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The environment of the librarian.
SZENTE Ferenc
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Personal, philosophical confessions about the global problems facing mankind, which can be solved by joint thinking
and by changing our attitűdé. The importance of knowledge
will increase; the professional, devoted librarian will play a
modest, bút determinant role in shaping the future. The librarian’s role will be related to reconcilement, moderation, mediation. Peaceful transformation worldwide can be guaranteed
by laying down the generál cultural bases, involving the im
portance of the library system too. The librarian must be
always professionally prepared, and should resist becoming
void of pleasure and sinking intő apathy. (pp. 181 -184)

The activities of the Centre fór Library and In
formation Science at the National Széchényi
Library in 1992.
The overview was compiled according to the basic functions
of the institution. The coordination activity of the Centre covers three fields: 1. secretarial-organization tasks related with
the Chamber of Libraries and Information Institutes, 2. foundations and competitions abroad and in Hungary, 3. expert
activities (participation in the debates on the law on civil serv
ice and on the dratt library law etc.). - Advisory and bibliographic activities related to collection development were
provided on an increased amount of books in the acquisition
aid „Új Könyvek”, and the renewal of Services by computerisation was started. The Calendar of events and - as a database - the Calendar of anniversaries was edited. The
bibliographical plans of libraries were alsó maintained as a
database. - In the field of reading sociology the following
subjects were of strategic importance: 1. the reading culture
of Hungarians living outside the borders of Hungary, 2. the
reading culture of future teachers, 3. library conflicts, 4. the
reading skills of 9-14-year-olds. The related research reports
have been or are being prepared. - Education and consultation included continuing the courses of library assistants and
of information specialists; and together with the Lajos Kos
suth University, Debrecen a course of information specialists
in humanities was started. The totál number of participants at
these courses amounted to 430. Teaching aids were com
piled (a chrestomathy on reading, examples on bibliographic
description, The representation of information); and tasks of
methodological guidance and professional consultation have
alsó been fulfilled. In August 1992, together with the World
Federation of Hungarians, the 3rd professional meeting of
Hungárián librarians from all over the world was organized in
the National Széchényi Library. - In the Library Science Library the number of readers and books has increased, that of
requests fór copying and interlibrary lending has decreased.
The rules of borrowing have been made stricter, so that more
readers can be served. In the exam periods the opening
hours have been made longer, the increase coming to 56
hours a year. The library’s publications (MAKSZAB, KF,
HLISA) and the databases (MANCI, THES, IFLA, library addresses) continued to be edited. (pp. 185-193)
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The computerised databases accessible in
the Department of Reader Services and Infor
mation of the National Széchényi Library.
GYESZLY, Suzanne D. - PATAKI Gábor - TOKAJI
NAGY Erzsébet (Comp.)
(pp. 194-197)

The history of foundations.
ANDRÁSSY Lászlóné
The history of the development and operation of foundations
is discussed starting with their piacé in Román law, then
dwelling on the Middle Ages and the age of enlightenment
etc., finally describing the present Hungárián practice. In
Hungary in 1935 a legal regulation summarized the issues
related to foundations and provisions (although the terms
„funds” and „foundations” have been mixed up fór a long
time). Today libraries cannot survive without foundations and
competitions. The process of the socialization of state tasks
started in the 1980’s. According to the law No. I of 1990 the
court is competent fór the registration and ceasing of founda
tions, while the attorney fór their supervision. The author sets
out how foundations can be established, what kinds of regulations affect their economic management, how can priváté
persons and institutions apply fór foundations funds; and introduces the TEXTAR database of the Department of Funds
and Foundations at the Ministry of Culture and Public Education. (pp. 198-205)

Unrealized plans, or the years as enterprise.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
In 1987 instead of the information centre of the Ministry of
Agriculture and Food Industry (Agroinform), which had been
a result-oriented institution, the Agricultural Information Enter
prise, under state control, was established. The former or
ganizational units were transformed as well. The enterprise
operated the library as a separate organizational unit. Its
tasks were kept: to work as a national and network centre, in
the field of coordination. The reorganization has nőt brought
about the expected result, and the enterprise went bankrupt
by 1992. When the library operated as an enterprise from
1987 to 1992, at the start there was considerable develop
ment (new wing of the building in 1989 etc.), bút later on the
library’s operation has declined (the automation slowed down,
staff problems and budget problems árosé). As achievements
can be considered: a reading room of special collections was
set up, the internationai exchange of publications could be
kept at its previous level. Most of the basic publications could
be issued. After the bankruptcy the library lett the enterprise
and operates now as the Agricultural Special Library of the
Agricultural Museum. What has happened in the year since
the separation will be described in a future article.
(pp. 211-215)

Round-table conference in Hungary. Cooperation between American and Central-Eastern-European agricultural libraries.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
The National Agricultural Library (Beltsville, USA) invited to
its conference in 1991 alsó Central-European librarians, to
obtain information about the opportunities of cooperation and
assistance. The next meeting was held in Budapest in
autumn 1992, organized by the National Agricultural Library
(Budapest). The American library donated its Hungárián part
ner a CD-ROM workstation. (pp. 216-217)

The history of the National Agricultural Library.
KUTTORNÉ TELEK Judit
The need fór a national agricultural library has arisen as early
as in the 18th-19th centuries. The first step to establish it was
made, however, in 1946 when the Ministry of Agriculture
founded a documentation centre. The role, tasks, name and
head of the institution have been changed almost every year.
The National Agricultural Library was organized in 1951, with
three tasks: to be a research library, a special library with
national responsibilities, and a network centre. In 1967 the
Ministry of Agriculture and Food Industry and its documenta
tion centre, Agroinform was established. From 1987 the cen
tre operated as an enterprise, the Library remained its
important organizational unit. In 1989 the Library was housed
in an enlarged wing of the centre’s building. Its internationai
relations (with FID, CABI, IAALD, AGRIS, IFIS etc.) have
increased. The Central library - as a network centre - supported the work of special libraries in 180 institutions and
enterprises. (pp. 206-210)
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CD-ROM supply in agricultural libraries.
A short description of CD-ROMs used in the agricultural li
braries in 1992, with the codes of possessing libraries.
(pp. 218-219)

Agricultural databases.
(R. Á )
Compiled on the basis of data from the national Information
Infrastructure Development (IIF) network and the metadatabase of Hungárián Hosts. (pp. 220-221)
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The network of agricultural libraries - as
viewed by a member library.
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva
The network of agricultural libraries has considerably
strengthened in the 1960’s due to the active coordination
work of the National Agricultural Library. The member librar
ies benefited from the network especially in the field of acquisitions and coordinated collection development. The
network’s libraries with national responsibilities have been
coordinating their tasks in various fields from the 1970’s on.
Cooperation circles have been formed too. The organization
has grown and developed further in the 1980’s. To organize
növel forms of cooperation the Coordination Council of Agri
cultural and Food Industry Libraries was set up. The crisis of
the Agricultural Information Enterprise has endangered alsó
the operation of the network of agricultural libraries. The
author is convinced that these libraries will need to cooperate
in somé form in the future too. (pp. 222-224)

The timeliness of Information supply and the
demand fór Services among agricultural specialists.

on - at a certain level - everywhere. Most libraries are staffed
by an independent librarian; half of whom are professional
librarians. If there is no independent librarian, a teacher or a
pupil undertakes the operation of the library. Most libraries
have got an independent room, even if nőt apt fór library
purposes. Because of the scarce resources there is no
planned acquisitions, conservation and Processing. The De
partment of Coordination of the Centre fór Library and Infor
mation Science will contact ecclesiastical libraries, and is
ready to assist them. (pp. 238-244)

flbroad
LAUX, Wolfrudolf: Probleme des landwirtschaftlichen Bibliotheks- und Dokumentationswesens und Aufgaben dér bibliothekarischen Verbánde in Deutschland.
(Agricultural librarianship and documentation, and the role of
library associations in Germany.)
(Summ.: Gulácsiné Pápay Erika) (pp. 245-251)

MONSPART Judit
The author made a survey of the needs and opinions of 617
rural agricultural specialists, inquiring about the chances to
obtain professional information, and the influence and peculiarities of the information flow. She deals with the intermediary
role of special literature and of libraries. She recommends
that the counselling system to be established fór small farms
should connect to the existing system of public libraries, and
holds the view that the adaptation in Hungary of the „telecottage” movement, wide-spread in the Scandinavian countries,
may help the disadvantaged small settlements to jóin up.
(pp. 225-237)

BRYANT, Mary Nell: Parliamentary informa
tion development in Eastern Europe.
(Summ.: Pröhle Éva) (pp. 251-253)

VITIELLO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Francese.
(The French library system.)
(Summ.: Mohor Jenő) (pp. 254-257)

The libraries of ecclesiastic schools: pást,
present, future.

KOLTAY Tibor: Open Systems Interconnection, OSI. A review.

KOVÁCS Mária

(pp. 258-261)

The author sent questionnaires - with the support of the Na
tional Széchényi Library Centre fór Library and Information
Science - inquiring about the present state of the libraries of
ecclesiastic schools, to 120 libraries figuring in the list of
ecclesiastic libraries. The questions related to the pást of the
collection (before and after secularization), the present facilities, the technical equipment, the activities of collection or
ganization, the librarian, his/her educational attainment, the
working hours. The response rate was cca. 35 %. The responses indicated that many libraries build up the collection
from scratch (to just one library was a part of its former
collection returned). In the bigger libraries information technology is already present, in the form of computers, copying
and fax machines, bút all these three appear in just one or
two piaces. Technical Services, catalogue building are going
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GYESZLY, Suzanne D.: Presidential libraries
in the US: from Rooseveit to Bush.
(pp. 262-266)

KRÜGER, Suzanne: Neue Wege in dér Kinderbibliotheksarbeit?
(Newtrends in children’s librarianship?)
(Summ.: Kovács Mária, dr.) (pp. 266-268)
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Book reviews
SHELDON, Brooke E.: Leaders in libraries.
Styles and strategies fór success.

Die Tátigkeit dér Zenfralstelle für B ihliotheksund Informationswissenschaft bei dér Nationalbibliothek Széchényi im Jahre 1992.

(Rév.: Hegyközi Ilona) (pp. 269-271)

MORGAN, Gareth G.: Information Systems as
a tool fór communication in churches. +
MORGAN, Gareth G.: ITEM. Information Tech
nology Ecclesiastical Method.
(Rév.: Kovács Mária) (pp. 271-272)

Mezőgazdasági szakkatalógus. Felhasználói
kézikönyv.
(Agricultural directory.)
(Rév.: Káposzta József) (pp. 273-274)

STEELE, V. - ELDER, S.: Becoming a fundraiser.
(Rév.: Fazokas Eszter) (pp. 274-276)

SZIRMAINÉ VERES Ibolya: Minden egy he
lyen az alapítványokról.
(Useful information about foundations.)
(Rév.: Kovács Katalin) (p. 277)

From foreign journals (flbstracts)
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Die Umwelt des Bibliothekars.
SZENTE Ferenc
Persönliche, philosophische Aussage zu den globalen Problemen, die vor dér Menschheit stehen, die durch gemeinsames Denken und die Veránderung unseres Verhaltens gelöst
werden können. Die Wichtigkeit des Wissens wird wachsen;
dér professionelle, berufsfreudige Bibliothekar wird in dér
Formung dér Zukunft eine bescheidene, aber bestimmende
Rolle spielen. The Rolle des Bibliothekars wird mit dér Ausgleichung, Dámpfung, Vermittlung verbunden sein. Weltweite
friedensvolle Umformung kann durch die Niederlegung dér
Grundlagen genereller Kultur garantiert werden, was auch die
Wichtigkeit des Bibliothekssystems einschliesst. Dér Biblio
thekar soll immer beruflich aufbereitet sein, und soll es ver
meiden, zu ergrauen und abzustumpfen. (S. 181-184)
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Dér Übersicht ist den Grundfunktionen des Instituts entsprechend zusammengestellt worden. Die Koordinationstátigkeit
dér Zentralstelle umfasst drei Gebiete: 1. Sekretariats- und
Organisationsaufgaben des Kammers von Bibliotheken und
Informationseinrichtungen, 2. Stiftungen und Bewerbungen in
Ungarn und im Ausland, 3. Gutachtertátigkeit (Teilnahme an
dér Diskussion über das Gesetz dér Staatsangestellten, und
über den Entwurf des Bibliotheksgesetzes). - Die Beratungsund bibliographische Tátigkeit in Bestandsentwickiung wurde
über eine grössere Zahl von Büchern in dér Erwerbungshilfe
„ÚJ Könyvek” geübt, und die Erneuerung dér Dienstleistungen
durch Computerisierung hat begonnen. Das Tagebuch von
Ereignissen und - als eine Datenbank - das Tagebuch von
Jubiláen sind gebaut worden. Die bibliographischen Pláne
dér Bibliotheken sind auch in einer Datenbank registriert wor
den. - Auf dem Gebiet dér Lesesoziologie waren die folgenden Themen von strategischer Bedeutung: 1. die Lesekultur
dér Ungarn, die ausserhalb dér Staatsgrenze leben, 2. die
Lesekultur von zukünftigen Lehrern, 3. Bibliothekskonflikte, 4.
die Lesefáhigkeiten von 9-14-jáhrigen. Die Forschungsberichte sind schon fertig oder werden zusammengestellt. - Auf
dem Gebiet dér Ausbildung und Koordination wurden die
Lehrgánge für Bibliotheksassistenten und Informationsfachkráfte fortgesetzt; und zusammen mit dér Lajos Kossuth Universitát, Debrecen ein Lehrgang für Informationsfachkráfte in
Humaniora gestartet. Die totálé Anzahl dér Teilnehmer war
430. Ausbildungshilfen sind zusammengestellt worden (eine
Textsammlung zum Thema Lesen, eine Beispielsammlung
zűr bibliographischen Beschreibung, Die Darstellung dér In
formation); und die Aufgaben dér methodischen Anleitung
und Konsultation sind auch erfüllt worden. lm August 1992
hat mán, zusammen mit dem Weltverband dér Ungarn, das
3. berufliche Treffen von ungarischen Bibliothekaren aus aller
Welt in dér Széchényi Nationalbibliothek organisiert. - In dér
Bibliothekswissenschaftlichen Fachbibliothek hat die Anzahl
dér Benutzer und Bücher angestiegen, die dér Wünsche auf
Kopieren und Fernleihe ist aber zurückgegangen. Die Vorschrifte dér Ausleihe sind strenger geworden, damit die Bibliothek mehr Leser bedienen kann. In dér Prüfungsperiode
hat mán die Öffnungszeit verlángert, was im Jahr 56 Stunden
betrágt. Die laufenden Veröffentlichungen dér Bibliothek
(MAKSZAB, KF, HLISA) und ihre Datenbanken (MANCI,
THES, IFLA, Bibliotheksadressen) sind redigiert worden.
(S. 185-193)

Die computergestützten Datenbanken, die in
dér Abteilung Leserdienst und Auskunft dér
Nationalbibliothek Széchényi zugánglich sind.
GYESZLY, Suzanne D. - PATAKI Gábor - TOKAJI
NAGY Erzsébet (Zusammengest.)
(S. 194-197)

177

Geschichte dér Stiftungen.
ANDRÁSSY Lászlóné
Die Geschichte dér Entwicklung und Arbeit dér Stiftungen
wird beschrieben, von ihrer Stelle im römischen Recht ausgehend, dann das Mittelalter und die Aufklarung berührend, am
Ende das heutige ungarische Praxis beschreibend. In Ungarn
hat eine Rechtsvorschrift 1935 die mit den Stiftungen und
Zuwendungen zusammenhángenden Fragen zusammengefasst (obwohl die Begriffe „Fonds” und „Stiftung” sind lángé
verwechsett worden). Heute können die Bibliotheken nicht
ohne Stiftungen und Bewerbungen weiterleben. Die Vergesellschaftung dér staatlichen Aufgaben hat in den 80-er Jahren begonnen. Dem Gesetz No. I von 1990 entsprechend ist
das Gericht für die Registratur und Einstellen dér Stiftungen
verantwortlich, und für ihre Aufsicht - die Anwaltschaft. Die
Verfasserin beschreibt, wie Stiftungen gegründet werden
können, von welchen Vorschriften ihre wirtschaftliche Tatigkeit beeinflusst wird, wie priváté Leute und Institutionen sich
um Stiftungsgelder bewerben können; und stellt die TEXTAR
Datenbank dér Abteilung Fonds und Stiftungen beim Ministerium für Kultur und Ausbildung vor. (S. 198-205)

Geschichte dér Nationalen Landwirtschaftlichen Bibliothek.
KUTTORNÉ TELEK Judit
Dér Bedarf an einer nationalen landwirtschaftlichen Bibliothek
hat schon in den 18.-19. Jahrhunderten aufgetaucht. Dér erste Schritt zu ihrer Einrichtung war 1946 gemacht, als das
Ministerium für Landwirtschaft ein Dokumentationszentrum
gegründet hat. Die Rolle, Aufgaben, Name und Leiter dér
Einrichtung hat sich fást jedes Jahr gewechselt. Die Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek ist 1951 organisiert worden,
mit drei Aufgaben: als eine wissenschaftliche Bibliothek, eine
Spezialbibliothek mit nationalen Verantwortlichkeit, und ein
Netzzentrum. lm Jahre 1967 ist das Landwirtschaftliche und
Ernáhrungsministerium und sein Dokumentationszentrum,
Agroinform gegründet worden. Seit 1987 arbeitete das Zentrum als Unternehmen, und die Bibliothek ist seine wichtige
Organizationseinheit gebiieben. 1989 ist die Bibliothek in einem neuen Flügel des Zentrumgebáudes unterbracht wor
den. Ihre internationale Beziehungen (mit FID, CABI, IAALD,
AGRIS, IFIS usw.) sind breiter geworden. Die Zentralbibliothek - als Netzzentrum - hat die Arbeit von Spezialbibliotheken in 180 Einrichtungen und Unternehmen unterstützt.
(S. 206-210)

ganisationseinheiten sind auch umgewandelt worden. Das
Unternehmen hat die Bibliothek als selbstándige Organisationseinheit behalten. Ihre Aufgaben blieben dieselben: als
nationale und Netzzentrum, und auf dem Gebiet dér Koordi
nátán zu arbeiten. Die Umorganisation hat das gewünschte
Ergebnis nicht mitgebracht, und das Unternehmen wurde
1992 bankrott. Als die Bibliothek von 1987 bis 1992 als Un
ternehmen gearbeitet hat, gab es am Beginn Entwicklungen
(dér neue Flügel des Geböudes im Jahre 1989 usw.), aber
spáter hat die Tatigkeit dér Bibliothek zurückgefallen (die Au
tomatán hat sich verlangsamt, Probleme habén auf den Gebieten Personal und Etát aufgetaucht). Folgendes kann als
Ergebnis betrachtet werden: ein neuer Lesesaal dér Spezialsammlungen wurde geöffnet, dér Publikationstausch konnte
auf dem früheren Niveau gehalten werden. Die meisten
grundlegenden Veröffentlichungen konnten herausgegeben
werden. Nach dem Bankrott hat die Bibliothek aus dér Institution ausgeschieden und arbeitet jetzt als die Landwirtschaftli
che Spezialbibliothek des Landwirtschaftlichen Museums.
Den Ereignissen des Jahres seit dér Ausscheidung wird ein
anderer Beitrag gewidmet werden. (S. 211-215)

Rundtisch-konferenz in Ungam. Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und zentral-osteuropáischen landwirtschaftlichen Bibliotheken.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika
Die National Agricultural Library (Beltsville, USA) hat 1991 zu
ihrer Konferenz auch zentral-ost-europöische Bibliothekare
eingeladen, um Informationen über die Möglichkeiten dér Kooperation und Förderung zu erwerben. Das nachste Trefferen
fand in Budapest im Herbst 1992 statt, organisiert durch die
Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek. Die amerikanische
Bibliothek hat dem ungarischen Partner einen CD-ROM
Workstation geschenkt. (S. 216-217)

CD-ROM-Versorgung in landwirtschaftlichen
Bibliotheken.
Kurze Beschreibung dér CD-ROM, die 1992 in den landwirt
schaftlichen Bibliotheken benutzt worden sind, mit den Kodén
dér Besitzerbibliotheken. (S. 218-219)

Missglückte Pláne, oder die Jahre als Un
ternehmen.
GULÁCSINÉ PÁPAY Erika

Landwirtschaftliche Datenbanken.
(R. Á.)

1987 war anstelle des ergebnis-orientierten Informationszentrums des Landwirtschaftlichen und Ernöhrungsministeriums
(Agroinform), das Landwirtschaftliche Informationsunternehmen, unter staatlicher Kontrolle, gegründet. Die früheren Or-
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Zusammengestellt aufgrund Daten aus dem nationalen Netz
dér Infrastruktur-entwicklung (IIF) und dér Meta-Datenbank
dér ungarischen Datenbankanbieter. (S. 220-221)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Das Netz landwirtschaftlicher Bibliotheken aus dér Sicht einer Mitgliedbibliothek.
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva
Das Netz landwirtschaftlicher Bibliotheken hat sicht in den
60-er Jahren sehr erstárkt, dank dér aktiven Koordinationsarbeit dér Nationalen Landwirtschaftlichen Bibliothek. Die Mitgliedbibliotheken habén die Vorteile des Netzes besonders in
dér Erwerbung und dér koordinierten Sammeltátigkeit genossen. Die Bibliotheken mit nationalen Aufgaben im Netz habén
ihre Aufgaben in verschiedenen Gebieten seit den 70-er Jah
ren koordiniert. Kooperationszirkel sind auch gegründet worden. Die Organisation hat gewachsen und hat sich in den
80-er Jahren weiterentwickelt. Dér Koordinationsbeirat von
Landwirtschaftlichen und Ernáhrungsbibliotheken ist ins Lé
ben gerufen worden, um neue Formen dér Zusammenarbeit
zu organisieren. Die Krise des Landwirtschaftlichen Informationsunternehmens hat auch die Tátigkeit des Netzes dér
landwirtschaftlichen Bibliotheken gefáhrdet. Die Verfasserin
ist davon überzeugt, dass diese Bibliotheken auch in dér
Zukunft in irgendeiner Form zusammenarbeiten sollen.
(S. 222-224)

viele Bibliotheken die Sammlung vöm Beginn aufbauen sol
len (nur eine hatte einen Teil dér früheren BestSnde zurückbekommen). In den grösseren Bibliotheken ist die
Informationstechnologie schon anwesend, als Computer, Kopier- und Faxgeráte, aber allé diese drei figurieren nur in ein
oder zwei Bibliotheken. Die Bearbeitung und Katalogaufbau
sind - an einem gewissen Niveau - überall im Gangé. In den
meisten Bibliotheken gibt es freigestellte Bibliothekare; die
Hálfte hat einen Hochschulabschlusss im Fach Bibliothekswissenschaft. Wenn es keine Bibliothekare gibt, wird die Betreuung dér Bibliothek entweder von einem Lehrer oder
einem Schüler unternommen. Die meisten Bibliotheken sind
in eigenen Ráumen unterbracht, die aber nicht immer für
Bibliothekszwecke geeignet sind. Wegen dér gekürzten Finanzen gibt es keine planmássige Erwerbung, Konservierung
und Bearbeitung. Die Abteilung Koordination dér Zentralstelle
für Bibliotheks- und Informationswissenschaft wird mit den
kirchlichen Bibliotheken in Verbindung treten, und ist béréit,
ihnen zu helfen. (S. 238-244)

flusblick
Die Aktualitát dér Informationsversorgung
und dér Bedarf landwirtschaftlicher Fachleuten an Dienstleistungen.
MONSPART Judit
Die Verfasserin hat den Bedarf und die Meinung von 617
lándlichen landwirtschaftlichen Fachleuten erhoben: welche
Chancen gibt es, berufliche Information zu erwerben; was
sind die Wirkungen und Eigenschaften des Informationsflutes. Sie bescháftigt sich mit dér Vermittlungsrolle dér Fachliteratur und dér Bibliotheken. Sie schlágt vor, dass das
zukünftige Beratungssystem für kleine Farmén soll sich an
das existierende System dér Öffentlichen Bibliotheken anschliessen. Sie ist dér Meinung, dass die Adaptation in
Ungarn dér „Telecottage"-Bewegung, die in den skandinawischen Lándern verbreitet ist, könnte den benachteiligten kleinen Siedlungen helfen, sich anzuschliessen. (S. 225-237)

LAUX, Wolfrudolf: Probleme des landwirt
schaftlichen Bibliotheks- und Dokumentationswesens und Aufgaben dér bibliothekarischen Verbánde in Deutschland.
(Zusammenf.: Gulácsiné Pápay Erika) (S. 245-251)

BRYANT, Mary Nell: Parliamentary information development in Eastern Europe.
(Die Entwicklung dér Informationssysteme in den Parlamen
ten Osteuropas.)
(Zusammenf.: Pröhle Éva) (S. 251-253)

VITIELLO, Giuseppe: II sistema bibliotecario
Francese.
(Das französische Bibliothekssystem.)
(Zusammenf.: Mohor Jenő) (S. 254-257)

Die Bibliotheken von kirchlichen Schulen:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

KOLTAY Tibor: Open Systems Interconnection, OSI. Rundschau.

KOVÁCS Mária

(S. 258-261)

Die Verfasserin hat einen Fragebogen über die heutige Lage
dér Bibliotheken dér kirchlichen Schulen - mit Unterstützung
dér Széchényi Nationalbibliothek Zentralstelle für Bibliotheksund Informationswissenschaft - an 120 Bibliotheken zugeschickt, die in dér Liste dér kirchlichen Bibliotheken figurieren. Die Fragen waren mit dér Vergangenheit dér Sammlung
(vor und nach dér Sekularisierung), dér heutigen Unterbringung, dér technischen Ausrüstung, dér Tátigkeit dér Organi
sation dér Sammlung, dem/der Bibliothekar/in, seiner/ihrer
Ausbildung, den Öffnungszeiten verbunden. Die Beantwortungsquote war ca. 35 %. Die Antworten habén gezeígt, dass

GYESZLY, Suzanne D.: Die Prásidentenbibliotheken in den USA: von Roosevelt bis
Bush.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

(S. 262-266)

KRÜGER, Suzanne: Neue Wege in dér Kinderbibliotheksarbeit?
(Zusammenf.: Kovács Mária, dr.) (S. 266-268)
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STEELE, V. - ELDER, S.: Becoming a fundraiser.

Buchbesprechcingen

(Gelderwerb auf amerikanische Art.)
(Réz.: Fazokas Eszter) (S. 274-276)

SHELDON, Brooke E.: Leaders in libraries.
Styles and strategies fór success.
(Bibliotheksleiter. Erfolgreiche Stile und Strategien.)
(Re± : Hegyközi Ilona) (S. 269-271)

SZIRMAINÉ VERES Ibolya: Minden egy he
lyen az alapítványokról.

MORGAN, Gareth G.: Information systems as
a tooi fór communication in churches. +
MORGAN, Gareth G.: ITEM. Information Tech
nology Ecclesiastical Method.

(Alles Wissenswerte über die Stiftungen.)
(Réz.: Kovács Katalin) (S. 277)

(Informationstechnologie in den Kirchen.)
(Réz.: Kovács Mária) (S. 271-272)

Mezőgazdasági szakkatalógus. Felhasználói
kézikönyv.

flas ausldndischen Zcitschriften
(Referate)

(Landwirtschaftliches Adressenbuch.)
(Réz.: Káposzta József) (S. 273-274)
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A világ, amelyben
könyvtáros vagy

Szente Ferenc

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

A könyvtáros politizálása: a szolgálat, a kétel
kedés és a remény segítése.
A könyvtáros - még a nagy forgalmú könyv
tárakban is - átfogható méretű használói kör, kö
zösség lelki-szellemi állapotának tudója, gondo
zója. Ebbéli helyzetében és szerepkörében lehet
erősítő és mérsékelő, ezáltal kiegyenlítő, közvetí
tő tényező a világot átszövő információs hálózat
ban, amely a tömegkommunikáció nemzetközi
csatornáin keresztül a fogyasztói tudás és örök
élet gyümölcsét kínálja Grönlandtól Új-Zélandig.
A könyvtáros a tömegáru mellett az egyedit is kí
nálja, a divatos helyett a személyiségre illőt is, fel
téve, hogy nemcsak foglalkozása, hanem hivatá
sa is a könyvtárosság, s így cselekvő részese,
nem csupán szenvedő alanya a zavarosan höm
pölygő információáradatnak.
A Föld körül ma több mint ötszáz műhold kering
és sugározza vissza rá a modem kor üzeneteit. A
nagy egyenlősítő kísérlet bukása óta immár semmi
sem zavaija, hogy a fogyasztás uniformizált képei
milliárdnyi képernyőn tápláljanak hasonló vágyakat
az öt kontinens minden lakójában, jóllakottakban és
éhezőkben, keresztényekben és mohamedánok
ban, kastélyok és kunyhók gazdáiban: az univerzá
lis árubőség paradicsomi álmát.
A könyvtáros a saját használói körének gyűjt,
válogat, közvetít gazdasági, üzleti, piaci informá
ciókat, de tudnia kell, hogy háromezer multinacio
nális vállalat hálózza be a Földet kereskedelmi és
szállítási rendszerével. Ezek juttatják el busás
haszonnal egyidejűleg több tucat országba az au
tót, a videokamerát, a poplemezt, a számítógé
pet, a csokoládé különlegességeket.
A könyvtáros, személyi számítógépének
újdonságától megilletődve, jó ha tudja, hogy a
pénzvilág metropoliszai adatátviteli hálózatba
vannak kötve, ezáltal másodperces gyorsasággal
milliárdok csoportosíthatók át a világ egyik térsé
géből a másikba. A valutaüzletben a múlt eszten
dőben naponta ezer milliárd dollár forgott, mely
irdatlan nagy összeg - a magyar gazdaság ötven
esztendőre szóló teljesítménye. A spekulánsok
órákon belül szereznek tudomást a központi
bankok pénzpolitikai döntéseiről és saját előnyük
re fordítják az információt. Képesek nyomást gya
korolni a kormányokra és kikényszeríteni az árfo
lyam módosítását, ha érdekeik úgy kívánják. Min
dennek ellenére, vagy inkább, mindemellett nem
az integráció, hanem a szétesés felé látszik
fejlődni a világ. Csak az elmúlt másfél évben két
tucatnyi új országot kellett berajzolni a világtér-
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Szente Ferenc

képre. Jugoszlávia népei háborúznak egymással,
régi demokráciák, mint Kanada, Belgium bénult
állapotban várják a nyelvi közösségek vitájának
végeredményét. Olaszok, sőt svájciak gyűrkőznek nemzeti identitásukért. A bizonytalanság el
len védekezésül polgárok milliói keresik a gyógy
írt a szétválásban, az elhatárolódásban. A könyv
tárosnak úgy kell toleránsnak lennie, hogy tudja:
minden az emberért van. Hogy a nyomor gyűlöle
tet, a gyűlölet gyilkos indulatokhoz eszméket talál.
S közben mind szélesebbre tágul a szakadék
a kevés gazdag ország és a túlnyomó többség
ben lévő szegények között.
Röviddel a második évezred vége előtt soha
nem sejtett gyorsasággal változik meg az ember vi
lága. Szűkössé és kettéhasadttá válik a világtársa
dalom. Jövőbeli rendjére nézve nincsenek történel
mi előképek, fölvázolásához nincsenek kulcsteóri
ák, sőt nincsenek még plauzibilis fantáziaképek se.
Nem a jólét és a felemelkedés, hanem a süllye
dés, az ökológiai széthullás és a kulturális dege
neráció határozza meg már ma is az emberiség
háromötöd részének mindennapjait. Senki sem
tudja, hogyan lehetne megállítani ezt a folyamatot.
Mára szinte mindenütt a világon győzedel
meskedett a kapitalizmus eszméje, a gazdasági
és a személyes szabadság kibontakoztatása. De
a győzelem íze keserű. Nem a történelem vége
közeledik, amint az észak-amerikai filozófus, Fukuyama 1989-ben megírta, hrnem annak a pro
jektnek van vége, amely eddig oly gőgösen mo
dernségnek nyilvánította a fogyasztást.
A könyvtárosnak titkon hinnie kell a lehetet
lenben, abban, hogy a jóléti államok szemlélete
megváltozik, bár ez a változás eleven húsba vág,
s igen fájdalmas lesz. Ugyanúgy fájdalmas lesz,
mint azok a változások, melyek a harmadik világ
ra várnak, ahol mélyen gyökerező elveket és ha
gyományokat kell feladni. A változások trendje
térségenként változó irányú. Kelet-Ázsiában,
ahol kétmilliárd ember él, némelyik ország kor
mánya évenként hatalmas termelési értéknöve
kedést jelent be. Kína a szocialista piacgazda
sággal alig nyolc év alatt megduplázhatja bruttó
nemzeti termékét és ezzel gazdasági súlya meg
előzi Németországét és Japánét.
A könyvtárosnak tudnia kell, hogy a féktelen
növekedési ambícióval működő multinacionális
rendszerek keveset törődnek a környezet érde
keivel, a következményeket gátlástalanul áthárítják.
Az ázsiai prosperitás híre eufórikus lelkese
déssel tölti el a nagy konszernek elnökeinek, a

182

gazdasági minisztereknek a lelkét. Versengve ud
varolnak a beruházási és piaci lehetőségekért,
amivel fenntarthatónak vélik az óriási jövedelme
zőséget. A legtöbbet a motorizációtól váiják,
noha tudnivaló, hogy ez a légkör felmelegedését
és a természeti környezet további elszennyezését vonja maga után. Hatalmas térségek veszítik
el, rohamos gyorsasággal maradék létalapjukat,
különösen Afrikában, Közép-Ázsiában és KözépAmerikában. A Föld összes országának egynegye
dében, negyvenkilenc országban csökken az egy
lakosra jutó gazdasági eredmény, mert a termelés
nem tud lépést tartani a lakosság növekedésével.
Ezekben az országokban a mezőgazdasági és az
élelmiszeripari termékek iránti szükséglet egyre job
ban meghaladja a belső lehetőségeket.
Közel egy évtizede a világ gabonatermelése
fele olyan arányban növekszik, mint a világ népes
sége. Az elszikesedés, az egyéb talajszennye
ződések, az erózió szűkítik a termelés lehetőségeit
a szegény térségekben, ugyanakkor a leggazda
gabb huszonnégy ország visszafogja élelmiszertermelését, mert nincs fizetőképes piaca az árunak.
Ugyanezekben az országokban rengeteg pénzt
kellene fordítani a környezetbarát infrastruktúrára,
ám az ökológiai költségeket legtöbbször kispórolják
a beruházásokból. Hogy az így elért gazdaságos
ság mire vezet, azt jól mutatja a kelet-európai, volt
szocialista országokban maradt örökség.
Az ipari társadalom alkalmazkodó képessége
a globális kihívásokhoz, az ember jövőjének nagy
ismeretlen tényezője. Teljességgel bizonytalan,
hogy a leggazdagabb huszonnégy országban a
politikai alkotmány két oszlopa, a többpártrend
szerű demokrácia és a nemzeti állam a mai for
májában alkalmas-e a megmaradásra. A nemzet
közi kereskedelmi statisztika óriási profitcsináló
zsonglőr-mutatványokról árulkodik:
Immár négy esztendeje, hogy a bruttó társadal
mi termék lassabban növekszik, hogy a megtermelt
javak mind nagyobb hányada lépi át esetleg több
szörösen is a határokat. A kereskedelemben az
áruk egynegyede légi úton jut el a fogyasztóhoz.
A nemzetközi áruforgalom növekedésénél
még dinamikusabb emelkedést mutat a tőkeá
ramlás. Az európai tőke befektetése 20%-kal nőtt
az USA-ban a nyolcvanas évek minden eszten
dejében. A japánok több pénzt fektettek be Euró
pában 1988-1990-ben, mint az azt megelőző
negyven évben. Az utóbbi tíz évben meghárom
szorozódott a közös piaci országok egymás közti
befektetéseinek aránya.
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A világ, amelyben könyvtáros vagy

Mindeközben teljesen átalakul a piac árukíná
lata. A szórakoztató elektronika és a számítógép
technika felpörgette a változás iramát. A munkavállalóknak életkoruk alkotó időszakában több
ször is pályát kell módosítaniok, sőt lakóhelyet
kell változtatniok. A rohanásban mind többen ma
radnak le olyanok, akik nem képesek állandóan
változtatni világképükön, nem képesek egész
életükön át csúcsformában maradni.
Az újnacionalizmus és a regionalizmus, amely ebből menekvést és alternatív utat kínál,
nem sokban különbözik a hitgyülekezetek és
pszichoszekták által nyújtott vigasztalástól.
Nem létezik egyszerű megoldás az ember
olyan globális problémáira, amilyen a környezet
válsága, a népességrobbanás, a tömeges népvándorlás, az ellenőrizetlen gazdasági növeke
dés. Egyes nézetek szerint a felszabadult hidegháborús forrásokat kell most a világ megmenté
sére fordítani. Igen ám, csakhogy amíg az
antikommunizmus, akárcsak az antikapitalizmus
a külső ellenség ellen irányult, addig a mai fenye
getettségnek nincs ellenségarca. Az ellenség is mi
magunk vagyunk! Ezért a katasztrófák előbb rendre
mind bekövetkeznek majd, s csak akkor kerül sor
utólag a cselekvésre, s mindig a legkisebb közös
nevező jegyében. A kezdeményező a mindenkori
soron következő bajbajutott lesz. Los Angeles ma
a legfőbb szószólója a városi tömegközlekedés
nek, mert belefullad a kipufogógázba, Hollandia
elsőként a világon bevezette az energia adóztatá
sát, mert a légkör felmelegedése következtében
az emelkedő tengerszint fenyegeti a területét. A
Himalája előterében fekvő falvak parasztjai teljes
erővel védik a maradék erdőket és cserjéseket,
mert az erózió elpusztítja a földjeiket.
Az állandósuló környezeti fenyegetettség erő
sen befolyásolhatja egyes térségekben a politika
alakulását. Máris megvannak a hívei az ökodikta
túrának, akik szigorúan elutasítják a piac kiegyen
lítő, szabályozó szerepének teóriáját.
A növekedés jegyében eltelt évszázad végén
a szabadság és a demokrácia értelmezése végett
újból indokolt lett feltenni a kérdést: mennyi sza
badság jár a szabadság ellenségeinek? Vagy
másképp szólva: mennyi lemondás várható el a
gazdag embertől annak érdekében, hogy mind
nyájunk szabadságának megmaradjanak az
anyagi létfeltételei?
Ha az ember viselkedésmintáit nem változtat
juk meg, hiába reméljük, hogy a tudomány és a
technika meg tudja akadályozni a természeti kör
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nyezet romlását, a világ túlnyomó részének el
szegényedését. „Nem maradhat meg az emberi
öntudat azon az alacsony fokon, hogy a szomjú
ságérzet azonnal a coca-cola utáni vágyat
ébressze”
- mondja Iván lllich, az egydimenziós
fejlődésmítosz leleplezője*. Az árufogyasztás elé
gedettsége, mint az életöröm pótszere, biztos re
cept az irigység és a frusztráció növekedéséhez.
Némely történetfilozófiai nézet szerint a mos
tani változások a 8000 év előttihez hasonlíthatók.
Ahhoz a relatív túlnépesedéshez, amikora nomá
dok földművelésre kényszerültek, mert vadászat
ból és gyűjtögetésből már nem tudták magukat
fönntartani. A héber történetírásban ez Ádám és
Éva históriájaként szerepel, a paradicsomból tör
tént kiűzetésként.
Hogyan lesz holnap? A megmaradás, a túlélés
belénk programozott technikája az agresszió. A
megmaradás, a túlélés ésszel belátható egyetlen
esélye a türelem, az önmérséklet és a szeretet. Ez
a világtársadalom egyetlen lehetséges eszméje.
1992-ben a világon ötvenkét háborút robbantott
ki a nacionalizmus. Az eredmény ötszázezer halott.
Az őrültség járványa tört ki? A hidegháború két szu
perhatalom konfrontációjának késleltetését szolgál
ta, és időt adott a gazdasági törvényszerűségek
lassú, de biztos érvényesülésének. Mi tarthatja fé
ken a faji, etnikai, vallási türelmetlenség gyilkolási
vágyát? Szabad-e várni a megoldást a gazdag
nagyhatalmak katonai erejétől? Kelet-Európábán
atavisztikus dühvei támadt fel a nacionalizmus, alig
hogy elmúlt a kommunizmus csendőri jelenléte. Tu
dunk-e csendőr nélkül létezni?
A világon ma 3500 nép, törzs és csoport fo
galmazza meg magát nemzetként és igényli a
szuverenitást. Tudnak-e egymással önként vállalt
békében élni?
Vagy igazak Vörösmarty kétségbeesésben fo
galmazott, keserű szavai? „Az emberi faj sárkány
fog vetemény! Nincsen remény, nincsen remény.”
Vagy inkább Madách hite, a bízva bízzál?
Maradunk vagy haladunk? - A haladásnak
fajunk számára nincs alternatívája. Más kérdés,
mit nevezünk haladásnak? Háromszáz év óta a
gazdasági növekedést, a gazdagodást, a fo
gyasztási élvezetek fokozását, a természet meg
hódítását és kihasználását neveztük haladásnak.
Idegen gyarmatosítókként éltünk a Föld nevű
bolygón, mint akiknek van hova továbbmenniök,
*

ILLICH, Iván: Deschooling society. London, 1971. és Celebration of awareness. London, Penguin Books, 1973.
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ha fölélték a hatalommal meghódított gazdagsá
got. Túlgyőztük magunkat. Uralkodó faj lettünk,
kiszorítottuk a többiek nagy részét a közös élet
térből, elrongáltuk a létfeltételeiket, miközben el
rongáltuk a magunkét is. Most mi a haladás? A
haladás kritériuma, hogy alkalmasak vagyunk
vagy nem a gazdai szerepre. Arra, hogy gazdál
kodjunk, ne pedig garázdálkodjunk a termé
szetben. A haladás a harmónia helyreállítása az
ember és a természeti környezet, az ember és a
saját szociális környezete között. A mai és a hol
napi nemzedék előtt gigantikus méretű feladat
ként áll a demokrácia megteremtése, a jelzőtlen
demokráciáé, amelynek természetes eleme a hu
manizmus, a szolidaritás és a szabadság. Nincs
más út, minthogy a kapitalizmus átnőjön „szocia
lizmusba”. Nincs más út, csak a felvilágosodás,
mely a nagy változások mindenkori előkészítője.
Ez a változás egy óriási technikai bázison, az in
formációs társadalom keretei között megy végbe.
A békés átalakulás garanciája az iskolázottsági
és általános műveltségi alapok lerakása világmé
retekben. Minden azon múlik, hogy a fogyasztási
ambíciókat maga mögé tudja-e utasítani a szel
lem, hogy a lélek vezetése mellett teremtődjön
újjá az egyén és a közösségek belső harmóniája.
Mindebből nyilvánvalóan következik tehát,
hogy joggal lehet erős meggyőződésünk a könyv
tárak nélkülözhetetlensége a jövő társadalmá
ban. A fejlett közkönyvtári rendszer a gazdatársa
dalom szellemi infrastruktúrájának a legfonto
sabb eleme. Nem létezhet nélküle se múltból jövő
folytonosság, se okosan tervezett jövendő. Se is
kola, se gazdaság, se szabad polgárok önkéntes
közössége, se hozzáértő dolgozó nép okos gyü
lekezete. Most az információtechnika világméretű
hódításával válik először realitássá, hogy ne hó
dítóként, hanem gazdaként nézzünk a természeti
világra és embertársainkra. Ha sikerül elérni,
hogy az információvagyon az emberiség közös
vagyona legyen. Ha sikerül naponta megvédeni
az információ szabadságát a kisajátítási törekvé
sektől, ha felismeri az emberiség, hogy a demok
rácia oxigénje az információs szabadság. Az
elektronikával kezelt könyvtárak és más adatbá
zisok nemzeti, földrésznyi és világméretű rend
szerekké összekapcsolva, helyi könyvtárakból
elérhető fantasztikus gazdagságú világkönyvtárat
kínálnak „emberi jogon”.
Hol vagyunk mi ettől, itt és most? - kérdezteti
velünk az egészséges gyanakvás, a szegényem
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ber praktikus eszejárása. Sokkal közelebb, mint
gondolnánk. A legnehezebb részét letudtuk az
akadályoknak. Létrehoztunk egy országos kiterje
désű közkönyvtári gyűjteményi hálózatot, mely
gazdag tudományos gyűjteményekkel áll szolgál
tatási kapcsolatban, és, ami ehhez mérten azo
nos fontosságú: van magyar könyvtárosság. Van
olyan értelmiségi csoport, amely élethivatásának
választotta a nemzet szellemi igényeinek magas
színvonalú kiszolgálását és az ehhez való mes
terségbeli tudást birtokba vette. A közelesen jog
gal várható konjunktúra bizonyosan hatalmas vá
lasztékot kínál az információtechnikában. Az árak
egyre mennek lefelé. Efelől tehát optimisták lehe
tünk. Ami rajtunk múlik, az a szakmai ismeretek
korszerűsítése és az információtechnika alkalma
zásának rutinná fejlesztése. Ezen meg lehet buk
ni a legjobb kilátások közepette. Perifériára lehet
kerülni, feleslegessé lehet válni. Ami szintén
rajtunk múlik még: a hivatás értelmiségi tartásá
nak megalapozása. Az ember szolgálata csak a
tudatlan szolgának derogál, a mesternek soha. A
könyvtárosnak tág horizontot kell belátnia ehhez,
széles körű bibliográfiai tájékozottsággal, alapos
általános műveltséggel kell rendelkeznie. A mér
ce nem lejjebb, hanem feljebb fog kerülni, a
közszolgálat az őt megillető szorgalmat és méltó
ságot fogja kikövetelni magának. Mindettől nem
félni kell, csak tudni és lelkileg ráhangolódni. A
könyvtáros betegsége a hivatali elszürkülés. Ez
ellen szüntelen védekezni keli: olvasni, gondol
kozni, a szerepet újra és újra értékelni. Olvasni és
gondolkozni mások sorsában is. Olvasni verset, no
vellát, mesét és tanulmányt, nézni művészi alkotá
sokat élőben és albumban, hallgatni zenét élőben
és gépről... és akarni a szépet, a jót, az örülni valót.
Lám, milyen patetikus lettem. De talán nincs is
oka az embernek, hogy szégyellje a pátoszt, ha sor
sunkról van szó. A ráció fontos eszköze az élet ter
vezésének, ám a rideg rációtól vacog a lélek. Faust
és Ádám egyformán a tagadás szellemét találták a
rideg ráció mögött, mely olyan, mint a só az ételben:
hiánya maga az unalom, bár önmaga méreg.
Legyetek erősen meggyőződve arról, hogy
ment a könyvek által a világ elébb és menni fog
tovább, minthogy út másfelé nem vezet.*

*

Előadásként elhangzott Szolnokon, a tavaszi Könyvtári
és Informatikai Napok rendezvényén
A felhasznált világgazdasági adatok a Spiegel Magazin
Trends 2000 című sorozatának a 14/1993. számban
megjelent tanulmányából valók.
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A Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont 1992. évi munkájának áttekintése az osztá
lyok beszámoló jelentéséhez igazodva, az alap
funkciók szerint foglalja össze a KMK tevékeny
ségét.

Koordinációs munka

Az Országos Széchényi
Könyvtár
Könyvtártudományi és
Módszertani Központ
1992. évi munkája
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A KMK koordinációs munkájának három leg
fontosabb területe:
♦ a Könyvtári és Informatikai Kamara titkár
sági feladatainak ellátása,
♦ a külföldi - elsődlegesen amerikai - és a
hazai könyvtári alapítványok, pályázatok
gondozása,
♦ és a szakértői feladatok ellátása.
Szervező, koordináló és szakértői tevékeny
ségünket elsősorban maguk a könyvtárak, a
könyvtárosok és a könyvtárosok szervezetei igé
nyelték. Szakértőként legtöbbet a Könyvtári és In
formatikai Kamara fordult hozzánk, de informális
módon a minisztérium tisztviselői is igénybe vet
ték állásfoglalásainkat.
A Könyvtári és Informatikai Kamara (a továb
biakban: KIK) számára szerveztük a képviselőtestületi és tagozati üléseket, a közgyűlést és két
országos szakmai napot. Részt vettünk a KIK ja
vaslatainak kidolgozásában, valamennyi kamarai
tagozat határozatainak előkészítésében, a kama
ra működési szabályainak kialakításában. Javas
latokat tettünk a tagozatok és a képviselő-testület
munkavégzésének módszereire is. A két orszá
gos szakmai nap a könyvtárügy két igen fontos és
aktuális kérdéskörét tárgyalta. Az első a hazai
könyvtárak számítógépesítésének helyzetével
(előadó:
Engloner Gyula,Tolnai György), a másik
a megjelenésre váró non-profit törvényekkel és a
kulturális ágazat finanszírozásával foglalkozott
(előadók:
Harsányi László,GáborJózsef).
Szakértőként elsősorban a jogszabályok elő
készítésében vettünk részt (a közalkalmazotti tör
vény végrehajtási rendeletéi, a könyvtári törvénytervezet koncepciója, kamarai törvény), a Könyv
tárellátó Vállalat önállósítása érdekében folytatott
tárgyalásokon a könyvtári érdekképviseletet biz
tosítottunk. Részt vettünk a KIK finanszírozással
foglalkozó bizottságainak kialakításában és mun
kájában, az országos feladatkörű szakkönyvtárak
helyzetét vizsgáló kérdőívek összeállításában.
Hozzákezdtünk a könyvtáraknak az 1996-os, bu-
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dapesti Világkiállításon betölthető információs kulturális szerepének kialakításához.
A KIK képviseletében részt vettünk a Magyar
Kulturális Kamara (MKK) elnökségi ülésein. Az
MKK több alkalommal vette igénybe szakértői
közreműködésünket döntéselőkészítő, javaslattevő, véleményező és érdekképviseleti tevékeny
sége során.
Az alapítványi tevékenység körében célként
tűztük ki, hogy megismerjük több, elsősorban
amerikai alapítvány munkamódszerét, az általuk
nyújtott lehetőségeket, az együttműködés feltéte
leit és korlátáit.
A New York-i létesítésű „Közép- és Kelet Eu
rópai Folyóirat Ajándékozási Program” keretében
közel 300 amerikai tudományos folyóirat ingye
nes hazai érkeztetését szerveztük meg, végeztük
az ezzel kapcsolatos levelezést és egyeztetést.
A fejlett országoktól a segélyezésre szoruló
nemzetekhez érkező ajándékkönyv-programokról
tartott nemzetközi konferencián, Baltimore-ban
előadásokat, korreferátumokat tartottunk; a társ
alapítványokkal egyeztettük az 1993-ra szóló
szállítmányi programokat.
Az 1990-ben elnyert 295 000 USD összegű,
első konzorciumi Mellon-pályázat zárójelentéseit
összegyűjtöttük; az OSZK Gazdasági Igazgató
ságával együttműködve elkészítettük az ado
mányösszegek felhasználásáról szóló zárójelen
tést és azt a Mellon-alapítvány kuratóriumának el
juttattuk.
Elkészítettük a második hazai tudományos
szakkönyvtári Mellon-pályázat konzorciumi elő
terjesztését: az elnyert közel 300 000 USD szét
osztásáról gondoskodunk, és folyamatos instruk
ciókkal látjuk el a részesedő intézmények
vezetőségét.
Előkészítettük a Mellon-pályázatok 1993. évi
programjait (Kassa-Miskolc-Debrecen; Kaposvári
együttműködési kör; országos számítógépes
rendszer fejlesztése).
278 millió forint értékben csaknem 140 000
kötet amerikai ajándékkönyvet osztottunk szét a
hazai könyvtáraknak és oktatási intézmények
nek.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a hazai
könyvtárügyet támogató amerikai alapítványok,
non-profit szervezetek és kormányszervek (So
ros-, Brother’s Brother-, Mellon- és Sabre-alapítványok, International Book Bank, CDC, USIS)
képviselőivel. Szerveztük és részben kezdemé
nyeztük is könyvtári vonatkozású programjaikat.
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A Popper-alapítvány segítségével folytattuk a
nagyobb közművelődési könyvtárak hangoskönyv
ellátását. Több mint 50 közművelődési könyvtár
kapott 52 új hangoskönyvet a könyvpiac legfris
sebb termékeiből. Ez több mint 14 000 kazettát
jelent. Ezzel az alapítványtól kapott hangosköny
vek száma több mint 300 címre emelkedett.
A PHARE Demokrácia Program keretében
városi könyvtárak számára számítógépes kom
munikációs és információs rendszer kiépítésére
pályáztunk, amelynek elnyerése esetén a könyv
tárhasználók jogi, politikai, közgazdasági és üzleti
információs ellátása ugrásszerűen megjavulhat,
ezzel segíti az ország demokratikus átalakítását,
az állampolgárok jobb és szakszerűbb tájékoz
tatását.
Mind a könyvtárosok, mind a könyvtárak szá
mára lényeges hazai és külföldi pályázatokról tá
jékoztattuk az érintetteket.
Szakértői tevékenységünk iránt megnöveke
dett az igény. Sokan fordulnak hozzánk szakta
nácsért pl. a jogszabályok alkalmazásával
kapcsolatosan, de más szakmai kérdésekben is.
Ezek között találhatók olyan visszaköszönő té
mák, mint pl. a szolgáltatások díjazásával
kapcsolatos kérdések, vagy az önkormányzatok
kal és az olvasókkal kialakítandó újfajta viszony
kérdései. Sokaknak gondot okozott a könyvtári
célú alapítványok, a könyvtárakat támogató tár
sadalmi szervezetek létrehozásával kapcsolatos
eljárások technikája, és gyakori téma a „kötele
zettségvállalás közérdekű célra” jogintézményé
nek alkalmazása.
Számos tájékozódó kérdést kaptunk a pályá
zatokkal kapcsolatosan: az eredményes pályá
zatírás módját sokan tőlünk tanulták meg. Az in
tézményvezetői pályázatok szaporodásával meg
nőtt a szakképesítés tartalmával, a szakmai
gyakorlat meghatározásával összefüggő konzul
tációk iránti igény.
Az intézményi megkereséseken kívül a
könyvtárban dolgozó szakemberek is nagy szám
ban fordultak a KMK szakértőihez a besorolással,
a pótszabadsággal, a közalkalmazotti jogviszony
számításával és a továbbtanulással kapcsolatos
témákban.
Koordináló és szakértői szerepet töltöttünk be
az elmúlt évben is a Könyvtári Egyesülés igaz
gatótanácsában. Ennek során kialakult a fo
lyamatos együttműködés az OSZK és a Textlib
fejlesztésével foglalkozó számítógépes szakem
berek között, továbbfejlődött a tagkönyvtárak jogi
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részlegeiben bekövetkezett gyűjtőköri és szolgál
információs szolgáltatásának adatbázis háttere,
és részt vettünk a felügyelő bizottság munkájá
tatási változásokról készült tanulmányunkat is
ban is.
mertettük.
A hozzánk forduló könyvtárak kérésére java
soltuk a Kamarának, hogy foglalkozzon a meg
szűnő könyvtárak gyűjteményeinek sorsával, a
Gyűjteményfejlesztési tanácsadó és bibliog
privatizáció könyvtári területen lehetséges alkal
ráfiai tevékenység
mazásával.
Annak érdekében, hogy a majdani könyvtári
Változó személyi feltételek közepette látta el
törvényt szakmailag felkészülten vitathassák meg
feladatát ez a szolgálat. Az év során egy tapasz
a könyvtárosok, összeállítást készítettünk a fejlett
talt munkatársunk nyugdíjba vonult, egy pedig
könyvtárüggyel rendelkező országok könyvtári
törvényeiről.
más intézményhez távozott. Megnövekedett
könyvmennyiségről igyekeztünk tájékoztatást
Gondoztuk és megjelentettük a közműve
nyújtani a hagyományos keretek között, illetőleg a
lődési hálózatok adatsoros statisztikáját. A régeb
szolgáltatás megújítására is törekedtünk.
ben külön-külön megjelenő TEKE és SZAKMA
Az Új Könyvek c. állománygyarapítási tanács
című kiadványaink idén egybeszerkesztett kötet
adóból 27 számot készítettünk. Minden száma 99
ben jelentek meg.
címet mutatott be, ez a tény is jelzi a tételek növe
Bemutatót szerveztünk a PIXEL kft-vel közö
kedését.
sen a közművelődési hálózatok olvasószolgála
A könyvtári ellátás javítása érdekében vállal
tos munkatársai részére a számítógép vezérelte
tuk az előrendelés megteremtésének lehetősé
analóg képlemez használatának lehetőségeiről.
gét: olyan művekről is közöltünk ismertetőt, ame
A kettős funkciójú és általános művelődési
lyek megjelenés előtt álltak, de első kiadásuk
központokban (ámk) működő könyvtárak munka
hozzáférhető volt szerkesztőségünk számára (fő
társai részére előadást szerveztünk a MATÁV-val
ként reprint kiadásokról, a két háború között kia
(Magyar Távközlési Vállalat) közösen a koncent
dott munkákról van szó).
rált eszközparkot és használatot biztosító „teleTöbb kiadóval építettünk ki személyes
kunyhó” nevű, a telematikai szolgáltatásokra épü
kapcsolatot, ennek eredményeképpen növeke
lő tájékoztató állomásról, mint a hátrányos hely
dett azon művek köre, amelyekről tájékoztatást
zetű települések egyik lehetséges felzárkóztatási
lehetőségéről.
nyújthatunk.
Részt vettünk Pécsett a Könyvvásáron. Ez al
A kettős funkciójú és az ámk könyvtárak mű
kalomból országos konferenciát szerveztünk,
ködésében, fenntartásában - a rendszerváltás
melyen a könyvtárosok és kiadók találkozója és
óta - bekövetkezett változások adatait össze
párbeszéde zajlott, nem eredménytelenül. Az ott
gyűjtöttük.
Rendszerezésükre,
elemzésükre
elhangzott érvek alapján több cég kísérletezik a
1993-ban kerül sor.
könyvekről szóló előzetes tájékoztatás megte
Az MKE Gyermekkönyvtári Szekciójával kö
remtésével (Books in print).
zösen megrendeztük Földesen a „Karácsony
Az elmúlt esztendőben átvettük az
Sándor
napok’-a
l, ahol az alternatív pedagógiák
naptárc. kiadványszerkesztéséta FSZEK-től. El
ról szóló előadásokra és műhelyvitákra került sor.
készült háttérbázisként az Évfordulónaptár, me
Részt vettünk a bécsi Walldorf Intézet meglá
lyet géppel olvasható formában, hajlékony leme
togatására szervezett gyermekkönyvtári tanul
zen forgalmaztunk. Ez a vállalkozás teljes
mányút, valamint az iskolai és gyermekkönyvtá
egészében belső erőből valósult meg.
rosok körében kiírt szakmai pályázat szervezésé
Az Eseménynaptár minden negyedévet meg
ben.
előző hónapban időben megjelent, az ÉvfordulóÁprilis végén egyhetes könyvtári-művelő
naptár az év kezdetén a könyvtárak birtokában
désügyi tanulmányutat szerveztünk 30 francia (Livolt. Az év során az 1993. év anyagát is össze
moges régióból jött) könyvtári, művelődési, peda
gyűjtöttük, így már második évben használhatják
gógiai szakembernek.
a könyvtárak.
Részt vettünk az MKE Zenei Szekciójának
1992-ben beszereztünk egy személyi számí
Szombathelyen szervezett nemzetközi tanácsko
tógépet. A magyar könyvtárak bibliográfia tervei
zásán, ahol a megyei és városi könyvtárak zenei
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c. adatbázis építése megkezdődhetett. Ezen a
gépen tároljuk és építjük az Évfordulónaptár c.
adatbázist is.
Sajnos, az MNB 1992-ben nem a korábban
megszokott és jól bevált formában jelent meg,
ezért a tudományos gyűjtemények munkatársai is
fokozottan igényelték az Új Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadót.
A rendszer zökkenőmentes működéséhez
szükséges előzményezési munkálatokat elvé
geztük, szolgálati katalógusainkat naprakészen
tartjuk. Minden negyedévben, majd évvégén öszszevontan megjelentetjük a tárgyszó-mutatót és
évente egyszer az előző évi füzetek összevont
betűrendes és szakrendi mutatóját.
Rendszeresen tájékoztató feladatot látunk el,
beszerzési tanácsot nyújtunk és minden szakmai
kérdésben segítjük a külföldi magyar intézetek
könyvtárait.
1992-ben minden intézetnek megvásároltuk
a
Hungarica-programot,ezáltal egységes rend
szerben tárhatók fel az egyes gyűjtemények. Az
állomány tartalmi feltárása, a géprevitel Bécsben,
a Collegium Hungaricumban már elkezdődött.
A könyvtár megnyitásához két heti helyszíni
segítséget nyújtottunk Stuttgartban. Rómában el
kezdődött a tételes állományrevízó. A pozsonyi
magyar intézet könyvtárának raktári katalógusát
elkészítettük.
A határon túli magyarság könyvellátásában
többféle módon vettünk részt: anyagot gyűjtöt
tünk, felajánlott könyvtárakat továbbítottunk, elő
zetesen átnéztük és tartalmilag rendeztük az
anyagokat.
A közkönyvtárak gyűjteménygyarapítási és apasztási munkáit figyelemmel kísértük, felkérés
re tanácsot adtunk, a gyakorlati munkájukat a
helyszíneken közvetlenül is segítettük.
A Könyvtárellátóval a munkakapcsolatunk fo
lyamatos, közös szakmai megbeszéléseket szer
vezünk a könyvtárak bevonásával.
Szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtári
zőlapot, amelynek minden száma megjelent a
tárgyhó végén. Terjesztését is magunk végezzük.

