatékonysága 
az elvégzendő célfeladat szempontjából. Külö
nös hangsúlyt fektet azokra a tényezőkre, ame
lyeket egy információs szolgáltatás díjszabásá
nak meghatározása során figyelembe kell venni.

(Autoref.)

KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZ
TATÁSÜGY

Általános kérdések

92/202
KATZ, Jeffrey: Revisionist history in the library: to 
facilitate access or not to facilitate access? = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991.5.no. 319-324.p. Bibliogr.

Revizionista történelem a könyvtárban: zárjuk 
el, vagy tegyük hozzáférhetővé?

Cenzúra; Közművelődési könyvtár

A „történelmi revízióival ellentétben, amely 
pontos, kutatásokkal megalapozott tények isme
retében új ismeretekkel gazdagítja a történelmet, 
„revizionizmus”-ról akkor beszélünk, amikor bi
zonyos egyének vagy csoportok saját (gyakran 
igen bizarr) ideológiájuk alátámasztására megha
misítják a történelmet. A cikk azokat a fő kér
déseket tárgyalja, amelyek a közkönyvtárak revi
zionista történeti művekre irányuló beszerzési és 
terjesztési politikájával kapcsolatban merültek 
(és merülnek) fel.

(Autoref.)
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Nemzetközi könyvtárügy

92/203
MANSON, Pat: CEC and libraries: an assortment 
of projects and studies = Nordinfo NYTT. 14.vol. 
1991. 4.no, 9-15.p.

Az Európai Közösségek Bizottsága és a 
könyvtárak: projektek és tanulmányok

Fejlesztési terv; Könyvtártudományi kutatás

Az Európai Közösség Bizottságának (Com
mission of the European Communities, CEC) 
könyvtári programjai ténylegesen csak 1991 júli
usában indultak be, de azt megelőzően is szá
mos előkészítő program folyt már. Emlékeztető
ül: a könyvtári cselekvési tervek a következő 
négy csoportot alkotják:

1. Alapvető géppel olvasható bibliográfiai 
adatbázisok kiépítése az Európai Közösség (EK) 
könyvtárainak állományairól, elsősorban is a 
nemzeti bibliográfiák, a központi katalógusok és 
a nemzetközi szempontból jelentősebb gyűjte
mények retrospektív adatbázisait szükséges el
készíteni.

2. A könyvtári hálózatok és rendszerek össze
kapcsolása, az infrastruktúra megteremtése ah
hoz, hogy az 1. pontban kiépített adatbázisok 
minden ország számára kölcsönösen hozzáfér
hetőek legyenek.

3. Úfajta szolgáltatások kialakítása a haszná
lók számára.

4. Olyan eszközök és rendszerek kifejleszté
se, amelyek segítségével hatékonyabbá és költ- 
ségtakarékosabbá tehetők a könyvtári szolgálta
tások.

A jelenleg folyó programok lényegében előké
szítő programok a fentiek jegyében. A két legré
gebbi és legjelentősebb ezek közül a nemzeti 
könyvtárak CD-ROM programja és az ION. A 
nemzeti könyvtárak programjában hét ország 
(Dánia, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britan- 
nia, Németország, Olaszország és Portugália) 
vesz részt Nagy-Britannia irányításával. Célja, 
hogy CD-ROM-on legyenek hozzáférhetők a 
nemzeti bibliográfiai rekordok. A kilenc területre 
osztott program egyik része technikai, a többi 
szabványosítási kérdésekkel foglalkozik. A meg

oldásra váró fejlesztési problémák: a visszakere
sési interfész, a MARC formátumok közötti kon
verzió, az európai karakterkészletek, a különbö
ző országok egységes terminológiai nyelve. A 
programban elkészülő első lemez terjesztését er
re az évre (1991) tervezik. A második lemezen a 
gyerekirodalom található majd, legalább a part
nerországok irodalmát tartalmazva. Mindkét le
mezt széles körben kívánják majd terjeszteni 
tesztelési és véleményezési céllal.

Az ION program a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzéssel kapcsolatos. Résztvevői a nagy- 
britanniai LASER, a hollandiai Pica és a francia 
SUNIST hálózatok. Feladata a hálózatokon ke
resztül, OSI környezetben történő könyvtárközi 
kölcsönzés módszereinek kidolgozása. Fontos 
nemzetközi szabványokat dolgoztak ki az OSI és 
a könyvtárak közötti kapcsolatok területére. Meg
határozták a könyvtárközi kölcsönzési protokol
lokat (ISO 10160,10161) és a visszakeresési pro
tokollokat (ISO 10162, 10163). Az ION nemcsak 
műszaki megoldási kérdésekkel foglalkozik, ha
nem a kölcsönzési hálózat szervezeti hátterének 
kialakításával is.

EROMM (European Register of Microform 
Masters) a neve annak a másik fontos program
nak, amely a cselekvési programok első csoport
jába tartozik. Ennek keretében a mikroformák 
mesterkópiáiról készítenek gépi központi kataló
gust. Négy ország (Franciaország, Nagy-Britan
nia, Németország és Portugália) vesz részt ben
ne. A programot a francia nemzeti könyvtár veze
ti és ő ad helyet számítógépén a katalógusnak is. 
A regisztrációnak kettős a célja: egyrészt meg
előzni a drága mesterkópiák szükségtelen dupli- 
kálását (egy mesterkópiáról korlátlan számú ol
csó mikromásolat készíthető), másrészt a lelő
helyadatok hozzáférhetőségének biztosítása az 
értékes, ritka dokumentumokról, mikromásolatai- 
kon keresztül.

Négy, szintén az első csoportba tartozó or
szágos program folyik Görögországban, Íror
szágban, Olaszországban és Portugáliában, me
lyek a későbbi nemzetközi együttműködés je
gyében folynak. Az ír nemzeti könyvtár MARC 
formátumba konvertálja rekordjait, amire az Irish 
Publishing Record előállításához van szükség. 
Ezt követően az UK-MARC rekordokat UNIMARC 
formátumra konvertálják, mert várhatóan ez lesz 
az európai könyvtárak közös csereformátuma. 
Görögországban szintén a különböző formátu
mok MARC formátummá alakításán dolgoznak.
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Olaszországban még csak előkészületi munkák 
folynak, a gépesítési tervtanulmányon dolgoz
nak. Portugáliában PORBASE néven nemzeti 
adatbázis készül, mely nemzeti bibliográfia és 
központi katalógus is egyben, és a portugál 
könyvtárak közösen építik. A rendszer online 
használhatósága korlátozott, mivel a helyi sze
mélyi számítógépes CDS/ISIS alapú rekordok 
adatforgalma a központi Geac géppel, elsősor
ban a portugál karakterek és diakritikus jelek mi
att, különösen nehézkes.

EDILIBE (Electronic Data Interchange for 
Libraries and Booksellers in Europe) a neve an
nak a nemrégiben megkezdett programnak, 
amelyben, németországi tapasztalatok alapján, 
EDI FACT üzenetek igénybevételével a könyvke
reskedelem és a könyvtárak közötti kapcsolatot 
építik ki. Három könyvtárat és négy könyvkeres
kedést vontak be a kísérletbe Németországból, 
Hollandiából, Olaszországból és Nagy-Britan- 
niából. A program keretében kidolgozzák a 
szabványos EDIFACT üzeneteket, és vizsgálják 
az X 400-as műszaki és kommunikációs feltéte
leket.

A projekteken kívül szép számmal folyik ku
tatómunka számos területen, ahol további infor
mációk gyűjtése szükséges még ahhoz, hogy a 
tervek megvalósításába belefoghassanak. A ko
rábbi kutatások jegyzékét a VINE c. folyóirat 
1990 májusi száma tartalmazza.

A múlt év egyik jelentős tanulmánya az ún. 
Needs Study, mely az EK-n belül kialakítható há
lózatokat veszi számba.

A CEC megbízásából öt évvel ezelőtt megje
lentetett LIB-2 sorozatban az egyes tagországok 
könyvtári számítógépesftettségi helyzetét ismer
tették. A helyzetfelmérés aktualizálása is megtör
tént azóta, ezek kiadvány formában való megje
lentetését 1991 végére tervezik.

Vége felé közeledik a Study into optical disc 
technology and libraries nevű kutatás, melynek 
keretében, könyvtárosokkal, felhasználókkal és 
gyártókkal folytatott interjúk alapján vizsgálják a 
CD-ROM-ok népszerűségét. A kutatómunka 
eredményeképpen átfogó jelentés készült, ami 
ösztönzést adhat a könyvtáraknak az optikai le
mezek alkalmazására.

A gépesítési munkák részét képezi Görögor
szágban és Spanyolországban a LITC informá
ciós programcsomag kipróbálása. 100-100 pél
dányban osztják szét mindkét országban a prog
ramot a könyvtárak között kipróbálásra és

véleményezésre. Pozitív tapasztalatok esetén 
más európai országokban is terjeszteni fogják.

Kísérlet folyik az UNIMARC általános cserefor
mátumként történő alkalmazására. Amennyiben 
végképp mellette döntenek, további vizsgálatok
ra lesz szükség a vele kapcsolatos teendőkre és 
problémákra nézve.

Tervtanulmány készült egy címtárra vonatko
zóan, melyben az EK tagországok nemzetközileg 
jelentős könyvtári gyűjteményeinek adatai szere
pelnének. A címtár struktúráját németországi ta
pasztalatok alapján határozzák meg.

Az Európai Közösség folyamatban lévő 
könyvtári programjairól további bővebb tájékoz
tatást az alábbi címen lehet szerezni: Libraries 
Unit, CEC DGXIII-B/3. JMO B4/11, L 2920 Lu
xembourg (Fax +352 4301 3530, vagy közvetle
nül a projektben részt vevő intézményektől.

(Kovács Lászlóné)

92/204
IMPACT 2 = Nordinfo NYTT. 14.vol. 1991. 4.no. 
5-8. p.

Az Európai Közösség Tanácsának IMPACT 2 
programja

Fejlesztési terv; Információpiac

Az Európai Közösség egységes információpi
acért folytatott erőfeszítéseit az IMPACT (Infor
mation Market Policy Actions) nevű program 
hangolja össze. Ennek második, fő szakaszát 
1991 novemberében bocsátották útjára, mikor el
fogadták az 1991-95-ig tartó öt év cselekvési 
programját.

Az IMPACT abból a felismerésből született, 
hogy az előállított információmennyiség expo
nenciális növekedése és a gazdaság információ- 
éhségének fokozódása ellenére az egységes eu
rópai információpiac kialakítását számos tényező 
akadályozza: jogi és adminisztratív korlátok, 
nyelvi eltérések, a nemzetközi szabványok és az 
információáramlással kapcsolatos adatok hiá
nya. Ezért az IMPACT előkészítő szakasza (1989- 
90) a következő célokat tűzte ki: 1. belső infor
mációpiaci szolgáltatások kialakítása 1992 végé
re; 2. az európai információszolgáltatók 
versenyképességének növelése a tengerentúliak
kal szemben; 3. a fejlett információs szolgáltatá
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sok használatának előmozdítása; 4. a Közössé
gen belüli együttműködés erősítése a közös in
formációpolitika érdekében.

Az IMPACT 2 általános célja, hogy az IMPACT 
1 kezdeményezéseit beteljesítse, különös tekin
tettel a kis- és középvállalkozások, valamint az el
maradottabb régiók érdekeire. Cselekvési prog
ramját a következő négy pontban fogalmazták 
meg:

1.A piacismeret javítása. Ennek érdekében 
létrehozták az IMO-t (Information Market Obser
vatory), melynek tevékenysége az alábbiakból 
áll: a tudományos és gazdasági szaksajtó és 
könyvkiadás vizsgálata; a felhasználók informáci
ókhoz való hozzáférési lehetőségeinek felmérése 
és kezdeményezések a helyzet javítására; piaci 
információk és módszertan: az információpiac ál
lapotáról szóló adatforrások, előrejelzési model
lek és eszközök számbavétele; az IMO kutatási 
eredményeinek széleskörű publikálása.

2. A jog i és adminisztratív akadályok leküzdé
se. Megoldandó feladatok: titokvédelem, az in
formációhűség és a szellemi tulajdon védelme, 
elektronikus „aláírások” hitelesítése stb. Az IM
PACT keretében létrejött Jogi Tanácsadó Testü
let (Legal Advisory Board) segítségével gépi 
adatbázisban fogják hozzáférhetővé tenni a jogi 
információkat a tagországok számára.

3. Az információs kultúra fejlesztése és a 
használóbarátságosság növelése. Ennek érde
kében támogatják a nyílt műszaki szabványok ki- 
fejlesztését, valamint a hozzáférés és az informá
ciók „prezentálásának” javítását. Általános inter
fészeket dolgoztatnak ki. Támogatják a 
soknyelvű, képi szemléltetést is alkalmazó adat
bázisok létrehozását. A szakemberek informáci
ós kultúrájának fejlesztésében az IMPACT épít 
más érdekelt csoportok (oktatási intézmények, 
szakmai szervezetek, szaksajtó stb.) közreműkö
désére is.

4. A stratégiai információszolgáltatások támo
gatása. Az IMPACT támogatja egyes szakmai te
rületek releváns intézményeinek hálózatba kap
csolását Közösség-szerte, hogy együttműködé
sükből multimédia információs termékek jöjjenek 
létre. Ezek elősegítenék a szakinformációk áram
lását. (Kiemelt területek a biotechnológia és a 
műszaki információs szolgáltatások fejlesztése.) 
A különböző szakterületek számára kidolgozott 
oktatóprogramokkal népszerűsítik az IMPACT 
stratégiai kezdeményezéseit.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/205
PLAISTER, Jean: Project ION (OSI pilot/demon- 
stration project between library networks in Eu
rope for interlending services) = Libri. 41.vol. 
1991. 4.no. 289-305.p. Bibliogr. 7 tétel.

Az ION terv: három ország könyvtári hálózatá
nak kísérleti összekapcsolása az OSI szab
ványok alapján, a nemzetközi kölcsönzés le
bonyolítására

Gépi könyvtári hálózat; Könyvtárközi kölcsönzés; 
Szabvány; Számítógép-hálózat

Az Európai Közösség 1985-ös minisztertaná
csi határozata értelmében szorosabb könyvtári 
együttműködésre keil törekedni a Közösség or
szágai között, és e könyvtárak maximális kihasz
nálása érdekében az információfeldolgozásra és 
-terjesztésre a legújabb technológiákat kell alkal
mazni. Ennek kulcskérdése a nemzetközi szab
ványosítás, kommunikációs eszközként szolgáló 
adathálózatokkal és az üzenetforgalmat, fájláta
dást és rekordszerkezetet, vagyis az adatátvitelt 
szabályozó szabványokkal. A könyvtárközi köl
csönzésre és információkeresésre már készültek 
szabványok az OSI (Open System Interconnec
tion) keretében. Az ION projekt a végső cél, 
azaz az európai könyvtárak összekapcsolásá
nak, anyagaik elektronikus kezelésének és át
adásának az előfutára. Keretében kísérleti szol
gáltatásokat indítanak az Egyesült Királyság, 
Hollandia és Franciaország egyes könyvtárai kö
zötti könyvtárközi kölcsönzésre (dokumentum
szolgáltatásra). A projekt finanszírozói az Euró
pai Közösség (DG XIII B), valamint az ION-kon- 
zorcium résztvevői: a LASER, a PICA és az 
SDB/SUNIST.

(Autoref. alapján)

92/206
SEJFUL’-MUlCjKOV, R.B.: Novaá politika Mezdu- 
narodnoj federacii po dokumentacii v otnoSenii 
UDK = Nau5n.Teh.inf. I.ser. 1991. 10.no. 22- 
23.p.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 529



A FID új politikája az ETO-vai kapcsolatban

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; ETO

Az ETO fejlesztési munkálatait szervezetileg 
és pénzügyileg támogató FID Tanács ráfordításai 
az utóbbi években megduplázódtak, és továbbra 
is növekednek a számítógépesítési kutatómun
kák és más -  kiadási és irányítási -  költsége
melkedés miatt. így az évi 10 ezer USA dolláros 
keret elégtelennek bizonyult, és 1991-re már 35 
ezer dolláros hiány mutatkozott.

Mindehhez hozzájárul az is, hogy maguknak 
az ETO táblázatoknak az anyaga is megtöbbszö
röződött: az első kiadás 33 ezer tételéhez képest 
jelenleg 210 ezret tartalmaz, 21 nyelven. Külön
böző rövidített változatokban, jónéhány kiadás
ban jelent meg, és széles körben elterjedt a 
könyvtárak gyakorlati munkájában.

A pénzügyi nehézségek megoldására szüle
tett az a döntés, hogy 1992-ben az ETO tevé
kenységet egy nemzetközi kiadói konzorciumra 
bízzák. Tagjai: Nagy-Britannia, Hollandia, Fran
ciaország, Spanyolország, Japán, Belgium és a 
szovjet utódállamok kiadói. A konzorcium műkö
désére vonatkozó szabályok, s az előzetes szá
mítások szerinti évi tagdíjak ismeretében a volt 
szovjet tagállamok mérlegelendő döntés előtt áll
nak részvételüket illetően. Kimaradás esetén 
nemcsak az ETO táblázatok szellemi munkáját 
kell nélkülözniük, hanem bárminemű ETO kiad
vány megjelentetéséért jelentős licencösszege- 
ket kell fizetniük.

A konzorcium által kiadandó ETO-t középmé
retűre, kb. 60 ezer tételt tartalmazó táblázatokra 
tervezik. Tartalmilag pedig -  figyelembe véve az 
utóbbi évtized bizottsági munkáit -  módosítják a 
3. (Társadalomtudományok), 5. (Termé
szettudományok) és 6. (Műszaki Tudományok) 
fejezeteit. Mindemellett új táblázatok -  a „Számí
tástechnika” és a „Vezetéstudomány” -  is beke
rültek. Újdonság, hogy az év közepére géppel ol
vasható változatát is ígérik.

Paul Ötlet és Henri Lafontaine évtizedeken át 
fejlesztett szellemi örökségét immár a kiadói kon
zorcium tagjai bírják, annak terjesztési és kiadói 
jogi formájában.

(Bíró Júlia)

Lásd még 215,223

Nemzeti könyvtárügy

92/207
SCHILLER, Herbert I.: Public information goes 
corporate = Libr.J. 116.vol. 1991.16.no. 42-45.p.

Egyesült Államok: A közületi, nyilvános infor
mációk térvesztése a magánszektorral szem
ben

Információs társadalom; Tájékoztatási politika; 
Térítéses szolgáltatás

Ami manapság a könyvtárügyben, a könyv
tárosi szakmában végbemegy, jelzi azt, milyen 
társadalom van kibontakozóban az USA-ban. Az 
információs források kezelése meghatározó ere
jű tényezővé válik.

A társadalom információs funkcióját két állás
pontról lehet megközelíteni. Az egyik az informá
ciót egy demokratikus társadalom létrejötte és 
fejlődése központi tényezőjének tekinti, amely 
elősegíti a demokratikus döntéshozást, a polgá
rok részvételét a kormányzásban, és a nagyjából 
egyenlő feltételek kialakulását a gazdasági élet
ben. A másik álláspont az antidemokratikus gya
korlatot és intézményeket tükrözi, amelyek az 
egyenlőtlenségek fenntartásában érdekeltek; e 
megközelítés egyik variánsa semleges, társadal
mi irányultság nélküli tevékenységnek tekinti az 
információk kezelését. A két álláspont egymással 
össze nem békíthető, még ha a mai Amerikában 
ez az ellentmondás nem is nyilvánul meg láthatóan.

Ijesztő azonban, hogy az antidemokratikus ál
láspont -  bár nyíltan el nem ismerve -  erősödő
ben van, míg a demokratikus gyengülőben.

Az utóbbi ötven év során az USA a nagyválla
latok által uralt társadalommá vált. Ennek egyik 
következményeként nagy mennyiségű informáci
ót -  mint vállalati tulajdont -  elzárnak a nyilvá
nosság elől. Ezen időszak másik jellemzője a de
reguláció: a nagyvállalatok nyomására egyre in
kább az a helyzet alakul ki, hogy azt tehetik, amit 
akarnak, s egyre kevésbé kötelesek számot adni 
tevékenységükről a társadalom előtt. Az informá
ció területén ez az országos információs bázis 
eróziójához, a társadalmi ellenőrzés lebontásá
hoz vezetett. Harmadikként az amerikai társada
lom kommercializálódását kell kiemelni, mint ami
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negatívan befolyásolja az ország információs ellá
tottságát: a kereskedelmi információk szinte elte
metik a társadalom számára fontos információkat.

Ezen fejlemények eredményeképpen a koráb
bi társadalmi funkciók egyre inkább privatizálód- 
tak. A kormányzati és egyéb információkhoz való 
hozzáférés jogának elve mind nagyobb sérelme
ket szenved, a profitra orientált vállalkozások be
hatoltak az információ területére is. Az informá
ció áru jellege háttérbe szorította az információt 
közjónak tekintő felfogást. A folyamat odavezet, 
hogy a „társadalmi információ” fogalma archai
kussá válik, s a tevékenységet nem a társadalmi 
szükségletek, hanem a magánérdekek fogják 
szabályozni. Jó példa erre a rádióállomások ma
gánkézbe adása, vagy az, hogy az egyetemi ku
tatásokat egyre inkább a nagyvállalatok finanszí
rozzák, ezzel a maguk szája íze szerint irányítják, 
s az eredményeket -  információk! -  kisajátítják. 
Az „elkereskedelmiesedés” a legnagyobb ve
szély, ami az amerikai egyetemeket fenyegeti.

A kérdés az, hogy ezt a folyamatot fel lehet-e 
tartóztatni, még inkább visszafordítani. Ezen mú
lik az, milyen lesz a jövő társadalma. Ugyanakkor 
a könyvtárosság maga és eddigi értékrendje is 
kockán forog. Nem lesz könnyű ellenállni azok
nak az erőknek, amelyek a jelen fejlődési irányt 
kikényszerítették. Mégis, meg kell védeni az ame
rikai könyvtárügy hagyományos, demokratikus 
céljait. A küzdelem kimenetele azonban kétsé
ges.

(Papp István)

92/208
LINE, Maurice B.: Savoir c’est pouvoir, or le pou- 
voir est dangereux: réflexions sur la disponibilité 
des connaissances et de (’information en 
Grande-Bretagne aujourd’hui = Bull.Bibl.Fr.
36.tom. 1991. 4.no. 268-279.p.

Rés. angol nyelven.

A tudás hatalom, márpedig a hatalom veszé
lyes -  gondolatok az ismeretek és informáci
ók nagy-britanniai hozzáférhetőségéről

Tájékoztatás szabadsága

Maurice Line e tanulmányában a tudás és a 
hatalom kapcsolatát vizsgálja. Mindkettő sokféle

lehet -  a tudás különféle válfajai különféle hatal
makat jelentenek. A fő kérdés a tudatlanság, de 
az is jelentős probléma, hogy a hatalomhoz ra
gaszkodók szándékosan korlátozzák az informá
ciókhoz és ismeretekhez való hozzáférhetőséget. 
A szerző ez utóbbira a mai Nagy-Britanniából so
rol fel példákat. Az ismeretek lelőhelyének és 
szétsugárzásának fő helyei a különféle könyv
tárak. Nekik kell lenniük az elsőknek, akik harcol
nak a tájékoztatás szabadságáért, az oktatás és 
a tanulás fontosságáért. Ma ugyanis senki sincs, 
aki megfelelően tájékozott.

(Autoref.)

92/209
SCHMIDMAIER, Dieter: Changes in the German 
library system between the 9th November 1989 
and the 31st December 1991 = INSPEL. 25.vol. 
1991. 4. no. 253-260. p.

Változások a német könyvtári rendszerben
1989. november 9. és 1991. december 31. kö
zött

Könyvtári rendszer -országos; Könyvtárügy törté
nete

A felülről irányított kelet-német társadalom 
korlátozta a könyvtárak szabadságát. A rossz tra
díció voltaképpen már az 1933-as hitleri hatalom- 
átvétellel megkezdődött, mikor a humanista iro
dalom egy részét eltávolították a könyvtárakból. 
A második világháború hatalmas pusztítást ho
zott a gyűjteményekre is. A „szocialista” könyv
tárfejlesztés szovjet modellje jelentős extenzív -  
számbeli -  gyarapodást hozott, miközben a va
lóban szükséges feltételek sohasem voltak bizto
sítva. 1989-ben összesen 32 ezer könyvtárat szá
moltak az NDK-ban (összállomány 120 millió, 5,5 
millió beiratkozott olvasó, 125 milliós igénybevé
tel). 1989. november 9-én győzött a békés forra
dalom a „Mi vagyunk a nép” jelszó jegyében.

Mik voltak ekkor a legégetőbb könyvtári prob
lémák? Az irányítás -  a párt központi bizottságá
nak kulturális osztálya, s eszközeként a Kulturális 
Minisztérium -  a maga centralizáló törekvésével 
láthatóan eredménytelen volt. Mind nagyobb volt 
a könyvtári törekvésekben és gyakorlatban is a 
lemaradás a fejlett ipari államok mögött. Primitív 
másolási technika, elégtelen számítógépesítés,
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szegényes telekommunikációs adottságok voltak 
jellemzőek országszerte. így -  a könyvtárosok 
személyes hozzáállásától függetlenül -  nem le
hetett hatékony országos rendszert működtetni. 
1989 novemberében sokan úgy gondolták, hogy 
most jött el az ideje egy igazi NDK-s könyvtári 
rendszer létrehozásának. A demokratikus társa
dalomban biztosítani kell az információkhoz való 
szabad hozzáférést; a könyvtáros a valódi igé
nyek és szükségletek kielégítését segítse elő; 
szakmai tudás erősítse az új törekvéseket -  ezek 
voltak a legfőbb gondolatok.

Elkészült egy új könyvtári törvény tervezete, 
felállítottak egy országos felelősségű könyvtári 
bizottságot, a Könyvtáros Egyesületet demokrati
kus alapokra helyezték. Igen jelentős anyagi igé
nyek megfogalmazásához jutottak el (országos 
könyvtári számítógépes hálózat kialakítása, a 
szükséges új épületek megépítése, országos ál
lományvédelmi program feltételeinek biztosí
tása).

A társadalom döntése azonban keresztülhúz
ta e törekvéseket. Az 1990 márciusi választások 
lényege az volt, hogy az új kormány mielőbb te
remtse meg a német újraegyesítés feltételeit. Eb
ből következően eltűnt a talaj egy önálló NDK-s 
könyvtári rendszer léte alól. Az NSZK-val való 
egyesítés egyben a szövetségi -  tartományok 
létére épülő -  államszervezetet jelentette, ahol a 
kultúra ügyeinek intézése igen nagy mértékben a 
tartományok hatáskörébe tartozik.

A könyvtári területen létrehoztak egy egyesí
tési szakbizottságot, amely a legjelentősebb kér
dések konszenzus alapján történő megoldására 
törekedett (könyvtári szakképzettség kölcsönös 
elismerése, a központi szolgáltatások integrálá
sa, az egyes könyvtártípusok jövőbeli funkciói 
stb.). Döntöttek a legfontosabb központi intéz
mények összeolvasztásáról (a Deutsches Biblio
theksinstitut a Zentralinstitut für Bibliothekswe- 
sen-nel és a Methodisches Zentrum für Wissen
schaftliche Bibliotheken-nel; a Deutsche 
Bibliothek a Deutsche Bücherei-jel; a Staatsbib
liothek Preussischer Kulturbesitz a Deutsche 
Staatsbibliothek-kel; hasonlóképp az egyesületek).

A kelet-német könyvtárak jelentős anyagi tá
mogatást kaptak a Deutsche Forschungsge- 
meinschafttól és a Volkswagenstiftungtól, továb
bá több szövetségi és tartományi minisztérium
tól. Húsz év alatt eltűnhetnek a nyugati és keleti 
könyvtárak közti különbségek.

(Sonnevend Péter)

92/210
Libraries in Finland = Scand.Public Libr.Q. 
24.VOÍ. 1991. 4.no. 3-34.p.

Finnország könyvtárügye és könyvtárai. (Te
matikus szám, 8 cikk.)

Általános tudományos könyvtár; Egyesület 
-könyvtári -nemzeti; Együttműködés -belföldi; Jö
vő könyvtára; Könyvtárépítés, berendezés; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyv
tárügy; Közművelődési könyvtár; Nemzetiségi ol
vasó; Számítógépesítés; Szolgáltatások; Támo
gatás -pénzügyi -állami, hatósági

A Finnország könyvtárügyének szentelt te
matikus szám a következő témákkal foglalko
zik: A finn közkönyvtárak jelenlegi helyzete (fi
nanszírozás, hálózat, állományok, személyzet, 
épületek, vezetés, fejlesztési irányok); Oktatás 
és képzés 1991-ben és 1992-ben; A tudás pa
lotája: elképzelés a jövő könyvtáráról; A hel
sinki városi könyvtár ösztönző vezetési mód
szere: jutalom jár annak a munkacsoportnak, 
amelyik sikeresen megvalósítja a kitűzött célt; 
Az elszigetelt könyvtárgépesítéstől az integrá
cióig, az együttműködésig és a hálózatosításig 
(helyzetkép a finn közkönyvtárak számítógépe
sítéséről); A Finn Könyvtáros Egyesület bemu
tatása; A svéd kisebbség helyzete könyvtári 
szempontból; Új fejlemények a tudományos 
könyvtárak világában (vezetési kérdések, a 
személyzet alkalmazásának képzettségi felté
telei, díjazási politika, a nemzeti könyvtár és 
az országos szintű fejlesztés, az egyetemi 
könyvtárak LINNEA hálózata).

92/211
KOLOYANOVA, Stefka: The use of new techno
logies to improve library and information services 
at CINTI = EI.Libr. 9.vol. 1991. 6.no. 325-327.p. 
Bibliogr.

Új technológiák használata a CINTI (Központi 
Tudományos-Műszaki Tájékoztatási Intézet,
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Szófia) könyvtári és tájékoztatási szolgáltatá
sainak javítására

Adatbázis; CD-ROM; Információtechnológia; On
line katalógus; Országos szakkönyvtár 
Országos szakkönyvtár -természettudományi

A bolgár Központi Műszaki-Tudományos Tá
jékoztatási Intézet (CINTI) feladata a tudo
mányos-műszaki tájékoztatásban érdekelt bulgá
riai használók információkkal való ellátása. E cél 
érdekében üzemelteti könyvtárát, a Központi Tu
dományos-Műszaki Könyvtárat (CSTL), amely
nek állománya nyomtatott formában, mikrofil
men, vagy géppel olvasható formában: külső és 
belső adatbázisok útján áll rendelkezésre. A jelen 
cikk először a belső, azaz a CSTL által előállított 
adatbázisokkal foglalkozik, amelyek egy része a 
Könyvtár online katalógusa útján érhető el, majd 
kitér az adatbázishasználat kényei mesebbé-haté- 
konyabbá tételét célzó fejlesztésre, végül pedig 
az optikai hordozók alkalmazásának lehetősége
it, ill. „érdemességét” mérlegeli.

A CSTL online katalógusát az Unesco 
CDS/ISIS programcsomagja használatával épí
tették ki. A katalógus jelenleg több, mint 321 ezer 
tételt tartalmaz, amelyek három adatbázis között 
oszlanak meg:

1. időszaki kiadványok 1980-tól;
2. a kurrens beszerzések (könyvek, szótárak, 

kutatási jelentések, disszertációk, fordítások stb.) 
bibliográfiai adatai;

3. Az amerikai NTIS (National Technical Infor
mation Service) kutatási jelentései 1984-től -  
ezek mikrofilmlapon is megvannak.

A beszerzett dokumentumok alapján ezen kí
vül a következő adatbázisok készülnek:

1. a bulgáriai tudományos-műszaki kutatások 
regisztrációja (kb. 63 ezer tétel);

2. tanulmányúti jelentések;
3. analitikus információk és termékismertetők 

(fordítások, szemlék, referátumok, felmérések, 
elemzések stb., kb. 2700 tétel).

Az olvasók részére a katalógusteremben je
lenleg öt terminál áll rendelkezésre. A katalógus 
az országos hálózaton (BULPACK) keresztül is 
hozzáférhető, de ilyen módon egyszerre csak 
ketten használhatják.

Az adatbázishasználat fejlesztésének a lénye
ge olyan számítógépes munkaállomások (Com
puterized work place, CWP) bevezetése, ame

lyek révén az IBM XT/AT mikroszámítógépek ké
pességeit lényegesen ki lehet bővíteni. Az alkal
mazott CWP KASIOS rendszer útján a használó 
pl. kapcsolatba léphet a CINTI nagyszámítógépé
vel, kereshet távoli online adatbázisokban, a talá
lati fájlt pedig szerkesztheti és letöltheti saját, he
lyi adatbázisa építéséhez. Ugyanígy, a könyvtár 
online katalógusából is letölthetők rekordok saját 
adatbázisok létrehozása céljából.

Az optikai hordozók alkalmazása tekintetében 
a CINTI még nem döntött. A szerző gondosan 
mérlegeli a CD-ROM előnyeit, hátrányait, az onli
ne keresést kiváltóan, ill. ezzel párhuzamosan 
történő használatát, a saját adatbázisok CD- 
ROM-ra vitelének esélyeit, a bulgáriai könyvtárak 
helyzetét és igényeit e tekintetében, s cikkét az
zal zárja, hogy bármilyen javaslatot szívesen fo
gad arra vonatkozóan, hogy az új, különösen az 
optikai technológiák alkalmazásával hogyan le
hetne hatékonyabbá tenni a CINTI szolgáltatásait.

(Novák István)

92/212
AINA, L.O.: Directions of the information profes
sions in Africa as reflected in the literature = 
Int.Libr.Rev. 23.vol. 1991. 4.no. 365-380.p. Bib- 
liogr. 8 tétel.

A könyvtári-tájékoztatási szakma fejlődési irá
nyai Afrikában, a szakirodalom tükrében

Felmérés; Folyóirat -
Könyvtártudományi kutatás; Könyvtártudományi 
szakirodalom

A szerző az információs szakterületek (könyv
tár- és információtudomány, levéltárügy, kiadói 
tevékenység, műsorszórás, távközlés, könyvke
reskedelem stb.) afrikai irányzatainak felmérése 
céljából három folyóirat 87 cikkét elemezte. Az 
elemzett cikkek az International Library Review, a 
Libri és az Information Development c. lapokban 
jelentek meg 1985 és 1989 között. Az elemzés 
azt mutatta ki, hogy az afrikai kutatók több terü
letet is igen aktívan kutatnak. A kiemelkedő szak
területek a következők: könyvtári és információs 
erőforrások, archívumok, tudományos és szak- 
könyvtárak, könyvtárosképzés, bibliometria, 
könyvtárépületek, könyvtárgépesítés, egyetemi- 
és közkönyvtárak, mezőgazdasági információk.
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A tanulmány azt is kiderítette, hogy a kutatók 
más szakterületek publikációit is tanul
mányozták, különösen a mezőgazdaság, az ok
tatás, a kommunikáció, a természet- és műszaki 
tudományok, valamint a vidék fejlesztése téma
körében.

(Autoref.)

Lásd még 198, 225, 234, 287, 302

Együttműködés

92/213
TRANCYGIER, Tornáé: O potrebe a predpokla- 
doch spolupráce kniíníc krajín strednej a v$- 
chodnej Európy = Kn.lnf. 23.roc. 1991. 5.no. 
233-234. p.

