
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.
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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.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 533



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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Külföldi folyóirat-figyelő

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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