Oktatási és szakmódszertani feladatok
E tevékenységi körünkben az a törekvés ve
zérel, hogy a társadalmi átalakulás átmenete ne
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vesse vissza a könyvtáros szakma színvonalát és
a munkaerőpiac érdemi kínálatát.
A 17/1990-es rendelet értelmében működtet
tük az asszisztens iskola 3 évfolyamát, valamint a
könyvtár-informatikus „felsőszintű” munkakörre
képesítő tanfolyamunkat.
A KLTE TTK-val közösen újabb - másoddiplomás - évfolyamot indítottunk humán-infor
matikus szakon.
A könyv- és papírrestaurátor képzés második
évét sikerrel zártuk.
Hallgatóink összlétszáma 430 fő. Nálunk ta
nul jelenleg a legtöbb könyvtáros az országban.
Módszertani segítséget és felügyeletet adtunk
a különböző helyeken szerveződő asszisztens-is
koláknak (szám szerint hétnek), valamint az egri
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szervező
dő könyvtár-informatikus 2 éves képzésnek.
Az idézett rendelet lehetővé teszi az egyéni
felkészülést is a vizsgákra. Ezt oly módon segít
jük, hogy mind több oktatási segédeszközt állí
tunk össze a hallgatóknak. A fontosabbakat
említve: Ebben az évben adtuk nyomdába az Ol
vasásismereti
szöveggyűjtem
ényt; továbbfejlesz
tettük a mintakatalógust, elkészült Rónai Tamás:
Az információ ábrázolása és keresése modellek
ben című tanulmánykötete.
Folytattuk a könyvtárosok mentálhigiénés fel
adatokra való felkészítését. Kiváló szakemberek
kel: Riskó Ágnessel, Göncz Kingával, Gerevich
Józseffel és Bartos Évával 2x3 napos tréningen
vettünk részt. A csoport a továbbiakban is együtt
dolgozik.
Négy ízben szerveztünk alapfokú számítógé
pes tanfolyamot, illetve különféle céltanfolyamo
kat gépi rendszerek megismertetésére (pl. Finesse, Micro-lsis stb.).
Saját kezdeményezésből számítógépes alap
tanfolyamot tartottunk erdélyi könyvtárosoknak.
Az ország valamennyi könyvtáros hallgatója
számára könyvtártudományi versenyt hirdettünk
az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal kö
zösen. A verseny kétfordulós volt, hat szakterüle
ten mérhették össze a tudásukat a versenyzők. A
résztvevők száma 41 fő volt.
Az oktatáshoz kapcsolódó szakmai tanács
adó és konzultációs szolgálatunk jellemzésére
álljanak itt az alábbiak:
- 28 esetben adtunk tanácsot számítógépesí
tési ügyben;
- a Könyvtári Egyesülésben konzulensként mű
ködtünk közre a számítógépes munkálatokban;
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részt vettünk a NEKTÁR bizottságban, vala
mint a könyvtárak Számítógépesítési Ta
nácsadó Bizottságában;
- részt vettünk az analitikus leírási szabvány
kidolgozásában,
- a zenei központi szolgáltatás javítására rövi
dítésjegyzéket dolgoztunk ki.
A zenei könyvtárosok, valamint az OSZK különgyűjteményeiben dolgozó munkatársak részé
re konzultációs oktatást szerveztünk a feldolgozó
munka szakterületéről.
Feldolgozási kérdésekben konzultációkat tar
tottunk - többek között - az Iparművészeti, a
Gyógypedagógiai Főiskola, az Állatorvostudomá
nyi Egyetem Könyvtárában.
A szakmai szolgáltatások között említjük
meg, hogy a Magyarok Világszövetségével közö
sen rendeztük meg 1992. augusztus 16-18-án a
Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozóját az
Országos Széchényi Könyvtárban. Ez volt az
első alkalom, hogy a szomszédos országokban
élő magyar könyvtárosokkal is találkozhattunk, a
kisebbségben élő magyarság jeles szellemi és
kulturális képviselőivel Szlovákiából, Ukrajnából,
Romániából, Szerbiából, Horvátországból és
Szlovéniából.
A negyvennél több előadás 4 szekcióban
hangzott el a következő témákban: Rend
szerváltás a magyar könyvtárakban; Könyvtárak
a hátrányos helyzetű olvasókért; Külföldi hungarikagyűjtés és -feltárás; Gépesítés a könyv
tárakban.
A szakmai napon kétszáznál több résztvevő
volt. A találkozón elhangzott előadásokat kötet
ben kívánjuk összegyűjteni.
A könyvtárépítési és berendezési szolgáltatá
saink főbb témái voltak: az ungvári egyetemi
könyvtár, a Tungsram szakkönyvtár, az OMIKK
törökbálinti Depo-ja, a Veszprém Megyei Könyv
tár, Teleki László Alapítvány székháza, a SelyeSzabó Alapítvány szentesi épülete, az esztergo
mi főszékesegyházi könyvtár, a veszprémi püs
pöki könyvtár, a Jézus Társasága magyar
rendtartományának két rendházi könyvtára; a vá
rosi könyvtárak közül: Székesfehérvár, Kiskunfél
egyháza, Nagykanizsa, Tiszaújváros; az egye
temi könyvtárak közül: ELTE BTK Központi
Könyvtára, a KLTE Osztrák-gyűjteménye, GATE
tanszéki könyvtár.
A párizsi Magyar Intézet könyvtárának
fejlesztéséhez kiviteli tervet készítettünk.
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Olvasásszociológiai tevékenység
Ebben a feladatkörben az intézmény straté
giaijelentőségű témákra koncentrált. Ezeket téte
lesen vázoljuk.

1) A határon túli magyarság olvasáskultúrája.
1991 májusában és júniusában 1100 darab
kérdőív felvételével felmérést végeztünk Székely
föld, Csallóköz és kontrollként Magyarország
egy-egy meghatározott körzetében, hogy az olva
sási szokások tükrében vizsgálat tárgyává tehessük a nemzeti kultúrához való kötődés, a nemzeti
azonosságtudat aktuális állapotát az adott tere
peken. Helyszíneink voltak: Székelyudvarhely,
Zetelaka, Zeteváralja; Dunaszerdahely, Nyárasd,
Kisudvarnok, Nyitra; valamint Hatvan, Hort,
Rózsaszentmárton és Jászberény.
Alapvetően három réteg vizsgálatára vállal
koztunk: a felnőtt lakosság, a leendő pedagógu
sok (tanítóképzős hallgatók) és a középiskolások.
A sajtó- és könyvolvasási szokásokon kívül
vizsgáltuk a művelődési, könyvbeszerzési szoká
sokat is, valamint a nyelvhasználat, a nemzeti
identitástudat kérdését és az értékrendet. Az
eredmények feldolgozása és az adatok értelme
zése elkészült. A rövidített jelentés a Magyarok
Világszövetségének augusztusi konferenciájára
már meg is jelent. A teljes kutatási jelentés kézira
tának nyomdai munkálatai még tartanak. Három
vizsgálati helyszínen (Hatvan, Dunaszerdahely,
Székelyudvarhely) személyesen számoltunk be
az általunk legfontosabbnak tartott összefüggé
sekről, adatokról. Hathónapi olvasmánylista alap
ján megállapítottuk, hogy míg a székelyudvarhe
lyi tanítóképzősök havonta csaknem két könyvvel
is „megbirkóznak”, a szlovákiai és jászberényi pe
dagógusjelöltek csak egy-egy könyvet olvasnak
el. A részletesebben megvizsgált olvasmányszer
kezet azt mutatta, hogy a székelyföldiek irodalmi
ízlése archaikusabb, a modern művek sávja a
jászberényiek listáján a legszélesebb.
Mindhárom helyszínen erős a fikció jelenléte,
az ismeretszükséglet nem annyira intenzív.
Tanulságul megállapíthatjuk, hogy a határain
kon túli magyar pedagógusjelöltek tudatosabban
készültek a pályára, mint az itthoniak; a pedagó
gus pályát úgy fogják fel, mint lehetőséget a tár
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sadalmi bajok orvoslására, a magyar kultúra ter
jesztésére. Számukra nagy jelentősége van a
magyar anyanyelvűségnek, a magyarság sors
döntő kérdéseinek. Mindezeket az értékeket
nemcsak maguk számára tartják fontosnak, ha
nem át akarják adni a jövő nemzedékének, a
leendő tanítványaiknak is.
A középiskolások és a felnőttek adatainak ér
telmezése nyomán magabiztosan állíthatjuk,
hogy hatékonyan működik a magyar nyelv, a kul
túra, a magyar irodalom összetartó ereje, hiszen
a határoktól szinte függetlenül, bizonyos tenden
ciák - az olvasói érdekődés változásai - rend
kívül hasonló módon zajlanak le. Ugyanakkor a
kisebbségi létből, a hátrányos megkülönbözte
tések sorából következően, a nemzeti azonos
ságtudat megőrzésében kiemelkedően fontos
szerepe van a romantikus és klasszikus (Jókai,
Mikszáth, Móricz, Tamási) szerzők fokozott kere
sésének, kedvelésének.
Nyomatékosítanunk kell azonban, hogy ered
ményeinket kizárólag a szigetszerűen, egy
tömbben élő magyarság körében tartjuk érvé
nyesnek. A szórványban minden bizonnyal sok
kal rosszabb a helyzet.

3) Könyvtári konfliktusok vizsgálata
A vonatkozó szakirodalom tanulmányozása
után felderítő jellegű, terepvizsgálatokat vé
geztünk 7 közművelődési könyvtárban (5 FSZEK
és két városi könyvtár). Az interjúk elemzése nyo
mán a következő súlypontok rajzolódnak ki:
1. Anyagi problémák
2. Technikai feltételek
3. Személyi gondok
4. A könyvtárvezetők presztízse
5. Információs és tájékoztatási tevékenység
6. Kiket szolgálunk és szolgáljunk?
(Az 1. és az 5. témát cikkben is megfogal
maztuk a Könyvtári Levelező/lap számára).
A kutatás továbbfolytatását - és kiterjesztését
a könyvtárak szociális funkciójára, középtávú ter
veinek megismerésére, illetve községi és megyei
könyvtárak vizsgálatára - fontosnak tartjuk. A ta
pasztalatok egy-egy szeletének, témájának újabb
cikk/ek/ben való megfogalmazását is feladatunk
nak érezzük.

4)

2) A pedagógusjelöltek olvasáskultúrája

A vizsgálat második fázisa az ütemtervnek
megfelelően alakult: négy magyarországi peda
gógusképző intézetben kérdőíves és magnetofonos interjúkat készítettünk (Pécsett, Nyíregyhá
zán és Budapesten tanárképző főiskolákon, ezen
kívül Budapesten tanítóképző főiskolán is). A kér
dőívek kódolása és számítógépes feldolgozása
megtörtént, a magnetofonos interjúkból össze
foglaló résztanulmányokat írtunk. A hazai vizsgá
lódás legfőbb tanulsága, hogy a hallgatók olva
sottsága, irodalmi érdeklődése és ízlése nagy
mértékben függ attól, hogy van-e az intézmény
tanárai között olyan karizmatikus személyiség,
aki hatással tud lenni a diákokra.
Ahol van, ott a leendő tanároknak is fejlettebb
az irodalmi ízlése, fontosabb számukra a kultúra,
értékrendjükben előkelőbb helyet foglal el az ol
vasás megszerettetésének szándéka. Ahol nincs,
ott általában mindez kisebb arányban van jelen.
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Vizsgálat a 9 és 14 évesek olvasói készségéről

31 ország részvételével nemzetközi összeha
sonlító vizsgálat készült 1991-ben hazánkban is,
az említett korcsoportok olvasási teljesítményei
ről. Az adatok kódolása és számítógépes feldol
gozása jórészt elkészült 1992. végére. Az első
gyorsjelentés megjelent, de a részletes elemző
tanulmányok megírása és publikálása 1993-ra át
húzódik.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár működé
se és szolgáltatásai
Az előző évihez képest nőtt a beiratkozott
olvasók száma, a könyvtárlátogatók száma meg
haladta az ötezret. Jelentősen nőtt a kölcsönzött
dokumentumok mennyisége. Az év elején új
kölcsönzési szabályokat voltunk kénytelenek
életbe léptetni: a könyvtárosképzésben használt
kötelező irodalmat a kis példányszámra tekintet
tel, illetve a forgási sebesség növelése érdeké
ben csak két hétre kölcsönözzük, emellett kése
delmi díjat is bevezettünk. Az intézkedések nyo
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mán több olvasót tudunk kiszolgálni, és a ki
kölcsönzött dokumentumok határidőre való visszahozása - egy-két kivételtől eltekintve - rend
szeressé vált. A dokumentumok forgási sebessé
gének
növekedésével
együtt
nőtt
az
előjegyzések kielégítésének lehetősége is. A
könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentu
mok, illetve a másolatszolgáltatás keretében el
készített másolatok száma kis mértékben csök
kent az előző évihez viszonyítva, ezt az előbb vá
zolt intézkedésekkel magyarázzuk.
Az OSZK olvasótermeinek tehermentesítése
érdekében a vizsgaidőszakokban megnyitottuk
olvasótermünket az olyan olvasók előtt is, akik
ugyan nem könyvtár szakosak, de saját jegyze
teikkel szívesen jönnek a könyvtárba tanulni,
anélkül, hogy az OSZK állományát igénybe ven
nék. Ennek érdekében növeltük a szombati nyit
vatartási időt; éves szinten a korábbihoz képest
56,5 órával hosszabb ideig tartjuk nyitva a szakkönyvtárat.
Az állománygyarapítás tényszámai kis mér
tékben csökkentek az előző évihez képest.
Könyvgyarapodásunk túlnyomó többségét 1992ben kiadványcsere vagy ajándékozás útján sze
reztük be. Könyvvásárlásra a tavalyi összegnek
mintegy a felét költöttük (a 260 ezer forinttal
szemben csak kb. 130 ezer Ft-ot).
A külföldi időszaki kiadványok beszerzése
sok gondot okozott a hazai terjesztő kft. hanyag
ügyintézése miatt. Az előző évben szerzett rossz
tapasztalatok alapján az elszámolásban új rendre
tértünk át: az előfizetési díjat nem előre, hanem
csak akkor utaltuk át a terjesztőnek, amikor a
külföldi számlák beérkeztek. Ennek ellenére több
lap csak sokszori reklamálásra vagy még úgy
sem érkezett meg, ezért év közben más céget is
megbíztunk időszaki kiadványaink beszerzésé
vel; 1993-ra pedig a bécsi MINERVA céggel kö
töttünk szerződést. Mindez - és a hazai lapok
áremelkedése - azt eredményezte, hogy csak
nem 1 millió 100 ezer forintot fizettünk ki 1992ben az időszaki kiadványok előfizetésére (ebben
benne van az 1993-ra szóló megrendelés előlege
is), és ezzel együtt is csökkentenünk kellett a kur
rensen járó lapok számát. (A korábbi terjesztőtől
a nem teljesített megrendelések miatt kb. 130
ezer forintot visszaköveteltünk.)
Értékes hagyatékhoz és könyvajándékhoz ju
tott a könyvtár Lázár Péterné és
Béla jó
voltából: a számos külföldi dokumentumot tartal
mazó Lázár-hagyaték csaknem teljes egészében
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könyvtárunkba került; Babiczky Béla pedig első
sorban az ETO-val és a magyar F/D-bizottság te
vékenységével kapcsolatos iratanyagot adta át
nekünk. A két ajándék révén hamarosan kutatha
tóvá válik az ETO magyarországi története, illetve
a háború utáni magyar szakkönyvtárügy és doku
mentáció megszervezésének története.
A külföldi cserepartnereink száma jelentősen
csökkent, elsősorban a volt szocialista országok
ban zajló átalakulások miatt. Az „élő” partnerek
nek folyamatosan küldtük az időszaki kiad
ványainkat és cserejegyzékünket. Bár a statiszti
ka tanúsága szerint a kiküldött dokumentumok
száma csaknem a duplája volt a kapottaknak,
forintértékük kiegyenlíti egymást.
A beérkezett dokumentumok feldolgozása és
a katalógusépítés folyamatosan történt. A külföldi
könyvbeszerzésről válogatott, annotált bibliog
ráfiát adunk közre rendszeresen a Könyvtári
velező/lapban, illetve recenziókat a Könyvtári Fi
gyelőben, a magyar könyvanyag adatai pedig be
kerülnek
AMagyar Könyvtári Szakirodalom
Bibliográfiájába is. Sajnos, még mindig nem tud
tunk előre lépni a feldolgozás gépesítésében,
csak az IFLA-konferenciai anyagok adatbázisa
épült tovább.
Tovább folyt - bár egyéb teendők miatt las
sabb ütemben - a régi leíró katalógus átépítése,
és folytattuk a tárgyszókatalógus revízióját.
A külföldi könyvgyarapodásról jelentést küld
tünk a Könyvek Központi Katalógusának, illetve
onnan megkaptuk a más könyvtárak könyv
tártudományi könyveiről készült cédulákat. Elké
szítettük jelentésünket a Nemzeti Periodika Adat
bázis (NPA) számára is.
Feldolgoztuk és gépi adatbázist (MANCI) épí
tettünk a magyar és a külföldi könyvtári folyóiratok
új számainak cikkeiből.
Negyedévenként küldtük meg az SDI-szolgáltatást igénylők számára az új irodalomkutatási
jegyzékeket.
Egy alkalommal készült bibliográfia az MTA
Közgazdasági Információs Szolgálat felkérésére
a társadalomtudományi információ témakörében
az SSID Bulletin c. folyóirat számára.
Negyedévenként kiadtuk a Könyvtári Figyelő
új folyamának második évfolyamát, amely Külföl
di folyóirat-figyelő c. rovatában tartalmazza a kül
földi folyóiratcikk-referátumokat is.
A Hungárián Library and Information Science
Abstracts (HÚSA) c. referáló lapnak két számát
megszerkesztettük (összesen 102 szakcikk refe
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rátumával), kiadtuk és terjesztettük cserepartne
reink körében. A lapot újabb rovattal bővítettük:
évenként egyszer közöljük benne a külföldi forrá
sokban megjelent magyar vonatkozású könyv
tártudományi közlemények adatait is.
A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliog
ráfiájának (MAKSZAB) négy száma jelent meg. A
feldolgozott tételek száma megnőtt a határterületi
lapokban megjelent közlemények mennyiségé
nek növekedésével (mintegy 1500 tétel). Elké
szült az 1991. éves kumulált index.
A Könyvtári és tájékoztatási tezaurusz tárgy
szó-revíziója és a THES adatbázis alapján elké
szített nyomtatott változat kiadására is lehető
ségünk nyílott, örömünkre sok megrendelés érke
zik rá.
Az 1991. évi közművelődési pályázaton el
nyert összegekből két kiadványt állítottunk össze:
a Telekunyhók a vidék fejlesztéséért c. szakiro
dalmi szemle megjelent, és terjesztését is meg
kezdtük; elkészült a közhasznú információszol
gáltatásról szóló szemle kézirata is, amelynek
kiadását 1993-ra tervezzük.
Karbantartottuk és bővítettük a Könyvtári
Címjegyzék adatbázist, terjesztjük és szolgálta
tunk belőle. Belső és külső igényekre nagy menynyiségű etikettet nyomtattunk. Az eredetileg
dBASE III plusban készült adatbázist konvertál
tuk a Micro-ISIS 2.3-ba, így is igényelték néhányan megrendelőink közül. Folyamatosan bővít
jük az adatbázist a hiányzó könyvtárak adataival,
saját anyaggyűjtés és különféle partnerekkel ki
épített együttműködés alapján már egy közel
8000 intézményt (köztük elsősorban a községi
könyvtárakat, az általános és középiskolákat)
magába foglaló adatbázissal rendelkezünk. Az
1992. évi közművelődési pályázaton nyert összeg
ből az alapadatbázis adattartalmának kibővítését
terveztük meg, és végezzük el a következő
évben.
Egyéb gépi adatbázisaink építésével kapcso
latban: tovább folyt az adatgyűjtés a könyvtári-in
formatikai rövidítések adatbázisa számára, gépre
vitele a következő év feladata; megkaptuk és
hozzáférhetővé tettük az IIF-adatbázisok adatbá
zisának Micro-ISIS-ben épített változatát, illetve a

192

Magyar Adatbázisforgalmazók Kamarája által
készített metaadatbázist.
A Magyar Videotex Kft. előnyös ajánlatával
élve, újra telepíttettünk videotex-terminált a Szakkönyvtárba az év végén, és szándékozunk inten
zíven bekapcsolódni az adatszolgáltatásba. A
magyarországi vtx-vállalkozásokat továbbra is fi
gyelemmel kísérjük.
Terjesztjük a Könyvtári Figyelőt, a Magyar
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiáját, az Új periodikumokat, a MANCI-adatbázist, a Könyvtári
Címjegyzék adatbázist és nyomtatott füzeteit, il
letve más KMK-kiadványokat is. Gépi adatbázis
ban tartjuk nyilván a megrendelőket, számlázzuk
és expediáljuk a kiadványokat.
A Szakkönyvtár gépesítésében döntő lépésre
szántuk el magunkat: Átgondolva egy nagy
könyvtár részeként, bár némi önállósággal műkö
dő szakkönyvtárunk helyzetét, - a Digital Hunga
ry Kft. ajánlatának visszautasítása után - kinyilvá
nítottuk az OSZK NEKTÁR-rendszeréhez való
csatlakozási szándékunkat, ami a megfelelő há
lózat kiépítése után remélhetőleg 1993-ban meg
történhet. Az amerikai Mellon-alapítványtól nyert
10 ezer dollár egy részét a hálózat kiépítésére
szánjuk. 1992-ben ebből az összegből sikerült
egy lézernyomtatót is vásárolnunk.
Különböző képzési formák keretében 1-2
órás könyvtárbemutatókat és MANCI-használati
ismertetőt tartottunk, illetve többször szaktárgyi
óra zajlott a Szakkönyvtárban.
Csoportosan vagy egyénileg 455 magyar és
69 külföldi vendég látogatta meg könyvtárunkat.
Külföldi tanulmányúton a könyvtár két munka
társa vett részt: az Amerikai Egyesült Államok
ban, illetve Németországban egy-egy hónapos
úton. Csereképpen a Deutsches Bibliotheksinstituttól egy német könyvtáros töltötte nálunk egyhó
napos tanulmányútját.

Budapest, 1993. január

Szente Ferenc
igazgató
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Az O SZK KMK kiadványai - 1992

Könyvek
HALÁSZ Béla
Könyvtári környezettan / Halász Béla. - Bp. :
OSZK-KMK, 1 9 9 2 .-7 6 p.
ISBN 963 201 318 2
KIRSTINÁ, Leena - LŐRINCZ Judit
Magyarok és finnek a fikció világában : Balázs
József és Veijo Meri regényének befogadása Magyarországon és Finnországban : Finn-magyar közös ol
vasáskutatás 2. / Leena Kirstiná, Lőrincz Judit - Bp. :
OSZK-KMK, 1992. - 2 3 0 p.
ISBN 962 201 314 X
Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz / [összeáll,
az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának
munkaközössége]. - 3., revideált kiad. - Bp. : OSZKKMK, 1992. - 134 p.
ISBN 963 201 217 4
Magyar olvasáskultúra határon innen és túl / Ge
reben Ferenc [et al.]. - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 17 p.
Soksz.
„Telekunyhók" a vidék fejlesztéséért : Hogyan
építsünk tájékoztató állomást? : Szakirodalmi szemle /
[fel. szerk. Kovács Em őke]; [szerk. Kovács Katalin]. Bp. : OSZK-KMK, 1 9 9 2 .-8 5 p.
ISBN 963 201 319 0
WALTON, Róbert A.
Mikroszámítógépek : Útmutató könyvtárosoknak
és informatikusoknak mikroszámítógépes rendszerek
tervezéséhez és megvalósításához / Róbert A. Wat
ton ; [szerk. Bárdosi Mária]. - Bp. : OMIKK : OSZKKMK, 1991. X, 78 p.
Eredeti cím: Microcomputers : A planning and implementation guide fór librarians and information professionals
ISBN 963 593 105 0

Időszaki kiadványok
Hungárián library and information Science abstracts.
- Vol. 21. (1992). - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 2 sz.
ISSN 0046-8304
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Könyvtári figyelő. - U.F. 2. = 38. évf. (1992). - Bp.
: OSZK-KMK, 1992. - 4 sz.
ISSN 0023-3773
Könyvtári levelező/lap. - 1992. - Bp. : OSZKKMK, 1992. - 12 sz.
ISSN 0965-1329
A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. 1992. - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 4 sz.
ISSN 0133-736X
TEKE és SZAKMA : könyvtári statisztikák. [19]91. - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 104 p.
Címe előbb: Települések könyvtári ellátása : Mun
kahelyi könyvtárak működési adatai
ISSN 1216-1764
Új könyvek : könyvtárak állománygyarapítási ta
nácsadója. - 1992. - Bp. : OSZK-KMK : Könyv
tárellátó, 1992. - 23 sz.
ISSN 0049-5069
Új periodikumok : a Magyarországon megjelenő
új és címváltozott periodikumok negyedéves jegyzé
ke. - 1992. - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 4 sz.
ISSN 0864-8786

Adatbázisok
Évfordulónaptár [Géppel olvasható adattár]. 1993. - Szöveges adatbázis (6330 rekord). - Bp. :
OSZK-KMK, 1992. - 1 floppy : HD
IFLA [Géppel olvasható adattár] : Az IFLA éves
közgyűlésein elhangzott előadások. - 1988-1990. Bibliográfiai adatbázis (347 rekord). - Bp. : OSZKKMK, 1992. - 1 floppy : DD
MABIT [Géppel olvasható adattár] : A magyar
könyvtárak bibliográfiai tervei. - 1992. - Bibliográfiai
adatbázis (126 rekord). - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 1
floppy : DD
MANCI [Géppel olvasható adattár] : Magyar és
nemzetközi cikkek. - 1992. - Bibliográfiai adatbázis
(2565 rekord). - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 4 floppy :
DD

A bibliográfiát összeállította: Rácz Ágnes
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A szerzők köszönetét mondanak Berke Bar
nabásáé és Ottovay László főosztályvezetőknek
értékes tanácsaikért és észrevételeikért.

I. Az OSZK-ban épülő adatbázisok

Az Országos Széchényi
Könyvtár
olvasószolgálati és
tájékoztató főosztályán
hozzáférhető
számítógépes
adatbázisok

Gyeszly D. Suzanne - Pataki GáborTokaji Nagy Erzsébet

ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS

A NEKTÁR (Nemzeti Könyvtár Átfogó Infor
mációs Rendszere) DOBIS/LIBIS rendszerű szá
mítógépes adatbázisa az OSZK törzsgyűjtemé
nyébe 1991 novemberétől kötelespéldányként
beérkezett könyvek bibliográfiai és példányada
tait tartalmazza.
Keresési
lehetőségek:név, cím, kiadó, ET
jelzet, ISBN, ISSN, raktári jelzet, példányazo
nosító. Az adatbázisban lehetőség van
összetett keresésre is.
Készül az adatbázis kibővítése a Magyar
Nemzeti Bibliográfia 1976-tól megjelent köte
teiben regisztrált könyvek adataiból.
Az adatbázis elérhető az X.25 hálózaton ke
resztül is.

IKB - Időszaki Kiadványok Bibliográfiája
A Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiad
ványok Bibliográfiájának számítógépes változata.
A tárgyidőszakban Magyarországon kiadott és
kötelespéldányként beérkezett időszaki kiad
ványok bibliográfiai adatait tartalmazza 1986-tól.
(Kb. 8.000 tétel)
Keresési lehetőségek: cím, közreadó, megje
lenési hely, ETO-jelzet, szakcsoport jelzet
Az adatbázis kezelőrendszere: MikrolSIS

KATAL
Az OSZK állományában lévő 1987-től megje
lent külföldi könyvek számítógépes adatbázisa.
(Kb. 10.000 tétel)
Keresési lehetőségek: név, cím, sorozatcím,
ETO -jelzet, ISBN, kiadó, raktári jelzet
Az adatbázis kezelőrendszere: MikrolSIS
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Az OSZK-ban hozzáférhető számítógépes adatbázisok

NPA - Nemzeti Periodika Adatbázis

MANCI

A magyarországi könyvtárakban megtalálha
tó külföldi tudományos, műszaki és ismeretter
jesztő periodikumok adatbázisa. Közel 25.000
cím bibliográfiai és tematikus adatait, valamint le
lőhelyeit tartalmazza 1981-től.
Keresési lehetőségek: cím, ISSN, országkód,
tárgyszó, szakcsoport. Az adatbázisban lehe
tőség van összetett keresésre is.
Az adatbázis az X.25-ÖS hálózaton keresztül
érhető el.

Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár folyóiratcikk-adatbázisa. (Kb. 16.000 té
tel) 1986 óta tartalmazza a magyar könyvtári
szakirodalmat a teljességre törekedve, a külföldi
folyóiratokról pedig széles körű válogatást ad.
Keresési lehetőség: tárgyszavak, szerzők
neve, ill. egyéb kulcsszavak alapján.
Keresőnyelv: magyar.
Aktualizálás: negyedévente.

II.

Külső forrásból származó adatbázisok

NPAL
A külföldi periodikumokat bejelentő közel
1.000 könyvtár adatait nyilvántartó adatbázis.
Keresési lehetőségek: a könyvtár neve és
kódja
Az adatbázis az X.25-ös hálózaton keresztül
érhető el.

HUN (Hungarika Információ)
Megközelítően 300 külföldi magyar és idegen
nyelvű, időszaki kiadvány magyar vonatkozású
közleményeiről tartalmaz adatokat 1984 óta. ( Kb.
15.000 tétel)
Keresési lehetőségek: tárgyszó, ETO, sze
mély- és intézménynév, földrajzi névés kód, a
közlemény nyelve. Az adatbázisban lehető
ség van összetett keresésre is.
Az adatbázis az X.25-ös hálózaton keresztül
érhető el.

IIF adatbázisok
Az IIF - Információs Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében szolgáltatott magyar és kül
földi adatbázisok.

PRESSDOK
Az Országgyűlési Könyvtár CD-ROM-on ki
adott sajtófigyelő szolgáltatásának kiegészítése
1992 júliusától, MikrolSIS adatbázisban.
Keresési lehetőségek: a CD-ROM változaté
val megegyezőek
Keresőnyelv: magyar
Aktualizálás: havonta

KARTOTÉK
HUNG (Hungarika Névkataszter)
1880 óta született, külföldön élt vagy élő ma
gyar személyiségek adatait tartalmazó ISIS adat
bázis. ( Kb. 18.000 té te l)
Keresési lehetőségek: személynév, földrajzi
név, szakterület, foglalkozás, tevékenységi
kör, év.
Az adatbázis az X.25-ÖS hálózaton keresztül
érhető el.
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Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Informatikai
Főosztálya által kifejlesztett számítógépes jog
szabály-nyilvántartó rendszer. Az 1988. január 1.
óta kibocsátott jogszabályok azonosító adatait,
azok összes változatát és kapcsolatát tartalmazza.
Keresési lehetőség: címszó, jogszabály azo
nosító, jogszabály típusa és kibocsátója.
Keresőnyelv: magyar
Aktualizálás: havonta
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MUTATÓ
A KARTOTÉK rendszer kiegészítése. A jog
szabályok tárgyszó szerinti keresését teszi lehe
tővé.

III.

Keresési lehetőségek: szerző, cím, sorozat,
kiadó, a publikálás éve és helye, ISBN, ISSN,
tárgyszó, osztályozási jelzet, bibliográfiai so
rozat, dokumentumtípus, országkód. Az adat
bázisban lehetőség van összetett keresésre
is.
Keresőnyelv: német, angol, francia

CD-ROM adatbázisok
ULRICH’S PLUS

INFORMATION FINDER
A 22 kötetes amerikai World Book Encyclopedia adatbázisa, 17.000 szócikket és 1.700 táblát
tartalmaz. Jelenleg az 1990-ben kiadott változat
használható.
Keresési
k: kötött tárgyszavak, té
g
sé
tő
h
le
makör, kulcsszó. Kereszthivatkozás segítsé
gével azok a szócikkek is megtalálhatók,
amelyekben a keresett fogalom szerepel. Az
adatbázisban lehetőség van összetett kere
sésre is.
Keresőnyelv, angol

BOOKS IN PRINTPLUS
Az Egyesült Államokban 1987-től kereske
delmi forgalomban kapható könyvek bibliográfiai
adatbázisa. A több mint 850.000 mű bibliográfiai
adatai és árai mellett tartalmazza a kiadók neveit,
címeit, telefon és fax számait.
Keresési lehetőségek: szerző, cím, kiadó,
ISBN, ISSN, a Kongresszusi Könyvtár osztá
lyozási jelzete és tárgyszava, kulcsszó, olva
sótípus, a kiadás éve és nyelve, illusztráció,
sorozati címek. Az adatbázisban lehetőség
van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: kéthavonta

DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE
A német nemzeti bibliográfia több mint
600.000 dokumentumát tartalmazza 1986-tól.
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A világ 197 országának kiadóitól származó
több mint 140.000 időszaki kiadvány, sorozat,
évkönyv adatait és azok árait tartalmazza 1986tól. A kiadók nevei, címei, telefon és fax számai is
megtalálhatók.
Keresési lehetőség: országkód, tizedes
osztályozás, szerző, kulcsszó, kiadó, ISSN,
tárgyszó, területi kód, a Kongresszusi Könyv
tár osztályozási jelzete, cím, média-kód, ár,
sorozatok, irányítószám. Az adatbázisban le
hetőség van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: negyedévenként

USA (Library and Information Science Abstracts)
60 ország több mint 350 könyvtár- és infor
mációtudományi időszaki kiadványainak cikkei
ről, valamint a legfontosabb angol nyelvű konfe
renciák anyagáról tájékoztat, 1969-től 1992-ig.
Keresőnyelv: angol
Elérhető az OSZK KMK Könyvtártudományi
szakkönyvtár Vili. szinti olvasótermében is.

BIOGRAPHY INDEX
Életrajzi vonatkozásokat tartalmazó doku
mentumok (könyvek, periodika, visszaemlékezé
sek, naplók, levelek, interjúk, bibliográfiák) adat
bázisa 1984-től.
Keresési lehetőségek: személynév, tárgyszó,
cím, szervezeti név, források, tizedes osztá
lyozás.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: negyedévenként
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Az OSZK-ban hozzáférhető számítógépes adatbázisok

MLA (Modern Language Association) INTERNA
TIONAL BIBLIOGRAPHY
Könyv, periodikum, konferenciaanyag, diszszertáció, referensz művek bibliográfiai adatait
tartalmazza az irodalomtudomány (filológia) és a
néprajz támaköréből 1981-től.
Keresési lehetőségek: Tárgyszó, személynév,
cím, testületi név, tizedes osztályozás
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: negyedévenként

PRESSDOK
Az Országgyűlési Könyvtár sajtófigyelő szol
gáltatása 1989-től 1992 júniusáig. Közel 150 ma
gyar sajtótermék politikai, jogi és gazdasági té
májú cikkeinek adatait tartalmazza. (Az tárgyidőszakot követően megjelent cikkek adatait
tartalmazó adatbázist lásd a külső forrásból szár
mazó adatbázisok között.)

Keresési lehetőségek: forrás, szerző, cím,
tárgyszó, témakód.
Keresőnyelv: magyar, német, angol

HUNDOK
Az Országgyűlési Könyvtár által előállított
adatbázis több mint 50 külföldi napi- és hetilap
Magyarországra vonatkozó cikkeit tartalmazza
1991-től 1992 júniusáig.
Keresési lehetőségek: forrás, szerző, cím,
tárgyszó, témakód.

Az adatbázisokkal kapcsolatos további felvi
lágosításért kérjük, forduljon az Olvasószolgálati
és Tájékoztató Főosztályhoz vagy a Számítógé
pes Információs csoporthoz.
Telefon: 175 - 8012, 175 - 7533/630
Fax: 175-6991
Elektronikus Pf. : 3604

FOLYÓIRAT-TARTALOMJEGYZÉK-ADATBÁZIST létesített az OCLC; a ContentsFirst-ben 7000
(főként angol nyelvű) szakfolyóirat 1990 januárja óta megjelent számainak tartalomjegyzékét lehet
keresni. Folyamatosan töltik fel, fedését a közeljövőben 11000 folyóiratra terjesztik ki. - Ugyanezen
kiadványok cikkeinek címét és referátumát tartalmazza az ArticleFirst adatbázis, amelyben 18
szempont szerint (szerző, cím, folyóiratcím, cikktípus, referátum-tárgyszavak stb szerint)
lehet keresni.
(OCLC Newsletter, 1992. szept./okt.)

MEGKEZDTÉK A KATALÓGUSOK KONVERZIÓJÁT a francia városi könyvtárakban, egyelőre
kísérletképpen 7 olyan városban, amelyek könyvtára az értékes gyűjtemény mellett korszerű gépi
berendezéssel is dicsekedhet. A fontosabb városi, majd a felsőoktatási könyvtárak katalógusainak
retrospektív konverziója a francia online központi katalógus létrehozásának programjába illeszkedik.
(Lettre d'information, Bibliothéque de Francé, 1992. dec.)
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Nemzetközi történelmi előzmények

Az alapítványi
intézmény története
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Az alapítvány jogintézményének gyökerei a
római korba nyúlnak vissza: a római jog klasszi
kus időszakában közjogi formában jöttek létre az
első alapítványok. A római jog elméletéből hiány
zik a jogi személy fogalom, e konstrukcióval a jog a
gyakorlati szabályozás szempontjából foglalkozik.
A középkori Európa alapítványi palettája
sokszínű képet mutat. Megtalálható a vagyontö
megen alapuló, római jogi mintájú; a szervezetre
épülő jogi személy alapítvány, a kötelmi termé
szetű felajánlás (donatio sub modo) és a hitbizomány intézménye. A túlnyomó többségben egy
házi indíttatású alapítványok mellett, a reformáció
idején jelentek meg, majd azt követően szaporod
tak el a világi alapítványok. Az egyházitól a világi
alapítványokat elkülönítő szabályozási mód ser
kentően hatott az alapítványi jog fejlődésére is.
Az alapítványi jog és az alapítványok műkö
désének gyakorlata - az állami finanszírozás és
az állami szabályozás közötti kapcsolat függvé
nyében - másként alakult a francia, és másként
az angolszász világban.
A francia típusú, erősen központosított álla
mokban a „társadalmi szerződés” elve szerint a
közérdek az állam ügye. Az állampolgárok - a ke
vés számú önkéntes jótékonysági kezdeménye
zés kivételével - nem felelősek ezekért. Az ala
pítványok működését, jellegét az állami törvények
szabályozzák. Európában állami felhatalmazás
kell az alapítvány jogi létrehozására: Franciaor
szágban, Ausztriában, Spanyolországban, Finn
országban, Belgiumban, Olaszországban, Görög
országban, Luxemburgban, Portugáliában és Né
metországban.
Az angolszász típusú liberális, kevésbé köz
pontosított államokban a közérdek az állampolgá
roké is. Ezekben az országokban magas a ma
gánkezdeményezéssel létrejött intézmények és
alapítványok száma az oktatás, a kultúra, az
egészségi és a szociális ellátás területén. Nem
szükséges állami felhatalmazás az alapítványi
jog létrehozására: Angliában, Hollandiában,
Svédországban, Svájcban, Törökországban, a
volt angol gyarmatokon.1
Az alapítványok számára mindkét típus ese
tén biztosított a szabad pénzszerzés, de az állami
támogatást - köztük az adókedvezmények mér
té k é t- mindenütt az állami prioritások elfogadása
szerint mérik, melyért - leegyszerűsítve - az au-
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tonómia csökkenésével kell fizetni. A gyakorlati
példák azt mutatják, hogy a közérdeket szolgáló
szervezetek - köztük az alapítványok - először
válnak függővé az állami támogatásoktól, és azt
követően születnek meg az autonómiájukat korlá
tozó szabályozások.
A 19. század eleji polgári törvények - az
1804-es francia Code Civil, az 1811-es osztrák
ABGB - nem tartalmaznak még elkülönítő szabá
lyokat az alapítványokra vonatkozóan. Az 1900ban hatályba lépett német BGB az első jelentős
polgári törvénykönyv, mely részletes alapítványi
jogot foglal magában. Az alapítványi jog legin
kább típusosnak tekinthető fejlődése a német
jogtörténetben ment végbe. E fejlődés a római
jogi vagyoni orientációtól a szervezetorientáció
irányába mutat. Alaptípusa a jogi személyiséggel
rendelkező alapítvány, de a német jog ismeri a
családi, az egyházi, a magánjogi, valamint a köz
jogi formában működő alapítványt is.2

Az alapítványi intézmény magyarországi tör
ténete 1945-ig
A magyar törvények hosszú időn át nem is
merték az alapítvány fogalmi meghatározását,
mégis a gyakorlatban alapítványi intéménynek
számított - az egyházi szervezetek fenntartására
- adományozott birtok, vagyonrész rendelés. Az
első alapítványok szinte egyidősek az állam kiala
kulásával. Szent István király az általa alapított
püspökségek, monostorok számára megfelelő ja
vadalmakat is adományozott. A jelentős alapító
tőkével rendelkező világi alapítványok királyi és
királynői adományozással jöttek létre (III. Ferdinánd, Mária Terézia). Az 1800-as évek végétől a
világi jellegű alapítványokat is be kellett jelenteni.
A király gyakorolta a legfőbb felügyeleti jogot,
mely az ellenőrzéssel együtt kizárólag a szokás
jogon alapult. Az 1900-as évek bírói gyakorlata
megkívánta, hogy az alapítvány alapítólevelét a
kormányhatóság jóváhagyja, és csak ezt követő
en tekintették azt jogi szempontból megfelelőnek.
Egyházi hatásra a magyar alapítványi jog a
vagyonra és a szervezeti keretre helyezte a
hangsúlyt, és a jogi személyre vonatkozó utaláso
kat a magyar jog még a 19. században sem tartal
mazta, bár a szokásjogból soha nem hiányzott e
fogalom. Hasonló a helyzet az alap, alapítvány,
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közalapítvány kifejezésével is, melyek a 20. szá
zad közepéig egymás szinonimái voltak. Az ala
pítvány definíciójával az 1925. évi 91.098.sz. BM
körrendeletben került sor először hivatalosan.
... Alapítványnak kell minősíteni általában min
den olyan vagyont, melyet az adományozó (alapí
tó) meghatározott célra olyan módon rendel, hogy
a vagyont az adományozó akarata szerint csor
bítatlanul fenn kell tartani és csak a jövedelmet
szabad a kitűzött célra felhasználni...”3
A definíció után még sokáig keveredik az alap
az alapítvánnyal. A joggyakorlat tapasztalatait a
magyar magánjogi törvény 1928-ban kodifikálta,
és akkor került bele a jogalkotásba a jogi személy
elnevezés is. A törvénynek az erre vonatkozó fe
jezete részletesen szabályozza az alapítvány lét
rejöttét, felügyeletét, megszűnését és felszámolá
sát.
Az alapítványi juttatásokra és az alapítvá
nyokra vonatkozó törvények és jogszabályok
gyűjteményét Schuler Dezső székesfővárosi ta
nácsnok állította össze 1935-ben. Az egyházak
mellett a megyék és a városok is sok alapítványt
tartottak fenn az évszázadok során. Ezek bemu
tatására nem térek ki. Külön figyelmet érdemel
nek a nagy múltú intézmények köré csoportosult
alapok és alapítványok, pl.: a Magyar Tudo
mányos Társaság, majd utódja, a Magyar Tudo
mányos Akadémia jutalmai és pályadíjai, vagy a
kiegyezést követően létrejött - a Vallás- és Köz
oktatási Minisztérium Közalapítványi Ügyigazga
tóságához tartozó - (katolikus) vallási alap, az
(országos) tanulmányi alap, az izraelita iskolai
alap, a (fővárosi székhelyű) egyetemi alap. A ne
vezett alapok felügyeletére, tevékenységükre és
gazdálkodásukra vonatkozóan a mindenkori
pénzügyi tárcától és a költségvetéstől való füg
getlenségük kérdése gyakran volt országgyűlési
vita tárgya. A körük egyre bővült, szervezeti önál
lóságuk alapján költségvetési intézményként ke
rültek a nyilvántartásba. A rájuk vonatkozó jogi
konstmkció jól elkülöníthető, működő formákról
tanúskodik. Az 1942-ből való definíció napjaink
ban is érvényes fogalmi elemeket rögzít az ala
pokra és az alapítványokra. Érdemes felidézni a
meghatározásokat.
Az alapok vagy a költségvetésből vagy külön
járulékból származó olyan összegek, amelyekre
nem vonatkozik a számviteli törvénynek az a ren
delkezése, hogy a tételek az év végén túl nem
használhatók fel, és hogy a hitelmaradvány más
célra átruházható.
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Az alapítványok olyan jogi személyek, ame
lyek az alapító által elkülönített vagyon alapjai. Itt
a kedvezményezett aktív közreműködése telje
sen hiányzik. Az alapítvány céljaira szánt vagyont
sem ők, sem maga az alapító nem veszélyeztet
hetik.4
Az elkülönítő meghatározásokból következik,
hogy az alapítvány meghatározott célra létrejött
jogi személy, és a működésére rendelt vagyoná
nak csak a jövedelmét szabad felhasználni. Az
alapító nem befolyásolhatja az alapítványi célra
szánt összeg/vagyon kiosztását.
Az alap állami pénz, a létesítésekor meg kell
határozni a rendeltetését, a bevételi forrásait.
Napjaink jogállása szerint állami pénzalapot csak
kormány létesíthet. A mai alapítványi jogból jelen
leg hiányzik a közalapítványi konstrukció.

Az alapítvány szerepe a szocialista jogrend'
ben és a rendszerváltás után
1945 után az államhatalom nem tartott igényt
a civil társadalom erőforrásaira. A paternalista
politika államosította az alapítványt, mint a szo
cialista államrendtől és tulajdonformáktól idegen
konstrukciót. A Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak 1949. évi ll.sz. törvényerejű rendelete az ala
pítványok vagyonát állami tulajdonba vette.
Ugyanakkor 1959-ig lehetett új alapítványokat lé
tesíteni magánjogi formában, az alapítvány célja
szerint illetékes miniszter jóváhagyásával. A Pol
gári Törvénykönyv (Ptk.) 1959. évi IV. törvényéből
az alapítványi intézmény kimaradt, és a jogi sze
mélyisége megszűnt. A „kötelezettségvállalás
közérdekű célra” elnevezéssel létrehozott, tisztán
kötelmi jellegű forma maradt meg, amely megen
gedte a magán- és jogi személynek az ingyenes
vagyoni szolgáltatást.
A közfeladatokkal kapcsolatos állami szerepvállalás kisajátításával hazánkban az egyébként
is fejletlen civil társadalom kibontakozásának le
hetőségeit korlátozták.
Az állami feladatok ellátásának társadalmasítási folyamata az 1980-as évek végén
kezdődött el. Az alapítvány intézménye 38 évi
szünet után, az egyes polgári jogi szabályok mó
dosításáról szóló 1987. évi 11. sz. törvény erejű
rendelettel, majd ennek a Ptk.-ba történő beeme
lésével újra megjelent a polgári jogunkban, mint
egy megerősítve, hogy az állam nem nélkülözheti

200

a közérdekű feladatoknál a civil társadalom ön
zetlen segítségét.
A közfeladatokkal kapcsolatos állami szerepvállalás csökkenésével párhuzamosan az olyan
közcélokat szolgáló, alapvetően nonprofit jelleg
gel működő, közhasznú szervezetek alaptípusai
nak kialakítása kezdődött el, amelyek hosszabb
távon is meghatározó szerepet tölthetnek be a
közszolgálatok nyújtásában, de többségük egyelőre alapítványként került bejegyzésre.
A Ptk. 74/A (1) pontjának értelmezése sze
rint az alapítvány törvényi meghatározása a kö
vetkező: „Magánszemély és jo g i személy (továb
biakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra
alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Az ala
pítvány jogi személy, amely a tartós közérdekű
cél megvalósításához szükséges vagyonnal ren
delkezik." Az alapítvány jogi szempontból kettős
séget mutat: részben kötelmi jellegű jogintézmény,
közérdekű kötelezettségvállalás; másrészt új jog
alany jön létre, amely független mind az alapító
tól, mind az alapítvány kedvezményezettjeitől.
Az alapítvány jogi fejlődésében a legjelentő
sebb módosítás az 1990. évi I. törvénnyel történt,
amely megszüntette az alapítványok államigazgatási jóváhagyását és állami felügyeletét.
Ezzel az alapítvány nyilvántartásba vételére és
megszűnésére a bírósági, felügyeletére pedig az
ügyészi hatáskört állapította meg. A szabályozás
szerint az alapítvány bejegyzését csak akkor le
het megtagadni, ha az alapító okirat a Ptk. ide
vonatkozó szabályaiba ütközik. A bíróság nem
mérlegeli azt, hogy az alapítványokra szükség
van-e, illetve a létrehozása összhangban áll-e a
társadalmi érdekkel.
Az érvényes jogszabályok szerint az alapító
lehet természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társa
ság. Az utóbbi esetben a természetes személyek
egyenként és összességében hozzák létre az
alapítványt. A bíróság által bejegyzett alapítvány
jogi személyisége azt jelenti, hogy az önálló fele
lősséggel és vagyonnal bíró szervezet célját az
állam elismeri.

Az alapítványteremtés módja és az alapítvá
nyok fogalmi elemei
Az alapító szándékának meghagyására az
alapító okirat szolgál. Ebben kell megjelölni az
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alapítvány nevét, székhelyét, képviselőjét, a tar
tós közérdekű célt, az ehhez szükséges induló
vagyont és annak felhasználási módját, továbbá
a csatlakozás lehetőségét (nyitott vagy zárt-e az
alapítvány).
A tartós közérdekű cél fogalma az állam aka
ratérvényesítésének legfontosabb eszköze. Mivel
ezt az adórendszeren belüli és egyéb állami ked
vezményezettségek is követik, az alku tárgyát ké
pező közérdekű célok köre változó. A leggyako
ribbak az oktatás, kultúra, vallás, egészségügy,
szociális és ifjúsági célú tevékenységek. A közér
dekűség eldöntésében az 1990. évi I. törvény
megalkotásáig szűrőként működtek az államigazgatási felügyeleti szervek (tanácsok, minisz
tériumok és más főhatóságok). Azt követően vi
szont az alapítvány tevékenységének ellenőr
zése ellentmodásossá vált. A közérdekűséggel
járó kedvezményezettség megítélését az adóha
tóságra bízza a törvény, mintegy utólagos kontrol
lal, de az ellenőrzés számos pontja - így a kura
tóriumi összetétele, a döntések nyilvánosságra
hozatalának kötelezővé tétele - nyitva maradt.
A cél tartóssága szempontjából különbséget
kell tenni a közérdekű kötelezettségvállalás és az
alapítvány között. A kisebb jelentőségű célra
vagy az egyszeri szolgáltatásra nem érdemes
alapítványt létesíteni, mert az adókedvezmény a
közérdekű kötelezettségvállalással is biztosít
ható. Az alapítványi cél megvalósításáért a köte
lezettségeket és jogokat vállaló kuratórium felel.
Az okiratban rendelkezni kell a kuratórium dönté
si jogköréről, a kuratóriumi tagság időtartamáról
és megszűnéséről, továbbá az alapítvány vagyo
nát kezelő szervezet ügyrendjéről, határozatké
pességének formáiról. Fontos annak meghatáro
zása, hogy az alapítvány nevében kik jogosultak
a vagyon feletti rendelkezési képviseletre. Ha az
alapítóvagyon felhasználására vonatkozó rendel
kezés hiányzik az alapító okiratból, a bíróság
dönti el, hogy milyen közcélra vagy hasonló célú
alapítvány vagyonrészeként éljen tovább a meg
szűnt alapítványi vagyon. Ha az alapítvány vállal
kozói tevékenységet is akar folytatni, ennek té
nyét is rögzíteni kell az okiratban. A dolgozatban
az alapítványrendelés főbb kérdéseit érintettem.
Az alapítványokra vonatkozó szabályokat a
Ptk. 74/A-74/F fejezetei tartalmazzák. Az alapít
vány létesítésénél a viszonylag kevés számú tör
vényi rendelkezés ellenére sok részletkérdésre
kell figyelni. A Ptk szellemiségén kívül az egyéb
jogszabályok is irányadók, pl. a névviseléssel

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

kapcsolatosan. A vagyonra vonatkozóan több tör
vény (a hitelek, kölcsönök nyújtásánál a pénzinté
zetekről szóló törvény; a vagyon átutalásánál a
vállalkozási, az önkormányzati, a gazdasági szer
vezetek átalakulására vonatkozó törvények)
ismerete szükséges. Folyamatban van a Polgári
Törvénykönyv alapítványi rendelkezéseinek újra
alkotása, és készül a nonprofit törvény, mely a ci
vil társadalom egészét egységes szerkezetben
fogja újraszabályozni. Beiktat bizonyos típusú
szervezeteket és számukra nagyobb kedvez
ményt ad, attól függően, hogy e szervezetek mi
lyen mértékben tehermentesítik az állami költségvetést. Ilyen például a közalapítványi forma, mely
a költségvetésből kapott pénzt alapítványi
szisztémával - pályázattal és kuratóriumi döntés
sel - mozgatja jelenleg is (pl. Magyar Könyvala
pítvány, Magyar Mozgókép Alapítvány). A joggya
korlatban jelen van a közalapítvány, csak éppen a
szabályozási körből maradt ki. Tanulmányomban
az alapítványoknak a nonprofit törvénnyel való
összefüggéseit nem érintem. Remélhetőleg e tör
vény majd megkönnyíti az alapítók és a hatóság
dolgát időálló szabályozásaival.