A kelet- és közép-európai könyvtárak együtt
működésének szükségességéről és előfeltéte
leiről

Együttműködés -nemzetközi

A közép- és kelet-európai államok (Cseh
szlovákia, Lengyelország, a jugoszláv utódálla
mok, a balti országok, Magyarország, illetve -  
esetleg -  más reformállamok) könyvtárközi 
együttműködésének megújítását és új alapokra 
helyezését számos körülmény indokolja (a sok 
hasonlóságot mutató korábbi és jelenlegi politi
kai fejlődés, az átmenetek okozta gazdasági és 
szervezeti nehézségek hasonló volta, a kiútkere
sés jegyében kelt elképzelések, tanulmányok, 
koncepciók sokasága és feltételezhetően máso
kat is ösztönző ötletgazdagsága, az utóbbi idő
ben meglazult kapcsolatok, az együttes nemzet
közi fellépés feltételezhető előnyei stb.).

A legsürgetőbben megtárgyalandó kérdések 
a következők: a könyvtárügyi jogalkotás modell
je, a könyvtárak irányításának és finanszírozásá
nak módja, a nyugati országok könyvtárellátási 
paramétereihez való felzárkózás megkezdése.

Az együttműködésnek a szakértői-konzultáci
ós együttműködés és a közös gyakorlati és okta
tási vállalkozások szintjén kellene kibontakoznia.

A különféle EK-alapítványok (LIBER, TEMPUS 
stb.) és IFLA-támogatások reálissá (értsd: finan
szírozhatóvá) teszik az említett kibontakozást.

Az újfajta együttműködést az érdekeit intéz
mények és (főleg) a hozzáértő szakemberek vi
gyék sikerre. A pártállami formalizmusnak e téren 
sem szabad megismétlődnie, hiszen éppen ez 
okozta a kapcsolatok meglazulását.

Az „új horizontok” felé irányított „startot” egy 
közösen megrendezett ankét és egy közös -  
programkimunkáló -  titkárság létrejötte jelent
hetné.

(Futala Tibor)

Lásd még238, 241,271

Jogi szabályozás

92/214
LAKATBA, Emmerich: Informationsfreiheit und 
ihre strafrechtlichen Grenzen. Ein offener Brief an 
das Bundesministerium für Justiz = Mitt.Ver.ös- 
terr.Bibl. 44.Jg. 1991. 3 /4 .no. 74-82.p.

Az információ szabadsága és annak büntető
jogi határai. Nyílt levél az Igazságügyi Minisz
tériumhoz

Jogszabály -könyvtárügyi; Jogszabály -más terü
letről; Tájékoztatás szabadsága

Az egyik ausztriai egyetemi könyvtárban a kö
zelmúltban két kolléganőt kémkedésben való 
részvétel gyanújával letartóztattak, és több mint 
két napig fogva tartottak. Mindketten a könyv
tárközi kölcsönző részlegben dolgoztak, azon 
belül másolószolgálatot végeztek. Egy később 
leleplezett kém, egy nemzetközi szervezet tagja 
a kémkedéshez szükséges írásos dokumentu
mokat folyamatosan az ő szolgáltatásaik révén 
szerezte be. Mivel mindkét alkalmazott kizárólag 
a hivatalos feladatok keretei között végezte tevé
kenységét, a büntetőeljárást megszüntették, a le- 
tartóztatási kártérítési kérelmüket azonban eluta
sították. Esetük jól példázza, hogy az információ
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szabadságának napjainkban kemény határai 
vannak.

1. A szerzői Jogi kérdések a másolatban törté
nő kölcsönzés esetén nem kellőképp tisztázottak 
sem a szerzői jog tulajdonosai, sem a könyvtárak 
számára. Szabad-e állománybiztonsági célra má
solatokat készíteni és azokat felhasználni a szer
ző (az esetleg fel sem lelhető szerző!) hozzájáru
lása nélkül?

A kérdés rendezését megkönnyíti, ha a 
könyvtárak a jogértékesítési társulatokkal állnak 
jogviszonyban. Számos szerző, különösen a fo
lyóiratcikkek és a szürke irodalom írói azonban 
nem tartoznak ilyen társulatokhoz, ezért bizo
nyos kérdéseket csak a jogtulajdonos és a 
könyvtár közötti egyéni megállapodással lehet 
rendezni.

2. A titkosság és a hivatali titok kérdése. A 
nyereségorientált üzemi kutatások termé
szetesen titkosak. Ha valamely információköz
vetítő intézmény átveszi ennek információit, 
hallgatólagosan vagy szerződésben rögzítve 
titoktartási kötelezettséget kell vállalnia. A köz
könyvtáraknál az üzemi titoktartási kötelezettsé
gekhez járulnak a hivatali titkok is.

3. Egy merénylet végrehajtásához szükséges 
információkat (az áldozat programjáról és a vé
delmi intézkedésekről) a gyakorlott hírszerző 
pusztán a biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
újságcikkek átfogó elemzéséből is össze tudja 
gyűjteni. Mi történik, ha egy eredményes me
rénylet után megállapítható, hogy a tettes isme
reteit egy könyvtáros segítségével szerezte? Fe
lelős részese lesz-e a könyvtáros akár magának 
a gyilkosságnak is? Mindesetre számolnia kellett 
volna azzal a lehetőséggel, hogy aki intenzíven 
érdeklődik egy személy biztonsági őrizete iránt, 
törvénytelen tettre készül. Az osztrák büntetőjog 
a bűnesetet lehetővé tevő hanyagságot is bünte
tendőnek tartja.

(Katsányi Sándor)

92/215
WARUSFEL, Bertrand: La sécurité de l’informa- 
tion: une exigence stratégique pour le dévelop- 
pement de l’économie européenne = Documen- 
taliste. 28-vol. 1991.6.no. 239-244. p.

Rés. angol nyelven.

Az információk biztonsága: elengedhetetlen 
feltétel az európai gazdasági fejlődéshez

Adatvédelem; Jogszabály -könyvtárügyi; Tájé
koztatási politika

Az információfeldolgozó és információterjesz
tő rendszerek biztonságának a biztosítása paran
csoló szükségesség az európai társadalmakban, 
mert ezek sebezhetősége ezen a területen ko
moly aggodalmakra ad okot. A szerző definiálja 
az információbiztonság fogai mát, és ismerteti az 
információs rendszerekre leselkedő veszélyeket. 
Megvizsgálja az Európai Közösség jelenleg ki
alakuló politikáinak fő jellemzőit, pl. a kutatási 
adatokra és programokra irányuló védelmi intéz
kedéseket, a technológiai paraméterek szab
ványosítását, a nemzeti jogszabályok koordinálá
sát. Nagy a kockázata annak, hogy az informá
ciók biztonságának elhanyagolása akadályozni 
fogja a technológiai és gazdasági fejlődést Euró
pában. A probléma égető, legalább annyira, mint 
az információs szolgáltatások elégteien minősé
gének a kérdése, amely nemrégiben került „terí
tékre” e lap hasábjain.

(Autoref.)

Könyvtárosi hivatás

92/216
FISHER, David: A few notes on the death of libra- 
rianship = Assist.Ubr. 85.vol. 1992. 2.no. 22- 
23. p.

Néhány megjegyzés a könyvtárosság halálá
ról

Könyvtáros -középfokú, alapfokú; Könyvtárosi hi
vatás

„A könyvtárosság halott” -  állítja a szerző. 
Nem azért, mert a „könyvtáros” megnevezés ki
ment a divatból, és neve az új tájékoztatási tech
nológiák elterjedése miatt „információs szakem
b e rré  változott. Hiszen a könyvtárosok dolga 
mindig is az informálás volt függetlenül attól, 
hogy a tájékoztatás tartalmát írott-nyomtatott do
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kumentumban vagy valamilyen más médián talál
ták-e meg. Az igazi vád a szakmai élet lényegét 
érinti: az elismert szakmává válásért folytatott 
harc hevében a szakma magára hagyta képvise
lőit, ti. megfosztotta a munkatársainak derékha
dát alkotó könyvtári asszisztenseket a korlátlan 
szakmai előmenetel lehetőségétől. Asszisztensi 
szinten nincsenek biztosítva a továbbképzés és 
az annak megfelelő emelkedő díjazás lehetősé
gei, a szakmai élvonalba tartozás feltétele pedig 
ma már a felsőfokú könyvtárosi végzettség, 
melynek megszerzésére szintén nincsenek kidol
gozva a feltételek a már asszisztensként dolgo
zók számára. Eképpen a könyvtárosság legütő
képesebb tagjait fosztja meg attól, hogy képes
ségeik és lelkesedésük minden lehetőségét 
kihasználják -  ami a szakmának felmérhetetlen 
veszteség - ,  s ezzel maga ássa meg sírját.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/217
GARRETT, Jeffrey: Missing Eco: on reading The 
name of the rose as library criticism = Libr.Q. 
61.vol. 1991.4.no. 373-388.p. Bibliogr. 34 tétel.

Ne eresszük el a fülünk mellett Umberto Eco 
regényének bírálatát a könyvtárakról

Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás

Amíg a könyvtáros társadalmon kívül sokan 
és részletesen kommentálták a The name of the 
rose c. Umberto Eco regényben (Milánó, 1980; 
New York, 1983) ábrázolt könyvtár központi sze
repét, addig maguk a könyvtárosok feltűnően 
hallgattak róla. Ez a tartózkodás meglepő annak 
a negatív utópiának a fényében, amelyet Eco te
remtett, többek között azzal, hogy a könyvtárost 
egy prominens gazembernek ábrázolja, a könyv
tári könyv használata pedig gyilkos fegyverré vá
lik ennek a gonosztevőnek a kezében. E megle
pő helyszínválasztáson és szereposztáson túlme
nően azonban Eco képzeletbeli könyvtárának és 
e könyvtár valóságos elődeinek, valamint a szer
ző angolul még nem megjelent De Bibliotheca c. 
munkájának (1981) alapos vizsgálata felfedi, 
hogy a szerző könyvtár-metaforája egyáltalában 
nem véletlen, hanem egy komoly üzenettel bíró 
kép, amely egyrészt a posztmodern könyv

tárelméletre, másrész Eco saját, valóban létező 
könyvtárakra vonatkozó jóslataira épül.

(Autoref.)

92/218
Ethics and the dissemination of information = 
Ubr.Trends. 40.vd. 1991. 2.no. 199-375.p. Bibliogr.

Etikai kérdések az információszolgáltatás te
rén. (Tematikus szám, 10 tanulmány.)

Adatvédelem; Könyvtárosetika; Információáram
lás; Szolgáltatások

A 10 tanulmány (ill. irodalmi szemle) a könyv
tári munka alábbi területeinek etikai problémáit 
elemzi: a könyvtár vezetése, szervezete; az olva
sók jogainak, adatainak védelme; a jogi, ill. az 
otvostudományi szakkönyvtárak tájékoztató mun
kájának sajátos problémái; objektivitás a cikk-ka
talógus anyagának válogatásában és indexe
lésében; a könyvtári munka intellektuális (pl. 
tárgyszórendszer) vagy gépi eszközeinek mellék
hatásai; a könyvtárosok munkahelyi kötelezettsé
gei és könyvtári közéleti tevékenysége; munka
helyi kötelezettségek és „maszkolás”; az ellen- 
vélemények publikálásának akadályozása a 
szakirodalomban; szerzők, lektorok, recenzen
sek munkájának kényes pontjai.

(Autoref.)

92/219
SOKOLOV, A.V. -  AFANASOVA, L.N.: Skol’ko i 
kakih bibiiotekarej nuíno Rossii 
Nauön.Teh.Bibl.SSSR. 1991.11.no. 3-11.p.

Hány és milyen könyvtárosra van szüksége 
Oroszországnak?

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, doku
mentálóképzés; Munkabér, alkalmazás

Az Orosz Föderációban -  a kisegítő személy
zetet nem számítva -  267,5 ezer könyvtári alkal
mazott áll szolgálatban. A szerzők ezt a halmazt 
az USA nagyságrendileg azonos halmazával ha
sonlítják össze. Ennek során megállapítják, hogy 
Oroszországban 2,2 könyvtáros jut egy könyv
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tárra, az USA-ban pedig 7 (ebből következik, 
hogy az Orosz Föderációban 2,7-szer több 
könyvtár működik, mint az USA-ban, illetve hogy 
az oroszországi könyvtárak kétharmada törpe
könyvtár). További különbségek a két ország 
könyvtári foglalkoztatottsági struktúrájában: az 
USA-ban magasabb a könyvtáros végzettségűek 
aránya, racionálisabb a közép- és a felsőfokon 
végzettek megoszlása, a bérarányok differenciál
tabban követik a képzettségi szinteket. Miközben 
az USA-ban a könyvtárosok átlagfizetése meg
egyezik a szakemberek átlagfizetésével, addig az 
orosz könyvtáros kétszerié olcsóbb, mint az átla
gos szakember.

Az USA-ban a könyvtárosok iránti kereslet ki
egyensúlyozott. Oroszországban a megszűnő
ben lévő szakszervezeti, párt- és műszaki könyv
tárak újra elhelyezkedni kívánó személyzete több 
éven keresztül meg fogja nehezíteni az újonnan 
végzett könyvtárosok elhelyezkedését (a FÁK-ka- 
pacitás évente 9400 végzős, amiből Oroszor
szágra 6100 végzős jut).

így nem is az a probléma, hogy nem elégsé
ges a könyvtárosok kínálata, hanem az, hogy ez 
a kínálat felkészültségének fokában és az elsajá
tított ismerettartalmakban nem igazodik a szük
ségletekhez. Tehát tartalmi reformra van szükség 
a képzésben. Ehhez egyfelől a funkcionális kate
góriákat (törpekönyvtári dolgozó, bibliográfiai 
munka, olvasószolgálat, könyvtári szakadminiszt
ráció, igazgatás és módszertan), másfelől a szin
teket (középfokú könyvtáros, felsőfokú könyv- 
táros-bibiiográfus, felsőfokú könyvtári mene
dzser) kell figyelembe venni.

Az Orosz Föderáció könyvtárügyének struktú
ráját tekintve az összes kiképzendő könyvtáros 
65%-ának középfokú könyvtárosnak, 20%-ának 
felsőfokú könyvtáros-bibliográfusnak, 15%-ának 
pedig könyvtári menedzsernek kellene lennie.

A kívánatos képzettségi típusokat és szinteket 
az egyéni tanulás, a tovább- és az átképzés útján 
is meg lehet közelíteni. Ezért e téren is hatalmas 
feladatok elvégzése áll az orosz könyvtárügy előtt.

(Futala Tibor)

92/220
WOLFF-TERROINE, Madeleine: Courtier en infor
mation: un métier d’avenir? = Documentaliste. 
28.VOÍ. 1991. 6.no. 269-272.p. Bibliogr. 10 tétel.

Rés. angol nyelven.

Információs vállalkozás -  van-e jövője?

Tájékoztatási vállalkozás

Az információs vállalkozók nemrégiben jelen
tek meg az információs szakemberek világában. 
Ez a fajta független, önálló tevékenység, amely
nek lényege a tudományos és műszaki informá
ciók igények szerinti közvetítése, először az 
Egyesült Államokban fejlődött ki, és csak később 
vetette meg a lábát Európában, így Franciaor
szágban is. A jelen cikk megvizsgálja ezen újtípu
sú közvetítő szakma természetét, és arra buzdítja 
a franciaországi közszolgálati és „kvázi-közszol- 
gálati” szektor mellett létező, jelenleg még túlsá
gosan a háttérben működő szolgáltatást, hogy 
erősítse meg magát, nevezetesen, hogy találja 
meg sajátos helyét az említett két hálózat mellett 
(amelyek szerepe még mindig meghatározásra 
vár), mert ez feltétele a tudományos-műszaki in
formációkhoz való hatékonyabb hozzáférésnek.

(Auíoref.)

Lásd még 196

Oktatás és továbbképzés

92/221
RAYMOND, Boris: Russian education for library 
and information service = Can.Libr.J. 48.vol. 
1991. 6.no. 399-404.p. Bibliogr.

Könyvtári és informatikai képzés a Szovjet
unióban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyv
tárügy története

A szerző 1989 decemberében tanulmányozta 
Moszkvában a könyvtárosképzés kérdését, 1913- 
ig visszamenőleg. Oroszországban a könyvtárak 
két szempont -  földrajzi és szakágazati -  sze
rint integrálódtak, mindkét hálózat a moszkvai Ál
lami Lenin Könyvtár mint központ irányításával.

Oroszországban 4 különböző szinten folyik a 
könyvtárosképzés:
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1.Könyvtárosképző technikumok. 3 éves 
program keretében az itt tanulók (akik nem fejez
ték be a 10 osztályos iskolai képzést) az általá
nos tájékoztatáson kívül speciális könyvtári és 
bibliográfiai képzést kapnak. A technikumi kép
zés hatékony oktatási formának bizonyul, sok 
könyvtár szívesen látja a gyakorlati munkára itt 
jól felkészített szakembereket.

2. Könyvtári intézetek. A középfokú oktatást 
követő képzés sok helyen egyetemek helyett 
specializált intézetekben folyik (az ország 70 
egyeteme mellett 600 ilyen intézet működik). Itt a 
10 osztályos iskolai végzettség mellett követel
mény a sikeres vizsga orosz nyelvből és iroda
lomból, történelemből és idegen nyelvből. 4 év a 
képzési idő, melynek első felében általános kép
zés folyik, a második felében speciális könyvtári 
stúdiumok zajlanak. Mind a technikumi, mind az 
intézeti fokozat birtokosai még 3 éves posztgra
duális gyakorlati képzésben vesznek részt, kije
lölt könyvtárakban.

3. Posztgraduális könyvtárosképzés. Intéze
tekben, a Tudományos Akadémia Könyvtárában, 
valamint az Összövetségi Könyvkamarában tör
ténik. A képzési forma az aspirantúra, ahol a je
löltek a kandidátusi fokozat (angolszász területe
ken: PhD) elnyeréséért pályáznak. Felvételi köve
telmény: felsőfokú végzettség és legalább 3 éves 
könyvtári gyakorlat.

4. Továbbképzés. Olyan specialistákat képez 
(filológusok, nyelvészek, történészek, fizikusok, 
természettudósok stb.) akik könyvtárban dolgoz
nak, de nincs könyvtári képesítésük.

1972 óta országos terv alapján folyik a könyv
tárosképzés. Először csak a könyvtárakkal szo
rosan összefüggő témák tartoztak a képzésbe, 
majd 1973-ban ezeket matematikai és informati
kai témákkal bővítették. A számítógépesítés iránti 
igény fokozódása után a nagykönyvtárak indítot
tak ilyen irányú képzést. Információs központok 
alkalmazottai részére 1962-től indult képzés. En
nek ellenére az információtudomány még nem 
foglalta el megfelelő helyét a könyvtári és bibliog
ráfiai diszciplínában.

A könyvtárosképzés problémáit a szerző 9 
pontban foglalja össze:

1. A könyvtárosképző intézetekbe jelentkezők 
átlagéletkora 16-17 év, túlnyomórészt nők. Az 
igényes felvételi követelmények ellenére az első 
tanév után nagy a lemorzsolódás.

2. A szovjet könyvtárosokat gyakran kritizál
ják a nem megfelelő általános képzettségük miatt

a kultúra és a tudományok terén. A kritikák sze
rint az egyetemi, műszaki és tudományos könyv
tárak részére történő könyvtárosképzésnek 
egyetemi szinten kellene történnie.

3. Elsősorban kisebb könyvtári intézmények
ben jelent gondot, hogy az oktatók nem rendel
keznek kellő gyakorlattal a tudományos és mű
szaki információk kezelésében, és megfelelő 
egyetemi képesítésük sincs.

4. A könyvtárosképzést gyakran éri oiyan kri
tika is, amely szerint a képzési időnek akár a felét 
általános akadémiai diszciplínák teszik ki, így a 
könyvtári tárgyakra túl kevés idő marad.

5. A kis fizetések miatt nagy a fluktuáció, és 
sokan elhagyják a pályát.

6. A könyvtárosképzés továbbra is főleg a 
köz- és gyermekkönytári teendők ellátására ori
entált. A műszaki könyvtárak személyi állomá
nyának csak kb. fele rendelkezik felsőfokú képe
sítéssel.

7. Szükség van a könyvtárosképző iskolák 
korszerűbb műszaki berendezésekkel való ellátá
sára.

8. A könyvtárosképző intézek a könyvtári gya
korlattól elszigetelve oktatnak.

9. Végül, a nyugati szemlélő szemével nézve, 
az orosz könyvtárügyi oktatási rendszer sok eré
nye ellenére még mindig szenved attól a betoko- 
sodott bürokratikus felügyelettől, amelytől már a 
gazdasági és politikai vezetés is szabadulni 
igyekszik.

(Szepes Gézáné)

92/222
FORGIONNE, Guisseppi A.: The college of infor
mation science: a mechanism to consolidate in
formation science education = Educ.lnf. 9.vol. 
1991. 4.no. 285-304.p. Bibliogr. 46 tétel.

Az információtudomány teljessége: egy átfo
góbb, hatékonyabb képzési mechanizmus

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Informatika; In
terdiszciplináris problémák

Információk többféle használói csoport szá
mára szükségesek, különféle célokra, úgy a kö
zületi, mint a magánszektorban. A főiskolák és az 
egyetemek úgy segítenek ezen igények kielégíté
sében, hogy kutatnak és oktatnak az információ
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tudomány területén. A vonatkozó oktatás és ku
tatás azonban szétszórtan történik ezen intézmé
nyekben közgazdasági, számítástechnikai és 
más programok keretében (beleértve a könyv
tártudományt, a kommunikációt és a mérnöki tu
dományokat is). E programok részlegesen, nem 
teljes egészében és integráltan fedik le a könyv
tártudományi oktatást és kutatást. A cikk meg
vizsgálja a különféle programokat, felhívja a fi
gyelmet az oktatási és kutatási hézagokra, és 
szervezeti megoldást javasol a nehézségek meg
oldására.

(Autoref.)

Lásd még 219, 248

Szabványok, normatívák

92/223
HARRIS, Patricia R.: The development of interna
tional standards: exploring the ISO/IFLA relation
ship = IFLA J. 17.vol. 1991.4.no. 358-365.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Nemzetközi szabványok kifejlesztése: az ISO 
és az IFLA kapcsolatáról

Nemzetközi szervezet; Szabvány -könyvtári

A könyvtári-tájékoztatási szabványok nemzet
közi szintű kifejlesztése és alkalmazása jelentős 
hatással van a tájékoztatási szolgáltatások minő
ségére. A szabványok kifejlesztésének formális 
eljárásait a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(International Organization for Standardization, 
ISO) és ennek 172 műszaki bizottsága végzi. Az 
IFLA mint az ISO 46. számú műszaki bizottságá
nak (Információ és Dokumentáció) összekötő 
szervezete, befolyásos és erőteljes szerepet ját
szik a szabványfejlesztési folyamatban.

(Autoref.)

92/224
WIESNER, Margot: Standards für Buchhandel 
und Erwerbung = ABI-Tech. 11.Jg. 1991. 3.no. 
207-218.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A könyvkereskedelem és a könyvtárak gyara
pítási részlegei közötti gépi kommunikáció 
adatcsere-formátumának szabványosítása

Formátum -gépi; Gépi 
Könyvkereskedelem; Szabvány; Szabvány 
-könyvtári; Számítógép-hálózat; Ügyvitel gépesí
tése

A könyvtári munka elképzelhetetlen szabályok 
és megállapodások nélkül. Optimális információ- 
áramlás, a munkafolyamatok átláthatósága és a 
lehető leggazdaságosabb munkaszervezés csak 
akkor érhető el, ha mindenütt egységes elvek 
alapján dolgoznak.

A könyvtárosoknak egymás között sem 
könnyű közös érdekeiket mindig felismerni, ennél 
még nehezebb a könyvkereskedelemmel közös 
szabványos ügymenetet kialakítani. Amíg a kom
munikáció hagyományosan, papíron történt, 
mindkét végponton lehetőség volt emberi be
avatkozással az egymástól eltérő szabályok és 
formátumok korrekciójára a könyvtári vagy a 
könyvkereskedelmi konvenciók szerint. A számí
tógépes kommunikáció bevezetése után az ilyen 
beavatkozás legfeljebb csak továbbbi programo
zással lehetséges.

A különböző gépi rendszerek összekapcsolá
sa gazdaságosan csak akkor valósítható meg, ha 
rendelkezésre áll egy szabványos adatcsere-for
mátum és kommunikációs útvonal. A Szövetségi 
Kutatás- és Technológiaügyi Minisztérium „Szá
mítógépi adatcsere a könyvkereskedelem és a 
könyvtárak között az OSI alapján” programja so
rán kipróbálták és jóváhagyták az EDIFACT-for- 
mátumot és az X.400 szabvány alkalmazását a 
kereskedelmi partnerek közötti kommunikáció
ban.

(Autoref.)

Lásd még 204, 297
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KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

92/225
WOLOSZ, Jan: The role of national libraries and 
the centralized management systems in the 
countries of Eastern Europe = Alexandria. 3.voi. 
1991. 3.no. 131-148-p. Bibliogr. 27 tétel.

A nemzeti könyvtárak szerepe és a központo
sított igazgatási rendszer a kelet-európai or
szágokban

Állami irányítás; Feladatkör; Könyvtárpolitika; 
Módszertani központ; Nemzeti könyvtár

A kelet-európai országok többségében a párt 
által vezérelt központi irányítás rendszerében 
kaptak helyet a nemzeti könyvtárak (a szerző 
szerint ettől lényegi eltérést mutat a lengyel fejlő
dés, és sajátos a magyar kép is). Egy román 
szerző szerint a forradalmi ideálok szellemében 
történő nevelésben kell szerepet kapniuk a nem
zeti könyvtáraknak is. A szovjet rendszer alapve
tő tulajdonságai közé tartozott a zárt ideológiai 
felépítmény, a centralizált hatalomnak alkot
mányba foglalása. Könyvtári vonalon mindennek 
a legtipikusabb kifejeződését az 1986-ban elfoga
dott szovjet könyvtári törvényben lelhetjük fel. A 
törvény, valamint az ennek alapján a Lenin 
Könyvtárról alkotott jogszabály rendkívül plaszti
kusan fejezi ki az ideológiai célkitűzések primátu
sé*, Szakmai oldalról megalapozást láthatunk 
Tyulina monográfiájában (Nációnál’naja biblioté
ka. Moszkva, 1988.). A szerző nagy szakismeret
tel tárgyalja témáját, ugyanakkor fő következteté
sei hűen kifejezik a szovjet marxista könyv
tártudósok elvárásait (a könyv megjelenését egy 
ilyen bizottság értékelése előzte meg). Példa le
het a gyűjtési feladat meghatározása: a nemzeti 
könyvtár Tyulina szerint igen széles skálán gya- 
rapít, válogatva az összes dokumentumtípus ter
méséből, -  de szót sem ejt a terjesztésből ki
vont, ún. „zárt” irodalom gyűjtéséről. A szovjet

könyvtári terminológiai szabvány szerint a könyv
tár „ideológiai, kulturális-nevelő és tájékoztató 
funkciókat ellátó intézmény, amely megszervezi 
a nyomtatott termékek és egyéb dokumentumok 
közösségi hasznosítását”. Ilyen „osztályharcos” 
szemlélet jegyében nem is merül fel a nemzeti 
könyvtárak létrejöttének időszakában, a XVIII- 
XIX. században vállalt alapvető funkció: a nemze
ti kulturális örökség lehető teljes megőrzése.

Tyulina leírja, hogy a nemzeti könyvtárak 
funkciói a múltban folyamatosan bővültek, s min
den korban a vezető társadalmi osztály könyv
tára járt az élen: a Kongresszusi Könyvtár 1901 - 
tői, a központi katalógus létrehozásával, aztán 
1925-től már a Lenin Könyvtár vette át a vezetést 
annak meghirdetésével, hogy a nemzeti könyv
tárnak nem egyedüli meghatározó funkciója a 
megőrzés, hasonlóan fontos a rendelkezésre bo
csátás is (ezt az is lehetővé tette, hogy két köte
lespéldányt kaptak már), majd a továbbiakban a 
módszertani központok létrehozásával a szocia
lista országok könyvtárai egész vezető csoportot 
képeztek.

A nemzeti könyvtár a szocialista rendszerben 
egyre inkább állami könyvtár lett, a hivatalos 
párt- és állami politika közvetítője. Az ötvenes
hatvanas években a közművelődési könyvtárak 
váltak az „új ember” nevelésének egyik fő eszkö
zévé, s e folyamatokat a nemzeti könyvtári mód
szertani irányítással lehetett befolyásolni. E törek
vést rögzítette az 1974-es szovjet párthatározat a 
könyvtárak fejlesztéséről. Érdekes, hogy Len
gyelországban soha nem született könyvtári ha
tározat vezető pártszerv részéről. A nemzeti 
könyvtárak új kezdeményezései közé tartoztak 
az olyanok, mint a nemzeti szintű gyarapítási po
litika összehangolt fejlesztése, a központi feldol
gozás, állományvédelmi munkálatok, könyvsta
tisztikai feladatok ellátása.

Legtipikusabb szocialista könyvtári „talál
mány” mégis a módszertani központ, amely 
egyes országokban külön intézményt is jelentett 
(NDK), másutt a nemzeti könyvtárnak valamilyen 
szerves részét jelentették (szovjet, bulgár, ma
gyar példa). Lengyelországban sajátos megol
dást jelentett az 1955-ben a nemzeti könyvtár ke
retében felállított könyv- és olvasáskutatási inté
zet. A módszertani központnak kifejlett 
formájában számos funkciót kellett ellátnia: kuta
tási-fejlesztési feladatok az országos könyvtári 
rendszer terén, tervek-prognózisok, fejlesztési 
dokumentumok kidolgozása, konferencia-szerve

540 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



»

Külföldi folyóirat-figyelő

zés, kiadványi tevékenység, szaktanácsadás, 
szakirodalmi információ.

(Sonnevend Péter)

92/226
CABRAL, Maria Luisa: National library role: auto
mation policies and networking = Liber Q. 1 .vol. 
1991.3.no. 328-332.p.

A nemzeti könyvtárak szerepe: számítógépes 
fejlesztés és hálózatosítás

Előzetes katalogizálás; Nemzeti
Nemzeti könyvtár; Szabvány -könyvtári; Számító-
gépesítés

Korunk információkat igényel, s már nem az a 
fontos, mennyi könyv van egy gyűjtemény polca
in, hanem az, hogy képes-e a szükséges infor
mációkat nyújtani. Ehhez pedig számítógépes 
hálózat és feldolgozás adhat alapot. Ennek meg
teremtéséhez pedig elengedhetetlenek a szab
ványos adatok és egy hatékony bibliográfiai köz
pont léte, amely utóbbinak teendőit a leggyak
rabban a nemzeti könyvtárak látják el.

Minden könyvtári folyamat -  a gyarapítástól 
az állományvédelemig -  igényli a szabványos 
bibliográfiai adatokat. A működés hatékonysága 
pedig azt diktálja, hogy a nagy szellemi ráfordí
tást igénylő bibliográfiai leírási munkát a bel- és 
külföldi irányelvek és elvárások jegyében, kiváló 
minőségben végezze el a nemzeti könyvtár. Eb
ből a szempontból a nemzeti bibliográfia elsőren
dű fontossággal rendelkezik, hiszen a megbízha
tó információcsere kiindulópontját képezi. A 
nemzeti könyvtárak különleges felelőssége, hogy 
e tevékenység a teljes könyvtári közösség érde
keit szem előtt tartva valósuljon meg.

A nemzeti könyvtár által nap mint nap feldol
gozott információk a számítógépes hálózatok ré
vén válnak mindenki által felhasználhatóvá. A 
párhuzamosságok elkerülése végett olyan meg
oldást kell találni, melynek révén a kellő minősé
gű információk minden érdekelthez eljutnak. A 
nemzeti bibliográfiai tevékenység a minőségre 
való törekvés következtében nem lehet olcsó, de 
mindenesetre az a legolcsóbb megoldás, ha e 
központi műhely mindenki számára megoldja az 
írott források egységesített elvek szerinti feldol
gozását. A nemzeti könyvtárak készen állnak ar

ra, hogy a külföldi érdekelteknek is rendelkezésre 
bocsássák bibliográfiai információs termékeiket, 
s viszont: hasznosítsák a külföldi analóg termé
keket (maguk és az ország más érdeklődői szá
mára). Gyakorta ehhez konvertáló programokat 
dolgoznak ki, melynek révén biztosítható a két
irányú áramoltatás.

A fentiekben vázolt információszolgáltatás el
engedhetetlen feltétele a szabványosítás. A szab
ványok kidolgozása és hasznosítása komoly rá
fordítást igényel, viszont a jó szabványokra épül 
a számítógépes információkezelés. Széles kör
ben terjednek például az angol-amerikai katalogi
zálási szabályok vagy az UNIMARC formátum.

Külön probléma a tárgyi feltárás. Az a célrave
zető, ha a legfontosabb könyvtárak egyetértésre 
jutnak az információkereső nyelv tekintetében is, 
s közösen állapodnak meg a metodikai kérdések
ben. Számítógépes oldalról pedig olyan nyitott háló
zat létrehozása a feladat, amelyben szabadon kap
csolódhatnak össze az automatizált könyvtárak.

Kívánatos az is, hogy a nemzeti könyvtárak 
megállapodjanak a kiadókkal az előzetes katalo
gizálás megoldása érdekében, hogy a könyvek
ben megjelenjen a bibliográfiai leírás. A könyv
tárak és kiadók közelebbi kapcsolata révén lehet 
gondolni a gyarapítás olyan kérdéseire is, mint 
az árak befolyásolása, vagy egy új, együttműkö
désre épülő gyarapítási politika kidolgozása és 
érvényesítése. Az osztott állományok a könyv
tárközi kölcsönzés rendszerének fejlődését is 
megkívánják. Végső soron a könyvtári együttmű
ködés kiterjed a gyarapítási együttműködéstől 
kezdve a könyvtárközi kölcsönzésen keresztül a 
közös mikrofilmezési vállalkozásokra és állo
mányvédelmi tevékenységre is.

(Sonnevend Péter)

92/227
DONLON, Patricia: Strategic planning in national 
libraries = IFLA J. 17.vol. 1991.4.no. 395-399.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Stratégiai tervezés nemzeti könyvtárakban

Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtár

A stratégiai (általában középtávú) tervek elké
szítése és publikálása egyre általánosabbá válik

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 541



az iparban és a magánszektorban. Újabban a 
nemzeti könyvtárakat is egyre inkább foglalkoz
tatja a stratégiai tervezés. A cikk ennek okait ku
tatja, valamint módszereket és eljárásokat java
sol a stratégiai tervek szerkezeti felépítésére. Ab
ból indul ki, hogy a stratégiai terv a következő 
kérdésekre adott válaszok összefoglalása: „hol 
állsz most”, „hová akarsz eljutni” és „hogyan le
het oda eljutni”.

(Autoref.)

92/228
BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie: The British Li
brary Document Supply Centre. First part: organ
ization and functioning = Health Inf.Libr. 2.vol. 
1991. 4.no. 213-217.p.

Rés. francia nyelven.

