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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
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zés, kiadványi tevékenység, szaktanácsadás, 
szakirodalmi információ.

(Sonnevend Péter)
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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)
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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
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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)
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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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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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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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