Az alapítványok gazdálkodását befolyásoló
rendelkezések
Míg a művelődési célú alapítványok statiszti
kai adatai szerint 4991-ben 3000, addig az 1992.
év végén megközelítőleg 7000 alapítványt vett
nyilvántartásba a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium Alapok és Alapítványok Osztálya. Az
egyre szaporodó alapítványok között többek lét
rejöttét az adókedvezmények, és nem tisztán a
közérdek szolgálata motiválta. Ennek oka abban
rejlik, hogy a bekövetkezett társadalmi változá
sok, a szociális piacgazdaság kiépítése, a civil
társadalom kialakulásának és autonóm fejlődésé
nek lehetőségeit főleg az alapítványi törvényke
zéssel mozdították elő. A kezdeti liberális tör
vénykezés fokozatos szigorodását vonta maga
után az alapítványok szaporodása és ez várható
a Ptk módosításával is.
Az 1992. január 1-én hatályba lépett adótör
vény megszüntette az alapítványi státuszból kö
vetkező adómentességet. Az adományok csak az
adóhatóság előzetes engedélye után vonhatók

201

Andrássy Lászlóné

le, mind a magán-, mind a jogi személyek (pl. vál
lalatok, vállalkozók) adóalapjából.
A kedvezményre jogosító igazolást az adóha
tóság akkor adja meg, ha az alapítvány működési
szabályzata és tevékenysége alapján kizárható
az adományozó és a kedvezményezettek közötti
érdekkapcsolat. Továbbá, ha a vállalt cél: beteg
ségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási,
környezetvédelmi,
műemlékvédelmi,
termé
szetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömeg
sport, vallási; a közrend és közbiztonság védel
mét szolgálja, vagy az öregeket, a hátrányos
helyzetűeket, a nemzeti és etnikai kisebbségeket,
a menekülteket, a határon túli magyarokat támo
gatja, illetve a törvényhozói munkát segíti elő. A
magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1992.
évi LXXV. törvény tovább szűkítette a kedvezményezettségi jogot 1993 január 1-től; kihagyva be
lőle az oktatási, nevelési, kulturális, művelődési,
környezetvédelmi célokat. A törvény 44 pontban
határozza meg az adómentes jövedelmeket, és
egy ponton belül 8-10 tétel is található. A csökke
nő kedvezményezettség miatt ezek fokozott fi
gyelembevételére intjük az alapítványokat.
Megszűnt a vállalkozásokból eredő bevétel
adómentes „visszacsorgatása” is az alapítvány
ba. A társasági adó megfizetése alól akkor men
tesülnek az alapítványok, ha a vállalkozási bevé
telük összege nem haladja meg a 10 millió forintot
vagy az összes bevételük 10%-át. Az alapítvá
nyok gazdálkodására vonatkozó szabályokat a
kormány 115/1992 (VII.23.) rendelete tartalmaz
za. Ez több pontban segíti a vállalkozói alapítvá
nyokat. Ugyanakkor a kedvezőtlen banki kama
tok hatását nehéz prognosztizálni. Ehhez ismemi
kellene a vállakózással és a kamatokból gyarapo
dó alapítványok számát. A szabályozás szigoro
dása az ellenőrzés kiépítése nélkül továbbra is
több manőverezési lehetőséget enged, mert a
törvényes és a törvénytelen közötti mezsgye még
járható út.
Az alapítványi célban megfogalmazott társa
dalmi hasznosság az adókedvezmény mellett a
közvetlen és közvetett támogatás állami formájá
ban és mértékében is kifejezésre jut. Ha az ala
pítvány a társadalom szélesebb körét szolgáló
közérdekű/közhasznú célt vall magáénak, - a
Kormány engedélyével - igényt tarthat az állam
közvetlen támogatására az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint. Az egye
lőre kvázi közalapítványként emlegetettek többsé
ge így jött létre az elmúlt évben. További anyagi
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forráshoz juthatnak az alapítványok, az egyesüle
tek és az egyéb nonprofit szervezetek - a költ
ségvetési intézmények mellett - az elkülönített ál
lami pénzalapokból is, melyek pályázati rend
szerben kerülnek kiosztásra. Ismeretes, hogy a
pályázattal elnyerhető támogatásnak haladó ha
gyománya van a magyar kutatásfinanszírozás
történetében. Elődnek tekinthetők az OTKA,
OMFB, MM vagy az egyéb tárcák pályázatai. A
pályáztatás jelentősége az államiság lebontásá
val került előtérbe, amikor a költségvetési forrá
sok mellett megjelentek a kormányzati garanciák
kal felvett nemzetközi hitelek (világbanki), a köz
pontilag koordinált segélyek (PHARE) és a
költségvetésből az állam által preferált feladatok
ra elkülönített alapok (Szakképzési, Idegenforgal
mi stb); továbbá az alapítványok. A jelenleg mű
ködő alapokról áttekintést ad a Magyar Kormány
1993. évi költségvetéséről szóló 1992. éviLXXX.
törvénye, az újakat pedig az Országgyűlés 1993.
március 31-ig fogadta el. Felsorolásukat az 2. sz.
melléklet tartalmazza. A művelődési és oktatási
célú alapítványokról a legteljesebb hazai informá
ció az MKM Alapok és Alapítványok Osztályán
szerezhető be.
Az állami támogatások közül ki kell emelnünk
a normatív formát, melyből a tanterveikben állami
célfeladatokat vállaló alapítványi óvodák, iskolák
részesedhetnek: a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium felügyelete alá tartozó területekről a
költségvetési törvény 35. §-a alapján.
Az alapítványi feladatra elnyerhető még or
szággyűlési, minisztériumi, önkormányzati támo
gatás is, melynek mértéke igen különböző. Az
adófizető állampolgároktól származó állami pénz
elosztása felveti az eredmények nyilvánosságra
hozatalának és az átvilágíthatóságnak az igé
nyét. Szerte a világon mindenkit foglalkoztató
kérdés (1) a kapott javakkal való elszámolás (el
lenőrzés); (2) a teljesítménnyel mérhető társadal
mi hasznosság (értékelés); (3) továbbá annak el
döntése, hogy az eredmény mekkora támogatás
sal és hogyan legyen mérhető. A mi esetünkben
vonatkozik ez az alapokhoz, alapítványokhoz se
gítségért fordulókra, legyenek azok maguk a pá
lyázatkiírók, vagy akár a pályázó alapítványok. A
pályáztatás versenyhelyzetet teremt, és a sikere
sen rajtolók számára kedvezőbb az esély. Ehhez
néhány praktikus tanácsot ajánlunk a pályázói mi
nőségben fellépő természetes és jogi személyek
számára.
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Hogyan pályázzanak a magánszemélyek,
intézmények alapítványi, illetve állami támo
gatásra?
♦ Az első lépés az állami pénzforrásokra,
vagy az ún. pályáztató alapítványokra
vonatkozó ismeretek beszerzése. Mindig
célszerű primer forrásokhoz nyúlni. A ren
delettel szabályozott alapok ismérveit a
Magyar Közlöny ismerteti. Érdemes figye
lemmel kísérni az alapítványi életről folya
matosan tájékoztató lapokat, az Alapítvá
nyi Hírlevelet, amely a Magyar Alapítványi
Központ gondozásában jelenik meg; a
Kurázsi és a Sansz c.újságokat; hasznos
információt közöl havi rendszerességgel
a Pályázati Figyelő című referáló lap is.
♦ A pályázó az értékelő kuratórium szem
szögéből közelítse meg a feladatot. En
nek megfelelően számolnia kell az érté
kelés menete szerint, alaki vagy formai és
tartalmi elbírálással.
♦ Ha a pályázatot kiíró fórum nyomtatványon
kéri be a pályázatot, a formai elbírálásnál a
kitöltési útmutató szerint kell eljárni.
Tudnunk kell, hogy a legtöbb helyen a benyúj
tott pályázatok törzsanyaga számítógépre kerül.
Éppen ezért lényegre törően fogalmazzunk, a
faktografikus adatok pontos kitöltésével. A mel
léklet csatolására külön figyelmet kell fordítani. A
több példányú beadványoknál ügyelni kell az alá
írások eredetiségére.
Ahhoz, hogy a pályázatról és a pályázó ka
rakteréről megnyerő, hiteles kép alakuljon ki a
zsűrizők előtt, a sablonoktól mentes megfogalma
zásra kell törekedni. A formai elbírálást követi a
tartalmi értékelés. Itt kerül sor a pályázó alkal
masságának vizsgálatára. Ez a jogi előírások
szerint történik (pl. van olyan alapítvány - és a
legtöbb alap is ilyen - , amelyik csak a jogi sze
mély beadványát fogadja el).
Vizsgálják azt is, hogy egy korábbi pályázat
ból eredően van-e tartozása a pályázónak, és re
méljük, hogy idővel az egyidejűleg több helyre be
nyújtott pályázatok kiszűrésére is lesz lehetőség.
A pályázatban megfogalmazott cél tesztelése a
legfontosabb kuratóriumi feladat. Itt megvizsgá
lásra kerül a téma gazdasági-szakmai alkalmas
sága. Több fórum kéri a téma legjobb hozzáértő
jének megnevezését is. A tartalmi elbírálást op
ponensek végzik. A begyűjtött vélemények
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alapján bizottságok, szakmai testületek, az alapít
ványok esetében kuratórium dönt. A szakmai tes
tületek összetétele különböző. Többnyire promi
nens személyiségek, illetve állami intézmények
képviselőiből áll. Fontos követelmény a témával
szembeni elvárás és a reális erőforrás igény, a
mellékletként bekért időütemezés szerint. Szinte
már kötelezővé vált a lehetséges belső források
bemutatása, és a további együttműködők megne
vezése. Ha speciális probléma merül fel, ne sajnál
junk szakértőt bevonni a pályázat előkészítő mun
káiba. Különösen a pénzügyi terv elkészítésénél.
A döntés módja forrásosztó fórumoktól függő
en lehet: elutasítás, átirányítás (kutatói pályáza
tok esetén OTKA vagy OMFB), közvetlen elfoga
dás, módosítással elfogadás, további módosítás
ra javaslat.
A nyertes pályázóval több esetben kerül sor
szerződéskötésre. Ilyenkor a szerződésben fog
laltak szerint kell a feladatot teljesíteni.
A pályázat hasznának értékelése, mint azt a
dolgozat korábbi részében jeleztem, szerte a vilá
gon napirenden van. Törekedjünk, hogy az ered
ményeket ne az íróasztal őrizze, mérhetők,
hasznosíthatók, értékelhetők legyenek.
Foglaljuk össze a pályázatban prognosztizált
eredményeket, jelezzük azt is, hogyan működhet
tovább a téma a támogatás felhasználása után.

Az MKM alapítványi adatbázisa
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium
(MKM) Alapok és Alapítványok Osztályának adat
bázisában a kulturális, művelődési és oktatási
alapítványok releváns adatait tároljuk. Az alapít
ványokkal való kapcsolattartásunk, a rájuk vonat
kozó szabályok, rendeletek, dokumentumok gyűj
tése lehetővé teszi, hogy megismerjük ezt a jelen
tős anyagi erőt képviselő forrást. Az átfogó
adatbankszerű információs rendszerünk kiépíté
sénél követelmény volt: a természetes nyelven
történő adatbevitel, melyet a TEXTAR adatbázis
alkalmazása tesz lehetővé. Az értékelt vagy érté
kelhető adatok szolgáltatását a hazai ágazati sta
tisztikán, ill. az UNESCO összeállításon - a kultú
ra fejlődésének nemzetközi tezaurusza - alapuló
osztályozási rendszerünk biztosítja.
Kitüntetett figyelemmel gyűjtjük az ún. pá
lyáztató alapítványokat, melyek e szektornak
mintegy 10%-át alkotják. A pályázók figyelmébe
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ajánljuk ezek közül a nemzetközi és országos ha
tókörűeket, de megjegyezzük, hogy tőkeerős pol
gárság híján a 100 millió forint feletti alaptőkével
rendelkezők száma kevés.
A nem pályázati rendszerben működők között
megkülönböztetett jelentőségűek az alapítványi
célt a tevékenységükkel szolgáló iskolák, egyete
mek, szociális intézmények. Működésüket bemu
tatja a „Magániskolák almanachja” c. kiadvány,
mely a Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesületének kiadásában
jelent meg 1993-ban.
A sokszínű magyar alapítványi szektorban
túlnyomó többségben vannak az állami oktatási,
művelődési, kulturális intézmények mellett műkö
dő saját kedvezményezettjeiket szolgáló alapítvá
nyok: mintegy annak igazolásául, hogy az állam
nem nélkülözheti a civil társadalom segítségét a
közérdekű feladatok ellátásában. A magyar ala

pítványi szektorról számszerű adatokat a 1.sz.
melléklet tartalmaz.
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kesfőváros Házinyomdája, 193.5. (összeállította dr.
Schuller Dezső székesfővárosi tanácsnok)
MAGYARY Zoltán: Magyar Közigazgatás. Bp. 1942. Ki
rályi Magyar Egyetemi Nyomda
A nonprofit szervezetek lehetséges szerepe a tudo
mányos kutatás területén, (összeállította Harsányi
László - Kuti Éva) = MTA Kutatás- és Szervezetelemző
Intézet, 1991.

1.sz. melléklet
Alapítványok megyei bontásban az MKM adatbázisa szerint
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Az alapítványi intézmény története
2.sz. melléklet
Elkülönített állami pénzalapok
♦

Központi ifjúsági alap (117 millió Ft)

♦

Nemzeti kulturális alap (kb. 700 millió Ft)

♦

Országos játékalap (924 millió Ft)

♦

Országos tudományos kutatási alap (2 milliárd 442 millió Ft)

♦

Befektetésösztönzési alap (790 millió Ft)

♦

Nemzeti sportalap (396 millió Ft)

♦

Menekültügyi alap (1 milliárd 36 millió Ft)

♦

Rehabilitációs alap (86 millió Ft)

♦

Kisvállalkozói garanciaalap (6 milliárd 391 millió Ft)

♦

Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz alap (4 milliárd 291 millió Ft)

♦

Világkiállítási és a hozzá kapcsolódó fejlesztési alap (27 milliárd 980 millió Ft)

♦

Idegenforgalmi alap (1 milliárd 120 millió Ft)

♦

Kereskedelemfejlesztési alap (3 milliárd 943 millió Ft)

♦

Központi környezetvédelmi alap (2 milliárd 650 millió Ft)

♦

Piaci intervenciós alap (150 millió Ft)

♦

Területfejlesztési alap (6 milliárd 400 millió Ft)

♦

Vízügyi alap (3 milliárd Ft)

♦

Útalap (24 milliárd 976 millió Ft)

♦

Állattenyésztési alap (475 millió Ft)

♦

Földvédelmi alap (150 millió Ft)

♦

Halgazdálkodási alap (87 millió Ft)

♦

Mezőgazdasági fejlesztési alap (4 milliárd Ft)

♦

Országos erdészeti alap (2 milliárd 820 millió Ft)

♦

Vadgazdálkodási alap (55 millió Ft)

♦

Gépjárműfelelősségbiztosítási kárrendezési alap (1 milliárd Ft)

♦

Szolidaritási alap (114 milliárd 26 millió Ft)

♦

Foglalkoztatási alap (14 milliárd 644 millió Ft)

♦

Szakképzési alap (1 milliárd 881 millió Ft)

♦

Műszaki fejlesztési alap (8 milliárd 540 millió Ft)
Forrás: Népszabadság. 51.évf. 77.sz. 1993. IV. 2. péntek, 12.p.

A Magyar Alapítványi Központi kiadásában nemrégiben jelent meg az

Alapítványi Adattár
első kötete, mely a vidéki alapítványokat ismerteti. Mintának az USA Foundation Directory 1989-es
12. kiadását tekintették. A kötet kétnyelvű, ugyanis a hazai alapítványok nemzetközi kapcsolataira is
tekintettel voltak a szerkesztők - ezért angolul is megadták az adatokat. Az adattár gerincét az ország
megyéiben működő alapítványok adatainak egységes szerkezetű összefoglalása alkotja: azonosító
szám (a visszakereséshez), az alapítvány neve, címe, telefonja, telefax száma, képviselője, az
alapítvány számláját kezelő bank neve, a bankszámla száma, az alapítvány vagyona, az alapítvány
célja és az alapítványi támogatás megszerzésére vonatkozó tudnivalók szerint. Betűrendes
névmutató és tematikus mutató könnyíti meg a keresést.
A kiadvány megtekinthető a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban, vagy megvásárolható
a Belgrád rkp. 24. sz. alatt.
Az adattár második kötete a budapesti székhelyű alapítványokat mutatja be.
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Az Országos
Mezőgazdasági
Könyvtár története*

A mezőgazdasági szakkönyvtárak bizonyára megérezték a
hiányát a hosszú hónapok óta szünetelő Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatója c. folyóiratnak.
Keveset lehetett tudni mostanában az Országos Mezőgazdasági KönyvtárróI is. Ezért úgy gondolta szerkesztőségünk,
hogy a jövőben, időről időre közreadjuk azokat az írásokat,
amelyek segíthetik a szaklap nélkül maradt mezőgazdasági
könyvtárosok általános tájékozódását. Kérjük tehát a mezőgazdasági szakkönyvtárakban dolgozó kollégákat, ha közér
dekű mondanivalójuk van szakterületük könyvtári helyzetéről,
bátran keressék meg szerkesztőségünket. A most közreadott
blokkban először az Országos Mezőgazdasági Könyvtár ki
alakulásának és 1945-től 1989-ig tartó fejlődésének törté
netéről olvashatnak, majd az 1989-1992 közötti változásokról
ad összefoglalást a könyvtár igazgatója (az 1992-től napjain
kig tartó időszak elemzésére is hamarosan sort kerítünk),
végül pedig a mezőgazdasági szaktájékoztatás szerepéről,
az agrárszakemberek információ iránti igényéről olvashatnak
egy tanulmányt.

Előzmények a 18. és 19. században

Kuttorné Telek Judit

POLITIANUS, Angelus Ambroginus
Sylua, cui titulus est Rusticus ...
Basileae, 1518, Frobenius

Hazánkban mindig is fontos szerepet játszott
a mezőgazdaság, melynek ismerete létünk alapja
volt.
Szarvason már 1779-től működött Tessedik
Sámuel lelkész, pedagógus új rendszerű iskolája,
ahol földművelést, gazdálkodást, állattenyész
tést, szőlészeti és borászati ismereteket tanítot
tak. Az oktatás kiegészítésére pedig tangazdasá
got és könyvtárat is felállítottak.
Az 1825-27-es országgyűlés újabb lendületet
adott a magyar mezőgazdaság fejlődésének,
amely a gazdasági szakiskolák megalapításában
is tükröződött. Öt felső gazdasági szakiskolát ala
pítottak hazánkban: Magyaróváron, Keszthelyen,
Debrecenben, Kassán és Kolosmonostoron. A
gazdaiskolák mellett szükségszerűen fejlődtek ki
a könyvtárak, a képzéshez szükséges speciális
dokumentumok gyűjtésére. Az ép észjárású ma
gyar gazdák belátták, hogy a gazdálkodók szá
mára írott könyvek és folyóiratok segítségével
eredményesebben tudnak gazdálkodni.
.Ablakot nyitni a világra” - szorgalmazta a
Magyar Gazdasági Egyesület alapszabály-terve
zete is, amikor 1836-ban felvette feladatai közé
„az idegen nyelven írt és a hazai mezei gazda
ságról illető közhasznú munkákat és iratokat
*

Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Archív Gyűjteményéből
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Az írás a KMK továbbképző tanfolyamára készült dolgo
zat cikkesített változata.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár története

anyanyelvűnkre fordíttatni, és gazdasági viszo
nyainkhoz alkalmazva a hazában terjeszteni”.
Eőry Andor, Nógrád megyei földbirtokos
1859-ben a Magyar Gazda hasábjain megjelente
tett „Szerény indítvány hazai mezőgazdasági
könyvtárak ügyében” című cikkében hang
súlyozta a mezőgazdasági művelődés szüksé
gességét, és sürgette a könyvekben foglalt tudás
hasznosítását. A cél az volt, hogy színvonalas
könyveket juttassanak el a távoli vidékeken élő
gazdák kezébe is.
A mezőgazdasági könyvtár gondolata kezdet
ben községi könyvtárak létesítéseként fogalma
zódott meg. A Pesti Napló 1853-ban „Községi
Könyvtárak” címmel jelentetett meg egy gondolatébresztő írást. A Vasárnapi Újságban 1855-ben
Szeberényi Lajos írt a községi könyvtárakról, de
találhatunk adatokat erről a témáról az 1856-os
István Bácsi Naptárában is, 1857-ben pedig Tö
rök János tért vissza a mezőgazdasági könyvtár
szervezésének szükségességére a Magyar Sajtó
hasábjain. A mezőgazdasági könyvtár létesítésé
nek gondolata egyre inkább nemzeti üggyé vált.
1859-ben a Gazdasági Lapok „Gazdasági könyv
tárak ügyében...” című írásában is nyomatékosan
megfogalmazódott a gondolat egy mezőgazdasá
gi könyvtár mielőbbi létrehozásáról. A XIX. szá
zad évtizedeiben tehát elindult és szerveződött,
érlelődött a mezőgazdasági könyvtár alapításá
nak nagy ügye, de ezek a kezdeményezések
még csak az alapjait rakták le a végső célnak.

Fejlesztések 1945 után
1945 után egyre sürgetőbben jelentkezett az
egybehangolás, a koordinálás szükségessége,
és megerősödött az igény egy országos, központi
mezőgazdasági könyvtár felállítására és a korsze
rű, tudományos tájékoztatás megszervezésére.
Az 1945-1949 közötti években megindult a
dokumentáció megszervezése. A kormány és a
Földművelődési Minisztérium dokumentációs
központot, illetve szakmai dokumentációs inté
zetet alapított. A földreformmal járó jelentős vál
tozások segítették a tájékoztatás korai megszer
vezését.
Fejér Domokos mezőgazdasági kísérletügyi
vegyész 1945 májusában Mezőgazdasági Ipari
Dokumentációs Központ felállítására nyújtott be
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javaslatot a földművelésügyi miniszterhez. Ő már
1944-ben is szorgalmazta a tájékoztatás és a
könyvtárügy egységes, központi megszervezé
sét. A minisztériumnak akkor az volt a szándéka,
hogy a kísérletügyi intézetek munkájának lehető
vé tételére Kísérletügyi Központi Könyvtárat és
Kísérletügyi Irodalmi Szolgálatot állít fel.
A javaslat alapján a földművelődésügyi mi
niszter 1946-ban Fejér Domokost bízta meg a
Mezőgazdasági Dokumentációs Központ meg
szervezésével. Az intézmény nevét „Mezőgazdasági Tudományok Dokumentációs
re
változtatták és szabályozták a feladatkörét. Az
alapító rendelet gyakorlatilag már megteremtette
azt a tagoltságot, amivel a mai Országos Mezőgazdasági Könyvtár dokumentációs szervezete
rendelkezik.
Az Intézet nehéz körülmények között végezte
a munkáját, ráadásul a közigazgatási apparátus
ba való beillesztése is - az egykorú jelentés sze
rint - hátrányos volt. „Ez abban rejlik, hogy Inté
zetünk az FM Kísérietügyi Osztályának technikai
jellegű segédhivatali-fordító irodájának van beál
lítva” - olvasható a jelentésben.
Az Intézetben a dokumentációs munka mel
lett minden bizonnyal könyvtári tevékenység is
folyt, bár hivatalos bizonyítékát az 1945-47-es
időszakra vonatkozóan nem találtunk.
1948 januárjában a földművelésügyi minisz
ter egy rendeletével az Intézet nevét „Magyar Me
zőgazdasági Tudományos Tájékoztató
re
változtatta, és a „technikai jellegű segédhivatali
fordító irodai” jellegét módosítva, közvetlenül a
földművelésügyi miniszter főhatósága alá rendel
te. A rendelet kitért az Intézet működésére is, me
lyet a nemzetközi tájékoztató és nyilvántartó
osztályra, a fordító osztályra és a tudósító osz
tályra tagolt.
A nyilvántartási osztály képezte később az In
tézet könyvtári részlegének szervezeti alapját. A
nyilvántartó osztály vezetője egyben az Intézet
könyvtárosa: ő intézte a decimális „regiszter”
ügyeit, nyilvántartotta a más intézetekbe járó me
zőgazdasági folyóiratokat és az országba beér
kező szakkönyveket, továbbá felelős volt a külföl
di csere intézéséért.
Fejér Domokos 1948. január elején visszalé
pett az Intézet vezetésétől. Utódja Magyari Beck
Vladimír lett. Magyari álláspontja szerint a doku
mentációs tevékenységet a könyvtártól külön vá
lasztani nem lehet, és így a továbbiakban azt kí
vánta, hogy a Magyar Mezőgazdasági Tudo
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mányos Tájékoztató Intézet ne a Kémiai Intézet
ben működjék tovább.
1949-ben a tudományos kutatás egész rend
szerét, beleértve a Magyar Tudományos Akadé
miát is, átszervezték. Az átszervezést a Tudo
mányos Tanács intézte. Ekkor létesült a Tudo
mányos Tanács felhívására a Földművelésügyi
Minisztérium egyik szerve, a Mezőgazdasági Kí
sérleti Központ (MKK), amely 1949 májusában
került az I. kerületi Attila út 53. sz. alá. Az Intéze
tet Dinnyés Lajos vezette. A Földművelésügyi Mi
nisztérium döntése szerint a Magyar Mezőgazdasági Tudományos Tájékoztató Intézet átalakult az
MKK egyik osztályává, helyileg pedig ugyancsak
az Attila út 53-ba került. Mivel ott nem fért el az
intézet 30 000 kötetes állománya, ezért a doku
mentáció elszakadt a könyvtártól.
1949. június 24-én megjelent a Magyar Köz
társaság Kormányának 4118/1949/136. sz. ren
deleté az Országos Dokumentációs Központ léte
sítéséről és a szakmai dokumentációs központok
szervezéséről. A rendelet alapján öt szakmai do
kumentációs központot állítottak fel, közöttük a
Mezőgazdasági Dokumentációs Központot is,
úgyhogy az MKK dokumentációs osztálya - a volt
Magyar Mezőgazdasági Tudományos Tájékoz
tató Intézet - , mint önálló Mezőgazdasági Doku
mentációs Központ (MDK) működött tovább. Az
új intézet 1949 szeptemberében a Kürt u. 6. sz.
alá költözött. Könyvtára kézikönyvtári jellegű volt,
kb. 3000 egységből állt, de a dokumentáció alap
ját képező külföldi folyóiratokra is előfizetett.
A Mezőgazdasági Kísérleti Központ 1950ben visszaköltözött a Földművelésügyi Minisztéri
umba és az Attila úti helyiséget a Mezőgazdasági
Dokumentációs Központ, az Állattenyésztési Ku
tatóintézet és a Kertészeti Kutatóintézet kapta
meg. 1951-ben a Kertészeti Kutatóintézet helyére
a 129/1951. /VI.23./ MT sz. rendelettel életre hí
vott Országos Mezőgazdasági Könyvtár (OMgK)
költözött.
1951 márciusában, a Mezőgazdasági Doku
mentációs Központ (MDK) 3 éves működése
után, a Füldművelésügyi Minisztérium javasolta
egy Mezőgazdasági Fordító Iroda létesítését az
zal az indokkal, hogy a Földművelésügyi Minisz
térium és a fennhatósága alatt működő tudo
mányos intézetek körében egyre fokozottabb a
dokumentációs igény. Ebből következően az
MDK-ra további feladatok vártak. Működésének
zavartalansága érdekében szükség volt arra,
hogy az irodalomkutatói munkája elváljon a fordí
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tói és egyéb tevékenységétől. Az MDK fordítói és
sokszorosító munkájának ellátására külön fordító
irodát hívtak létre.
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtárat lét
rehozó, korábban már említett 129/1951. /VI.23./
MT sz., valamint a 18.089/1951. /IX. 1./ FM sz.
rendelet kimondta „a mezőgazdasági szakiro
dalom anyagának egységes gyűjteménybe fogla
lását, a kutatás és oktatás érdekeinek megfelelő
rendszeres továbbfejlesztését”.
A minisztertanácsi rendeletben meghatáro
zott feladatkört a földművelésügyi miniszter ren
deleté tovább bővítette, amikor célul tűzte a me
zőgazdasági termelésben működő szakemberek
és dolgozók szakirányú érdeklődésének fokozá
sát, a mezőgazdasági szakirodalom széles körű
népszerűsítését és terjesztését, valamint a mezőgazdasági kutatóintézetek könyvtárainak szak
mai felügyeletét.
Az alapító két rendelet tehát hármas feladat
kör ellátását írta elő: 1. A tudományos szakkönyv
tár teendőit; 2. Az országos - azaz minden ol
vasókategória igényeit kiszolgáló - általános
mezőgazdasági könyvtár feladatát; 3. A mezőgazdasági kutatóintézeti könyvtárak működését
ellenőrző központi tevékenységet.
A különböző könyvtáraktól, iskoláktól össze
gyűjtött, többségében agrártörténeti szakiro
dalom képezte a könyvtár induló, körülbelül száz
ezer kötetes törzsanyagát. A „frissebb” szakkönyvtári állományt a Dokumentációs Központtal
történt összeolvadáskor átvett, mintegy 3500 kö
tet alkotta. Nagy nehézséget jelentett azonban,
hogy hiányoztak a működés legfontosabb előfel
tételei: nem volt megfelelő helyiség, berendezés,
szakképzett munkatársi gárda. A tulajdonképpeni
könyvtári munka a szerzeményezés és feldolgo
zás megindításával 1952 januárjában kezdődött
meg, szerencsére ekkorra már a létszám is bő
vült. Ez idő tájt került az OMgK-hoz az addig önál
lóan működő Mezőgazdasági Fordító Iroda.
A miniszter a továbbiakban úgy rendelkezett,
hogy a könyvtár átveszi a Földművelésügyi Mi
nisztérium Központi Könyvtárának anyagát, a
Mezőgazdasági Múzeum Könyvtárának anyagát,
az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági
kara volt vidéki osztályainak könyvanyagából a
felsőfokú oktatás céljaira nem szükséges állo
mányt, valamint az Országos Mezőgazdasági Mi
nőségvizsgáló Intézet (OMI) vetőmagvizsgáló
osztálya könyvtári anyagának azt a részét, amely
az intézet munkájához nem szükséges. Könyv-
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és folyóiratbeszerzésre a miniszteri rendelet sze
Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyv
rint a mezőgazdasági szakoktatási intézmények
tárat, megerősítette szervezetében, és tevékeny
és a kutatóintézetek is tehettek javaslatot.
ségét mind az élelmiszergazdasági szakirodalom
Az OMI - az Országos Kémiai Intézet utóda
gyűjtésében, mind pedig dokumentációs szolgál
ként - a könyvtárnak az a részlege volt, ahol foly
tatásaiban kiszélesítette.
tatták az intézet 1932-ben megkezdett dokumen
A megújított Országos Könyvtár nagy súlyt
tációs munkáját.
helyezett a hálózati munkára, és annak eredmé
Amikor 1952 augusztusában a földművelésnyei nem maradtak el. A hálózati központ nem
ügyi miniszter dokumentációs osztályt állított fel a
pusztán könyvtártechnikai tanácsadást vagy hi
könyvtárban, megváltoztatták az intézet nevét is
bafeltáró ellenőrzést végzett a hálózatban, mun
„Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Doku
kájában egyre inkább fontossá vált az egyenran
mentációs
Központ”-ra (OMDK). Kialakult
az
gú könyvtárak
közötti együttműködés. Ezekre az
új együttműködési formákra néhány példa:
OMgK jelenlegi szervezete (a könyvtári osztály, a
dokumentációs osztály és a fordító osztály), me
lyet jóval később a pénzügyi és gazdasági osztály
♦ a hálózati központ széles körű szakiro
megszervezése követett.
dalmi igényfelmérést és információellá
tottsági vizsgálatokat végzett és végez fo
A könyvtár feladatait a 18.089/1951 ./IX.1./FM
sz. rendeletben lefektetett szabályokon túlmenő
lyamatosan:
♦ a hálózati munka keretében megalakult a
en a XV.861-D-2/3/1952.sz. rendelet tovább bőví
tette.
Mezőgazdasági és Állatorvosi Szakozói
A könyvtár jogállásának megállapításával és
és Feldolgozói Munkacsoport;
feladatkörének kiterjesztésével az 1956. évi, a
♦ A Mezőgazdasági Könyvhónap keretében
könyvtárügy szabályozásáról szóló rendelet is
szakirodalom-terjesztési versenyt szer
veztek, elsősorban az üzemi könyvtárak
foglalkozott: az azonos feladatkörű közkönyvtára
támogatására:
kat egységes szervezetbe, hálózatba foglalja
♦ információgépesítési továbbképző tanfo
össze, amelyben a szakirányítást az erre kijelölt
lyamot szerveztek a hálózati könyv
központi könyvtár végzi. Ilyen hálózati központ
lett az OMgK is.
tárvezetők és munkatársaik részére.
A rendelet a kiadványanyag feltárását, a do
Az intézet rövidített elnevezése, vagyis az
kumentációt és a tájékoztató tevékenységet a tu
AGROINFORM, 1987 óta új fogalmat takar. Ek
dományos szakkönyvtárak feladatkörébe sorolja.
kor ugyanis a MÉM Információs Központja meg
Ez az első olyan rendelet, mely világosan össze
szűnt és jogutódja az Agrárinformációs Vállalat
kapcsolja az országos jellegű könyvtár és az or
lett. A vállalati szervezetben a Károlyi Mihály Or
szágos jellegű dokumentáció feladatait. A rende
szágos Mezőgazdasági Könyvtár az AGROIN
let egyidejűleg kimondja, hogy a dokumentációs
FORM egyik főosztályaként működik tovább,
tevékenységet a könyvtári hálózatok erre legal
amelynek tevékenységét a MÉM állami megren
kalmasabb könyvtárai mellett kell megszervezni
delésekkel támogatta. Az intézet három alapvető
és a dokumentációval jelenleg is foglalkozó intéz
funkciót tölt be: a) információt szolgáltat, b) szakményeket a szakmailag legmegfelelőbb könyv
tanácsadói tevékenységet végez, c) könyvtári fel
tárhoz kell csatolni. Az utóbbi rendelkezés az
adatokat lát el.
OMgK szempontjából már korábban megtörtént.
A könyvtár 1989 óta megújult környezetben
1963-ban a könyvtár felvette az első magyar
várja olvasóit. A tárgyi feltételek egy része javult:
népköztársasági elnök, Károlyi Mihály nevét.
felújították az épületet, korszerűsítették a beren
A fejlődés következő állomása, amikor 1967dezést, új épületszárnyat is nyitottak. így körül
ben, az addig különálló földművelésügyi és élel
ményeiben is méltó lett nemzetközi hírnevéhez
miszeripari minisztérium egyesítése után, a
és tevékenységéhez, hiszen FAO letéti könyv
15/1967/MÉM É.27./sz. rendelet létrehozta a Me
tárként, 60 ország 900 intézményével és fontos
zőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium In
nemzetközi szervezetekkel áll rendszeres csereformációs Központját. Ez a rendelkezés a szakkapcsolatban. Az AGROINFORM széles körű
irodalom beszerzésének, feldolgozásának és
nemzetközi tevékenységet folytat; mintegy 20
hasznosításának láncszemei közé az Informá
magyar szervezet munkájában vesz részt; több
ciós Központ szakirodalmi bázisaként iktatta be a
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külföldi, illetve nemzetközi szervezet tagja (pl.
FID, CABI, IAALD, AGRIS, IFIS). Az IAALD nem
zeti bizottsági titkársága is a könyvtárban műkö
dik. Az AGROINFORM a MÉM felügyelete alá
tartozó könyvtárak hálózati központja, valamint a
mezőgazdasági és élelmezésügyi felsőoktatási
könyvtári hálózatok koordinációs központja. E két
funkcióban mintegy 180 intézet, vállalat szakkönyvtárának munkáját segíti szakmailag.
A könyvtár kiadványaival és szolgáltatásaival
hazánk mezőgazdasági központjává vált.

Irodalom
1.

2.

3.

4.

SZILVÁGYI Irén: Mezőgazdasági könyvtárak létesítésé
nek gondolata a XIX. században. = Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatója, 1985. 3-4.sz.
39-44. p.
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ Közleményei 1. (1958), 2. (1959), 3.
(1960), 7. (1964)
GÁL Andorné: A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár új otthona. = Könyvtáros. 39. évf. 1989.
4.sz. 194-197.p.
A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ története, feladatai és szerve
zete. Bp. ([19]65.) 14 p.

1628-1895 KÖZÖTT LÉTESÜLT FOLYÓIRATOKRÓL közöl statisztikát a News from ISDS (1992.
okt.): melyik évben, hány folyóirat alakult, s közülük hány szűnt meg. 1700-tól kezdve már csak
minden ötödik év adatait közli. (A kimutatás annyiban sem teljes, hogy régebben megszűnt folyóiratok
nem feltétlenül szerepelnek az ISDS nyilvántartásában.) - Megtudjuk például, hogy a) a 17.
században 17 folyóirat indult (ebből 4 még a Journal des Scavans előtt), s közülük 4 ma is él; b)
1770-ig évente legföljebb 4 folyóirat indult (olykor egy se), ezután már kétjegyű számokkal is
találkozunk, viszont a mortalitás is nagy ( a jelzett években indult 18. századi lapok közül is csak 11 él
ma); c) 1805-től már mindig kétjegyű, 1855-től pedig háromjegyű az évente induló folyóiratok száma.
1895-ben 338 folyóirat indult, közülük 102 maradt fenn a mai napig.

AJÁNDÉKOZZON FÉLÁRON KÉMIAI INFORMÁCIÓKAT KELET-EURÓPÁBA! - A Chemical
Abstracts Service nagy kedvezményeket nyújt azoknak, akik szolgáltatásaira a kelet-európai kollégáik
(akár magánszemélyek, akár intézmények) számára elő akarnak fizetni. A CA Select-et az American
Chemical Society tagjainak szóló kedvezménnyel (+szállítás) rendelhetik meg, a CAS egyéb
nyomtatott vagy mikrokiadványait pedig féláron, a szállításnak is csak a felét fizetve - 50%-ot a kiadó
vállal. Mindez a szovjet utódállamok mellett valamennyi volt európai szocialista országra érvényes,
Lengyelországtól Macedóniáig, Romániától Szlovéniáig.
(Information Management Report, 1992. dec.)
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Füstbe ment tervek,
avagy a vállalati évek
valósága egy országos
szakkönyvtár életében

Gulácsiné Pápay Erika

Nehéz elfogultság nélkül írni egy országos
gyűjtemény sorsának alakulásáról, különösen ak
kor, ha a tények közlője egyben személyes
résztvevője is a nem mindig pozitívan alakuló
évek eseményeinek.
Megkönnyíti a közlést viszont az a szándék,
amely igyekszik bebizonyítani a szakmai körök
nek a könyvtári kollektíva vétlenségét az esemé
nyek sajnálatos alakulásában, s töretlen tenniakarását 1987-től, az Agrárinformációs Vállalat
megalakulásától kezdve az 1992. év elejéig, az
Agrárinformációs Vállalat hivatalosan is bejelen
tett anyagi és szakmai csődjéig.

Információs központ helyett vállalat
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter
37469/3/1987. sz. határozata jelentős változást
hozott a Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági
Könyvtár - mint ágazati tudományos szakkönyv
tár-életében.
Az addig eredményérdekeltségű költségveté
si intézményként működő MÉM Információs Köz
pont helyett - melynek szerves része volt az or
szágos könyvtár is - a minisztérium létrehozta az
államigazgatási felügyelet alatt álló Agrárinformá
ciós Vállalatot mint jogutódot. A MÉM Információs
Központnak vállalattá történő átalakítása nehéz
feladat elé állította az intézményt, egyrészt azért,
mert mind az alapító határozat kiadása, mind az
ezzel összefüggő vállalatalapítási teendők késés
sel történtek meg, másrészt a vállalati gazdálko
dás szervezeti, pénzügyi, számviteli kereteinek
kialakítása az addigiaktól eltérő munkát követel
tek meg.
Módosítani kellett a korábbi belső szervezeti
rendet, s az új vállalati gazdálkodási követelmé
nyeknek megfelelően kellett kialakítani a vállalati
szervezeti egységeket is.

Megbízási szerződés a könyvtár működésére
A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági
Könyvtár a miniszteri határozat értelmében az
1987. évet már mint egy vállalat szervezeti kere
tein belül működő könyvtár kezdte meg. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kutatási Főosztálya megbízási szer-
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ződésben legelsőként leszögezte azt a tényt,
hogy az Agrárinformációs Vállalat (a továbbiak
ban: AGROINFORM) a Könyvtárat elkülönített
szervezeti és elszámolási egységként köteles
működtetni, és szabályozta a működtetési költsé
gek pénzügyi bonyolítását is.
A Könyvtárt az alábbi feladatokkal bízzák
meg: fő feladata az országos, a koordinációs és a
hálózati központi, az I. osztályú tudományos
szakkönyvtári tevékenység, ennek érdekében a
szakirodalom beszerzése, a könyvek és időszaki
kiadványok könyvtári feldolgozása, a hálózati
módszertani, a dokumentációs és a gépi informá
ciós szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők el
végzése.

1987. A remény éve
Elindult a reménykedő, de egyben kételyek
kel teli könyvtári élet, hiszen vállalati keretek közt
működő más országos könyvtárról a Könyvtár
kollektívájának tudomása nincs.
Elfogadott szakmai feladatatterv és jóváha
gyott évenkénti költségvetés alapján folytatódik a
korábbi évek könyvtári munkája, mely a vállalati
elszámolás miatti munkaerő-, anyag- és pénz
takarékosságra ösztönöz.
A vállalati átszervezés kedvező tényeihez so
rolhatók az alábbiak - írja a Károlyi Mihály Orszá
gos Mezőgazdasági Könyvtár 1987. évi munkájá
ról szóló összefoglaló jelentés:
♦ valamennyi könyvtári tevékenységi kör
költségigénye hiánytalanul biztosított,
♦ a költségvetés reálisan számol a Könyv
tár bevételi szintjével,
♦ a könyvtárosok besorolása, bérezése, va
lamint premizálása terén kedvező feltéte
leket teremt a vállalati átalakítás.
Az átszervezés kedvezőtlen tényei közé csu
pán kettőt sorol fel a fenti jelentés: a vállalattá
nyilvánítás s az alapító okirat megjelenésének
több hónapos késedelmét, s így a belső költségvetés késedelmes kialakítását, valamint a kalku
lációs rendszer szintén késői bevezetését. (Hogy
hány kedvezőtlen jelenség befolyásolta még a
Könyvtár életét, azt csak a következő évek átélt
eseményei bizonyították.)
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár éves
munkajelentéseinek átvizsgálása a következő
megállapításokat eredményezi:
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Az 1987. év könyvtári szakmai feladatvégzé
se még sikeresnek mondható, hiszen a költségvetés a könyvtár anyagi szükségleteit biztosítja, a
vállalat az alakulás évében még szilárd talajon áll.
A Könyvtár állománya meghaladja a 445 000 kö
tetet, a beszerzés (könyvjellegű dokumentum)
9600 kötet. Állománygyarapításra 9 460 000 fo
rint jut. A folyóiratok száma: 3032 db. Az olvasószolgálat statisztikai számai a következőek:
- beiratkozott olvasók száma: 3221 fő,
- könyvtárlátogatók száma: 23 400 fő.
A feldolgozás 5 ezer dokumentumról készít
bibliográfiai leírást. Kiemelkedő fontosságú telje
sítménye az évnek az AGRIS Központ/Róma ál
tal fejlesztett Micro-ISIS szoftver adaptálása a
mezőgazdasági szakterületre, melyet Magyaror
szágon elsőként az Országos Mezőgazdasági
Könyvtár alkalmazott. A Könyvtár számítógépes
szolgáltatásaiban, a megrendelésekben az 1986.
évhez viszonyítva már 24%-os visszaesés mutat
kozik. Az online szolgáltatás 1986-hoz viszonyít
va erősen csökkenő tendenciát mutat, egyrészt a
korábbi felhasználók önállósulása, másrészt a
korábbi kutatási-fejlesztési keretek beszűkülése
miatt.

1988. Új könyvtárszárny épült
1988-ban befejeződik a Könyvtár 1985-ben
megkezdett új épületszámyának hároméves épít
kezése.
Az építkezés 1988-ban bekövetkező szaka
szában szinte valamennyi könyvtári tér építési te
rületté válik, s 1988 májusától decemberéig az ol
vasószolgálati munka szüneteltetésére is sor ke
rül.
Az építkezés, amely műszaki és anyagi okok
ból többször végrehajtott terv- és funkció módosí
tás után 1988 novemberében befejeződik, nem
oldja meg a Könyvtár elhelyezési gondjait. Elké
szül ugyan egy közel 33 millió forintos könyvtári
beruházás, kulturáltabbá válik az olvasók kiszol
gálása, de kialakításra kerül egy, a munkatársak
körében népszerűtlen, egészségtelen, ún. „nagy
termes” könyvtári munkahely, egy kézi erővel alig
mozgatható, új és „korszerű” tömörraktár, egy,
már a beszereléskor konstrukcióhibás klímaberendezés. Megmarad azonban a város 3 kü
lönböző pontján elhelyezkedő, lehetetlen körül
mények között működő külső raktár, közel 6 ezer
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polcfolyóméter dokumentummal. Nem valósul
meg a Könyvtár értékes archív állományának el
helyezése sem, bár tervbe vették az épületben
működő vállalati nyomda elköltöztetésével felsza
baduló helyre egy különgyűjteményi olvasóterem
kialakítását.
Az 1988. évi költségvetés a Könyvtár műkö
dési költségeit, az alapvető szellemi értéket jelen
tő folyóirat- és könyvbeszerzés terén pénzügyileg
már nem biztosítja. Megszűnőben van a Soros
Alapítvány könyvvásárlási akciója, s ezzel vi
szonylag olcsó tőkés könyvbeszerzési forrás szű
nik meg. A vásárlás útján történő könyvbeszerzés
500 kötettel kevesebb már, mint az előző évben.
A folyóiratrendeléseknél pedig a korábbihoz ké
pest 1,7 millió forinttal csökkent az előfizetési
összeg.
A hálózati-módszertani-koordinációs tevé
kenységben a mezőgazdasági, élelmiszeripari,
erdészeti és faipari kutatóintézetekkel, hálózati
alközpontokkal és a hálózatukhoz tartozó szakkönyvtárakkal, valamint az agrárfelsőoktatási in
tézmények könyvtáraival a hagyományos könyv
tárközi kapcsolatok fenntartása mellett fokozódik
a könyvtári szakfelügyelettel való együttműködés.
Elkészül az ágazati gyűjtőköri kódex. A jelentős
könyvtári kiadványok (Agrárirodalmi Szemle,
Élelmiszertudományi és Élelmiszeripari Szakiro
dalmi Tájékoztató, Fehérje, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, Magyar Agrárirodalmi Szemle)
sajnálatos megjelentetési zavarokkal küzdenek
az egyre emelkedő nyomdai költségek, valamint
az AGROINFORM szervezetlensége miatt.
A számítógépes szolgáltatások iránti igény
1988-ban ismét csökken, az SDI profilállomány
több mint 60%-kal, az online pedig 30%-kal lett
kevesebb az 1987. évhez viszonyítva.

Megkezdődik a magyar nyelvű mezőgazdasági
számítógépes adatbázisépítés
A Számítástechnikai Osztály bár nem tartozik
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár szerveze
téhez, annak nem része, de a Könyvtár életében,
ha nem is pozitívan, de az Agrárinformációs Vál
lalat 1992-ben bekövetkezett csődjéig részt vesz.
Tevékenysége a Könyvtár életében 1988-tól már
érezhető, hiszen a számítógépes adatbázisépí
tés megkezdődik az Agrárirodalmi Szemle számí
tógépes feldolgozásával. Üzembe helyezik a ko
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rábban az OMIKK-nál futtatott SDI szolgáltatást,
és előkészítik a rendszernek a csomagkapcsolt
országos nyilvános hálózathoz való csatlakozá
sát. Elkészül a nyomdai technológia néhány fázi
sának számítógépesítése, és kidolgozzák a szá
mítógépes indexkészítés főbb lépéseit.
A könyvtári munka számítógépesítésének
fejlesztési irányait az alábbiak szerint határozzák
meg 1988-ban:
♦ a könyvtári olvasószolgálatnál már műkö
dő (Megj.: igen rövid ideig és igen komoly
gondokat okozó!), saját fejlesztésű számí
tógépes kölcsönzési rendszer továbbfej
lesztése a MICROVAX-számítógéphez
kapcsolódva,
♦ a gépi katalógus kiépítése,
♦ az ágazati könyvtári információs hálózat
kifejlesztése,
♦ a magyar nyelvű mezőgazdasági adatbá
zis (Agrárirodalmi Szemle) elérésének és
használhatóságának növelésére agrárte
zaurusz készítése.
(Sajnálatos módon a felvázolt fejlesztésekből
a magyar nyelvű mezőgazdasági adatbázis építé
sén kívül, a későbbi komoly könyvtári erőfeszíté
sek, pályázati támogatási összegek jelentős mér
tékű ráfordítása ellenére sem valósul meg a
könyvtári munkafolyamatok gépesítése, sőt még
az igen rövid ideig használt kölcsönzési rendszer
is működésképtelenné válik, korrekcióját pedig a
Könyvtár a vállalati élete során nem érhette meg.)
Az AGROINFORM 1988-ban ugyan még
csak időszakosan, de már likviditási problémák
kal küzd, mert a vállalat egyéb részlegei, pl. a kia
dói részleg eladhatatlan késztermékkel rendelke
zik s magas vevőállománnyal - összesen 45 mil
lió forint értékben - , s ezt mindössze 10 millió
forintos forgóalap finanszírozza. Felmerül egy
20-22%-os kamatozású, rövid lejáratú bankhitel
felvétele is, de elutasításra kerül, mivel ez az
egyébként is mérséklődő vállalati nyereséget
veszélyeztetné. Az anyagi helyzet súlyosbodása
az AGROINFORM-ot, de ezzel együtt az Orszá
gos Mezőgazdasági Könyvtárat is nehéz helyzet
elé állítja.
A Könyvtár állománygyarapodása 1988-ban
már csak 3580 kötet, az 1987-es 9600 kötettel
szemben. Az állománygyarapításra fordított öszszeg: 12 065 700 forint. A folyóiratok száma:
3102 db.
A Könyvtár olvasószolgálati adatai 1988-ban
az építkezés miatti zárvatartás következménye
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ként a korábbi évek átlagának 50%-át sem érik el.
A könyvtárlátogatók száma: 11 600 fő. A beirat
kozott olvasók száma: 1398 fő. A Könyvtári fel
dolgozó munka során 3580 műről készül bibliog
ráfiai leírás.

1989. Erősödő negatív tendenciák
Az 1988-ban már fennálló és az 1989-ben to
vább fokozódó gondok (az állománygyarapítási
költségek emelkedése, személyi problémák, a
könyvtári és dokumentációs kiadványok megje
lentetési gondjai, a vállalat egyre erősödő likvidi
tási problémái, megoldhatatlan számítógépesíté
si tervek, a könyvtári szárny építése után jelent
kező komoly műszaki problémák sokasága)
egész évben átmeneti állapotot teremtenek. Nő a
bizonytalanság, s csökken a Könyvtár szakmai
hírneve, hiszen azonosítják az AGROINFORMmal, annak tevékenységével, magatartásával és
munkatársaival.
A munkavégzés anyagi feltételein túl, a tárgyi
feltételek sem adottak.
A Könyvtár statisztikai adatai már a problé
mákat tükrözik. Az 1989. év statisztikai adatai
még alacsonyabbak, mint az 1988-as évé, amikor
az építkezés miatt részlegesen működött a
könyvtár. A könyvtáriátogatóK száma csak 8355
fő. Az állománygyarapítás 4071 db könyvjellegű
dokumentum beszerzését jelenti. Az állománygyarapításra fordított összeg: 12 055 000 Ft. A
feldolgozás 3200 dokumentumot regisztrál.
Jelentős eredménye viszont az évnek az
Archív Gyűjtemény elhelyezése, különgyűjteményi olvasótermének kialakítása.

1990. A működőképesség végső határa
Az 1989. évet a Könyvtár szakmai jelentése
az utóbbi évek egyik legkritikusabb éveként jel
lemzi, nem ismerve még azokat a nehézségeket,
amelyeket az 1990-es év jelent majd. A Magyar
Hírlap egykori, 1991. 10. száma közölte a Stark
B. László tollából megjelent, Botrány vagy bele
nyugvás c. cikket, melyben a szerző a működőké
pességük végső határára sodródott magyaror
szági művelődési intézmények sorsával foglal
kozik. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár is
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elmondhatja már az 1990-es évben, hogy az
egyetlen pozitívum az életében az, hogy még lé
tezik, s ez a létezés az erősen redukált létszámú
személyzet igen komoly erőfeszítésének és szak
maszeretetének köszönhető csupán.
Külön gond - az építkezés helytelen tervezé
séből és a szakmailag hibás elképzelésekből
adódó gondok mellett - a Könyvtár anyagi hely
zetének az AGROINFORM-on belüli bizonytalan
sága, illetve teljes tisztázatlansága. A Könyvtár
kollektívája az AGROINFORM által ki nem fizetett
könyvtári számlák miatt számos kellemetlenséget
él át. Az állandósuló fizetési hiány, a korábbi jó
könyvtári kapcsolatokat, kiadókkal, külkereske
delmi vállalattal, társintézményekkel és kollégák
kal negatív irányba változtatja.
Komoly probléma a Számítástechnikai Osz
tály által ígért, de el nem készülő számítógépes
kölcsönzés hiánya, majd a könyvfeldolgozás szá
mítógépesítése terén felmerülő hiányosságok
megléte. Állandósulnak azok a szakmai negatív
vélemények, melyek az ágazati könyvtáraknak
évek óta ígérgetett, de eddig meg nem valósított,
könyvtári számítógépes integrált rendszer miatt
érik a könyvtárat.
1990-ben a Könyvtár beiratkozott olvasóinak
száma 2339 fő, a Könyvtárlátogatók száma: 10
717 fő. A Könyvtár dokumentumállománya: 654
951 kötet. 1990-ben az állománygyarapításra for
dított összeg: 19 000 000 forint. Könyvjellegű do
kumentumok beszerzése 2621 kötet, a feldolgo
zott művek bibliográfiai leírása: 2660 db. Az
AGROINFORM állandósult gondjai, likviditási
problémái, szervezetlensége és a tájékoztatás
teljes hiánya, valamint az egyre erősödő személyi
ellentétek, a könyvtárosok alacsony bére, a
Könyvtár munkatársainak az AGROINFORM
számítástechnikai részlegének, valamint pénz
ügyi részlegének előnyökben részesítése melletti
háttérbe szorítása negatív irányban hatnak a
munkatársak hangulatára, s megnehezítik a
szakmai munkavégzést is.