A British Library Dokumentumellátó Központ
ja. I.rész: szervezet és működés

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsön
zés; Nemzeti könyvtár

A cikksorozat első részében a francia szerző, 
aki már többször járt és dolgozott a British Lib
rary dokumentumellátó központjában, felvázolja 
a British Library fő jellemzőit, majd részletesen 
foglalkozik a dokumentumellátó központtal (Do
cument Supply Centre). Először a kérések szá
mának alakulását és beérkezésük módját (telex, 
online stb.) vizsgálja, majd két tipikus részleget 
mutat be: az olvasótermet és a raktárakat.

(Autoref. alapján)

92/229
BYNG, Matthew: Congress boss suits US’s first 
collection = Libr.Assoc.Rec. 93.vol. 1991. 10.no. 
658-659. p.

A Library of Congress és a British Library ösz- 
szehasonlítása

Könyvtárépület -nemzeti; Munkaszervezet; Nem
zeti könyvtár

Meglepőnek hat, hogy Washington sorrend
ben hetedik turisztikai nevezetessége a Kongresz-

szusi Könyvtár (Library of Congress -  LC). Éven
te több ezer turista tekinti meg a világ legna
gyobb könyvtárát, ezzel szemben a British Lib
rary nagy olvasóterme nem használható nyilvá
nosan.

A John Adams elnök adománya alapján fel
épült könyvtárat több tűzvész utáni újjáépítés és 
bővítés után 1981-ben a Washington harmadik 
legnagyobb épületének számító James Madison 
Memorial Building tette teljessé a Capitoi Hill-en.

A Kongresszusi könyvtár független a minden
kori elnöktől, és a pártpolitikai küzdelmek lénye
gében nem befolyásolják. Napi 31 ezer kiadványt 
kap, amelyből 7000-et őriznek meg, a többi 24 
ezerből a Kongresszus tagjai válogathatnak saját 
államaik könyvtárai számára.

A British Library az LC-ven ellentétben köz
könyvtárnak indult. Az is egyedi jellemzője, hogy 
könyvtári kölcsönzési állománnyal is rendelkezik, 
amely a Dokumentumellátó Központ (Document 
Supply Centre) szolgáltatásai útján hasznosítha
tó.

Mindkét könyvtár nagy súlyt helyez az állomá
nyok konzerválására. A dietil-cink gázzal való tar
tósítás a papír élettartamát 500 évre növeli.

Új kezdeményezés dr. Billingtonnak, az LC je
lenlegi vezetőjének két projektje, amely a könyv
tári szolgáltatások körzetét az egész országra ki
terjeszti.

Az első projekt az „American Memory”, amely 
elektronikus információhordozók útján jutattja el 
az LC állományának egyes részeit más könyv
tárak számára. Először az amerikai történelem és 
kultúra anyaga kerül video- és kompakt lemezek
re. A második projekt egy kísérlet a könyvtár szá
mítógépes rendszerének online elérésére.

(Szepes Gézáné)

Lásd még 299

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

92/230
CRAWSHAW, Tom: Library automation at the 
University of Oxford = Program. 25.vol. 1991.
4.no. 291-301.p. Bibliogr. 9 tétel.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Könyvtárautomatizálás az Oxfordi Egyetemen

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi 
Könyvtártörténet -nemzeti; Számítógépesítés

Oxford 12. századi eredetű egyetemének ma 
több, mint tíz miiiiő kötet könyvtári állománya 
van, csak a Bodleiana több, mint ötmillió nyom
tatott kötetet tartalmaz. Kötetkatalógus tárja fel 
az 1920 előtti anyagot, a következő szakasz 
1988-ig tart. 1988 szeptemberében a Bodleiana 
állományát négy különböző katalógus tárta fel: 
az 1920 előtti, utáni, egy belső cédula és egy on
line katalógus; a többi, mintegy 100 könyvtár ka
talógusai pedig növelték a zavart.

A könyvtári számítógépesítés 1965-re nyúlik 
vissza, a MARC kezdeti lépéseivel egyidőre. 
1969-ben indult az 1920 előtti katalógus rövidített 
retrospektív konverziója, melynek eredménye
ként rövidesen elkészül e katalógus CD-ROM vál
tozata. 1981-ben kezdte meg munkáját az a gé
pesítési bizottság, melynek 1983-as ajánlásai a 
kari könyvtárak kölcsönzési rendszerének létre
hozását, az online adatbázisok jobb hozzáférését 
és a legnagyobb forgalmú könyvtárak teljes gé
pesítését célozták. Ez utóbbiaknak legalább 150 
ezer címét kellett az OPAC és a kölcsönzési 
rendszer bevezetése előtt konvertálni. Ekkor az 
OCLC LS2000 rendszere (és az OCLC konverzi
ós szolgáltatásai) mellett döntöttek (a vizsgált 
rendszerek között volt a Geac, az URICA, a 
Dynix, a DOBIS/LIBIS és a CLSI, a konverzió 
szempontjából pedig az Utlas és Saztec). 1986 
végére sikerült a pénzügyi döntéshozókat meg
győzni arról, hogy az LS2000 részleges (katalogi
zálás, OPAC) bevezetése helyett teljes körű 
könyvtárautomatizálásra van szükség. 1987 au
gusztusában írták alá a szerződést az ÍBM-mel, a 
DOBIS/LIBIS installálására.

Az előzetes vizsgálódások, olvasmányok és 
bemutatók alapján azt állapították meg, hogy 
egyetlen kész rendszer sem képes megfelelni va
lamennyi egyetemi igénynek. A leginkább ver
senyben lévők (DOBIS/LIBIS, Geac, Libertás, 
URICA) mindegyike csak egy gyártó hardverén 
tudott futni, a Geac saját hálózatot igényelt, mely 
imkompatibilis volt a meglévő egyetemivel, a Li
bertás tiltotta a helyi módosításokat. Végül az 
1988 elejére üzembe állított IBM 9370 gépre a 
DOBIS/LIBIS több felhasználói módosítással és 
kiegészítéssel ellátott változatát installálták (szá

mos zökkenővel) 1988 májusáig. Mivel erősen 
módosított változatról van szó, az eredeti IBM ké
zikönyvek kevésbé voltak használhatók, nagy 
szerepet kapott az oktatás. Ennek ellenére az 
„éles” katalogizálás 1988 szeptemberében két 
(Bodleiana és Taylor Institution) könyvtárban 
megindult. Ezt követően kezdődött el a többi mo
dulok (OPAC, kölcsönzés, szerzeményezés, fo
lyóiratkezelés) indítása, illetve a katalogizálás és 
az OPAC kiterjesztése további könyvtárakra. A 
DOBIS/LIBIS futása során időnként szükség van 
egyes fájlok átszervezésére, ami nagy állomány 
esetében órákat is igénybe vehet; ilyenkor a 
rendszer „csak olvasható” lesz. Öröm a rendszer 
saját kiegészítéseit használni, esetleg újabb mó
dosításokat végrehajtani, ám gond, amikor az 
eredeti rendszer újabb változata kerül bevezetés
re, hogy a helyi fejlesztéseket át kell alakítani. Kü
lönféle meggondolások alapján az „OLIS” (The 
Oxford Library Information System) az LC MARC 
formátumot használja. A rekordokat az UK 
MARC szalagokról és az OCLC-ből a katalogizá
lók saját PC-jükön keresik és gyűjtik, itt történik a 
szükséges konvertálás, majd ellenőrzés után, na
ponta kétszer kötegelten kerülnek betöltésre. Je
lenleg 36 könyvtár 400 ezer címe kereshető az 
online katalógusból, akár éjfélkor, a hallgató szál
lásán lévő PC-vel is -  ám többmillió kötet még 
eiérhetetien ezen a módon. A jövő -  valószínű
leg -  mégsem a hagyományos OPAC ezekre va
ló kiterjesztése, hanem inkább a szöveges adat
bázisok, a hipermédia-alkalmazások irányába 
mutat.

(Mohor Jenő)

Lásd még 259, 264, 272, 281, 286, 291

Közművelődési könyvtárak

92/231
KREUSEL, Gert: Gleichgeschaltet oder subver
siv? öffentliche Bibliotheken am Beispiel DDR = 
Buch Bibi. 43. Jg. 1991. 10/11.no. 856-861.p. Bib- 
liogr.

Res. angol nyelven.
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Együttműködők vagy ellenzékiek voltak-e az 
NDK közművelődési könyvtárai?

Cenzúra; Közművelődési könyvtár

Az egykori NDK-ban számos intézmény, így a 
közkönyvtár is kétarcú volt: a hatalommal szem
ben nagyarányú szolgálatkészséget, ugyanakkor 
azonban némi ellenállást is tanúsított. A könyv
tárakban felhalmozott egyoldalú és rossz iroda
lom objektive hozzájárult „egy egész nép szel
lemi befalazásához”, azonban ugyanakkor köny
veinek és folyóiratainak egy másik (igaz: jóval 
kisebb) részével elősegítette a polgári nagykorú
ság kialakulását, forradalmi tettek előkészítését. 
Maga a könyvtáros is mindenekelőtt a kultúrpoli
tikai kényszerek és elvárások foglya volt, és min
den más törekvése -  még a legmerészebbek is 
-  e kényszer keretei között csak epizódok ma
radtak. Mindig újra egyensúlyt kellett keresnie a 
totális apologetika és a nyílt lázadás között.

A szépirodalmi művek beszerzésénél a 
könyvtárosoknak volt némi választási lehetősé
gük abban, hogy a minisztérium preferálásait 
vagy az olvasók igényeit kövessék. Az olvasói 
bestseller-listák élén azok az írók álltak, akik mű
veikben kritikusan szembehelyezkedtek a szocia
lizmussal, vagy akár magával az NDK-val is 
(Heym, C. Wolf, Braun, Ajtmatov). Az utolsó 
években az állományalakításban már megszűnt a 
párt és az állam kontrollja ill. szankciója, legfel
jebb néhány vidéki városban mutatta még ki foga 
fehérjét. (Braun „Ninze und Kunze” c. regényé
nek könyvtári betiltása volt az utolsó ilyen jellegű 
intézkedés.) A szépirodalom az NDK-ban a szel
lemi menekülés mentsvára és az értelmiségi 
ellenállás eszköze lett, bár egyesek kételkednek 
abban, hogy az irodalomnak a fordulatban reális 
politikai hatása lett volna.

A legerőteljesebb szellemi „falcsákányozást” 
az NDK-ban is olvasható szovjet írók végezték, 
akik nyíltan írtak a szocialista rendszer agonizálá- 
sáról, a peresztrojkáról és a glasznosztról, ezek
ről az NDK-ban tiltott fogalmakról. A legfonto
sabb források a standokon alig kapható és az 
előfizetésben akadályozott folyóiratok voltak, a 
moszkvai Új idő, a Szputny és a Budapester 
Rundschau.

Az egyházak kiadványai nem nagyon kaptak 
helyet a közkönyvtárakban a vezetők félelme és 
bizonytalansága miatt. Ugyancsak hiányoztak a

könyvtárakból (néhány kivételtől eltekintve) az al
ternatív szervezetek publikációi, melyeket egyéb
ként széles körben olvastak. Az öncenzúra haté
konyabban működött, mint a külső ellenőrzés.

Az NDK közkönyvtárai tehát nem voltak a for
radalmárok támaszpontjai, inkább önkiszolgáló 
patikák, ahol a társadalom fájó jelenségeire 
gyógyírt lehetett találni (bár ezek többnyire csak 
placebók voltak). Ennek ellenére az NDK-ban se
hol sem lehetett olyan sok, a hivatalos doktrínák
kal ellenkező gondolatra lelni, mint a könyv
tárakban.

„Mindenki kérdezze meg önmagától: mit tett, 
amit nem kellett volna megtennie és mit mulasz
tott el, amit meg kellett volna tennie; beszélt-e, 
mikor hallgatnia kellett volna és hallgatott-e, mi
kor szólnia kellett volna.” Ezeket a kérdéseket a 
könyvtárosok is tegyék fel maguknak, mert csak 
így tudnak a jelenlegi és a jövő társadalmi fordu
latokba bekapcsolódni, mélyen és nélkülözhetet
lenül, sokkal inkább, mint azt 1989 őszén tették 
és tehették.

(Katsányi Sándor)

92/232
CZAJKA, Stanislaw: Biblioteki publiczne w sluz- 
bie spolecznosci lokalnej. Portzeba wymiany in- 
formacji i doéwiadczen = Bibliotekarz. 1991.
10.no. 3-5.p.

A nyilvános könyvtárak a helyi társadalom 
szolgálatában

Közművelődési könyvtár

A Lengyel Könyvtárosok Egyesülete Szcze
cinben 1991. október 15-19-én -  külföldi résztve
vőkkel -  a fenti címen rendezett konferenciát. Ez 
a cikk egyébként a konferencia megnyitásaként 
szerepelt. Fő mondanivalója: mi minden akadá
lyozza meg a lengyel közművelődési könyv
tárakat és könyvtárosokat abban, hogy a helyi 
társadalom tényleges szolgálatába szegődjenek.

A lengyel közművelődési könyvtárak is állami 
„kitartottak” voltak, mégha nem is első osztályú
ak. Most, hogy ez az állapot megszűnt, nagy a 
zavar a könyvtárosok soraiban. Részint sokan 
(joggal) a könyvtárak számának jelentős csökke
nésétől félnek, részint meg nem tudják, miként vi
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Külföldi folyóirat-figyelő

selkedjenek-szolgáljanak az önkormányzati fenn
tartás körülményei közepette.

Igaz: az önkormányzatok jelentős része sem 
tudja, mit várhat el reálisan saját könyvtárától, il
letve mit kellene elvárnia tőle. Emiatt gyakoriak 
az irreális önkormányzati elvárások. Hogy ez a 
bizonytalanság megszűnjék, a közművelődési 
könyvtárosoknak is „iételméleti átalakuláson” kell 
átmenniük, s az önkormányzat illetékeseivel váll
vetve keresniük a közművelődési könyvtárak új
fajta, a helyi társadalom szükségleteinek valóban 
megfelelő érvényesülését. Ez annál is nehezebb 
dolog, mert eközben fog végbemenni a techno
lógiaváltás.

A folyamat kedvező levezetése megköveteli, 
hogy új könyvtárügyi jogszabályok jelenjenek 
meg, ám ennél fontosabb -  s ez egyesületi fel
adat - ,  hogy a közművelődési könyvtárosok 
szakmai ösztönzéseket kapjanak arra nézve: mi
ként tehető könyvtáruk a szó szoros értelmében 
a helyi társadalom könyvtárává.

(Futala Tibor)

Lásd még 292, 301

Tudományos- és szakkönyvtárak

92/233
TOCATLIAN, Jacques: Bibliotheca Alexandrina -  
reviving a legacy of the past for a brighter com
mon future = Int.Ubr.Rev. 23.vol. 1991. 3.no. 
255-269.p. Bibliogr. 25 tétel.

Az Alexandriai Könyvtár: a múlt örökségének 
újraélesztése egy szebb közös jövő érdeké
ben

Általános tudományos könyvtár; Fejlesztési terv; 
Könyvtártörténet -egyetemes

A szerző, miután röviden felidézi az ősi Ale
xandriai Könyvtár létrehozását, szervezeti felépí
tését és szerepét, ismerteti az új Bibliotheca Ale
xandrina célját és feladatait, a tervezett hat rész
leg funkcióit és szervezetét. Megvilágítja az új 
könyvtárépület nyertes tervének szimbolikus és 
esztétikai értékeit, a felépítéshez szükséges költ
ségvetést, és az eddigi nemzetközi támogatást.

összefoglalja az Egyiptom, az Unesco és az 
UNDP által tett lépéseket, és röviden ismerteti a 
projekt megvalósításának jövőbeli stratégiáját. 
Befejezésül azt hangsúlyozza, hogy az új Biblio
theca Alexandrina mit jelent Egyiptom, az Unes
co és a nemzeközi közösség számára.

(Autoref.)

92/234
SOLOVL’EVA, D.A. -  IDRISOVA, R.A. -  GOR
DON, S.A.: Perspektivnye napravlenia razvitiS 
GPNTB SSSR = NauÓn.Teh.Bibl.SSSR. 1991.
10.no. 10-14.p.

A GPNTB SSSR fejlesztésének perspektivikus 
irányzatai

Országos szakkönyvtár és tájékoztatási központ; 
Szakkönyvtár -műszaki

A könyvtárak gazdasági tevékenysége ki
emelten időszerű kérdéskör. A jelen időszakban 
-  főként az infláció miat -  a 20-30%-os állami 
többlettámogatás sem lenne elegendő a működ
tetéshez. A volt Szovjetunió Országos műszaki
tudományos közkönyvtára (GPNTB) kiadásainak 
90%-át az állami költségvetés finanszírozza, a 
többit a térítéses szolgáltatások bevételei adják. 
Szervezetileg ezért is indokoltnak látszik a nagy 
közkönyvtár mellett kisebb, tájékoztató profilú in
tézmények sorának létrehozása. Jogilag is önálló 
gazdasági egységként üzemelhetnének például a 
reprográfiai és nyomdai műhelyek.

A közkönyvtárak a fejlett információs társa
dalmakban sem igyekeznek átvenni a kereske
delmi tájékoztató szolgálatok szerepét, bevétele
ik, amelyek a nem alapvető könyvtári szolgáltatá
sokból erednek, nem haladják meg költségeik 
15-20%-át. A szakma úgy látja, hogy a legmoder
nebb könyvtár sem képes önfenntartásra. Ezt a 
véleményt fejezi ki -  többek között -  James Bil- 
lingtonnak, az USA Kongresszusi Könyvtára igaz
gatójának elvi nyilatkozata, mely szerint a köz
könyvtáraknak ingyenesen kell szolgáltatniuk, 
ugyanakkor a Kongresszusi Könyvtár állományát 
saját célra hasznosító magánszervezeteknek és 
intézményeknek fizetniük kell.

Az ezredfordulóhoz közeledve a nagykönyv
tárak hagyományos funkcióit és a számítógépes 
könyvtári folyamatokat szem előtt tartva szüksé
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ges új perspektívák kidolgozása. Új program ké
szül, hogy a volt GPNTB SSSR termé
szettudományi és műszaki országos szakkönyv
tárrá váljék. Teljes rekonstrukciós tervet csak 
hosszú távra, 10-15 évre lehet készíteni. Kialaku
lóban van egy sugár-hierarchikus szerkezetű au
tomatizált országos tudományos-műszaki könyv
tári-információs hálózat, amely több mint ezer 
könyvtárat és állományfenntartót fog össze, 
adatbankja tematikai és dokumentumtípus sze
rinti forrástájékoztatóként üzemelne.

A szerzők -  nem véletlenül -  utalva arra, 
hogy a tervezéshez mélyebb szintű tudományos 
kidolgozások szükségesek, cikkükben csak né
hány általuk kiemelten kezelt kérdéskört tárgyai
nak: ezek a CD-ROM és a marketing.

A CD-ROM ismert előnyei miatt a szerzők ja
vasolják enciklopédiák, tájékoztató kiadványok, 
katalógusok stb. beszerzését, valamint saját ka
talógusuk CD-ROM-on történő előállítását és 
rendszeres terjesztését. A legújabb szerzemé
nyekről online elérésű tájékoztatást terveznek. 
Kezdetben a saját katalógus CD-ROM kiadása 
külföldi partner részvételével történne (a gépi for
mátumra vitel és a sokszorosítási művelet kivéte
lével), később, ha az országban létrejönne egy, a 
CD-ROM kiadásával foglalkozó központ, úgy 
gazdaságosabb lenne ott készíttetni, hiszen a be
rendezés túl drága ahhoz, hogy bármilyen 
könyvtár önállóan beszerezze.

A marketinget eredetileg a nehéz piaci viszo
nyok hívták életre, s azóta céljait tekintve sokat 
módosult. Könyvtári alkalmazását akadályozó 
tényezők közé sorolható egyebek között a 
könyvtár jogi státusza (államilag finanszírozott 
kulturális intézmény volta), a tervelőírások, a mo
nopolhelyzet, a szolgáltatások és termékek hiá
nyossága, a megbízható statisztikai adatokon 
alapuló piaci információk és a piaci értelemben 
vett konkurrencia hiánya.

Ugyanakkor a cikk felhívja a figyelmet, hogy a 
könyvtárakban folyó marketing tevékenység 
több irányban is előmozdítható, ilyenek pl. a leg
hatékonyabb termék preferálása, a térítéses szol
gáltatásoknál a felhasználói csoportok fizetőké
pesség szerinti felosztása, az újabb számítógé
pes technológiákon alapuló tájékoztatás 
minőségi és mennyiségi meghatározása.

A szerzők kutatási javaslatai közül érdemes 
kiemelni a radikális gazdasági feltételek közötti 
irányítás és az állami információpolitika kérdése
it. Meg kell azonban említeni, hogy távlati elkép

zeléseik homályosak, és szinte visszaköszön a 
központi szerepkörök gigantomániája.

(Bíró Júlia)

Lásd még 261

Iskolai könyvtárak

92/235
WESTBERG, Ingrid: Schulbibliotheken in 
Schweden = Schulbibi.Aktuell. 1991. 4.no. 274- 
277. p.

Iskolai könyvtárak Svédországban

Iskolai könyvtár

Svédországban is nagy különbség van az ál
talános és a középiskolák könyvtári ellátása kö
zött.

Az általános iskolai könyvtárak korábbi állami 
támogatása 1981-ben megszűnt. E könyvtárakat 
többnyire egy-egy pedagógus vezeti, aki munká
jáért heti 2 tanítási óra kedvezményt kap. A nyit
vatartási idő: heti 5 óra. Néhány településen dip
lomás könyvtáros dolgozik az iskolában, e kivé
teles helyeken a forgalom is nagy. A könyvtárak 
állománya túlnyomórészt szépirodalomból ill. az 
anyanyelvtanításhoz kapcsolódó könyvekből áll, 
ismeretközlő műveket alig tartanak, a könyvtárak 
kis népkönyvtárakra emlékeztetnek.

A középiskolákban az 1978-ban elfogadott 
ajánlások szerint 900-1200 tanulónként 1,5 diplo
más könyvtáros és 1,5 könyvtártechnikus alkal
mazása a kívánatos, de nagyon sok helyen még 
igen távol vannak ettől. A nyitvatartási idő: heti 
22 óra. Azonban a fejlett középiskolai könyvtárak 
sem váltak még helyi taneszköz-központtá, mint 
az kívánatos lenne.

A könyvtárak, mindenek előtt az általános is- 
kolaiak munkájának támogatására iskolai könyv
tárellátó központokat hoztak létre. Ezek végzik a 
könyvbeszerzést (a kiválasztást nem!) és a fel
dolgozást, rendezvényeket szerveznek, közre
működnek az iskolai könyvtárosok és más peda
gógusok továbbképzésében. A 284 település-kö
zösség közül kb. 100-ban működik ilyen 
ellátóközpont, de minthogy napjainkban újra a
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decentralizálás eszméje került napirendre, né
hány központot a helyi önállóságra hivatkozva 
már be is zártak.

(Katsányi Sándor)

Egyéb könyvtárak és tájékoztatási intéz
mények

92/236
KOHL, Ernst: Collection development policies of 
parliamentary libraries = I FLA J. 17.vol. 1991. 
4. no. 389-394. p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Parlamenti könyvtárak állománygyarapítási 
politikái

Állománygyarapítás; Országgyűlési könyvtár

A parlamenti könyvtári szolgáltatások alapja 
az állomány. Az állománygyarapítási politikáknak 
a képviselők információigényeinek alapos elem
zésén kell alapulniuk. E vonatkozásban a könyv
tári dokumentumok következő csoportjait külön
böztethetjük meg: referensz-művek, sajtó- és 
egyéb média-információk, aktuális események 
mélyebb elemzései, szervezett érdekcsoportok 
(pártok, egyesületek stb.) publikációi, kormány
zati információk és hivatalos kiadványok, parla
menti dokumentumok, általános művek a jog, 
politikai tudományok, vezetés, nemzetközi kap
csolatok, honvédelem, közgazdaság, mezőgaz
daság, környezet és oktatásügy témájában. A 
cikk részletes irányelveket ad közre e dokumen
tumok gyarapításához.

(Autoref.)

92/237
VAN DER NEUT, Hans: Principles of government 
librarianship = INSPEL. 25.vol. 1991. 4.no. 261- 
269.p. Bibliogr. 4 tétel.

A kormányzati könyvtárosság elvei és a 
könyvtáros feladatai

Hivatali könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú

A kormányzati könyvtárak valójában szak- 
könyvtárak, politikai környezetben, de ezen kívül 
a vállalati-intézményi könyvtárak csoportjába is 
beletartoznak. A cikk példaként a minisztériumi 
könyvtárakra koncentrál. Tárgyalja a minisztériu
mi könyvtár létezésének okait, valamint a könyv
tár feladatait és funkcióit, beleértve a minisztériu
mon kívülieket is. A következő kérdésekkel rész
letesen is foglalkozik: szürke irodalom, bizalmas 
anyagok, a fenntartó minisztérium kettéválása, 
számítógépek használata. A szerző végezetül a 
minisztériumi könyvtár helyzetének megerősíté
sét célzó ajánlásokat ad közre.

(Autoref.)

MUNKAFOLYAMATOK 
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

92/238
MATHESON, Ann: Conspectus in Europe = Liber 
Q. 1.vol. 1991. 3.no. 346-351.p.

A Conspectus alkalmazása Európában

Egybehangolt állományalakítás

Az Egyesült Államokban a 80-as évek elején 
kifejlesztett Conspectus módszer kiválóan alkal
mas a könyvtári gyűjtemények szakterületi felmé
résére, az erősebben, ill. gyengébben képviselt 
diszciplínák megállapítására, melynek révén dön
tések hozhatók a kooperatív állománygyarapítás 
további irányairól. Az USA-ban előbb a Research
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Libraries Group (RLG), majd az Association of 
Research Libraries (ARL) is hasznosította a mód
szert.

A továbbiakban Kanada, majd Ausztrália 
könyvtárai vették át a Conspectust. Európában 
először a British Library (BL) hasznosítota 1985- 
ben, amikor saját gyűjteményeinek értékelésére 
vállalkozott. Ezután 11 skót vezető könyvtár vég
zett hasonló elemzést vele. A skót könyvtárak a 
felmérés után önkéntesen vállalták a közös állo
mánygyarapítási programban való részvételt. Az 
utóbbi időben más walesi és angol könyvtárak is 
igénybe vették. Mindezek alapján a BL online 
hozzáférhető adatbázist hozott létre a brit gyűjte
mények áttekintésére.

A BL főigazgatója, J.M. Smethurst 1987-ben 
javasolta a LIBER-nek, hogy európai viszonylat
ban is lássanak hozzá a Conspectus módszer 
hasznosításához. A LIBER vezető testületé felis
merte, hogy ennyi államban és ennyi nyelv eseté
ben nem lehet azonnali sikerre számítani. Olyan 
döntés született, hogy létre kell hozni a folyamat 
támogatására egy állandó munkacsoportot, 
melynek a Conspectus hasznosításának elősegí
tése végett segítenie kel! a különböző nyelvekre 
történő fordítást, az eltérő sajátosságokhoz való 
adaptációt, valamint a szükséges infrastruktúra 
(hálózatosítás, Conspectus-adatbázisok felállítá
sa stb.) megteremtését.

A munkacsoportban 10 ország, illetve régió 
képviselői kaptak helyet (Franciaország, Hollan
dia, Svájc, Ausztria, Portugália, Svédország, Ka- 
talónia, Spanyolország, Egyesült Királyság), szá
mítva a továbbiakban olasz, beiga és ír részvétel
re is. Remélni lehet, hogy Kelet-Európa is 
bekapcsolódik a munkába. Minthogy a munka 
mögött nem áll külön pénzügyi háttér, nem lehet 
arra számítani, hogy a munkacsoport minden ta
nácskozására el tud jönni az összes résztvevő. A 
jövő együttműködési térképét jelentősen befolyá
solhatják az egyes országok saját szándékai: 
példa erre Franciaország, ahol új nemzeti könyv
tári épületet terveznek. A munkacsoport ezért 
nem törekszik azonnal együttműködési megálla
podások kimunkálására, inkább magának a 
módszernek a terjedését igyekszik segíteni és fi
gyelemmel kísérni. Az eddigi tapasztalatok azt a 
következtetést sugallják, hogy

tovább kell fejleszteni a kérdőív bizonyos -  
főleg humán- és társadalomtudományi (történe
lem, vallás, jog stb.) -  területeit;

a nyelvi változatok (elkészült a holland, folyik 
a franciára fordítás, várható a német) elkészítése 
igen körültekintő munkát igényel; és

újra kell tárgyalni az egyes nyelvek kódolását. 
A LIBER fontosnak tartja az amerikai szerzők

kel való folyamatos konzultációt. Igen örvende
tes, hogy az RLG vállalta egy „clearing-house” 
szerepét, amelynek célja a Conspectus nemzet
közi fejlesztése. Várhatóan Európában is lesz 
egy Conspectus-adatbázis (vagy nemzeti adat
bázisok hálózata). Jelenleg a hollandok „vezet
nek” a programban. Itt negyven tudományos 
könyvtár vállalta a felmérésben való részvételt, a 
kezdeményező PICA felkérésére. Svédországban 
a nemzeti és két egyetemi könyvtár részleges fel
mérést hajt végre. Franciaországban a Biblio- 
théque Saint-Genviéve, míg Németországban a 
frankfurti Deutsche Bibliothek vállalta a kezdemé
nyező szerepét. Várhatóan komoly szerepet visz 
a további együttműködésben a nemzeti könyvtári 
igazgatók tanácsa (Council of European National 
Librarians, CENL).

(Sonnevend Péter)

92/239
REICH, Martina: Einstieg in die automatisierte 
Bibliotheksverwaltung am Beispiel von Erwer
bung und Inventarisierung mit LARS 
Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 6.no. 397-403.p. Bib- 
liogr. 6 tétel.

Res. angol nyelven.

A számítógépes könyvtári ügyvitel beindítása: 
a LARS rendszer alkalmazása a gyarapítás és 
a leltározás területén

Gépi állománygyarapítás; Gépi állomány-nyilván
tartás

A gyarapítási munkafolyamatok fontos szem
pontot jelentenek a könyvtári ügyvitel számítógé
pesítésének megtervezésében. A cikk azt a kon
cepciót ismerteti, amelynek alapján a LARS 
(Leistungsstarkes Archivierungs- und Retrieval- 
system) adatbázis-szoftver alkalmazásával a 
GSF Környezeti és Egészségügyi Kutatóközpont 
helyi gépi hálózatában elsősorban házi fejleszté
sű adatbázisokat építenek.
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A kutatóintézet központi könyvtára ezenkívül 
a könyvtári ügyvitel egyes részterületeit is számí
tógépesítette a LARS segítségévei. A cikk példá
kat közöl a gyarapítás területéről a szoftver adap
tálására és arra, hogyan valósulnak meg a mun
kafolyamatok a részleges számítógépesítés 
időszakában.

(Autoref.)

92/240
HERNON, Peter: Academic librarians and the li
brary and information science monograph: an 
exploratory study = Coli.Res.Libr. 52.vol. 1991.
6.no. 507-519.p. Bibliogr. 47 tétel.

Milyen könyvtár- és tájékoztatástudományi 
monográfiákat vásárolnak az egyetemi könyv
tárak: felmérés

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Igényku
tatás irodalom iránt; Könyvkiadás; Könyv
tártudományi szakirodalom; Monográfia -könyv
tári

Három felsőoktatási intézmény könyvtárosait 
(valamint posztgraduális képzésben részt vevő 
könyvtárosokat) kérdeztek csoportos és egyéni 
interjúk során és az eredményeket újra megbe
szélve, hogy megismerjék a könyvtári-informati
kai szakirodalom szerepét a könyvtári gyűjtemé
nyekben és a könyvtárosok saját szakirodalom
olvasási szokásait. A gyakorló könyvtárosok a 
nagypéldányszámú szakfolyóiratokból szerzik 
szakmai tájékozottságukat. Úgy vélik, a könyvek 
másodlagosak, a vizsgálati eredmények frisseb
ben, és kivétel nélkül megjelennek a folyóiratcik
kekben. Ha mégis olvasnak szakkönyvet, ezek 
vagy egyes részterületek gyakorlati kézikönyvei, 
kutatási módszereket ismertető könyvek, vagy 
egy-egy terület szakirodalmát összefoglaló és is
mertető művek. Használják a statisztikai kiadvá
nyokat is. Ahol nincs könyvtárosképzés, a könyv
tár általában keveset költ könyvtári szakiro
dalomra, hiszen nem lesz kihasználtsága az 
anyagnak. Feltételezik, hogy szükség esetén sa
ját szakirodalmukat könyvtárközi kölcsönzéssel 
megszerezhetik a könyvtárosokat is képző más 
felsőoktatási intézmény könyvtárából. Mind a ki
adók, mind a felsőoktatási könyvtárosok úgy lát
ják, hogy a szakkönyv, a monográfia veszít jelen

tőségéből a könyvtárügyi szakirodalomban. A 
könyvtárak anyagi lehetőségeik lényegesen na
gyobb hányadát fordítják periodika-beszerzésre 
és a technikai lehetőségek használatára, a 
könyvbeszerzések terhére is. Döntéseikhez a ve
zető könyvtárosok is gyakrabban használják in
terperszonális információforrásaikat, ide értve az 
elektronikus levelezés új lehetőségeit is, a szak- 
irodalmat pedig ilyenkor is leginkább a könnyen 
hozzáférhető (az irodában kéznél lévő) monográ
fiák és lapok kéviselik.

(Mohor Jenő)

Lásd még 236, 267, 293, 297-298

Állományvédelem

92/241
CHEPESIUK, Ron: Cambodian libraries in crisis: 
the Cornell University Library preserves a herit
age = Wilson Libr.Bull. 66.vol. 1992. 5.no. 30- 
33.p.

A Cornell Egyetem könyvtárának állományvé
delmi programja a kambodzsai könyvtárak
megsegítésére

Állományvédelem; Könyvtárügy; Támogatás 
-más országnak

A Kambodzsai Népirtás Múzeumának képei 
egymillió ember -  köztük könyvtárosok, tanárok, 
diákok -  legyilkolásáról tudósítanak. A vörös 
khmerek 1975-ben kezdett radikális társada
lomátalakítási „kísérlete” egy tisztán falusi agrár
társadalmat akart megteremteni. Elég volt, ha va
laki szemüveget hordott, hogy elpusztítsák. De 
nem kellettek az ősi buddhista szobrok, könyvek 
vagy egyéb írásművek sem. A korábbi Nemzeti 
Könyvtár dokumentumait szétszórták, az épület
ből pedig disznóólát csináltak. A könyvek egy ré
sze az úton hevert, más részét a folyóba dobál
ták. A Kambodzsába látogató amerikai könyv
tárosnak a helyi kollégák mindegyike 
rémtörténeteket mesél a holocaustról. Megma
gyarázni nem tudják, miért történt így, legtöbbet 
az átélt sokkról egy tanmese árul el. A skorpió rá
venni igyekszik a békát, hogy vigye át a folyón.
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Miért tegyem, hisz utána megölsz -  mondja az. 
Miután mégis sikerült a rábeszélés, s a folyó kö
zepén tartanak, a skorpió megszúrja a békát, s 
kettejük fulladozása közben kérdezi az utóbbi, 
miért tetted? Ilyen a természetem -  válaszolja a 
skorpió.

A vörös khmerek 1979-es elűzése után sokfe
lé gondolkodtak a megsegítésen. A Cornell Uni
versity segélyprogramja, melyet a Henry Luce 
Foundation finanszírozott (majd később a Ch. 
Reynolds Foundation) 1989-ben kezdődött. Az 
egyetem restaurátor szakembere, J. Dean és két 
kelet-ázsiai szakértő kollégája három hetet Kam
bodzsában töltöttek a helyzet konkrét felmérésé
re. Az egyetem már korábban is számos jelentős 
kelet-ázsiai programot kezdeményezett, így pl. 
az Echols Gyűjtemény évi 600 ezer dolláros ke
rettel a világ legnagyobb kambodzsai témájú ál
lományát hozta létre. 200 ezer dokumentum 
származik Dél-Kelet-Ázsiából, s a világ számos 
nyelvén megjelenő 800 újság biztosítja a minél 
teljesebb információs alapot. Kétezer kötetnyi 
kambodzsai állományukat mikrofilmre vették, s 
egy példányt a Kambodzsai Nemzeti Könyv
tárnak adományoztak. Voltaképpen a Cornell a 
leggazdagabb amerikai könyvtár a délkelet-ázsiai 
témakörben.

A három utazó számára a bonyodalmak már 
a vízumok beszerzésével kezdődtek, minthogy 
1989-ben nem volt diplomáciai kapcsolat a két 
ország közt. A kambodzsai helyzetkép pedig 
rendkívül lehangoló volt. Semmiféle munkaesz
közzel nem rendelkeznek a kambodzsai könyv
tárakban, még késsel és ollóval sem, s az egész 
országban csak két másoló berendezés van. A 
cseppnyi (havi 6 dollár) fizetés kiegészítésére 
mindenki konyhakertet gondoz. A személyzet 
nem rendelkezik könyvtári gyakorlattal (egyetlen 
személyt találtak, aki már a vörös khmerek hata
lomátvétele előtt is a könyvtárban dolgozott). 
Kambodzsában nem létezik könyvtári rendszer, a 
nemzetin kívül csak néhány könyvtár „működik” 
(de még a nemzeti könyvtárnak sincs se költség- 
vetése, se igazgatója, se írott működési szabály
zata).

A mindösszesen 350 megmaradt kambodzsai 
kézirat siralmasan néz ki. Az épületbe beesik az 
eső, nincsenek ablaküvegek, s a bogarak a vö
rös khmerek után megmaradt anyagok egyötö
dét szétrágták. A könyvtári anyagok egy része 
teljesen hasznavehetetlen (orosz nyelvű marxista 
irodalom stb.). A Phnom Penh-i Egyetem Könyv

tárában 72 darab kambodzsai nyelvű könyv van, 
a többi pár ezer franciául, angolul, oroszul stb. 
jelent meg. A diákoknak így nincs mit olvasniuk. 
Az egyetemi korábbi személyzetéből és hallgató
iból 96% áldozatul esett a népirtásnak. Az ameri
kai szakértőknek sikerült a szingapúri „hátsó 
bejáraton" keresztül konzerválási anyagokat el
juttatni. Dean gesztikulálással tanította meg kam
bodzsai kollégáit a legfőbb teendőkre. A legna
gyobb problémát a rovarok jelentették. A Cornell 
Egyetem biológusai felfedezték, hogy egy olva
sószemfa nevű kambodzsai növény levéből jó 
rovarriasztó szert lehet készíteni. Hasonlóan 
alapkérdés a kambodzsai nemzeti könyvtár fenn
tartása, munkatársainak ellátása. 1991 őszén 
Deanék újabb látogatást tettek, keresve egy ke
let-ázsiai konzerváló központ felállításának lehe
tőségeit.

(Sonnevend Péter)

92/242
PACEY, Antony: Aikaiine „permanent” paper = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991.6.no. 412-414.p.

A lúgos „tartós” papír

Papír; Papírgyártás; Szabvány

A kanadai könyvtári szakemberek az alkalikus 
(lúgos kémhatású) és az alkalikus „tartós” (per
manent) papír használatát igyekeznek előmozdí
tani a kanadai kormányzati és privát kiadók által 
kiadott kiadványok védelmére. Az alkalikus „tar
tós” papír használatára való áttérés („tartósának 
azt a papírt hívják, amely megfelel az Amerikai 
Szabványügyi Hivatal új, Z39.48-199X szabványa 
előírásainak), dollármilliókat takaríthatna meg a 
jövő könyvtárai számára, és segíthetne megaka
dályozni Kanada publikációs örökségének az el
veszítését. Ezen túlmenően az alkalikus és az al
kalikus „tartós” papír gyártása -  ellentétben a 
savas papírral -  a környezet számára is előnyös.

(Autoref. alapján)

92/243
FRASE, Robert W.: Permanent paper: a progress 
report = IFLA J. 17.vol. 1991. 4.no. 366-370.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.
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Tartós papír: milyen haladás történt mostaná
ig?

Állományvédelem; Papír; Savtalanítás; Szabvány

Az 1989-es párizsi konferenciáján az IFLA 
meghozta első határozatait a savmentes (alkali- 
kus -  lúgos kémhatású), tartós papírra vonatko
zóan. Nyomást kívántak gyakorolni a kiadókra, a 
nemzeti kormányokra és a nemzetközi szerveze
tekre, hogy a 19. század közepe óta általánosan 
használt, rövid életű savas papír helyett ilyen pa
pírt alkalmazzanak. Felszólították a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezetet, hogy fejlesszen ki 
nemzetközi szabványt az ilyen papírokra. Ami a 
kiadók alkalikus papírhasználatát illeti, az IFLA 
ezirányú céljainak elérése érdekében jelentős ha
ladás történt, de még sok a tennivaló. A cikk a jö
vőre vonatkozó teendőket is összefoglalja.

(Autoref.)

92/244
SMITH, Richard D.: Disaster recovery: problems 
and procedures = IFLA J. 18.vol. 1992. 1.no. 13- 
24.p. Bibliogr. 23 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Könyvtári katasztrófák: a megelőzés, ill. a 
helyreállítás problémái és eljárásai

Biológiai kártevők; Elemi károk; Munkaszerve
zés; Savtalanítás

A könyvtárvezetők elvileg megszerezhetik 
azokat az ismereteket, kommunikációs lehetősé
geket, képességeket, személyzetet és eszközö
ket, amelyek a katasztrófák megelőzéséhez vagy 
minimalizálásához szükségesek. A cikk szerint a 
katasztrófamegelőzés alapvető feltételei az elő
zetes tervezés, a megfelelő finanszírozás, a fel
adatok szétosztása, a vezetés támogatása és az 
állandó készenlét. A katasztrófát mint huszadik 
századi technológiákat vagy felgyorsult romlási
öregedési folyamatokat szemlélve prioritásokat 
ad közre. Ismertet néhány katasztrófakezelő 
technológiát, amelyek kiküszöbölik a véletlen ka
tasztrófákat és minimalizálják a nagyszabású ál
lományveszteség lehetőségét. Többek között a

következő megelőző, ill. visszaállító technológiá
kat tárgyalja: légkondicionálás, fertőtlenítés, az 
átnedvesedett állomány szárítása, és tömegmé
retű állományvédelmi eljárások.

(Autoref.)

92/245
PEATHER, John: The preservation of informa
tion: principles and practice of format conversion 
= Libr.Rev. 40.vol. 1991. 6.no. 7-12.p. Bibliogr. 
15 tétel.

Információk megőrzése: a formátum-konver
zió elvei és gyakorlata

CD-ROM; Konverzió; Konzerválás; Megőrzés; 
Mikrofilmezés

A könyvtári anyagok állományvédelmi megőr
zése kapcsán a cikk a következő kérdéseket 
vizsgálja:

- miért őrizzük meg a dokumentumát és ki 
számára;

- mik a formátumkonverzió előnyei:
- milyen technológiák léteznek;
- mi az alkalmazott gyakorlat és politika.
A „miért” kérdésére a válasz látszólag egy

szerű: hogy használni lehessen őket. De ez nem 
teljesen igaz, mert a ritka, kötésében, tipográfiá
jában, illusztációjában művészi értéket képviselő 
művek értéke túlmegy a benne lévő szöveg fon
tosságán, s ezért az ilyen műveket a láthatóság, 
a „kézbefoghatóság”, a múzeumi kiállíthatóság 
kedvéért is érdemes megőrizni.

A megőrzés haszonélvezői elsősorban az ol
vasók, hiszen a könyveket a könyvtárak azért 
tartják, hogy használják őket. Az olvasókat pedig 
elsősorban a könyvek tartalma, nem pedig eszté
tikai értéke, fizikai formája érdekli -  ezért van, 
hogy a formátumkonverzió útján megvalósított 
megőrzés a legjelentősebb a modern állomány- 
védelmi technikák fegyvertárában. Előnyei a kö
vetkezők.

1. Az információk megőrizhetők az eredeti do
kumentum negőrzése nélkül. A helyettesítő for
mátumok általában könnyen sokszorosíthatók, 
tárolhatók és kezelhetők. Mivel a sokszorosított 
példányok értékesíthetők, a befektetés költségei 
megtérülnek.
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2. A formátumkonverzió általában valamilyen 
szerkesztési beavatkozással is jár, ami javítja a 
művek hozzáférhetőségét. így például a helyette
sítő formátumokhoz sokszor mutatókat, kataló
gusokat készítenek. Hiányos időszaki-kiadvány 
évfolyamok esetében a hiányzó számokat más
honnan pótolják, így a helyettes állomány telje
sebb lesz, mint az eredeti.

3. Az eredeti példányok könnyebben, széle
sebb körben hozzáférhetővé válnak.

A formátumkonverziónak napjainkra -  dur
ván -  háromféle technológiája fejlődött ki: a fak
szimile, a mikrofilmezés és a digitalizálással járó 
elektronikus tárolás.

A fakszimile nyomtatás már több, mint három
száz éves. Különösen a múlt század elején volt 
divatban, de igazán a litográfia felfedezése és az 
újabb nyomdai technológiák kifejlesztése tette le
hetővé széles körű alkalmazását.

A legelterjedtebb helyettesítő formátum a mik
rofilm. E technológia úttörője a New York Public 
Library volt a harmincas években. A mikrofilm fő 
előnye, hogy előállítása olcsó, helyigénye kicsi, 
könnyen sokszorosítható, szabványosítása, bibli
ográfiai számbavétele megoldott, és az eredeti 
kép hű reprodukcióját adja vissza.

Az elektronikus tárolás legtöbb válfajának al
kalmazása során csak a szöveget tárolják, így az 
eredeti fizikai megjelenés nem reprodukálható, 
bár a kapcsolódó optikai technológiával már si
került megoldani, hogy a használó szeme előtt 
az eredeti oldalformák jelenjenek meg. Legelter
jedtebb a CD-ROM, azonban ennek használata 
még mindig ritka, különösen a mikrofilmhez ké
pest.

Ami az alkalmazott gyakorlatot illeti, a felso
rolt technológiák között még mindig a mikrofil
mezésé a vezető szerep. Az elmúlt év számos je
lentős projektje közül érdemes megemlíteni a 
University of Microfilm hamarosan befejeződő 
programját, amelynek során az összes 1700 előt
ti brit könyvet mikrofilmre veszik. Terjedőben van 
az újságok-napilapok mikrofilmezése is. A New 
York Public Library a savas papír miatt elporladó 
dokumentumok megmentése céljából indított 
mikrofilmezési programot, s példáját más könyv
tárak is követték. A Mellon alapítvány jóvoltából a 
British Library és más brit könyvtárak kezdtek ko
ordinált mikrofilmezési programokba.

(Novák István)

Feldolgozó munka

92/246
DIERIG, Thomas -  HORNY, Silke -  HÖPFNER, 
Karin [et al.]: Untersuchungen zur Einführung 
eines „Allgemeingültigen Bibliographischen 
Codes (ABC)” beim Südwestdeutschen Biblio
theksverbund (SWB-Verbund) = ABI-Tech.
11.Jg. 1991. 3.no. 173-190.p. Bibliogr. 9 tétel.

Res. angol nyelven.

Vizsgálódások az általános bibliográfiai kód 
bevezetésével kapcsolatban a Délnyugat-né
met Könyvtári Hálózatban

Dokumentumleírás; Gépi
Letöltés

Gyakran felmerül az igény arra, hogy offline 
előállított katalógusadatokat a nagy bibliográfiai 
adatbázisok át tudjanak venni, ill. hogy a dup
lumtételeket gépi úton ki lehessen választani. Az 
SWB (Délnyugat-német) könyvtári hálózatban 
ennek megoldására történt kísérlet. A szerzők, 
testületek neveiből, a címbői és a bibliográfiai re
kord más fontos elemeiből meghatározott kritéri
umok alapján ún. általános bibliográfiai kódot 
(német rövidítése: ABC) állítottak elő. Ennek al
kalmazását aztán az SWB adatállományán kipró
bálták. Azt tapasztalták, hogy a kód alkalmazása 
sokat ígérő egy adatállományon belül (duplumok 
kiszűrése, hibák felismerése, duplummentes le
töltés külső adatbázisokból). Az első vizsgálat 
után még nyitott kérdés, hogy a kód alkalmas-e 
különböző adatállományok összevonására.

(Autoref.)

92/247
ZENG, Lei: Automation of bibliographic control 
for Chinese materials in the United States = 
lnt.Libr.Rev. 23.vol. 1991. 4.no. 299-319.p. Bib
liogr. 55, 22 tétel.
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A kínai dokumentumok bibliográfiai számba
vételének automatizálása az Egyesült Álla
mokban

Ázsiai gyűjtemény; Formátum -gépi; Gépi doku
mentumleírás; Nem latin betű

A kínai és a többi kelet-ázsiai nyelvű anyagok 
bibliogáfiai számbavételének automatizálása fon
tos, mert ezek az anyagok fontos szerepet ját
szanak az információkhoz való gyors, nemzetkö
zi szintű hozzáférésben, a fizikai, politikai és nyel
vi határokon keresztül. Tíz évvel ezelőtt a Library 
of Congress és a Research Libraries Group prog
ramot indított a kínai, japán és koreai nyelvű bib
liográfia leírások automatizálására. Mára sikerült 
elérni, hogy a legtöbb kelet-ázsiai könyvtár 
Észak-Amerikában ezeket a dokumentumokat 
számítógépen dolgozza fel, ahogyan ez a nyuga
ti nyelvek esetében már évek óta megszokott 
gyakorlat. A cikk megkísérli összefoglalni a pro
jekt legfontosabb fázisait. A szemle, amely a 
hangsúlyt a kínai anyagok bibliográfiai számba
vételének gépesítésére helyezi, az amerikai bibli
ográfiai szolgáltató rendszerek (utilities) szerepét 
hangsúlyozza, mert a gépesítésben az Észak- 
Amerikában lévő kelet-ázsiai könyvtárak játszot
ták a vezető szerepet, nem pedig a kínaiak vagy 
a tajvaniak.

(Autoref.)

§2/248
SCHULZ, Ursula: Einführung in die Grundlagen 
der inhaltlichen Erschliessung mit BISMAS am 
Fachbereich BID der FHS Hannover = ABI-Tech.
11.Jg. 1991.4.no. 289-296.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Bevezetés a tárgyi feltárás alapjaiba a BISMAS 
szoftverrel a hannoveri szakfőiskola könyvtári, 
tájékoztatási és dokumentációs tanszékén

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Oktatás -számító
géppel; Tárgyi feltárás

A tárgyi feltárás oktatásában ki kell térni a gé
pi indexelés alapelveire és a gépi információkere
sés követelményeire. Didaktikai szempontból eh

hez nem elegendőek az elméleti előadások. A 
BISMAS szoftver kezdők számára is könnyen ke
zelhető; a hannoveri szakfőiskola könyvtári, tájé
koztatási és dokumentációs tanszékén ez a 
program igen alkalmasnak bizonyult a tárgyi fel
tárás gyakoroltatására az elsőéves hallgatókkal. 
A cikk példákat közöl ennek lépéseire.

(Autoref.)

92/249
WILSON, Ruth: The BookshelF thesaurus: treas
ure or trauma? = Libr.Rev. 40.voi. 1991. 6.no. 
42-49. p.

A BookshelF nevű integrált könyvtári rendszer 
tezaurusz modulja: felmérés a használatáról

Felmérés; Hatékonyság; Integrált gépi rendszer; 
Tárgyi feltárás; Tézaurusz

A cikk röviden ismerteti a BookshelF nevű au
tomatizált könyvtári rendszer tezaurusz-modulját. 
E modul működésére és használatára irányulóan 
felmérést végeztek. A kérdőívet visszaküldő 23 
intézmény válaszait elemezték -  ennek eredmé
nyeit ismerteti a cikk. A kérdések három széles 
területet öleltek fel: a tezaurusz használata, a 
deszkriptor-kiválasztás gyakorlata, valamint a 
modul erősségei és problémái. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a tezauruszt többféleképpen 
használják, és több közös problémára és lehet
séges megoldásra is fény derült. Következtetés
ként a szerző megállapítja, hogy a modul nincs 
maximálisan kihasználva, és a problémák nincse
nek megfelelően megoldva.

(Autoref.)

Lásd még 205, 303

Katalógusok

92/250
BERTRAND, Roland: Le catalogue, les biblio- 
théques et la modernité = Bull.Bibi.Fr. 36.tom. 
1991. 4.no. 295-302.p.

Rés. angol nyelven.
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A katalógus, a könyvtárak és a korszerűség

Katalógus; Online katalógus

A katalógus kihalásra van ítélve. Ez az infor
mációkeresési eszköz egyre elavultabbá válik az 
új információtechnológiák erősödő nyomása 
alatt. Persze: halála csak azért történik, hogy fel- 
ismerhetetlenül újjászülessen, használóinak a ré
ginél nagyobb hasznára és megelégedésére. Ez 
a XIX. századi maradvány, amelynek információ- 
tartalmát 20 éven keresztül próbálták kétségbee
setten modernizálni, elkerülhetetlenül eltűnik a 
színről, és olyan információkereső rend
szereknek adja át a helyét, amelyek inkább a do
kumentum tartalmával, mint hordozójával foglal
koznak.

(Autoref.)

92/251
MIFFLIN, Ingrid -  WILLIAMS, Jean: Online cata
log maintenance: the role of networks, compu
ters, and local institutions = Inf.Technol.Libr. 
10-vol. 1991.4.no. 263-274.p. Bibliogr. 11 tétel.

Online katalógusok karbantartása: a hálóza
tok, számítógépek és helyi intézmények sze
repe

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Kata
lógusszerkesztés; Online katalógus; Szoftver

A cikk az online katalógusokban található in
formációk karbantartásának, aktualizálásának 
fontosságát hangsúlyozza. Az első rész az online 
katalógusok karbantartásának azokat a szem
pontjait tárgyalja, amelyek együttműködés (kata
logizálási hálózatok) útján, vagy automatikusan, 
számítógépi programok segítségével oldhatók 
meg. A második rész a Washington State Univer
sity gyakorlatát ismerteti, amely helyi online kata
lógusa aktualizálásához a Western Library Net- 
work-öt használja.

(Autoref.)

92/252
HANCOCK-BEAUUEU, Micheliné: User friendli
ness and human-computer interaction in online 
catalogues = Program. 26.vol. 1992. 1.no. 29- 
37.p. Bibliogr. 11 tétel.

Online katalógusok: használó-barátságosság 
és ember-gép kapcsolat

Ember-gép kapcsolat; Katalógushasználat; On
line katalógus

Az online katalógusok „használói barátságos
ságát” a köztudatban az határozza meg, hogy 
használatukat milyen könnyen lehet megtanulni, 
illetve milyen könnyen lehet használni őket. A je
len cikk a kérdést a használói interfész (a rend
szer és a használó érintkezési pontja) megterve
zése és az online katalógusokban történő ember
gép párbeszéd természete közötti összefüggés 
vonatkozásában vizsgálja.

Az interaktív információkereső rendszerek a 
következő komponensekből tevődnek össze: a 
nyers adatbázis, a keresőszoftver, az interfész és 
a használó. Az interfész és a keresőszoftver 
együttesen mint közvetítő mechanizmus működ
nek a használó és az adatbázis között. Az infor
mációkeresés teljes folyamata három szinten tör
ténik. A nyers adatbázis és a keresőszoftver 
„között” van a szemantikai amely azt hatá
rozza meg, hogy a keresés tárgyai hogyan van
nak meghatározva, azaz a dokumentumok ho
gyan vannak képviselve-kifejezve a bibliográfiai 
rekordokban. A következő, a
keresőszoftver és az interfész között képzeljük el. 
Ez a feladat végrehajtásához szükséges művele
tekkel: a keresési stratégiákkal és taktikákkal 
kapcsolatos. Végül a k a 
használó és az interfész között az a párbeszéd
lehetőség (menük, parancsok használatával elő
álló input-output), amelyet a rendszer biztosít a 
használó számára.

Vizsgáljuk meg, hogy e szintek mit jelentenek 
az online katalógus esetében. A 
szintjén a használói barátságosságot a parancs
nyelv, ill. a parancsokat aktivizáló menürendsze
rek határozzák meg. Bebizonyosodott, hogy a 
sok opció zavaró a használó számára. Nem sze
rencsés pl. a szerző/cím kombinácójára épülő 
keresést és a szerző és cím szerinti keresést kü- 
lön-külön is biztosító funkciókat beépíteni a me
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nübe, akárcsak az ISBN vagy az osztályozási 
jelzet szerinti keresés lehetőségét -  ezeket érde
mes egy, csak a könyvtárosok számára rendel
kezésre álló interfészben elhelyezni. A használói 
elégedettséget lényegesen növelni lehetne a CD- 
ROM-oknál újabban alkalmazott ún. WIMP-kör- 
nyezet bevezetésével (WIMP = windows, icons, 
mouse, pull-down menus -  ablakok, szimbólum- 
képek, egér, „lehúzható” menük).

Ide tartozik az output kérdése is, azaz hogy 
pl. a rendszer milyen formában (teljes, rövidített, 
vagy csonkolt alakban) jeleníti meg a kérdésre 
vonatkozó találatokat, ezek hogyan vannak elhe
lyezve a képernyőn, továbbá rendezi-e őket a 
rendszer valamilyen szempont szerint stb. Saj
nos e kérdésekre vonatkozóan semmilyen kon
szenzus vagy irányelv nem létezik, ezért a legkü
lönbözőbb megoldásokkal találkozhatunk.

A keresési mechanizmus (szintaktikai szint) 
vonatkozásában a fő kérdés az, hogy a keresés 
mely lépéseinek elvégzését bízzuk a rendszerre, 
vagyis hogy mi legyen láthatatlan a használó 
számára, illetve mely lépéseket nem szabad au
tomatikusan elvégeztetni a programmal. Itt a kö
vetkező tényezőket kell figyelembe venni:

- a keresendő mezők és a keresési útvonal 
megválasztása;

- Boole rendszerek (csak a kérdés és a doku
mentum pontos megegyezése ad találatokat) 
vagy az ún. „legjobb egybeesés” elve alapján 
működő rendszerek (a program rangsorolja a ta
lálatokat az egybeesés mértéke szerint, pl. OKA
PI, LIBERTÁS) használata -  a használók az 
utóbbiakat részesítik előnyben;

- keresési segédeszközök (automatikus he
lyesírásellenőrzés, szótőkeresés) alkalmazása.

A szemantikai szinten a problémák abból 
adódnak, hogy a bibliográfiai rekord szövege, 
amelyre a keresés épül, nem tükrözi megfelelően 
a dokumentum tartalmát. E cél érdekében a sza
bad szöveget kiegészítő tárgyköri struktúrákra 
(pl. tezaurusz) van szükség.

Összefoglalásként az mondható el, hogy az 
online katalógusok tervezői -  néhány új rend
szer, pl. az OKAPI kivételével -  nem a használók 
keresési szokásaiból indultak ki. A létező rend
szereken lehet ugyan javítani, de az ember-gép 
párbeszéd minőségének lényeges megjavításá
hoz egy integrált megközelítésre van szükség, 
amely az információkeresés mindegyik tárgyalt 
alkotóelemét, ill. szintjét figyelembe veszi.

(Novák István)

92/253
HENRY, Helen K.: Human-computer interfaces 
and OPACS: introductory thoughts related to IN- 
NOPAC = Libr. Hi Tech. 9.vol. 1991. 2.no. 63- 
68.p. Bibliogr.

Ember-gép kapcsolat és online katalógusok: 
bevezető gondolatok az INNOPAC-kal kap
csolatban

Ember-gép kapcsolat; Online katalógus

Az ember-gép kapcsolat területének kutatása 
irányt mutat az online katalógusok fejlesztésé
hez, hogy a használók minél barátságosabb kör
nyezetben elégíthessék ki információigényeiket. 
A cikk röviden ismerteti az eddig kifejlesztett em
ber-gép kapcsolatokat, amelyeket két széles ka- 
tegórióba sorol, úm. párbeszédes (természetes 
nyelv, parancsnyelv stb.) és tárgyra-orientált 
(grafikák, képek, ablakok segítségével történő ki
választás valamilyen mutatóval, pl. egérrel), majd 
a jó ember-gép kapcsolat alapvető jellemzőit tár
gyalja. A vizsgált fogalmakat arra használja fel, 
hogy értékelje a San Diego University Library IN- 
NOPAC rendszerét, a PAC-ot. Végső következte
tésként megállapítja, hogy a PÁC nem tökéletes, 
mint ahogy semmilyen rendszer sem az, mind
azonáltal sokat tett azért, hogy kiküszöbölje a 
második generációs online használói katalógu
sok hiányosságait.

(Autoref.)

92/254
HANCOCK-BEAULIEU, Micheliné: Les cata
logues en ligne jugés par les utilisateurs = 
Bull.Bibl.Fr. 36.tom. 1991. 4.no. 312-315.p.

Rés. angol nyelven.

Hogyan ítélik meg az online katalógusokat a 
használók?

Felmérés; Hatékonyság; Katalógushasználat; 
Online katalógus

A szerző először röviden áttekinti az online 
katalógusok használatára irányuló kutatásokat, 
különös tekintettel a különféle adatgyűjtési mód
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szerekre. Kifejlesztettek egy OLIVE nevű mikro- 
számftógépi szoftvert, amely a PC-kre telepített 
„előlapként” (front-end) lehetővé teszi a keresési 
tranzakciók regisztrálását és egy online kérdőív 
kitöltését. Ennek segítségével vizsgálható a kere
ső szándéka, a keresőkérdés megszerkesztése 
és eredménye -  mindez több kereskedelmi szol
gáltató rendszer használata esetén. Ezután a 
cikk ismerteti az OKAPI nevű harmadik generáci
ós prototípus rendszert, amely már képes figye
lembe venni a használói visszacsatolásokat is.

(Autoref.)

92/255
SINNO-RONY: Les hypercatalogues: nouvelles 
perspectives pour les OPAC = Bull.Bibl.Fr. 
36.tom. 1991. 4.no. 303-311.p. Bibliogr. 17 tétel.

Rés. angol nyelven.

Hiperkatalógusok: online katalógusok új lehe
tőségei

Hiperszöveg; Katalógushasználat; Online kataló
gus

A jelen cikk bemutatja, hogy a hiperszöveg- 
technológiát hogyan alkalmazzák az online ka
talógusokban való keresésre. E technika haté
konyabbá teszi a hagyományos OPAC hasz
nálatát, egyrészt azért, mert az indexben 
nem-lineárisan is lehet keresni, másrészt mert a 
megjelenített bibliográfiai tételek között bön
gészve új keresőkérdés állítható elő a képer
nyőn megjelenő adatok alapján. Ezen új lehető
ségeket nagyobb adatbázisoknál is lehetne al
kalmazni, akár tezaurusz-, akár tárgyszójegyzék 
alapú keresésekre.

(Autoref.)

92/256
KALIN, Sally W.: Support services for remote 
users of online public access catalogs = RQ. 
31-Vol. 1991.2.no. 197-213.p. Bibliogr. 55 tétel.

Pótlólagos szolgáltatások azok számára, akik 
nem helyben használják a könyvtár online ka
talógusát

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Hasz
nálók képzése; Online információkeresés; On
line katalógus

A könyvtárhasználók ma már a könyvtáron kí
vül is hozzáférhetnek az automatizált könyvtári 
rendszerekhez. Otthonaikból, hivatalaikból ké
nyelmesen elérhetik az online katalógusokat, in
dexeket, teljes szövegű adatbázisokat és ese
ménynaptárakat. Mivel az információs szakem
berek igen keveset tudnak ezekről a használókról 
-  kik is ők, hogyan használják az információs 
rendszereket, milyen problémákkal találkoznak - ,  
gyakran „láthatatlan használókéként emlegetik 
őket. Az online katlógusok egyre nagyobb szá
mú távoli használói több figyelmet és támogatást 
érdemelnének a könyvtárosoktól. A jelen cikk 
ezen használói csoportra koncentrál: vizsgálja 
személyi jellemzőiket, az online katalógusokkal 
kapcsolatos problémáikat és azt, hogy a könyv
tárosok hogyan tudnák megfelelően segíteni 
őket szükségleteik kielégítésében.

(Autoref.)

Információkeresés

92/257
SARACEVIC, Tefko -  KANTOR, Paul: Online 
searching: still an imprecise art = Libr.J. 116.vol. 
1991.16.no. 47-51.p. Bibliogr.

Online információkeresés: még .mindig bi
zonytalan mesterség

Felmérés; Online információkeresés; Relevancia

Jóllehet a gyakorlat kiválóan működhet tudo
mányos megalapozottság nélkül is, ahhoz, hogy 
az online keresés gyakorlatát és a információke
resési rendszereket javítani lehessen, tudo
mányos kutatásra van szükség. Mivel a jövő in
formációs rendszerei (szakértő rendszerek, hi
perszöveg stb.) beépített emberi intelligenciára
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épülnek, fontos, hogy pontosabban megértsük 
és modellálni tudjuk az információkereső szak
emberek keresési viselkedését, módszereit. E cé
lokat kívánta szolgálni a cikkben ismertetett kuta
tás, amelynek keretében 40 kérdés természetét 
és keresését vizsgálták, 39 professzionális online 
kereső bevonásával. Miután minden egyes kere
sőt teszteltek szakmai gyakorlatuk szempontjá
ból, minden egyes kérdésre kilenc keresést vé
geztek a DIALOG rendszerben. A kilenc kérdés
ből ötöt öt különböző kereső végzett, négyet 
pedig úgy hajtottak végre, hogy a keresőfogal
mak kiválasztására különféle forrásokat használ
tak.

Egy ezzel párhuzamos kísérletben 21 kereső
vel megvizsgáltatták a kérdéseket, és különféle 
jellemzők szerint (szakterület, bonyolultság, bele
értett, de ki nem mondott fogalmak stb.) csopor
tosították őket.

A 360 keresés 5411 tételt eredményezett, 
amelyek közül 2971 bizonyult teljesen vagy rész
ben relevánsnak. Az eredményeket különféle 
módszerekkel elemezték, közöttük az informá
ciótudományban új, valószínűségszámítási mód
szerrel is. így arra voltak kíváncsiak, hogy 
mennyi a valószínűsége annak, hogy egy kikere
sett tétel egy bizonyos típusú keresésnél, bizo
nyos típusú kérdéseknél, bizonyos módszerű ke
resés mellett és bizonyos típusú keresők által ke
resve releváns lesz, ill. nem lesz releváns. Azt is 
meg szerették volna tudni, hogy milyen mértékű 
az átfedés a keresőkifejezések kiválasztásában 
és a keresés természetében, ha ugyanazt a kér
dést különböző keresők keresik.

Az eredmények igen kevés törvényszerűséget 
mutattak ki. A szakma valószínűleg nincs is tuda
tában, hogy a keresésekben mennyire kevés a 
megegyezés, azaz hogy milyen kicsi az átfedés a 
különféle keresők kérdésértelmezésében és ke
resési gyakorlatában. Mindebből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy az online információkeresés 
messze van attól, hogy tudománynak lehessen 
nevezni. A jelenlegi keresési irányelvek, szabá
lyok és útmutatók nem veszik figyelembe, hogy 
mi történik a valóságban. Azt mondhatjuk, hogy 
nincs semmiféle elfogadható módszer, átfogó és 
következetes irányelv, amely az online informá
ciókeresés útmutatójaként szolgálhatna. A kere
sés még mindig művészet, mégpedig meglehe
tősen kevéssé megfogható és meghatározható 
művészet.

(Novák István)

Lásd még 249, 252-253, 290, 295, 304

Olvasószolgálat, referensz

92/258
HALSTED, Deborah D. -  NEELEY, Dana M.: To 
eat or not to eat -  in the library = 
Coll.Res.Libr.News. 52.vol. 1991. 11.no. 709- 
710.p.

Enni vagy nem enni -  a könyvtárban

Felmérés; Könyvtárhasználati szabályzat

Az étel- és italfogyasztás gyakran felvetődő 
kérdés a könyvtárak működése során. A szerzők 
Texas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana és New 
Mexico orvosi könyvtáraiban vizsgálták, milyen 
formában vetődik fel ez a probléma. A felmérés 
azt mutatta, hogy

- tiltás esetén a könyvtárlátogatók titokban vit
tek be ételt és italt, így veszélyeztették a rovar- és 
egérmentességet;

- az alkalmazotti zónában való fogyasztás en
gedélyezése megnehezítette a tilalom betartható
ságát az olvasói zónában, mivel a használókat 
zavarta a kétféle szabályozás.

- a kórházi könyvtárak, ellentétben a nagyobb 
egyetemi orvosi könyvtárakkal, gyakran engedé
lyezik az étel- és italfogyasztást, néha éppenség
gel marketing célból.

A bevezetőben felsorolt 5 térség 238 könyv
tárát keresték meg az étel- és italfogyasztás kér
désével, amelyek közül 121-en válaszoltak, 86 
kórházi, 20 egyetemi orvosi és 15 más típusú 
könyvtárból. A 121 könyvtár közül csak 14% je
lezte a tiltást a könyvtár egész területén. A továb
bi 104-ben az ételfogyasztás engedélyezett. Ezek 
40%-ában a könyvtár minden területén, 46%- 
ában csak bizonyos részlegekre szól az enge
dély.

Egyesek csak a számítógépek és az audiovi
zuális berendezések közelében tiltják az étke
zést. A kisebb kórházi könyvtártermekben ép
penséggel étkezéssel, kávézással egybekötött 
rendezvényeket is tartanak.

Sokan javasolják, hogy a számítógépterem ki
vételével egyes helyiségeket jelöljenek ki a
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könyvtárlátogatók számára, ahol étkezés közben 
a kurrens lapokat is olvashatják. Végül egy 
könyvtár egyenesen a korlátozó intézkedések 
megszüntetését javasolja, azzal érvelve, hogy a 
körözésre kerülő könyvek esetében amúgy sem 
lehetséges semmiféle felügyelet.

A 121 válaszadó kb. 7%-a állt ki az italok ab
szolút tiltása mellett, 43% megengedte az italfo
gyasztást a könyvtár egész területén, 50% pedig 
csak behatárolt területen. Sok kórházi könyvtár 
kínál kávét ingyen vagy alacsony áron. Ezek a ki
sebb könyvtárak a legrugalmasabbak az étel- és 
italfogyasztás megítélésében. Az egyik könyv
tárban, ahol időközben engedélyezték az italfo
gyasztást, az egyetlen szembetűnő változás az 
volt, hogy az olvasók több időt töltöttek a könyv
tárban.