1991. Vállalati csőd - a könyvtár létbizonyta
lansága
Az 1990-es pénzügyi gondok az 1991. évet is
jellemzik. A kifizetetlen számlák sokasága terheli
a Könyvtár életét. Az állománygyarapításra bizto
sított 20 550 000 forintból a Könyvtár csupán az
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Füstbe ment tervek, avagy a vállalati évek valósága egy országos szakkönyvtár életében

év utolsó hónapjában rendelhet meg 250 000 fo
rint értékben devizás könyveket, kifizetésükre pe
dig még az 1992. év I. negyedévében sem kerül
sor. A Könyvtár pénzügyi forrását terheli az
AGROINFORM 5 fős Számítástechnikai Fő
osztálya számára vásárolt, mintegy 4 millió forint
értékű mágnesszalag, holott a vállalati keretek
ben folyó SDI-szolgáltatásra az igény minimális.
(A Könyvtár pedig csak 30 (!) könyvet vásárol
hat.)
A már említett, saját fejlesztésű könyvtári szá
mítógépes rendszer továbbra sem működőké
pes, számos ponton további fejlesztéseket igé
nyelne.
Megindulhat viszont az állománygyarapítás
terén egy új munkakapcsolat egy külföldi folyói
ratügynökséggel. A Könyvtár koordinációs szere
pének betöltésével, hazai viszonylatban is egye
dülálló mértékű ágazati folyóiratrendelést fog
össze és továbbít.
A Könyvtár szakmai tevékenysége között a
nemzetközi kiadványcsere-tevékenység még az,
amely az ismertetett évek során változatlan ered
ménnyel működik. Cserepartnereink száma is
szinte változatlan az évek során, hiszen 51 or
szág 729 intézményével áll rendszeres kiadványcsere-kapcsolatban.
1991-ben megvalósul az a raktárköltöztetés,
mely lehetővé teszi, hogy eddig a város 3 külön
böző pontján lévő külső könyv- és folyóiratraktár
1 nagy külső raktárban nyerjen elhelyezést.
Az olvasószolgálat statisztikai adatai 1991ben: a beiratkozott olvasók száma: 2033 fő, a
könyvtárlátogatók száma pedig 15 114 fő.
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár az
említett évek során mint kötelespéldány-válogató
jogú könyvtár, valamint önálló nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzést folytató könyvtár feladatait el
látja, illetve az előnyökkel él, azokat felhasználja.
A könyvtári alaptevékenységéhez kapcsoló
dó kiadványok megjelentetését - ha a vállalati
helyzetéből adódó pénzszűke negatívan is befo

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

lyásolja - az Országos Mezőgazdasági Könyvtár
kiadóként biztosítja.
Vállalati keretek közti élete során tagja ma
radt nemzetközi könyvtári és dokumentációs
szervezeteknek, a FID-nek, valamint - Magyarországon elsőként felfigyelve és tagkönyvtárként
csatlakozva az Európa Tanács tudományos és
szakkönyvtárakat tömörítő ligájához - , a LIBERnek is.
1991-ben a könyvtár az alábbi könyvtári kiad
ványokat jelenteti meg:
- Agrárirodalmi Szemle,
- Élelmiszertudományi
és
Élelmiszeripari
Szakirodalmi Tájékoztató
- Magyar Agrárirodalmi Szemle (Hungárián
Agricultural Review)
- Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
- Fehérje
- Külföldi Mezőgazdasági Szakkönyvek Gya
rapodási Jegyzéke
- ENSZ Szervezetek Dokumentumai a Mezőgazdaság, Erdészet és Élelmiszeripar Terü
letén.
Az 1991-es évet már a teljes bizonytalanság
jellemzi. Nő a Könyvtár kollektívájának elégedet
lensége, érezhető a vállalat teljes csődje, fokozó
dik a vezetőség iránti bizalmatlanság, a feszült
ség az AGROINFORM és a Könyvtár munkatár
sai között. A vállalaton belül működő, de a
Könyvtár életét erősen befolyásoló Számítástechnikai Főosztály és Pénzügyi Főosztály uralja
már a helyzetet, erősödik a külső szakmai körök,
intézmények elégedetlensége a vállalattal szem
ben, mely az 1991. év novemberének eseményeit
eredményezi.
Elindul a vállalat átalakítását célzó főhatósági
intézkedéssorozat, mely az 1992. év II. negyedé
vében végül is az Országos Mezőgazdasági
Könyvtár kiválását eredményezi.
A Könyvtár 1992. évi sorsával, helyzetének
további alakulásával külön ismertetés foglalkozik
majd.
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Az elmúlt évek jelentős politikai változásai a
közép-kelet-európai térségben együtt jártak az
élet egyéb területeinek változásaival, s lehetővé
tették a közművelődési ágazaton belül a könyv
tárak kiszélesedő kapcsolatteremtését is.
Számos kezdeményezés indult el a tengeren
túlról is annak érdekében, hogy az eddig erősen
elszigetelt közép-kelet-európai, volt szocialista
országok könyvtáraival kialakuljon egy kölcsönö
sen hasznos, az eddiginél szélesebb kapcsolat,
bővüljön térségünkben az információk elérhető
sége és felhasználása. A kezdeményezések
egyik legnemesebbike az amerikai Beltsville-ben
működő Országos Mezőgazdasági Könyvtár
(NAL) nevéhez fűződik.
1991-ben Beltsville-ben tartották ugyanis azt
az 1. Kerekasztal-konferenciát, melyre első ízben
hívtak meg közép-európai könyvtárosokat annak
megvitatására, hogy milyen eszközökkel, milyen
segítséggel és milyen együttműködési lehetősé
gekkel lennének biztosíthatók mindannyiunk szá
mára a világban fellelhető mezőgazdasági infor
mációk.
A Bettsville-i konferencia után Budapesten
került sor 1992. október 5-8. között arra a 2. Kerekasztal-konferenciára, melyen részt vettek az
amerikai és magyar résztvevőkön kívül az albán,
a cseh, a szlovák, az észt, a lett, a litván, a len
gyel, a román és a szlovén mezőgazdasági
könyvtárak könyvtárigazgatói. Megvitatásra került
az amerikai és közép-kelet-európai könyvtári
együttműködési lehetőségek bővítése.
A szakmai konferenciát az Országos Mezőgazdasági Könyvtár rendezte a Földművelésügyi
Minisztérium és az Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság anyagi támogatásával.
Megnyitó előadásában Gyürk István főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium) megis
mertette a külföldi résztvevőkkel a magyarországi
mezőgazdasági kutatás, képzés és információ
helyzetét. Az amerikai agrárinformáció-ellátást és
terjesztést az amerikai Országos Mezőgazdasági
Könyvtár igazgatója, Joseph Howard mutatta be.
Az amerikai Országos Mezőgazdasági Könyvtár
több munkatársa számolt be az amerikai informá
ciós hálózatokról, az információs kiadványokról
és a gépesítésről.
A konferencia jelentős mozzanata volt az in
formációszerzés egyik, számunkra még kevésbé
ismert új útjának bemutatása: rádiós kapcsolat
segítségével, az INTERNET hálózaton keresztül
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sikerült betekinteni az Észak-Karolinai Egyetem
könyvtári állományába.
Új lehetőségeket kínál a jövőben az a CDROM munkaállomás is, amely az amerikai könyv
tár nagylelkű ajándékaként a budapesti Országos
Mezőgazdasági Könyvtár tulajdonát képezi ezen
túl. A CD-ROM munkaállomás s az ajándékba ka
pott adatbázisok bemutatására - a számos tech
nikai lehetőséget kínáló korszerű lézer-printer
üzemeltetésére - is sor került a konferencia ideje
alatt.
Komoly érdeklődés kísérte a meghívott közép-kelet-európai könyvtárak bemutatását lehe

tővé tevő előadásokat. A szakmailag igen értékes
konferencia együttműködési program aláírásával
zárult. Az 1991-ben már megkezdett, az együtt
működési óhajt kinyilvánító kezdeményezés s az
azóta már élő együttműködés közelebb hozta a
két világrész mezőgazdasági könyvtárait s könyv
tárosait.
Bízzunk a következő évek közös sikerében, s
abban, hogy a kapcsolatok új információs techno
lógiák megismerését és bevezetését eredménye
zik majd.

CSERNOBIL A LEVÉLTÁRAKAT IS SÚJTOTTA: Oroszország, Ukrajna és Belorusszia nagy területein
szenvedett maradandó sugárfertőzést a levéltári anyag. Az Unesco - az International Council on
Archives-szel együttműködve - 1991 óta foglalkozik az üggyel. Felmérték a helyzetet a fertőzött terület
országos, regionális és helyi levéltáraiban; szakértői konferenciát hívtak össze 1992-ben a konkrét
intézkedések kidolgozására; ennek alapján elvégzik a helyszínen a legsürgősebb teendőket; 1994-ben
pedig Moszkvában nemzetközi konferencián dolgoznak ki távlati tervet a levéltári anyag épségének
biztosítására.
(Unisist Newsletter, 1992. 4.sz.)

ANGOL NYELVEN JELENIK MEG a prágai Mezőgazdasági Tudományos Tájékoztatási Intézet (Ústav
vedeckotechnickych informací pro zemedelství) folyóirataiban a cikkek 20-40%-a (s ez az arány
várhatólag nőni fog); a cseh vagy szlovák nyelvű cikkekhez is részletes angol nyelvű rezümét
mellékelnek. Ennek alapján ajánlja előfizetésre szakfolyóiratait az Intézet
a nemzetközi szakmai közönségnek.
(Library Times International, 1993. jan.)
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Az adatbázisokat ismertető leírások az 1992-es
felmérés adatai alapján készültek. A leírások után
a lelőhelykód, illetve a könyvtár állományában
lévő évfolyamok szerepelnek, a kódok feloldását
a fejezet végén találják.

Mezőgazdasági
gyűjtőkörű könyvtárak
CD-ROM ellátottsága

AGRICOLA
Bibliográfiai adatokat tartalmaz 1970-től a
NAL (az Egyesült Államok Országos Mezőgazdasági Könyvtára) és a vele együttműködő mezőgazdasági tudományos intézmények anyagából.
Az adatbázis 90%-át folyóiratcikkek, illetve mono
gráfiák analitikus adatai teszik ki, a többi könyvek,
sorozatok, mikroformák, audiovizuális anyagok,
térképek adataiból áll. Az adatbázis tartalmazza
továbbá az FNIC (Élelmiszer- és Fogyasztási In
formációs Központ) és az AAEDC (Amerikai Me
zőgazdasági Dokumentációs Központ) adatait is.
B 5: 1970-1992.

AGRIS
Bibliográfiai adatbázis, melyet a FAO a tag
országokból 146 szervezet és 22 nemzetközi
szervezet közreműködésével hoz létre 1975-től.
A mezőgazdaság teljes területét feldolgozza, be
leértve az erdészetet, az állattartást, az akvakultúrát, a halászatot és a humán fogyasztást, de
tartalmazza a technikai, a gazdasági és a szocio
lógiai vonatkozásokat is. Folyóiratcikkeken, mo
nográfiákon, konferencia anyagokon kívül az
adatbázis 20%-ban tanulmányok, jelentések,
vagyis a kereskedelmi forgalomban nehezen be
szerezhető ún. szürke irodalom adatait is hozza.
Különböző nyelvű szakirodalmat tartalmaz, a
nem angol nyelvűeket címfordítással. A címada
tokat rövid tartalmi kivonattal egészítik ki, mely
angol, francia, spanyol nyelven áll rendelkezésre.
B 5: 1975-1992.

BEASTDCD
B 46:1973-1990.

CAB Abstracts
A világ vezető mezőgazdasági adatbázisa,
12 000 szakfolyóirat és egyéb kiadvány anyagá
nak bibliográfiai adataival, évente 150 000 re
korddal bővül. Az online felhasználóknak 2 millió
nál több rekord áll rendelkezésükre, a CD-ROM
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Mezőgazdasági gyűjtőkörű könyvtárak CD-ROM ellátottsága

változat 1984-ig visszamenőleg tartalmaz adato
kat. A lemezt évente aktualizálják. Fő témakörök:
növénytermesztés, növényvédelem, kertészet,
talajtan, trágyázás, erdészet, állattenyésztés,
tejtermelés, állategészségügy, mezőgazdasági
biotechnológia, gazdaságtan, fejlesztés és szo
ciológia; a határterületekről: humán fogyasztás,
mikrológia, entomológia, parazitológia, szabad
idő, turizmus.
Vol.1. 1984-1986.; vol.2. 1987-1989.; vol.3.
1990-1991.
B 5: vol.1-3.; B 46: vol.1-3.; B 819: vol.1-3.; D
4: vol.1-3.; G 1: vol.3.; H 24: vol.3.; K 50:
vol.1-2.; Mo 1: vol.1-3.

CRIS/ICAR
(Current Research Information System/lnventory
of Canadian Agri-Food Research)
Két adatbázist tartalmaz a lemez, az Egyesült
Államok, illetve Kanada mezőgazdasági kutatá
sairól.
A CRIS az USA mezőgazdasági minisztériu
ma által támogatott mezőgazdasági és erdészeti
kutatásokat tartja nyilván. 30 000 rekordot tartal
maz az alapkutatások területéről és 3000 tételt a
humán fogyasztással kapcsolatos kutatásokról.
Az ICAR a kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatások adatbázisa.
B 5:1991.

FSTA
(Food Science and Technology Abstracts)
A világ legnagyobb élelmiszeripari adatbázi
sa, az International Food Information Service ki
adványa. Az 1969-1990-es kötet kb. 365 000
rekordot tartalmaz. Évente kb. 17 000 rekorddal
bővül. Az élelmiszertudományok és az élelmi
szeripar minden területét átfogja. 1800 különféle
nyelvű kiadvány - folyóiratok, szabványok, tör
vények, szabadalmak - anyagainak bibliográfiai
adatait tartalmazza.
B 5: 1969-1990.; B 503: 1969-1991.; K 50:
1969-1991. Sz 87:1969-1991.

MEDLINE
G 18: 1983-1992.

VETCD
B 46: 1973-1990.

WLAS
Az USA Országos Mezőgazdasági Könyv
tárának a kiadványa. Folyóiratok, sorozatok, kon
ferencia anyagok bibliográfiai adatait tartalmazza
a mezőgazdaság, közgazdaság, könyvtártudo
mány, menedzsment területéről.
B 5:1991.

A kódok feloldása:
B
B
B
B

5
46

503
819

D4
G1
G 18
H 24

K 50
Mo 1

Sz 87

Országos Mezőgazdasági Könyvtár. 1012 Budapest Attila út 93.
Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára. 1078 Budapest István út 2.
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtára. 1518 Budapest Pf. 49. Villányi 35-43.
Országos Állategészségügyi Intézet Könyvtára. 1149 Budapest Pf. 2. Tábornok u. 2.
Agrártudományi Egyetem Könyvtára. 4015 Debrecen Pf. 36.
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Könyvtára. 2103 Gödöllő Pf.303.
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Könyvtára. 2101 Gödöllő Pf. 170. Szentgyörgyi Albert u. 4.
ATE Állattenyésztési Főiskolai Kar Könyvtára. 6800 Hódmezővásárhely Pf. 79. Páter Károly u. 1.
Pannon ATE Állattenyésztési Kar Könyvtára. 7400 Kaposvár Pf. 16. Dénesmajor 2.
Pannon ATE Mezőgazdaságtudományi Kar. 9201 Mosonmagyaróvár Vár u. 2.
KÉÉ Élelmiszeripari Főiskolai Kar Könyvtára. 6701 Szeged Pf. 433.
(Az OMgK összeállítása)
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adatok (12 gyümölcs termőterülete és termésát
laga), 7.) Rét-, legelő- és erdőgazdasági adatok,
8.) Ökológiai adatok.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

Számítógépes
mezőgazdasági
adatbázisok
Az alábbi összeállítás az IIF-hálózat, illetve a
Magyar Adatbázisforgalmazók Kamarája metaadatbázisa alapján készült.

AGRO-TOPO - A grotopográfiai Inform ációs
Rendszer
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Inté
zetének információs rendszere az 1:100 000 mé
retarányú agrotopográfiai térkép adattartalmára
épül. Három részre tagolódik: a térképi objektu
mok geometriai-topológiai leírása, a térképi ob
jektumok attribútumai, a térképi objektumok grafi
kai leírása. Az adatbázis 12 talajtani paramétert
tartalmaz.
Az attribútumokat tartalmazó adatbázis elér
hető az X.25-ös csomagkapcsolt adathálózaton,
az objektumokra vonatkozó geometriai-topológiai
információk, valamint grafikai leírásuk személyi
számítógépen az MTA TAKI-ban férhetők hozzá.

AIIR - Agroökológiai Integrált Inform ációs
Rendszer
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Öko
nómiai Intézetének adatbázisa-rendszere, amely
geográfiai, talajtani, meteorológiai adatokat, illet
ve a szántóföldi növénytermesztés, a gyümölcs-,
szőlő- és zöldségtermesztés, a rét-, legelő- és az
erdőgazdálkodás múltbeli és prognosztizált
adatait tartalmazza. Nyolc alrendszerből épül fel:
1.) Településjegyzék és mezőgazdasági hasz
nosítású területek, 2.) Meteorológiai adatsorok,
3.) Talajtani adatok, 4.) Szántóföldi növényter
mesztési adatok (tíz növény 1951 és 1988 közötti
termőterülete és termésátlaga), 5.) Zöldségter
mesztési adatok (13 növény termőterülete és ter
mésátlaga), 6.) Gyümölcs- és szőlőtermesztési
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ASZ - Agrárirodalm i Szemie
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár bib
liográfiai adatbázisa, amely az idegen nyelven
megjelenő mezőgazdasági, erdészeti és faipari
szakirodalmat tárja fel annotációkkal és referátu
mokkal. Főbb témakörei: mezőgazdasági alapés segédtudományok, növénytermesztés, kerté
szet, erdészet, állattenyésztés, állategészségügy,
a mezőgazdaság gépesítése, építészet a mezőgazdaságban, szabadalmak; keresési szempont
jai: tárgyszavak, a címben előforduló szavak,
szerzők.
1992 szeptemberében 117 500 tételt tartal
mazott. Elérhető az X.25-ÖS csomagkapcsolt
adathálózaton keresztül.

INTERCONTACT - Marketing inform áció
Az Intercontact Marketing NetWork Kft. adat
bázisa, amely a kereskedelmi kapcsolatok meg
keresését, partnerek felkutatását segíti többek
között a mezőgazdaság területén is. Keresési
szempontok: cégnév, ajánlatok, kódszámok.
A személyi számítógépen működő adatbázis
elérhető telefonkapcsolattal, de tartalmát kiad
ványban is közreadják. A szolgáltatás ára: 80 000
Ft/év.

MABI - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár bib
liográfiai adatbázisa, amely a magyar nyelvű me
zőgazdasági szakirodalmat tárja fel. Főbb téma
körei: mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar;
keresési szempontjai: tárgyszavak, a cím szavai,
szerzők.
1992 szeptemberében 25 600 tételt tartalma
zott. Elérthető az X.25-ös csomagkapcsolt adat
hálózaton keresztül.

MIMG - Mezőgazdasági és Ipari M ikroorga
nizm usok Nemzeti Gyűjteménye
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékének
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adatbázisa a gyűjteményben lévő baktérium, pe
nész- és élesztőgomba törzsekre vonatkozó in
formációkból.
Elérhető az X.25-ÖS csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

MSZIDATA - Vállalatgazdasági mutatók
A Mezőgazdasági Üzemszervezési, Számí
tástechnikai és Informatikai Rt. makro- és mikroökonómiai faktografikus adatbázisa, amely a bél
és külföldi gazdasági és közgazdasági szakem
bereknek, politikusoknak, befektetőknek, kutatók
nak szolgáltatja a mezőgazdasági, az élelmiszeripari, az erdészeti és a faipari vállalatok
gazdálkodásának eredményességét, termelési
színvonalát, befektetési megtérülését és az újra
termelési viszonyokat bemutató adatokat.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

RÓVA - Kártevő rovarok adatbázisa
A Természettudományi Múzeum Állattárának
adatbázisa a magyarországi kártevő rovarok egy
részének adatait (rendszertani leírását és a gyűj
tésre vonatkozó adatokat) tartalmazza az mú
zeum egyedi gyűjteményi nyilvántartása alapján. 17
szempont szerint lehet keresni az adatbázisban.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

SCI - Science Citation Index
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának szolgáltatása az Institute fór Scientific In
formation mágnesszalagos, illetve CD-ROM
adatbázisából, amely nemzetközi interdiszcipliná
ris bibliográfiai adatbázis a természet-, élet- és
mérnöki tudományok és mezőgazdaság terüle
tén. Keresési szempontok: szerzők, címszavak,
folyóiratcímek, idézettség, „related-record”-ok.
1991-ben 600 000 rekordot tartalmazott.
Elérhető a könyvtárban, illetve témánként előfizet
hető az ASCA-szolgáltatás keretében nyomtatott
vagy hajlékony lemezes formában. A szolgáltatás
ára: a CD-ROM-adatbázis használata 1500
Ft/óra; az ASCA-előfizetés 14 520 Ft/téma/év.

SZAB-MSZHIR
A Magyar Szabványügyi Hivatal információs
rendszere az érvényes magyar szabványokról. A
magyar szabványok bibliográfiai adatait tartal
mazza. Célja a hazai vállalatok műszaki szakem
bereinek és szabvány-ügyintézőinek folyamatos
tájékoztatása a hatályban lévő szabványkiad
ványokról. Témakörei között szerepel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is. Keresési szem
pontok: kulcsszavak, hivatkozási számok, nem
zetközi ekvivalensek, referenciák.
1992 júliusában 20 357 tételt tartalmazott.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathálóza
ton keresztül, de terjesztik hajlékony lemezen is.
(Összeállította: Rácz Ágnes)

3,8 MILLIÓ TÉTELT TARTALMAZ a British Library 366 kötetes nyomtatott katalógusának
konvertálásából előállott BLC adatbázis. Anyaga az ősnyomtatványoktól 1975-ig terjedt, amikor a BL
áttért a gépi katalógusra. A hazai kiadványok páratlanul teljes gyűjteménye mellett gazdag külföldi
anyagot is tükröz, amely nem egy esetben gazdagabb az illető országban található állománynál. Mind
online, mind offline formában hozzáférhető a BLAISE-LINE rendszer keretében. Sokféle keresési
szempontja révén természetesen jóval bővebb információkat nyújt, mint a nyomtatott eredeti.
(Selec, National Bibliographic Service Newsletter, 1992. ősz/tél.)
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Agrárkönyvtári hálózat egy tagkönyvtár
szemszögéből nézve

Zalainé Kovács Éva

Az agrárkönyvtári hálózat tulajdonképpen a
60-as évek elején erősödött meg számottevően,
együttműködését az Országos Mezőgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs Központ koordinálta.
Bár mostanában nem divat hálózatról beszélni,
ez a hálózat akkoriban valóban jól működött, az
agrárfelsőoktatási könyvtárak tekintetében pedig
mind a mai napig tart az együttműködés.
Mit is jelentett ez egy tagkönyvtár életében?
Jelentett többféle, évente ismétlődő és alkalmi
rendezvényt, értekezletet, az évi jelentés megkül
dését és statisztikai adatszolgáltatást, szakmai
tapasztalatcseréket, tanfolyamokat és jó kollegiá
lis kapcsolatokat is.
1962től az évente négyszer megjelenő Me
zőgazdasági Könyvtárosok Tájékoztatója is jól
szolgálta az együttműködést és a tájékoztatást.
Ebben a tájékoztatóban minden évben megjelent
az agrárfelsőoktatási és a kutatóintézeti könyv
tárhálózat által beküldött évi jelentésekből és sta
tisztikai adatokból készült összefoglaló, így min
dent megtudhattak egymás működéséről a
könyvtárak. Jól tudom, hogy divat volt akkoriban
minél hosszabb, minél pozitívabb jelentéseket
készíteni, de azért a számok és a tények ezekben
az összesítésekben magukért beszéltek.
1963ban hálózati összefogással kezdődtek
el a mezőgazdasági központi folyóiratcímjegyzék
újabb kötetének szerkesztési munkái, ebben a
tagkönyvtárak adatszolgáltatással működtek köz
re. A jegyzék Külföldi mezőgazdasági szakfolyó
iratok és egyéb időszaki kiadványok jegyzéke cí
men kétévenként megjelent, jól használható volt
a könyvtárközi kölcsönzésben és az olvasószol
gálati tájékoztatásban. 1985 után ez a kiadvány
megszűnt, megjelent ugyan már 1981-től évente
a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat adott
évre megrendelt nyugati folyóiratait tartalmazó
jegyzék, de ez a kurrens jellegénél fogva nem pó
tolta az előző tájékoztatási értékét. A negyed
évenként megjelenő Külföldi mezőgazdasági
szakkönyvek gyarapodási jegyzéke megjelenteté
séhez is hozzájárult a tagkönyvtárak fegyelmezett
adatszolgáltatása*
*
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A gyarapodási jegyzék 1992-ben, az 1991.3-4. szám
mal megszűnt. A szerk.
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Gyűjtőköri együttműködés

1964-ben kezdődtek el a gyűjtőköri kódex el
készítésével kapcsolatos hálózati értekezletek,
melyeknek célja az országos szintű gyűjtésre al
kalmas könyvtárak kijelölése, az ellátatlan szak
területek feltárása volt. Érdekesek és még ma is
aktuálisak a munkálatok során felmerült főbb elvi
kérdések, így például:
♦ Megoldhatja-e egyetlen szakkönyvtár az
agrártudományok (beleértve az állatorvo
si, az erdészeti és a kertészeti tudo
mányágak) szakirodaimának országos
szintű gyűjtését?
♦ Van-e ellátatlan tudományág az agrártu
dományok fogalomkörében?
♦ Alkalmasak-e az agrárfelsőoktatási könyv
tárak az országos gyűjtőköri rendezésben
való kötelezettségek teljesítésére?
1966-ban elkészült a gyűjtőköri megosztás ja
vaslata, mely tartalmazza a bevonható hálózati
könyvtárak körét és az általuk ellátandó gyűjtési
feladat részletezését. Ezeket a javaslatokat a
könyvtárak és fenntartó intézményük is vélemé
nyezték, bővítették vagy szűkítették az akkori hely
zetük alapján.
1969-ben az időközben megjelent gyűjtőköri
rendelet hatására aztán ismételten felül kellett
vizsgálni a fenti tervezetet, de jogszabályi rende
zésre a MÉM átszervezések miatt, akkor nem ke
rült sor.
A mezőgazdasági és erdészeti gyűjtőköri
együttműködés létrehozása szempontjából az
1972-ben megjelent, országos feladatköröket ki
jelölő utasítás bizonyult döntő jelentőségűnek.
A hálózat országos feladatkört kapott könyv
tárainak vezetői egyeztették a feladatokat az
együttműködés különböző területein. Megálla
podtak abban is, hogy feltétlenül szükséges a ko
operációs körök összehúzása is. így jött létre a
Kertészeti Kooperációs Kör is, a Kertészeti Egye
tem Könyvtárának vezetésével. Ezen Kör tevé
kenységének egyik legnagyobb eredménye az a
kiadvány, amely a résztvevő könyvtárak egyesí
tett külföldi kiadványcsere címjegyzékét tartal
mazza.
A bibliográfiai feldolgozás területén két mun
kacsoport is működött a 70-es években: a Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztályozó Munkacsoport és az Agrárfelsőoktatási Könyvtárak
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Feldolgozó, osztályozó munkacsoportja. Az első
csoport az ETO módosításával, új javaslatok ki
dolgozásával foglalkozott, kapcsolódva az Orszá
gos Osztályozó Bizottság munkájához.
A második munkacsoport címfelvételi és ka
talógus-szerkesztési, katalógushálózati problé
mák megvitatására alakult.

A 80-as évek

Az agrárkönyvtárak hálózatának központja
1967-től a MÉM Információs Központ (AGROINFORM), mely a 80-as évekre már koordinációs
központtá fejlődött, feladata az agrárfelsőoktatás
területén létrejött könyvtári hálózatok, a regionális
és szakterületi együttműködési körök munkájá
nak egybehangolása volt. A szervezet tehát nőtt
és fejlődött, különböző fejlesztési tervek készül
tek, ehhez szempontokat dolgoztak ki, és végül
hálózati értekezleten értékelték azokat.
Megalakult a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Könyvtári Koordinációs Tanács, melynek cél
ja az volt, hogy a könyvtári jogszabályokban kije
lölt hálózati központok vezetői és az AGROINFORM mint koordinációs központ között
kialakuljanak a korszerű együttműködési formák,
természetesen a hagyományos formák megtartá
sa mellett. Ez a Koordinációs Tanács hangolta
össze a külföldi folyóiratrendeléseket, az új bib
liográfiai leírási szabvány ágazati bevezetését,
egyeztette a külföldi mágnesszalagos szolgálta
tások forrásjegyzékét és ezek hazai dokumen
tumbázisának felmérését.
1987-ben megalakult az Agrárinformációs
Vállalat és ezután az agrárkönyvtári hálózat csa
ládias szellemét az Országos Mezőgazdasági
Könyvtár (a Vállalat egyik részlege) és a köréje
csoportosuló szakkönyvtárak ápolták tovább. A
Koordinációós Tanács természetesen folytatta
munkáját, 1989-ben elkészítette ajánlásait az
ágazati információs infrastruktúra és az egységes
ágazati katalógusrendszer kiépítéséhez. Ez utób
bi keretében számítógépes folyóirat KC és külföl
di könyvek katalógusának elkészítése érdekében
végeztek a hálózat tagjai kísérleti adatszolgáltató
és feldolgozó munkálatokat.
Az Agrárinformációs Vállalat utolsó nagy há
lózati összefogása az FSTA és a CABI CD-ROM
és CD-ROM lejátszó közös vásárlására, OMFB
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pályázat támogatására, illetve együttes külföldi
folyóiratrendelés (SWETS) tárgyában történt.
Az agrárkönyvtári hálózat működése esetle
gessé vált, inkább kollegiális együttműködésnek
nevezném.
Biztos, hogy a jövőben is szükség lesz az
együttműködés valamilyen formájára, ennek

szükségessége már a felsőoktatás információel
látásának fejlesztését szolgáló világbanki hitel
koncepció kidolgozása kapcsán is többször fel
merült. Csak abban lehet bízni, hogy ez az eddig
mindennek ellenére is jól együttműködő „csapat”
megtalálja ezeket a formákat.

KITESZIK A KÖNYVTÁRAT A VÁROS LEGSZEBB MŰEMLÉK ÉPÜLETÉBŐL a würtzburgi
városatyák, hogy az épület egy részét bérbeadhassák egy áruháznak. A könyvtárnak már úgyis szűk a
hely, így gazdaságosabb lesz idővel újat építenük, mint a Falkenhof belső átalakításával kibővítenük a
könyvtártereit. Pedig két jól szituált nővér 2 millió márkát ajánlott fel erre a célra. A városszépítő
egyesület is tiltakozik az ellen, hogy az önkormányzati költségvetés pillanatnyi érdekeinek feláldozzák
a patinás épület egységét. De hát a német önkormányzatok se szívesen utasítják vissza a kínálkozó
bevételi lehetőségeket...
(DBI-Pressespiegel, 1992. dec.)

A HOLT-TENGERI TEKERCSEK mikrofilmjét (3000 kocka) megszerezte a British Library
Dokumentumszolgáltató Központja; másolatot nem ad róla, de kikölcsönözheti bárki, aki képesnek
tartja magát a 2000 éves töredékek olvasgatására.
(Document Supply News, 1993. márc.)

80 000 KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSI KÉRÉST NEM TUDOTT FELDOLGOZNI a múlt félévben a
kölni Központi Orvostudományi Könyvtár (a német országos szakkönyvtár) - mert nincs aki
feldolgozza. A kérések száma az utolsó 10 év alatt kétszeresére nőtt (1991-ben 450000 kérés futott
be), a státusok gyarapítására viszont nincs keret. Pedig egy kérésre 14 márkát fizet a megrendelő, az
a pénz a tartományi, illetve a szövetségi kormány zsebébe megy, finanszírozhatnák belőle a
létszámnövelést.
(DBI-Pressespiegel, 1992. dec.)
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A tanulmány a Gesellachaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landesbaues wolfenbütteli értekezletén, 1992.
március 26-án elhangzott előadás alapján készült.

Az információellátás
időszerűsége és a
szolgáltatások iránti
igény agrár
szakemberek körében

Monspart Judit

A közelmúlt politikai változásainak hatása az
agrárágazatban is érződött: a mezőgazdaság
piacorientáltabbá vált, a jobb exportpozíciók elé
rése érdekében előtérbe került a termelés haté
konyságának emelése, megnőtt az igény a
csúcsminőségű áruk szállítására. Az elmúlt idő
szak agrársikereinek alapja az a komplex rend
szer volt, amelyet a kis- és nagyüzem integratív
kapcsolata jellemzett. Ez a kapcsolati rend egya
ránt érvényesült a termelőszövetkezetek tevé
kenységében a háztáji és részesművelés terén,
illetve a termelési rendszereknek a taggazdasá
gokkal való viszonyában.
A sokszor erőltetett centralizálással létreho
zott mezőgazdasági nagyüzemek felbomlása,
átalakulása a korábban - így a szolgáltatásokban
is kiépült kapcsolatok újraszervezését teszi szük
ségessé. A tulajdonviszonyok rendezésével pár
huzamosan a potenciális gazdálkodók részére
biztosítani kell, hogy a termeléshez szükséges
anyagi és szellemi javakhoz elfogadható áron jut
hassanak hozzá. A megújulás egyik alapfeltétele
ként - eltérően az elmúlt időszaktól - a szellemi
termék, a tudás, az információ valódi, az európai
val azonos szintű értéket kell, hogy elérjen. A ha
zai mezőgazdasági információszolgáltatásban
strukturálisan is hiányzik az információs központ
és az állami szaktanácsadási hálózat.
A magyarországi Mezőgazdasági Ismeretter
jesztő Rendszer (MIR) átalakítása a holland és a
magyar mezőgazdasági minisztériumok közötti
együttműködési program keretében történik, ha
tása a gyakorlat szintjén még nem észlelhető.

A vizsgálatról
A Somogy megyében élő mezőgazdasági
szakemberek információellátásának kérdőíves,
interjús vizsgálatát saját indíttatásból, nehéz kö
rülmények között 1986-ban kezdtem el: 955 kér
dőívet küldtem el termelő üzemekhez 10 állami
gazdasághoz, illetve kombináthoz, 10 hatéko
nyan, 10 közepes hatékonysággal és 10 gyenge
hatékonysággal gazdálkodó termelőszövetkezet-
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hez és 6 termelési rendszerhez. (A hatékonyság
meghatározása az üzemek statisztikai eredmé
nyességi listájának többéves összehasonlításá
ból adódott.) A visszaérkezett kérdőívek feldolgo
zását - anyagi támogatás hiányában - manuáli
san végeztem el.1 Később a Soros Alapítvány
támogatását elnyerve, 44 családi gazdaságot is
bevontam a vizsgálatba, majd a Központi Sta
tisztikai Hivataltól kapott segítséggel 617 kérdőív
kerülhetett számítógépes feldolgozásra* A támo
gatás elnyerése lehetővé tette, hogy a témáról
részletesen nyilatkozni kívánó szakemberekkel
100 mélyinterjút is készíthettem. Az elhangzott
vélemények feldolgozására kidolgoztam egy
részletes kérdőívet (37 kérdés), amelyet a be
szélgetések után töltöttek ki a szakemberek. Az
ívek számítógépes feldolgozása objektív okokból
elmaradt.

A válaszadó szakemberek
A megkérdezettek közül 236 fő (38,25%)
egyetemet, 205 fő (33,23%) főiskolát, kisebb ré
szük, 138 fő középiskolát (22,37%), általános is
kolát pedig 38 fő (6,16%) végzett. (
Az általános iskolát végzettek közül legtöb
ben 41-55 évesek - róluk aligha feltételezhető,
hogy továbbtanulási szándékuk lenne. A középés főiskolát végzettek többsége 21-30 éves, az

egyetemi képesítésűek legnagyobb része 41-55
éves. (2. ábra)
A jelenlegi munkaköri beosztás szerint
vizsgálva az egyetemi végzettség jellemző a ma
gasabb pozíciókban lévő vezetőkre és a szakta
nácsadókra, a fő/osztály fő/ágazatvezetők döntő
en főiskolai végzettségűek, a közvetlen termelésirányítók és a beosztott ügyintézők többsége
középiskolai, az egyéni gazdálkodók közül pedig
a legtöbben alapfokú képesítésűek. (
)
A válaszoló szakemberek többsége, 524 fő
(84,93%) férfi, csupán 48 fő (7,78%) nő, 45 fő
esetében nem derül ki a szakember neme.
A minta egyetemet végzett szakembereinek
többsége állami gazdaságokban, termelési rend
szerekben és hatékonyan gazdálkodó termelőszövetkezetekben dolgozik. A főiskolai végzett
ségű szakemberek elsősorban a közepesen és
gyenge hatékonysággal gazdálkodó tsz-ekben,
az általános iskolát végzettek többsége egyéni
gazdaságokban tevékenykedik. (4. ábra) Az álla
mi gazdaságokban dolgozó szakemberek 5-10, a
termelési rendszerekben és a tsz. csoportokban
dolgozók többsége 10-20 éves, a magángazda
ságokban dolgozók többnyire 20 évnél régebbi
képesítéssel rendelkeznek. A település nagysá
gának csökkenésével fogy a felsőfokú képesítésű
szakemberek száma: a megyeszékhelyen és a
városokban élők között a megkérdezettek fele
egyetemi végzettségű, a tanyákon élők közül
senki.

1. ábra
A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége

*
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A feldolgozáshoz nyújtott segítségéért köszönet illeti Balogh Editet.
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2. ábra
A válaszadó szakemberek életkora

3. ábra
A válaszadók megoszlása munkakörök szerint

4. ábra
A vizsgált üzemek típusa
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Megfigyelhető, hogy a jelenlegi munkaköri
beosztás sok esetben eltér a szakemberek tény
leges szakmai gyakorlatától. (Szakmai gyakorlat
alatt azt a tevékenységet értem, amely a szakem
ber eddigi szakmai tevékenységének legalább
50%-ára jellemző). A munkaköri beosztás és a
szakmai gyakorlat egyezése leginkább (60,42%)
a magasabb vezetői, ún. „káder pozíciókban” dol
gozókra jellemző. A városokban élő szakem
berek leginkább az élelmiszeripari (84,62%), ön
tözési (66,67%) és kertészeti (53,57%) szakmai
gyakorlattal rendelkeznek. A községekben élők
között legtöbben erdészeti (93,33%), növényvé
delmi (81,48%), állategészségügyi (75,00%)
szakmai gyakorlatúak. A férfiak legtöbbjének ál
lattenyésztési, a nőknek gazdasági-számviteli
szakmai gyakorlata van. Azok közül, akik eddig
nem dolgoztak a szakmában, 80% egyéni gazdál
kodó; azaz szakmai múlt hiányában vágnak neki
a vállalkozásnak.

A tájékozódás forrásai

gát is (63,16%). Mégis azok közül, akik ismerik a
szolgáltatást, többségüknek felsőszintű képesíté
se van. Leginkább a 20 évnél régebben diplomát
szerzettek és a jelenleg is tanuló szakemberek
tájékozottak. A legnagyobb tájékozottság a ter
melési rendszerek mellett a magángazdaságok
nál mutatkozik. A szolgáltatás ismertségét pozití
van befolyásolja a lakóhely nagysága. (5. ábra)

A szakirodalom és a könyvtár presztízse
A minta 58,83%-a (363 fő) hasznosnak,
18,48%-a (114 fő) pedig különösen hasznosnak
ítélte a szakirodalmat. Az egyéni gazdálkodók
54,55%-a vélekedik így, az összes többi munka
kör esetében ez az arány lényegesen magasabb:
a beosztott ügyintézőknél 72,73%, a közvetlen
termelésirányítóknál 72,46%. A szaktanácsadók
75,86%-a nyilatkozott pozitívan a szakiro
dalomról. Náluk lényegesen elégedettebbek az
állatorvosok (90,00%), a magasabb vezetők
(85,42%) vagy a fő/osztály - fő/ágazatvezetők
(83,45%). A szakirodalmat a növényvédelmi
(88,89%), a magasabb vezetői (86,00%), az állat
egészségügyi (83,33%) és a gazdasági-számvi
teli (82,09%) szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberek értékelik legmagasabbra, a legki
sebb presztízse az élelmiszeripari (30,77%), akik
nem dolgoztak a szakmában (30,00%) és a nö
vénytermesztési (16,24%) szakmai gyakorlatúak
között van.
Megfigyelhető, hogy a szakirodalom népsze
rűsége a település nagyságával csökken; a
könyvtárhasználat azonban ezzel ellentétes ten
denciát mutat.
A kistelepülések igénye a szakirodalom iránt
nagy, de a sorra megszűnő, vagy rosszul felsze
relt, megfelelő infrastruktúra nélküli könyvtárak

A különböző információforrások használata a
szakemberek iskolai végzettségi szintjével emel
kedik. Az általános iskolát végzettek szűk körből
válogathatnak: a szakirodalom, a rádió és a TV
használatát említik. A középiskolát végzettek
helyzete valamivel kedvezőbb, ők eljutnak egyegy rendezvényre is. A szakemberek a számukra
elérhető információforrások közül legmagasabb
ra értékelik a szakirodalmat (77,31 %), a tapasz
talatcserét (69,20 %), a szakmai előadást (63,21
%) és az üzemlátogatást (62,56 %). Információ
szerzésükben csekély hasznúnak ítélik a rádiót, a
TV-t és a 2-3 napos tanfolyamokat. Legkevésbé
veszik igénybe a külföldi tanulmányutat (bár só
várogva igénylik), a szakmai filmeket és a különbö
ző rendezvényeket. A szaktanácsadás megítélése ellentmondásos.2
A szakirodalomról é$ könyvtárhasználatról alkotott vélemények
Arra a kérdésre, hogy hallottak-e
egyáltalán a személyre szóló számí
tógépes figyelőszolgálatról (SDI) a
megkérdezettek többsége, 439 fő
Hasznosnak tartják a
Könyvtárhasználó
________________________szakirodalmat, akik_____ szakemberek, akik
(71,15%) „nem”-mel válaszolt, mind
megyeszékhelyen élnek_________49,41__________________48,24______
össze 168 fő (27,23%) tájékozott.
Megdöbbentő, hogy az egyetemet
városokban élnek______________ 53,85_________________ 39,32______
végzett szakemberek tájékozatlan
nagyközségekben élnek________ 60,33__________________20,83______
sága (63,98%) felülmúlja az általá
községekben élnek
63,33
28,06
nos iskolát végzettek tájékozatlansá

228

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Az információellátás időszerűsége és a szolgáltatások iránti igény agrár szakemberek körében
A szakterület fejlődésének követése a kézikönyvek használatában
ezt nem képesek kielégíteni. A szakirodalom megítélése és a könyv
tárhasználat között csupán a megyeszékhelyen érződik összhang.
A szakembereknek átlagosan
300-500 kötetes könyvállománya
van, ebből 30-50 kötet a szakkönyv.
Legtöbb könyve az állatorvosoknak,
a magasabb vezetőknek és a szaktanácsadóknak van. Elgondolkodta
tó, hogy azok közül a szakemberek
közül, akiknek nincs saját tulajdonú
szakkönyve, 18 fő (47,37%) egyete
Az ismeretek gyakorlati alkalmazása a kézikönyvek használatával
mi-főiskolai végzettségű! Legtöbb
saját tulajdonú szakkönyve az állami
gazdaságokban, legkevesebb a ma
gángazdaságokban dolgozó szak
embereknek van. A saját tulajdonú
szakkönyvek számát a település nagy
sága előnyösen befolyásolja.
A megkérdezettek szakkönyv
használata alkalomszerű (364 fő 59,00%). Az iskolázottsági szint
emelkedése és a legutolsó diploma
megszerzésének frissessége pozití
van befolyásolja a használatot. Kimutatható to
ben (10-20 éve) szerezték meg legutolsó diplo
vábbá, hogy a szakkönyv információszerzésben
májukat. A magasabb vezetők többnyire 4 féle, a
való felhasználásának mértékével nő a saját tu
fő/osztály fő/ágazatvezetők szakirányítók, szaklajdonú szakkönyvek száma.
tanácsadók, jogászok, közgazdászok és állator
A kézikönyvek használata és a szakterület
vosok 3 féle, a közvetlen termelésirányítók, be
fejlődésének követése közötti kapcsolat egyértel
osztott ügyintézők és egyéni gazdák általában 2
mű: jobban lépést tudnak tartani szakterületük
féle folyóiratot olvasnak. Hasonlóan a kéziköny
fejlődésével azok a szakemberek, akik munkahe
vekhez, a szakfolyóiratok használata is pozitívan
lyükön hozzájutnak az alapfontosságú kéziköny
befolyásolja a szakterület fejlődésének követé
vekhez.
sét. (A szakterület fejlődésével leginkább lépést
Kimutatható továbbá, hogy a szakemberek
tartani tudó szakemberek átlagosan 6, a fejlődést
kézikönyv használata előnyösen befolyásolja a
legkevésbé követni tudók pedig többnyire 1 féle
folyóiratot olvasnak.) 9 féle folyóiratnál többet
szakmai ismeretek gyakorlatban való alkalmazá
sát.
egyetlen szakember sem olvas. A szakfolyóiratok
népszerűsége legnagyobb a községekben élők
Leginkább az egyetemi képesítésű szakem
bereknek van módja munkahelyén kézikönyvek
csoportjában, és a tanyákon élőkhöz is leginkább
ez az információforrás jut el.
hez hozzájutni. A szakképzettség elavulásával
Az iskolázottsági szinttől függetlenül a szak
csökken az igény a munkahelyen található szakemberek leginkább (487 fő - 78,93%) a szakmá
irodalom iránt.
jukhoz szorosan kapcsolódó témájú folyóiratokat
A szakemberek információszerzésében fon
részesítik előnyben. Minél régebbi az adott szak
tos szerep jut a szakfolyóiratoknak', a válaszadók
ember diplomája, annál jobban érzékelhető ez a
többsége, 426 fő (69,04%) rendszeres felhaszná
tendencia. A jelenleg is tanulók látóköre viszont
ló. A leggyakrabban olvasott folyóiratok közül 161
szélesebb, leginkább rájuk jellemző a határterüle
féle folyóiratot jelöltek meg, ebből 20 idegennyel
ti tudományokkal kapcsolatos folyóiratok haszná
vű. A használat mértéke az iskolázottsági szinttel
lata. A referáló folyóiratok használata alkalmankén
nő, de az is megfigyelhető, hogy többféle folyói
ti, zömében a felsőszintű vezetők veszik igénybe.
ratot olvasnak azok a szakemberek, akik régeb
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Iskolázottsági szinttől függetlenül jellemző,
hogy a szakemberek elkerülik a könyvtárakat. A
minta 32,09%-a, 198 fő tagja valamilyen könyv
tárnak. A szakkönyvtárak látogatottsága elenyé
sző, mindössze 32 fő tagja 17 különféle szakkönyv
tárnak, elsősorban Budapesten, Kaposváron,
Keszthelyen és Pécsett. Amíg a szakkönyvtárak
és a megyei könyvtár szolgáltatásairól alkotott vé
lemények egyértelműen pozitívak, addig a kisebb
települések és a munkahelyi könyvtárak eseté
ben - általában a könyvbeszerzés és -tárolás
gondjai miatt - ez nem mondható el.
Elsősorban a kistelepülések könyvtárainak
rossz ellátottsága okozza, hogy a szakiro
dalomhoz jutást nem befolyásolja döntően a
könyvtári tagság: az új információk szerzéséhez a
szakkönyveket rendszeresen felhasználók közül
87 fő (52,10%) nem könyvtártag! A rendszeres fo
lyóirathasználat alig nagyobb a könyvtártagok
csoportjában, ami szintén azt jelzi, hogy a szak
emberek az őket érdeklő folyóiratokhoz nem el
sősorban a könyvtárból jutnak hozzá. (A saját
előfizetésű lapokból többnyire kivágják és archi
válják az őket érdeklő írásokat.) A napi munkához
szükséges új információkat nagymértékben fon
tosnak ítélő szakemberek több mint fele (55,01 %)
nem könyvtártag, azaz máshonnan szerzik be is
mereteiket. A gyakorlatban tapasztaltam, hogy az
üzemek elég nagy gondot fordítanak arra, hogy
szakemberek számára biztosítsák a legfonto
sabbnak vélt szakirodalmat, a minta 77,63%-a
(479 fő) így jut hozzá ezekhez.

A munkahelyek többségében nem működik
üzemi könyvtár, viszont megveszik azokat a
könyveket, amelyekre szükségük van. Az ilyen
fajta szerzeményezés esetleges, és könyvtáros
hiányában nincs megoldva az állomány szaksze
rű tárolása, feldolgozása sem. Az üzemek átala
kulása a privatizáció előretörésével e téren is tel
jesen új, odafigyelésre érdemes helyzetet teremt.

A szakmai információk áramlása
A válaszadók többsége, 514 fő (83,14%) to
vábbadja a megszerzett ismereteit. Különösen a
jelenleg is tanulókra érvényes ez. Az információk
továbbítása leginkább a magasabb vezetők cso
portjában valósul meg; az információkat legke
vésbé a közvetlen termelésirányítók adják to
vább: ők hiányolják leginkább az önálló döntés le
hetőségét, a felsőbb utasítások mechanikus
végrehajtóinak érzik magukat. A szakemberek
legkevésbé az állami gazdaságokban (79,81%),
leginkább
pedig
a
magángazdaságokban
(90,91%) cserélik ki egymás között a megszerzett
ismereteket. Meglepő, hogy a szaktanácsadók
közül, akiknek e tevékenység munkaköri köteles
ség lenne, 3 fő (10,34%) saját bevallása szerint
nem adja tovább az információit. Az információát
adás sorrendben leginkább a megyeszékhelyen,
községekben, városokban és a tanyákon valósul
meg (Jd. 5. ábra). Megfigyelhető, hogy a szakem
berek körében a település nagyságának növeke-

5. ábra
A település típusa
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désével veszít jelentőségéből a szóbeli informá
cióátadás, melynek változatosabb formái (pl.
szakcikk írása, előadás tartás stb.) elsősorban a
megyeszékhelyen élők esetében valósulnak meg.
A szakemberek legszívesebben szóban, egy
más között, azaz oldalirányban kommunikálnak.
Bizalmatlanságuk minden új információval szem
ben óriási. Véleményük szerint, még ha alsó szin
ten nagyjából reális információ indul is útjára, ez a
felfelé vezető információs csatornákon egyre fi
nomodik, és az ilymődon hamissá vált informá
ciók lehetetlenné teszik, hogy a vezetők idejében
megtegyék a szükséges döntéseket. (Különösen
sok panaszt hallottam a túlzott adatszolgáltatást
illetően.)
Az információ torzulását a felülről lefelé áram
ló információknál is észlelik. Az adatok szépíté
sét, a problémák elkenését a különböző rendű
rangú gazdaságirányítók önigazolásának tekintik.
Legszívesebben attól a személytől fogadják el az
új ismereteket, akit ismernek és emberi tulajdon
ságaiért is becsülnek. Bizalmatlanságuk ellenére
információéhségük egyértelmű: egyre inkább fel
ismerik a szakmai tájékozottság gazdasági jelen
tőségét. Az oldalirányú tájékoztatást legmaga
sabbra a magángazdaságokban (88,64%) és a
termelési rendszerekben dolgozók (60,78%) érté
kelik. Figyelemreméltó, hogy azok közül a szak
emberek közül, akik szakmai ismereteiket a gya
korlatban nagyon hasznosan tudják kamatoztat
ni, a többség (44,71%) oldalirányba adja tovább
információit.
Az információszerzés hatékonyságával a
szakemberek többnyire elégedettek. 379 fő
(61,43%) úgy érzi, hogy megfelelő idő alatt meg
felelő információhoz jut.

Az információ továbbadásának irányai
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Leginkább a szaktanácsadók (79,31%), leg
kevésbé az egyéni gazdák (50,00%) elégedettek.
A válaszadók zöme heti 2-5 órát fordít informá
ciószerzésre. A legfiatalabb és a legidősebb kor
osztály esetében ez csupán heti 1-2 óra. Megfi
gyelhető, hogy kevesebb időt szánnak informá
ciószerzésre azok, akik a tájékoztatást saját
információs szervezetüktől várják, szemben
azokkal, akik központi szolgáltatásként igényel
nék. Számadatok bizonyítják azt is, hogy több
időt fordítanak információszerzésre azok a szak
emberek, akik szakmai ismereteiket a gyakorlat
ban jól tudják kamatoztatni, mint akiknek ez cse
kély mértékben, vagy egyáltalán nem sikerül.

Tudásrés
A szakemberek elégedettsége a szakterület
fejlődésével való lépéstartással, az iskolázottsági
szinttel emelkedik. A jelenleg is tanuló szakem
berek többsége (60,00%) elégedett, de a friss
diplomásoknál ennek ellenkezője tapasztalható.
A nők hátránya itt is megmutatkozik: a szakterüle
tükkel nagyon kevéssé lépést tartani tudó szak
emberek 25%-a nő.
A szakterület fejlődésének követése legin
kább a magasabb vezetők között (66,00%), vala
mint a növényvédő (62,96%) és az erdészeti
(53,34%) szakmákban valósul meg. Az üzemtípu
sokat vizsgálva a leghátrányosabb helyzetben a
magángazdaságok vannak. Az egyéni gazdák el
maradottsága olymérvű, hogy közülük legtöbben
nem is érzékelik szakterületük fejlődését, így sokuk
véleménye szerint nincs is mivel lépést tartani.
A szakmai ismeretek gyakorlat
ban való kamatoztatása leginkább
az egyetemet végzett szakem
bereknek sikerül. (Valamilyen szin
ten mindannyian képesek erre.) A fő
iskolát végzettek közül a többségnek
(66,67%) azonban ez nem sikerül;
az igényes feladatok hiánya miatt
frusztráltak. Az elégedettség az is
meretek gyakorlatban való kama
toztatásával a szakképesítés meg
szerzésének idejével nő.
Érdekes megfigyelni, hogy az
egyes szakmákon belül hogyan nyí
lik lehetőség az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazására. Nyilvánva-
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6. ábra
A munkahely távolsága a megyeszékhelytől

ló, hogy a válaszoló szakember szakmai felké
szültsége, érdeklődése, igénye stb. komoly befo
lyásoló tényező, de az is bizonyos, hogy változó
ak az egyes szakmákon belüli lehetőségek. Leg
inkább a talajtani, növényvédelmi, erdészeti,
öntözési-vízgazdálkodási,
állategészségügyi,
magasabb vezetői, gazdasági-számviteli és élel
miszeripari szakmai gyakorlattal rendelkezők tud
ják ismereteiket a gyakorlatban hasznosítani.
A megkérdezettek többsége a szakmai tájé
koztatást központi szolgáltatásként igényli. Amíg
az alacsonyabb képesítésűek a saját információs
szervezet szolgáltatásait, addig a magasabb ké
pesítésűek a központi információs szervezetet
részesítik előnyben. A termelési rendszerek kivé
telével az üzemek egyértelműen a központi szol
gáltatásként nyújtott tájékoztatást igénylik. A megyeszékheLyen élők igénye megoszlik a központi
és a saját információs szervezet nyújtotta tájékoz
tatás között. A városokban élők inkább saját, a
községekben és nagyközségekben élők pedig in
kább központi szolgáltatásként igénylik a tájékoz
tatást. Megfigyelhető, hogy a központi szolgálta
tások iránti igény nem függ össze a jelenlegi szol
gáltatások igénybevételével.
Az információszolgáltatás jelenlegi viszonyait
tükrözi, hogy a megkérdezettek többsége, 417 fő
(67,59%) az információszerzésében a nem for
mális csatornákat részesíti előnyben. A formális
csatornák iránti igény legmagasabb a megkérde
zettek legfiatabb és legidősebb csoportjainál.
Egyetlen olyan üzemtípus csoport sincs, ahol a
formális csatorna előnyt élvezne a nem formális
sal szemben. Minél messzebb laknak a szakem
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berek a megyeszékhelytől, annál nagyobb az igé
nyük a nem formális csatornák iránt. (6. ábra)
Azok a szakemberek, akik úgy látják, hogy
szakmai ismereteiket nincs módjuk a gyakorlat
ban kamatoztatni, csaknem teljes mértékben
(83,33%) az informális információs csatornákat
részesítik előnyben. De azok közül a szakem
berek közül is, akik nagyon jól lépést tudnak tarta
ni szakterületük fejlődésével (mindösze 11 fő,
akik munkahelyükön mindannyian használnak
kézikönyveket és 5 fő tagja valamilyen könyv
tárnak), csupán 1 fő tartotta információszerzésé
ben mindkét csatornát fontosnak, a többiek kizá
rólag a nem formális csatornákat részesítették
előnyben.
A nem formális információs csatornák túlzott
mérvű felhasználása - különösen ha tudjuk, hogy
az többnyire nem más, mint ismerősök szóbeli
információcseréje - felszínre hozza a tényleges
hatékonyság, gyorsaság és megbízhatóság kér
dését. Lényeges változás - az objektív műszakigazdasági-piaci információk tényleges felértéke
lődése - csak akkor várható, ha az információ
hiányának nemcsak az egész gazdaságra, ha
nem az egyénre és a vállalatra is súlyos követ
kezményei lesznek.