(Szepes Gézáné)

92/259
MÖNNICH, Michael W.: PC-Arbeitsplatze für Be
nutzer in wissenschaftlichen Bibliotheken = ABI- 
Tech. 11.Jg. 1991.4.no. 267-276.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Nyilvánosan hozzáférhető személyi számító
gépek a német felsőktatási könyvtárakban a 
használók számára. Felmérés

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használói szo
kások; Helyi használat; Kisszámítógép

Németországban növekvő érdeklődés mutat
kozik a könyvtárakban a személyi számitógépes 
olvasói munkahelyek iránt. 1990-ben a régi szö
vetségi tartományok 74 felsőoktatási könyv
tárában felmérték a használók rendelkezésére ál
ló személyi számítógépek kínálatát. A cikk szám
adatokat közöl, majd tárgyalja a hardver és 
szoftver kérdését, a használat és a biztonság 
problémáit. Végül felvet néhány gondolatot a fel
sőoktatási könyvtári alkalmazással, az integrált 
személyi számítógépes munkahely kialakításá
nak lehetőségeivel kapcsolatban

(Autoref.)

92/260
ROMINSKI, Marion -  WIESNER, Heike: Senioren 
lesen für Kinder -  Kinder lesen für Senioren. Be
richt über ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbü
cherei Gelsenkirchen und der Stiftung Lesen = 
Bibl.für Alle. 8.Jg. 1991. 3/4.no. 9-24.p.

Idősek olvasnak fel gyermekek számára -  
gyermekek olvasnak fel idősek számára. Be
számoló a gelsenkircheni városi könyvtár és 
az Olvasás Alapítvány közös programjáról

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermek
olvasó; Idős olvasó

Gelsenkirchenben közös rendezvénysoroza
tot dolgoztak ki az idősek otthonának lakói és az 
iskolásgyerekek részére. Résztvevő intézmé
nyek: fiókkönyvtár, a helyi iskola 6. osztálya (14 
tanuló), a Gelsenkirchen-Buer-i idősek otthona. A 
program a következő volt:

1. A gyerekek néhány közösen kiválasztott 
mesét a tanítónők segítségével (a fiókkönyvtár
ban) dramatikusan feldolgoztak, és az idősek ott
honában az első közös találkozáskor előadták.

2. Meghívott előadóművész népmeséket 
mondott a fiókkönyvtárban a két korosztályból 
álló közös hallgatóságnak.

3. Karácsony előtt a gyerekek dalokból és 
dramatizált játékból álló műsort adtak az idősek 
otthonában: a közös kávézás, beszélgetés, aján
dékosztás oldott hangulatot teremtett, a két cso
port közelebb került egymáshoz.

4. „Gyermekkor egykor és most” témakörben 
a gyerekek kérdéseket tettek fel az időseknek, az 
interjúk spontán beszélgetésekké oldódtak; a 
műsort kevésbé sikeres diavetítés zárta.

5. Szerzői előadás a „Gyermekkor egykor és 
most” témakörhöz kapcsolódva; Karin Böhm 
könyvéből rövid történeteket olvasott fel, mindkét 
korosztály érdeklődéssel hallgatta.

A rendezvénysorozat számos nehézség elle
nére is sikeres volt, mindkét résztvevő csoport
nak élményt adott. A gyerekek megtanulták, ho
gyan közeledhetnek az idősekhez, hogyan be
szélgethetnek velük, az időseknek pedig örömöt 
szerzett a gyerekek látogatása, s némileg oldotta 
elszigeteltségüket. A találkozások közös kiinduló
pontja a könyv illetve az olvasás volt. A sikerek 
ellenére sem tervezik a sorozat folytatását, mert 
a városi könyvtár személyi ellátottsága nem teszi
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lehetővé az ilyen idő- és munkaigényes többletfe
ladatok vállalását.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 269

Kölcsönzés

92/261
KAFFANOVÁ, Zuzana: Prevádzka automatizo- 
vaného v^poíiŐného systému v SLTK = Kn.lnf. 
23.roŐ. 1991.6.no. 267-272.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

A Szlovák Műszaki Könyvtár automatizált köl
csönzési rendszerének működése

Kölcsönzés -számítógéppel

A Szlovák Műszaki Könyvtár automatizált köl
csönzési rendszere 1986 és 1990 között több 
koncepcionális, technológiai, programellátási 
módosításon ment keresztül.

Ma a rendszer Interaktív online eléréssel, DOS 
RV V3.2 operációs rendszer alatt, a BPS (pozso
nyi programrendszer), Fortran, és Assembler 
programnyelv, SVS kiegészítő szoftver és MDBS 
(kis adatbázisrendszer) hasznosításával valósul 
meg.

A rendszer vonalkódos jelzetek („KOD 39”) le
olvasására van beállítva.

Alrendszerei: EVPO -  a használók nyilvántar
tása; VYPO -  a kölcsönzések nyilvántartása; 
STAT -  statisztika. Az első két alrendszeren be
iül 2-2 adathalmaz található, úm. a POUZ, azaz a 
felhasználók adathalmaza és a PUBL, azaz a 
publikációk adathalmaza.

Az EVPO egyaránt lehetővé teszi új használók 
beiratását, a használó adataiban való módosulá
sok keresztülvitelét és a használók törlését a nyil
vántartásból. Az alrendszer egyéni, intézményen 
belüli és könyvtárközi használókkal számol.

A VYPO funkciói: kérés és előjegyzés, köl
csönzés, hosszabbítás, visszaadás, jelzet és 
használó felőli tájékoztatás, időleges elveszés, 
köttetés.

A rendszer egyelőre párhuzamosan üzemel a 
hagyományos kölcsönzési rendszerrel. Ez mind
addig így lesz, amíg a számítógépes rendszer 
nem éri el a legalább 97%-os biztonságot. Ez 
várhatóan 1-2 éves üzemelés után következik be. 
Szükség van még a kölcsönzési tér bizonyos 
mérvű átalakítására is.

(Futala Tibor)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

92/262
CORNISH, Graham P.: The impact of networking 
on international interlibrary loan and document 
supply = Libri. 41 .voi. 1991. 4. no. 272-288. p. Bib- 
iiogr. 17 tétel.

A hálózati kapcsolatok hatása a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésre és dokumentum
szolgáltatásra

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtári hálózat; 
Könyvtárközi kölcsönzés; Központi szolgáltatá
sok; Számítógép-hálózat

Mivel a könyvárközi kölcsönzés természete 
olyan irányba változott, hogy.a másolatszolgálta
tás, nem pedig a kölcsönzés a fontosabb, vala
mint a nem könyvtári szolgáltatók is megjelentek, 
a szerző a könyvtárközi kölcsönzés helyett a 
„dokumentumszolgáltatás” kifejezés használatát 
javasolja. A hálózatot is csak akkor érdemes há
lózatnak nevezni -  állítja -  , ha az két vagy több 
könyvtár számára kölcsönös előnyökkel jár. A 
nemzetközi hálózatosítás jelentős hatással lesz 
az eddig elfogadott gyakorlatra, például a nem
zeti központok használatára. Az ilyen hálózatok 
kiszélesítik az erőforrásokhoz való hozzáférés le
hetőségeit, megnövelik a szolgáltatások sebes
ségét és megkönnyítik a fizetés lebonyolítását. A 
központi ellenőrzés hiánya a nemzeti erőforrások 
alulhasználtságához vezethet, a „leggazdagabb” 
szolgáltatók pedig túl lesznek terhelve. Mivel az 
olvasók egyre több számítógépes információke
resési rendszert és online katalógust használhat
nak, önállóan is el tudják majd végezni a könyv
tárközi kölcsönzést, és így a könyvtárosok szere
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pe is megváltozik: inkább a különféle adatbázi
sok használatát kell elmagyarázniuk, mint közve
títőként működniük a dokumentumszolgáltatás
ban. Az UAP régi alapelve, hogy minden ország 
legyen a saját dokumentumtermésének a szol
gáltatója, már most is csak végső esetben érvé
nyes. E fejlemények tükrében a jogi korlátozá
sok, pl. a szerzői jog, a szerződéses megállapo
dások, komoly megfontolást igényelnek. A 
nemzetközi hálózatosftás térhódítása sok könyv
tárnak hasznot fog hozni, mások viszont hátrá
nyos helyzetűvé válhatnak saját olvasóik kiszol
gálása szempontjából. A jövő mindenképpen tele 
lesz változásokkal, amelyeket nem fenyegetés
ként, hanem kihívásként kell felfogni.

(Autoref.)

92/263
CORNISH, Graham P.: Document supply in Eas
tern Europe: problems and prospects = Inter- 
lend.Doc.Supply. 10.vol. 1991. 4.no. 138-146.p. 
Bibliogr. 16 tétel.

A dokumentumszolgáltatás helyzete Kelet-Eu
rópábán: problémák és a jövő kilátásai

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsön
zés; Könyvtárügy; Szakirodalmi ellátottság; Tá
mogatás -más országnak

A Berlin melletti Gosenban tartott 1991. febru
ári konferencia valamint a moszkvai IFLA-kong- 
resszus (1991. augusztus) anyagai alapján ösz- 
szefoglalhatók a közös gondok. A szovjet köztár
saságok önállósulása, a délszláv állam divergáló 
erői és más politikai fejlemények nehézzé teszik 
a prognosztizálhatóságot. Az áttekintés az Albá
niától Lengyelországig húzódó régió kérdéseival 
foglalkozik („Kelet-Európa”), -  eltekintve a volt 
Szovjetunió helyzetétől.

A kelet-európai államcsoportba sorolt orszá
gok számos alapvető tényező tekintetében 
(nyelv, vallás, kulturális örökség, történelmi múlt 
stb.) igen nagy eltéréseket mutatnak. A World 
Guide of Libraries adatai szerint ezen országok
ban meglehetősen nagy számban vannak jelen
tős méretű gyűjtemények. A történeti értékeket 
felmutató könyvtárak jelenlegi gyűjtemény-fej
lesztése nem problémában, legalábbis a pénz
ügyi vonzatú gyarapítás tekintetében. Más a

helyzet a belföldi dokumentumok kötelespéldá
nyok útján történő nagyvonalú ellátásával (Cseh
szlovákiában több mint 25 könyvtár részesült be
lőlük). A piacgazdaságra való áttérés nyomán e 
széleskörű kötelezettség nehezen lesz fenntart
ható.

A nemzeti bibliográfiai számbavétel a számos 
gyengeség ellenére lényegében megoldott, de 
nem a mai igények szerint (általában hiányzik 
még a géppel olvasható produktum, nagyok az 
időbeli lemaradások). A központi katalógusok is 
egyre jobban igénylik az automatizálást (online 
lekérdezést biztosít például a pozsonyi Egyetemi 
Könyvtár a külföldi folyóiratokról). Számos jel 
mutatja, hogy mindenütt a külföldi dokumentu
mokkal való ellátás az alapgond. Az igények kö
rében az angol nyelvű dokumentumok meghatá
rozó (62%-os) arányt képviselnek, míg a követke
ző helyen álló német csak 8%-ot tesz ki.

A 100 ezer lakosra számított külföldi igénylé
sek szerint az NDK állott az élen 1510 kéréssel, 
mögötte Magyarország következett 617-tel. A 
külföldre küldött kérések és az onnan érkezők 
arányát tekintve az NDK és a SZU nettó exportő
rök, míg a többiek nettó importőrök voltak.

A szolgáltatás ideje tekintetében is nagy inga
dozások tapasztalhatóak (a magyar átlag a leg
jobb 31 nappal, a legrosszabb az NDK-é és Ro
mániáé 71 illetve 99 nappal).

A nyugati nagy szolgáltató központok több 
éve bevezették a térítéses rendszert, egyrészt a 
ráfordítások legalább részleges fedezésére, más
részt a magasabb hatékonyság kikényszerítésé
re. Ez a nettó importőr keleti államokat gyakran 
nehéz helyzetbe hozza, minthogy alig tudnak va
lutához jutni. Fontos tehát egy, ezt a körülményt 
is szem előtt tartó új fizetési mód kidolgozása. 
Csehszlovákiában és Magyarországon már 
hosszabb ideje élnek a külső adatbázisok lekér
dezési lehetőségeivel, de itt is, nem beszélve a 
többi országról, komoly gondokat okoz a rendkí
vül gyenge telekommunikációs hálózat. Minde
nütt nagy az érdeklődés az új technikai eszközök 
iránt: másológépektől optikai leolvasókig, CD- 
ROM készülékekig (az utóbbiak bizonyos mérté
kig feledtetik a gyenge telefonvonalakat).

A nyugati kollégák sok tekintetben segítséget 
nyújthatnak. Szakértői véleményükkel elősegíthe
tik a helyzet pontos felmérését, a tapasztalatok 
átadásával a továbbképzést. Lehetséges a ked
vezményes gépbeszerzés (CD-ROM stb.). Egyes 
központi katalógusokat (CCN, ZDB) már a konfe
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Külföldi folyóirat-figyelő

rencia után számos könyvtár rendelkezésére bo
csátottak. A fejlődés felgyorsulását alapozhatja 
meg, ha bizonyos szolgáltatásokra -  vagy azok 
meghatározott mennyiségére -  kezdetben in
gyenességet kaphatnak a kelet-európai könyv
tárak. Hosszabb távon remélni lehet, hogy a pi
acgazdaság kiépülése fizetőképessé teszi őket.

(Sonnevend Péter)

92/264
DESCHAMPS, Christine: FOUDRE -  electronic 
access to documents in the French academic 
community = Interlend.Doc.Supply. 19.vol. 1991. 
4.no. 127-130.p.

A FOUDRE nevű elektronikus dokumentum
szolgáltató rendszer a francia egyetemi 
könyvtárak között

Dokumentum -gépi informáci
mi könyvtár; Fejlesztési
csönzés -számítógéppel; Számítógép-hálózat

A FOUDRE szó a franciában villámot jelent, 
de egyben a FOUmiture de Documents sur Ré- 
seau Electronique (kb. dokumentumszolgáltatás 
számítógépes hálózatban) kifejezésből képzett 
betűszó is. A program 1988-ban kezdődött az 
Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a France- 
Telecom távközlési vállalat és a Télésystemes 
közti szerződéssel. 1989-ben átalakították a meg
állapodást, s 1990 ősze óta a rendszer működő
képes, s megoldja az egyetemi könyvtárak közti 
számítógépes folyóiratcikk-szolgáltatást.

A könyvtárközi kölcsönzés az utóbbi időszak
ban jelentős növekedést mutatott Franciaország
ban. A 18 egyetemi könyvtár összehangolja állo
mánygyarapítását (évente összesen 110 ezer fo
lyóiratcím). Évente 450 ezer könyvtárközi 
rendelési igényt rögzítenek, ebből a nagyobb 
könyvtárakra naponta 100-150 folyóiratcikk szol
gáltatása jut. 1981-1986 közt az igénybevétel 
45%-kal nőtt, azóta az éves növekedési ütem 
mintegy 5%.

A központi katalógusok (időszaki kiadványok: 
Catalogue Collectif National des Périodiques, 
CCN; doktori disszertációk: Teléthéses; monog
rafikus kiadványok: Pancatalogue) számítógé
pen, online hozzáféréssel működnek -  ezek ké
pezik a FOUDRE alapját.

A FOUDRE működési vázlata a következő. 
Minden számítógépes keresés (bibliográfiai és le
lőhelyinformáció) nyomán keresett cikket a telje
sítő könyvtár optikai lemezre rögzít (ezekről min
den könyvtár rendelkezik információval, így csak 
egyszer vesznek fel minden dokumentumot), az
után ezek automatikusan továbbíthatók. A könyv
tárközi kölcsönzési kérések 85%-a folyóiratcikkre 
irányul. A keresés a CCN-ben, amely 2800 fran
cia könyvtár 200 ezer címét tartalmazza, lehet 
online, videotex vagy CD-ROM-alapú.

A rendelést általában elektronikus posta útján 
továbbítják. A rendelés megérkezésekor vagy -  
optikai leolvasóval -  lemezre veszik a szükséges 
dokumentumot, vagy megtalálják már lemezre 
vett formában; ezt követően elküldik a NUMERIS 
elnevezésű hálózaton keresztül.

A FOUDRE szoftverje a Microsoft Windows 
grafikai szoftverjét használja fel. Ez rendkívül 
használóbarát: minden utasítás közlése megold
ható az egérrel. A képernyő felépítése lehetővé 
teszi mind a teljesítő, mint a rendelő munkaállo
más teendőinek vezérlését. A rendszer statiszti
kai adatokat is szolgáltat.

A teljesítő könyvtárak egységes munkaállo
mást kaptak, amely magában foglalja a NUME
RIS modemjétől kezdve az összes szükséges 
eszközt (AT 386 típusú mikroszámítógép, nagy 
felbontóképességű képernyő, 40 Mbyte-os ke
ménylemez stb.). A rendelő állomás ennél szű- 
kebb kiépítésű, de bármely pillanatban felhozha
tó a teljesítő könyvtár szintjére.

A lemezeken tárolt cikkek azonosítására a 
BIBLID nevű szabványos azonosító kódokat 
használják (38 karakter, mely az ISSN-t, a megje
lenés évét, a kötetet, a számot és az oldalszámo
zást fejezi ki).

A rendszer működése előnyös a felhasználó
nak, mert a gyorsaság nem teszi drágábbá a 
szolgáltatást. Az átlagos 33 frank költség nem 
több, mint a hagyományos technikánál, s ahogy 
egyre több dokumentum lesz már lemezen, úgy 
csökkenhet is a költség. A felhasználó oldaláról a 
rendszer azt nyújtja, hogy egy órán belül végbe
mehet a számítógépes információkeresés, a lelő
hely megállapítása, az elektronikus postával tör
ténő rendeléstovábbítás és a kért szöveg megér
kezése, kiíratása a fogadó állomás nyomtatóján.

A kísérleti szakaszban három tudomány- 
terület (orvostudomány, jog+ közgazdaságtudo
mány, természettudományok) egy-egy szolgálta
tó és három-három rendelő könyvtára vett részt.
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A jövőben a rendszert ki kívánják terjeszteni a 
helyi hálózatokra, valamint az Európai Közössé
gen beiül más országokra is.

(Sonnevend Péter)

92/265
CORNISH, Graham P.: Interiending of audiovis
ual materials: some problems and solutions = 
IFLA J. 18-Vol. 1992. 1.no. 25-30.p. Bibiiogr. 9 
tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Audiovizuális anyagok könyvtárközi kölcsön
zése: problémák és megoldások

Audiovizuális anyag; Könyvtárközi kölcsönzés

Az audiovizuális dokumentumoknak egyre 
nagyobb szerep jut az oktatásban és a szórako
zásban egyaránt, a könyvtári együttműködésben 
(közös katalogizálás, könyvtárközi kölcsönzés 
stb.) azonban mostohagyereknek számítanak. 
Ennek egyik oka az, hogy az AV-dokumentumok 
sorába számos különböző fajta és technikai felté
telekkel „olvasható” dokumentum tartozik. Sok 
belőlük egyedi, nem „publikált” a szó hagyomá
nyos értelmében. Másrészt a legtöbb országban 
nincs szabályozva a kötelespéldány-szolgáltatás, 
és nincs megoldva a nemzeti bibliográfiai feltárás 
sem, így az elérhető művekről, gyűjteményekről 
nincs megfelelő tájékozódási forrás. Ha kataló
gust készítenek is az ilyen gyűjteményekről, az 
legtöbbször nem illeszkedik a könyveknél meg
követelt szabványokhoz, vagy online nem keres
hető. A feltárás módjának különbözősége külföldi 
könyvtárközi kölcsönzéskor még nagyobb prob
lémát okoz.

Pedig az AV-dokumentumokban tárolt infor
mációk ma már nem számítanak „pótléknak”, ki
egészítésnek az írott dokumentumok tartalmához 
képest. Gondoljunk csak a zenét, ill. valamilyen 
gyakorlati szemléltetést igénylő szakmát (orvos- 
tudomány, építészet, képzőművészet stb.) tanu
lók széles táborára. A beszélt szöveget tartalma
zó hangfelvételek pedig a vakoknak sokszor az 
egyetlen hozzáférési lehetőséget jelentik az adott 
irodalmi műhöz.

A könyvtárközi kölcsönzés fogalma magában 
foglalja a dokumentumszolgáltatás valamelyik

formáját. Az AV-dokumentumok esetében azon
ban a másolatküldés jogi és technikai akadályok
ba ütközik és drága, az eredetit pedig nem nélkü
lözheti a könyvtár. Jogi kérdések még az eredeti 
kölcsönzése esetén is felmerülnek, hisz pl. a vi
deofilmek levetítésére szigorú szabályok vonat
koznak.

Az AV-dokumentumok formai sokszínűsége 
további nehézségeket okoz könyvtárközi köl
csönzés esetén, ugyanis nem biztos, hogy a ké
rő könyvtár ugyanolyan technikai berendezéssel 
rendelkezik, mint amilyenre az illető dokumen
tum készült, és erre vonatkozóan a bibliográfiai 
leírások gyakran nem adnak elegendő felvilágo
sítást. Ezek a gondok szintén hatványozottan je
lentkeznek külföldről való kölcsönzés esetén az 
eltérő normák, rendszerek használata miatt. A 
dokumentumok fizikai jellemzői az elküldés mi
kéntjét is kérdésessé teszik: míg egy kazetta 
postán is jói továbbítható, a hanglemezek rendkí
vül sérülékenyek, a multimédia csomagok pedig 
gyakran nagyok, nehezek, és félő, hogy valamely 
darabjuk elvész. A postai küldés mellett a futár- 
szolgálat jöhet szóba, ami rendkívül drága. Az 
elektronikus médiák tartalmának továbbítására 
az elektronikus út lenne a kézenfekvő, de a háló
zatok még nem kiépítettek, a technikai eszközök 
drágák, nehezen hozzáférhetők. Valamennyi AV- 
dokumentumra jellemző, hogy a hozzánemértő 
használat jóvátehetetlen károkat idézhet elő ben
nük, ezért a könyvtárak nem szívesen adják ki a 
kezükből.

A könyvtári rendszer előtt ezért a következő 
feladatok állnak: meg kell változtatni a szakma 
AV-dokumentumokhoz kapcsolódó hozzáállását, 
fejleszteni kell a gyűjtemények közötti együttmű
ködést és javítani kell a bibliográfiai feltárás mi
nőségét. A nemzeti könyvtárközi kölcsönzési út
mutatókban külön ki kell térni az AV-dokumentu
mok kölcsönzési szabályaira. Ezzel együtt sokáig 
fog még tartani, míg az audiovizuális dokumentu
mok elfoglalják az őket megillető helyet a könyv
tárközi forgalomban.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/266
NAGELSMEIER-LINKE, Marlene -  TENBRINK, 
Heinz-Gert: Das Konstanzer Fernleihprojekt = 
Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 11.no. 1705- 
1714,p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A könyvtárközi kölcsönzés számítógépesítési 
programja Konstanzban

Kísérlet; Könyvtárközi kölcsönzés -számítógéppel

A Konstanzi Egyetemi Könyvtár új programja 
keretében arra keresnek választ, hogy hogyan ja
vítható a könyvtárközi kölcsönzés az új informá
ciós és kommunikációtechnológiai eszközök se
gítségével. A program beindítására a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft támogatásával 1991 
májusában került sor.

A könyvtárközi kölcsönzési tendenciákra ed
dig az volt a jellemző, hogy míg a lelőhelyjegyzé
kek (központi gépi katalógusok, kötetkatalógu
sok) száma örvendetesen szaporodott, addig a 
kölcsönzésben kért dokumentumok megküldési 
ideje nőtt. Ennek oka a megrendelések számá
nak jelentős növekedése volt. Az 1973-as 1,2 mil
liós kéréssel szemben 1989-ben 2,5 millió volt a 
kérések száma. A hetvenes évek átlagosan 18 
napos átfutási idejével szemben a konstanzi vizs
gálat mára 19,7 napos átfutási időt mutatott ki. A 
könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevők állítása 
szerint 42%-uk már elkésve kapja meg a munká
jához szükséges dokumentumot. A későn érke
zett kérésekből eredő kárt 1974-ben népgazda
sági szinten 6,5 millió DM-re becsülték, ami mára 
már kétszer, háromszor akkora is lehet. A könyv
tárközi kölcsönzéssé! elégedetlenek száma azért 
is növekedett az utóbbi időben, mert tovább nőtt 
a különbség a bibliográfiai lelőhely adataihoz va
ló gyors hozzáférés és a dokumentum rendelke
zésre bocsátásának viszonylag hosszú ideje kö
zött. Elégedetlenségük másik oka az, hogy a köl
csönzési eljárás alatt az igénylő semmilyen 
módon nem tudja követni és befolyásolni (rekla
málni, lemondani) az eljárást.

Németországban kettévált a könyvtárközi köl
csönzési ügyintézés. A fizetőképes megrende
lőknek lehetőségük van központi szakkönyvtára
kon vagy adatbázisforgalmazókon keresztül a té
rítéshez kötött szolgáltatásokat igénybe venni, 
amelynek keretében kivételes kezelést kapnak a 
kölcsönzési kérések. Ennek eredményeképpen 
viszont a hagyományos szolgáltatások ügyinté
zési ideje tovább romlik, mert a küldő könyvtár a 
térítéses kéréseket veszi előre.

Az elektronikus posta segítségével a kölcsön
zési eljárást ún. csillag formában lehet megszer
vezni, ahol a kérő könyvtár az eljárás teljes idejé

re a központban áll és folyamatosan figyelemmel 
kíséri a megrendelések sorsát. Sürgős esetben 
rendkívüli kezelést kérhet, reklamálhat vagy töröl
heti a megrendelést. Amennyiben az első megke
resett könyvtár a kérést nem tudja teljesíteni, a 
kérés visszajut a kérő könyvtárhoz, majd onnan 
a következő állomásra. Az ILL (interlibrary loan) 
protokoll szerint -  amelynek átvételét tervezik -  
nem maguk a teljesítetlen kérések jutnának 
vissza a kérő könyvtárhoz, csak a jelzés arról, 
hogy melyik könyvtárba továbbították a kérést. A 
folyamat átláthatósága igényének ezzel is eleget 
lehetne tenni. A kérő szelvények elektronikus 
úton történő kezeléséhez az X.400-as protokoll 
szükséges, ami az OSI hetedik szintje. Az X.400- 
as önmagában csak a kérések és észrevételek 
kezeléséhez elegendő, a dokumentumküldés to
vábbra is postai úton történik. Ha csak az ügyin
tézés történik az elektronikus posta segítségével, 
már az is nyereség. Jelentős változást az jelent
hetne, ha a teljes kölcsönzési ügymenet elektro
nikus úton bonyolódna. A könyvtárközi kölcsön
zési eljárásokat külön központi adatbankban ke
zelnék, és hálózat útján kapcsolatban állnának a 
központi és heiyi gépi katalógusokkal és a helyi 
kölcsönzési adatbankokkal.

A konstanzi kísérletben tervek szerint a hasz
náló közvetlenül adja fel megrendelését szemé
lyi számítógépen egy e célra kialakított űrlap se
gítségével. Ez történhet a könyvtárban, vagy a 
megrendelő egyetemi munkahelyén, vagy laká
sából, a Datex-P hálózaton keresztül. Külön ki 
keil fejleszteni a térítési díjak kezelésének mód
ját. Azt, hogy az adott kérés megvan-e a helyi 
adatbázisban, a rendszer automatikusan ellenőr
zi és közvetlenül értesíti a használót, megadva a 
dokumentum jelzetét, kölcsönözhetőségi státu
sát. Ha további adatok szükségesek a kéréshez, 
akkor is közvetlenül a megrendelő kapja vissza 
a tételt kiegészítésre. Amennyiben a lelőhely- 
jegyzékben nem találják meg a kért dokumentu
mot, munkaszelvényt nyomtatnak róla, amit a 
továbbiakban hagyományos úton küldenek to
vább. A fejlesztés későbbi szakaszában további 
hálózatok adatbázisaival is kiépítik a kapcsola
tot, így a lelőhely azokban is ellenőrizhető lesz. 
Ha egy kért címnek több példánya is létezik, 
egy külön erre a célra kifejlesztett algoritmus ál
lapítja majd meg a könyvtárak sorrendjét. Ebben 
a következő szempontokat veszik figyelembe: 
kölcsönzési régió; földrajzi elhelyezkedés, ill. a 
könyvszállító kocsi útvonala; a dokumentummal
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rendelkező könyvtár teljesítőképessége (a meg
rendelések teljesítésének átfutási ideje). Ezek 
után a kérőszelvényt a WiN (Wissenschaftsnetz) 
hálózaton az X.400-as protokoll segítségével to
vábbítják. A hálózati végponttal nem rendelkező 
könyvtárakba faxon küldik el a kérést. A doku
mentum megküldése történhet postán, könyv- 
szállító autóval, telefaxon, illetve szkennerrel be
másolva. Ez utóbbi megoldás megfigyelése 
szintén szerepel a programban. A kísérleti sza
kaszt két évre tervezik. Ez alatt az idő alatt csak 
egyetlen partnert, az Ulmi Egyetemi Könyvtárat 
fogják a programba bevonni, mert a bilaterális 
megoldás tűnik a legcélravezetőbb megoldás
nak. A csillagforma funkcióképességének meg
állapításához később majd további partnerek 
bevonása is szükségessé válik.

Az első fázisban az elektronikus kölcsönzési 
szelvényt fejlesztik ki. Később az ILL formátum 
adatstruktúráját fogják a német könyvtárközi 
kölcsönzési eljárás céljaira átdolgozni. A har
madik szakaszban épül ki a kölcsönzéseket ke
zelő adatbank. A negyedik szakaszra esik a 
megrendelések kezelésére szolgáló beviteli 
maszk kialakítása és a jelzetek ellenőrzésének 
automatikus kezelése. Az ötödik szakaszban a 
kölcsönzések kezelésének helyi adatbankjait fej
lesztik ki. A hatodikban a szkenner használható
ságára szolgáló interfészt fejlesztik ki. Vala
mennyi szakasz lezárása után ismertetni fogják 
a kísérlet eredményeit a Bibliotheksdienst című 
folyóirat hasábjain.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még 204, 228

Dokumentációs eljárások és termékeik

92/267
WIESNER, Margot: Die Deutsche Nationalbib
liothek als Dienstleistung für die Erwerbung = 
Bibliotheksdienst. 25.Jg. 1991. 11.no. 1748- 
1754.p.

A német nemzeti bibliográfia mint a gyarapí
táshoz nyújtott szolgáltatás

CD-ROM; Dokumentum -gépi információhordo
zón; Előzetes katalogizálás; Központi cédulaellá
tás; Nemzeti bibliográfia

Az állománygyarapítók számára a német ki
adású könyvekre vonatkozóan a legfontosabb 
forrás, megbízhatósága és a címleírások teljessé
ge miatt, a német nemzeti bibliográfia. Pontos
ság és átfutási idő tekintetében bátran felveheti a 
versenyt más országok nemzeti bibliográfiáival. A 
cikk a német nemzeti bibliográfiai szolgáltatások 
széles skáláját veszi számba, mindenhol ismer
tetve az egyes formákba tartozó sorozatokat, 
megjelenési gyakoriságukat, 1990-es árukat.

1. A mágnesszalagon történő szolgáltatás az
A, B, C, N és H sorozatokat tartalmazza, külön 
kell megrendelni az M és T sorozatot. Az A, B, N 
hetente, a H, M és T havonta, a C negyedéven
ként jelenik meg. Előfizetési díjuk a rekordok szá
mától függ, a teljes sorozatra 15 886 DM, az M és 
T sorozatoké 1569 DM. A Deutsche Bibliothek 
(DB) a brit nemzeti bibliográfiát is hozzáférhetővé 
teszi mágnesszalagon. Azok a könyvtárak, ahová 
a katalogizálás miatt amúgyis jár a mágnesszala
gos forma, már a megrendeléshez is hatékonyan 
tudják alkalmazni a gépből kinyomtatott címeket.

2. A DB floppy-szoigáltatása keretében az A,
B, N sorozatokra lehet előfizetni. Kívánságra a 
közművelődési könyvtárak (ÖB) számára a rele
váns címek rekordjait leválogatva szolgáltatják. 
Szállítás hetente van, az előfizetési díj 9880 DM, 
az ÖB válogatásé 1560 DM. A személyi számító
géppel dolgozó könyvtárak számára ideális meg
oldást jelent ez a forma, a hagyományos feldol
gozást folytatók, igénylés esetén a címek ki
nyomtatott változatait kaphatják meg.

3. CIP (előzetes katalogizálási tételek) cédu
la-szolgáltatás. Szakterületek szerint, hetente tör
ténő szállítás a kb. hat héten belül megjelenő 
könyvekről. Az összes címre 1760 DM az előfize
tési díj, egyébként a címek számától függ.

4. Címelőrejelzés cédula formában. A bibliog
ráfia A és B sorozatából történik. Kívánságra a 
közkönyvtárak számára válogatást készítenek a 
releváns címekről. Szállítás hetente, az összes 
címre vonatkozó előfizetési dl] 10 800 DM, az ÖB 
válogatásé 1600 DM. Ennek a szolgáltatásnak az 
a kényelme, hogy a szakreferensek azonnal
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Külföldi folyóirat-figyelő

nyomtatott formában kaphatják meg a tételeket, 
és megrendelés céljára másolatot készíthetnek 
róluk. Sajnos 1992-től a szolgáltatás ára 30-50%- 
kal emelkedik.

5. Katalóguskarton szolgáltatás. Az A, B, C, 
H, M és T sorozatokból. A megrendelés szólhat 
szakterületre vagy sorozatra. Szállítás a H, M, T 
sorozatoknál havonta, a C-nél negyedévenként. 
A füzetformánál 2-3 héttel korábban kapják meg 
a könyvtárak. Előfizetési díj: C-re 360, H-ra 1280, 
M-re 576, T-re 984 DM.

6. Deutsche Nationalbibliographie aktuell a 
címe a német nemzeti bibliográfia CD-ROM ki
adásának, ami az A, B, C, N és H sorozatot tar
talmazza. Negyedévenként aktualizálják. A régi 
lemezeket az előfizetőknek nem kell visszakülde
ni. Előfizetési díj 1991-re 3000 DM (hálózatban 
történő alkalmazási pótdíj nélkül). A CD-ROM 
forma gyarapítási célú alkalmazása valójában 
csak akkor használható jól, ha az adatok a házi 
rendszerbe letölthetőek, és ott tovább lehet velük 
dolgozni. Erre a célra viszont az aktualizálást sű
rűbbé kellene tenni. Valójában tehát a DNB aktu
ell kényelmes, de nem naprakész információs 
forrás.

Gyarapítói oldalról sok kérdés merült fel a 
nemzeti bibliográfia rendszeréve! kapcsolatban. 
Az Állományépitési és Gyarapítási Bizottság eze
ket összegyűjtötte, és tolmácsolta a nemzeti 
könyvtárnak. A cikk a kérdéseket a rájuk adott 
válaszokkal együtt rendre ismerteti.

(Kovács Lászlóné)

92/268
TÖNSING, Rolf E.: Downloading and reformat
ting external records for researchers’ personal 
databases = Program. 25.vol. 1991. 4.no. 303- 
317.p. Bibliogr. 17 tétel.