Kitekintés
A termelésben dolgozó szakemberek a
vizsgálatok tanúsága szerint külföldön sem
használják ki az információs intézmények szol
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gáltatásait, többnyire nem is ismerik azokat. A
számítógépes szolgáltatás ott is képtelen tudato
sítani a felhasználókban ezeknek az információs
forrásoknak az értékét és alkalmazhatóságát. Az
is nyilvánvalóvá vált ezekből a vizsgálatokból,
hogy a szakemberek által keresett információ va
lójában elérhető lett volna a könyvtáron keresztül,
ha ismerték volna az adott szolgáltatást. Külföl
dön is hiányzik a könyvtárosok részéről a megfe
lelő tájékoztatás a szolgáltatás fontosságáról,
hasznosságáról és a felhasználásról. A szakta
nácsadók információszerzésükben nagy fontos
ságot tulajdonítanak a személyi kartotékjaiknak,
lapjaiknak. Ez talán meglepő a számítógépek
korszakában, mégis a külföldi vizsgálatok azt ta
núsítják, hogy a saját tulajdonú kartotékok a gya
korlatban igen hasznos információforrásnak bizo
nyulnak. (Kutatásom során én is találkoztam né
hány olyan szakemberrel, akik saját maguknak
készítettek ilyen jellegű katalógust, vagy az előfi
zetett folyóiratokból egyszerűen kiemélték meg
őrzésre az őket érdeklő írásokat.) Bár mindez
esetleg korszerűtlennek tűnik, a könyvtári rend
szereknek figyelembe kellene vennie a tényleges
felhasználói szokásokat, a külföldi vizsgálatok ta
pasztalatait; segítenie kellene a szakembereket a
megfelelő kartotékrendszer megválasztásában,
annak használatában.
A könyvtárakban közvetlenül elérhető infor
mációforrásokat nem tekintették hasznosnak a
szaktanácsadók. Rangsorolásukban pl. az indexek,
kivonatok, adatbázisok stb. a legalacsonyabb ér
tékkel és átlaggal rendelkeznek, azaz külföldön
sem használják ezeket a forrásokat. Kétségtelen
e források hasznossága, de a könyvtári és infor
mációs szolgáltatások menedzselésének sikerte
lenségét jelzi a szaktanácsadók által kifejtett igény,
hogy szükséges lenne e forrásokkal megismer
kedni.
s3 vizsgálatai alapján úgy találta,
n
va
E
hogy a szaktanácsadók információgyűjtési stílusa
oly mértékben variálódik, hogy azt a könyvtárak
nem tudják egy egységesen kialakított szolgálta
tás-csomaggal kielégíteni.
Az információforrások rangsorolásában a
szakemberek külföldön is igen magasra értékel
ték az informális kommunikáció csatornáit.4
Legszívesebben a saját területük szakembereivel
kommunikálnak (Id. vizsgálatomban az oldalirá
nyú információ átadást), mert véleményük szerint
a kollegák könnyen elérhetők és az általuk adott
információ jó minőségű. Sattar ugyanezen szaktanácsadók információkeresési magatartását a
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„kritikus esemény” technikával vizsgálta, melynek
elve az, hogy az ember könnyebben felidézi,
hogy mit tesz egy adott esetben, mint azt, hogy
mit tesz általában. (Az emberek legjobban a velük
történt legfrissebb eseményre emlékeznek: ez az
esemény a kritikus esemény. Feltehető, hogy az
így gyűjtött információ pontosabb, mint az általá
nos magatartási információ.) A tényleges keresé
sek alapján végzett vizsgálat bebizonyította, hogy
a szaktanácsadók elsősorban a személyi karton
jaikhoz fordulnak információkért, sokukat vonzot
ta a könyvtár, és csak igen kis hányaduk élt az in
formális csatornákkal. Ahhoz, hogy szakem
bereink informálódási szokásairól reális képünk
legyen, jövőbeni vizsgálatainkban fontos szere
pet kell kapnia a kritikus esemény technikának is.
Mégis, ahogy a vizsgálatok is igazolják és a
gyakorlatban magam is tapasztaltam, az informá
lis kommunikációs csatornák a szakemberek leg
inkább favorizált információforrásai közé tar
toznak. Ezért a mezőgazdasági információszol
gáltatásoknak némi felelősséget magukra kell
vállalniuk a személyek közötti ilyenfajta kommuni
káció előmozdításában. Egy szaktanácsadó a
vele készült interjú során így fogalmazta meg vé
leményét: ,A számítógép fetisizálása Magyaror
szágon a nem ismertségéből ered. Túlértékeljük
a számítógép lehetőségeit, de amit ténylegesen
tud, azt nem értékeljük reálisan. Ez ellentmon
dásnak tűnik. Egy módszer kidolgozásához nem
elegendő: személyes kapcsolat kell.” Technicizálódó világunkban nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
hogy az információ elsősorban olyan humán ér
ték, amely nemcsak megosztható másokkal, de
örömet okozhatunk és segíthetünk is vele egy
másnak. A kizárólagosan számítógépre alapozott
rendszerek külföldön sem hozták meg a várt
eredményt.
A mezőgazdasági információellátás „elektro
nizálásának” néhány ajánlott szempontja:
♦ A termelők szívesen fizetnének a lénye
ges információkért;
♦ Minél kevésbé hozzáférhető az informá
ció (zárt rendszer), annál nagyobb a ter
melők, mint konkurensek érdeklődése az
informatikai rendszer iránt;
♦ A szolgáltatók először a technológia elsa
játítása, a népszerűsítés érdekében a
nyílt rendszereket (minél több előfizető
vel) részesítsék előnyben, majd az előfi
zetők igényeinek folyamatos elemzésével
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♦

♦

♦

♦

a különböző felhasználói rétegeknek szó
ló speciális információkat zárt rend
szerben adják közre.
Mindig az információ aktualitása és tartal
ma döntse el annak nyílt, illetve zárt rend
szerbe való bekerülését.
A közreadás módszerének szorosan
kapcsolódnia kell az információgyűjtés, feldolgozás és -tárolás technológiájához.
A rendszer mind a szolgáltatótól, mind a
felhasználótól azonos gondolkodásmó
dot, pontos módszertani szemléltetést, il
letve végrehajtást követel.
Képzett személyek alkalmazása szüksé
ges, akik hatékonyan tudnak dolgozni a
rendszer kétoldali telekommunikatív kié
pítésén, működtetésén.

„Ha gondolat László)

legyen meredek.” (Németh

A tudományos eredmények „lefordítása” a
gyakorlat szintjére rendkívüli feladat, amit a piaci
kényszer egyre sürgetőbben követel. A magángazdaságok elterjedésével különösen nagy gond
az egyéni gazdák információellátásának megol
dása, a kialakítandó rendszer által adott informá
ciók iránti bizalom ébresztése, vagyis annak a
feszítő ellentmondásnak a feloldása, amit a
gazdálkodók új információk iránti csillapíthatatlan
igénye sürget, de ugyanakkor az egyéni és a tör
ténelmi tapasztalatukból következő bizalmatlan
ságuk jelent minden új információval szemben.
Más országokban már eljutottak ahhoz a fel
ismeréshez, hogy a farmerek rengeteg gyakorlati
információval rendelkeznek a földjükről és tala
jukról, növényeikről és állatállományukról. Az ál
taluk alkalmazott technikák és módszerek gyak
ran hosszú generációk tapasztalatán vagy gon
dos megfigyelésen alapulnak.
A nemzetközi tudományos ismeretek kombi
nálása a helyi ismeretekkel a gazdálkodók szá
mára sokkal elfogadhatóbbá tenné a kialakítandó
rendszert.
(Gyakori kritikaként említették a szakemberek
az interjúkban, hogy a szakirodalomban túlhang
súlyozzák a külföldi technológiák, fajták népsze
rűsítését.)
Ha rá lehetne venni őket arra, hogy megfelelő
segítséggel saját képzettségüknek megfelelő
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színvonalon tapasztalataikról, vizsgálódásaikról
közleményeket írjanak, akkor kialakulhatna az
ún. nem hagyományos irodalom, ami az első lé
pés lehetne a dokumentált ismeretek terén.
Vizsgálatom során több olyan gazdával talál
koztam, akiknek jó néhány „találmánya” van,
ezek teljesen feltáratlanok; üzemi szakemberek
körében ugyanezt tapasztaltam. Arra ugyan nem
tudtam rávenni őket, hogy ezt leírják, de megfele
lő szervezéssel meg lehetne oldani a tapasz
talatok összegyűjtését. Új információ kategóriákat
lehetne kialakítani: pl. gazdálkodó közösségek ál
tal használt információ, vagy szájhagyomány út
ján terjedő információ.
Az elméleti szakemberek nálunk csakúgy,
mint külföldön, nem fognak lelkesedni az ötletért,
mégis pl. a Himalája hegyi farmergazdaságok
számára kialakított rendszert így tették hatékonynyá a hagyományok gyűjtésével, a modem tudo
mányos eredményekkel együtt való közrebocsá
tással a potenciális felhasználókban bizalmat
ébresztve az új ismeretek iránt is.

Helyi inform ációcentrum = könyvtár + „telekunyhó” ?
Vizsgálataim számadatai és az elhangzott vé
lemények egyértelműen jelzik, hogy szakem
bereink az információszerzésükhöz szükséges
szakirodalmat a kisebb településeken nem annyi
ra a könyvtárakban, mint inkább a munkahelyü
kön találják meg. Az új tulajdonviszonyok kialaku
lásával, a farmergazdaságok szervezésével
azonban ez a helyzet gyökeresen megváltozik.
Igen kicsi a lehetőség rá, hogy pl. az új mezőgazdasági vállalkozóknak - akik gyakran szakmai
múlt hiányában kezdenek hozzá e tevékenység
hez - módjuk és lehetőségük lesz tájékoztató in
tézmény segítsége nélkül hozzájutni a legújabb
információkhoz.
Agrárszakembereink információéhségét a
kistelepülések többnyire alacsony infrastruktú
rájú, elhanyagolt könyvtárai nem tudják csillapíta
ni, mégis a mezőgazdasági információellátás
megszervezésében kár lenne figyelmen kívül
hagyni a hagyományokkal rendelkező közműve
lődési könyvtári hálózatban rejlő lehetőségeket. A
már működő hálózatot támogatva pl. számítógép
elhelyezésével - e könyvtárakat lehetne legin
kább helyi információs centrumokká fejleszteni.
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A szűkös gazdasági keretek között működő
könyvtárakra egyre nehezebb teher hárul, mert a
praktikus, gyakorlatias ismeretek iránti igény még
sohasem volt ekkora: az új információk iránti
igény és a szolgáltatás lehetősége közti feszült
ség pedig egyre nehezebb helyzetet teremt. Ez
zel egyidőben megoldásra vár a vidéki agrár
szakemberek szakmai információkkal való szer
vezett ellátása: logikusan adódik a következtetés
a két párhuzamosan futó, de ugyanarra a térség
re, gyakran ugyanazon személyekre vonatkozó
szolgáltatás összekapcsolásának lehetőségére.
A központi erőforrások koncentrálásával, a
kulturális és földművelésügyi tárcák együtt
működésével a már meglévő intézményhálózatot
az elmaradott vidéki térségek igényes szakmai
kulturális központjaivá lehetne alakítani.5 A kiste
lepülések könyvtáraiban a mezőgazdasági szak
mai információszolgáltatás felvállalása olyan mi
nőségi változást eredményezne, amelynek hatá
sa a közművelődési funkció erősödését is
szolgálná!
Ugyanez az elképzelés, mint alulról jövő
kezdeményezés is megvalósulhatna a svéd „telecottage” (magyarul „telekunyhó”) mozgalom ha
zai adaptálásával.6 Az ötlet, a falu-város kü
lönbségeinek megszüntetésére tett többi kezde
ményezés között talán a legsikeresebb és
világszerte teljed.
A tájékoztató állomás - telekunyhó - kialakí
tásában nem a modern információs eszközökön
van a fő hangsúly, hanem azoknak a vidéki térsé
gek fejlesztésére irányuló szolgáló szerepén. A
program legfőbb célja, hogy a vidéki szakem
bereket megtanítsa a mindennapi életükhöz
szükséges információtechnológia elsajátítására,
önbizalmukat növelje, a városi emberrel szemben
érzett lemaradást csökkentse.
A siker biztos záloga, hogy a megvalósítás
ban - a tervezéstől a kivitelezésig - részt
vesznek az érintettek, a potenciális használók,
azaz a helyi lakosság. A telekunyhó szolgáltatá
sai által egyetlen nagy kulturális és információs
hálózattá alakulnak a falvak a városokkal. Va
rázsa éppen abban rejlik, hogy a helybéli lakosok
tetszésük és igényeik szerint maguk működtetik
maguknak a rendszert.
A telekunyhók a közérdekű tudnivalókon kívül
el tudják látni a kis- és középvállalkozói réteg
szakmai információellátását, kiemelten az agrár
területet, részt vállalhatnak a távmunkavégzés
ben, a számítógépes távoktatásban, a falusi turiz
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mus fejlesztésében-, ígéretes lehetőségeket tarto
gat a közeledő expo is. A valódi igényekre alapo
zott, népszerű szolgáltatások kiválasztásával finn
tapasztalatok szerint röviddel a beindulás után
önfenntartóvá, később pedig szerény nyereséget
termelő vállalkozássá is kinőheti magát egy-egy
telekunyhó. Bár közülük külföldön csak keveset
telepítettek könyvtárakba, nálunk azonban adott
az intézményrendszer, amelyre építeni lehetne.
Az ötlet hazai megvalósítása nemcsak a kistele
pülések könyvtárainak túlélését segítené, hanem
a szolgáltatásokkal a napi életben való intenzív
jelenléttel változtatni lehetne a könyvtárügy iránt
mutatkozó közömbösségen: a fenntartók na
gyobb erkölcsi-anyagi támogatását, a szakma
presztízsének emelkedését eredményezné.

Az információtermelés néhány humán vonat
kozása
A problémamegoldás, a tanulási képesség és
a kreativitás a legmagasabb rendű humán intel
lektuális készségek közé tartoznak. Ezek azok a
készségek, amikben a számítógépek belátható
időn belül nem lesznek jobbak az embernél. A
jövő e kritikus készségeinek fejlesztése korunk
egyik legnagyobb kihívása.
Nem véletlen, hogy pl. a kanadai vezetőkép
ző tanfolyamon önálló oktatási modult szentelnek
a személyi értékrend megtárgyalásának, és a kö
telező irodalom közé tartoznak Faulkner, Doszto
jevszkij és Tolsztoj egyes művei is.
Az utóbbi évtizedek nem bíztak sokat az em
berek öntevékenységére, kezdeményező kész
ségére, hanem az „innováció felülről - alkal
mazkodás alulról” szabály érvényesült. „Végre
hajtó” típusú emberekre volt szükség, amit a
szocializáció különböző - iskolai, családi, politikai
- mintái alapján ki is formáltak. Ma, amikor oly
nagy szükség lenne a kezdeményezőkészségre,
az új iránti fogékonyságra - az erről leszoktatott
emberek nehezen igazodnak a szokatlan, meg
változott körülményekhez.
A szocialista rendszerek bizalmatlanok voltak
a szoftverrel és a szoftvertermelőkkel. Nem vélet
lenül, mert a tudástermelés, a tudásáramoltatás
külsőleg szinte irányíthatatlan. Úgy is nevezhet
jük ezt a jelenséget, hogy a homlokcsont az a fal,
amely előtt minden erőszak megtorpan. Azaz az
információátadásra senkit nem lehet kényszerí
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teni (ahogy vizsgálatomban az említett 3 fő szaktanácsadó nem adja tovább ismereteit), a tudást
sem lehet úgy elvenni, mint a tizedet, vagy bármi
féle adót.
Az információt szolgáltató szakember egyéni
ségének, emberi tulajdonságainak megnöveke
dett szerepe van a rendszer működésének sike
rében. Az információs dolgozó felelőssége meg
nő, amikor gyakran egymaga áll szemben egy
nagy és drága számítógépre alapozott rend
szerrel; oda nem figyelésének, érdektelenségé
nek, a termelési folyamatokhoz viszonyuló ellen
séges magatartásának jóval súlyosabb ára van,
mint ami egy „egyszerű” munkás felelőssége a
termelésben. Ebből adódóan a szolgáltatásban
dolgozóknak nagyobb önállóságra és szabad
ságra van szükségük, mint a tárgyi árukat előállí
tók többségének, és a motiválásuk sem hajtható
végre hajcsár módszerekkel. Nem véletlen, hogy
a nagyvállalatok (pl. General Electric) kiemelik
beosztotti státuszukból az információtermelőket,
és önálló „bolygóvállalatokba” helyezik őket.
Ahhoz, hogy átalakuló társadalmi-gazdasági
életünk információs kihívásainak meg tudjunk fe
lelni,
Shakespeare-rel szólva, hogy „lépteinket a
világ ritmusához igazítsuk” (Coriolanus) nemcsak
önmagunknak, hanem az általunk nyújtott szol
gáltatásoknak is meg kell újulnia. Ha nem akar
juk, hogy a jövőben a könyvtárakat csupán mint
kulturális emlékműveket tartsák számon, akkor a
jövő igényeire irányuló rugalmassággal, nyitott
sággal kell az elvárásoknak minőségben és for
mában is megújult szolgáltatásokkal elébemen
nünk.
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A megoldandó feladat ugyanis nem keve
sebb, mint választ adni arra, amit egy agrárszak
ember a vele készült interjú során így fogalmazott
meg: ,JKz a gond az információnál, hogy nem is
tudom, hogy mi az, amit nem tudok, vagy mi az,
amit meg kellene tudnom, vagy mi az, amit meg
tudhatnék nagyon egyszerűen, de fogalmam
sincs róla, hogy hogyan. Hiányzik egy megyei in
formációszolgálat.
”

Irodalom

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

MONSPART Judit: Agrár szakemberek információs igé
nyei. = Könyvtáros. 1990. 3.sz. p. 128-134.
MONSPART Judit: A szaktanácsok tárházai a könyv
tárak. In: A vállalkozó mezőgazdaság szaktanácsadó
szolgálata. Budapest: Economix Rt. 1991. p. 195-216.
EVANS, J. F.: „Potential Computer-Based Information
Services fór New South Wales Extension Officers”, Division of Extension Services of Australia (1980).
SATTAR, A.: Information - seeking behavior of agricultural extension specialists, its impact on the management
of information servjces. In: The use of information in a
changing world. A. van dér Laan and A.A.
Winters. Elsevier Science Publishers B. V. (North Hol
land) 1984. p. 299-309.
MONSPART Judit: A mezőgazdasági szakmai tájékozó
dás igénye, lehetősége és gondjai vidékén. = Gazdálko
dás. 1992. 12. sz. p. 70-79.
„Telekunyhók” a vidék fejlesztéséért: Hogyan építsünk
tájékoztató állomást? : Szakirodalmi szemle / [fel. szerk.
Kovács Emőke]. - Bp.: OSZK-KMK, 1992. - p. 85.
SZABÓ Katalin: A „lágyuló” gazdaság. Bp. 1989. KJK. p.

112.

237

Mottó: „Kétségbeejtő helyzetek nincsenek, csak kétségbeeső
emberek vannak”

Egyházi iskolák,
könyvtárak: múlt, jelen
es jovo

Kovács Mária

238

Prológus

Múlt év végén jelent meg újra, változó, bővülő
formában a Művelődési Minisztérium „Egyházak
Magyarországon, 1992'A c. kiadványa, amely
többek között a magyarországi egyházak, szerze
tesrendek, egyházi iskolák név- és címjegyzékét
is közli.
Önmagában egy címjegyzék ritkán ihlet meg
bárkit is arra, hogy cikket írjon belőle. De e sorok
írója a Deák téri Evangélikus Leánygimnázium
ban töltött el nyolc boldog és meghatározó évet,
és az azóta eltelt évek fájdalmas emlékein át
ezen a ponton találkozott az említett címjegyzék a
mai, tulajdonképpen „kívülálló” (angol diplomás)
könyvtáros érdeklődésével. A listában szereplő
120 egyházi iskola (néhány szerencsés, nem ál
lamosított intézmény kivételével) vajon hogyan áll
talpra, és hogyan indítja be újra a tanításhoz elen
gedhetetlen könyvtárát? Maradt-e valami abból,
ami volt, visszakapja-e, amit elvettek tőle? Van-e
pénz, adomány, ötlet új könyvek beszerzéséhez?
Van-e szakember vagy szakmai segítség az állo
mány feldolgozására, a tanárok és a diákok ren
delkezésére bocsátására (és úgy mellesleg a fia
taloknak a könyvek, a könyvtár világába való be
vezetésére)? Van-e helyiség a könyvek, az
olvasók számára?
Ezekből a kérdésekből egy kérdőív született,
melyet az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár segítségével elküldtünk a kiadványban
szereplő 120 címre. (A kérdőívet Id. a függelék
ben.) A válaszokra várakozás közben volt idő a
múltban kutatni. Ez a kutatás sok irányba elveze
tett, elsősorban az ország egyes jelentős egyházi
könyvtárainak eredetéhez, kincseinek megisme
réséhez. Történetüket olvasva kibontakozott a
„könyvek sorsának” megrázó krónikája is, a török
hódoltságtól az ellenreformáción és a II. Világhá
ború pusztításain keresztül az 50-es évekig. Min
dennek elmondásához nem cikk, hanem könyv
kellene - de ízelítőt egy cikk is adhat belőle.
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I. A múlt

Fata libelli
Úgy tűnik, a Pápai Református
minden kor pusztításából jutott. ’* Mária
Terézia királynő száműzetésbe kényszeríti a kol
légiumot, melynek következtében könyvtára
szétszóródik (egy része az Eszterházyak magánkönyvtárába kerül). Amikor 1802-ben Napóleon
elfoglalja Pápát, s ott 2 órás szabad rablást enge
délyez, a könyvtárnak megkegyelmez, ami átme
netileg megmenti a könyvtárat. A II. Világháború
alatt hadikórházzá alakítják, s ez idő alatt sok ér
ték magánkézen át, elvész örökre. A visszaköltözés 1948-ra fejeződik be... 1951-ben megszűnik
a Teológiai Akadémia, 1952-ben a Református
Gimnázium. A könyvtár olvasói, kutatói legna
gyobb részét is elveszíti - ma a gimnázium könyv
tára a nulláról indulók között van.
1531-től működik iskolai könyvtárként a
Sárospataki Nagykönyvtár4. A római katolikussá
lett fejedelem, II. Rákóczi György, felesége Bá
thory Zsófia, s I. Rákóczi Ferenc idején a diákok,
tanárok a könyvtár töredékét a jezsuitáktól ment
ve Erdélybe menekültek. Amikor Thököly Imre el
foglalta Patakot, visszatértek, de Thököly bukása
után ismét menekülniök kellett. A nyugalom csak
1704-től állt vissza. Számos könyv mégis túlélte a
német zsoldosok kvártélyozását és a többszöri
gazdaváltást. A jezsuitákhoz került könyvek végül
a sátoraljaújhelyi piaristáknál kötöttek ki.5 Volt a
könyvtárnak olyan könyve, ami 1623 és 1628 kö
zött került ki az iskola könyvtárából, hogy aztán
1964-től nyolcadik tulajdonosként az Akadémiai
Könyvtár birtokolja.
A Pannonhalmi Bencés Apátsági Kolostor
Nagykönyvtára6 az egyetlen olyan szerzetesi
könyvtár hazánkban, mely abban a környezetben
él, amiért létrejött. A monostorban végig bencés
szerzetesek éltek, tanítottak, lelkipásztorkodtak.
Még Géza fejedelem telepítette le őket itt, fia,
Szent István pedig a levert Koppány minden né
pét és birtokát a monostor adófizetőjévé tette. Az
azóta elmúlt ezer év azért itt sem telt el esemény
telenül. 1786-ban II. József feloszlatta a kolostort,
és az csak 1802 után telt meg újra élettel, az ak
kor már tanítórenddé alakult bencések gimnáziu
mának központjaként. Kezdettől fogva volt köny
táinak
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vesházuk, ami ide-oda vándorolt, mai helyén
csak a múlt század derekán rendezkedett be.
Máig az ország legszebb, legtágasabb könyv
tárterme. A könyvanyag zömét papok, szerzete
sek és főként a tanári életre felkészülő növendé
kek igényei szerint válogatták. A könyvtár nem
annyira az iskolai, mint inkább a diákotthoni élet
tel fonódott össze. Az állomány legnagyobb ré
szét az elmúlt másfél évszázadban gyűjtötték már 1986-ban meghaladta a 300 000 kötetet. Egy
terv a jövőre7: A monostor megalapításának
ezredik évfordulója alkalmából 1996-ban a kommunikáció-mottójú világkiállításhoz „Kommuniká
ció Isten és ember között” témakörű rendezvé
nyével kíván kapcsolódni.
A ma Kelet-Európábán egyetlen, Országos
Rabbiképző Intézetnek már 1877-es alapítása
előtt volt könyvtára.8 Az 1930-as években gyara
podása leállt, de feladatát 1944-ig betöltötte.
1944. március 19-én az épületet „kisegítő toloncházzá” alakították a nácik. A külföldre szállított
3000 kötet csak Prágáig jutott el, ott megtalálták
őket és 1989-ben(!) végre visszakerültek Buda
pestre. Az 1944-ig kiépített állományból mintegy
26 000 kötet maradt meg. Mai, több mint 100 000-es
állománya tudományos értékben, érdekességben
bármelyik egyházi könyvtáréval vetekszik.

Az 50-es évek
A rombolást magát célul tűző, általános,
részben szervezett, részben tudatlanság által
okozott károk hőskora az 50-es évek, egyúttal
egyes emberek hősies és eredményes mentési
akcióinak története is. Ekkor járja Benda Kálmán
(jövendő akadémikus és 1980-tól a Ráday Gyűj
temény és Könyvtár igazgatója) kerékpáron Tolnát-Baranyát, pusztuló iratokat mentve, ekkor
veszi nyakába az országot Andocstól-Zircig az
Országos Könyvtári Központ (OKK) brigádja,
hogy a szerzetesi könyvtárak értékeit mentse (él
ményeiről kiadó után kiáltó kéziratban* számol
be).® íme e hátborzongató krónika néhány
gyöngyszeme:
♦ Somogytarnócán a Széchenyi kastély
könyvtárát az Állami Gazdaság volt veze*

Ismertetését a Könyvtári Figyelő. Új folyam 1.(37.)
1991. 1.sz. 113-115.p. alatt közöltük. (A szerk.)
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tője az udvaron elégette. A kérdőre vont
pította az iskolák számát, melyek igen magas
színvonalon működtek. (Most értettem meg azt a
tanácselnök így vélekedett: ,A könyveknek
manapság annyit emlegetett helyzetet, mely sze
nem volt értékük, hiszen idegen nyelven
írottak voltak."
rint a kisebb helységekben, ahol az egyházak az
♦ A csornai Premontrei Prépostság könyv
egyetlen iskolát követelnék vissza, e fenomén
magyarázata talán a XVI.században keresendő.)
tárának jelentős gyűjteményét „olyan álla
A protestánsok tudatosan igyekeztek iskolái
potban találtuk” - írja Borsa Gedeon és
kat a középkori skolasztikus oktatás színvonala
Wix Györgyné
-az Alexandriai
Könyvtár lehetett, mielőtt odavetették az
fölé emelni, új, világi értelmiség kialakítására tö
első gyújtó fáklyát.”
rekedtek. Életre hívták a klasszikus görög-latin
műveltséget, és az új eszme átadására hivatott
♦ Egerben pénz híján az Irgalmasok Kórhá
iskolarendszert: a kollégiumot.
zának jó erőben lévő és jámbor, de nem
„1948 áprilisában a református egyháznak
épelméjű ápoltjai rakták ki a könyveket; a
még két óvodája, 1024 elemi iskolája, 3 férfi és
süketnéma intézetté alakult Szervita
egy női tanítóképzője, 14 polgári iskolája, 19
rendház 3000 kötetéből az államnak jutó
és 5 leánygimnáziuma, 4 szakközép- és szakis
részt a kis süketnéma gyerekek adogat
kolája, egy jogi és 4 teológiai akadémiája volt az
ták kézről kézre láncot képezve, s így
országban. Ehhez képest ma egyházunknak min
hordták a tűzoltó kocsihoz elszállításra.
den oktatási intézményt beleértve, összesen alig
♦ A Kalocsai Jezsuita
bán érke
félszáz iskolája van” - nyilatkozta 1992-ben Ladá
zéskor a rendtagok szobáiból ideborított,
nyi
Sándorteológusprofesszor.10
„másfél méter magas szemétdomb” miatt
Kik lehettek könyvtárosok valamikor régen
nem fértek a könyvespolcokhoz, csak
ezekben az iskolákban? Szóljon a Sárospataki
miután az egészet átforgatták. Éjjelitől ősNagykönyvtár: ,A tanítók azt választották könyv
nyomtatványig mindent találtak (a brünni
tárnoknak, aki ’i
okos,jámbor, tanult, józan
kiadású Thúróczi krónika egyik felét leve
megpróbált hűségű és becsületes, s akinek szak
lenként szedték össze...).
értő munkássága és szorgos gondoskodása által
♦ A pécsi rendházak feloszlatása követ
a közösség könyvei és irományai megőriztetnek
keztében kialakult helyzetet a főmentő,
és közhasználatra kiadatnak.’ A kitűnő tanulók
Kőhalmi Béla így foglalta össze: az ajtók
közül is a legjellemesebbet választották könyv
feltörve, a könyvek a földön, a katalógu
tárnoknak."
sok szétszedve-szétszórva. A pécsi
,Az evanglikusok a reformáció óta a templo
jezsuitákná\ úgy intézkedtek, hogy köz
mok mellé iskolát is építettek" - mondja Fabinyi
vetlenül a Papírhulladékforgalmi Nemzeti
Tibor egyháztörténész professzor.11 ,A történelmi
Vállalatot értesítették, ezért a külföldön ér
Magyarországon 35 középiskolánk volt, a Horthy
tékesíthető, drága pénzen eladható köny
korszakban 12. A háború után mi voltunk az
vek mindjárt a zúzdába kerültek.
egyetlen egyház, melytől minden iskoláját elvet
Az OKK „mentőbrigádja” (elnevezés tőlem!
ték. Pillanatnyilag (1992) öt középiskolánk van,
K.M.) a szerzetesi könyvtáranyag átválogatását
köztük a még nem saját épületében működő
1952-re befejezte, s ekkor meg is szűnt, miután a
Deák téri gimnázium, egy általános iskolánk és
szovjet könyvtárügyi szakértő leszögezte: „
több óvodánk."
intézmény a Szovjetunióban nincs."
***

Az 1933-as Pedagógiai lexikon szerint Ma
gyarországon akkor az 59 tanító-, tanítónő- és
óvónőképző intézet közül 45 volt felekezeti (33
római katolikus, 7 református, 3 evangélikus, 2 iz
raelita), a 162 középiskola közül pedig 84. Ez a
felekezeti megoszlás más volt a XVI. században,
amikor 168 iskolából 134 a reformáció irányítása
alatt állt. A reformáció jelentős mértékben gyara
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1969-1989
A háborút követően több évtizeden át az egy
házi könyvtárügy a magyar könyvtárügy perifériá
ján vegetált. A csöndet a református egyházi
gyűjtemények 1969. februári szakkonferenciáján
Mátrai László akadémikus előadása törte meg,
Mátrai ugyanis kijelentette, hogy az egyházi
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könyvtárak nemcsak könyvmúzeumok (régi be
idegződést! téves felfogás), hanem egyedülálló,
pótolhatatlan, gazdag anyagukkal a mai tudo
mányos élet aktív műhelyei is.12
Ezután indultak meg a különböző akciók an
nak érdekében, hogy ezek a könyvtárak ismét be
kapcsolódhassanak a magyar könyvtárügy vér
keringésébe. Elindult a feltáró munka: 1975-re az
egyházi könyvtárak muzeális értékeit központi
nyilvántartásba veszik és védetté nyilvánítják (el
sőként a református egyház 5 könyvtárát). Az
OSZK 1979-ben sorozatot indít Magyarországi
egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai címmel.
Először a Tiszántúli Református Egyházkerület
Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa
készül el, majd követi a Pannonhalmi Főapátság
Könyvtára, a budapesti Ráday Gyűjtemény, a
Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagy
könyvtárának katalógusa, majd az Egri Főegy
házmegyei Könyvtáré és végül a Dunántúli Refor
mátus Egyházkerület Nagykönyvtárának (Pápa)
kéziratkatalógusa.
1981-ben a IV. Országos Könyvtárügyi Kon
ferencia összefoglalja az egyházi gyűjtemények
előtt álló problémákat, és kijelöli a célokat. A re
formátus egyház ismét vezet, ugyanis Törvénykönyvének 1967. évi III. törvénycikke 6. része így
foglal állást: ,A gyűjtemények munkatársául
olyan főiskolai végzettségű és lehetőleg lelkészi
képesítésű egyháztagot kell alkalmazni, akinek
megvan a kívánt szakképzettsége, vagy tudo
mányos, illetve szakmai munkásságánál fogva al
kalmasnak minősül a gyűjteményi szolgálatra."
Ez találkozik a konferencia célkitűzéseivel is.
1989. április 11-én a Magyar Tudományos
Akadémia Elnöksége határozatot hoz13, melyben
egyetért a Művelődési Minisztérium előterjeszté
sével: meg kell szüntetni az egyházi intézmé
nyekkel szembeni diszkriminációt tudományos
közéletünkben, biztosítani kell az egyházi könyv
tárak egyenjogú részvételét a hazai tudományos
életben és a felső oktatásban, és az egyházi ku
tatókat egyenjogúvá kell tenni. ,Az elnökség
szükségesnek tartja a vallástudományokat a tu
dományos minősítés rendszerébe beilleszteni.”14
Már 1987-ben a magyarországi református
egyház négy egyházkerületének gyűjteményéből
három (Debrecen, Sárospatak, Budapest, Rá
day) megkapta az egyházi könyvtárak számára
elérhető legmagasabb, II. osztályú „tudományos
könyvtárrá” minősítést. A megnőtt olvasói forga
lomban részt vesznek középiskolai diákok is, akik
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iskolai dolgozataikhoz keresnek irodalmat. A ma
gasabb nívóhoz szokott patinás pápai könyv
tárból elhangzik róluk a kritika: „Feltűnő a tájéko
zatlanságuk és az olvasottság hiánya, különösen
a humán alapműveltség terén”. Könyvtári kiállítá
sok bemutatása és kalauzolása során a résztve
vő általános és középiskolai csoportok diákjait
nehéz aktívvá tenni, érdeklődésüket felkelteni.
Szembetűnő, mennyire nincs világképük, törté
neti áttekintésük. Néhány elvont fogalmat ismer
nek (elnyomás, forradalom, kapitalizmus, nép,
főurak stb.), de nincsenek tisztában e fogalmak
valós értékével, históriai tartalmával és egyáltalán
nem látják az összefüggéseket. (Erről ír Köpeczi
Béla akadémikus is „Műveltség és minőség” c.,
1983-ban megjelent könyvének „Az ifjúság múlt
és hagyományképe” c. fejezetében.) Ezen a hely
zeten valóban változtatni kellene.

II. A JELEN
Amikor Harmati Béla püspököt a külföldiek ar
ról kérdezik, mennyi nálunk az evangélikus egy
ház tagsága, a püspök azt az anekdotát szokta
idézni, mely szerint állítólag XXIII.János pápa,
amikor megkérdezték, hányán dolgoznak a Vati
kánban, elgondolkodott, majd ezt felelte: „Körül
belül a fele.”15
A statisztika hasznos, de valóban könnyen
félrevezető eszköze lehet egy helyzet felmérésé
nek. Mégis, különböző okokból, amíg jobbat nem
találunk helyette, meg kell elégednünk vele.
Az egyházi könyvtárak gyűjteményeinek tör
ténetével, sorsával való ismerkedés közben a ki
küldött kérdőívekre befutottak a válaszok. Az
1948 nyarán Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére államosított 6505
egyházi iskola16 120 mára újra működő utódának
száma rögtön eggyel csökkent, amikor az egyik
címzett telefonon kikérte magának, hogy egyházi
iskolának minősítsék...
A megmaradt 119-ből 1993. január 31-ig mind
össze 37-en válaszoltak - vagyis, némi jóindulat
tal, minden harmadik. Nem tudom, hogy ez az
arány kérdőívek visszaküldésénél kb. „normális”nak ítélhető-e? Sajnálatos (bár érthető), hogy ép
pen azoknak az iskoláknak a többsége nem írt,
melyek a legnehezebb helyzetben vannak. Elkép
zelhető, hogy ahol a krétától a ma már nélkülöz
hetetlen számítógépig, minden probléma, ott, ha
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a könyvek beszerzése meg is indult, könyv
tárhelyiségről, könyvtárosról és feldolgozásról ér
deklődni egyenesen tapintatlanság.
A kérdőívekre az ország minden részéből ér
kezett válasz: Balassagyarmat, Békés, Bonyhád,
Budapest, Debrecen, Eger, Gyula, Hajdúdorog,
Jászberény, Kaposvár, Kapuvár, Kecskemét, Kis
kunfélegyháza, Makó, Mezőtúr, Mór, Nyíregyhá
za, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Siklós, Sopron,
Szeged, Szentendre, Vác, Veszprém - ezek közül
20 gimnázium (némelyik általános és szakközépiskola is), 7 általános iskola, 5 főiskola, 1 Theológiai Akadémia, 1 Rabbiképző és 1-1: Református
Egyházközség, Egyházi iskola, Háziasszonykép
ző. Felekezeti megoszlásuk: 18 római katolikus, 7
református, 5 evangélikus, 1 izraelita és 1-1: gö
rög katolikus, Evangéliumi Pünkösdi Közösség,
Keresztény, Egyházi Iskola.
A feltett kérdések, alkalmazkodva az általá
ban kezdetlegesnek minősíthető állapotokhoz,
igen egyszerűek. Megfogalmazásuk három célt
szolgált: 1.) Adatrögzítés (a történeti háttértől a
szakmai helyzet felméréséig), 2.) Az általános
problémák megvilágítása, és 3.) A figyelem felhí
vása. „Segítsenek, hogy segíthessünk” - írtuk.
Voltak, akik konkrét segítséget kértek, túlnyomórészt a „szakszerű feldolgozással" és a kataló
gusszerkesztéssel kapcsolatban, de voltak a tá
rolással, a restaurálással, sőt a beszerzéssel
kapcsolatban felmerült kérdések is. A Fasori
Evangélikus Gimnázium pl. felajánlott olyan régi,
a tanítás céljára már nem megfelelő termé
szettudományi műveket, melyeket szívesen to
vábbadnának. Voltak olyanok is, akik bár nem
kértek segítséget, de válaszaikból nyilvánvalóvá
vált, hogy szükségük lenne rá.
A pénzhiányt nem számítva (hisz melyik
könyvtár nem küszködik vele) két fő problémát
mutatnak fel a válaszok. Az egyik a nagykönyvtá
rak értékeinek méltó őrzésével és szakszerű fel
dolgozásával, a másik a használók (kutatók, diá
kok) megfelelő ellátásával kapcsolatos gondok,
melyekhez a tárolás gondjai is hozzátartoznak.
A kérdőív első része a könyvtár államosítás
utáni sorsára kívánt fényt deríteni. Huszonkilenc
könyvtár létezett az államosításkor, 3 nem, 3 új,
kettőt nem államosítottak. Részben vagy egé
szen széthordták 13 könyvtár gyűjteményét, a
többi könyvtár állománya az utódé lett. Nyolcán
nem ismerik könyvtáruknak az államosítást köve
tő sorsát. Mindettől függetlenül, arra a kérdésre,
hogy „visszaigényelhető-e, amit elvittek”, egyet
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len könyvtár jelenti, hogy „
visszakapott 93
darabot’, és még ketten „remélik”, hogy vissza
kapják könyveik egy részét (egyiküknél már meg
indult az átadás.) Nulláról nyolcán kezdtek gyűjteni.
A kérdőív második fele, a 6. kérdéstől, a
szakmai és működési feltételekre irányult: meg
vannak-e forrásaik a könyvbeszerzéshez? Mivel
a kérdés megfogalmazása pontatlan volt - a pénz
ügyi forrásokra kívánt rákérdezni - , sokan félreér
tették, s forrásul könyvesboltot, könyvtárellátót ír
tak. Volt, aki diszkréten csak ennyit írt: „Vannak
források”, más még ennyit sem: „Igen”.
Többen, egyelőre kizárólag bel- és külföldi jó
tevők, egyének és intézmények adományaira
szorulnak („a gyermekeket és kultúrát szerető
emberek adományaira” - írják Makóról), vagy a
papi hagyatékokra építenek, mint valaha régen
(van, ahol ezekből duplumok eladásával pénzhez is
jutnak). Másoknak jut a költségvetésből, tanszéki
keretből, vagy a megyei könyvtártól kap kölcsön
és ajándékba könyveket. Csaknem mindenki pá
lyázik a Pro Cultura és más alapítványokra.
A könyvtárat vezető személy - már a jelen hely
zetben reménykeltőén - 23 esetben könyvtáros,
13 esetben rendelkezik szakmai diplomával, 9
esetben teljes időben látja el a munkát, a többi
részidőben, a maradék tanár. Van, ahol többen
vesznek részt a munkában, a könyvtáros, a tanár
és a diákok. Van köztük könyvtárosi diplomával
rendelkező tanár is.
A katalógusok sorsa is biztató: 28 helyen van,
4 helyen egyáltalán nincs, 5 helyen „egyelőre
nincs”. Három helyen viszont már gépesítették.
A „Van-e állandó helyiség?” kérdésre 29-en
írták, hogy van, ebből 20-nak van állandóra be
rendezett, 9-nek ideiglenesen szabaddá tett he
lyisége - a többinek nincs. Egyik iskola a pincéből
alakított ki könyvtárat úgy, hogy a fontosabb
könyveket az osztályban tartja, egy másikban az
iskola alagsorában és az iskolával szembeni vá
lyogépületben helyezték el a könyveket - egyik
sem száraz, és nem is fűthető: a szellőztetés és
az állagmegóvás tehát nagy gond. Ahol semmi
lyen helyiség sem áll a könyvtár rendelkezésére,
ott a könyvek elhelyezése, használata (heiybenolvasása és kölcsönzése) sokféle, megoldást kí
vánó problémát jelent. Legtöbb helyen a folyosón
szekrényekben, vagy a tanáriban, esetenként
osztályokban tartják a könyveket, a kölcsönzés
többnyire megoldatlan.
Korszerű technikai eszközökben is nagy a
hiány. Semmije sincs 19 könyvtárnak, 5 helyen az
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iskola eszközeit használják. Saját számítógépe
13-nak van, másológépe 7-nek („de a telefont ki
kapcsolták” teszi hozzá az egyik). Saját számító
gépe és másológépe csak 2 könyvtárnak van.
A „tetszés szerinti megjegyzések” közül érde
mes a következőket idézni:
A Szegedi Hittudományi Főiskola történeti
tanszékvezető tanára, egyben a könyvtárvezető
je írja: „A Főiskola 1930-tól 1948-ig csak részlege
volt a Kálvária sugárúton létezett és a Jezsuita
rendtől fenntartott Collegium Aloysianumnak. Ott
volt egy 80 000 kötetes, igen nívós könyvtár. An
nak kb. 1/10 része maradt meg, amit idejében
elástak s 1960 után részletekben újra előszedve
idehoztak. - Azon könyvek némelyikének igen ér
dekes a provenienciája. Személyem bejárta a
Csanádi Püspökség minden problémás helysé
gét. Borsa Gedeonnal együtt 1975-1980 között
benyújtottam fölmérésem eredményeit. Az általa
javasolt hungarikumokat, antikvákat (RMK) be
gyűjtöttem, és féltve őrizzük. Jelenleg összesen
kb. 21 000 kötetes az állomány és 12 000 egység
a periodika.”
A Pápai Református Gimnázium rektora írja:
„Ha vissza is kaphatnánk az eredeti könyvtár ma
radékát, az olyan selejtező akciókon esett át,
hogy éppen az anyag értékes része hiányzik. Ma
gam a Debreceni Református Kollégium Gimná
ziumában 1984-ben tanúja voltam annak, hogy
az állami könyvtári szakfelügyelet a HómanSzekfű: Magyar történet teljes sorozat és más,
háború előtti kiadványok selejtezését kérte, s ez
meg is történt."
A Constatinum Háziasszonyképző iskolanő
vére, aki már 1942-től gazdaságtant tanított az is
kolában, írja: ,A Constantinum Kiskunfélegyhá
zán 1908-tól 1948-ig élt. 1944 október 8-tól ma
gyar,
német katonaság,
orosz,
magyar
hadifoglyok lakták. Ami éghető volt, eltüzelték.
1992. szeptember 8-án háziasszonyképző iskolát
indítottunk, érettségizett lányokat képezünk 2 év
alatt vendéglátó alkalmazotti, vagy vállalkozói
munkára. Az I. évben 17 tanulót, 1993. január
én már félig kész épületben tanítunk. Ezen két
megjegyzés talán feleslegessé teszi a továbbiak
ban a volt iskolánk könyvtáráról - amiből egy da
rab sincs - ismertetést. 1908-tól működött elemi
iskola, tanítóképző, polgári iskola, 1938-tól Mezőgazdasági Leányközépiskola. Az intézményből
68 nővért utasítottak ki. - Most kezdünk. - Kö
szönjük a
tö rő d é str
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IH. A JÖVŐ
Beszámolóm mottóját a Pécsi Hittudományi
Főiskola szolgáltatta, válaszul a 12-es kérdésre:
,Amennyiben ’
halmozottan’k étségbeejtő a
zet, vagyis: a régi könyvtár elveszett, új könyvek
re pénz, berendezhető könyvtár részére helyiség
nincs és szakképzett könyvtárost alkalmazni nem
tudnak..." Erre a pontra összesen két iskola rea
gált keserűen. Egyikük azt írta: „így igaz?' a másik
szótlanul aláhúzta a minősítést. A többiek a hely
zet megoldását szolgáló reményteljes tervekre
koncentráltak. A pécsiek válasza: „Kétségbeejtő
helyzetek nincsenek, csak kétségbeeső emberek
vannak" - felvidított. Eszembe juttatta a két tejbe
esett légy tanulságos történetét: az egyik a hatal
mas tengert maga körül látva feladja a küzdelmet,
elmerül és megfullad. A másik addig kapálózik,
amíg a tejből vajat köpül s annak tetejéről sértet
lenül távozik.
Hát valahogy így kell... De azért, jó lenne a
szakmai segítséget is megszervezni - megérdem
lik, valamennyien. Hogy ne legyen igaza annak
az iskolának, amelyik a kérdésre, „van-e elképze
lés arra, ki és hogyan tudna segíteni?” azt felelte:
„Ki
a k a r n a T
A Jövő-t az fogja megírni, aki akar.
***

Azokat a kérdéseket, amelyekben segítséget,
ötletet, megoldást kértek az egyes válaszoló
könyvtárak, továbbítottuk a KMK megfelelő
osztályaira. Kollégáink rövidesen felveszik a
kapcsolatot az erre igényt tartó egyházi könyv
tárakkal. (A szerk.)
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Függelék

A kérd őív

A K Ö N Y V T Á R N EV E:
1. Volt-e az iskolának könyvtára az államosítás előtt?
2. M történt vele? (Helyben maradt, esetleges utód használatára, vagy széthordták az állományát?)
3. Ha széthordták, ismerik-e az így elvitt könyvek sorsát, tudják-e, mi hová került?
4. Visszaigényelhetők-e az elkerült dokumentumok?
5. Az állománygyarapítást teljesen elölről kell-e elkezdeni, vagy van egy törzsállományuk?
6. Hogyan oldják meg a könyvek beszerzését, megvannak-e a forrásaik e célra?
7. Ki kezeli a könyvtárat?
a. ) a könyvtáros, akinek csak ez a dolga?
b. ) rendelkezik-e könyvtárosi diplomával?
c. ) teljes vagy részidőben csinálja?
vagy:
d) az egyik tanár vállalta a feladatot?
8. Szerkesztenek-e katalógust a beszerzett könyvekről?
9. Van-e megfelelő külön helyiség a könyvtár számára?
a. ) rendszeresen, ideiglenesen szabaddá tett
vagy
b. ) állandóra berendezett helyiség?
10. Ha nincs önálló helyisége a könyvtárnak, hogyan oldják meg
a. ) az állomány elhelyezését?
b. ) a kézikönyvek, szótárak használatát?
c. ) a helyben olvasni kívánók elhelyezését?
d. ) a könyvek kölcsönzését?
11. Milyen könyvtártechnikai berendezésük van (másológép, számítógép, fax)?
12. Amennyiben „halmozottan'’ kétségbeejtőnek érzik a helyzetüket (a régi könyvtár elveszett,
az új könyvekre pénz, egy berendezhető könyvtárra helyiség nincs, és szakképzett könyv
tárost alkalmazni nem tudnak) a. ) van-e elképzelésük e problémák megoldására?
b. ) van-e elképzelésük arra, hogy ki és hogyan tudna segíteni?
13. Hálózatilag tartozik-e valamilyen központhoz az iskola könyvtára? Ha igen, hova?
14. Tetszés szerinti megjegyzések (szükség esetén külön papírra is!)
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Az előadást, amely az MKE Mezőgazdasági Szekciójának
mosonmagyaróvári szakmai rendezvényén hangzott el 1992.
június 18-án, Gulácsiné Pápay Erika tömörítette.
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A mezőgazdasági
könyvtárügy és
dokumentáció
problémái, valamint a
könyvtári szövetségek
feladatai
Németországban

Laux W olfrud olf
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Önök két téma előadására kértek fel: ,A né
met könyvtárügy és dokumentáció problémái” és
a „Könyvtári szövetségek és társaságok felépíté
se és feladata Németországban”. E két témát
megpróbálom összekapcsolni és az utóbbival, a
felépítéssel kezdeném.
Három alapvető tényt kell elsőnek említenem:
♦ 1.) A németországi könyvtári (és doku
mentációs) szövetségek és grémiumok
függetlenek az állami szervezetektől és
kizárólag egyéni kezdeményezésen ala
pulnak, a tagságot személyes döntések
határozzák meg. Lehetnek az állam part
nerei, de lehetnek ellenfelei is;
♦ 2.) A könyvtári szövetségeket az egyé
nekből álló szövetségek és az intézmé
nyek szövetségei alkotják.
♦ 3.) A könyvtárakban foglalkoztatott sze
mélyeket végzettségüknek és munkájuk
nak megfelelően négy csoportba sorolják.
Ez a szakmai besorolás érvényes más ál
lami tisztviselőre és alkalmazottra is, és
kihat a privát szektorban foglalkoztatott
munkavállalókra is.
1. csoport: Feltételez valamilyen nem könyvtári
szakterületen megszerzett felsőfokú végzettséget
(pl. német irodalom, fizika - vagy a mi szakterüle
tünk esetében - agrártudományok, biológia szakon
szerzett képesítést) és ezen túl egy kétéves könyv
tárosképzést is. Az ilyen végzettségű személy t u 
dományos könyvtáros” besorolást kap.
2. csoport: Feltételez szakirányú felsőfokú,
hároméves könyvtárügyi tanulmány elvégzése
után szerzett diplomát. Az ilyen végzettségű sze
mély „
okleveleskönyvtáros".
3. csoport. 2-3 éves, mindenekelőtt gyakorlati
könyvtárosi szakismereteket biztosító alap- vagy
középfokú képesítést feltételez. Az ilyen végzett
ségű személy könyvtári asszisztens”.
4. csoport: Könyvtárban dolgozó, könyvtárosi
szakismeretekkel nem rendelkező személyek (tit
kársági dolgozók, műszaki személyek stb.)
Ezek a korábbi Német Szövetségi Köztár
saságra érvényes besorolások ma is érvényesek.
Az egykori NDK-ban is hasonló felépítés volt ér
vényben. A 2. csoportban, az „emelt szintű állás-
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bán” lévők között volt csak eltérés, hiszen itt más
tudományos szak nélkül, könyvtártudományi ta
nulmányok után is lehetett valaki „tudományos
könyvtáros”. Az „okleveles könyvtárosok” köré
ben a végzettség gyakorlatilag mindkét ország
részben azonos volt. A harmadik csoportba tarto
zókat az egykori NDK-ban nem „könyvtári aszszisztens”, hanem „könyvtári szakmunkás”
elnevezés illette meg.
Az eltérő végzettségen alapuló fokozatoknak
megfelelően - amelyek a felelősség arányában
emelkedő bérezést jelentenek a könyvtárakban alakultak ki az azonos végzettségű könyv
tárosokat, egyéneket tömörítő szövetségek. 4
ilyen szövetség ismert: a VDB, a VdDB, a VBB és
a BBA.
♦ A Német Könyvtárosok Egyesülete (VDB
- Véréin Deutscher Bibliothekare) tömöríti
a tudományos könyvtárosok kb. 1350 fős
táborát.
♦ Az okleveles könyvtárosokat 2 szövetség
is képviseli, az egyik a tudományos
könyvtárakban dolgozó okleveles könyv
tárosokat, a másik pedig a közkönyvtá
rakban dolgozó okleveles könyvtárosokat
tömörítő szövetség. Az előbbi a Tudo
mányos Könyvtárak Okleveles Könyv
tárosainak Szövetsége (VdDB - Véréin
dér Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken), mely jelenleg kb.
2900 tagot számlál, az utóbbi pedig a
Közkönyvtárak Könyvtárosainak Szövet
sége (VBB - Véréin dér Bibliothekare an
öffentlichen Bibliotheken) kb. 4450 fős
létszámmal.
♦ A Könyvtári Asszisztensek Szövetségi
Egyesülete (BBA - Bundesverein des
Bibliotheksassistenten /innen und anderer
Mitarbeiter/innen an Bibliotheken) képvi
seli a középszintű állásban, rangban lévő
személyeket és kb. 500 tagja van.
Ezek a szövetségek tagjaik szakmai érdekeit
képviselik (bérezés, képzés, feladatmegjelölés),
és figyelemmel kísérik a közalkalmazotti munka
és a továbbképzés kérdéseit is stb. Ezek az
egyéneket tömörítő szövetségek nem töltik be a
szakszervezet funkcióját, így tehát nem partnerek
a munkaadókkal történő bértárgyalásoknál. Ezt a
feladatot a közkönyvtárosoknál a Közalkalmazot
tak, Szállítási és Közlekedési Dolgozók Szakszervezete látja el. Az egyéneket tömörítő könyv
tári szövetségeknek lehetőségük van arra, hogy
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elképzeléseiket - a tevékenységükről, a bérezé
sükről, a munkájuk értékeléséről stb. - a szakszervezetekkel folyó bértárgyalásokon érvénye
sítsék.
Az egyéneket tömörítő szövetségeken kívül
van egy intézményi szövetség, amelyben a
könyvtárak saját maguk, a könyvtárosképző és a
központi könyvtári intézmények tömörülnek. Ez
az intézményi szövetség a Német Könyvtári Szö
vetség (DBV - Deutsche Bibliotheksverband),
amelynek jelenleg kb. 2250 tagja van.
Egy akkora nagyságú és olyan szövetségi
rendszerben működő országban mint Németor
szág, melyben minden szövetségi tartományban
erősen decentralizált könyvtárak működnek, a
szövetség munkája regionális felépítést is igé
nyel.
A Német Könyvtári Szövetség 16 tartományi
szövetséggel rendelkezik, vagyis a Német Szö
vetségi Köztársaság minden szövetségi tartomá
nyában a Német Könyvtári Szövetség tagjait egyegy tartományi szövetség gyűjti össze.
Ezek a tartományi szövetségek gondoskod
nak a szövetségi tartományokon vagy a régiókon
belüli együttműködésről, törődnek a könyvtárak
aktuális, regionális szintű gondjaival és szükség
esetén ezeket a problémákat a Német Könyvtári
Szövetség elé viszik. A mellékelt kimutatás az
egyes szövetségi államok 1992-es taglétszámát
mutatja:

(az 1991. okt. 31-i állapot szerint)

A regionális tagozódás mellett szükségessé
vált a könyvtártípusok szerinti tagozódás is, mivel
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a közkönyvtárak problémája más egy kis közös
ségben, mint az egyetemi könyvtárakban. Ezért a
Német Könyvtári Szövetség az alábbi 8 szekcióra
tagozódik:

A Német Könyvtári Szövetség (DBV) szekciói
1. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 400 000 la
koson felüli ellátási körzet könyvtárai
2. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 100 ezertől
400 ezer lakosú ellátási körzetek könyvtárai
3. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 100 000 lako
sú ellátási körzetek könyvtárai, valamint a könyv
tárral rendelkező falusi járások
4. szekció: Tudományos egyetemi könyvtárak (Szakfőiskolai Könyvtárak Munkaközössége, Területi
Könyvtárak Munkaközössége)
5. szekció: Tudományos szakkönyvtárak (Szakkönyv
tárak Munkaközössége)
6. szekció: A könyvtárügy területi és önálló intézmé
nyei és a könyvtárak nélküli falusi járások (állami
és egyházi szakmai helyek, könyvtári szövetségek)
7. szekció: Könyvtárosképző intézmények
8. szekció: Gyári és üzemi könyvtárak (Betegkönyv
tárak Munkaközössége, Német Üzemi Könyv
tárak Szövetsége)

A Német Könyvtári Szövetség minden tagja
tartozhat egy szekcióhoz.
A Német Könyvtári Szövetség felépítéséről
ad képet az alábbi séma:

met Könyvtári Szövetségek Szövetségi Egyesü
lése (BDB) élén egy szóvivő áll, aki a Német Szö
vetségi Köztársaság könyvtárügyét képviseli. A
„szóvivő” kifejezés jól átgondolt elnevezés, hi
szen nem egy vezető pozíciót kell kifejeznie, ha
nem egy olyan személyt, aki minden könyvtáros
közös képviseletét látja el.
A szóvivő elnököl a Német Könyvtári Szövet
ségek Szövetségi Egyesületének (BDB) Koordi
náló Testületében, amelyben a Német Könyvtári
Szövetségnek (DBV) 4 helye, az egyéni szövet
ségeknek egy-egy, tehát szintén 4 helye és sza
vazati joga van. A Német Könyvtári Szövetség
(DBV) 4 helyéből a németországi könyvtári fejlő
dés érdekében 1 helyet a nagy Észak-RajnaVesztfáliai Könyvtári Szövetsége és egy helyet a
Szakkönyvtárak Munkaközössége tölt be, amely
a könyvtárak egy igen nagy csoportját képviseli
és a Német Könyvtári Szövetség 5. szekciójával
egyesülve, hosszú évek óta rendkívül aktív sze
repet játszik Németország könyvtári egyesületi
életében.
E Koordináló Testület a napi és a hosszú távú
problémák megoldására munkacsoportokat állít
fel (pl. az olvasási igény fejlesztésére, a könyvtári
számítógépesítés kérdéseire, a németországi
könyvtári ülések koordinálására stb.). A Német
Könyvtári Szövetségek Szövetségi Egyesülésé
nek szervezeti sémáját az alábbi illusztráción ve
hetik szemügyre.
A könyvtári szövetségek és a testületek eddi
gi ismertetése azt mutatta, hogy azokat, amelyek

Noha az egyéni szövetségek és az intézmé
nyi szövetségek esetében az ellenfelek állnak
egymással szemben mint munkavállalók és mun
kaadók, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokkal több
közös érdekük és közösen megoldandó feladatuk
van, mint eltérésük, így már hosszú ideje szoros
együttműködés alakult ki közöttük.
A Német Könyvtári Szövetségek Szövetségi
Egyesülését (BDB) 1989 őszén alapították. Fela
data a könyvtárügy képviseletének javítása, a
közhivatali munka hatékonyabbá tétele és a szö
vetségek közötti együttműködés erősítése. A Né
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szakterületi vagy tudományos kérdésekkel foglal
koznak, pl. az Orvosi vagy Mezőgazdasági
Könyvtárak Szövetsége, még nem említettem.
Valójában több olyan szövetség és testület ta
lálható Németországban, amelyek az előbb emlí
tettektől függetlenül működnek és vegyes szemé
lyi és intézményi szerveződések, illetőleg olya
nok, amelyek tagjai meghatározott területeken
foglalkoztatott emberek, illetve meghatározott te
rületen tevékenykedő könyvtárosok. A fent emlí
tett szövetségekből és testületekből mutat be né
hányat az alábbi válogatás:

Szakmai társaságok Németországban
(Válogatás)
Könyvtárak esetében:
Katolikus Teológiai Könyvtárak Munkaközössége
Művészeti Könyvtárak Munkaközössége
Parlamenti és Hatósági Könyvtárak
Munkaközössége
Orvosi Könyvtárak Munkaközössége

Dokumentációs szövetségek:
Német Dokumentációs Társaság

Agrártudományi könyvtárak és dokumentációs
szövetségek
Mezőgazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs
Társaság (G B D L - Gesellschaft für
Bibliothekswesen und Dokumentation des
Landbaues)
Mezőgazdasági Informatikai Társaság (GIL Gesellschaft für Informatik in dér Landwirtschaft)

Itt említem meg azt a fontos dokumentációs
szövetséget, melyet Német Dokumentációs Tár
saságnak (DGD - Deutsche Gesellschaft für Do
kumentation) neveznek. A DGD független szer
vezet, nem függ a Német Könyvtári Szövetségek
Szövetségi Egyesülésétől (BDB), sem a Német
Könyvtári Szövetségtől (DBV), sem a személyek
ből álló szövetségektől, mégis számos kapcsolat
tal rendelkezik olyan személyeken keresztül, akik
az említett, különböző szövetségekben tisztséget
viselnek. Szoros a kapcsolata a többiekkel azért
is, mert sok tudományági könyvtár tagja a Szakkönyvtárak Munkaközössége (DBV) 5 szekciójá
nak, és végül azért is, mivel a közös rendezvé
nyek, munkaértekezletek, kongresszusok egyide
jűleg több szövetséget és társaságot is érdekelnek.
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A mezőgazdasági könyvtárakról a következő
ket említeném meg: itt, Németországban ezen a
területen már 1958-ban egy olyan utat jártunk,
mely számos más szövetségnek példaértékű
volt, ugyanis a mezőgazdasági könyvtárosok és
dokumentalisták egy közös szövetségbe, a Me
zőgazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs
Társaságba (GBDL - Gesellschaft für Biblio
thekswesen und Dokumentation des Landbaues)
tömörültek.
Ez egy mindössze 150 tagot számláló társa
ság, hiszen a szakterület maga is szűk, intézmé
nyeinek, s az itt dolgozó szakembereknek a szá
ma Németországban nem túl nagy. Ezért örülünk
annak, ha a GBDL-ben (amely nem csak a Mezőgazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs (
met) Társaságot jelenti), számos szomszéd or
szágbeli kollégát is tagként üdvözölhetünk (pl.
Ausztriából, Svájcból, Hollandiából, Angliából) és
igen örülnénk, ha magyar kollégákat, könyv
tárakat vagy dokumentációs intézményeket is
tagként köszönthetnénk. A Társaság üléseit né
met nyelven tartja, kiadványát, a Mitteilungen dér
GBDL-t német nyelven adja közre.
Majdnem ugyanazok a kollégák, akik 1958ban a Társaságot (GBDL) alapították, pár évvel
később létrehozták a IAALD rövidítésű szerveze
tet, s ez a jelenlegi nevén a mezőgazdasági Infor
mációs Szakemberek Nemzetközi Szervezete
(International Association of Agricultural Informa
tion Specialists) 1990-ben Budapesten tartotta
Vili. világkongresszusát.
A GBDL mellett, amely főleg szöveges és faktográfiai információval foglalkozik, létezik egy Me
zőgazdasági Informatikai Társaság (G IL -G e se ll
schaft für Information in dér Landwirtschaft). E
társaság feladata a számítógépek alkalmazásá
nak bevezetése a mezőgazdaságban, nem anynyira mezőgazdasági könyvtári és dokumentá
ciós területen, hanem mindenekelőtt a gyakorlati
mezőgazdaságban, a mezőgazdasági techniká
ban, a rendszertervezésben, az üzemgazdasági
és ökonómiai kérdésekben stb.
Eltérően attól a bevezetőben tett kijelenté
semtől, hogy a társaságok és szövetségek füg
getlenek az államtól, a mezőgazdasági dokumen
tációt állami grémium fogja össze. E grémiumot
abból a meggondolásból hozták létre, hogy egy
részt a korlátozottan rendelkezésre álló agrártu
dományi erőforrásokat jól kihasználják, másrészt
azért, mivel a mezőgazdasági információ és do
kumentáció hasznosítói nem elég tőkeerősek ah-
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hoz, hogy az agrárinformációt és dokumentációt
egyéni erőből fejleszteni tudnák. így alakították
meg az Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Er
dészeti Szakinformációs Rendszert (FIS-ELF Fachinformationssystem Ernáhrung, Landwirtschaft und Forsten), mely három kamarából áll.

FAO számára, a németországi agrárdokumentá
ció kérdése, ennek szervezeti felépítése, techni
kája, szakmai tagozódása stb.
A Bonnban működő Mezőgazdasági Közpon
ti Könyvtár biztosítja a kapcsolatot a könyvtárügy
és a dokumentáció között. A Központi Könyvtár
feladata a világ mezőgazdasági irodalmának - amennyi
ben az beszerezhető, és
Németország szempontjából
Mezőgazdasági dokumentáció
jelentőséggel
bír - rendelke
(állami szervezetek)
zésre bocsátása; különösen
Szövetségi/tartományi képviseleti megállapodás
azonban annak a szakiro
a mezőgazdasági dokumentációról
dalomnak a biztosítása, ame
lyet Németországban az adat
Választmány
bázis-szolgáltatókon (hoston)
A megállapodásban résztvevő valamennyi minisztérium képviselője
keresztül elérhető adatbankok
közölnek. A Berlinben műkö
Mezőgazdasági Informatikai
Szakirodalmi Szaktanács
dő egykori Mezőgazdasági
Szaktanács
Akadémia Központi Könyv
jelenleg 22 hely a Szövetségi
tára, mint központi feladatkörű
A Szövetségi Köztársaság és a
Köztársaság és a tartományok
tartományok szakértői
dokumentációs intézményeinek
intézmény, már nem létezik,
vezetői a Mezőgazdasági
ugyanis feladatai, különösen a
Dokumentációs és Információs
devizáért beszerezhető iroda
Központ (ZADI - Zentralstelle für
lom központosított beszerzé
Agrardokumentation und Information)
se és elosztása, feleslegessé
vezetője a Mezőgazdasági Központi
Könyvtár vezetője
váltak. Előreláthatólag a berlini
Humbold-Egyetem Agrártudo
mányi Tanszékének lesz hoz
zárendelt tanszéki szerepű
A választmányban képviselteti magát minden
könyvtára.
olyan szövetségi tartomány minisztériuma, amely
A németországi mezőgazdasági könyvtárügy
mezőgazdasági intézményt működtet. A vá
és dokumentáció helyzete szorosan összefügg a
mezőgazdaság helyzetével, melyet az alábbiak
lasztmányban, amely különösen a finanszírozás
és az alapvető kérdések területén hoz közös ha
jellemzik:
tározatokat, két szaktanács működik:
- a mezőgazdasági termékek magas mennyi
ségi hozama és színvonalas minősége;
♦ Az Agrárinformatikai Szaktanács - mely
nek feladata a számítógép és az elektro
- az Európai Közösség határozataitól és
fejlesztésétől való erős függőség;
nikus adatfeldolgozás alkalmazása a me
- a mezőgazdasági termékek világpiaci árá
zőgazdaságban - szakértőkből áll, akiket
nak erős változása, amely a németországi
a Német Szövetségi Köztársaság és az
termelőt és fogyasztót éri;
egyes szövetségi tartományok delegálnak.
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak ál
♦ A Szakirodalmi Szaktanács - amely a
landóan csökkenő létszáma.
mezőgazdasági dokumentációt képviseli
Elmondható, hogy a mezőgazdasági könyv
- tagjai a jelenleg működő 20 agrárdoku
tárügy- és dokumentáció lényegesen hozzájárult
mentációs állomás vezetői, a Mezőa német mezőgazdaság sikereihez. A mezőgazdasági Dokumentációs és Információs
gazdaságban foglalkoztatottak magas képzettsé
Központ vezetője és a Mezőgazdasági
gi foka, a hazai és a külföldi tudományos eredmé
Központi Könyvtár vezetője.
nyek gyors és optimális átültetése a gyakorlatba a
A Szakirodalmi Szaktanács évente 2 alka
könyvtárak és dokumentációs intézmények tevé
lommal ülésezik. Fő feladatai közé tartozik a né
kenységének eredménye. A magasan fejlett
metországi AGRIS-input bejelentés biztosítása a
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agrárkutatás ugyancsak a fenti intézményekre tá
maszkodik.
Viszont elmondható az is, hogy a tényleges
agrártudományi információt használók száma
párhuzamosan csökken a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak számával.
a tendencia oda
vezet majd, hogy Németországban az agrártudo
mányi információt használók köre túlnyomórészt
a kutatásból és oktatásból, valamint a mezőgazdasági szaktanácsadásból és a mezőgazda
ságtudományi gyakorlat köréből tevődik ki, tehát
olyan személyek csoportjából, akik az informá
ciós szolgáltatások iránt csekély vásárlóerővel
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az agrárdoku
mentáció, szemben pl. a világszerte prosperáló
gazdasági információval és gazdasági adatban
kokkal, nem tudja kigazdálkodni szolgáltatásai
nak költségfedezetét. Ez ahhoz vezet, hogy - el
tekintve azoktól a nagy vegyiüzemektől, amelyek
mezőgazdasági terméket (trágyát, növényvédő
szert, takarmányt stb.) állítanak elő - a legtöbb
köztulajdonban lévő intézményt az egyetemek
hez, szövetségi és tartományi kutatóintézetekhez
rendeltek. Ez a helyzet és az ebből következő
nagyfokú takarékosság magyarázza a fent vázolt
agrárdokumentációs szervezeti formát, a Szövet
ségi Mezőgazdasági Minisztérium és a szövetsé
gi tartományok által létrehozott grémiummal.
Kézenfekvő, hogy ezekben a szervezeti for
mákban a Német Szövefcégi Köztársaság és a
szövetségi tartományok politikai normái befolyást
gyakorolnak az agrárdokumentációs munkára.
További probléma az agrártudományi szem
pontból releváns adatbázisok használata. Az
adatbázis-szolgáltatók teljesítőképessége és tö
kéletesített adatátvitele, különösen a Kölnben
működő DlMDI-é, lehetővé teszi az agrártudomá
nyok számára fontosabb nemzeti és nemzetközi
határokat áthidaló, vagy Németország által elindí
tott adatbankok használatát. Ez azt jelenti, hogy a
nemzeti agrárinformációs termékek piaca igen
szűk, mivel a felesleges többfetmunka elkerülendő.
A német mezőgazdasági dokumentáció két
problémája a következő: az egyik a függőség kér
dése, mind anyagilag, mind tartalmilag függnek a
külföldi adatbankoktól. A másik,a német és a né
met nyelvű (tehát a németországi mezőgazdasá
gi gyakorlat számára különösen fontos) irodalom
kérdése a nemzetközi vagy külföldi adatbankok
ban.
Németországban ugyanis csak 3 mezőgazdasági adatbankot hoztak létre: a VITIS nevű
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adatbankot a szőlészetről, egy csomagolással
foglalkozó adatbankot és a PHYTOMED nevű
adatbankot a növénybetegségek és a növényvé
delem témáról. Ezek az adatbankok szakterületü
ket és(vagy) minőségüket tekintve nemzetközileg
is értékesíthetők.
Németország lényeges építője a FAO AGRIS
nevű adatbankjának, melyet igénybe is vesz, hi
szen azokhoz az országokhoz tartozik, amelyek
csaknem teljes szakirodalmi termésüket az
AGRIS-rendszerbe továbbítják. A nemzeti gya
korlat, tehát a német és a német nyelvű iroda
lomra rászoruló felhasználói kör, az ELFIS adat
bankra rendezkedett be, amely tartalmazza egy
részt az AGRIS-rendszerbe elküldött német
szakirodalmat és ezáltal további adatokat is
használhat, amelyeket az egyes szakdokumentá
ciós intézmények információs tevékenységük
számára fontosnak tekintenek. Az EFIS nevű
adatbankot, amelyet a bonni székhelyű Agrárdo
kumentációs és -információs Központ állít elő,
megállapodás szerint, osztrák és svájci érdeklődők
számára adatbevitelre rendelkezésre bocsátja.
A mezőgazdasági könyvtárügyet reprezentá
ló, bonni székhelyű Mezőgazdasági Központi
Könyvtár gyűjti a Németországban kiadott, forgal
mazott mezőgazdasági szakirodalmat.
Minden egyetem, amely agrárszakembereket
képez, rendelkezik jelentős mértékű mezőgazdasági könyv- és folyóiratállománnyal. A biológiai és
élettudományi szakirodalom használatához érde
mes az egyetemi könyvtárakhoz fordulni. Ehhez
jön még számos szövetségi és tartományi kuta
tóintézet jelentős könyvtári állománya. A Mezőgazdasági és Erdészeti Szövetségi Intézet Berlin
ben, Braunschweigben és Kleinmachnowban pl.
közel 2500 kurrens folyóirattal rendelkezik, me
lyeket túlnyomórészt nemzetközi kiadványcsere
útján szereznek be. A mezőgazdaság számára
termelő ipar ugyancsak rendelkezik agrártudomá
nyi szakirodalmi állománnyal.
Külön fejezetet érdemelne az erdészeti infor
mációs és szakirodalmi ellátás helyzete, de ezek
kel a kérdésekkel az ez évben Németországban
megrendezésre kerülő IUFRO (Erdészeti Kutató
Intézetek Nemzetközi Uniója) konferencián el
hangzó előadásokat nem szeretném megelőzni.
Milyen hát a német mezőgazdasági könyv
tárügy és az agrártudományi dokumentáció és in
formáció helyzete és mi várható a jövőben? A
könyvtárak számára elsősorban az állandóan nö
vekvő mennyiségű szakirodalom beszerzése lesz
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gond, mert a fő nemzetközi fizetőeszközök válto
zó árfolyamaitól való függőségre is tekintettel kell
lenni. Az egyetemeknél és a kutatóintézeteknél a
takarékossági intézkedések kényszerűen a teljes
szakirodalmi állomány csökkenéséhez vezetnek,
s mi csak remélhetjük, hogy a központi könyv
tárak e negatív tendenciától megóvhatok lesznek,
s így szerepük nőni fog. Mint más szakkönyvtár
ban, úgy itt is kívánalom a gépesítés, a hálóza
tokhoz való hozzáférés, a CD-ROM-használat, a
jobb, deszkriptorral és szakszámmal ellátott kata
lógusszolgáltatás.
Remélhető, hogy néhány gond, egyrészt az ál
lamok Európai Közösséghez való csatlakozásából
adódóan, másrészt a könyvtárak kölcsönzési jogá
nak korlátozásából fakadóan, megoldódik.
Németország egyesítése után a mezőgazdasági dokumentációban is végbement a régi és az

új tartományok között az új szakterületi felosztás,
annak érdekében, hogy az elektronikus adatszol
gáltatás javuljon, hogy a nemzeti és nemzetközi
adatbankokhoz történő kapcsolat színvonala
emelkedjék, de azért is, hogy a nemzeti adat
bankok versenyhelyzete a nemzetközi informá
ciós piacon javuljon.
Ha ezek a célok, ismerve a korlátozott állami
pénzforrásokat és a versenyben oly fontos állami
feladatokat, mint pl. környezetvédelem, munka
helyek teremtése stb. realizálódnak, a jövőt jelen
tik majd.
Az agrártudományi könyvtárakban és doku
mentációs intézményekben foglalkoztatottak tel
jes erőkifejtése és erősödő nemzetközi összefo
gás szükséges ahhoz, hogy az agrárkutatás és a
mezőgazdasági gyakorlat számára optimális in
formációellátást biztosítsunk.

A szerző „Parliamentary Information development in Eastem
Europe - A means to becoming competitive with the W e st
című, a Special Libraries Associations 1992. júniusi San
Francisco-i konferenciáján elhangzott előadását Prőhle Éva
tömöritette

A kelet-európai
parlamenti információs
rendszerek fejlesztése
Mary Nell Bryant

Közép-Európa kommunista kormányai már
régóta tudatában voltak az információhoz való
hozzáférés jelentőségének. Az információ áru,
melyet cenzúráztak, torzítottak a párt érdekeinek
megfelelően. A kommunista rendszerek megdő
lésével az alapos és pontos információ fontosab
bá vált a demokratikus ellenzék számára.
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A korábbi demokratikus ellenzék, mely Ma
gyarországon, a Cseh és Szlovák Köztár
saságban, Lengyelországban és Bulgáriában át
vette a hatalmat, annak megőrzése és a társadal
mi és gazdasági struktúra átalakítása érdekében
küzdött az információk megszerzéséért. A ma
gánszemélyek kártalanítása, a privatizáció, az új
intézményi struktúrák megteremtése, a nemzet
közi pénzügyi közösségekkel való párbeszéd
mind sok újszerű információ megszerzését tette
szükségessé.
A kommunizmus idején a parlamentek szere
pe a pártpolitika kiszolgálása volt. A képviselők
nek nem volt szükségük informálódásra, mivel
nem volt személyes szerepük a döntések megho
zatalában. Az új helyzetben a demokratikus erők
nek meg kell tanulniuk elemezni az eddig szá
mukra hozzáférhetetlen információkat és ezek
alapján dönteni. Egy egyetemi könyvtáros Ma
gyarországon úgy jellemezte hazája törvényho
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zóit, mint akik „bekötött szemmel a sötétben old
já k meg a problémákat’.
Az információszerzésnek számos akadálya
van. Az egyik a politikai gyűlölködés a kelet-euró
pai parlamentekben, mely korlátozza az informá
cióáramlást. A közép- és kelet-európai országok
gazdasági helyzete kritikus, és könyvtári és infor
mációs szolgáltatásokra - még a parlamentieket
is beleértve - kevés a keret. Maguk a képviselők
sem érzik bölcsnek politikailag, hogy nagy össze
get szavazzanak meg saját könyvtári ellátásukra,
nem is beszélve a fizikai körülményekről, a sze
mélyi ellátottság és a költségvetés problémáiról.
A távközlési hálózat fejletlensége folytán nehéz
az online adatbázisokhoz való hozzáférés, ami a
nyugati világ könyvtárosai számára már elképzel
hetetlen.
A négy említett országban mindamellett a
képviselők többsége elismeri a könyvtári és infor
mációs háttér fejleszésének fontosságát. Pál
László, a magyar parlament szocialista párti kép
viselője szerint a parlament mint intézmény
fejlesztésénél az egyik legfontosabb feladat volt a
parlament könyvtári rendszerének átalakítása,
modernizálása, kutatási bázisának bővítése. - A
Cseh és Szlovák Köztársaságban pl. különféle
szervezeti egységek nyújtanak információs szol
gáltatásokat a képviselőknek. A koordinált műkö
dés egységes döntés hiányában késik. - Bulgá
riában egy korábbi kommunista párti - ma szocia
lista - képviselő szidta a könyvtár elavult és
szegényes gyűjteményét és okolta az ország ko
rábbi „egyoldalú politikai beállítottságát” a könyv
tár fogyatékosságaiért.
Az információ szabad áramlásának elősegíté
se érdekében az Egyesült Államok Képviselőhá
za és Kongresszusa kezdeményezte egy segélyprogram elindítását Magyarország, a Cseh és
Szlovák Köztársaság, Lengyelország, Bulgária
és újólag a balti államok, Észtország, Lettország
és Litvánia parlamentjei számára. A program a
„Kelet-európai parlamenti intézmények fejleszté
se" (Special Task Force on the Development of
Parliamentary Institutions in Eastem Europe Frost Task Force) néven ismert, mely egy texasi
képviselő, Martin Fro?t kezdeményezésére indult
1990 nyarán.
/$<*
A program három fő területet ölel át: 1/ a
könyvtári és kutatási szolgáltatások fejlesztése,
2/ átfogó gépesítési program, 3/ oktatási-tovább
képzési programok mind a képviselők, mint a par
lamenti apparátus részére

252

A Házelnök jóváhagyta a Frost Task Force
létrehozását, és megbízta a Kongresszusi Könyv
tár Kongresszusi Kutató Központját (Congressional Research Service of the Library of Congress) a program végrehajtásának irányításával.
Az első helyzetfelmérő látogatás eredményei
megdöbbentették a résztvevőket. A kelet-európai
parlamentek könyvtárai, finoman szólva,siralmas
állapotban voltak. A költségvetés sehol sem tette
lehetővé az idegen nyelvű referensz művek
tervszerű szerzeményezését. Magyarország ese
tében a helyzet annyiban volt jobb, hogy ott az el
múlt négy évtized során az intézmény a művelő
dési tárca irányítása alatt nyilvános jogi szakkönyvtárrá vált. A rendszerváltás után ismét a
parlament felügyelete alá került a könyvtár, de
nyilvános funkcióit változatlanul ellátja.
Az információdömping ismeretlen fogalom
Kelet-Európábán. Korábban a korlátolt politikai
beállítódottság, most pedig a pénzügyi források
behatároltsága miatt a legtöbb parlamenti könyv
tárban hiányoznak az alapvető referensz művek.
Az egész régióról elmondható, hogy könyv- és in
formációéhségben szenved. Ezért aztán a Kong
resszusi Könyvtár Csere és Ajándék Részlege
(Exchange and Gift Division of the Library of Congress) tartalékaiból küldtünk jelentős műveket a
felsorolt országok parlamenti könyvtárainak, majd
válogatás céljára bibliográfiát állítottunk össze
„Core Bibliography fór a Parliamentary Library”
címmel, melyet a Külügyi Bizottság (House Committee on Foreign Affairs) saját anyagaként közre
is adott. További válogatási forrás céljára „SDI”
anyagokat állítottunk össze, melyben annotáltuk
az új referensz műveket.
A Frost Task Force részére jóváhagyott öszszeg csak 1991. január 31-én vált hozzáférhető
vé. Ezután tudtuk fogadni az egyes parlamenti
könyvtárak által feladott egyedi rendeléseket és
kezdtük felvenni a kapcsolatot a különböző
könyv- és folyóiratterjesztő ügynökségekkel,
hogy továbbítsuk a rendeléseket. Különösen a fo
lyóiratrendelések lehetősége volt vonzó a kelet
európai parlamenti könyvtárak számára. Általá
ban 3 teljes évre szóló rendeléseket adtunk fel,
lehetőséget adva a könyvtárnak, hogy a periódus
végére eldöntsék, mely címeket kívánják a prog
ram befejezése után saját erőből is előfizetni. Ter
mészetesen nemcsak amerikai, hanem nyugat
európai címek rendelését is vállaltuk.
A gépesítés fejlesztése érdekében a Frost
Task Force alapvető eszközháttért kíván biztosí
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tani, (pl. másológépek, telefon, mikroforma leol
vasó-másoló, személyi számítógépek, CD-ROM
lejátszók szállításával. Bár a fejlett világ nem tud
meglenni az online adatbázisok használata nél
kül, Kelet-Európábán a rossz távközlési infrasturktúra és a szűkös anyagi lehetőségek miatt
ezek háttérbe szorulnak a CD-ROM-ok használa
tával szemben. Mindegyik ország könyvtára hoz
zájut a legalapvetőbb CD-ROM adatbázisokhoz,
mint pl. a JURIS, a Newspaper Abstract Ondisc,
Periodical Abstracts Ondisc, PAIS, etc. A cél a
CD-ROM helyi hálózatok kiépítése.
Sok képviselő és a parlamenti apparátus
hajlamos azt hinni, hogy a számítógép és az
adatbázisokhoz való hozzáférés mindent megold.
Ez messze nem igaz, valójában igen fontos az
emberi tényező, a jól képzett személyzet. Sajnos
az elmúlt évtizedek után nehéz szemléletváltást
elérni a közszolgálatban. Egy modern szolgálta
táscentrikus könyvtár megteremtéséhez nem
elég könyveket és számítógépeket beszerezni, a
gyarapítást a képzésnek kell kiegészítenie.
A képzés céljára további magán erőforráso
kat céloztunk meg, a United States Germán Marschall Fund és a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation nagylelkű adományai egészí
tették ki a szövetségi alapot.
A Frost Task Force számos kollégát fogadott
Bulgária, Magyarország, Lengyelország, a Cseh
és Szlovák Köztársaság, a balti államok parla
mentjeiből és azok egyéni igényeit is igyekezett
kielégíteni.
Az első program keretében 6 könyvtáros ér
kezett az Egyesült Államokba. Washingtonban
egyhetes képzésen vettek részt, majd a Special
Libraries Association (SLA) éves konferenciáján
voltak jelen San Antonióban (Texas), Austinban
Texas állam törvényhozásának információs hátte
rével ismerkedtek meg. E tanulmányutak költsé
geihez hozzájárult a United States Information
Agency (USIA) és a SLA. (Ld. KF, 1./37./évf.
1991.4.SZ. pp.642-646.)
1992-ben újra az SLA-vel együttműködve, ki
bővült a program. Hét országból 15 parlamenti
könyvtáros jutott el az SLA San Franciscó-i kon
ferenciájára. Az ilyen konferenciákon való rész
vétel rendkívül hasznos nemcsak a parlamenti
könyvtárosok,hanem az apparátus számára is.
A „könyvtáros” fogalma alatt Európában mást
értenek, mint Amerikában. A szerző tapasztalata
szerint Kelet-Európábán nemigen ismerik a szak
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könyvtáros, az információs szakember, a bróker
fogalmát. A könyvtáros még mindig a könyvek őr
zője. Ezért fontos szembesülniük az e térségből
jött kollégáknak az amerikai és nyugati valóság
gal, és tapasztalatokat szerezni a modern könyv
tárosság mibenlétéről.
A könyvtári szakemberek USA-beli tanul
mányútjain kívül a program számos amerikai
szakembert küldött a térségbe, akik az állománygyarapításban, a CD-ROM keresés oktatásában,
és a képviselőknek nyújtható szolgáltatások
fejlesztésében adtak segítséget a parlamentek il
letékes munkatársainak.
Ez kritikus időszak Közép- és Kelet-Európa
történetében és a parlamenti képviselők jobb in
formációellátása komolyan előreviheti az ügye
ket. A függetlenség kezdeti varázsa mára jórészt
elkopott és sajnálatos módon szembesülni kell a
rideg valósággal és kemény munkával. A régió
értékeli az USA világszerte páratlan erőfeszíté
seit ebben a térségben.
1992. június közepén összegezve az eddigi
eredményeket: eddig kb. 200 mikroszámítógép,
100 lézernyomtató és 30 fénymásolóberendezés,
valamint 2300 könyv és periodika került ebbe a
régióba. A parlamenti apparátusból 75, a képvi
selők közül 160 fő vett részt képzésben mind az
USA-ban, mind saját országában.
A Frost Task Force anyagi alapjai 1993 vé
géig biztosítottak. A program tehát minden téren
folytatódik. Ez szerény hozzájárulás egy nagy
munkához, mely a Kelet és a Nyugat közti szaka
dékot kívánja áthidalni és ezáltal járul hozzá egy
békés, szabad és stabil világ megteremtéséhez.
Az IFLA parlamenti szekciójának hírlevele
(Circular Newsletter), melyet az LC/CRS igazga
tóhelyettese, Mr. William Robinson úr szerkeszt,
1991. júliusa óta Parliamentary Development cí
men eddig 4 alkalommal adott hírt a Frost Task
Force és egyéb amerikai intézmények tevékeny
ségéről a fenti témában.
*

*

*

A magyar parlament részére eddig 177 000
ezer dollár a jóváhagyott összeg.
Az Országgyűlési Könyvtár 1992. szeptember
végéig 52 512 dollár (12 096 dollár járulékos költ
ség) értékben könyvet, 6 648 dollár (10 139 dollár
járulékos költség) értékben folyóiratot és 14 690
dollár értékben kapott CD-ROM lemezeket.
(A ford.)
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A szerző II sistema bibliotecarío francese (Accademie e Biblioteche d’ltalia. 43.(1.) 1992. Marz. 42-63.p.), valamint a
Dossier BibliotHbque de Francé (Boll. AIB, 32. (3.) 1992. 293312.p.) írásai alapján Mohor Jenő összeállítása.

A francia könyvtári
rendszer
Vitiello, G iuseppe

A nemzetközi szakirodalom a nyolcvanas
évek elején és végén egészen más képet rajzol a
francia könyvtárügyről. A korábbi kép állóvizét a
Bibliothéque Nationale (BN) uralja, az egyetemi
könyvtárak strukturális válságban vannak (a
megnövekedett hallgatói létszám következté
ben), az éppenhogy elkezdett gépesítés még
nem mutatja előnyeit, s az egyetlen fejlemény a
Pompidou központ, benne az azóta kifejlődött,
helyet talált Bibliotheque Publique d’lnformation.
Az 1989-1990-es kép viszont egy lényegesen
dinamikusabb könyvtári rendszert láttat: az egye
temi könyvtárak számára a minisztérium egyete
mi fejlesztési igazgatósága mutatja a számítógépesítés útját, a Nancyban létrejött központ a
műszaki-tudományos információellátó rendszert
építi, a közkönyvtárakban széles körben elterjedt
a számítástechnika használata, megszületett a
tárcaközi jellegű Conseil Supérieur des Bibliothéques (a könyvtári főtanács): együtt van tehát
minden előfeltétel ahhoz, hogy a francia könyv
tárügy az elkövetkező években Európa „élmező
nyébe” tartozzék.
A napóleoni eredetű francia adminisztrációs
hagyományokhoz híven, egészen 1975-ig egy
kézben (állami kézben) összpontosult valamenynyi francia könyvtár irányítása és felügyelete. Ak
kor indult el a fokozatos decentralizáció, melynek
eredményeként a közkönyvtárak 1986-ban a te
rületi („önkormányzati”) igazgatáshoz kerültek.
1983-ban a BN is felszabadult a közvetlen állami
irányítás alól, és egy a könyvkiadással, könyvex
porttal és a szerzői joggal is foglalkozó testület
fennhatósága alá került. Az Oktatási Minisztérium
megőrizte kompetenciáját az egyetemi könyv
tárak tekintetében, s az egyetemi autonómiát biz-
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tosító törvénykezés nyomán a fejlesztési igazga
tóságon belül létrehozta a könyvtári aligazgatóságot. A minisztérium maradt a képzett könyvtárosok
szakmai irányítója és néhány közszolgáltatás (pl.
az időszaki kiadványok központi katalógusa) fele
lőse. A Kutatási Minisztériumhoz tartoznak a tu
dományos és műszaki szakkönyvtárak, így az Institut de l ’lnformation Scientifique et
a
közismert INIST is.
A jelenleg hatályos kötelespéldány-rend
1943-ban kelt, és Európában egyedülálló jelleg
zetessége, hogy mind a kiadók, mind a nyomdák
számára kötelezettséget ír elő. A kiadó köteles
sége minden kiadványából 5 példányt a nemzeti
könyvtárba eljuttatni. A nyomda termékeinek egy
példányát a strasburgi nemzeti és egyetemi
könyvtárba, egy másodikat pedig a területileg ille
tékes regionális (tartományi) könyvtárba. (Felte
hetőleg a kettős kötelezettség miatti könnyebb el
lenőrizhetőség is oka annak, hogy a sajtótermé
kek 95-97%-a eljut a kötelespéldány-gyűjtő
helyekre.) Az időben megjelent szükséges módo
sítások kiteijesztették a kötelezettséget a külön
féle egyéb anyagokra is, így (az 1988-as adatok
szerinti) 38 ezer könyv, négyezer periodikum,
5500 hivatalos kiadvány, 1750 zenemű, 2000 tér
kép, 5000 kisnyomtatvány és 7000 röplap mellett
évente kb. 2500 videó- és 1000 multimédia doku
mentum, több mint nyolcszáz film (kiegészítő doku
mentumaival együtt) érkezik kötelespéldányként.
Az ezek alapján készülő nemzeti bibliográfia,
a Bibliographie de la Francé (BdlF) könyveket tar
talmazó sorozata kéthetes füzetekben, három
havi kumulációkkal és éves indexszel jelenik
meg, nyomtatott változatának 750 előfizetője van.
Előállítása során az ISBD, ISBN, ISSN és az
ETO az alkalmazott nemzetközi szabványok, ám
az anyag tárgy szerinti csoportosítására a Library
of Congress Subjects Headings (LCSH) québeci
„honosítását” (franciásítását) használják. A BdlF
természetesen kiegészül az időszaki kiadványok,
a zenei nyomtatványok és a térképek, atlaszok
bibliográfiáival. Mágnesszalagos változata (UNIMARC formátumban) kéthetenként, a BN vásár
lásait (azaz külföldi könyveit és periodikumait) fel
táró szalag pedig havonta jelenik meg.
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A nemzeti bibliográfia könyv- és periodika
adatbázisa, az OPALE 1991 januárjában több
mint egymillió, a BN-be 1970 óta bekerült doku
mentum adatait tartalmazta, authority file-jaiban
több mint félmillió adatot őriz. Az 1987 óta GEAC
9000 rendszeren, GEAC szoftverrel futó OPALE
az utóbbi időben az osztott katalogizálási kísérle
tek és a nagy külföldi hálózatok (pl. RLIN) felé
nyitás terén fejlődik tovább. Az av-dokumentumok feltárását az 1991 februárjában százhatvan
ezer feletti dokumentum- és több mint 133 ezer
authority-adattal rendelkező OPALINE adatbázis
végzi. (Ez utóbbi BULL DPS 7340 gépen fut,
amely egyben az EROMM - az európai mikrofilmregiszter - adatbázis-szolgáltató központja is.)
A Bibliotheque Nationale 1983-ban megfogal
mazott küldetése, hogy
- gyűjtse, feldolgozza és megőrizze a köteles
példányként beérkezett francia dokumentu
mokat,
- gyűjtse mindazokat a (bel- és külföldi) doku
mentumokat, amelyek állományának (nyom
tatványok, kéziratok, érmék, kisnyomtatvá
nyok, fényképek, térképek, zeneművek,
hangzó és audiovizuális dokumentumok)
hasznosításához szükségesek,
- építsen gyűjteményt ritka és értékes doku
mentumokból,
- kutatásokat folytasson a humán- és társada
lomtudományok körében.
Bár egy 1988-as jelentés igen szigorú ítéletet
alkotott a BN-ről, tény, hogy éppen erre az időre
emelkedett öt év alatt mintegy 50%-kal az in
tézmény költségvetése. Ma a BN szervezete a
következő részlegeket tartalmazza:
♦ Nyomtatott könyvek. A több, mint 9 millió
kötetes gyűjtemény évente mintegy 60
ezer darabbal gyarapodik, és hétszázezer
kötettel szolgálja az évi 175 ezer olvasót.
♦ A periodika-részleg a teljes francia idő
szaki kiadványtermés (harmincezer élő
cím) mellett 115 országból 6500 kurrens
folyóiratot, s mindösszesen 350 ezer egy
séget őriz, dolgoz fel és szolgáltat. Ter
mészetesen egyúttal az ISSN és a köz
ponti periodikakatalógus gazdája is.
♦ A térképtár hétszázezres gyűjteménye az
említett OPALINE adatbázis segítségével
is hozzáférhető.
♦ A fénykép- és kisnyomtatványtár másfél
millió dokumentumot őriz.
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♦ A kézirattár külön részlegben kezeli a
százezernyi „nyugati” és a harmincezer
„keleti” kéziratot.
♦ Az érem- és régiség gyűjtemény háromszázezer pénz- és egyéb érmének legér
tékesebb darabjait állandó kiállításon mu
tatja be, munkáját 35 ezer kötetes szakkönyvtár támogatja.
♦ Az 1942-ben létrehozott
több
mint egymilliós gyűjteményében százezer
régi zenei kézirat is van. A gyűjtemény a
nemzetközi munkálatok (a RISM és
RILM) francia központja.
♦ Az av-anyagokkal bővült fonotéka 1943
óta gyűjti a hangrögzítéseket, 1975 óta a
videó- és multimédia-dokumentumokat,
1977 óta pedig a mozifilmeket is. Jelenleg
több, mint egymillió hanglemez és hang
szalag, tízezer videókazetta és optikai le
mez, ötezernél több multimédia és oktatá
si anyag alkotja a gyűjteményt, amely
mind helyben, mind távolról elérhető az
OPALINE segítségével.
♦ A színházi gyűjtemény a BN szervezeté
be tartozó művészeti, színházi és irodalmi
szakkönyvtárban, a Bibliotheque de l’Arsenalban található.
Az 1979 óta élő állományvédelmi tervet ma
két külső labor, a könyveké és a periodikumoké
teljesíti, nem csak restaurálással, hanem állo
mányvédelmi mikrofilmezéssel is.
Az új könyvtár, a Bibliotheque de Francé - amely később a „hatalmas könyvtár” (
Grande
Bibliotheque) becenevet kapta - eszméjét Frangois Mitterand köztársasági elnök fogalmazta
meg még 1988-ban. A következő évben megala
kult a BdF egyesülete, és a kezdeti bizony
talanságok után, amikor is a francia könyvtáros
társadalom csak abban volt egységes, hogy
örömmel fogadta a könyvtárügy iránt a legmaga
sabb helyen megnyilvánult érdeklődést, (ám egy
úttal aggodalom is szállta meg, hogy a BdF-re
költendő pénz a nagyon is rászoruló más könyv
tárakat - különösen az egyetemieket - rövidítheti
meg) lassan kialakul a terv is. A nemzeti könyvtár
funkcióit átvevő, s azt kibővítő, átértelmező, a
szakirodalom és az információk széles körét a
használók legszélesebb rétegének rendelkezé
sére bocsátó intézmény körvonalai bontakoznak
ki egyre konkrétabban. A Maastricht utáni Európa
jellegzetes könyvtáráról Roger Chartier, a BdF tu
dományos tanácsának elnöke azt mondja, hogy
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„falak nélküli” könyvtár lesz, s ezzel egyrészt az
állományépítési politika nemzetközi voltára, más
részt pedig a könyvtár - pontosabban az állomány
- elérhetőségére utal. Az elérhetőséget - a fejlett
technológia segítségével - az országos központi
katalógus jelenti, illetve az olvasás új típusa, amely a terminál vagy munkaállomás melletti, digi
tálisan tárolt szövegekkel és elektronikus doku
mentumokkal végzett munkát is jelent. A könyv
történész, Chartier miközben üdvözli, hogy a
jövőben egy szöveg olvasásához nem kell szük
ségszerűen a szöveg őrzési helyét felkeresni,
említést tesz a kódex és a képernyő felcserélésé
nek veszélyeiről is, és leszögezi, hogy mégha a
megőrzés szempontjából számos előnye is van,
mégsem szabad az új technológiákat a könyv
kincs és az olvasó egymástól való eltávolítására
használni. A „falak nélküli” jelleg mutatkozik meg
abban a kitűzött célban, hogy a könyvtár a leg
szélesebb olvasói kör információs, dokumentá
ciós és kulturális igényeit elégítse ki (ám egy
másik - építészetileg is máshol lévő - szinten a
kutatók és a nemzeti gyűjteményt használni szán
dékozók számára legyen csak hozzáférhető). Az
olasz megfigyelő, Giuseppe Vitiello szerint a har
madik szint, a kizárólag az elektronikus úton folyó
olvasás, kutatás stb. céljait szolgáló „Infotheque”
a végleges tervekből kiszorulni látszik. Jean
tégno, aki a BdF tanácsában betöltött szerepéről
éppen a tervezés során bekövetkezett változások
miatt mondott le (ma az Európa Tanács szakér
tője) úgy látja, hogy az eredeti cél éppen egy
elektronikus könyvtár létrehozása lett volna, egy
olyan virtuális könyvtáré, amely elektronikus úton
mindenhonnan hozzáférhető. Az idők folyamán a
BdF politikájában „visszarendeződés” követke
zett be, lassacskán töröltetett mindaz, ami eredeti
és újszerű volt a tervekben, s ma a „hatalmas
könyvtár'’ már csak a nemzeti könyvtár hagyomá
nyos koncepciójában terveződik tovább.
így tehát legbiztosabbnak a könyvtári részleg
tervei tűnnek. E tervek szerint 600 ezer mű és
8000 periodikum kerülne szabadpolcokra, a sza
badon hozzáférhető mikroformátumok és CDROM adatbázisok mellett. Az egységes kataló
gus minden dokumentumtípus leírásait tartal
mazná, s a BdF számára készülő leírások a BN
OPALE adatbázisával egyesülnének. Komoly ter
vek készülnek a 16-18. századi könyvek kataló
gusának gépesítésére is, ám a BdF mai terveinek
talán legambiciózusabbika a francia könyvtárak
központi katalógusának létrehozása. 53 városi
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könyvtárból, 30 egyetemi könyvtárból és számos
szakkönyvtárból összesen mintegy hatmillió, a
retrokonverziós munkálatok során létrejövő bib
liográfiai rekordot várnak, melyek a BN OPALE
hétmillió adatával együtt alkotnák majd a központi
katalógust.
A BdF a széles körű dokumentumhozzáférés
gyakorlatát kívánja követni, s ennek lesz fontos
eszköze az informatikai fejlesztés, amely az aláb
bi célokat szolgálja majd: 1. az olvasó általános
és katalógusszintű tájékoztatása, 2. az eszközök
és források kezelése és adminisztrációja, 3. a
technikai szolgáltatások segítése, 4. elektronikus
szövegtárolás. A hozzávetőleges becslések (illet
ve tervek) szerint napi 18 500 dokumentumkérés
re lehet számítani, ami százezer katalógusműve
let eredménye lesz.
Ma a BN kb. fele akkora éves költségvetéssel
dolgozik, mint a British Library. A jövőlátók közel
azonos számokat emlegetnek. A BdF 3250 olva
sót fogadna termeibe, akik a kötelespéldányok
mellé évente vásárolt 140 ezer kötettel gyarapo
dó állományt használhatják, amelyből évente két
százezer dokumentum kerülne mikrofilmre. Ma
csak azt nem lehet előre látni, hogy mindez mikor
válik valóra.
A francia közkönyvtárak jelenkori fejlődéstör
ténete az 1970-es Pompidou-terwel kezdődött,
melynek eredményeként 1981-re a könyvtári
össz-alapterület háromszázról hatszáznegyven
ezer négyzetméterre növekedett, és 26 új
kölcsönzési központ jött létre. A következő
fejlesztési szakasz kilenc év alatt megháromszo
rozta a közkönyvtárak költségvetését, öt év alatt
(1980-85) közei másfélszeresére nőtt az állomány,
s a kölcsönzött kötetek száma az 1980-as 59-ről
484 millióra emelkedett 1986-ra. Ebben az évben
és 1988-ban jelentek meg azok a jogszabályok,
amelyek a központi, állami irányítás helyett a helyi
hatóságok felügyelete alá rendelték a közkönyv
tárakat. (Ugyanakkor megmaradt az értékes régi
állományt is őrző könyvtárak állami támogatása,
az ilyen állományrészekkel foglalkozó könyvtáros
bérét az állam fedezi. Ma a harminchatezer fran
cia községből 1200-nak van saját könyvtára, s a
lakosság közel fele használja a közkönyvtári szol
gáltatásokat. A közkönyvtári rendszer jellegzetes
sajátossága a (körzeti ellátóközpont jellegű)
kölcsönzési központok (Bibliothéques centrales
de pret - BCP) működése, amelyek a bibliobuszok és a letéti könyvtárak rendszerével bizto
sítják a kölcsönzési lehetőségeket. A közkönyvtá
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rak bibliográfiai tájékozódási lehetőségeit a nem
zeti könyvtári adatbázisok (és a kereskedelmi jel
legű szolgáltatások) mellett a BCP osztott katalo
gizálására épülő LIBRA rendszere fogja majd se
gíteni.
A 12 milliós főváros 52 köz- és 5 szakkönyv
tárában 3,2 millió kötet, 360 ezer hangfelvétel,
háromezer folyóiratcím 7500 példánya áll az olva
sók rendelkezésére. A könyvtári hálózat számítógépesítését a CLSI cég végzi, LIBS1000 rend
szere teljes kiépítését 1994-re fejezi be. Párizs
közkönyvtári ellátásában két külön említendő
színfolt van: a 36 ezres állományú, évente ezer
darabbal gyarapodó Videotheque de Paris, és a
Pompidou-központ közismert könyvtára, a Bibliotheque Publique d ’lnformation. (Ez utóbbiról a
magyar olvasó talán csak azt nem tudja még,
hogy a GEAC 8000 rendszerből csak az OPAC
modult használták egy másik szoftverrel keverve,
s mostanában térnek át a GEAC 9000-re.) Ugyan
csak a GEAC 9000 rendszert fogja használni az
Ipari Minisztérium által finanszírozott Mediathéque, amely a könyvek, folyóiratok, av-dokumentumok, oktatási szoftverek és Braille-dokumentumok mellett 450 adatbázis online hozzáfé
rési lehetőségét kínálja, ez utóbbit térítésért.
A 63 francia egyetem közül 21 Párizsban,
vagy környékén található, az egyetemi könyv
tárak 85%-a kari, intézeti, tanszéki könyvtár.
Évente összesen kb. 600 ezer olvasót fogadnak,
összállományuk húszmillió kötet és 300 ezer periodikum. Mint általában minden egyetemi könyv
tár, a francia egyetemi könyvtár is egyaránt végez
helyi (egyetemi), regionális és országos feladato
kat. Funkciórendszerébe tartozik állományának
rendelkezésre bocsátása helybeni használatra (4
millió kötet évente) vagy kölcsönzés útján (5 mil
lió), információs szolgáltatások nyújtása (modern
eszközökkel - CD-ROM, videodiszk - is), bibliog
ráfiai segítségnyújtás adatbázisok használatával
(40%-os, mérsékelt áron), részvétel a könyvtári
dokumentációs jellegű képzésben néhány könyv
tár esetében. A francia egyetemi könyvtárak saját
automatizálási, legalábbis adatátviteli és közös
katalogizálási rendszerrel dolgoznak.
Embrionális állapotban ugyan, de már létezik
az a Pancatalogue-terv, amely az egyetemi
könyvtári SUNIST adatait egységes és a Minitel
videotex rendszerrel is hozzáférhető adatbázissá
teszi az OCLC, SIBIL és OPALE adatbázisokban
tárolt adatokkal.
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Franciaország szakkönyvtári képének meg
határozó eleme az INIST, melynek összetételé
ben is jellemző állományadatai: 27 500 folyóirat
(ebből 1755 kurrens), harminckétezer kutatási je
lentés, 42 ezer kongresszusi anyag, valamint
disszertáció-gyűjtemény. Adatbázisai közül az
évente közel félmillióval növekvő PASCAL, 90%ban cikkek adatait tartalmazza, hétmillió feletti re
kordjában, míg a 20 szakosodott adatbázisra
oszló FRANCIS, kb. egymillió adatot tartalmaz,
76 ezres évi növekedéssel.
A számítástechnika használata terén a fran
cia egyetemi könyvtárak igen tarka képet mutat
nak: míg közel mindegyikben van számítógépes
rendszer, csak 21%-uké integrált, és 24%-uk
csak egyetlen modult használ. Legtöbbjük a
SIBIL rendszert installálta, így a DOBIS,
CDS/ISIS, CARDDATALOG, TEXTO stb. rend
szerek ritkábban fordulnak elő. (Ennek megfele
lően igen gyakori a SIBIL formátuma, ezt az
LCMARC követi, ám tíznél több egyetemi könyv
tár egyáltalán nem használ MARC formátumot.)
Az egyetemi könyvtárak jelenleg vagy a SIBIL,
vagy az OCLC katalogizálási hálózatban vesznek
részt, ám a BN OPALE megnyílása újabb lehető
séget jelent. A leggyakrabban használt indexmű a
RAMEAU, és jó szolgálatot fog tenni (az OCLC
adatainak hasznosítása szempontjából) az LCSH
fordításának a RAMEAU-ba építése.
A közkönyvtári számítógépesítés a GEAC és
a CLSI mellett többek között az OPSYS, LIBRA,
TÓBIÁS, LIBER rendszereket használja.
Mindent összevéve, a francia könyvtárügy
számítógépesítése ma a következő képet mutat
ja: Géppel olvasható bibliográfiai leírásokat kínál
az OCLC, a SIBIL és - új fejleményként - az
OPALE. A számítógéphasználó könyvtárak szö
vetségbe (Fédération des utilisateurs des logiciels pour les bibliotheques) tömörültek, melyben
külön csoportokat alkotnak a LIBS100, a
DOBIS/LIBIS, GEAC, LIBER, TÓBIÁS és
OPSYS rendszerek használói. Szinte egyedül
állóan széles körben terjedt el a videotex-használat, s az ezen keresztüli hozzáférés a könyvtári
katalógusokhoz. Természetes dolog a CD-ROM
használat, s mivel a könyvtárak természetes ré
sze a multimédia, ezek számítógépes katalógusa
is magától értetődő. Külön modulok elégítik ki a
kölcsönző központok (BCP) speciális igényeit, s legalább a tervekben - nagy szerepet kap a doku
mentumok elektronikus tárolása és használata is.
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két, de rendszereik képesek legyenek egymással
együttműködni, ezzel viszont az OSI a gyártókat
is újabb termékek fejlesztésére serkenti?

Nyílt rendszerek
összekapcsolása Open Systems
Interconnection, OSI
Szemle

Koltay Tibor

Az Open Systems Interconnection (Nyílt
rendszerek összekapcsolása) kísérlet arra, hogy
a számítógépek egymás közti kommunikációjá
nak dzsungelében rendet teremtsenek. Az egyes
számítógépgyártók által a saját gépeik össze
kapcsolására kidolgozott eszközök ugyanis nem
teszik lehetővé a más gyártók számítógépeivel
való kommunikációt. Ehhez a kommunikációs fo
lyamatok lebonyolításának mikéntjét rögzítő pro
tokollokra van szükség.
A kezdeményeiben 1978-ra visszavezethető
OSI nem az egyetlen ezen a téren, „versenytár
sa” az Internetben használt TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, Adatátvi
tel-ellenőrzési protokoll/lntemet protokoll).1
Az OSI mindenekelőtt az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) és a CCIT (Nemzet
közi Telefon és Távíró Konzultatív Bizottság) kö
zös erőfeszítése.
Az OSI lényegében az üzenettovábbítási kör
nyezet jellemzőit és viselkedését határozza meg,
lehetővé téve kölcsönösen értelmezhető üzene
tek küldését a különböző számítógépeken futó al
kalmazások között.2
Az OSI szabványok sora. A szabványosítás
sal szemben sokan azt a kifogást említik, hogy az
innovációt akadályozza. Az OSI szabványok
azonban lehetővé teszik, hogy a felhasználók kü
lönböző gyártóktól vásárolják meg berendezései-
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Az OSI referencia-modellje

Az OSI a mára már közismertté vált „réteg
zett” modellre épül, amely a számítógépek közötti
kommunikációs protokollok fejlesztését, leírását
és megértését segíti. Ez a rétegzés a különböző
kommunikációs funkciók hierarchiáját veszi ala
pul, nevezetesen azt, hogy bizonyos funkciók
másoknak előfeltételét képezik. Ezeket a funkció
kat osztják fel szintekre (rétegekre), és azok a
funkciók kerülnek az alsóbb szintekre, amelyek
másoknak előfeltételei. A protokollokat egyen
ként dolgozzák ki minden szint számára.