Külső rekordok letöltése és újraformázása a 
kutatók saját adatbázisai számára

Egyéni dokumentáció; Letöltés; Szoftver

A cikk azzal a sok kutatót érintő problémával 
foglalkozik, hogy nem kevés időt kell arra fordíta
niuk, hogy külső online vagy CD-ROM adatbázi
sokból nyert rekordokat újra bevigyenek saját, 
mikroszámítógépi adatbázisaikba. A cikk áttekinti 
az ilyen rekordok elektronikus átvitelének lehető

ségeit. Bemutatja, hogy egy egyetemi könyvtár 
információs központjában (University of Pretoria, 
Academic Information Service) milyen nagy 
szükség van egy többcélú újraformázó program
ra, amely képes a legkülönbözőbb adatbázisok 
rekordformátumait többféle személyi adatbázis
formátumra konvertálni. Egy ilyen, HEADFORM 
nevű programot használtak egy CD-ROM és 
négy online adatbázis konvertálására három ku
tató személyi adatbázisa számára, és ki akarták 
mutatni azt az időmegtakarítást is, amelyet az 
elektronikus átvitellel nyerhetnek a manuális be
gépeléssel szemben. Az eredmények azt mutat
ják, hogy -  egy kevés korláttal -  a CD-ROM és 
online adatbázisok rekordjai sikeresen konvertál
hatók voltak a három személyi adatbázisba, és 
az időmegtakarítás is jelentősnek mutatkozott.

(Autoref.)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

92/269
LANDGRAF, Mary N.: Library cards for the 
homeless = Am.Libr. 22.vol. 1991. 10.no. 946- 
949. p.

Olvasójegy a hajléktalanoknak: San Francis
co-! tapasztalatok

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyv
tárhasználati szabályzat; Városi könyvtár

Szokatlan, nem konvencionális program kere
tében találtak megoldást San Francisco-ban arra, 
hogy hogyan juttathatók a hajléktalanok könyv
tárhasználatra jogosító olvasójegyhez.

A Civic Center Plaza-n átmeneti szálláslehető
ség mellett (sátrak, menedékhelyek) állandó, 
többszázfőnyi hajléktalan populáció található. A 
város e pontjához közel eső Városi Könyvtár erő
feszítést tett könyvtári anyaggal való ellátásukra. 
A tartózkodási hely felügyeletét úgy oldották 
meg, hogy az ne legyen önkényes és diszkrimi
natív. A hajléktalanok számára kiadott könyvtári 
jegy egy közel 400 dollár értékű hitelkártyának 
felelt meg -  egy alkalommal ilyen értékű könyv
tári anyag kölcsönzésére jogosított. A látogatási 
jegy kiadásának a feltétele volt, amely a san-fran-
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cisco-i tartózkodást igazolta és egy érvényes le
vélcím meglétét bizonyította.

A hajléktalanok könyvtári jegye külsőre nem 
különbözik a szabályos látogatási jegytől, csak 
az érvényesség időtartama eltérő: 6 hónapra szól 
és megújítható.

A szolgáltatás 1989 évi adatait egy helyi föld
rengés miatt nem lehetett értékelni, ezért az 
1990-es év eredményeit vizsgálták. Eszerint
1990- ben 195 könyvtári jegyet adtak ki san fran- 
cisco-i hajléktalanoknak. A vissza nem juttatott 
kiadványok összértéke ez idő alatt 2650 dollár, 
az egy főre eső kár 13,59 dollár volt. 1990 első és 
második félévét összehasonlítva a következő ten
denciákat találták:

- az olvasójegyért jelentkezők aránya 47%-kal 
nőtt (79-ről 116-ra);

- a programban részt vevő szociális támogató 
ügynökségek száma 58%-kal nőtt (12-ről 19-re);

- a kölcsönzött példányok száma 127,4%-kal 
nőtt (674-ről 1533-ra), ezen belül a könyvek és 
hanglemezek kölcsönzése 113%-kal (665-ről 
1416-ra), a videokazettáké 1200%-kal (9-rői 117- 
re) növekedett;

- a könyv visszajuttatási fegyelem megsérté
sének aránya 62%-kal csökkent (16,9%-ról 6,4%- 
ra), növekvő forgalom mellett. Ugyanez a mutató 
azonban még mindig magasabb volt (6,4%) az ál
landó lakhellyel rendelkezőkkel szemben (1,3%).

Meglepő volt, hogy a könyvtári olvasójegyet 
igénylő 195 hajléktalan 37,4%-a (73 fő) egyálta
lán nem kölcsönzött könyvtári anyagot. 1989-től
1991- ig összesen 328 könyvtári olvasójegyet ad
tak ki. Tulajdonosaik közül ez idő alatt négyen 
már állandó lakcímmel regisztráltatták magukat.

Az egy főre eső veszteség 1 év alatt csökke
nést mutatott: 13,59 dollárról 9,63 dollárra.

A statisztikai értékelés és a tendenciák alap
ján a programot sikeresnek minősítették, és fiók- 
könyvtárakra való kiterjesztését is javasolták.

A program keretében a könyvtári szolgáltatás 
lehetősége és egy addig elhanyagolt réteg, a haj
léktalanok igénye találkozott össze. A program 
legfontosabb haszna, hogy eddig ki nem hasz
nált értéket érvényesített a közösség számára: le
hetővé vált a hajléktalanok számára egy olyan 
szorosabb kötődés a szociális segélyező szer
vekhez, amely túlmutat a könyvtári könyvekkel 
való ellátáson.

(Szepes Gézáné)

92/270
ROSEN, Leslie: Enabling blind and visually im
paired library users: INMAGIC and adaptive tech
nologies = Libr. Hi Tech. 9.vol. 1991. 3.no. 45-
61.p.

Vak és csökkentlátó könyvtárhasználók segí
tése: az INMAGIC szoftver és más alkalmaz
kodó technológiák

Braille írás; Információtechnológia; Integrált gé
p i rendszer; Olvasógép; Vak könyvtárhasználó

Az Amerikai Vakok Alapítványának (American 
Foundation for the Blind) M.C.Migel Memorial 
Könyvtárában különféle technikai segédeszkö
zök teszik elérhetővé a könyvtári szolgáltatáso
kat a vak és gyengénlátó használók számára: 
beszédszintetizátor, nagybetűs képernyők, Brail
le nyomtatók és megjelenítők, kommunikációs 
technológia. Az INMAGIC nevű rugalmas adat
báziskezelő rendszerrel dolgoznak, amellyel 
több könyvtári funkciót automatizáltak, s e rend
szerbe integrálták az említett adaptációs techno
lógiákat. Az INMAGIC-ot bibliográfiák és gyara
podási jegyzékek készítésére és aktualizálására 
is használják, amelyek különféle formátumokban 
férhetők hozzá (normál nyomtatás, nagybetűs 
nyomtatás, Braille és hangkazetta). A cikk kere
tében megjelentetett kisebb, különálló közlemé
nyek a következő témákkal foglalkoznak: a Xe- 
rox/Kurzweil Personal Reader (KPR); zártláncú 
televízió (CCTV); beszélő számítógépek; nagy
betűs képernyők; az Inmagic, Inc. vállalat bemu
tatása; az INMAGIC szoftver funkcióinak ismer
tetése.

(Autoref.)

Lásd még 260
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TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

92/271
DESCHAMPS, Christine: Cooperation and net
working between French libraries = Libri. 41 .vol. 
1991. 4.no. 262-271.p.

Res. angol nyelven.

Együttműködés és hálózatok a francia könyv
tári rendszerben

Együttműködés -belföldi; Együttműködés -regio
nális; Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári hálózat; 
Könyvtári rendszer -országos

A szerző először a Franciaországban kifej
lesztett intézményi (könyvtári) hálózatokat ismer
teti. Ezek meglehetősen eltérőek, mivel a köz
könyvtárak, illetve a felsőoktatási és tudományos 
könyvtárak más minisztériumi fennhatóság alá 
tartoznak. Három csoportot alkotnak: egyetemi 
hálózatok, regionális hálózatok és szakterületi 
együttműködési rendszerek. Ezután következik a 
hálózati tevékenységek ismertetése: könyv
tárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás; 
egybehangolt állománygyarapítás; bibliográfiai 
információterjesztés (országos és regionális ka
talógusok), beleértve az indexeléshez használt 
terminológiai adatbázis (RAMEAU) karbantartá
sát; a szakmai értékelés eszközeinek megosztá
sa (statisztikai felmérések vezetési kérdésekhez). 
E tények alapján a cikk megkísérli a hálózatok 
egyéb szempontú csoportosítását, úm. helyi, ver
tikális, horizontális és szakmai hálózatok, majd 
befejezésül a francia tapasztalatok alapján felso
rolja, hogy melyek a hatékony hálózati tevékeny
ség alapvető elvei.

(Autoref. alapján).

92/272
BARTH, Robert: Erfahrungen der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Bern als Spateinsteiger bei 
SIBIL = ARBIDO-R. 6.Jg. 1991.3/4.no. 84-86.p.

A berni városi és egyetemi könyvtár tapasz
talatai, amely a svájci egyetemi könyvtárak 
közül utolsóként csatlakozott a SIBIL rend
szerhez

Egyetemi könyvtár; Gépi feldolgozás könyv
tárban -általában; Gépi könyvtári hálózat; Városi 
könyvtár

A StUB (Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern) 1988-ban a svájci egyetemi könyvtárak kö
zül utolsóként döntött a könyvtári funkciók auto
matizálása mellett. A közlemény a SIBIL melletti 
döntés indokait és az eredményeket tárgyalja.

Alapvetően 3 megoldást méglegeltek:
egy már bevált, megkedvelt rendszer átvétele 

és CD-ROM-on történő kiadása (UB Bielefeld);
kulcsrakész integrált rendszer (pl. a Zürichi 

Egyetem főkönyvtára, St. Galleni HSG, ZB Zü
rich);

egy nagy svájci központhoz való csatlakozás. 
Itt alapvetően az ETHICS, a SIBiL-Réseau Ro- 
mand vagy a SIBIL-Basel jött szóba. Legkedve
zőbbnek ezek közül a SIBIL-Basel látszott.

Az első variánst nagyon gyorsan elvetették, 
mivel a döntés idején a CD-ROM-on rögzített bib
liográfiai tételek és a kölcsönzési funkció közötti 
kapcsolat nem volt biztosított.

A második megoldás előnyei:
a) integrált modulok valamennyi könyvtári 

funkció számára;
b) autonómia;
c) korszerűbb OPAC a felhasználó számára.
A harmadik megoldás előnyei:
a) költségkímélő megoldás;
b) más könyvtárak know-how-jának felhasz

nálhatósága;
c) a nemzeti könyvtári rendszerhez csatlako

zás;
d) osztott katalogizálás;
e) nagyon gyors megvalósítás.
A StUB ezért a Berni Egyetemmel együtt a 

baseli SIBIL-hez való csatlakozás mellett döntött.
Az eredmények a 3. megoldás a - e  pontjai

nak sorrendjében a következők:
a) A StUB éves költsége:
- üzemelési költségek (számítóközpont- és át

viteli költségek): SFR 250 000;
- SIBIL-hez csatlakozás: SFR 35 000;
- 50%-os EDV-szakértői részesedés, mely az 

első év után 25%-ra csökken.
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b) Az UB Basel ingyenesen tanította be a ka
talógusszerkesztő munkatársakat, és ez az 
együttműködés mind a mai napig kitűnő.

c) A StUB egyfelől adatokat szolgáltat a kö
zös katalogizálási rendszerbe, másrészt viszont a 
SIBIL révén megvan annak a lehetősége, hogy 
Svájc vezető könyvtáraival bármikor összekap
csolódhasson (a tíz svájci egyetemi könyvtárból 
hat dolgozik ma már a SIBIL rendszerben).

d) A leíró katalogizálásnál a címek 34%-a ve
hető át a közös adatbázisból, a szakkatalógusnál 
ez az érték 25% körül van (6 hónappal ezelőtti ál
lapot).

e) 1989 novemberében a jóváhagyás megtör
tént, 1990 februárjában 20 terminállal megkezdő
dött a munka (ma már 40 terminál van).

További előnyök:
- már 6 hónap elteltével a személyzet kellő 

gyorsasággal tudta a leíró és szakfeltárásokat fel
használói információkká átalakítani;

- a magasan képzett baseli kollégákkal való 
együttműködés lehetőséget nyújtott a könyv
tárosok látókörének bővüléséhez;

- a központi katalógusban már kereken 
600 000 rekord van, 1940-ig visszamenőleges 
megjelenési adatokkal;

- az „Intercom” elektronikus átviteli rend
szernek köszönhetően megvalósulhat a könyv
tárközi kölcsönzés a báseli és a lausanne-i háló
zat tagjai számára.

Természetesen a hátrányokat sem szabad el
hallgatni, amelyeket sem az első, sem pedig a 
második variáció esetében sem lehetett volna el
kerülni:

- a tizedes osztályozási rendszerről át kellett 
térni az UB Basel tárgyszórendszerére;

- hetente összesen kb. 20 óra a koordinációs 
munka;

- a katalogizálási munka jelentősen igénye
sebbé vált, és csak magas színvonalon lehetsé
ges. Ez problémát jelenthet a részmunkaidős 
könyvtárosoknál és a kis intézeti könyvtáraknál;

- a központi katalógusban a saját, még vi
szonylag csekély állomány keveredik más könyv
tárak összehasonlíthatatlanul nagyobb állomá
nyával.

Remélik, hogy 1992 elejére a központi kataló
gus kiegészíthető a DOBIS/LIBIS rendszerű be
szerzési-, kölcsönzési- és folyóiratmodulokkal. 
Mivel a StUB Freiburgot választotta a lokális 
rendszer számítógépének helyszínéül, így két 
egyetemi könyvtár között először jönne létre

kapcsolat a lokális rendszer szintjén, és ezzel ki
alakulna egy pótlólagos „ablak” a SIBIL Basel- 
Bern és SiBIL-Réseau Romand között.

(Szepes Gézáné)

92/273
KALINOVÁ, Vlasta: K problematice regionálních 
knihovnickych center = Ctenár. 43.roő. 1991.
11.no. 372-373.p.

A regionális könyvtári központok problemati
kájához

Regionális könyvtár

Az egységes könyvtári rendszer szétzilálódá
sa után Csehországban és Szlovákiában egya
ránt keresik egy újfajta rendszerré szerveződés 
lehetőségeit. Mindkét országrészben (meglehet: 
nemsokára a két szomszédos országban) regio
nális szintű összefogást sürgetnek a szakem
berek. Szlovákiában e tekintetben kiérleltebbek 
az elképzelések, mint Csehországban.

Cikkünk a könyvtárak regionális együttműkö
dési társulásának Szlovákiában kimunkált mo
delljét ismerteti. Ezekben a társulásokban várha
tóan a járási könyvtáraknak jut majd a vezető 
szerep, ám ezt küiön is ki kell érdemelniük a tár
sulásokba önkéntesen belépő könyvtárak köré
ben.

A társulások létrejöttét részint az átmeneti 
helyzet, részint az indokolja, hogy a könyvtári-in
formációs szolgáltatások sikeres vitelének előfel
tétele a könyvtárak-információs intézmények 
rendszerben való működtetése. Az új körülmé
nyek között létrejövő rendszerek -  s ez az alap
vető eltérés a korábbiakhoz képest -  alulról épít
keznek, teljesen önkéntesek, nincsenek tekintet
tel az ágazati hovatartozásra, nyitottak és a 
demokrácia játékszabályainak betartásával mű
ködnek.

A kölcsönös érdek az, ami várhatóan garan
tálni fogja életképességüket és változó tartalmú 
és módszerű állandóságukat. Ebből az is követ
kezik, hogy a kölcsönös érdeknek nem kell teljes 
körűnek lennie. Ellenkezőleg: felettébb változa
tos terjedelmű és tematikájú érdekkapcsolatok
kal kell számolni.

A szóban forgó társulások vezető könyvtára 
különféle szervezeti formációk (tanácsok, bizott

568 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Külföldi folyóirat-figyelő

ságok, teamek, klubok stb.) révén irányítja ezt az 
együttműködést. Szlovákiában a városi és a köz
ségi könyvtárak 60-70%-a máris belépett ezekbe 
a társulásokba.

- (Futala Tibor)

Lásd még 204, 226, 246, 251, 262, 302

Természettudományi és műszaki tájékoztatás

Lásd 195

Orvostudományi tájékoztatás

Lásd 276

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 240

Szabadalmi tájékoztatás

92/274
GIROUD, Gérard: The European Patent Office 
and its patent information policy = EI.Libr, 9.vol. 
1991.6. no. 329-332. p.

Az Európai Szabadalmi Hivatal és szabadalmi 
tájékoztatási politikája

CD-ROM; Munkaszervezet; Tájékoztatás -szaba
dalmi; Tájékoztatási politika

Az Európai Szabadalmi Szervezet (European 
Patent Organization, EPO) tájékoztatási politiká
ját a szervezet Igazgatótanácsa határozta meg 
1988-ban. E politika fő célja, hogy javítsa a sza
badalmi információkhoz való hozzáférést az eu
rópai használók számára, ösztönözze az újításo
kat és erősítse Európa pozícióját a műszaki infor

mációcsere terén Japánnal és az Egyesült Álla
mokkal szemben.

Az EPO fő feladata az adatgyűjtés s ennek 
alapján adatbázisok és információs termékek 
előállítása, a nemzeti szabadalmi hivatalok pedig 
a szolgáltatások terjesztésében játszanak kulcs
szerepet, különösen a kis- és középvállalatok 
számára.

Ami a díjazási politikát illeti, a Szervezet ön
költségi áron szolgáltat a nem-profitra épülő in
tézményeknek, a kereskedelmi használók szá
mára viszont a piaci árak érvényesek.

1989 decemberében az Igazgatótanács 12 
projektet hagyott jóvá a kezdeti ötéves időszak
ra, 80 millió DM támogatással. A projektek között 
kiemelkedő helyet foglal el a szabadalmi informá
ciók CD-ROM-on való terjesztése és az EPO 
szolgáltató rendszeréhez való online hozzáférés 
a nemzeti hivatalok számára.

Az EPO CD-ROM szolgáltatásai a következők:
1. ESPACE-EP discs. A lemezek 1989. január 

1-től tartalmazzák az European A dokumentumo
kat, azaz az európai szabadalmaztatás! kérvé
nyek teijes szövegeit.

2. ESPACE-WORLD discs. Az ESPACE-EP so
rozatot kiegészíti a PCT (Patent Cooperation 
Treaty) keretében benyújtott nemzetközi szaba
dalmi kérvények teijes szövegével.

3. ESPACE-FIRST discs. Tartalmazza az ES- 
PACE sorozat előbbi két kiadványának összes 
bibliográfiai tételét, de teljes szöveg formájában 
csak a szabadalmak címoldala áll rendelkezésre.

4. ESPACE-ACCESS. Bibliográfiai információ
kat nyújt az összes 1987 óta benyújtott szabadal
mi kérvényről, több, mint 400 ezer dokumentum
ról. A bibliográfiai információkon kívül utalások is 
találhatók rajta, amelyek megmutatják, hogy az 
illető szabadalom teljes szövege melyik ESPA
CE-EP lemezen található.

Az EPO-n kívül számos nemzeti hivatal is ter
vezi saját szabadalmainak CD-ROM kiadását. A 
brit szabadalmi kérvények már megjelentek, s 
Ausztria, Németország, Spanyolország és a Be
nelux államok is hasonló tervekkel foglalkozik.

1990-ben az INPADOC (International Patent 
Documentation Centre) beépült az EPO szerve
zetébe; az INPADOC-tevékenységek integrálásá
ra egy alhivatalt hoztak létre Bécsben. Az EPO- 
INPADOC szolgáltatások -  Numerical Data Base 
(NDB), Patent Family Service and INPADOC Nu
merical List (PFS/INL), Patent Classification Ser
vice (PCS), Patent Applicant Service (PÁS), Pa-
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tent Applicant Service by Priorities (PAP), Patent 
Inventor Service (PIS), Patent Register Service 
and Procedural Status Service (PRS), INPADOC 
Patent Gazette (IPG) -  ezentúl ezen alhivatal út
ján vehetők igénybe.

Az EPO-INPADOC Patent Family Service és a 
Patent Register Service and Procedural Status 
Service online is elérhető, vagy közvetlenül az 
INPADOC-tól vagy a Dialog, Orbit és STN online 
szolgáltató rendszerek útján.

(Novák István)

92/275
PATWARDHAN, D.V.: SDI service on patents -  a 
case study of using online systems = 
Ann.Libr.Sci.Doc. 37.vol. 1990. 4.no. 143-146.p.

Témafigyelő szolgáltatások szabadalmakról -  
esettanulmány online rendszerek használatá
ról

Figyelőszolgálat; Online információkeresés; Tá
jékoztatás -szabadalmi

A szerző röviden elmagyarázza, hogy a sza
badalmak milyen értéket jelentenek az ipari fej
lesztés számára. Megvilágítja annak előnyét, 
hogy online információkeresési rendszereket (pl. 
DIALOG) használjanak a szabadalmakról nyúj
tandó témefigyelő (SDI) szolgáltatásokra. Részle
tesen ismerteti egy ilyen rendszer beindításához 
szükséges tennivalókat. Kitér a költségekre, s ösz- 
szefoglalásként azt hangsúlyozza, hogy a témafi
gyelő szolgálat sikere a rendszer és a használó 
közötti megfelelő kapcsolattól függ.

(Autoref.)

Közérdekű tájékoztatás

92/276
DEFOE, Deborah: InfoHealth: community health 
service at Kingston Public Library = Can.Libr.J. 
48.vol. 1991.5.no. 340-343.p. Bibliogr.

InfoHealth: a Kingston Public Library közhasz
nú egészségügyi tájékoztatása

Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyv
tár; Tájékoztatás -egészségügyi; Tájékoztatási 
rendszer

Az utóbbi néhány évtizedben megnövekedett 
a polgároknak azok iránt az információk iránti 
igénye, melyek segítségével mindennapi életük 
viteléhez megalapozott, intelligens döntéseket 
hozhatnak. Ezek körébe esnek az egészségügyi, 
betegségmegeiőzési, öngyógyítási módszerek
kel kapcsolatos információk.

A hetvenes évek óta a kanadai közkönyvtá
raknak megnőtt a szerepe az egészségügyi infor
mációellátás terén. Kingstonban, a városi köz
könyvtárban 1930-ban létrehozták az orvosi fo
lyóiratok számítógépes központi katalógusát. Ezt 
követően igényfelméréssel megállapították, hogy 
a használók körében az egészségügyi informáci
ók iránti igény a legmagasabb. Annak ellenére, 
hogy egészségügyi végzettségű alkalmazottja a 
könyvtárnak nem volt, a közkönyvtári testület az 
önkormányzat egészségügyi tanácsadó bizottsá
gával közösen úgy ítélte meg, hogy a könyvtár 
az a hely, ahova egy ilyen jellegű szolgáltatást a 
leggazdaságosabban és logikusan telepíteni le
het. Több egészségügyi intézménytől kapott tá
mogatásból egy hivatásos könyvtárost alkalmaz
tak a kísérlet vezetőjeként. Feladatát képezte, 
hogy összegyűjtse a hasonló egészségügyi in
formációs rendszerekről szóló szakirodalmat; 
irodalomkutatást végezzen az orvosi szakiro
dalomra és bibliográfiákra vonatkozóan; jegyzék
be vegye a körzet könyvtáraiban (a közkönyvtár
ban, az orvostudományi egyetemi- és négy kór
házi könyvtárban) a témába vágó, rendelkezésre 
álló dokumentumokat, összeállítson a használók 
számára egy központi katalógust a tudományos 
ismeretterjesztő szintű orvosi könyvekről; elké
szítse a beszerzésre javasolt művek jegyzékét.

1985 áprilisában reklámkampányba fogtak, 
brosúrákon, prospektusokon, sajtóhirdetéseken 
keresztül tájékoztatták a lakosságot, a kórházak 
és szociális intézmények személyzetét az Info- 
Health elnevezésű szolgáltatásukról. Az 1985 
májusában felavatott szolgáltatás első hónapjá
ban 57 referensz kérdést tettek fel. Az első teljes 
évben, 1986-ban az összes referensz kérdés két 
százaléka (601) vonatkozott az egészségügyi
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szakterületre, majd 1989-ben és 1990-ben ez az 
arány három százalékra emelkedett. A könyvtár 
ismeretterjesztő/referensz művekre fordítható 
költségvetési keretéből 5%-ot költenek egész
ségügyi könyvekre.

Működésének hatodik évében az InfoHealth- 
ről nyugodt lélekkel megállapítható, hogy a köz
könyvtár, a kórházi és felsőoktatási könyvtárak, 
valamint az önkormányzat egészségügyi szerve
zeteinek példás együttműködésén alapuló, jó 
szolgáltatásról van szó.

(Kovács Lászlóné)

Környezetvédelmi tájékoztatás

92/277
VERHO, Seppo: Mika on kirjaston ymparistövas- 
tuu? = Kirjastolehti. 84.vuo. 1991. 10.no. 301- 
302. p.

Rés. angol nyelven.

Felelős-e a könyvtár a környezetvédelemért?

Tájékoztatás -környezetvédelmi

A Kirjastolehti öt, Finnország különböző terü
letein dolgozó könyvtárossal készített interjút a 
könyvtárosok környezetvédelmi felelősségéről. A 
válaszokból az derült ki, hogy növekszik az illető 
települések lakosaival való együttműködés. A 
könyvtárat a megkérdezettek egyöntetűen olyan 
helynek látják, amelynek kötelessége a környe
zeti információk terjesztése minden illetékes szá
mára, állásfoglalás nélkül. Ez különösen vonatko
zik a ritka és szűk publicitású anyagokra. A 
könyvtárak aktívabb szerepet is játszhatnának a 
környezetvédelemben, pl. azzal, hogy a környe
zettel foglalkozó dokumentumokat megküldik a 
városok vezető tisztségviselőinek. Kiállítások is 
szervezhetők, és környezetvédelmi információs 
csomagokat is lehetne készíteni a vállalatok szá
mára. A lakosságnak tudnia kell, hogy a könyvtár 
a környezet témájában is éppen olyan demokra
tikusan szolgálja ki őket, mint egyéb területeken.

(Autoref.)

92/278
WEISKEL, Timothy C.: Environmental resources 
and Electronic Research Systems (ERSs): Eco- 
Link as an example of future tools = Libr. Hi 
Tech. 9.vol. 1991. 2.no. 7-19.p.

Környezeti erőforrások és elektronikus iroda
lomkutatási rendszerek: az Eco-Link mint a jö
vő információkeresési eszközeinek példája

Gépi információkeresési rendszer; Tájékoztatás 
-környezetvédelmi

Mivel a környezeti-környezetvédelmi kérdé
sekről szóló információk száma rohamosan nö
vekszik, a könyvtárosoknak és a kutatóknak egy
re újabb technológiákra van szükségük ahhoz, 
hogy lépést tudjanak tartani a fejleményekkel, és 
hatékonyan tudják azokat kezelni. Jóllehet szá
mos időszaki kiadvány és évkönyv segít ebben, 
mindazonáltal a legújabb információkhoz való 
hozzáférés és ezek kezelésének leghatékonyabb 
eszközei az elektronikus technológiák különféle 
formái. A szerző, miután megemlíti a környezeti 
információk legfontosabb nyomtatott dokumen
tumait, bemutatja a környezetvédelmi kutatás 
leghasznosabb elektronikus forrásait, és ismerte
ti a Rockefeller Foundation-ben működő, Eco- 
Link nevű saját tervezésű elektronikus informáci
ókutatási rendszert (Electronic Research System, 
ERS), amellyel átfogó környezeti kutatás végez
hető az elektronikus forrásokban.

(Autoref.)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

92/279
FLETCHER, Anne: Managing your manager = 
Aslib Inf. 20-vol. 1992. 3.no. 114-115.p. Bibliogr. 5 
tétel.
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Hogyan vezessük a vezetőnket?

Könyvtárkép; Üzemi szakkönyvtár; Vezetés; Veze
tőképzés

Az üzemi szakkönyvtárakban s az ún. egysze
mélyes könyvtárakban dolgozó szakkönyvtáro
sok felettes vezetői általában nem könyvtárosok, 
s ebből adódóan nem kevés probléma és félreér
tés árnyékolja be a főnök-beosztott kapcsolatot. 
Az újonnan kinevezett könyvtárosoknak sok 
esetben kell tapasztalniuk, hogy vezetőjüknek, 
aki számára a könyvtár csak egy a szervezet szá
mos részlege közül, fogalma sincs a könyvtári 
munka gyakorlatáról, s ezért teljesen érzéketlen 
a könyvtárosok problémái iránt. Ez természetes, s 
ezért a könyvtárosra háml a feladat, hogy félretéve 
mindennemű félénk és visszahúzódó magatartást, 
kilépjen a könyvtár falai közül, s hajlandó legyen 
nevét, idejét és tudását a vállalat érdekében kama
toztatni. A könyvtárosok feladata, hogy nem
könyvtáros feletteseiknek bebizonyítsák képessé
geiket, szakmájuk, hivatásuk értékeit. Mindehhez a 
következő „stratégiák” nyújthatnak segítséget.

- A Library Association-nek van két témába 
vágó kiadványa. Az egyik, a Professional librari
ans. A brief guide for employers a nem könyv
táros vezetőknek nyújt eligazítást a könyvtárosi 
szakmáról, a másik, a What librarians do. A 
guide for library staff című brosúra célja pedig 
az, hogy emlékeztesse a könyvtárosokat szakér
telmükre, és arra bátorítsa őket, hogy ennek tu
datában aktívabbak és rámenősebbek legyenek 
szerepük és értékeik vonatkozásában.

- Körözzünk a vezető számára könyvtáros fo
lyóiratokat. Ha nincs idejük ezek átnézésére, hív
juk fel figyelmüket a fontosnak tartott cikkekre.

- Mindig legyünk készek tevékenységünk el- 
magyarázására és igazolására, s munkánk érté
kének alátámasztására vezessünk statisztikát.

- Az érintett könyvtárosok alakítsanak csopor
tokat, amilyen pl. az Aslib „Egyszemélyes könyv
tárosok” csoportja, ahol meg lehet beszélni a kö
zös problémákat.

A szerző végül azt javasolja, hogy az Aslib 
indítson tanfolyamot nem-könyvtáros vezetők 
számára, amelynek során el lehetne magyarázni, 
hogy a könyvtárosok, illetve az információs szak
emberek mire képesek, és milyen hasznot 
hajthatnak a vállalat számára.

(Novák István)

92/280
ERKKILA, John: Learning by others’ experience: 
an analysis of Library Journal cases 1983-1989 = 
Educ.lnf. 9.vol. 1991. 4.no. 269-283.p. Bibliogr. 
18 tétel.

Tanuljunk mások tapasztalataiból: a „Library 
Journal”-ben 1983 és 1989 között megjelent 
könyvtárvezetési esettanulmányok elemzése

Esettanulmány; Felmérés; Vezetés

Mások tapasztalataiból tanulni jó befektetés: 
az esettanulmányok pontosan ezt a lehetőséget 
nyújtják mindenkinek. Ezek egyik fontos forrása 
a vezetés témakörében az igen széles körben 
hozzáférhető Library Journal „How Do You Ma
nage” rovata. Minden egyes eset egy olyan veze
tési probléma érdekfeszítően olvasmányos leírá
sa, amely valóban megtörtént a könyvtárak vilá
gában. Egészen mostanáig nem volt lehetőség 
arra, hogy ezen esetekhez gyorsan hozzáférhes
sünk. A cikk közreadja a szóban lévő esetek 
elemzését, és ismerteti, hogy az adatok hogyan 
használhatók fel. Mint oktatási anyag, az esetek 
érdekesek lehetnek a könyvtártudományi oktatók 
számára, gyakorló könyvtárosok számára azon
ban értékük kevésbé nyilvánvaló, és nem kapott 
hangsúlyt a szakirodalomban. Mivel a cikk ösz- 
szefoglalja az esetek jellemzőit, különösen hasz
nossá teszi őket a gyakorló könyvtárosok számára.

(Autoref. alapján)

92/281
AURET, H.E.: Directors of university libraries: the 
voice of experience = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 
59-vol. 1991. 4.no. 261-275.p. Bibliogr. 56 tétel.

Egyetemi könyvtárak vezetői: felmérés ta
pasztalataikról

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Vezetés

A jelen kutatás célja annak kiderítése volt, 
hogy hogyan látják munkakörüket az egyetemi 
könyvtárak vezetői. Eredményként nem annyira 
egy munkakör objektív definíciója, mint a könyv
tárvezetésnek a megkérdezett igazgatók kollektív 
nézőpontjából történő jellemzése kerekedett ki.
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A munkakör legjellemzőbb vonása annak egyedi 
mivolta, ami a következőkből adódik: semmilyen 
más pozíció nem jár végső felelősséggel; egye
dül az igazgatónak kell „tartani a hátát” a kulcs- 
fontosságú döntésekért; az egyén jelleme sem
milyen egyéb munkakörnek a természetét nem 
befolyásolja ilyen nagy mértékben. A könyv
tárvezetőnek kell számot adnia a növekedésről 
és a fejlődésről, a szervezeti karakter kifejleszté
séről és a zökkenőmentes működés biztosí
tásáról. A munkakör, ill. az egyén egyik legfonto
sabb célja mindazonáltal az inspiráció, az ösz
tönzés: a lelkesedés „beépítése” a szervezetbe. 
A vezető felelősségi körébe tartozó fő feladatok, 
tevékenységek, ill. döntések közül a következők 
rajzolódtak ki: stratégiai tervezés és döntés- 
hozatal; politika-kialakítás; a kulcsfontosságú 
személyzet kiválasztása, fejlesztése és megszer
vezése; az erőforrások elosztása, a kulcs-kap
csolatok menedzselése; és végül az ellenőrzés, 
felügyelet. Jóllehet a megkérdezettek több fel
adatot problematikusnak és kellemetlennek 
ítéltek, mindazonáltal úgy nyilatkoztak, hogy a 
munkakörrel járó sikerélmények és megelége
dettség messze felülmúlják a negatív szemponto
kat.

(Autoref.)

92/282
GÓTHBERG, Helen M.: Time management in 
state libraries = Spec.Libr. 82.vol. 1991. 4.no. 
257-266.p. Bibliogr. 10 tétel.

Mivel telik el a könyvtárigazgatók munkaideje 
az USA állami könyvtáraiban (felmérés)

Lásd még: KDSZ 87/976, 88/973, KF 92/89

Felmérés [forma]; Munkae
könyvtár; Vezetés

A tanulmány egy 50 tagállami könyvtárra ki
terjedő felmérés alapján azt vizsgálta, hogy a 
könyvtárvezetők mivel töltik munkaidejüket, mi
ként adják ki a feladatokat a személyzetnek, ho
gyan rangsorolják az időpocsékoló tényezőket, 
és milyen a vezetési stílusuk. Ezen kívül a válasz
adók személyi jellemzőit is összegyűjtötték. A 
fontosabb eredmények: az első számú „időrabló
nak” az értekezletek bizonyultak, majd a különfé

le bizottsági munkákkal eltöltött idő következett; 
nem volt jelentős eltérés a férfi és a női könyv
tárvezetők válaszai között.

(Autoref.)

Tervezés

Lásd 227

Munka- és rend szerszervezés, értékelés

92/283
SENKEVITCH, Judith Jamison: Analyzing pro
ductivity in the era of accountability = Bottom 
Line. 5 vol. 1991. 3.no. 25-28.p. Bibliogr.