A felső rétegek

A felső három szint az értelmes információcserét támogatja, míg az alsó négy réteg az ada
toknak két végállomás közötti megbízható és
gazdaságos továbbítását szolgálja. Ezen belül az
alsó három réteg az adatátvitelé. A legfontosabb
választóvonal a négyes és ötös szint között húzó
dik, amely az alkalmazásokhoz kapcsolódó prob
lémákat a telekommunikációtól (a hálózat-orien
tált funkcióktól) választja el.
A hetes = Alkalmazások (Applications) szint
közvetlenül támogatja az alkalmazásokat. A kü
lönböző alkalmazások során ennek a rétegnek a
protokolljait használják. Az alkalmazások egy ré
sze lehet könyvtári, mint pl. a könyvtárközi
kölcsönzési protokoll, de lehet általánosabb ter
mészetű, mint pl. a fájl-transzfer és fájl-kezelés,
vagy a tudakozó (directory).4
Az ötös és a hatos szint a magyarra nehezen
fordítható Session és a Presentation. A Session
réteg a felhasználók közötti kommunikációt hoz
za létre és menedzseli, a Presentation réteg pe
dig az adatok konzisztens kódolását biztosítja.5
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Az

alsórétegek

Az egyes (Physical) szint magával a „nyers”
adatátvitellel, azaz az adatátvitel fizikai paraméte
reivel foglalkozik; a bitek továbbításáért felelős
mechanikai és elektromos értelemben egyaránt.
A kettes szint nem az egyes bitek, hanem a
bitek sorozatának, a stringeknek a továbbítását
biztosítja. A fizikai szint ugyanis nem szabályoz
za, hogyan ismerhető fel egy bitsorozat eleje és
vége, vagy azt, hogyan sikerül hibátlanul venni
azt. Ez a kettes, Adatkapcsolat (Data Link) réteg
feladata, amely tehát a hibamentes adatátvitelért
felelős.
A hármas, a Hálózati (Network) szint. Ez a ré
teg ellenőrzi az útválasztást és mentesíti a fel
sőbb rétegeket a hálózati topológia vagy az adatátviteli médiumok részleteitől. Mivel a kommuni
káció az egyetlen adathálózaton elhelyezkedő
rendszerekben és a különböző hálózatok részét
képező rendszerek között eltérő, sok szakértő
szerint indokolt lenne a hármas szint kettébontása, ami egyértelműbbé tenné a módéit. Az OSI
azonban a két fenti feladatnak megfelelő további
két alrétegre bomlik.
A négyes szint az Adatátviteli (Transporf). A
szint feladata két végállomás közötti megbízható
adattovábbítás.6

szabványosítása és összekötése, egy univerzális
elektronikus postai rendszer kialakítása.
Az X.400 lehetővé teszi multimédia kompo
nensek alkalmazását és tartalma minden eddigi
rendszernél jobban megfelel az elektronikus fel
dolgozásnak. Strukturált üzenetek továbbítására
képes (pl. a könyvtárközi kölcsönzéshez szüksé
ges üzenetek küldhetők segítségével), ami felül
múlja a forgalomban lévő rendszereket, amelyek
viszonylag strukturálatlan üzenetek továbbításá
ra képesek csak.8

Az X.400 és az EDI, EDIFACT
Az X.400-as ajánlás kapcsán szót kell ejteni
az EDI és az EDIFACT szabványokról.
Az Electronic Data Interchange (EDI) az üzle
ti tranzakciók elektronikus lebonyolításának szab
ványos formája. E műveletek kifejlesztés alatt álló
új nemzetközi szabványa az EDIFACT (Electro
nic Data Interchange fór Administration, Commerce and Transport). Az X.400 generikus üze
nettovábbítási mechanizmust határoz meg, az
EDI-t egynek tekinti a továbbítandó üzenetek kö
zül, így az EDI és az X.400 ebben az értelemben
egymás kiegészítőjének tekinthető.9

Tudakozó típusú szolgáltatások az OSl-ban
Elektronikus posta az OSl-ban
Az elektronikus posta szerepe egyre nagyobb
mértékben növekszik, fgy pl. a kanadai British
Columbia University a könyvtárközi kérések 92%át online vagy elektronikus posta útján továbbítot
ta. Egy 1988-as felmérés az ARL (Association of
Research Libraries, Kutatókönyvtárak Szövetsé
ge) 79 tagkönyvtárában kimutatta, hogy 1984 és
1988 között az elektronikus posta használata a
duplájára nőtt.7

Az X.400-as ajánlás
Az elektronikus posta hatékony felhasználá
sának akadálya a használatban levő rendszerek
sokfélesége. Az OSI részét képezi az X.400-as
ajánlás. Ennek célja az üzenetküldő rendszerek
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Az adathálózatok használatának fontos té
nyezője, hogy aktuális információkat kapjanak a
rendszerek használói a többi felhasználókról. A
hálózatok hőskorában különböző nyomtatott és
online „telefonkönyveket” használtak, ezek azon
ban egyre kevésbé tudtak lépést tartani a megnö
vekedett igényekkel és adatmennyiségekkel.
Tudakozó szolgáltatásokra nemcsak azért
van szükség, hogy pl. meg lehessen találni a cím
zetteket, hanem hogy konzisztensen azonosítani
és lokalizálni lehessen adatbázisokat, alkalmazá
sokat, adatstruktúrákat stb.
A tudakozó szolgáltatás még nem kiérlelt
technológia. A tudakozó X.500-as ajánlása 1988ban született és a tudakozó szolgáltatási projek
tek egyelőre mindig kísérletiek.
A tudakozó szolgáltatások fő felhasználási
módja nagyjából azonos a telefonkönyvekével. A
rendszerek felhasználói a hagyományos, ún.
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„white page” telefonkönyvben online megnézhe
tik személyek, intézmények telefonszámát, postai
címét és elektronikus levelezési címét. Fejlettebb
forma az ún. „yellow pages” szolgáltatás, amely
lehetővé teszi a tételek kategorizálását és olyan
felhasználóbarát elnevezéseket ad, amelyek hiá
nyos információ birtokában is megtalálhatók, „fel
lapozhatok”.
A tudakozó jelentősége egyre inkább nőni fog
azzal, hogy egy adott hálózaton belül elérhető cí
mek a mind teljesebb feltárást nyújtják. Mindez
persze nehézségekbe is ütközik. Nehéz a komp
lex szervezeti struktúrákat egy hierarchiába ren
dezni. A keresések költségeit el kell osztani és az
adatok összegyűjtése és rendbentartása sem
egyszerű felad a t/1

♦ a meglevő könyvtárközi kölcsönzési tevé
kenység pontos tükrözése, annak formali
zálásával, anélkül, hogy a jelenlegi for
mák helyett újakat akarnának bevezetni.
Ezek között a célok között persze, ellentmon
dások feszülnek, amelyeket kompromisszumok
útján kell feloldani. Példa ere a „Megérkezett”
(Received) és a „Visszaküldve” (Returned) opcio
nális üzenetek használatának kérdése. A Kana
dai Nemzeti Könyvtár szakértői szerint sok könyv
tár számára csak fölösleges kiadást jelent ezek
nek a „nyugtázó” üzeneteknek a küldése,
ugyanakor az OCLC ragaszkodik a használatá
hoz, mert ez kiegészítő tájékoztatást ad a köl
csönadó félnek.

Információkeresés az OSl-ban
A könyvtárközi kölcsönzés és az OSI
Sok adathálózaton lehetséges ma már a
könyvtárközi kölcsönzések automatikus feldolgo
zása. A különböző adathálózatok különböző
könyvtárközi kölcsönzési protokollokat használ
nak, amelyek egymással nem képesek kommuni
kálni, az egyik rendszer generálta üzenetek nem
dolgozhatók fel automatikusan egy másikban. A
könyvtárak viszont nincsenek olyan anyagi hely
zetben, hogy egyidejűleg több rendszer előfizetői
legyenek.12 Ennek feloldására született meg az
ISO könyvtárközi kölcsönzési protokollja, amely
szabványosítja:
♦ a küldhető üzenetek számát és típusait,
♦ az üzenetek adatelemeit,
♦ az üzenetek továbbításának érvényes
szekvenciáit,
♦ az átvitel szintaxisát.
További célok:
♦ a könyvtárközi kölcsönzési műveletek ellenzőrzése, azaz a megengedhető tevé
kenységek, az információcsere meghatá
rozása, a kölcsönadott példányok felkuta
tása, a két részvevő fél tevékenységének
összehangolása,
♦ a különböző rendszerek együttműködésé
nek megteremtése,
♦ a könyvtárközi kölcsönzés költségeinek
minimalizálása, az emberi beavatkozás
és az elvégzendő műveletek számának
csökkentésével,
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Információkeresési protokoll kidolgozásával
is foglalkoznak az ISO kereteiben. Ennek poten
ciális felhasználási lehetőségei a következők
lesznek:
♦ keresés a helyi hálózatok útján és azokon
túl adatbázis-szerverekben,
♦ helyi rendszerek összekapcsolása, re
kordok közvetlen átvitelére alkalmas
rendszerekkel, közbeeső láncszemek,
nehézkes adatletöltés nélkül,
♦ különböző távelérésű rendszerekben való
keresés azonos, konzisztens parancs
nyelv segítségével,
♦ könyvtári rendszerek moduljai közötti in
terfész biztosítása (pl. hogy egy szerze
ményezési rendszer keresést végezhes
sen egy helyi katalógusban),
♦ interfész biztosítása osztott könyvtári
rendszerek moduljai között (pl. hogy egy
központi katalógusrendszer keresést vé
gezhessen egy helyi kölcsönzési rend
szerben, a dokumentum aktuális státu
szának megállapítására),
Ahogy ezek az interfészek egyre gyakoribbak
lesznek, szükségessé válik a szabványosítás. Az
információkeresési protokoll más alkalmazások
hoz is kapcsolódhat, így pl. találatok könyvtárközi
kölcsönzés útján történő kérése, találati rekordok
átvitele, tudakozódás.
Miután egy általános, konkrét visszakeresési
megoldásokhoz nem kapcsolódó interfészt kell
kifejleszteni, a feladat igen nehéz, és még sok

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Kitekintés

megoldandó kérdést vet fel. Nemcsak az egyes
rendszerek indexelési és keresési módszerei kü
lönböznek egymástól, hanem a rekordok és a
megjelenítés formái is változnak, továbbá a rend
szerek válaszai és interakciója a felhasználóval is
eltérő. Az alkalmazások egymás közötti kommu
nikációjának megteremtéséhez a rekordformátu
mokról, adatbázisnevekről, hibaüzenetekről is tu
dásanyagot kell felhalmozniuk a fejlesztőknek.14
Az információkeresési protokollnak tulajdon
képpen két összetevője van, melyek a felhaszná
ló és a kereső rendszer közötti interakciót megha
tározzák:
♦ a két számítógép kapcsolatában az inter
aktív keresésnek és a megfelelő rekordok
továbbításának a mechanizmusa,
♦ egy olyan általános keresési formátum,
amelynek segítségével kifejezhetők a ke
resések.
Ilyen módon a keresési mechanizmus a kere
sési szemantikától függetleníthető. A közér
deklődés középpontjában az információkeresési
protokollnak éppen ez az aspektusa áll, de még
várnunk kell arra, hogy rendelkezésünkre álljon a
különböző távoli rendszereknek egyetlen helyi
keresőnyelvvel való keresésének lehetősége.
A legtöbb alkalmazási projekt egyelőre még
csak prototípus, vagy tervezés alatt áll, de 1994re már várhatók eredmények.15

Más protokollok
Az OSI elterjedésének legfőbb akadálya,
hogy számos más protokoll van már használat
ban. Ilyenek az SNA, a DNA és a TCP/IP.
Az SNA az IBM cég fő hálózati protokollja, amely struktúrájában igen hasonlít az OSl-hoz,
ugyanis szintén rétegekből álló modellre épül. Az
OSI kialakítására az SNA is hatással volt. Az OSI
európai fontossága és amerikai népszerűsége
arra késztette az IBM-et, hogy megvizsgálja az
OSI és az SNA közötti viszonyt.16
A DNA (Digital Network Architecture) a DEC
cég (Digital Equipment Corporation) általános há
lózati modellje, amely többek között OSl-ban
meghatározott protokollokat és szolgáltatásokat
is tartalmaz.17
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Az egyetemeken a legfőbb „vetélytárs” in
kább a TCP/IP, amelyet világszerte használnak
az Internet hálózatban. Az OSI felválthatja ezt a
jól bevált és hosszú ideje használt protokollt, de
várható, hogy ez a folyamat ellenállásba fog üt
közni és hosszantartó lesz.18
Az OSI van előnyösebb helyzetben, mert az
Európai Közösség és az Egyesült Államok kor
mánya is e protokoll támogatása mellett dön
tött.1^
Az OSl-t 26 ország és több mint 100 cég kép
viselői dolgozták ki.20 Igaz viszont, hogy az Egye
sült Államokban nincs meg az a központosított
postai szervezet, amely az OSl-ra való áttérést
segítené.21 Egyébként komoly műszaki érvek
szólnak az OSI mellett, mivel szolgáltatásai sok
rétűbbek, mint a TCP/IP-é 22
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Történelmi és jo g i előzmények
A huszadik század első harmadáig az Egye
sült Államok elnökeinek hivatalos okmányait és
működésük fontos történelmi dokumentumait
különböző magángyűjteményekben, múzeumok
ban, levéltárakban és a kongresszusi könyv
tárban helyezték el. Néhány elnök, mint Van Bú
rén, Grant, Cleveland és Coolidge iratainak jórés
ze
elveszett,
megrongálódott,
vagy
megsemmisült.
Franklin D. Roosevelt volt az első amerikai el
nök, aki a hivatalos iratok szisztematikus meg
mentését javasolta a Kongresszusnak. Erre a cél
ra 1934-ben megalapította a Nemzeti Levéltárat,
majd 1938-ban felajánlotta a Hyde Parkban levő
házát az első elnöki könyvtár céljaira. így 1939ben a Kongresszus megszavazta Franklin D.
Roosevelt elnök könyvtárának megalapítását,
amely 1940-ben létre is jött a Nemzeti Levéltár
irányításával.
1955-ben Eisenhower elnök aláírta az „Elnöki
Könyvtári Törvényt”, amelyben az Egyesült Álla
mok mindenkori elnöke meghatalmazza a Nem
zeti Levéltár vezetőjét a következő feladatokra:
♦ Fogadjon el minden elnöki dokumentu
mot, történelmi anyagot, amely az elnök*
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Köszönet illeti Dr. Charles Schultz, Jane D oddés Fay
Davis (Texas A&M Egyetem) kollégáimat, akik az
anyaggyűjtésben segítettek, míg én az OSZK-ban dol
goztam az ALA/USIA ösztöndíjasaként. (Gyeszly, S.D.)

tői számazik, vagy az elnök személyével
és tevékenységével kapcsolatos.
♦ Fogadja el az elnöki könyvtár számára
felajánlott területet, épületet és eszközt.
♦ Irányítsa, vezesse és óvja a könyvtárat és
annak állományát.
♦ Dolgozza ki a könyvtár működésével és
használatával kapcsolatos szabályokat.
♦ Hozzon létre egy nyilvános múzeumot
vagy egy kiállítást az elnöki dokumentu
mokból.
1978-ban a Kongresszus megszavazta az El
nöki Dokumentumok Tulajdonjogi Törvényét, ami
1981. január 20-án lépett életbe és a következő
ket tartalmazta:
♦ Az elnöki dokumentumok az Egyesült Ál
lamok tulajdonát képezik, nem az elnökét.
♦ Az Egyesült Államok Főlevéltárosa, aki a
Nemzeti Levéltár vezetője, vegyen át
minden dokumentumot a hivatalából távo
zó elnöktől, és helyezze azokat állami le
tétbe.
♦ Az elnöknek joga van elnöki hivatalból
történő távozása után tizenkét évig bizo
nyos dokumentumok használatának kor
látozására.
♦ A Főlevéltáros fenntartja a jogot magá
nak, hogy mind a fenti korlátozott doku
mentumokat, mind pedig a többi doku
mentumot az Információs Szabadság ötö
dik törvénye alapján átvizsgáljon és
további korlátozásokat szabjon.
♦ Az elnök-helyettesi dokumentumok is az
Egyesült Államok tulajdonát képezik.
Az 1986-ban módosított könyvtári törvény
szerint a Főlevéltáros megszabja az elnöki könyv
tárak maximális alapterületét, méretét, tervét és
anyagi fedezetét. Kötelezően előírja egy alapít
vány felállítását és egy meghatározott összeg
készpénzben való meglétét, mielőtt egy elnöki
könyvtár építkezésébe belekezdenek. Ez a meg
határozott összeg a felépítendő könyvtár és mú
zeum teljes építési költségeinek húsz százaléka.

Az elnöki könyvtárak
Az elmúlt évtizedek során a fenti törvények
alapján a következő elnöki könyvtárak és hozzá
juk tartozó múzeumok épültek meg:
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A könyvtárak fő feladata az elnöki dokumen
tumok megszerzése, őrzése, megvédése és a
kutatás számára való hozzáférhetővé tétele az
érdeklődők számára. A múzeumi részben pedig
állandó és ideiglenes kiállításokat kell szervezni,
ahol a látogatók megismerkedhetnek az adott el
nök életével, politikai pályafutásával, munkássá
gával és egyéni kedvtelésével. Az elnöki könyvtár
és a múzeum általában közös épületben találha
tó, kivételt képez a Gerald Ford Könyvtár, ami
Ann Arborban, Michigan államban van, míg a mú
zeum Ford szülővárosában, Grand Rapidsben.
Gyakori, hogy az elnöki könyvtárak a helyi egye
temekhez közel, vagy az egyetem területén épül
tek fel. (gy az egyetemi professzorok, kutatók és
diákok könnyen bekapcsolódhatnak a kutató
munkákba. A Kennedy könyvtár volt az első
könyvtár, amely a Harvard Egyetemmel (Cam
bridge) karöltve politikai fakultásokat és intézmé
nyeket hozott létre. Hasonló kapcsolatok alakul
tak ki a Kennedyt követő elnököknél is. Az egye
temekhez tartozó, de az elnökkel kapcsolatos
intézmények jogilag az adott egyetem irányítása
alá tartoznak, anyagi fenntartásukat az egyete
meknek kell biztosítaniuk.
Mind a könyvtár, mind pedig a múzeum inten
zíven részt vesznek a további anyagok gyűjtésé
ben. Az épületek felhasználhatók tudományos
vagy történelmi konferenciák megrendezésére.
Az elnöki könyvtárak közigazgatásilag a Nemzeti
Levéltáros helyettese alá tartoznak, aki az ún.
„Elnöki Könyvtárak Hivatalát” vezeti, ami a Nem
zeti Levéltáron belül működik. Majdnem minden
elnöki könyvtári és múzeumi dolgozó közalkalma
zotti beosztásban van, ez néha lényegesen eltér
az adott állam helyi szokásaitól, béreitől és szo
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ciális juttatásaitól. Ki
vételt képez a ma
gánirányítású Nixon
Könyvtár, ami nem
tartozik a Nemzeti
Levéltár fennhatósá
ga alá. A Watergate
események miatt Ni
xon elnök Fehér Házi
dokumentumainak
java része Washing
tonban maradt. A
könyvtár
is
csak
kölcsönözhet az ere
deti anyagból.
Az elnöki könyv
tárak állománya, látogatottsága változó, amit a
következő oldalon látható táblázatok illusztrálnak.

A George Bush Könyvtár és Múzeum előzmé
nyei és tervei
A Bush Könyvtár helyének megszerzésére
kezdetben négy egyetem pályázott, a Yale Egye
tem (Bush itt kapta az egyik diplomáját) és három
texasi egyetem: Rice Egyetem (Houston), Hous
toni Egyetem és a Texas A&M Egyetem, College
Stationban. A pályázóknak megfelelő méretű
földterületet kellett biztosítaniuk a könyvtár és a
múzeum számára, valamint a könyvtár megépíté
séhez szükséges, a törvényben is előírt anyagi
fedezetet. 1990-ben Bush elnök bejelentette,
hogy könyvtárát elnöksége lejárta után valahol
majd Texasban szándékozik megalapítani, így a
Yale Egyetem visszavonult az érdeklődők sorá
ból. Mindhárom texasi egyetem előkészítette az
építési terveket, gondoskodott a területi feltéte
lekről és az anyagi fedezetről. A pályázatokat a
Nemzeti Levéltár vezetője és Bush elnök döntése
alapján bírálták el. A végleges döntést Bush el
nök 1991. május 3-án jelentette be: könyvtárát a
Texas A&M Egyetem területén szándékozik elhe
lyezni. Bush elnök azzal indokolta döntését, hogy
a Texas A&M Egyetem a kívántnál több területet
is tudott biztosítani a létesítményre, az egyetem
alapítványok és magánadományok révén bizto
sítja az anyagi feltételeket. Az is megfogalmazó
dott, hogy az egyetem és a Bush Könyvtár között
szoros munkaviszony alakul majd ki. A tervezet
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1. táblázat
Az elnöki könyvtárak állománya 1989-ben
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2. táblázat
Az elnöki könyvtárak látogatottsága
Az 1991. évi

1 1992-es adat
2 Becsült adat
3 Csak a kutatók száma
4 Becsült adatok

értelmében a Bush Könyvtár és Múzeum mellett
az egyetem területén az alábbi intézmények és
központok jönnek majd létre: az Elnöki Tanul
mányok Központja, a Vezetői Irányítás Központja
és a George Bush Politológiai Központ. Mind a
három központ az egyetemi oktatásban és kuta
tásban is nagy szerepet fog vállalni.
A George Bush Könyvtárat és Múzeumot az
egyetem melletti, de az egyetemhez tartozó sza
bad területen, valamint magánszemélyek által a
könyvtár számára felajánlott telken építik fel, a
három központ pedig kizárólag az egyetem terü
letén lesz. Az építkezések befejezésével a könyv
tár és múzeum a Nemzeti Levéltár fennhatósága
alá fog tartozni, a levéltár vezetőhelyettesének
irányításával. Ezzel szemben a központok az
egyetemi oktatást és kutatást szolgálják majd, és
a Texas A&M Egyetem elnöke felelős a fenntartá
sukért és működésükért.
A Bush Könyvtár és Múzeum, valamint az
egyetemi központok építésének anyagi fedezetét
magán és alapítványi pénzekből kell majd fe
dezni, a szövetségi vagy Texas állami adó nem
használható erre a célra. A jelenlegi számítások
szerint a teljes építkezés költsége eléri a 80-85
millió dollárt.
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A Texas A&M Egyetem és a George Bush
Könyvtár és Múzeum kapcsolata
A Texas A&M Egyetem 1867-ben, Texas ál
lam mezőgazdasági és gépészmérnöki egyete
meként alakult meg. Jelenleg 10 karon folyik ok
tatás: Mezőgazdasági, Építészeti, Közgazdaság
tani, Pedagógiai, Mérnöki, Földtani, Bölcsészeti,
Orvostudományi, Természettudományi és Állator
vosi Karon. Több mint 42000 hallgató tanul az
egyetem különböző tanszékein. A Politológiai
Tanszék munkássága, kutatása Amerikában jól
ismert. Az utóbbi években és különösen 1991 óta
- miután Bush elnök a könyvtárát az egyetem te
rületéhez közel kívánta helyezni - ez lett az egyik
legnépszerűbb tanszék a diákok körében. Az el
nöki könyvtárnak a Texas A&M Egyetemre helye
zése tovább emelte az egyetem amúgy is jó hír
nevét. Az Elnöki Tanulmányok Központja már
megkezdte működését. III. Edwards George pro
fesszor irányításával. A másik két központot még
most szervezik.
Az egyetem székhelyéül szolgáló város, Col
lege Station állandó lakóinak száma meghaladja
a 60 ezret, amihez évente 42000 diák csatlako
zik. Tipikus egyetemi város, ahol a legfőbb mun
káltató az egyetem. A Bush Könyvtár és Múzeum
újabb állandó munkalehetőséget nyújt, ami kihat
a város gazdasági életére is. A Bush Könyvtár és
Múzeum várható látogatottsága miatt a turizmus
is felélénkül majd az elkövetkező időben. Előre
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láthatólag 200-400 ezer látogatót várnak évente.
A látogatók jó része iskolai diák lesz, de szép
számú családostól érkező turistára is számí
tanak, akik a helybeli szállodákban lakhatnak, ét
kezni és pénzt költeni a College Stationi üzletek
ben fognak, ami a város gazdasági életére pozitív
hatású lesz.
A George Bush Könyvtár és Múzeum meg
építésének tegfontosabb feltétele a kellő anyagi
fedezet megteremtése. Bush elnök legidősebb
fia, George F. Bush vezetésével és elnökletével
Dallasban létrejött az elmúlt hónapokban a
„George Bush Elnöki Könyvtári Alapítvány”.
A könyvtár nemcsak a Bush elnöki és alelnöki
munkásságával kapcsolatos dokumentumokat kí
vánja gyűjteni, hanem a közel fél évszázados po
litikai pályáját bemutató iratokat is.
George Bush Fehér Házból történő távozása
- 1993. január 18. - óta több mint 20 kamion do
kumentum érkezett már meg College Stationba; a
szállítmányokat jelenleg három levéltáros dolgoz
za fel és készíti elő 1997-re, a George Bush Elnö

ki Könyvtár és Múzeum hivatalos és ünnepélyes
megnyitására.
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Új utak a
gyermekkönyvtári
munkában?
Krüger, Susanne

A könyvtárak gyermekrészlegeinek dinami
kus fejlődéséről nem nagyon beszélhetünk, a
gyakorlat azt mutatja, hogy a régi és új koncep
ciók békésen élnek egymás mellett. Az 50-es
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években négyzetes alaprajzú, praktikusan kiala
kított és berendezett gyeremekkönyvtárak jöttek
létre, a különböző korcsoportoknak megfelelő fle
xibilis övezetekkel, ami ma is jellemző az elhe
lyezkedésükre. A szakmai vitákban az ismétlődő
témák mindig új megfogalmazásban jelennek
meg. Ez jellemző a gyermekkönyvtárosok „irány
zat-vitájára” is, mely az 1910-es évektől tart a mai
napig, s mindig újra megélénkül a harc a ponyva,
az értéktelen irodalom ellen. Az új médiák könyv
tári érvényesülése gyakran nehézségekbe ütközik:
korábban a képregényt, a hangkazettát és a játékot,
napjainkban inkább a videót vagy a számítógépet
tekintik sokan károsnak a könyvtár életében.
A szerző a tanulmányában szubjektív hely
zetképet rajzol fel a gyermekkönyvtárak helyzeté
ről. Megállapításai vitatézisek, melyek - remélhe
tőleg - megfelelő visszhangot váltanak ki a gyer
mekkönyvtárosok körében.
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1. tézis: A társadalom gyermekellenessége
visszatükröződik a gyermekkönyvtárak helyi ér
tékrendjében és a gyermekkönyvtárosok munká
jának megítélésében.
A gyermekkönyvtári munka jelentőségét szó
ban ugyan elismerik, mint az utánpótlás nevelé
sében fontos szerepet játszó intézményét, de a
munkafeltételekben, s a gyermekkönyvtárosi
munka értékelésében ez már nem tükröződik.
Nem veszik figyelembe a gyermekkönyvtárosok
felkészültségét és rátermettségét, s azt az emo
cionális odafigyelést, ráhangolódást, melyet a
gyerekekkel való kapcsolat kialakításába fektet.
A gyermekkönyvtáros számára alig van előlépési
lehetőség, s ha munkájában előbbre szeretne jut
ni, a gyerekkönyvtár otthagyásával, inkább a fel
nőtt könyvtárban vállal állást. Ez a szemlélet
nemcsak a gyerekkönyvtári munka, hanem a
gyermekek lebecsülését is jelenti.
2.tézis: A nyitott tér koncepció az egyenlőt
lenség felszámolására törekszik, s e kérdésben
megoldást keres a gyermekek és fiatalok számá
ra.
Figyelembe kell venni a gyerekek és fiatalok
életkori sajátosságait és szükségleteit és ezért
ostobaság lenne hangos megnyilvánulásaik és
mozgásigényük teljes korlátozása a gyermekkönyvtárban. Az építészek szerint a használók ál
tal kedvelt könyvtári terek nyitottak és átjárható
ak. Ugyanakkor egy működő gyermekkönyvtár
hangos! Egy építészetileg nyitott térben nehéz
biztosítani a nyugalmat, s elkerülni a konfliktuso
kat. Ezért célszerű bizonyos helyiségeket a gyer
mekkönyvtár rendelkezésére bocsátani, elsősor
ban a rendezvények megtartásához, a társas
élethez, de biztosítani kellene kis, elszigetelt sar
kokat is a nyugodt olvasáshoz.
Probléma még a fiatalok, az úri. ifjúsági olva
sók, azaz a 14-18 éves korosztály kizárása a
gyermek- és ifjúsági könyvtárakból, ahol e fiatalok
számára legfeljebb egy polc áll a rendelkezésére,
ugyanakkor a felnőtt könyvtárban sem találják
meg a helyüket. Ezzel a korosztállyal a könyv
táros sem foglalkozik. A Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) által felállított munkabizottság két
könyvtárban indított olyan kísérletet, ahol külön
foglalkoznak az ifjúsági korosztályból kikerülő ol
vasókkal.
3.
tézis: A gyermekkönyvtári munka lényege
a közvetítés. A programok szervezése nem luxus.
Magától értetődik, hogy egy gyermekkönyv
tárban a nyomtatott dokumentumok mellett kazet
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tákat, játékokat, videokazettákat és számítógé
pes programokat is gyűjteni kell. A könyvtárosok
ezen médiák ismeretében elégíthetik ki a gyere
kek kívánságait. E médiák feltárására szolgáló
katalógusokat mind a gyerekek, mind a felnőttek
kevésbé használják, jobban szeretnek közvetle
nül a polcról válogatni.
A régi szövetségi tartományokban még ma is
fontosabb tevékenységnek tartják a médiák be
szerzését és feldolgozását, mint az ezekre épülő
programok szervezését és a gyerekekkel való
kapcsolatépítést. Szükséges lenne olyan új
szempontokat kijelölni, amelyekben komoly sze
rephez jutnak a személyes kapcsolatok könyv
táros és olvasó között.
Az új szövetségi tartományokban fontosnak
tartják a rendezvények szervezését. Itt az elmúlt
időszakban központilag szervezett, módszertani
lag támogatott irodalompropaganda működött,
melyet erős didaktikai hatás kísért. Ezek szerve
zése inkább iskolai, ill. intézményi érdek volt, mint
a gyermekek érdeke. Mindenesetre jó lenne, ha a
rendezvények szervezése továbbra is alapvető
tevékenység maradna, de a gyerekek igényeire
épülne.
4.
tézis: A gyerekek körében végzett könyv
tárpedagógia alkalmazza a szociálpolitikát és mé
diapedagógiát, azonban az egyes területek ér
vényesítésének súlypontját a gyermekkönyvtá
rosnak magának kell meghatároznia.
A gyerekolvasók minden gyermekkönyvtártól
elvárják, hogy egyszerűen igénybevehető, széles
körű kínálatot biztosítson a számukra. A könyv
tárosnak bizalommal kell közelednie a gyerekek
hez akkor is, mielőtt még a könyvtár használatát
elsajátítanák és az ott folyó munka iránt „tiszteletet”
éreznek. A gyermekkönyvtárosoknak nemcsak a
gyerekek bizalmát kell megszerezniük, hanem
kapcsolatot kell teremteniük azokkal a felnőttek
kel is, akik a gyerekeket a könyvtárban „zavaró
tényező’ -nek tekintik. A gyerekek egy része ne
hezen kezelhető, azonban számukra is lehetővé
kell tenni a könyvtár használatát. Erre példát mu
tat a rüsselheimi gyermekkönyvtár, ahol olyan ne
hezen kezelhető gyerekeket neveltek könyv
tárhasználóvá, akiket máshol eltiltottak volna a
könyvtár látogatásától.
Az integrált irodalom-, játék- és médiapeda
gógia, figyelembe véve a fejlődéslélektani isme
reteket, képes igaz történeteket kínálni és közve
títeni a gyermekolvasóknak, azért, hogy kedvet
ébresszenek az olvasáshoz. Elvben videón és
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hangkazettán éppúgy lehet irodalmat közvetíteni
A gyermekkönyvtárosnak elsősorban játszó
a gyerekeknek, mint könyvek segítségével. Mégis
társnak, beszélgetőpartnernek kell lennie, akit, ha
a gyermek elfogad, kicsit saját képére is formál.
az olyan könyvtár tevékenységét, ahol a gyere
Ebben a tevékenységben olyan didaktikai össze
kek videó vagy számítógépes társasjátékokat
játszanak kevésbé sikeresnek tartják, mint azotevők jellemzők, amelyek megkülönböztetik a fel
két, ahol a gyerekek elvonulva olvasnak.
nőtt olvasók között végzett munkától.
5.tézis: A gyermekkönyvtárnak a kommuná
A frankfurti városi könyvtárban pl. 3 pedagó
lis háló csomópontjának kell lennie.
gus dolgozik a gyermekkönyvtárban, akik a prog
ramok szervezésében, a gyerekekkel végzett te
A gyermekkönyvtárak programszervező tevé
vékenységben új utakat és módszereket kísérle
kenységében széles körű együttműködés alakul
teznek ki. Esslingben a gyerekkönyvtárosok a
hat ki a szülőkkel, a tanárokkal, a szabadidő- és
színházpedagógusokkal együtt keresik a ren
múzeumpedagógusokkal. Pl. angol-amerikai min
tára a német könyvtárakban is szerveznek ún.
dezvények szervezésének új módszereit.
7. tézis: Jelenlegi kezdeményezések.
„csecsemő-programokat”, ahol a szülők és a gye
A könyvtárosoknak tisztában kell lenniük a le
rekek együtt tanulnak dalokat, történeteket. A
gyermekkönyvtárosoknak lehetőségük van a sza
hetőségeikkel, munkájukban új súlypontokat kell
kialakítaniuk, és figyelembe kell venniük a tehet
badegyetemeken szervezett ún. „családi tűzhely”
programokon megismertetni a gyermekkönyvtár
séget és ügyszeretetei. Fontos a kapcsolatterem
lehetőségeit, a médiák választékát.
tés más intézményekkel, így az iskolákkal, de az
óvodákkal is! Az egyes gyermekkönyvtáraknak
Egyes könyvtárakban a tanév befejezésekor
meg kell ismerkedniük más könyvtárak tevékeny
különféle programokat szerveznek a gyerekek
ségével, alkalmazniuk kell azokat a lehetősége
nek, amelyek során a gyerekek csoportokba
ket, amelyekhez adottak a feltételeik. Ugyanak
szerveződve egy-egy témán dolgoznak. Ki kell
használni azt a lehetőséget, hogy a gyermekkor a programok szervezéséhez és lebonyolítá
könyvtárban sokféle információ megtalálható, és
sához kialakított módszereket érdemes lenne
széles körben ismertetni és vitákat lehetne
lehetőség van arra is, hogy a vizsgált témához a
médiákat hozzárendeljék.
kezdeményezni a szaksajtóban. Fontosnak ítélt
6.
tézis: A gyermekkönyvtárosok - „általános kérdések például:
♦ egy történet játékos megjelenítése, drazsenik”.
matizálása,
Az „erre én egyáltalán nem vagyok felkészít
♦ egy történet továbbfolytatása,
ve” vélemény bénítóan hat a munkavégzés köz
♦ „mesepartiturák” készítése, melyek segít
ben. A gyermekkönyvtáros nem pedagógus, nem
ségével a játék továbbfejleszthető,
nevelő, nem színész, nem pszichológus, de min
♦ egyszerű szerepjátékok.
denről tud egy keveset, ha a problémákat a köz
A szerző az említett feladatok megoldásához
mondásosan józan emberi ésszel igyekszünk
kínált példáiban ismert mesékből, irodalmi alkotá
megoldani. A képesítés megszerzése előtt min
sokból meríti az alapanyagot. Úgy véli, majdnem
denki dilettáns, de sok mindenről tud még egy pi
valamennyi képeskönyv története kiválasztható
cit többet is. S ismeri a forrásokat, ahová segítsé
eljátszásra, megjelenítésre, csupán egy kis gya
gért fordulhat.
korlást igényel megjelenítésük.
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Könyvtárvezetők. Sikeres stratégiák
és stílusok.

Szemle

Az itt ismertetett könyvek
az OSZK KMK Könyvtártudományi
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.
V_________________ _ ___________________ J
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A könyv szerzője, Brooke Sheldon, az austini
University of Texas Graduate School of Library
and Information Science dékánja. Vezetési alap
ismereteket, tervezést, értékelést, pályázatkészí
tést, kommunikációt oktat. Az amerikai könyv
táros-társadalom prominens személyisége, 198384-ben az ALA elnöke is volt.
A tanítás során régóta figyelemmel kíséri
szakterületének irodalmát; hallgatói is feldolgoz
zák, megvitatják azt. 1987-ben került a kezébe
Warren Bennis és Bért Nanus egy felmérése
(Leaders: The strategies fór taking charge. New
York: Harper, 1985.), amelyben a szerzők 90 vál
lalat vezetőit kérdezték meg:
♦ Melyek az Ön erősségei és gyenge pontjai?
♦ Befolyásolta-e az Ön vezetési elképze
léseit ill. stílusát valamely tapasztalat
vagy esemény?
♦ Melyek voltak a fő fordulópontok az Ön
pályafutásában; hogyan látja döntéseit
ma?
Sheldon elhatározta, hogy ezt a felmérést
könyvtárvezetők körében megismétli. A kérdése
ket a következőkkel egészítette ki:
♦ Volt-e mentoroknak (azaz pártfogóknak,
tanácsadóknak) szerepe és ha igen, mi,
az Ön karrierjében?
♦ Hogyan látja a szakma jövőjét?
Interjúit - többnyire konferenciák szüneteiben
- az amerikai könyvtárügy prominens képviselői
vel készítette:
- jelentős közművelődési vagy felsőoktatási
könyvtárak igazgatóival,
- országosan elismert iskolai könyvtárak ve
zetőivel,
- országos könyvtári egyesületek, szerveze
tek vezetőivel,
- könyvtárosképző intézmények dékánjaival,
- az egyes államok nemzeti könyvtárai veze
tőivel.
Bennis és Nanus arra jutott, hogy a sikeres
vezetők négyféle stratégiával, az emberekkel
való bánásmód terén négyféle tulajdonságcso
porttal rendelkeznek:
1. Megszállottság, odaadás, mások lelkesítése
2. Értő kommunikáció; odafigyelési képesség
3. Következetesség; bizalomkeltés
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4. Pozitív önértékelés; önbizalom
Sheldon a könyvtárvezetők tulajdonságait
összevetette a vállalatvezetőkéivel és sok hason
lóságot tapasztalt Bennis és Nanus modelljével.
Az új vezetési trendekkel összhangban a könyv
tárvezetők elsőként tértek el a tervezésen és ha
tékonyságon, főként igénykutatáson, célok kitű
zésén alapuló, némileg mechanikus modelltől.
Nem vetik el azonban teljességgel a szisztemati
kus megközelítést, de inkább a kreativitásra, koc
kázatvállalásra, újításra és intuícióra helyezik a
hangsúlyt. Kielégíti őket a munkájuk, sikeresnek
érzik magukat.
A felmérést összegző és az interjúkból sok
részletet közreadó kötet azokat a tulajdonságokat
és stratégiákat kísérli meg összefoglalni, amelyek
elégedettséget és sikert hoznak. A Bennis-Nanus-féle 4 jellemzőhöz (amely az 1-4. fejezet tár
gya) még két témakör csatlakozik Mentorok és
szerepmodellek, iil. A potenciális vezetők kivá
lasztása; könyvtárosképzési vonatkozások cím
mel.
A szerző a vezetést komplex kérdésnek tart
ja, nem ígér egyszerű sikerrecepteket a vezetői
posztokra aspirálóknak. A sikeres vezetők ta
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pasztalataiból az szűrhető le, hogy bár fontos a
stílus, még fontosabb a következetes hozzáállás.
A kreativitás és az innováció önmagában értékes
képesség, de ezek nem feltétlenül keltenek bizal
mat, ami aztán az előléptetést és az elismerést
eredményezi.
Az amerikai könyvtárvezetők eleget tesznek a
Bennis-Nanus-féle követelményeknek. Megszál
lottak, de felismerik azt is, hogy nincs szükség túl
eredeti gondolkodókra. Arra a képességre van
szükség, hogy valaki meg tudjon ragadni egy öt
letet, életet vigyen bele, figyeljen rá, támogatást
szerezzen, és - kitartson, amíg sikerül megvaló
sítania. Rájöttek, hogy célszerűbb 2-3 viszonylag
egyszerű cél megvalósításán dolgozni, mint egy
többféleképpen értelmezhető, bonyolult napiren
dén. Nem kell különösebb kreatív képesség és
tehetség ahhoz, hogy valaki rendkívül sikeres le
gyen, inkább csak kemény munka és sok-sok idő.
A vezető, aki a döntést vállalja és „diktálja az
iramot”, gyakran magányossá válik; ehhez keli,
hogy magabiztos legyen. A könyvtári munka jelle
ge, az értékébe vetett rendíthetetlen hit különböz
teti meg a könyvtárak vezetőit a vállalatokéitól. Az
egyéni meggazdagodás és a vállalati haszon mint
cél nem hozza létre azt a „szakmai szenvedélyt”,
amelynek jelei újra és újra felbukkantak az inter
júkban. A szolgálat, nem a profit a lényeges. Meg
győződésük, hogy a szakma teljesítménye fontos
a társadalom számára. Érzékelik, hogy a szakmát
néha alábecsülik, de egészében véve optimisták.
Saját teljesítményükkel viszonylag elégedettek,
hisznek munkájuk társadalmi értékében.
A vezetők élvezik a vitát, véleményüknek kü
lönböző fórumokon hangot adnak. Legerősebb
eszközük a változtatások kezdeményezésében:
természetes képességük az aktív figyelésre és
elkötelezettségük a csoportos döntéshozatal
iránt. (Számos vezető nyilatkozta azt, hogy „rossz
főnöktől” tanulta a vezetői magatartást.)
A kötetben számos anekdota olvasható arról,
hogy a megkérdezett vezetőket mi vezette a
könyvtárügybe, mi váltotta ki nem mindennapi tel
jesítményüket. A legtöbb vezetőt erős könyv
táros- vagy oktatóegyéniség bíztatta, aki
nemcsak modellként szolgált számára, hanem
közvetlenül, tanácsokkal is segítette pályafutását.
E személyes kontaktust sok vezető igen fontos
nak ítélte.
Ami az amerikai vezetői utánpótlást illeti: a
képzőintézmények igyekeznek javítani a felvételi
rendszert; bíztatják a természettudományi és ma-
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tematika szakosokat, kisebbségeket, hogy vá
lasszák a könyvtárosi pályát. A gyakorló könyv
tárosok és oktatók figyelnek a vezetői képessé
gek (a Bennis-Nanus-féle négy tulajdonság) ko
rai jeleire.

IMTOKMATIOH SYSTEMS AS A TOOL
fOR COHMUWICATIOW IN CHURCHES;
A SOCIO—TKCHHICAL ASSESSMEKT

Report No: CSM 91-1

Hegyközi Ilona
Bristol Polytechnic
Department of Computer Studies and Maths

Információtechnológia a templomokban
Gareth G Morgan MA BA CEng FBCS
Principal Lecturer
Dept of Computer Studies & Maths
Bristol Polytechnic
Coldharbour Lane
Frenchay

Az információtechnológia fejlesztésének tár
sadalmi hasznát és fontosságát latolgatva első
nek nem éppen a templomok jutnak az ember
eszébe. Szerencsére azonban van aki gondol rá:
felkutatja a kommunikációs igényeket, kimutatja a
lehetőségeket, a nehézségeket és az előnyöket,
és a kutatás eredményeit gyakorlatban használ
ható módszerré fejleszti.
Gareth G. Morgan, a Bristoli Műszaki Főisko
la Matematikai és Számítógépes tanulmányok
előadójának az Információtechnológia stratégiai
használata templomi kommunikáció fejlesztésére
című doktori disszertációjából nőtt ki két tanul
mány, egy kutatásfejlesztési beszámoló és egy
arra épített kész rendszert bemutató jelentés, az
ITEM (Information Technology Ecclesiastical Method) Report.
Angliában, meglepő módon, már 1986-ban a
helyi plébániák templomainak 5%-a, ma pedig
már 50%-a használ számítógépet, elsősorban
„általános” célokra, pl. tagnyilvántartás, adóvissza
igénylés, kiadványok előállítása (felhívások, köz
lemények, éves jelentések), de „különleges” cé
lokra is, például amerikai szoftver segítségével,
gépesített bibliai tanulmányokhoz. Csak egy célra
nem használják sehol, s ez a kommunikáció, a
plébános, a világi alkalmazottak, az állandó gyü
lekezet tagjai és a rajtuk kívüli, tágabb értelem
ben vett környezet között.
A számítógép térhódítása mindenütt kisebbnagyobb ellenállásba ütközik jövendő használói
részéről - de a templomokban használatukat
még erőltetni sem lehet, hisz az eleve konzervatív
beállítottságú egyházak, templomok, melyek min
den változást nehezen fogadnak, nagyrészt ön
kéntes, ingyenes közreműködésre épülnek,
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anyagilag is nagyrészt adományokból tartják fenn
magukat és ezért az információtechnológiába
való befektetéshez nagyon kevés pénz áll a ren
delkezésükre. Pedig éppen a templomi tevékeny
ség épül szinte teljesen az információra, hiszen a
prédikáció és a tanítás a tudás megosztását cé
lozza. Ennek alapján elmondható,hogy az infor
máció a templom létének értelme.
Ezt bizonyítja maga a történelem is, hisz az
Egyház az információ megőrzésében (tárolásá
ban) és terjesztésében az egész világon főszere
pet játszott. Az Ige terjesztésének igénye már a
Krisztus utáni, korai századokban megnövelte a
könyvek használatát. A 4. században keresztény
szerzők használtak először vellum kódexeket
(bekötött könyveket) a papirusz tekercsek he
lyett, az ezt követő évszázadokban a nyugati or
szágok tudásának óriási része a kolostorokban
koncentrálódott, ahol a szerzetesek szorgosan
másolták a szélesebb körben terjesztendő íráso
kat. A 15. században, a nyomtatás feltalálása
után az új technológiát elsősorban a Biblia nyom
tatására használták. „Egészen a 20. század
kezdetéig az Egyház főszerepet játszott a legtöbb
oktatási intézmény létrehozatalában” - írja G.G.

271

félelem, vagy ellenkezőleg, a „technomá
Morgan, (vajon mit szólna a mi metodista lelkész
parlamenti képviselőnk nyilatkozatához - 1992nia” (túlhasználat) rizikója,
♦ etikai aggodalmak (elsősorban a szemé
ben! - mely szerint „az Egyháznak nem az a dol
ga, hogy tanítson”?!)
„és még ma is, a lyes
távoliadatok
tár tárolásával kapcsolatban),
♦ az információs kontroll veszélyei, és
sadalmak nyelveit először azért kódolják írásba,
♦ az elkötelezettség esetleges hiánya felett
hogy a Bibliát terjeszthessék’’.
érzett aggodalom, amikor a gépeket már
De az Igén kívül sok más információ is haté
felszerelték.
kony irányítást követel - a betegek, rászorultak
De természetesen a gépesítés által okozható
segítése ugyancsak adatok szisztematikus veze
„elszemélytelenedés” problémája is felmerült.
tését igényli. Az utóbbi időben többen is írtak a
A kérdezettek általában elégedettek voltak az
templomi kommunikáció fejlesztésének fontos
addig működő „belső kommunikáció”-val, de a
ságáról - ha ennek megvalósítása egyelőre jó
szélesebb körű kapcsolattartással annál kevés
esetben egy számítógép és egy nyomtató felsze
bé, ebben mindegyik megkérdezett templom,
relésében merül is ki. Ez, szövegszerkesztő se
mint egyetlen kapcsolatteremtő eszközre, a hir
gítségével, mindenféle nyomtatott információ ter
detőtáblára támaszkodott...
jesztését megvalósíthatja, praktikus célokra is al
Az ITEM Report, mely 5 évig tartó kutatás
kalmazható (a címzettek adatainak tárolása,
gyümölcse, egy 5 szakaszból álló programot vá
címkék nyomtatása), nívósabb külső és aktuáli
zol fel a felmerült problémák szakszerű feltérké
sabb tartalom megjelenítésével. Mindez rendkívül
pezésére és megoldására. Célja, hogy a templo
hasznos és nagyban hozzájárul a templomi gyü
moknak pontosan meghatározott utat mutasson,
lekezeten kívüli közösség tagjaival való kapcso
melyen felmérhetik valós információtechnológiai
lattartáshoz is.
igényeiket, hogy amikor szükséges, azt hatéko
G.G. Gareth négy különböző méretű és fele
nyan használatba vehessék. A hangsúly a straté
kezetű gyülekezetei választott ki tanulmányozás
gián van, vagyis azon, hogy az IT-t ne csak ad
céljára, melyek pillanatnyilag semmi, vagy csak
minisztratív, hanem olyan eszköznek tekintsék,
csekély információtechnológiát használtak, hogy
mely a templom missziójához konkrétan hozzá
megállapítsa a templomi kommunikációval kap
járul.
csolatos felfogásukat és az információtechnoló
Az ITEM = Információs Technológia Egyházi
gia használatához való hozzáállásukat. A munka
Módszer, kibővíthető Környezeti (Environmental)
a templom kitűzött céljai es az IT (Információtech
Módszerré, mely sok más típusú közösségben és
nológia) ehhez való felhasználásának lehetőségei
önkéntes szervezetben is felhasználható.
körül összpontosult. Négy fő probléma merült fel:
♦ egy ellentétpár kettőssége a majdani
Kovács Mária
használók részéről: a technológiától való
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Hiánypótló kezdeményezés a m ezőgazdaságban

A magyar mezőgazdaság strukturális átala
kulásának következtében várhatóan több mezőgazdasági kisüzem alakul a közeljövőben. Ezek
beilleszkedését a gazdasági rendszerbe az infor
máció hiánya jelentősen hátráltatja.
A megszűnő nagyüzemek örökségeit átvenni
nem képes kisüzemek alapanyag, beszerzési és
értékesítési gondokkal küzdenek. Megszűnt az a
gazdálkodási rendszer, aminek fő mozgatórugója
csak a gazdálkodásban volt, a kereskedelmet pe
dig központi cégek végezték. Az értékesítési gon
dok most közvetlenül a vállalkozóra hárulnak.
Az átalakulás kezdetéig a nagyüzemek mel
letti vállalkozások a termelésnek csak egy-egy
láncszemét vehették saját kézbe, mára viszont
egész termelési vertikumot foghatnak át az önál
lóan gazdálkozó kisüzemek.
Az átalakuló nagyobb mezőgazdasági válla
latok részekre bomlottak - mely részek önálló
gazdasági tevékenységet folytathatnak - , vagy
jogutód hiányában a kisebb mezőgazdasági vál
lalkozásnak adtak zöld utat. Az új vállalkozások
számára létfeltétel a piacgazdasághoz való alkal
mazkodás.
Új piacok alakulnak és a régiek új résztvevők
kel telnek meg. A megfelelő üzemméretek kiala
kulásával a struktúra és a termékek köre kibővül,
a kistermelők, kiskerttulajdonosok olcsóbb termé
kei iránt megnő a kereslet.
Mindezek figyelembevételével megállapíthat
juk, hogy a mezőgazdasági termelés fellendülése
várható.
A struktúraváltás alapfeltétele, hogy a terme
lők ismerjék a szükséges eszközök és techno
lógiák beszerezhetőségeinek paramétereit, a me
zőgazdasági szolgáltatások minőségét és az
ehhez szükséges források beszerzésének lehe
tőségét.
E hiányok pótlására alakult a
SEN
Bt. 1991-ben. Feltett szándékunk egy olyan kata
lógus és felhasználói kézikönyv kiadása, amely
magába foglalja azokat a ma Magyarországon
beszerezhető technológiákat, eszközöket, szol
gáltatásokat, amelyek a vállalkozásokhoz szük
ségesek.
Tervünk egy hatalmas adatbázis és ténya
nyag összefogása, rendszerezése, melynek egy
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Mezőgazdasági szakkatalógus: Felhasználói
kézikönyv / [szerk. Káposzta József], - Gödöllő
: SEN NO SEN Bt, 1992. - 47 p.

későbbi megjelenési formája lenne egy számítógépes rendszerre épülő szaktanácsadói hálózat
létrehozása. Ezzel majd lehetősége nyílik a vállal
kozónak, hogy közvetlenül a gyártól vagy a szer
kesztőség központjából jusson információhoz.
Szeretnénk a számítógépes hálózat segítsé
gével felvállalni olyan mezőgazdasági termékek
kereskedelmének közvetítését, amelyek nem es
nek a tőzsdei kereskedelem alá (pl. málna, bor,
szőlő, zöldség, virág stb.).
Mint előbb említettem, a kiadvány nem egy
szerűen egy információáradatot nyújtó szolgálta
tás lesz, hanem csatlakozni fog a katalógushoz
egy felhasználói kézikönyv is. Ebben a kézi
könyvben szeretnénk összefoglalni mindazokat a
gazdálkodáshoz szükséges információkat, me
lyeket a vállalkozó csak hosszas utánajárással
kaphat kézhez. Többek között:
♦ hitelszervési feltételek, lehetőségek,
♦ a mezőgazdasági szaktanácsadók névsora,
♦ az üzleti tervek készítésének irányelvei,
♦ a gazdálkodás jogi alapjai,
♦ a legfontosabb irányelvek, rendeletek
mérlegelése egy mezőgazdasági vállalko
zás beindításakor.
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A felhasználói kézikönyv, minden egyes alap
tétele után hivatkozni fog a katalógusban megje
lent, a témához szorosan kapcsolódó vállalatok
ra. A katalógus így segítené a vállalkozókat, hogy
az általuk folytatni kívánt tevékenységekhez a
leggyorsabban tudják a megfelelő feltételeket
megteremteni.

Ár
A hirdetési áraink magukért beszélnek. Nem
érik el a hasonló hirdetési lehetőségek árainak
1/3-át. Érdemes mérlegelni a katalógusba való
bekerülés költségeit:

Kiadás
A katalógus kiadását évente felfrissített ada
tokkal és információkkal minimálisan 6000 pél
dányban tervezzük.
Terjesztés
A kiadvány terjesztése közvetlen úton és in
gyenesen történik. A terjesztés
♦ a Budapesti Nemzetközi Vásárközpont
mezőgazdasági jellegű kiállításain,
♦ a megyei Mezőgazdasági Kamarákon ke
resztül,
♦ a megyei Mezőgazdasági Kamarák által
számunkra eljuttatott címlistára postai
úton történik.