A termelékenység elemzése az anyagi felelős
ség jegyében

Gazdaságosság -könyvtárban; Hatékonyság; 
Költségelemzés

A könyvtárosok körében egyre inkább meg
szokottá válik, hogy a szolgáltatások értékelésé
re különféle output- és teljesítménymérési mód
szereket használnak. A mai szűkös anyagi lehe
tőségek és elszámolási kötelezettségek mellett 
azonban arra is szükség van, hogy a könyvtárak 
hatékonyságát a személyzet teljesítménye és a 
kiadott pénzek tekintetében is vizsgáljuk. Jól tesz- 
szük, ha ezeket az információkat más könyv
tárakkal is megosztjuk, hogy alapot teremtsünk 
az eredmények értelmezésére. A kurrens könyv
tári statisztikákból is nyerhetünk hasznos adato
kat a könyvtár termelékenységére vonatkozóan.

(Autoref.)

92/284
VERHO, Seppo: Mittareita moneen lahtöön = 
Kirjastolehti. 84.vuo. 1991.11.no. 326-327.p.

Rés. angol nyelven.
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Minőségi mutatók, mennyiségi mutatók

Felmérés; Minősítés; Szolgáltatások

A finn könyvtárakban napjainkban előtérbe 
került a könyvtári tevékenységek mérése. Ahány 
könyvtár, annyiféle mennyiségi és minőségi mu
tató van „forgalomban”: néhányan minden szem
pontot igyekeznek lefedni, sok mutatóval, mások 
egyetlen mutatóval kívánnak dolgozni, amely a 
könyvtári munka lényegére vonatkozik. A Tampe
réi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi 
Intézete hat könyvtár bevonásával projektet indí
tott a tevékenységi mutatók kutatására. A projekt 
keretében jelenleg felmérést végeznek a haszná
lók körében a könyvtári szolgáltatásokkal, ill. a 
könyvtárhasználattal kapcsolatos elégedettség, 
ill. hiányosságok kiderítésére.

A dél-finnországi Punkalaidun városi könyv
tára a tájékoztatási szolgáltatásokra és a regény- 
irodalomra koncentrál, ezért a kérdőív is ezen te
vékenységekre terjed ki. Csak néhány mutatót kí
vánnak használni, mégpedig input-output 
mutatókat a költségek csökkentése érdekében.

A Lappeenrantai városi könyvtár Dél-kelet 
Finnországban az olvasószolgálatra és a hely- 
benhasználatra helyezi a hangsúlyt, ezt követik 
az állomány és a személyzet kérdései. A legtöbb 
indikátor nem mennyiségi inputra és otputra irá
nyul, hanem a tevékenységek minőségét és ha
tását kívánják velük kimutatni.

A Pori városi könyvtárban már két éve hasz
nálnak mutatókat, főleg mennyiségi, input-output 
típusúakat. Ezekkel sikerült kimutatni a könyvtár 
hatékonyságát, és bebizonyítani a döntéshozók
nak, hogy a finanszírozás csökkentése milyen 
visszaesést jelentene a szolgáltatásokban. Az is 
kiderült, hogy a bibliobuszok kevesebb hasznos 
időt tudnak az olvasószolgálatra fordítani, mint 
azt gondolták, valamint egy könyv rendelkezésre 
bocsátásának a költsége is több, mint feltéte
lezték.

(Autoref.)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

92/285
HEEZEN, Ronald R.: Take money for granted: 
grant proposals that work = Libr.J. 116.vol. 1991. 
18.no. 62-63.p.

Hogyan nyerhetünk el biztosabban pályázati 
pénzeket: néhány tanács a kérvények elkészí
téséhez

Módszertani útmutató; Pályázat -könyvtáraknak

Nem csoda, hogy az alapítványi pályázatok 
elkészítéséhez még a legképzettebb könyv
tárosok sem érzik elegendőnek ismereteiket, hi
szen az elutasított pályázatok hatalmas tömegé
vei szemben a sikeres kérvények száma elenyé
sző. Márpedig, különösen a nehéz gazdasági 
időkben, a könyvtárak nem képesek fejlesztési 
szükségleteiket saját forrásokból kielégíteni: az 
Egyesült Államokban a könyvtárak alapítványi tá
mogatását évente 36,5 milliárd dollárra becsülik. 
A szerző szerint a sok sikertelen pályázat oka az, 
hogy nem veszik figyelembe a következő négy 
alapkövetelményt:

1. Szükségleteinket az elérendő eredmények, 
nem pedig az alkalmazandó folyamatok, mód
szerek szempontjából fogalmazzuk meg;

2. Ezen szükségleteket ne a saját, hanem az 
adományozó nézőpontjából domborítsuk ki;

3. A kérvény megírása előtt vegyük fel a kap
csolatot az alapítvány-szervezettel;

4. Vegyünk igénybe „szószólókat”, akik aján
lólevél útján vagy személyesen szólnak érde
künkben.

Vizsgáljuk meg ezen feltételeket egy kicsit 
részletesebben.

1. Soha ne kérjünk pénzt pl. olyan szöveggel, 
hogy szükségünk lenne egy mikroszámítógépre 
a könyvtárvezetést támogatandó statisztikák el
készítésére, mert akkor nagyon valószínű, hogy 
még sokáig kénytelenek leszünk ezen célokra 
írógépet és számológépet használni. Ehelyett azt 
mutassuk ki, hogy a gép a használók, nem pedig 
a könyvtárosok számára szükséges, pl. olvasás
tanító programokkal lényegesen csökkenteni le
hetne az analfabéták számát a környéken, per
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sze, ehhez egy újtípusú, ilyen meg ilyen mikro
számítógépre van szükség.

2. Gondoljunk arra, hogy az adakozó rész
vénytársaságoknak és alapítványoknak megvan
nak a saját terveik és céljaik arra vonatkozóan, 
hogy mire költsék el a pénzüket. Igényeinket 
igyekezzünk ezekkel összehangolni. Ehhez se
gédletként az Egyesült Államokban 75 dollárért 
rendelkezésre áll a Comsearch Printouts c. kiad
vány, amely felsorolja, hogy az illető államban 
milyen szervezet (beleértve a könyvtárakat is) 
melyik alapítványtól kapott támogatást, és 
mennyit.

3. A kérvény beadása előtt érdemes a támo
gató szervezettel telefonbeszélgetést folytatni, és 
udvariasan tudakozódni a következőkről:

- mik a szervezet jelenlegi prioritásai, külön
bözik-e ez a múltbeliektől;

- mit tehetünk annak érdekében, hogy növel
jük saját kérvényünk sikerének valószínűségét;

- a kért beadványi formák közül az elbírálók 
melyeket kedvelik, ill. nem kedvelik;

- kb. mennyi legyen az az összeg, amely az 
adományozó szempontjából is megfelelő;

- kérjük meg a bírálók névsorát és kérdezzük 
meg, hogy felvehetjük-e velük a kapcsolatot to
vábbi tájékozódás céljából.

Egy ilyen kapcsolatfelvétel után már arra is 
megkérhetjük az adományozó szervezetet, hogy 
nézzék át kérvényünket, mielőtt azt hivatalos út
ján elindítanánk. Mindenfajta kérésünk teljesíté
sét nyugtázzunk egy írásbeli „köszönöm”-mel.

4. „Szószólók” keresése érdekében köröz
zünk kérdőívet a könyvtári tanács tagjai, a sze
mélyzet, hűséges és lelkes olvasóink, valamint a 
helybeli politikusok között, azok jelentkezését 
kérve, akik szívesen támogatnák kérvényünket 
nevükkel, ajánlásaikkal; olyanok is akadhatnak, 
akik személyesen ismernek valakit az alapítvány
nál és személyesen is hajlandók néhány szót 
szólni az érdekünkben.

A szerző szerint, ha mindezen előfeltételeket 
gondosan betartjuk, akkor pályázatunk sikerének 
valószínűsége 2400 százalékkal fog megnöve
kedni!

(Novák István)

92/286
BAKER, David M.: Die Finanzierung britischer 
Universitätsbibliotheken = Bibliotheksdienst. 
25. Jg. 1991. 11.no. 1714-1720. p.

A brit egyetemi könyvtárak finanszírozása

Egyetemi könyvtár; Támogatás -pénzügyi -általá
ban

1989 óta lényegesen megváltozott a brit 
egyetemek gazdálkodása. Korábban az egyete
mek képviselőiből álló bizottság (University 
Grants Committee, UGC) döntött a pénzügyi kér
désekről, azóta a túlnyomórészt tisztviselőkből 
álló egyetemi pénzügyi tanács (Universities 
Funding Council, UFC), melynek feladata nem 
csak a szubvenciók felosztása, hanem a külső 
pénzforrások felkutatása is. A szervezeti változás 
gyakorlati következményeit még nem lehet tisz
tán iátni.

Az elmúlt évek másik nagy változása az egye
temek gazdálkodásában: előtérbe kerültek a 
pénzt hozó kutatások. A felsőoktatási intézmé
nyek egyre inkább az ipar, a kereskedelem, a pri
vát alapítványok kutatási igényei felé fordulnak, 
mert csak ezek anyagi segítségével tudják ki
egyensúlyozni az állami támogatás csökkenő 
mértékét. Egyes intézmények akár bevételük 
50%-át nem állami forrásból szerzik.

E változások nem érintik közvetlenül a pénz
források egyetemen belüli szétosztását, ez válto
zatlanul az egyes egyetemek belső ügye maradt. 
Ezen belül az UGC fennállásáig érvényben volt 
egy ajánlás, mely a költségvetés meghatározott 
százalékát javasolta a könyvtárra fordítani. Az 
UFC-ben jelenleg egy bizottság foglalkozik a 
könyvtárak finanszírozási kérdéseivel, ajánlást 
azonban még nem adtak ki.

A 80-as években kétségkívül csökkentek az 
egyetemek rendelkezésére álló összegek, ez a 
könyvtárakat is súlyosan érintette. A szerző saját 
egyetemét hozza példaként: 1986-90 között 17 
ezer könyvvel kevesebbet tudtak beszerezni, 
mint az előző öt évben, a folyóiratrendelést pedig 
50%-kal csökkentették. A példa nem egyedülálló. 
Az egyetemi könyvtárak finanszírozásának egyik 
legnagyobb problémája, hogy szorosan összefo
nódott az egyetem állami támogatásával, s an
nak csökkenése rákényszeríti a könyvtárigaz
gatókat, hogy maguk is nem állami pénzügyi for
rások után nézzenek. Ilyen források pl. külön díj 
kérése a könyvtárközi kölcsönzésért vagy köl
csönzési díj szedése az egyetemen kívüli hasz
nálóktól.
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A gyors változások korát éljük, a hagyomá
nyos magatartásmódokat és értékrendeket felül 
kell vizsgálni. Az egyetemi könyvtárakat illetően 
ellentét van azok között, akik a régi módon jól el
látott könyvtárakat kívánják vissza, és azok kö
zött, akik szerint a számítógépes dokumentum
szolgáltatás (legalábbis a természettudomány és 
a technika területén) tekintélyes költségmegtaka
rítást ígér. Nyitott kérdés, hogy a 90-es évek me
lyik elképzelést fogják igazolni.

(Katsányi Sándor)

92/287
SOKOLOV, A.V.: Biblioteki i rynoónaá ekonomika 
= Nauön.Teh.Bibl.SSSR. 1991.10.no. 3-9.p.

A könyvtárak és a piacgazdaság

Információpiac; Szakkönyvtár -műszaki; Téríté
ses szolgáltatás

A neves szentpétervári professzor tanul
mányában napjaink egyik legégetőbb kérdéskö
rét foglalja össze. Kiinduló helyzetelemzésében 
megjegyzi, hogy a könyvtáraktól általában ide
gen a haszonszerzési cél, jövedelmük soha nem 
haladta meg a ráfordításokat, így ezt nem tekint
hetjük hatékony működésük kritériumának. A 
könyvtárosok sem érezték magukat termelőerő
nek, kevés közöttük a vállalkozói hajlamú. A pri
vatizációnak sem tárgya a könyvtár, inkább an
nak elszenvedője. Miközben gyermeki örömmel 
üdvözöljük a piacgazdaság kialakulását, annak 
piaci veszélyeire is fel kellene figyelni.

A „lumpen-bizniszmen” első hangadói szaba
dulni igyekeznek az „ingyenélő” könyvtáraktól: 
szakszervezeti könyvtárak szűnnek meg, tudo
mányos-műszaki könyvtárak harcolnak fennma
radásukért, helyi és állami érdekek ütköznek az 
utóbbi irányítás alá tartozó könyvtárakban, to
vább romlik a könyvtárak amúgy is elhasználó
dott műszaki állapota, kereskedelmi igazgató ke
restetik a művelt, könyvtárügyet ismerő igazgató 
helyébe. A jelenlegi instabil helyzet nem kedvez a 
könyvtárügyi fejlesztésnek, ahhoz gazdasági és 
politikai stabilitás szükséges. Mit tehetünk?

1. Összeférhetnek-e a könyvtárak és a piaci 
viszonyok? A könyvtár az eszmék, a tudás, az in
formáció sajátságos „piaca”, általában a szellemi 
értékek hordozója, a társadalmi kommunikáció

dokumentális tárháza. A könyvtári szolgáltatáso
kat -  piaci zsargonnal élve -  tájékoztató-marke
ting szolgáltatásoknak foghatjuk fel, melyek a 
szellemi termékek iránti keresletet elégítik ki. 
Nem véletlenül űzte el Jézus a templomból a kú
tárakat. Mintahogy a szentegyház, úgy az akadé
mia, az egyetem, az iskola, a parlament, a bíró
ság sem a kereskedelmi ügyletek színtere!

2. A piacgazdaság körülményei között válhat
nak-e a tájékoztató szolgálatok
vá? Elvileg igen, a térítéses tevékenységek ön
fenntartóvá is tehetik a szolgáltató könyvtárakat.

3. Milyen árat szabhatnak a könyvtári szolgál
tatásokért? Történelmi példával élve a múlt szá
zadi Oroszországban az ún. „olvasói könyvtárak” 
díjai az olvasótól függően 6 és 16 rubel között 
mozogtak, a kikölcsönzött könyvért 5-10 rubel 
körüli óvadékot kértek el. Természetesen az inflá
ció okozta árnövekedést a jelenlegi könyv
tárhasználati díjnak is követnie kell. De még min
dig tekintélyes azok száma, akik erkölcstelennek 
tartják a könyvtári szolgáltatásokért járó fizetsé
get. A külföldi tapasztalatok is arra ösztönöznek, 
hogy jobb lenne, ha a könyvtárakat nem kény- 
szerítenék kereskedelmi műveletekre.

4. Lehet hogy a privát szféra szakkönyvtárai 
szolgálhatnak követendő példaként? De ugyan
akkor ismer-e bárki önfenntartó módon üzemelő 
önálló nagy szakkönyvtárat? Mert ilyen egy or
szágban sincsen! Az állam támogatja a nemzeti 
könyvtárakat, és a privatizációs törekvések elle
nére sem engedi át teljesen a terepet -  az infor
mációs szektort -  magáncégeknek. Általában az 
egyes cégekhez tartozó könyvtárak kisméretűek, 
a kis cégek többsége nem tart fenn tájékoztató
könyvtári szolgálatot, inkább igénybe veszi a 
nagykönyvtárakét. így a szakkönyvtárak eseté
ben a főberuházó az állam, az állami befektetése
ket csak kiegészítik a vállalkozó cégek. Vajon 
megértik-e könyvtárügyünk vezetői valamikor is 
ezt az ellentétesnek tűnő logikát?

5. Van-e remény arra, hogy a piaci terápia ki
gyógyítja a „homo szovjetikusz információs nihi
lizmusát, és segít túljutni a könyvtárak krízisálla
potán? Az információs nihilizmus az adminisztra- 
tív-parancsuralmi rendszer szüleménye, tudatos 
elhatárolódás az információtól, mint értéktől, 
szellemi terméktől. Ez utóbbi negatív eredményei 
a könyvtár presztízsének lezüllesztése, durva 
kérlelhetetlen módon csak a kereskedelmi jellegű 
átalakulás kikényszerítése. Ezek a különböző ne
gatív erők -  a szerző analógiája szerint -  nem
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csak a kufárokat, hanem a Megváltó Jézust is ki
űznék a templomból.

Következésképp a probléma „könyvtár és 
piacgazdaság” kérdése nem oldható meg egyér
telműen. Szükség van a könyvtárak konszolidá
ciójára, a könyvtári, könyvtárosi szervezetek 
összefogására, könyvtári önigazgatói bizottsá
gokra, hogy érdekképviseletet teremtve védel
mezzék magukat.

Ha az állam nem képes ellátni könyv
tárfenntartó szerepét, úgy a könyvtárak kénytele
nek bevezetni a térítéses szolgáltatásokat, s le
küzdve erkölcsi ellenérzésüket, kereskedelmi 
könyvtárügyet alakítanak ki. Ehhez a könyv
tárosoknak piacilag izmosodniuk kell, új arcot 
nyerve.

(Bíró Júlia)

Lásd még 300

Gépesítési kérdések

92/288
CORTEZ, Edwin M. [ed.j: Library automation 
consultants: current realities and issues = Libr. 
HiTech. 9.vol. 1991. 2.no. 99-110.p.

Könyvtárgépesítési tanácsadók: a jelen reali
tásai és kérdései. (Tematikus cikkcsoport, hat
közlemény.)

Szakértő; Számítógépesítés

Annak, hogy egy könyvtár egy automatizálási 
tanácsadóhoz forduljon, számos oka lehet, de a 
fő ok mindenképpen olyan segítség, szakértelem 
igénybevétele, amely a könyvtár személyzetében 
nem áll rendelkezésre. Ha megszületik a döntés 
egy konzultáns alkalmazására, akkor a felderítés, 
kiválasztás és szerződéskötés munkálatait igen 
gondosan kell elvégezni, hiszen nem minden 
szakértő egyenlő képességű, és nem ugyazazon 
a területen szerzett gyakorlatot. Miután egy szak
értő alkalmazást nyert, a könyvtárnak folyamato
san értékelnie kell a tanácsadás folyamatát, és 
visszacsatolást kell nyújtania, hogy a szükséges 
korrekciókat el lehessen végezni. A fórum helyt

ad mind a könyvtárosok, mind a rend
szerforgalmazók szempontjai bemutatásának.

(Autoref.)

Személyzet

92/289
HOFMANN, Ulrich: Technologischer Fortschritt 
und schrumpfender Arbeitsmarkt für Bibliothe
kare: Signale aus den USA = Bibliotheksdienst. 
25. Jg. 1991. 12.no. 1896-1898. p.

A technológiai haladás és a zsugorodó könyv
tárosi munkaerőpiac. Jelzések az Egyesült Ál
lamokból

Információtechnológia; Munkabér, alkalmazás; 
Személyzet

Az USA vezető könyvtáraiban (mint azt egy 
vizsgálat kimutatta) az elmúlt években 31%-kal 
nőtt a munka produktivitása. A növekedést a 
klasszikus könyvtári szolgáltatások minőségének 
emelése, új szolgáltatások bevezetése és a sze
mélyzet leépítése eredményezte. Az utóbbit az a 
tény mutatja, hogy az USA 5,1%-os inflációs rátá
ja mellett a könyvtári személyzeti költségek csak 
0,5%-kal emelkedtek, valójában tehát 4,5%-os 
csökkenés történt. A prognózisok szerint ez a fo
lyamat a közeljövőben folytatódni fog.

Az USA megvizsgált vezető könyvtáraiban a 
gépesítés foka rendkívül magas, akár a géppel 
olvasható adatbázisok nagyságrendjét, akár a lo
kális hálózatok elterjedését, akár az INTERNET 
központi szerepét tekintjük. Az amerikai adatok 
fényében ugyanakkor illúziónak bizonyul az a ko
rábbi (németországi) könyvtárügyi elképzelés, 
mely szerint a gépesítés után felszabaduló mun
kaerőket a feldolgozásból a tájékoztató szolgá
latba helyezik át. Ellenkezőleg: e téren is inkább 
a (minőségi) személyzeti leépítés figyelhető meg, 
és semmi esetre sem a tájékoztatók számának 
növelése. A kereslet csökkenését jól tükrözi az 
oktatásügy: sorra szűnik meg az amerikai egye
temeken a könyvtárosképzés. Denver és Chica
go után a Columbia Egyetem is bezárta a könyv
tárosképzés kapuit, és több más felsőoktatási in
tézmény is ezt tervezi.
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A munkaerőpiac minőségi leépülése ellenére 
egyes területeken növekszik a kereslet. A követ
kező évtizedben várhatóan hiány lesz a megfele
lő számítógépes ismeretekkel rendelkező könyv
tárosokból, itt lesz a munkaerőpiac keresztmet
szete a legszűkebb. A fejlesztés ütemének 
legfőbb akadályozója az USA könyvtáraiban nem 
a költségvetés szűkössége lesz, hanem a mun
katársak számítógépes ismereteinek hiánya. Ez a 
könyvtári költségvetések jelentős szerkezeti át
rendezéséhez is vezethet.

A szerző úgy véli, hogy az USA vezető könyv
táraiban jelentkező tendenciák -  szükségszerű 
késéssel -  az európai könyvtárügyben is érvé
nyesülni fognak.

(Katsányi Sándor)

Módszertani irányítás

Lásd 285

Marketing, közönségkapcsolatok

Lásd 287

FELHASZNÁLÓK É S  HASZNÁLAT

Általános kérdések

92/290
SLINEY, Marjory: End-users: threat or oppor
tunity? = Health Inf.Libr. 2.vol. 1991. 4.no. 181- 
185.p. Bibliogr. 9 tétel.

Res. francia nyelven

Közvetlen használók: fenyegetés vagy lehető
ség?

Használó; Használók képzése; Könyvtárosi hiva
tás; Online információkeresés

A vég- vagy közvetlen használó szerepe már 
az online keresés kezdeti időszaka óta vitatéma. 
Eleinte a könyvtárosok vagy un. profilszerkesz
tők végezték a keresést, és ők közvetítettek a 
végső felhasználók felé, de napjainkra ezen 
használók maguk is egyre jobban megismerked
nek az automatizált információkereséssel, külö
nösen a CD-ROM megjelenése óta. Ezt a jelensé
get számos könyvtáros fenyegetésnek érzi, mert 
-  mivel a használó saját maga is képes megta
lálni a számára szükséges információkat, a 
könyvtáros közvetítő szerepe csökken. A fenye
getettség érzése azonban a helytelen hozzáállás
ból származik. A szerző szerint a közvetlen hasz
nálók képzése alkalmat ad a könyvtárosoknak, 
hogy -  egyenlő partnerekként -  teljesebben 
hasznosíthassák szaktudásukat az oktatási folya
matban.

(Autoref.)

Lásd még 258

Használat- és igényvizsgálat

92/291
DE JAGER, Karin: Whom do we serve? User per
ceptions in a South African university library = 
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 59.vol. 1991. 4.no. 276- 
281.p. Bibliogr. 18 tétel.

Kiket szolgálunk? Használói felmérés egy dél
afrikai egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szoká
sok; Könyvtárhasználat

Az 1829-ben alapított Fokvárosi Egyetem 
könyvtári rendszere egy nagy központi könyv
tárból és 10 fiókkönyvtárból áll, mintegy 750 ezer 
kötetes állománnyal, 9000 periodika-címmel. A 
könyvtár 1990 végén kezdte meg a Book Plus
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könyvtári rendszer installálását, első lépésként az 
online katalógus modullal. Ezt megelőzően vé
geztek vizsgálatokat a könyvtár és a katalógusok 
használatáról.

A mindössze egy oldalas, célratörő és rövid 
kérdőívet meghatározott időpontokban egy-egy 
órán keresztül adták át mindenkinek, aki a 
könyvtárba belépett, s így összesen 1125 ívet 
osztottak ki, melyek 50,9%-a érkezett vissza ki
töltve. A válaszolók 81,5%-a hallgató, 13,4%-a 
posztgraduális képzés résztvevője (az egyetemi 
össz-arány 72,3 -  27,7% volt), a többi oktató, 
dolgozó, kutató, illetve más intézmény hallgatója.

Az eredmények szerint a hallgatók 61%-a (a 
posztgraduálisoknak pedig 49%-a) tanulni jön a 
könyvtárba, 40 illetve 16% az ajánlott olvasmá
nyokat keresi, 21, illetve 13% másoltatni, 3 illetve 
1% pedig böngészni jön. Kutatómunkát végezni 
a „normál” hallgatók 18%-a, míg a posztgraduáli- 
sok 40%-a kíván a könyvtárban.

A Fokvárosi Egyetem könyvtárában a kötele
ző és ajánlott irodalmat és egyéb igen gyakran 
szükséges anyagokat tartalmazó könyveket (és 
periodikumokat) külön kigyűjtve tárolják, ezek ol
vasótermi használatra is csak rövid időre adha
tók ki, kölcsönözni csak estétől reggelig lehet. 
Érdekes megfigyelése a vizsgálatnak e „rövid 
kölcsönzésű gyűjtemény” intenzív használata: az 
összes könyvtárhasználó 61 %-a néha, 37%-a pe
dig rendszeresen használja ezt a gyűjteményt in
formációszerzésre.

A katalógusokat 87% használta néha, 50% 
pedig rendszeresen és más forrásoknál szíve
sebben használ katalógust. Látványosan kisebb 
a polcokon való keresés, és utolsó helyen áll a 
könyvtárosoktól való kérdezés. A katalógusok
ban azonos arányban keresnek a könyvtárban 
meglévő és feltételezetten meglévő könyveket. A 
szerzőt ismeri a hallgatók 75, a posztgraduálisok 
82%-a, tárgy szerint keres 66 illetve 75%, cím 
szerint pedig 44 illetve 36%. Az összes hallgató 
41,6%-a vallotta, hogy legalább esetenként nem 
találta egyszerűnek a katalógusban való kere
sést.

Az egyéb megjegyzések sorában a használók 
13%-a az állomány, 12%-a a „rövid kölcsönzésű” 
állomány, 10%-a a nyitvatartási idő szűkös volta 
miatt panaszkodott. 10,61% tette szóvá a zajt, 
közel 10% hiányolta a számítógépes katalógust. 
Végül is, bár a Fokvárosi Egyetem nemzetközi 
szinten is elismert kutatómunkát végez, könyv
tárának használatára ez nem jellemző. A könyv

tárat elsősorban mint tanulásra alkalmas helyet 
keresik fel, s ha már ott vannak, igénybe veszik a 
különféle tényleges könyvtári szolgáltatásokat is.

(Mohor Jenő)

92/292
TRANCYGIER, Tomás: Zmeny v pouíívatei’skom 
okolí verejnych knizníc na Slovensku = Kn.lnf. 
23.roc. 1991. 6.no. 241-247.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Változások a szlovákiai nyilvános könyvtárak 
használói környezetében

Használói szokások; Könyvtárhasználat; Közmű
velődési könyvtár

A kérdőíves felmérés 43 járási könyvtárra és 
járási könyvtár nagyságú városi fiókkönyvtárra, 4 
gyermekkönyvtárra és 10 tudományos és szak- 
könyvtárra terjedt ki, és az állomány- és olvasó
forgalmi jelenségek felől érdeklődött. Mint ilyen 
egy 1968-ban lefolytatott felmérés megismétlése 
volt.

Az új felmérés lényegében 1990-re jellemző 
eredményei azt mutatják, hogy

1. 1968-hoz képest megnőtt a magánvállalko
zó olvasók száma, és csökkent a politikai iroda
lom iránt érdeklődő olvasóké;

2. az elszegényedő rétegekből származó ol
vasók száma valószínűleg a térítéses szolgáltatá
sok térhódítása miatt csökkent valamelyest;

3. továbbra is a nyugdíjasok, a közép- és főis
kolások a legaktívabb olvasók, míg a gyermek- 
és a szakmunkás tanuló olvasók száma csök
kent;

4. 1968-hoz képest megnőtt a napi sajtó és a 
folyóiratok, a nyelvkönyvek, az audiovizuális 
anyagok, a jogi-közgazdasági irodalom, a hajda
ni illegális művek iránti érdeklődés, a közművelő
dési könyvtárakban a vallásos irodalom iránt is;

5. a legfrekventáltabb szolgáltatások sorrend
je: folyóiratok helyben olvasása, reprográfiai 
szolgáltatások, a referensz igénybevétele, video
kazetták kölcsönzése, könyvkölcsönzés (1968- 
ban a sorrend a következő volt: könyvkölcsön
zés, referensz és tanácsadó szolgáltatások 
igénybevétele, új szerzemények kiállítása);
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6. a könyvtárak még nem alkalmazkodnak 
eléggé a fenti változásokhoz, így pl. nem veszik a 
kellő mértékben tekintetbe a vállalkozók szakiro
dalmi szükségleteit (gazdasági-jogi irodalom, 
cégirodalom, szabványok, címjegyzékek stb. be
szerzése tekintetében sok az elégtelenség, és 
nincs kapcsolat a könyvtárak és a vállalkozók 
szervezetei között);

7. ugyanígy gyenge lábon áll a könyvtárakban 
a munkaerő hivatalok és az átképző intézetek 
szükségletei iránti tájékozódás is.

(Futala Tibor)

Lásd még 254

INFORMÁCIÓ-ELŐÁLLÍTÁS, 
MEGJELENÍTÉS ÉS TERJESZ
TÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

92/293
DICK, Jeff T.: Secondhand videos = Libr.J. 
116.VOI. 1991.19.no. 49-50. p.

Használt videokazetták. (Gazdasági megfon
tolások a könyvtári beszerzéshez.)

Állománygyarapítási tanácsadó; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Videokazetta

A használt videokazetták vásárlása, ha nem is 
az ideális megoldás a könyvtárak számára, de 
segít fenntartani a csökkenő költségvetés mellett 
is a megszokott választékot és kölcsönzési pél
dányszámot. Az átlagosan 70 dolláros kazetták 
ára úgy van megállapítva, hogy a videoforgalma-

zás hasznának javát a filmstúdiók fölözik le, de a 
videotékáknak is tisztes jövedelmet hoz a kony
hára. A könyvtárak azonban nem részesülnek 
ebből, hacsak nem vezetik be ők is a pénzért va
ló kölcsönzést. De a kazetta árának mintegy felét 
megtakaríthatják, ha kivárják azt a 30-45 napot a 
video piacra dobásától számítva, amikor a kez
deti nagy, de gyorsan csökkenő érdeklődés mi
att a videotékákban fölöspéldányok halmozód
nak fel, s ezeket a viszonteladók másodszor is 
megvételre ajánlják.

De nemcsak a megtakarítás az egyetlen ok, 
amiért érdemes a használtkazetta-piacon körül
nézni. Számos kifogyott, másként már pótolha
tatlan filmhez -  mely állományunkban megron
gálódott, vagy nem hozták vissza -  iehet hozzá
jutni a tönkrement tékák választékából az eredeti 
ár átlag 75%-áért.

Nem feledkezhetünk meg azonban a használt 
kazetták hátrányairól sem. Elsősorban a haszná
lat következtében megrövidült élettartamról, mely 
általában azonban kisebb arányú, mint a költség
megtakarítás. Komolyabb szalaghibák a használt 
kazettáknak csak mintegy 1 %-ánál fordulnak elő, 
de a legtöbb forgalmazónál van rá lehetőség, 
hogy a kazetta minőségét futólag ellenőrizzük. 
Problémát jelenthetnek még a borítók és feliratok 
pótlása, egységesítése.

Van néhány olyan jelenség, mely gátat vethet 
a használtkazetta-piac virágzásának. Az egyik 
ilyen a kábeltévé szolgáltatás, melynek révén az 
előfizetők a vedeoforgalmazás előtt láthatják -  
és felvehetik -  a kiválasztott filmeket, ez azon
ban ütközik a filmstúdiók érdekeivel. A másik a 
bizonyos számú lejátszás után önmagukat letör- 
lő kazetták terjedése. A piacot támogató trend vi
szont, hogy az árleszállítás a piacradobás idejé
hez képest egyre hamarabb következik be. Az 
biztos, hogy a könyvtáraknak ez az egyetlen le
hetőségük, hogy az előzőekben megszokott vá
lasztékot tudják nyújtani használóiknak.

(Kaposváriné Dányi Éva)

92/294
FLEISCHHAUER, Carl -  JOBST-RIEDER, Ma
rianne: Bibliothek ohne Mauern: „American Mem
ory”. Ein Multimedia-Projekt der Library of Con
gress = Mitt.Ver.österr.Bibl. 44.Jg. 1991. 3/4.no. 
16-22.P-
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Könyvtár falak nélkül: a Kongresszusi Könyv
tár multimédia-programja, az American Me
mory

Audiovizuális anyag; Nemzeti könyvtár; Optikai 
lemez

Az amerikai Kongresszusi Könyvtár magától 
értetődően a „nemzet szolgálatában” áll. Ezt kí
vánja elősegíteni az 1989-ben kifejlesztett „Ame
rican Memory” elnevezésű multimédia projekt is, 
meiynek segítségével a könyvtár az Amerika tör
ténetére vonatkozó különféle gyűjteménytárainak 
(fényképek, röpiratok, államalapítási politikai do
kumentumok, karikatúrák, hanganyagok stb.) 
gazdag anyagát kívánja gépi úton hozzáférhető
vé tenni. Az „American Memory”, amely James 
Billington ötlete volt, a Library of Congress ked
venc projektje. A rendszer egy működési egysé
gének kialakításához az alábbiak szükségesek:

- 1 mikroszámítógép (Apple Macintosh vagy 
IBM ill. ezekkel kompatibilis),

-1 CD-ROM lejátszó,
- 1 videolemez lejátszó és színes monitor ill. 

színes tv,
-1 nyomtató.
A szerző egy hetet töltött a Library of Cong- 

ressben, aminek során alkalma volt a Jefferson 
Building hatalmas olvasótermét megtekinteni, 
ahol a 19. század végi belső teret a legmoder
nebb elektronika egészíti ki: a 40 000 szabadpol
cos kézikönyv mellett 12 CD-ROM munkahely és 
70 OPAC terminál található.

A felhasználó számára egy teljesen leegysze
rűsített információkeresési rendszer (ACCESS) 
ál! rendelkezésre, mely érintésre reagáló képer
nyőkkel (touch screen) működik. Ennek segítsé
gével a könyvtár adatairól, a nyitvatartásról, a kü
lönböző keresési lehetőségekről, az olvasóter
mek helyszínrajzáról azonnal kapható 
információ.

Az „American Memory” rendszer kapcsán 
olyan hálózat kiépítésén dolgoznak, amely mind 
a könyvtáron belül, mind pedig az épületen kívüli 
felhasználók számára lehetővé teszi a rendszer 
használatát. A 25 ezer fotót analóg formában tá
rolják, de az első kísérletek megtörténtek már a 
digitális formában történő tárolásra is. Színes ké
pek tárolását is megkezdték, itt azonban gondot 
jelent az, hogy a színes képek digitális feldolgo
zása igen nagy tárolókapacitást igényel, és a ké

pek megjelenítése a képernyőn még viszonylag 
hosszú időbe (kb. 2 percbe) telik.

A projekt egyik legfontosabb célja az, hogy 
az USA történetére vonatkozó adatok elektroni
kus módon hozzáférhetők legyenek. A közeljövő
ben ezeket az elektronikus dokumentumokat az 
iskolák és egyetemek rendelkezésére bocsátják. 
Hogy a Library of Congress anyagából mi kerül 
az „American Memory”-ba, ezzel kapcsolatban a 
következőket veszik figyelembe:

- a könyvtár egyedi (unikális) anyagait;
- a felhasználók igényeit;
- a műszaki lehetőségeket (jelenleg a színes 

fotók és filmek tárolása még igen költséges);
- a Library of Congress-nek még nagyon sok 

gyűjteménye feldolgozatlan. Ezeket gondosan 
válogatva, mint egy kiadó, évente új címeket le
hetne a projektbe felvenni, pl. a 20 ezer még nem 
publikált színházi darab közül.

Igyekeznek a belső összhangra is gondot for
dítani. A századfordulóról sok anyag áll rendelke
zésre, és a fotók, karikatúrák és filmek jól kiegé
szítve egymást egy kor portréját jól tükröznék.

A hálózati technika fejlesztésétől függ a rend
szer hálózaton keresztüli elérése. Itt még nem 
tisztázott, hogy ki legyen a finanszírozó. Külön
böző érdekcsoportok támogathatnák a hálózat 
kiépítését: ez lehet a kormány, de számításba jö
hetnek a telefontársaságok is.

Végül a projektvezető reményét fejezte ki a 
tekintetben, hogy a nagysebességű adatátvitel 
már a nem túl távoli jövőben megvalósulhat.

(Szepes Gézáné)

92/295
RYAN, Frank: Searching The Times, The Guard
ian and The Independent on CD-ROM = Pro
gram. 25.VOI. 1991. 4.no. 319-337.p.

A The Times, a The Guardian és a The Inde
pendent című brit újságok CD-ROM változatá
ban való keresés lehetőségei

CD-ROM; Gépi információkeresés; Hírlap; Infor
mációkeresési rendszer értékelése

1991 elejétől három nagy brit napilap, a The 
Times és a Sunday Times, a The Guardian és a 
The Independent teljes szövege CD-ROM-on is 
megjelenik. A három CD-ROM termék felépítése
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és használata igen eltérő. A cikk felderíti és il
lusztrálja ezeket a különbségeket. A Times 
CD-ROM változata a legegyszerűbb, a The Inde
pendent a legbonyolultabb. Mindegyik termék
nek vannak újszerű, egyedi jellemzői, de a másik 
kettővel közös funkciók is megtalálhatók.

(Autoref.)

Lásd még 265, 305

Kommunikációs technikák

92/296
Communication in large library systems = 
N.Z.Libr. 46-Vol. 1991.11.no. 12-21.p.

Kommunikáció nagy könyvtári rendszerek
ben. (Tematikus rész, három cikk.)

Egyetemi könyvtár; Kommunikáció -személyze
ten belül; Munkaszervezet; Nemzeti könyvtár; Vá
rosi könyvtár

Az alábbiakban ismertetett három cikk egy 
1991. szeptember 25-én, az Új-Zélandi Könyv
táros Egyesület által szervezett panellvita céljára 
készült. Az alábbiakban a közlemények fonto
sabb megállapításait foglaljuk össze.

A sok telephelyen működő aucklandi közmű
velődési könyvtári rendszer egységes és össze
hangolt munkáját az állandó kommunikáció biz
tosítja. Rendszeres kommunikáció szükséges a 
napi feladatok elvégzéséhez, a szervezeti kultú
rához, az integrált könyvtári szolgáltatásokhoz, a 
könyvtár küldetéstudatához és közgondolkodá
sához.

Az e célra alkalmazott különféle eszközök kö
zül (telefon, elektronikus hirdetőtábla, emlékezte
tők, havonta megjelenő belső híradó, jegyző
könyvek, rutinleírások stb.) a szerző kettővel fog
lalkozik részletesen:

1. értekezletek (különféle szinteken, különbö
ző szakmai területeken tartott megbeszélések, 
szűkebb körű és összdolgozói értekezletek; az 
előkészítés és lebonyolítás módszerei; informális 
csoportok),

2. elektronikus posta (előnyei, korlátái, alkal
mazási formái).

*

Minden nagy könyvtár hasonló kommunikáci
ós problémákkal néz szembe; a Nemzeti Könyv
tárnak azonban -  jellegéből következően -  spe
ciális feladatai is vannak e területen. A belső, va
lamint a partnereivel és használóival való 
kommunikációra koncepciót dolgoztak ki, amely 
a megvalósítás korai stádiumában van. A könyv
tárkép feljavítása a stratégiai terv egyik célja, s el
érésének egyik eszköze a kommunikáció (a sze
mélyzettel, a helyi hatóságokkal, a könyvtárakkal, 
az iskolákkal, a kormányzattal, az illetékes mi
niszterrel, a kutatókkal, a maori közösséggel, a 
szakma képviselőivel és szervezeteivel stb.). A 
szerző három, különösen fontos kommunikációs 
partnerrel foglalkozik részletesen: a személyzet
tel, a médiumokkal és a kormányzattal.

*

Az Otago Egyetem Könyvtára működési kö
rülményeiről szóló háttérinformációk megadása 
után a szerző a belső és külső kommunikációval 
foglalkozik.

A belső hivatalos kommunikáció legfőbb szer
ve az intézményi tanács, amely a könyvtár veze
tő munkatársaiból tevődik össze. A tanácsnak 
különféle állandó szakmai bizottságai és albizott
ságai vannak. A tanács munkáját alaposan elő
készítik és jól dokumentálják; tevékenysége alap
ját belső és külső írásos anyagok képezik. A ta
nács a könyvtárigazgató tanácsadó szerve, 
működtetője az igazgatóhelyettes. Lényeges, 
hogy a munkatársak a tanács működéséről rend
szeres tájékoztatást kapjanak. Ugyancsak jól 
szolgálta a belső kommunikációt a könyvtár stra
tégiai terve, illetve ennek kollektív munkával tör
ténő kidolgozása. Az új munkatársak számára 5 
félnapos könyvtárismertető tanfolyamokat tarta
nak. Az összdolgozói értekezlettel szemben 
előnyben részesítik a kisebb csoportokban foly
tatott megbeszéléseket. A „félhivatalos”, informá
lis kommunikációs formák is fontosak (a vezetők 
általában nyitott ajtók mellett dolgoznak; a tea
szünetek is alkalmasak egyes kérdések megbe
szélésére; alkalmi véleménycserék, szakirodalmi 
olvasmányok ajánlása és megvitatása, baráti kö
rök).

A hivatalos külső kommunikáció jórészt a ve
zető munkatársakra hárul, s különösen fontos az 
egyetem könyvtári bizottságával való kapcsolat
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tartás. A használóktól (oktatók, kutatók, hallga
tók) érkező javaslatokra, észrevételekre írásban, 
telefonon vagy személyesen válaszolnak. Sem az 
egyetemi tanácsnak, sem általános bizottságá
nak nem tagja a könyvtárigazgató, ezért lénye
ges, hogy a könyvtári ügyekben illetékes egyete
mi vezetőt a könyvtár megfelelőképpen tájékoz
tassa. A könyvtár folyamatosan tájékoztatja az 
egyetem dolgozóit az őket érintő ügyekről, s a 
vezető munkatársak több egyetemi bizottságban 
is közreműködnek tagokként. Az egyetemmel és 
a használókkal ápolt, rendszeres informális kap
csolatoknak is fontos szerep jut a kommunikáci
óban.

(Papp István)

92/297
WERNER, Andreas J.: Standardisierter Ges
chäftsverkehr. Das Projekt „Elektronischer 
Datenaustausch zwischen Buchhandel und Bib
liotheken auf der Basis von OSI (Open Systems 
Interconnection)” = ABI-Tech. 11.Jg. 1991. 3.no. 
191 -197.p.

Res. angol nyelven.

Szabványosított üzleti forgalom. Beszámoló a 
„Számítógépi adatcsere a könyvkereskedelem 
és a könyvtárak között az OSI alapján” prog
ramról

Gépi állománygyarapítás; Könyvkereskedelem; 
Szabvány; Számítógép-hálózat; Ügyvitel gépesí
tése

A programban, amelyet a Kutatás- és Techno
lógiaügyi Minisztérium támogatott, egy könyvtár 
(Városi és Egyetemi Könyvtár, Frankfurt a.M.) és 
három könyvkereskedés (Braun-Eiwert, Marburg; 
Mencke-Blaesing, Erlangen; Osiander’sche 
Buchhandlung, Tübingen) vett részt. Középpont
jában a könyvtárak és a könyvkereskedelem kö
zötti adatcsere integrálása állt az EDIFACT és az 
X.400 szabvány alkalmazásával. Az EDIFACT- 
ban négyféle üzenettípus szerepel: rendelés, kí
nálat, visszaigazolás, számla. A szabványos, nyil
vános kommunikáció lehetővé teszi, hogy hete
rogén gépi környezetek adatcserét folytassanak. 
Egy kommunikációs szoftver konvertálja az ada
tokat a házi rendszer számára, ill. a házi rend

szerből. Az X.400-on keresztül való adattovábbí
tásra ill. -fogadásra különböző megoldásokat 
dolgoztak és próbáltak ki.

(Autoref.)

92/298
BRAUN-ELWERT, Rudolph: Elektronischer Daten
austausch zwischen Erwerbung und Buchhandel. 
Der Einsatz von Telekommunikation im Buchhan
del = ABI-Tech. 11. Jg. 1991.3.no. 199-206. p.

Res. angol nyelven.

Számítógépes adatcsere a gyarapítás és a 
könyvkereskedelem között. A távközlés hasz
nálata a könyvkereskedelemben

Gépi állománygyarapítás; Könyvkereskedelem; 
Szabvány; Számítógép-hálózat; Ügyvitel gépesí
tése

A könyvtárak és a könyvkereskedelem a nö
vekvő adatmennyiség miatt arra kényszerül, 
hogy a műszakilag lehetséges ésszerűsítési 
megoldásokat kimerítően igénybe vegye. A nem
zetközi gyakorlatot vizsgálva kiderül, hogy az au
tonóm országoknak kevesebb problémájuk adó
dott az egységes rendelési rendszer létrehozása 
terén, mint jelenleg a Német Szövetségi Köztár
saságnak. Ennek az okai a következők:

- könyvtári oldalról: a tartományoknak kulturá
lis feladataikat össze kell egyeztetniük a szövet
séggel,

- a könyvkereskedelem oldaláról: a konkurens 
nagykereskedők és a kiadói szállítók hangsúlyozot
tan a piacgazdasági szempontokat érvényesítik.

Ugyanakkor éppen ezek a tényezők garantál
ják a német könyvkiadás és könyvkereskedelem 
magas színvonalát és sokszínűségét. Szerencsé
re a helyzet néhány éve valamennyi érdekelt 
szempontjából kedvezően alakul: nyilvánvalóan 
erősödtek a szabványosítási törekvések a könyv
kereskedelemben, és a a könyvtárosokkal való 
sikeres együttműködésben az X.400 és az EDI
FACT szabványok révén hamarosan át lehet hi
dalni az ágazatok közötti korlátokat.

(Autoref.)

Lásd még 224
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KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS, KÖNYV
TÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

92/299
DEIDER, Clemens: Strich-/Barcode in der Bib
liothek nicht allein für die Buchausleihe = ABI- 
Tech. 11.Jg. 1991.4.no. 305-310.p.

A vonalkód a könyvtárakban nemcsak a köny
vek kölcsönzésében használható

Vonalkód

A vonalkód segítségével bármilyen termék 
számítógépes kapcsolatát meg lehet teremteni. 
Majdnem minden hordozó anyagra felvihető, pa
pírtól a műanyagig. A vonalkódok másolhatók is, 
hacsak nem állnak másolásvédelem alatt, mint 
pl. az olvasókártyáknál. Ez utóbbi tulajdonságuk
nál fogva alkalmasak arra is, hogy telefaxon to
vábbíthatók legyenek, például listaszerű összeál
lításoknál. Eddig leginkább az egydimenziós vo
nalkódokat használták, ami viszont a jelzet 
maximális hosszának korlátái miatt csak megha
tározott számú vonal (kód) alkalmazását tette le
hetővé. Az ICS Identcode-Systeme-Deutschland 
GmbH forgalmazásában megjelent CODAB- 
LOCK MLC-2D olyan megoldást kínál, amelyben 
1364 jelet lehet 1-22 sorban összekapcsolni. En
nek könyvtári alkalmazási lehetőségét mutatták 
be a kölni egyetemi könyvtárban egy katalógus- 
cédulán, ami kódolt formában készült.

Legismertebb könyvtári alkalmazása a vonal
kódnak a kölcsönzési nyilvántartásban van. Jól
lehet személyi számítógéppel már nagyon sok 
könyvtár rendelkezik, a vonalkódos kölcsönzés 
mégsem elterjedt.

A cikkben a szerző számba veszi azokat a le
hetőségeket, ahol a vonalkód megkönnyíthetné a 
könyvtári ügyvitelt. Ezek egyike a levelezés. A 
vonalkóddal ellátott hivatalos levelek jelzeteit 
könnyűszerrel le lehet olvasni a vonal kódolvasó
val, és összepárosítani azt a válaszlevéllel. Ezzel 
a módszerrel mindenkor áttekinthető, több szem

pont szerint könnyen visszakereshető levelezési, 
ügyintézési nyilvántartást vezethetne a könyvtár.

A kölcsönzési nyilvántartással együtt is alkal
mazható lopásvédelmi vonalkódrendszer szintén 
sokak által ismert.

A feldolgozó munkafolyamatok közül a könyv 
útját lehetne sikeresen kísérni vonalkódos nyil
vántartással. A beérkezett és még nem feldolgo
zott könyvekre vonatkozó olvasói kérésekre min
denkor pontos választ lehetne adni, mert vonal
kód segítségével jól követhető lenne a könyv 
mindenkori útja a raktárig.

A folyóiratkezelésben szintén jól lehetne alkal
mazni a vonalkódot az érkeztetés pillanatától. 
Felhasználható például arra, hogy nyilvántartsák 
folyóiratkörözésnél azt, ha még valakinél, annak 
tartós távolléte miatt egy bizonyos folyóiratszám 
nem járt, hogy az illető visszajövetelekor pótol
hassák a hiányt.

Egy másik lehetséges alkalmazási módot a 
német videotex (Btx) rendszer kínál. Ahhoz, hogy 
a használó a kívánságának megfelelő oldalhoz 
eljuthasson, sokszor hosszú, akár 10 számjegy
ből álló kódokat kell bepötyögnie a gépbe, a té
vedés megannyi esélyével. Ezen lehet segíteni a 
vonalkódolvasóval, egyetlen mozdulattal. A 
nyomtatványelőállító és terjesztő német OKI cég 
videotexen keresztül kínálja szolgáltatásait. A 
megrendelőknek hagyományos postai úton kell 
mégis megrendeléseiket feladniuk. Ehelyett fel le
hetne adni a megrendelést képernyőn, egyetlen 
mozdulattal, a -,60 DM értékű postabélyeg he
lyett -,30 DM-ért, vonalkód olvasó segítségével.

A vonalkódhoz hasonló jelzetet, a világos és 
sötét csíkok váltakozásán nyugvó megoldást kí
nál a Cauzin Systems luc és a KODAK cég az ún. 
softstrip-pel. 5500 bájtot tudnak egy 1,7 cm szé
les és cca. 23 cm hosszú csíkon elhelyezni, mely 
egy közönséges lézernyomtatóval ki is nyomtat
ható. A Key Strip nevű cég szerint, amelyik ezt a 
találmányt felkarolta, ki fogják fejleszteni a softst- 
rip olvasóberendezést is, a vonalkódolvasóhoz 
hasonlóan.

Végezetül megemlíti cikkében a szerző a vo
nalkódnak a mikrofilmmel való lehetséges kombi
nálását, ami további alkalmazási lehetőségeket
kínál a könyvtáraknak.

(Kovács Lászlóné)

Lásd még211,226
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Könyvtárépítés, -berendezés

92/300
BAZILLION, Richard J. -  SCOTT, Sue: Building 
a high-tech library in a period of austerity = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991. 6.no. 393-397.p. Bib-
iiogr.

Egy korszerűen automatizált könyvtár építése 
gazdaságilag nehéz időkben

Egyetemi könyvtár; Építési terv; Könyvtárépítés, 
berendezés; Számítógépesítés

Hogyan tudja egy kis egyetemi könyvtár meg
valósítani, hogy nehéz gazdasági helyzetben fel
építse a „jövő könyvtárát”? A kompromisszumok 
elkerülhetetlenek, ha olyan automatizált rend
szereket és egyéb fejlett technológiákat kívánnak 
az épületbe beépíteni, amelyektől elvárják, hogy 
legalább egy számítógép-generációt túléljenek. 
Az Algoma University College Arthur A. Wishart 
könyvtára (Sault Ste. Marie, Kanada) tervezése 
során a fő cél az volt, hogy a rövid távú gazdasá
gi lehetőségeket sikerüljön összhangba hozni az
zal az elvárásai, hogy a könyvtár ne csak a jelen 
és a közeljövő, hanem a távolabbi jövő szükség
leteinek is megfeleljen.

(Autoref. alapján)

92/301
DUFF, John B.: The Harold Washington Library 
Center = Libr.J. 116.vol. 1991.21.no. 91-93.p.

A világ legnagyobb közkönyvtára: a chicagói 
Harold Washington Library Center

Könyvtárépület -közművelődési

1986-ban a néhai Harold Washington, Chica
go első fekete polgármestere két városi telket 
ajánlott fel könyvtári célra. Építési pályázatot írtak 
ki, s 1988-ban a SEBUS-csoport nyerte el a meg
bízatást (tervező építész Thomas Beeby). Három 
év múlva megnyitotta kapuit a HWLC, a világ leg
nagyobb közművelődési könyvtára. A közlemény 
bemutatja az épület néhány érdekes vonását (a

homlokzat, a központi csarnok, az olvasótermek, 
a télikert), közli a keresztmetszetet (a szolgáltatá
sok telepítésével), az alapvető adatokat (75 600 
m2 alapterület, 144 millió dollár építési költség, 
114 kilométer polc, 2337 olvasóhely, 2 millió kö
tet könyv, 8585 folyóiratcím; 1991 októberében 
63 434 egység volt a kölcsönzési forgalom).

(Papp István)

Számítógépes könyvtári rendszerek

92/302
LAZINGER, Susan S.: ALEPH: Israel’s research 
library network: background, evolution, and im
plications for networking in a small country = 
Inf.Technol.Libr. 10.vol. 1991. 4.no. 275-291.p. 
Bibliogr. 32 tétel.

izraei tudományos könyvtárainak hálózata, az 
ALEPH: háttere, fejlődése, és a hálózatosítás 
vonatkozásai egy kis országban

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Integ
rált gépi rendszer

A cikk az ALEPH-et, Izráel tudományos 
könyvtárainak hálózatát ismerteti és elemzi, külö
nösen a rendszer decentralizált struktúrájának 
előnyeivel, ill. hátrányaival kapcsolatosan. Az el
ső rész az ALEPH történetét, felépítését és bibli
ográfiai formátumát tárgyalva kitér a centralizált 
és decentralizált hálózat jellemzőire, s ennek ke
retében összehasonlítja az amerikai RLIN-t (Re
search Libraries Network) az ALEPH-el. Érinti az 
ALEPH hálózat szerkezetének kifejlődését, így 
azokat a gazdasági, műszaki és irányítási meg
fontolásokat, amelyek ebben meghatározó sze
repet játszottak. A második rész a besorolási 
adatok egységesítésével, ill. a nem latin karakte
rek kezelésével foglalkozik, ismét összehasonlí
tást téve az RLIN-ben tükröződő amerikai megol
dásokkal. Következtetésként feltárja, hogy az 
ALEPH decentralizált, pragmatikus megoldásai
nak milyen általános vonatkozásai vannak egy 
kis, erőforrásokban szegény ország könyvtári há- 
lózatosítása szempontjából.

(Autoref.)

Lásd még 230, 249, 270

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 585



Szakértő rendszerek

92/303
RIDLEY, M.J.: An expert system for quality con
trol and duplicate detection in bibliographic data
bases = Program. 26.vol. 1992.1.no. 1-18.p.

Szakértő rendszer minőségellenőrzésre és 
duplum-rekordok kiszűrésére bibliográfiai 
adatbázisokban

Adatbázis; Dokumentumleírás; Hatékonyság; 
Szakértő rendszer

A University of Bradford QUALCAT projektje 
megkísérelte bibliográfiai adatbázisok minőségi 
ellenőrzésének az automatizálását. Azokat a re
kordokat, amelyek ugyanazon monográfia dup- 
lumjainak tűnnek (putative duplicates) csoporto
sították, majd egy szakértő rendszert használtak 
annak megállapítására, hogy valóban duplum-re
kordokról van-e szó, és ha igen, melyek a leg
jobb rekordok. A cikk bemutatja az alkalmazott 
szakértő rendszert, majd a bibliográfiai rekordok 
automatikus ellenőrzésének problémáit és jövő
beli lehetőségeit tárgyalja.

(Autoref.)

Szá m ítóg ép-szoftver

92/304
SIEVERTS, E.G. -  HOFSTEDE, M. -  HAAK, 
Ph.H.: Software for information storage and re
trieval tested, evaluated and compared. Part 2. 
Classical retrieval systems = EI.Libr. 9.vol. 1991.
6.no. 301-316.p. Bibliogr.

Információtárolásra és -keresésre szolgáló 
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha

sonlítása. 2.rész. Klasszikus információkere
sési rendszerek

Előzményét lásd: 92/193

Információkeresési rendszer értékelése; Kisszá- 
mítógép; Szoftver

A cikk információtárolásra és -keresésre szol
gáló mikroszámítógépi programcsomagok tulaj
donságait ismerteti, ill. hasonlítja össze. A klasz- 
szikus információkeresési programok kategóriá
jában (lásd az első részt) kilenc szoftvert 
teszteltek és értékeltek: BIB/SEARCH, CARD- 
BOX-PLUS, CDS/ISIS, FREEBASE, HEADFAST, 
IDEALIST, INMAGIC, NUTSHELL-PLUS és 
POLYDOC. Ezek mindegyike MS-DOS operációs 
rendszerrel működik. A programok mindegyiké
hez kb. 100 adatot, ill. teszt eredményt foglaltak 
táblázatba. Az egyes szoftvereket külön-külön is 
tárgyalják.

(Autoref.)

92/305
ROWLAND, Melanie -  SEELEY, Maureen: Image 
databases -  the facts of life = Audiov.Libr. 
17.vol. 1991.4.no. 217-220-p.

Kép-adatbázisok -  milyen rendszert válasz- 
szunk?

Adatbázis; Képanyag; Szoftver

Hogyan lehet fényképet számítógépes adat
bázisban tárolni és visszakeresni a legegysze
rűbb, leggazdaságosabb módon? Erre a kérdés
re kereste a választ a brit Audio-visual Organisa
tion nevű audiovizuális szaktanácsadó vállalat, 
hogy a fenti problémára a legmegfelelőbb rend
szert ajánlja egyik ügyfelének, amelyik szöveges 
bibliográfiai rekordok részeként színesfénykép 
gyűjteményét kívánta gépre vinni.

A döntést megelőzően a tanácsadó vállalat a 
következő kérdéseket mérlegelte:

1.Milyen módszerrel érdemes a képeket be
vinni a számítógépbe? Erre végső soron csak 
kétféle lehetőség van: letapogatás (scanning) 
vagy video. Mivel az előbbi jelentős hátrányokkal 
bír: nem képes minden formátum (pl átlátszó dia

586 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Külföldi folyóirat-figyelő

pozitív) kezelésére, és lassú (egy kép bevitele 20 
percig is eltart), a cég a rugalmasabb videotech
nika mellett döntött. Igaz, ehhez kiegészítő szoft
ver is szükséges, de óriási előnye, hogy nem
csak bármilyen fotót, hanem bármilyen fényké
pezhető tárgyat (pl. múzeumi gyűjtemények 
darabjait) gépre vihetünk vele, méghozzá úgy, 
hogy a képet tárolás előtt a képernyőn ellenőriz
hetjük, s a színeket és az élességet szabályoz
hatjuk.

2. Hogyan tároljuk a képeket? Mivel egy-egy 
kép kompresszió nélküli tárolási helyigénye igen 
nagy (300 KB-től 25 MB-ig is terjedhet), ezért ér
demes őket valamilyen technikával „összenyom
ni", hogy kisebb helyen is elférjenek. Az optikai 
tárolás is szóba jöhet, persze ez további költsé
gekkel jár, ezért kisebb képgyűjteményekre (kb. 
8000 képig) nagykapacitású merevlemez (150- 
300MB) is ajánlható.

3. Melyik rendszert (szoftvert) válasszuk? 
Több bemutató megtekintése után a következő 
két szoftver maradt fenn a rostán: Picture Card- 
box (Business Simulations Ltd.) és Picture Power 
(GEAC). Az előbbi a Cardbox plus adatbáziske
zelő programra épül. Ebben rekordonként 51 
mező definiálható az adatok, 1 pedig a képek 
számára. Hátránya, hogy egyidejűleg csak a 
képernyő negyedét mutatja, s bár van egy teljes 
képernyős funkciója is, de ehhez, mivel képek ki
vetítéséről van szó, nagyobb tároló kapacitás 
szükséges. További hátránya, hogy az ígért ké
penként 20-50 KB helyigény eléréséhez három
féle szoftver szükséges, amelyek futtatása mellett 
egy kép kompressziója 4 percig tart. Az 1000 
fontos ár olcsónak tűnhet, de ez csak a látszat, 
mert ez a videokamerát és a képrögzítő szoftvert 
nem tartalmazza.

A Picture Power jónak modható, rugalmas 
szoftver, a forgalmazó GEAC képzést, karbantar
tást és online segítségnyújtást is kínál. Ami a ta
nácsadóknak nem tetszett benne, az az volt, 
hogy a rendszer két monitorral használható, 
egyik a szöveg, a másik pedig a képek megjele
nítésére. A másik gátló tényező a programcso
mag borsos ára volt.

Miközben jószívvel egyik programot sem tud
ták megbízóiknak ajánlani, a szerzők egy számí
tógépes lapban felfedeztek egy hirdetést egy 
Livelink (Photobase Ltd) nevű programról, amely

a bemutató nyomán annyira megtetszett nekik, 
hogy végül ezt választották. A Livelink előnyei:

- a képek azonnali kompressziója és beépíté
se az adatbázisba;

- egyetlen monitort használ a szöveg és a ké
pek megjelenítésére;

- az igen rugalmas Superbase 4 relációs adat
bázisra épül a Windows keretrendszerben;

- saját programozással a használó igényeihez 
szabható;

- teljes csomagot (hardver és szoftver) kínál, 
elfogadható áron.

(Novák István)

92/306
DENNIS, Don -  PASTER, Mark: The Windows 
3.0 environment = Libr. Hl Tech. 9.vol. 1991. 
2.no. 49-61.p.

A Windows 3.0 programcsomag

Szoftver

A DOS világában a Windows 3.0 egy olyan 
operációs „környezet” amely grafikus használói 
menürendszert (Graphical User Interface, GUI) 
kínál. Ezzel elérhető, hogy gépelés nélkül lehes
sen kommunikálni a számítógéppel és operációs 
rendszerével. Jóllehet sok tekintetben felülmúlja 
az operációs rendszert, mindazonáltal nem he
lyettesíti azt (pl. a DOS 3.31-et vagy az 5.0-át). A 
cikk megvizsgálja a Windows 3.0 fő jellemzőit és 
erősségeit, valamint a három kigészítő progra
mot (Word for Windows, Excel for Windows és 
PowerPoint for Windows), amelyeket együttesen, 
Microsoft Office for Windows néven forgalmaz
nak. Következtetésként megállapítja, hogy a Win
dows 3.0, bár nem tökéletes, jelentős előnyökkel 
bír a korábbi Windows rendszerhez képest.

(Autoref.)

Lásd még 268
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Kiadói tevékenység

92/307
DOW, Ronald F. -  HUNTER, Karen -  LOZIER, 
Gregory G.: Commentaries on serials publishing 
= Coll.Res.Libr. 52.vol. 1991. 6.no. 521-527.p.

Megjegyzések a folyóiratkiadás körüli vitáról

Előzményeit lásd: KF 92/105, 92/146.

Állományalakítás; Egyetemi könyvtár; Folyóiratá
rak; Folyóiratkiadás

Ez a cikk az utolsó a College and Research 
Libraries című folyóiratnak a tudományos kom
munikáció és a folyóiratárak témakörében indí
tott sorozatában. Az előzőek a következők: 
MARKS, Kenneth E. -  NIELSEN, Steven P. -  
PETERSEN, H.Craig -  WAGNER, Peter E.: Lon
gitudinal study of scientific journal prices in a re
search library (1991 március); SMITH, Eldred: 
Resolving the acquisitions dimemma: into the 
electronic information environment (1991 május 
-  referátumát lásd: KF 92/105); METZ, Paul -  
GHERMAN, Paul M.: Serials pricing and the roie 
of the electronic journal (1991 július -  referátu
mát lásd: KF 92/146) és OKERSON, Ann: Witho
ut feathers: effects of copyright and ownership 
on scholarly publishing (1991 szeptember).

(Autoref.)

Közművelődés

Könyvtárak a közművelődés szervezésével és 
működtetésével kapcsolatos törvényben

Jogszabály -más területről; Közművelődés; Köz
művelődési könyvtár

Az új közművelődési törvény nem helyezi ha
tályon kívül a könyvtárit, ám bizonyos vonatkozá
sokban kiegészfti-kibővíti rendelkezéseit. A tör
vény értelmében közművelődési (kulturális) tevé
kenység a színház, az opera, az operett, a 
filharmónia, a zenekarok, a mozik, a múzeumok, 
a könyvtárak, a művelődési házak, a művészeti 
műhelyek, a képzőművészeti galériák és különfé
le kutató és dokumentációs központjaik kereté
ben folyó munka. Ezt a munkát természetes és 
jogi személyek, illetve jogi személynek nem mi
nősülő szervezeti egységek végezhetik. A legel
terjedtebb közművelődési intézmények a klubok, 
az olvasókörök, a művelődési házak és a könyv
tárak. A különféle fenntartású közművelődési in
tézmények állami feladatok vállalása esetén álla
mi dotációban részesülhetnek.

A terület gesztora a Kulturális és Művészeti 
Minisztérium, amely az új törvénynek máris kiad
ta az első végrehajtási utasítását, a képesítési 
utasítást.

A törvény a magán- és jogi személyek által 
működtetett intézményeken kívül megkülönböz
tet nemzeti kulturális intézményeket és állami kul
turális intézményeket. Az első kategóriába tarto
zó könyvtári intézmények: Nemzeti Könyvtár, Ál
landó Könyvtárosképző Központ, Jarocini Állami 
Könyvtárosképző Intézet. A másodikba a vajda
sági könyvtárak tartoznak.

A törvény községi és városi szinten könyv
tárfenntartási kötelezettséget ír elő. A továbbiak
ban a statútumok, az igazgatói kinevezések, az 
egyesítési és megszüntetési eljárások, a dotálási 
módok (a magántámogatás pl. leírható az adó
alapból) felől rendelkezik az új törvény.

(Futala Tibor)

92/308
BILiNSKI, Lucjan: Biblioteki w ustawie o organi- 
zovaniu i prowadzaniu dzialalnosci kulturalnej = 
Bibliotekarz. 1991.10.no. 5-7.p.
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Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria (GB)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
Ann.Libr.Sci.Doc. -  Annals of Library Science and Do

cumentation (IN)
ARBIDO-R. -  ARBIDO-Revue (CH)
Aslib Inf. -  Aslib Information (GB)
Assist.Libr. -  Assistant Librarian (GB)
Audiov.Libr. -  Audiovisual Librarian (GB)
Bibl.für Alle -  Bibliothek für Alle (DE)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Bottom Line -  Bottom Line (US)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France 

(FR)
Can.Libr.J. -  Canadian Library Journal (CA) 
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coil.Res.Libr.News -  College and Research Libraries. 

News (US)
Őtenár -  Ctenár (CS)
Documentaliste -  Documentaliste (FR)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
EI.Libr. -  The Electronic Library (I)
Health Inf.Libr. -  Health Information and Libraries (I) 
IFLAJ, -  IFLA Journal (I)
Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Li

braries (US)
INSPEL -  INSPEL (I)
Int.Libr.Rev. -  International Library Review (I)

Interlend.Doc.Supply. -  Interlending and Document 
Supply (GB)

J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB) 
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (Fl)
Kn.lnf. -  Kniznice a Informácie (CS)
Liber Q. -  Liber Quarterly (I)
Libr. Hi Tech. -  Library Hi Tech. (I)
Libr.Assoc.Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Q. -  Library Quarterly (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Libri -  Libri (I)
Mitt.Ver.Österr.Bibl. -  Mitteilungen der Vereinigung 

österreichischer Bibliothekare (AT)
N.Z.Libr. -  New Zealand Libraries (NZ)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nau6n.Teh.Bibl.SSSR -  Nauőnye i Tehniöeskie Bib- 

lioteki SSSR (SU)
Naucn.Teh.Inf. -  Naucno-Tehniceskaa Informaciá 

(SU)
Nordinfo NYTT -  Nordinfo NYTT (Sx)
Program -  Program (GB)
RQ. -  RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
SchulbibLAktuell -  Schulbibliothek Aktuell (DE)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. -  South African Journal of Li

brary and Information Science (ZA)
Spec.Libr. -  Special Libraries (US)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US)
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Kérések a Könyvtári Figyelő szerzőihez, közre
működőihez

► Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi 
könyvtárügy legfontosabb eseményeivel, kutatási eredményeivel, valamint szakmai kiad
ványok bemutatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti megközelítésű írásokat vár köz
lésre.

► Ha önnek már van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valamely önnek fontos, s 
lapunk profiljába illeszkedő témáról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot. 
Szívesen fogadjuk az általános érdeklődésre, megfontolásra számot tartó írásokat a 
következő műfajokban: tanulmányok, tömörítések, szemlék, referátumok, könyvismer
tetések, hírek, beszámolók.

► A terjedelmet és a határidőt a szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.

► További kéréseink: a tanulmányokat -  ha lehet -  tagolják alcímekkel, a hivatkozásokat 
számozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulmányokhoz szíves
kedjenek mellékelni egy 10 mondatos tartalmi összefoglalást is az idegen nyelvű rezü
mékhez.

► Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül 
szükséges esetben tudunk közölni és kizárólag jó minőségű, tónusos, másolásra alkal
mas minőségű illusztrációt, ábrát tudunk elfogadni.

► Ha A/4-es papíron küldi a kéziratot, egyetlen kérésünk, hogy jól olvasható, áttekinthető 
legyen az irás és ne legyen sűrűn gépelve.

► IBM PC-n futtatható szövegszerkesztővel készült kéziratot is elfogadunk. Ebben az eset
ben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lemezt küldjenek, s mellékeljék a cikk 
nyomtatott változatát is. Az adatállományokat szíveskedjenek ASCII kódban elmenteni. A 
lemezt visszaküldjük.

► A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szerzőket. 
Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a munkahelyi és a lakáscímüket, valamint 
a telefonszámukat.

Köszönettel

a lap szerkesztői



ÁRA: nO.-Ft

A műholdas kommunikációról 

A képviselői tájékoztatási rendszer 

A szöveges adatbáziskezelés és a BRS/Search 

Spanyolország könyvtárügyéről

Development of the National Periodicals Database 

On interlibrary lending

The stem and the branches. 2. Knowledge organization 
and syntax

Internal communication

Entwicklung der Nationalen Zeitschriftendatenbank 

Über die Fernleihe

Der Stamm und die Zweige. Wissensorganisation und 
Syntaxis

Interne Kommunikation
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