Lehetőség van színes hirdetésre is. További
részleteket a szerkesztőség címén kérhetnek.
Szerkesztőség: 2103 Gödöllő, GATE Agrárgazdasági tanszék: Káposzta József szerkesztő
Telefon: (28)10-200/2062-es mellék
Telefax: (28)10-804
Káposzta József

Pénzszerzés amerikai módra

STEEL, Victoria - ELDER, Stephen D.
Becoming a fundraiser: The principles and practice of library development / by Victoria Steele;
Stephen D. Elder. - Chicago ; London : ALA,
1 9 9 2 .-1 3 9 p.
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A hivatásos támogatásszerzők olyanok, mint
a sherpák: mutatják az utat és cipelik a csomago
kat. A hegyet azonban a könyvtárigazgatónak is
meg kell másznia: az ő aktív közreműködése nél
kül alighanem minden pénzszerzésre fordított
erőfeszítés kudarcba fullad.
Ebből a hasonlatból kiderül, hogy a könyv el
sősorban könyvtárigazgatók számára íródott, bár
azok a könyvtárosok is jó hasznát vehetik, akik
szívesen vállalják a sherpa-szerepet, és szeret
nék kipróbálni támogatásszerzési képességeiket.
A könyv bevezetőjében néhány megszívle
lendő alapelvet olvashatunk:
- A támogatásszerzés a könyvtár szükségle
teinek és az adományozó szándékának
összhangján kell hogy alapuljon, vagyis fon
tos, hogy az adományozás kiegyensúlyo
zott, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat
eredménye legyen.
- A támogatás akkor mondható sikeresnek,
ha elősegíti a könyvtár által felállított célo-.
kát, azaz az adományozó nem szab olyan
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feltételeket, melyek eltérítik a könyvtárat
alapvető feladataitól.
- A támogatásszerzés sikeressége elsősor
ban a könyvtárigazgató aktivitásától és rá
termettségétől függ.
- Nem szabad előregyártott receptek alapján
dolgozni. Minden könyvtárnak megvannak
az egyedi sajátosságai, melyekre tekintettel
kell lenni a pénszerzési tervek kidolgozásá
nál.
- Nem szabad abba a téveszmébe esni, hogy
minél több a támogató, annál több pénzt tu
dunk szerezni. A statisztikák azt mutatják,
hogy az adományok 90%-át a támogatók
10%-a adja.
Ezek után az első fejezet felsorolja a könyv
tárosoknak a támogatásszerzéssel kapcsolatos
leggyakoribb aggodalmait - például az elutasítás
tól és a prostituálódástól való félelmet. Hogyan
győzhetjük le ezeket? A valódi konfliktushelyze
tek szintén megoldást kívánnak. Mi a helyzet pél
dául, ha politikai meggyőződésünkkel ellentétes
beállítottságú szervezettől kell támogatást kér
nünk? - e félelmekre kapunk választ és bátorítást.
Már tudjuk, hogy a siker elsősorban a könyv
tárigazgató vezetési képességein és önismeretén
múlik. Azok a személyek, akiket a támogatás
szerzés érdekében meg kell környékezniük, álta
lában nem érdekeltek abban, hogy tárgyaljanak a
könytárvezetővel. Ezért a vezetőnek „áldozatát”
igen céltudatosan kell megközelítenie, és határo
zott fejlesztési elképzelésekkel kell rendelkeznie,
hogy a könyvtár mire akarja fordítani a kapott
összeget. A pénzszerzés stratégiáját úgy kell kia
lakítani, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen
személyes stílusához. Az első fejezet segítséget
nyújt a könyvtárvezetők számára, hogy felmér
hessék vezetői képességeiket, a pénzszerzéshez
szükséges adottságaikat és tehetségüket. Ehhez
három tesztet is találhatnak a fejezet végén.
A második fejezetben megismerhetjük a
pénzszerzés tudományát és művészetét. Tud
nunk kell például, hogy a siker mértékét nem el
sősorban a kapott pénz mennyisége jelzi, mert
ennél fontosabb, hogy vannak-e a kapott támoga
tásnak olyan feltételei, melyek korlátozzák a
könyvtár függetlenségét, céljai megvalósítását.
Megtudhatjuk azt is, hogy hogyan mérhetjük fel a
potenciális adományozókat öt szempont alapján:
van-e vagyona, milyen korú és vannak-e örökö
sei, mennyire adakozó hajlamú, érdekelve van-e
valamilyen módon könyvtárunk működésében,
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valamint vannak-e olyan alapítványi vagy egyéb
kapcsolatai, melyek révén pénzhez juthatunk. A
fejezet bemutatja az alapvető különbségeket az
évenkénti, az egyszeri nagyobb összegű, és a
közepes, 100-10 000 dolláros adományok között,
és érdekes teóriát állít fel a támogatók típusaira
vonatkozóan. Válaszol néhány fontos kérdésre:
kikre számíthatunk, hogyan kérjünk, milyen célra
szoktak leginkább adakozni a donátorok, és ho
gyan köszönjük meg a kapott támogatást. Aki a
pénzszerzés művészetéhez akar érteni, annak
meg kell ismernie az adományozók pszichológiá
ját: igazán érdekes például, hogy milyen indítékok
motiválhatják őket a könyvtár támogatására.
A harmadik fejezet arról szól, hogyan kell
összeállítani egy jó csapatot, amely megszervezi
a támogatásszerző hadjáratot és felkészíti a
könyvtárigazgatót a potenciális adományozókkal
való tárgyalásokra. A könyvtáros kollégáknak
fontos szerepe lehet a háttérinformációk össze
gyűjtésében és az adományozókkal való kapcso
lattartásban egyaránt. A rátermett munkatársakat
érdemes bevonni a csapatmunkába. Az egyetemi
könyvtárakban ezen kívül fontos a központi admi
nisztrációval való együttműködés is.
A negyedik fejezet a támogatásszerzés meg
tervezésének módszereit taglalja. A leghaszno
sabb egy olyan stratégiai terv kidolgozása, mely
nem szükségleteink és az anyagi lehetőségek
száraz felsorolását tartalmazza, hanem inkább
tevékenységünk jövőbeli irányát jelöli ki. Céljaink,
valamint könyvtárunk egyedülálló sajátosságai
nak tisztázása segít stratégiánk kialakításában. A
prioritások megállapítása után inkább konkrét
programokat tervezzünk formális, általános el
gondolások helyett. Szükség lehet más típusú pl. éves és ötéves - tervek kidolgozására is;
ezekhez is kapunk jótanácsokat. A technikai
eszközök és egyéb tárgyi feltételek biztosítása
után hozzá is láthatunk a pénzszerző program
megvalósításához. Tudnunk kell azonban azt is,
hogy a program bizonyos fázisaiban milyen
szempontok alapján értékeljük az eredményessé
get. Erre vonatkozó tanácsokat kapunk a fejezet
végén.
Az ötödik rész a nagy összegű támogatás
megszerzéséről szól. Itt nagyon praktikus útmuta
tást kapunk arról, hogyan szerezzünk fontos is
mereteket az adományozóról, őt hogyan lássuk el
minél megfelelőbb információkkal és hogyan
szervezzünk meg találkozót a lehetséges donor
ral. Nagyon fontos a megfelelő kérdezési techni
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ka, melyből szintén kapunk ízelítőt. Végül meg
tudhatjuk, hogy a beszélgetés folyamán pontosan
mikor és hogyan kérhetjük a támogatást és ho
gyan használjuk hatásosan a csöndet a tárgyalás
alatt. A leglényegesebb pedig, a beleegyezés
megszerzésének módszere.
Rengeteg érdekes dologra kitér a hatodik fe
jezet a könyvtárbaráti körrel kapcsolatban. Vá
laszt kapunk olyan kérdésekre, melyek gyakran
felvetődnek, például: hogyan döntsük el, hogy mi
lyen előnyöket ajánljunk fel a tagoknak, mennyi
legyen a tagsági díj, kb. mennyi bevétel várható a
baráti körtől stb. Hasznos dolog hírlevelet, eset
leg folyóiratot indítani a baráti kör tagjai számára.
Elsőrorban az új tagokról, nagyobb adományokról
szóló híreket tartalmazza - ez tovább ösztönöz
heti a tagok tevékenységét. Céljainknak jobban
megfelel, ha a hírlevelet a program munkatársai
állítják össze, nem a baráti kör tagjai, de alaposan
meg kell gondolnunk, hogy van-e elég időnk és
kapacitásunk egy ilyen kiadvány gondozására.
Arra sem árt felkészülnünk, hogy mit tegyünk, ha
a baráti kör reménytelenül alkalmatlannak bizo
nyul céljaink támogatására.
A különleges rendezvények a témája a követ
kező fejezetnek. Az amerikaiak igazán nagy ta
pasztalattal rendelkeznek a társadalmi esemé
nyek szervezése terén (lásd pl. elnökválasztás).
Az erre vonatkozó tippeket és fortélyokat
hasznos elsajátítani. A köny vtárigazgató feladata
például, hogy: a) segítő csapata közreműködésé
vel átlássa a könyvtári program és a rendezvény
céljai közötti összefüggést, és megfelelően ki is
használja b) megteremtse a céloknak megfelelő
kellemes hangulatot, c) minél jobban erősítse a
könyvtár imágóját a résztvevő potenciális adomá
nyozók előtt. Ezek az összejövetelek nagyon fon

tosak, bár általában nem alkalmasak határozott
ígéretek megszerzésére. Sokkal inkább a
kapcsolatok erősítésére, új lehetséges -adomá
nyozók megismerésére van mód általuk.
A nyolcadik fejezet bemutatja, hogy hogyan
nyerhetjük el az alapítványok és egyéb testületek,
vállalatok támogatását. A legfontosabb konklúzió,
hogy itt sem személytelen folyamatról van szól.
Nagyon hasznos, ha ismerünk valakit a döntés
hozó testületből, azaz ugyanúgy kell eljárnunk,
mintha magánszemély támogatását próbálnánk
megszerezni. Tudomást szerezhetünk a végren
deleti úton a könyvtár javára írott adományok
fajtáiról is.
A kilencedik fejezet azzal foglalkozik, hogy
hogyan erősíthetjük a könyvtár imágóját. Mely ré
teget kell elsősorban megcélozni, milyen eszkö
zöket vehetünk igénybe stb. Ez a rész is teszttel
zárul, mely a könyvtárunkról kialakult képet segít
átlátni.
A könyv nagyon amerikai, roppant gyakorlati
as megközelítési mód jellemző rá. Stílusa sokak
nak talán nem is lesz szimpatikus, de nem árt fi
gyelembe venni, hogy a piacgazdaságra való át
térés miatt Magyarországon is egyre inkább
hasznosíthatók lesznek a könyv információi és ta
nácsai. Az alapítványoktól való pénzszerzés már
egészen általános, a szponzorok támogatásának
igénybevétele is elterjedt, és a jótékonysági bá
lok dömpingjét látva feltételezhető, hogy itthon is
van már olyan gazdag réteg, melyet érdekeltté le
hetne tenni abban, hogy nagyobb összegű magán
adományokkal, és - bármilyen furcsán hangzik a könyvtár javára történő végrendelekezéssel se
gítse a könyvtárakat.

Fazokas Eszter
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Mindentudó „kisokos” az alapítvá
nyokról

A fenti kifejezéssel a kiadó jellemzi előszavá
ban ezt a sokat tudó összeállítást, Szirmainé Ve
res Ibolya munkáját. A kötet azzal a szándékkal
készült, hogy az alapítványokkal kapcsolatos tud
ni- és tennivalókat rendszerezett formában, jól
áttekinthető szerkezetben bemutassa az alapít
ványokkal foglalkozók vagy foglalkozni szándé
kozók számára. A használat szempontjából a kiad
vány tartalmi értékén túl rendkívül praktikus a gyű
rűs füzetes forma, amely lehetővé teszi, hogy a
változásokat nyomon követve és pótolva, befűzve,
mindig pontos és naprakész legyen a kiadvány.
A könyv az alapítványok működését szabá
lyozó jogi, pénzügyi, adózási kérdéseket ismer
teti 13 fejezetben. Mivel a könyvtári világban is
mind gyakrabban hoznak létre alapítványokat
(könyvtárosegyesület, nagykönyvtárak), ezért
tartjuk fontosnak, hogy megismerkedjenek e ki
advánnyal. Annál is inkább szükség van a segít
ségre, mert az alapítványokról és a gazdálkodá
sukról rendelkező jogszabályok száma viszony
lag kevés, a rendelkezések pedig gyakran túl
általánosak, könnyen félreérthetők. Nehéz elha
tárolni pl. az alapítványi cél érdekében végzett
tevékenységet a nem cél szerintitől, holott a fél
reértelmezés következménye könnyen jogszabálysértés lehet. Hasonlóan körülményes a „közér
dek” fogalmának értelmezése, vagy túl általános
az alapítvány vállalkozási tevékenységének meg
fogalmazása, amely ráadásul összekeverhető a
társadalmi érdek fogalmával.
A kiadvány első három fejezete a jogi termé
szetű ismereteket adja meg az alapítványokról
(Az alapítványok fogalma, létrehozása, nyilván
tartásba vétele; Az alapítványok gazdálkodásá
hoz szükséges pénzügyi, illetve egyéb szabályza
tok rendszere; Az alapítványok nyilvántartási
rendszere), majd a kötet további fejezeteiben a
gazdálkodással és az adózási tudnivalókkal
kapcsolatos szabályokra helyezi a hangsúlyt (lé
vén a kötet szerzője adószakértő). A praktikus
tudnivalókra vágyóknak felsorolom ezeket a feje
zeteket is: Az alapítványok gazdálkodása, vagyo
na; Az alapítványok könyvvezetési kötelezettsé
gei, könyvvitele; Az alapítványok adózási rend
szere; Az adózás rendje, az önellenőrzés
lehetősége; Az alapítványokra vonatkozó adóbe-
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Qr. Szirmainé Veres Ibolya

MINDEN EGY HELYEN
AZ ALAPÍTVÁNYOKRÓL
(Az alapítványok létrehozása, gazdálkodása,
pénzügyi, adózási, könyvvezetési,
társadalombiztosítási kötelezettségei, elszámolási
és nyilvántartási rendszere)

METODIKA, 1992

SZIRMAINÉ VERES Ibolya
Minden egy helyen az alapítványokról: Az ala
pítványok létrehozása, gazdálkodása,
pénzügyi, adózási, könyvvezetési, társada
lombiztosítási kötelezettségei, elszámolási és
nyilvántartási rendszere / Szirmainé Veres Ibo
lya. - Bp. : Metodika, 1992. - 225 p.

vallások, illetve befizetések; Az APEH által 1990ben végzett adóellenőrzések, cél- és témavizsgá
latok során megállapított hibák és tapasztalataik;
A szervezetek egymás közötti késedelmikamatfelszámolása; Társadalombiztosítási kötelezettsé
gek; Jelentősebb költségek és költségtérítések el
számolása; Devizagazdálkodás, külkereskedelem.
Az adózással kapcsolatos jogszabályokkal,
eljárásokkal azért is érdemes tisztában lenni,
mert bár egyre csökkenő mértékben, de azért él
még az adókedvezmények köre. Hasznos segít
séget kapnak a használók a függelékben felso
rolt, a gazdálkodáshoz szükséges nyomtatvá
nyok jegyzékéből, valamint a mellékletben talál
ható számlatükör és a könyvvitelhez szolgáló
mintapélda révén, és a devizaellátmányra vonat
kozó tudnivalókból.
Alapítványt működtető könyvtáraknak hasz
nos segédlete lehet e kötet, melyhez a kiadó fo
lyamatosan küldi a kiegészítéseket, módosításo
kat tartalmazó lapokat.
A Metodika Kft. címén (1365 Bp., Pf. 649.
Andrássy út 2. Telefon: 132-2937) beszerezhető
a kiadvány.
Kovács Katalin
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Szakmai információs szak
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtártudományi-informatikai tanszéke az 1993/94-es tanév I. félévében szakmai információs
szakot indít.
A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalatoknál, bankoknál, a kutató- és
fejlesztőintézeteknél, központi és ágazati tájékoztatási intézményeknél, könyvtáraknál,
valamint a felsoroltak irányító szerveinél képesek:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

a szakmai információs rendszerek, szakirodalmi bázisok
szervezésére;
a szakmai információk döntéselőkészítési céllaí történő elem
zésére és szintetizálására;
a szakmai információs tevékenység gépesítésének és auto
matizálásának szervezésére;
az audiovizuális tájékoztatás, a szakmai propaganda szerve
zésére;
a nemzetközi információs együttműködésben való részvétel
szervezésére;
az említett területek menedzselésére;
az informatika elméleti kérdéseivel való foglalkozásra.

A képzés kétéves, posztgraduális. A szakot egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és
többéves szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetik fel. Az angol nyelv ismerete kívánatos.
A végzők szakinformatikus elnevezésű oklevelet kapnak.
A képzés a könyvtártudományi-informatikai tanszék keretében, levelező tagozaton történik
a Természettudományi Kar numerikus és gépi matematikai tanszékének és külső
szakembereknek a közreműködésével. A hallgatók kétéves tanulmányaikat diplomadolgo
zattal zárják.
Jelentkezés az egyetemi felvételhez szükséges nyomtatványok benyújtása révén történik;
ezekhez önéletrajz, orvosi igazolvány és erkölcsi bizonyítvány csatolandó.
A jelentkezés határideje: 1993. július 15.
Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal (1052 Bp., Piarista köz 1.).
A jelentkezőket a tanszék felvételi beszélgetésre hívja be; ennek időpontját később közli.
A szakra felvettek félévenként 10 ezer Ft tandíjat fizetnek.
E LT E B T K k ö n yvtá rtu d o m á n yi-in fo rm a tika i tan szék

1088 Bp., Múzeum k it 6-8.
Tel.: 266-7946

Külföldi
folyóirat-figyelő

KÖ NYVTÁR - ÉS
IN FO R M Á C IÓ TU D O M Á N Y

Általános kérdések

93/105
REELING, Patrícia G.: Doctorate recipients in
library Science: how they compare with doctorate
recipients in other disciplines = J.Educ.Libr.Inf.Sci.
33.vol. 1992. 4.no. 311-329.p. Bibliogr. 18 tétel.
A könyvtártudományban doktorátust szerzet
tek jellemző jegyei az 1970-1990-es időszak
ban; számuk összevetése más tudomány
ágak doktoraiéval
Disszertáció
-könyvtártudományi;
-könyvtárosképzésben; Statisztika

Oktatás

A könyvtártudomány terén és más tudo
mányágakban doktorátust szerzettek jellemzőit
hasonlították össze, hogy meghatározzák azokat
a tényezőket, amelyek segíthetnek a könyv
tártudományi és informatikai képzőintézmények
nek a doktori hallgatók verbuválásában és meg
tartásában. Vizsgálták: 1. a doktori fokozatok
elérésének tendenciáit az egyes években; 2. a
doktorátust szerzettek jellemző vonásait (nem,
faj, állampolgárság, egyetemi fő szak, látogatott
felsőoktatási intézmények, átlagéletkor, a dokto
rátus elkészítésének átlagos időtartama, dokto
rátus utáni tervek); 3. az eltéréseket azok között
a könyvtártudományból doktorálok között, akik
oktatásra ill. más szakmai karrierre készülnek.
Az adatokat a National Research Council éves,
doktorátussal kapcsolatos felméréseinek táblá
zatos anyagából merítették az 1970-1990-es
időszakra vonatkozóan. A könyvtártudományi és
informatikai doktorátusért felelős dékánokkal és
igazgatókkal interjúkat folytattak, amelyben azok
elmondták, mit tartanak jelentős kihívásnak in-
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tézményeik számára a doktori hallgatók verbu
válásával és megtartásával kapcsolatban. A cikk
ajánlásokkal zárul.
(Autoref.)

Történet

93/106
BUCKLAND, Michael K.: Emanuel Goldberg,
electronic document retrieval and Vannevar
Bush’s Memex = J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992.
4.no. 284-294.p. Bibliogr.
E. Goldberg, az elektronikus dokumentumke
resés úttörője - és Bush'Memex rendszere.
GOLDBERG, Emanuel: The retrieval problem in
photography. (1932). Translation and notes by:
Michael K. Buckland = J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol.
1992. 4.no. 295-298.p.
A visszakeresés problémája a fotográfiában.
Gépi információkeresési rendszer; Indexelés;
Könyvtártudomány története; Mikrofilm; Mikro
film-gyűjtemény; Történeti forrás -egyetemes
[forma]

A cikkcsoport másik tagja E. Goldberg 1932es cikkének (Das Registrier Problem in dér Photographie, Vili. nemzetközi fotográfiai kongreszszus, Drezda, 1931.) utánközlése. A gépi doku
mentumkeresés új módszerét mutatja be optikai
és fotoelektrikus módszerrel, mikrofilmen tárolt
indexelt dokumentumok visszakeresésére. A
mikrofilm alkalmas dokumentumok képének tö
mör tárolására, és arra, hogy a megfelelő index
kódokat a kép mellett a filmre rögzítsék. A film
átfuttatható egy „statisztikai gépen” (mikrofilm-kiválasztón), amelyben fényforrás, keresősablon
és fotoelektrikus cella kombinációját használják
a mozgófilm áttekintésére, a kívánt indexkód
azonosítására, a hozzátartozó dokumentum ki
vetítésére vagy lemásolására. A bemutatott gép
óránként max. 35 ezer dokumentumot képes ki
keresni, de teljesítménye elérheti az óránkénti
százezret is.
(Autoref.)

93/107
FARLEY, Charles E. Jr.: What lasts is what you
start with = Am.Libr. 29.voi. 1992. 9.no.
794-798.p.
Mi az, ami maradandó a gyorsan fejlődő in
formációtechnológia világában?
Gépi berendezések -általában; Információtech
nológia; Könyvtártörténet -egyetemes

Vannevar Bush nevezetes cikke (As we may
think, 1945) egy elképzelt gépi információkere
sési eszközt írt le, a Memexet. Ezt általában a
digitális számítógépek későbbi fejleményeivel
szokták összefüggésbe hozni. A tanulmány re
konstruálja az információkeresési fejlemények
kevésbé ismert hátterét a nevezetes cikk megí
rása előtti időszakban. A Memex Bush 1939-40es tevékenységén alapszik, amikor is a fotoelektrikus mikrofilm-kiválasztó javított változatát
fejlesztette ki, egy olyan elektronikus keresési
technológiát, amelynek úttörője Emanuel Gold
berg volt a drezdai Zeiss Ikon cégnél a 20-as
években. A cikkben szerepel Paul Ötlet (1934)
és Walter Schürmeyer (1935) prognózisa, vala
mint annak ismertetése, hogy milyen volt az
elektronikus dokumentumkeresési technológia
Bush előtt.
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A leszálló alkonyaiban könyvtári eszközök
réges-régi katalógusait lapozgatva a szerzőt
meglegyintette a múlt levegője, és eltűnődött a
technikai fejlődés céljáról és értelméről. A hajdan
korszerűnek számító, ma már letűnt könyvtári
eszközök láttán elgondolkozott, vajon mi is lehet
a közös vonása ezeknek a fossziliáknak és a
mai fejlett technikának. Hiszen a cédulakataló
gus könyvtárhasználók generációinak életét kí
sérte végig, hozzátartozott az élethez, mint a pu
bertás vagy a bárányhimlő, manapság viszont
funkcióját szinte teljesen átvette a számítógép.
Szinte a legkisebb könyvtárban is vonalkódos
kölcsönzési rendszert és lézeres szkennert
használnak (ne feledjük: a szerző amerikai), és
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nincs már helye a kölcsönzésben a kölcsönzőcé
duláknak és olvasói tasakoknak. Más kövületek
is teljesen kikoptak már a napi könyvtáros gya
korlatból: a vésett sárgaréz polcfeliratok, a kézí
rásos könyvjelzetek, az egypennys késedelmi
felszólítások. Ezek már relikviák, szellemek csu
pán. Mégis mi jelenti a kapcsolatot akkor a mai
és a múltbeli technológia között? Egyetlen dolog:
mindegyiküket ugyanabból a célból alkalmazták
- az információk keresését és rendelkezésre
bocsátását segítették és segítik ma is.

nagyban függ az általuk írt könyvektől és fejeze
tektől, míg más tanszékekre a legtöbb hivatko
zás folyóiratcikkeik kapcsán történt. Utánanéztek
a hivatkozások eredetének. Néhány tanszék ja
varészt helyi impakttal, mások kozmopolitább impakttal rendelkeztek. Bár volt némi jele a konti
nensen belüli „önhivatkozásoknak”, voltak konti
nensek közötti hivatkozások is. Az eredmények
azt mutatják, hogy a kutatási teljesítmény bibliometriai értékelése potenciálisan hasznos ezeken
a humán tudományi szakterületeken.

(Fazokas Eszter)

(Autoref.)

Lásd még 155
93/109
SPETKO, Jozef: Od knihovedy k teórii kniznej
komunikácie = Kn.lnf. 24.roc. 1992. 7.no.
292-299.p. Bibliogr.
Tudománymetria, bibiiometria
Rés. angol, német és orosz nyelven.
93/108
NEDERHOF,
A.J.
NOYONS,
E.C.M.:
International
comparison
of
departments’
research performance in the humanities =
J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992. 3.no. 249-256.p.
Bibliogr.

Azonos profilú humán tanszékek kutatási tel
jesítményének nemzetközi összehasonlítása
Felsőoktatási intézmény; Hivatkozásvizsgálat;
Szakirodalom -humán tudományi; Tudományos
kutatás

Holland kutatók módszereket dolgoztak ki két
humán tudományi ismeretág (általános nyelvé
szet és általános irodalomtudomány) tanszékei
kutatási teljesítményének összehasonlítására.
Egy angolszász országbeli tanszéket összeha
sonlítottak számos európai, nem angolszász ors
zág tanszékeivel. Módszert fejlesztettek ki a
tanszékek publikációs listáinak rekonstruálására
különböző adatbázisokból. A tanszékek munká
jával kapcsolatos hivatkozások 98%-át sikerült
visszakeresni. Mindkét tudományterületen az de
rült ki, hogy egyes tanszékek hatása (impaktja)
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A bibliológiától a könyvkommunikáció elmé
lete felé
Bibliológia; Kommunikáció; Tudományos kutatás

A francia strukturális-antropológiai csoport
szerint az európai kultúra logocentrikus. Ezt - a
csoportot jóval megelőzve - számos bibliológus
hirdette, mondván, hogy a könyv mint a logos
hordozója, az ember és az emberiség egész lelki
életét tartalmazza. A könyvkultúra holisztikus
koncipiálásának kísérlete ebből a feltételezésből
indult ki (bibliológia, bibliomorfológia, bibliotekonomia, bibliopszichológia, bibliopedagógia, biblioszociológia, bibliográfia).
A kelet-közép-európaiak (oroszok, lengyelek,
csehek) ugyancsak sokat foglalkoztak a bibliológiával. A szlovákoknál - még a negyvenes évek
ben - az úttörő Anton Augustin Bánik volt, aki
nek annak ellenére, hogy orosz és cseh tudósok
produkálta csapáson indult el, önálló mondaniva
lója is volt. Később mások is bekapcsolódtak a
bibliológia művelésébe (B. Bálent, A. Kuruc, J.
Spetko, J. Misianik, A. Húscava, J. Kuzmík, M.L.
Cerná, P. Florek, E. Trylcová, P. Liba), de a szlo
vák könyv történetének megírása mégis inkább
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a történészekre, nyelvészekre, művészettörténé
szekre, néprajzosokra maradt. Ennek oka: a bibliológusok többségének nem volt eléggé komp
lex műveltsége.
Az ötvenes évek bibliológiai kutatásai képte
lenek voltak kezelni a könyv története és min
dennapi feladatai közötti dichotómiát, amitől a
bibliológia szinte teljes mértékben történeti disz
ciplínaként funkcionált. Aztán a „szocializmus
építésének előrehaladtával” a könyvet mindin
kább „fegyvernek” tekintették, aminek következ
tében a bibliológia a legkülönfélébb (túlideologizált) dolgok vegyes felvágottja lett. (Ez a folya
mat a Matica slovenská bibliológiai osztályának
sorsán kísérhető végig.)
Mindenesetre többen már a „bársonyos forra
dalmat” megelőző évtizedben próbálkoztak az
zal, hogy a bibliológiát kiemeljék ebbéli szomorú
helyzetéből, úgyhogy most megvannak az előfel
tételei a megújulásnak.
Ez a megújulás azonban nem jelentheti a ha
gyományos bibliológia visszaállítását, mivel az
egy csomó nem tudományos összetevőt is ma
gába integrált (technikai és technológiai összete
vőkről van szó). Ehelyett el kell jutni a könyv
kommunikáció elméletéig, amely a könyv kelet
kezési, terjesztési és befogadási folyamatainak a
tudománya, s mint ilyen áthidalja a diachrónia és
a szinchrónia közötti mesterséges szakadékot,
és tagadja a könyvkultúra fejlődésének imma
nens voltát. Ösztönzi és lehetővé teszi a könyvkultúrában az interkulturális vizsgálódásokat.
Felhasználja és befolyásolja általában is az inter
diszciplináris együttműködést (szemiotika, etno
lógia, szociológia és pszichológia, irodalmi kom
munikáció elmélete, művészettörténet, kodikológia stb.).
A nyugati országokban - részben McLuhan
bírálatával, részben tanainak elmélyítésével fog
lalkozva - számos neves kutatóhely jött létre a
könyvkommunikációs elmélet terén. Jó volna, ha
a most újjászerveződő Matica slovenskán belül
is gondozói akadnának ennek az elméletnek.
Erre P. Liba tett is javaslatot.
(Futala Tibor)
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Nemzeti könyvtárügy

93/110
DAVIES, Róbert: Libraries in the former socialist
countries: a new situation = LIBER Q. 2.vol.
1992. 2.no. 215-226.p.
Új helyzetben a volt szocialista országok
könyvtárai
Állomány; Általános helyzetkép; Igény; Támoga
tás -más országrlak

A
Lengyelországban,
Magyarországon,
Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában és
Romániában folytatott vizsgálódások megállapí
tásait összegzi a szerző.
A régi politikai rendszer összeomlása és a
piac megjelenése 1989 óta jelentős hatással volt
a könyvtárakra:
- Erős nyomás jelentkezett a központosított,
hierarchikus információs rendszerek megszünte
tése érdekében.
- A kutatási tevékenységet visszahelyezték a
felsőoktatási intézmények kompetenciájába.
- Bevezették a szerződéses alapú kutatási fi
nanszírozást.
- Megnövekedett a nemzetközi forrásokból,
főként nyugatról származó információk iránti
igény.
- Felmerült az oktatási célok megreformálá
sának igénye.
A könyvtárak a kihívásoknak csak részben
tudnak megfelelni. Ennek legkézenfekvőbb oka
a könyvtárak alacsony szintű finanszírozottsága.
A kormányok előtt a következő alternatívák áll
nak:
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- megvárják, míg a gazdaság helyzete javul,
és akkor ruháznak be a könyvtárak fejlesztésébe
(bár kétséges, hogy egy ilyen javulás bekövetkezhet-e az információellátás javulása nélkül);
- a könyvek és más információs termékek
előállítására eddig nyújtott támogatásokat a
könyvtáraknak adják;
- külső finanszírozási forrásokat keresnek (a
Világbank eziránt érdeklődést mutatott).
Mivel a nyugat-európai könyvtárak színvo
nalának eléréséhez igen jelentős beruházásokra
volna szükség, nemzeti prioritásokat kell keresni,
hogy a kiadásokat elfogadható szinten lehessen
tartani.
Az információs szféra magáncégeinek kiala
kulását a nehéz piaci körülmények akadályoz
zák. A kormányzati munka igen nagy befolyással
lehet az információs piac élénkítésére, ha:
- jól fizető állami megbízásokat nyújt keres
kedelmi szolgáltatóknak,
- serkenti az információtechnológiai beruhá
zásokat.
A korábbi központi tervutasításos rendszert
még nem váltotta fel a nemzeti és helyi szintű
stratégiai tervezés. Már több országban folyik a
könyvtárak visszahelyezése azoknak a miniszté
riumoknak, illetve felsőoktatási intézményeknek
a kompetenciájába, amelyeket ezek a könyv
tárak kiszolgálnak.
Több országban jelentős munkát végeztek új
könyvtári jogszabályok előkészítésében. Meg
gondolandó nemzeti könyvtári és információs bi
zottságok felállítása.
A költségek csökkentése és a drága külföldi
irodalom duplikált beszerzésének elkerülése a
jövőben is fontos marad. Ehhez a mechanizmu
sok megvannak. A kéréseknek általában 90%-át
tudják teljesíteni, bár az ellátás nyugati mércével
mérve lassú és korlátozza a devizahiány. A leg
fontosabb fejlesztési területek:
- számítógépes katalógusok kialakítása,
- ezek hatékony elérhetőségének biztosítása
nyilvános és egyetemi hálózatokon, CD-ROMon,
- a dokumentumellátási rendszer korsze
rűsítése a reprográfiai és a postai utat megkerü
lő kommunikációs eszközök fejlesztésével,
- költségtérítési mechanizmusok kialakítása
a nagy mennyiségben kölcsönadó könyvtárak
számára.
A nemzeti dokumentumellátó központok kont
ra decentralizált, szakkönyvtárakra épülő doku
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mentumellátás problémát alapos mérlegelés tár
gyává kell tenni. A nemzetközi adatbázisokhoz
való online és ondisk hozzáférést továbbra is
biztosítani kell, akár ideiglenes nemzetközi fi
nanszírozással is.
1989 óta a tudományos könyvkiadás közgazdasági okokból összeomlott. A nagyszámú
új, kis magánkiadó nem teljesíti a kötelespéldány-szolgáltatási előírásokat. A központi állami
könyv- és folyóiratbeszerzési monopolcégek
megszűntével a közvetlen importőrök is szóhoz
jutnak. A könyvtáraknak ugyanakkor sokhelyütt
nincs gyakorlatuk az ezekkel való munkában.
A könyvkiadással kapcsolatos bibliográfiai in
formáció is viszonylag korlátozott. A könyvszak
ma kereskedelmi adatbázisai még hiányoznak,
de várható megjelenésük.
Az utóbbi 30-40 évben a legtöbb országban
alig, vagy egyáltalán nem épültek könyvtári célra
tervezett épületek. Több országban az egyházi
és a magántulajdonok visszaadása veszélyezteti
a könyvtárakat. A nagy könyvtárak több épület
ben helyezkednek el és a raktározási körülmé
nyek gyakran rosszak.
Az állomány menedzselése sok könyvtárban
kulcsfontosságú. A múltban a könyvtárosok a fo
lyamatos állománynövelés politikájához szoktak
hozzá. Ezen a téren a következő lépések tehe
tők:
- a régi és a kevésbé használt anyagok radi
kális selejtezési programjainak kidolgozása,
- duplum-anyagok eladása könyvtárak és an
tikváriumok számára külföldön,
- tömeges konzerválási és adatbázissá-alakítási technikák alkalmazása,
- az állomány stagnálásának és lassú növe
kedésének elfogadása.
Az információtechnológia legfőbb problémája
a könyvtári célra nem túl alkalmas hardver és
szoftver használata. Az igen sok leleményesség
gel felhasznált CDS/ISIS programcsomag való
színűleg nem lesz képes megfelelni a nemzeti
adatbázisépítési és hálózati követelményeknek.
Több pozitív fejlemény látható viszont a felsőoktatási adathálózatok fejlesztése terén. Ezek
sok esetben az EARN-höz és más nemzetközi
hálózatokhoz kapcsolódnak. A nemzeti nyilvá
nos adathálózatok is fokozatosan épülnek, és re
mélhetőleg nem fognak a pénzügyi szférára kor
látozódni.
A könyvtárakban az információs technológiai
fejlesztés terén is fontos szerepet kell a straté
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giai tervezésnek kapnia. A legfontosabb teen
dők:
- szélesebb körű hozzáférés a fontosabb
adatbázisokhoz online vagy CD-ROM-on,
- megegyezések kialakítása az adatbázisok
hálózatosítására,
- online nyilvános katalógusok kiépítése a
nagyobb könyvtárakban.
A képzésnek mindenekelőtt az információtechnológia, az idegennyelv-tanulás terén kell
fejlődnie. Szükség van arra, hogy a közép- és
felsőszintű vezetők külföldi tanulmányutakon és
rövid tanfolyamokon menedzseri készségekre
tegyenek szert a következő területeken: a szol
gáltatások marketingje, pénzügyek és források,
személyzet, információtechnológia, forrásmeg
osztási stratégiák, nemzeti és helyi stratégiai ter
vezés, nemzetközi szerzeményezési és doku
mentumellátó rendszerek.
(Koltay Tibor)

93/111
SALEM, Shawky (ed.): Tabies and photos on the
Iraqi aggression to the library and information
infrastructure in Kuwait = J.Inf.Sci. 18.vol. 1992.
6.no. 425-440.p. III.
ABDEL-MOTEY, Yaser Y. - AL HMOOD, Nahla:
An overview of the impact of the Iraqi aggression
on libraries, information and education fór
librarianship in Kuwait = J.Inf.Sci. 18.vol. 1992.
6.no. 441-446.p. Bibliogr. 7 tétel.
Kuvait könyvtár- és tájékoztatásügyének há
borús kárai az iraki támadás következtében
Fejlesztési terv; Háborús károk; Statisztika [for
ma]

A háború utáni első tanévben (1991-92-ben)
a kuvaiti tanárképző főiskola könyvtári tanszéke
megkezdte az iraki támadás és az Öböl-háború
által az ország könyvtári rendszerében okozott
károk felmérését.
A háború előtt Kuvait 572 iskolai könyv
tárában több, mint három millió kötet (kb. fele
fele arányban szépirodalom és szak- illetve is
meretterjesztő irodalom) volt, a 22 közkönyvtár
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közel 300 ezer kötetet tartalmazott. Az iskolai
könyvtárak állománykárosodása a becslések
szerint meghaladja a 13 millió USD értéket, ez a
szakirodalom 46%-ának, a szépirodalom 42%ának elvesztését jelenti.
A közkönyvtárakban nagyobb (68%-os) a
nem szépirodalmi állomány vesztesége. A közkönyvtári állomány nagy részét, 260 ezer kötetet,
bútorokkal és könyvtári berendezésekkel együtt
Irakba szállították.
A kuvaiti egyetem könyvtári épületei 64%-ban
károsodtak, a gyűjteményből 650 ezer darab
semmisült vagy rongálódott meg, 6 millió kuvaiti
dollár értékben (1 KD = 3,4 USD). A további ká
rok között szerepel 45 PC, 20 printer, 93 fény
másoló és 338 mikrofilmkészülék, nagyrészt ol
vasó-nagyítók. Az egyetem könyvtárainak 35
munkatársa nem tért vissza a háborúból.
A nyolc legjelentősebb kuvaiti szakkönyvtár
állományának vesztesége mintegy kétmillió kö
tet, az Országos Tudományos és Műszaki Infor
mációs Központ állománya teljesen megsemmi
sült. A nyolc intézmény 29 munkatársát veszítet
te el.
Bár az, ami történt, információs katasztrófát
jelent, Kuvait könyvtárügye a jövőre tekint. Az is
kolai és közkönyvtárak rövid távú terv alapján ál
lítják helyre alapszolgáltatásaik minimumát, az
újjáépítés hosszútávú terve pedig kellő hang
súlyt helyez az információtechnológiai korsze
rűsítésre is. Az egyetemi könyvtári állomány új
jáépítése alig két hónappal Kuvait felszabadulá
sa után megindult hetvenötezer arab kötet
megrendelésével. A Kuvaiti Központi Könyvtár
elhurcolt állományából már visszaszerzett mint
egy 120 ezer kötetet. Az állomány és az épület
helyreállításán túl a könyvtár további terveiben
szerepel a központi katalógus létrehozása. Az
Országos Tudományos és Műszaki Információs
Központ rekonstrukciós tervei sem csak a koráb
bi állapot helyreállítását célozzák, hanem a to
vábbi fejlődés, a korszerűsödés irányát is kije
lölik.
Könyvtárosok,
információs szakemberek,
könyvtári gyűjtemények, állományrészek, ráfordí
tott munkaórák, gépek, berendezések és bútorok
estek a támadás és a háború áldozatául. Évek
munkája és előrehaladása veszett el, és évekbe
fog telni, míg legalább az 1990 augusztus elsejei
állapotot ismét eléri az információellátás szín
vonala.
(Mohor Jenő)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

93/112
SERRANO FERIGLE, Angéla: La privatizáción
en los sistemas telematicos de információn =
Rev.Esp.Doc.Cient. 15.vol. 1992. 3.no. 237-242.p.

vartalanul folyik (a feldolgozó munka, kiad
ványok hozzáférhetősége stb. területén); különö
sen a Harmadik Világ könyvtárügyének fejleszté
se terén.
(Autoref.)

Rés. angol nyelven.
Privatizáció az adatátviteli rendszerekben
Együttműködés
Adatbázis; Információipár; Távközlés

A távadatátviteli rendszerek elterjedése forra
dalmi változásokat hozott az információhoz való
hozzáférésben. Ugyanakkor egy sor kevéssé
közismert, ám jelentős társadalmi és gazdasági
folyamat is végbement. A cikk az adatbázisok
előállítóinak, működtetőinek-forgalmazóinak és
felhasználóinak helyzetét és eredetét vizsgálja.
Következtetése szerint az a tény, hogy e szektor
nagyobbik hányadát multinacionális társaságok
ellenőrzik, nem az információkhoz való hozzáfé
rés demokratizálódását segíti elő, hanem az in
formáció személyes, vállalati vagy országos
szintű privatizációját, magántulajdonát.
(Autoref. alapján)

Nemzetközi könyvtárügy

93/113
REVILLER, Dominique: IFLA-UNESCO: Leurs
relations et le développement de la coopération
bibliothéconomique intemationale = Bull.Bibi.Fr.
37.tóm. 1992. 6.no. 62-67.p.
Rés. angol nyelven.
Az IFLA és az UNESCO kapcsolatáról
Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Együtt
működés -nemzetközi; Nemzetközi szervezet

A két szervezet több, mint 40 éve áll kapcso
latban egymással. Egy 1948-as megállapodás
értelmében az Unesco finanszírozza az IFLA
nemzetközi üléseit, kutatásait és vizsgálatait. A
70-es években voltak némi politikai nézetel
téréseik, azóta azonban együttműködésük za
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93/114
GREGULETZ, Alexander: Die Bibliotheken
1992. Europáische Dimensionen, Chancen und
Risiken = Buch Bibi. 44.Jg. 1992. 8.no. 656-664.p.
Bibliogr.
Rés. angol nyelven.
A könyvtárak 1992-ben. Európai dimenziók,
lehetőségek és kockázatok
Együttműködés -nemzetközi; Információtechno
lógia; Közművelődési könyvtár

Az európai gazdasági és politikai egyesülés
feltételezi a közös könyvtári és tájékoztatási piac
kiépítését. A cikk ismerteti a kérdéssel foglal
kozó német szövetségi-tartományi munkabizott
ság (EUBIB) tevékenységét az utóbbi három
évben. Emellett a következő témákkal foglal
kozik:
- a kommunikáció - az egységes piac idegrendszere,
- a közkönyvtárak mint a társadalmi-politikai
fejlődés iránymutató eszköztárai,
- hogyan jelennek meg a különböző kulturá
lis, vallási és gazdasági régiók együttélésének
lehetőségei és kockázatai az irodalomban,
- a könyv és a könyvtár mint az európai
integráció lényeges elemei.
Feladatok: kezdeményezések az analfabetiz
mus leküzdésére; a szolgáltatások javítása; a
bevándorló munkavállalók beilleszkedésének se
gítése; a hátrányos helyzetűek támogatása;
elektronikus információk létrehozása, kínálata és
felhasználása.
A cikk kitér a kelet-európai könyvtárak
részvételének feltételeire is.
Lásd még 113, 121, 137, 139, 199
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Jogi szabályozás

93/115
PILAR, Jindrich: Pokus o nácrt obsahu
knihovnického zákona = Kn.lnf. 24.roc. 1992.
8/9.no. 392-401.p. Bibliogr. 10 tétel.
Kísérlet a cseh könyvtári törvény tartalmának
felvázolására
Jogszabály -könyvtárügyi

A Cseh Köztársaság új könyvtári törvényének
körvonalai már többé-kevésbé kialakultak. A tör
vény - saját rendeltetéseként - mindenekelőtt a
publikált dokumentumokhoz és a belőlük szár
mazó információkhoz való hozzáférés jogát fogja
deklarálni az alapvető emberi szabadságjogok
kal összhangban. Nem kíván többre vállalkozni,
mint a nyilvános (közművelődési) könyvtárügy
törvényi szabályozására. (Ezt az elvet meglehe
tősen nehéz volt érvényesíteni a minden könyv
tárat felölelő „egységes könyvtári rendszer” hívei
ellenében, akiket még a nemzetközi ajánlások
sem hagytak sokáig meggyőzni.)
A nyilvános könyvtár szolgáltatásai az elkép
zelések szerint alapvető szolgáltatásokra (hely
ben olvasásra, kölcsönzésre, könyvtárközi szol
gáltatásokra) és kiegészítőkre lesznek felosztva.
A fenntartás a községek feladata (ebben az
értelemben a város is község). A községi képvi
selet hagyja jóvá a könyvtár szervezeti szabály
zatát s a működtetési költségeket, ám a további
akban nem szólhat bele a könyvtár szakmai dol
gaiba. A fenntartó a működtetés jogát könyvtári
ellátórendszernek vagy más intézménynek (isko
lának, egyháznak) is átadhatja. 2000 lakoson fe
lül állandó könyvtári tanácsot kell kijelölni. Az önkormányzat, a könyvtári tanács és a könyv
tárvezető közötti esetleges vitákat végső soron a
központi könyvtári tanács javaslatára a felelős
(valószínűleg: a kulturális) miniszter hivatott el
dönteni.
A területi szervezetek és együttműködési kö
rök az államigazgatási hovatartozástól függetle
nül lesznek szervezhetők. Ezek élén - különféle
racionális szolgáltatásokkal - az ún. központi re
gionális könyvtárak állnak, amelyek majd állami
támogatásra is igényt tarthatnak. (Problematikus
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a jelenlegi állami tudományos könyvtárak sorsa,
amelyek egy része valószínűleg meg fog szűnni
vagy összeolvad a városi könyvtárral, esetleg
felsőoktatási könyvtárként működik tovább.)
A finanszírozás és a működési feltételek biz
tosítása általában önkormányzati feladat, de
központi állami források által megtámogatva. E
támogatást vagy fejkvóta, vagy költségvetési
százalékarány, vagy „előző évi támogatás + drá
gulási kompenzálás” formájában fogják megha
tározni.
A törvénynek a tervek szerint meglehetősen
egzakt passzusai lesznek a képesítési és bére
zési követelményekről. Vissza kell ui. szerezni a
könyvtáros szakma presztízsét, amit a „megfá
radt elvtársak” és a „derék elvtársak feleségei”
könyvtárakban való elhelyezése kezdett ki.
Vagy a törvény mellékletében vagy végre
hajtási jogszabályokban fognak megjelenni az
alapterületi normatívák, a könyvtári tanácsok jo
gosítványai, az ingyenes és a fizetett szolgálta
tások listái.
(Futala Tibor)

93/116
Proekt
Zakona
Rossijskoj
Federacii „O
bibliotecnom dele” = Naucn.Teh.Bibl. 1992. 8.no.
5-25. p.
Rezoluciá
Vserossijskogo
sovelaniá
rukovoditelej krupnyh bibliotek po proektu
Zakona Rossijskoj Federacii o bibliotekah =
Nauőn.Teh.Bibl. 1992. 12.no. 32-33.p.

Az Orosz Föderáció könyvtári törvényterve
zete
Jogszabály -könyvtárügyi

Az Orosz Föderáció könyvtárügyéről szóló
törvénytervezetet egy szakértői kollektíva dol
gozta ki. Tíz fejezete a következő: általános ren
delkezések; a könyvtárak létesítése, regisztrálá
sa, megszüntetése és újjászervezése; a haszná
lók jogai és kötelezettségei; a könyvtárak jogai
és kötelezettségei; a könyvtári állomány; a
könyvtári ellátás rendszere; a könyvtárak irányí
tása; könyvtárosok, munkabérek és szociális ga
ranciák; nemzetközi együttműködés.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

A továbbiakban a terjedelmes tervezet egyes
fejezeteiből azokat a mozzanatokat emeljük ki,
amelyeknek vagy meghatározó jelentőségük
van, vagy „sajátos értékük” a szovjet korszak
megfogalmazásaihoz képest.
A tervezet kimondja: amennyiben a nemzet
közi jogi normák és az orosz törvény előírásai el
lentmondanak egymásnak, akkor a nemzetközi
normáké az előny. A készítők szándéka szerint a
törvény az Orosz Föderáció területén lévő
összes könyvtárra vonatkozik majd, egyfelől az
állam által fenntartott és ingyenesen használható
közkönyvtárakra, másfelől „a sokféle egyéb
könyvtártípusra”. De az állam csupán a területi
ellátásért és megfelelő feltételek között tartásá
ért felel, illetve ezen túlmenően még: a képzé
sért és továbbképzésért, a könyvtártudomány
műveléséért, a könyvtárak műszaki-anyagi
fejlesztéséért és a könyvtári statisztika viteléért.
Az állam - hangzik a kijelentés - nem kíván a
könyvtárak szakmai dolgaiba beavatkozni.
Könyvtárat minden természetes és jogi sze
mély alapíthat. Kulturális megállapodások ese
tén külföldi személy is. A könyvtári vagyon az
alapítóé.
A könyvtárak - alapítójuk szerint - föderálisak,
államiak, municipiálisak, ágazatiak, vállalatiak, in
tézményiek, társadalmi szervezetiek, magán
kézben lévők és vegyes tulajdonúak. A könyv
táraknak szervezeti és működési szabályzat alap
ján kell működniük, és a törvény hatályba lépésétől
számított 3 hónapon belül székhelyük államigazgatási szervénél regisztráltatniuk kell magukat.
A regisztrálást csak akkor lehet megtagadni, ha a
könyvtár működése törvénybe ütközik, de a dolgot
még így is bíróság elé lehet vinni. A könyvtár
megszűntét a regisztráló szervnél kell bejelenteni.
Az állami és a municipiális könyvtár megszűnése
ellen az állampolgárok és a könyvtárosok bírósági
keresetet nyújthatnak be. A „magasabb rangú”
könyvtárak esetleges megszüntetése akár alkot
mánybírósági téma is lehet.
A használó jogosítványainak és felelős
ségének leírása meglehetősen hagyományos,
ezen belül azonban hangsúlyoztatik, hogy állam
titkon kívül semmiféle dokumentum használatba
adása elől nem zárkózhat el a könyvtár (ez nem
zárja ki a régi és ritka dokumentumoknál a kímé
lő használati módok alkalmazását). Ezen kívül
külön szó esik a nemzetiségi irodalommal való
ellátásról, illetve a vakok és mozgáskorlátozottak
speciális ellátásának biztosításáról.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

A könyvtári kötelezettségek az emberi jogok
ból vannak levezetve (teljes tájékoztatás biztosí
tása az állományról katalógusok segítségével,
adatszolgáltatási tilalom az olvasókról, kivéve a
tudományos célokat, politikai semlegesség biztosí
tása, ideológiai pluralizmus szerinti működés stb.).
A könyvtári jogok felsorolása az állami közbeavatkozásról való lemondásból indul ki. így
minden könyvtárnak joga van - szervezeti és
működési szabályzata adta keretekben - szak
mai döntéseket hoznia működéséről, különböző
együttműködési formációkba lépnie, kereske
delmi tevékenységet folytatnia, könyvtárellátó lé
tesítmények életrehívásában résztvennie és az
olvasói vétségek büntetésére javaslatot tennie.
Az állománygyarapítást és apasztást (beleért
ve a kereskedelmi értékesítést is) egyaránt sza
bályozó állományi fejezet néhány érdekessége:
a Föderáció és az egyes régiók állami könyvtári
állományának létrehozásáról szóló rendelkezés
(ezeknek a kötelespéldányokból és a régi és rit
ka nyomtatványokból kell létrejönniük - decent
ralizált őrzés mellett), a magángyűjtemények vé
detté nyilvánítása és az állományvédelmi kötele
zettség kimondása.
A területi, ágazati, iparági és egyéb könyvtári
rendszerek önkéntesen és szerződéses alapon
hozhatók létre a funkciók jobb teljesítése érdeké
ben. Az állam a Föderáció központi könyv
tárainak működését finanszírozza, illetve hozzá
járni az egyéb fontos könyvtárak (megyei és já
rási, illetve városi önkormányzati vezető
könyvtárak) finanszírozásához. Céltámogatást
más könyvtáraknak, könyvtári rendszereknek is
nyújthat.
Külön - szerteágazó - pont szabja meg az el
látó rendszerekbe lépett könyvtárak jogait és kö
telezettségeit. A Föderáció központi állami
könyvtárai között szerepelnek a köztársasági és
a megyei-járási vezető könyvtárak, továbbá a
központi ágazati könyvtárak. A könyvtárak e
köre látja el a külön is szabályozott nemzeti
könyvtári feladatokat.
A könyvtárak a Föderáció információs rend
szerének szerves összetevői, ezért az informá
ciós szervekkel és az archívumokkal kooperálni
uk kell. Ugyancsak kooperációs kötelezettség áll
fenn a közművelődési intézmények vonatkozá
sában.
A könyvtárügy és a könyvtárak irányítását il
letően a tervezet külön-külön szabályozza az ál
lamhatalmi és kormányfeladatokat, a helyi önkor
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mányzati szervek kompetenciáit, az alapító, illet
ve a könyvtárigazgató és a könyvtári kollektíva
felhatalmazásait, amelyek a korábbi paragrafu
sokban foglaltakat váltják „aprópénzre”. Ugyan
ez vonatkozik a finanszírozási és a könyv
tárosokkal kapcsolatos fejezetek előírásaira is.
A nemzetközi együttműködésben és a nem
zetközi szervezetek munkájában való részvétel
valamennyi könyvtár számára adott jogosítvány.
A törvénytervezet már több szakmai „instan
cia” tetszését nyerte meg, így a nagykönyvtári
vezetők 1992 áprilisában tartott összorosz érte
kezletének tetszését is. Mégis: ennek az érte
kezletnek a határozatában a fő hangsúlyt a ka
tasztrofális könyvtárügyi helyzet (pl. tízezer
számra szűnnek meg könyvtárak), illetve az az
intézkedéscsomag kapta, amely - gyorssegély
ként - megállíthatja a helyzet további romlását.
A határozat követelményei között az is szerepel,
hogy ne szüntessék meg az önálló könyvtári
osztályt a Föderáció kulturális és turisztikai mi
nisztériumában.
(Futala Tibor)
Lásd még

125,126

Könyvtárosi hivatás
Lásd 161

Oktatás és továbbképzés

93/117
GORMAN, Michael: How cataloging and
classification should be taught = Am.Libr. 23.vol.
1992. 8.no. 694-697.p.
Hogyan kellene tanítani a bibliográfiai leírást
és az osztályozást?
Dokumentumleírás; Könyvtárosképzés, doku
mentálóképzés; Tanterv, óraterv; Tárgyi feltárás

Az amerikai könyvtárosképzésnek két nagy
problémája van. Az egyik az, hogy szakadék tá
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tong az (elméleti) oktatás és az adott könyvtár
gyakorlatára felkészítő képzés hívei között. A
másik az információtudomány nevű pszeudodiszciplína megjelenése, amely komoly forráso
kat von el a könyvtárosképzéstől. Pedig a könyv
tárosi szakma létezik, és a könyvtárosság kohe
rens diszciplínát alkot, művelői és gyakorlati
képviselői társadalmilag (és a civilizáció szem
pontjából) rendkívül hasznos munkát végeznek.
Ezt felismerve a képzés számára meg kell hatá
rozni egy olyan törzsanyagot, amely tartalmazza
a szakma alapvető értékeit.
E törzsanyag két ágat ölelne fel: az egyik a
történet, filozófia és etika lenne (amely megmu
tatja, miért teszi a könyvtáros azt, amit tesz), a
másik a bibliográfiai számbavétel (amely a mit és
hogyan tegyünk kérdésekre ad választ). A bib
liográfiai számbavétel (BSZ) azért is a könyv
tártudomány középpontja, mert ebben testesül
meg a könyvtárosi gondolkodásmód. A könyv
tárosnak tudnia kell logikusan gondolkodni, is
mernie kell azokat a módokat, ahogyan az isme
retek és az informácó a visszakereshetőség ér
dekében szervezhető, és képesnek kell lennie e
struktúrák közvetítésére a felhasználók számára.
A könyvtártechnológia belső struktúráját, a tájé
koztató munka logikáját, az állományépítés „lel
két” is a BSZ - a katalogizálás és az osztályozás
- határozza meg.
A javasolt tananyag a következő részekből
áll: a katalogizálás és osztályozás története és
fejlődése; hogyan gondolkodjunk könyvtáros
módra; a nominális és leíró katalogizálás elméle
te; a tárgyi katalogizálás és osztályozás elméle
te; a bibliográfiai számbavételi rendszerek (kö
zöttük a katalógusok) természete; a BSZ és a tá
jékoztató munka; a BSZ és a könyvtárgépesítés;
a BSZ és az állományépítés; egyedi katalogizá
lási szabályzatok; tárgyszó-rendszerek; egyedi
osztályozási rendszerek; BSZ és adatbázisok/hálózatok; BSZ online környezetben; a BSZ
gazdaságtana.
E tárgyak szorosan összefüggnek, egységes
szemléletet kell, hogy alkossanak, kialakítsanak
a hallgatókban. A szakmának vissza kellene
nyernie a hitét és elkötelezettségét önmaga iránt
ahhoz, hogy ismét átgondolja azokat a jellemző
ket, értékeket, struktúrákat, amelyek a diákokat
is vezérelhetik, és amelyek szakértelmük kereteit
adják.
(Orbán Éva)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő
93/118

MALINCONICO, S. Michael: What librarians
need to know to survive in an age of technology
= J.Educ.Libr.Inf.Sci. 33.vol.
1992.
3.no.
226-240.p. Bibliogr.
Amit a könyvtárosoknak tudniuk kell, hogy
boldogulhassanak a technológia korában
Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás;
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

Széleskörű az egyetértés arról, hogy a könyv
tárak és a könyvtárügy jellege gyorsan átalakul a
modem, elektronikus technológiáknak köszönhe
tően. A legtöbb prognózis azt feltételezi, hogy az
új technológiákat és szolgáltatásokat olyan
egyének fogják irányítani és kezelni, akiket
könyvtárosként azonosíthatunk. Sajnos eddig
még nem vettünk komolyan tekintetbe egy alter
natívát, egy hasonlóképpen elképzelhető lehe
tőséget, amelyben a könyvtárosok és mások
esetleg vetélkednek majd az alapvető informá
cióforrások irányításáért, kezeléséért és az infor
mációszolgáltatás jogáért.
A könyvtárosképző intézmények tanterveinek
feltétlenül fel kell készíteniük az egyéneket az új
környezetre, amelyben a könyvtárosoknak együtt
kell dolgozniuk más csoportokkal és egyénekkel,
akik szintén érdekeltek a végfelhasználóknak való
információszolgáltatásban. A cikk kifejti, hogy a ha
gyományos könyvtári és műszaki ismeretek mellett
a könyvtárosoknak fejlett kommunikációs és prob
lémamegoldó készségekkel kell rendelkezniük, és
a vezetési kérdések alapos ismeretével, amelyek
általában nem kapnak hangsúlyt a könyvtári és tá
jékoztatási tantervekben.
(Autoref.)
Lásd még 193

Szabványok

93/119

PERUGINELLI,
Susanna
BERGAMIN,
Giovanni - AMMENDOLA, Pino: Character sets:
towards a standard solution? = Program. 26.vol.
1992. 3.no. 215-223.p. Bibliogr.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Karakterkészlet:
felé?

egy

egységes

megoldás

Betű; Szabvány -könyvtári

A karakterkódoló rendszerek, mint pl. az
ASCII és az EBCDIC, nem képesek kezelni az
előforduló karakterek széles körét, ezért szüle
tett például lehetséges megoldásként az ISO
10646 és az Unicode, amelyek 16 bites kódokat
tartalmaznak. A cikk azt vizsgálja, hogy a könyv
tárak hogyan kezelik a több nyelvű karakterkész
leteket; ismerteti az alapvető európai jelkészlet
meghatározásával kapcsolatos munkálatokat,
amelyek az Európai Közösség Bizottságának
könyvtári akcióterve keretében a nemzeti bibliog
ráfiák CD-ROM programjához kapcsolódva foly
nak.
(Autoref.)

93/120

HIPOLA, Pedro - MOYA, Félix de: Proyectos EDI
y normalización documental = Rev.Esp.Doc.Cient.
14.vol. 1991.4.no. 408-419.p. Bibliogr. 19 tétel.

Rés. angol nyelven.
Az elektronikus adatcsere és a dokumentu
mok szabványosítása Európában
Elektronikus publikáció; Szabvány

Az EDI (Electronic Data Interchange, elektro
nikus adatcsere) rendszereket elsősorban a ke
reskedelmi tranzakciók világában használják, ám
műszaki jellemzőik és körülményeik hamar fel
keltették az információs-dokumentációs szak
emberek érdeklődését is. A cikk az EDI rend
szerek általános ismertetése után azok európai
jelenlétét taglalja. Áttekinti az EDIFACT (Electro
nic Data Interchange fór Administration, Commerce and Transport), az ODA/ODIF (Office Document Architecture/Office Document Interchange Formát) és a FORMEX (FORMalized
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Exchange of electronic publications) szab
ványokat, és e formátumok hatását a dokumen
tumszabványosítás kérdéseire. Kitér az európai
könyvtár- és információügy EDI-kapcsolataira is,
beleértve az Európai Közösség Könyvtári Cse
lekvési Tervében is szereplő EDILIBE (Electronic
Data Interchange fór Libraries and Booksellers in
Europe) programot.
(Autoref. alapján)

93/121
SCHWARZ, Helga: Sharing information by
means of standardization = Int.Cat.Bibl.Cont.
21.vol. 1992. 4.no. 57-61 .p.

Információcsere szabványosítással
Központi katalógus -online; Szabvány -könyvtári;
Számítógépes hálózat

A Német Szövetségi Köztársaságban 20-25
éve kezdődött a katalógusok számítógépesítése.
Az ezzel kapcsolatos szabványosítást a központi
katalógusok, elsősorban a Zeitschriftendatenbank (a felsőoktatási könyvtárak központi folyói
ratkatalógusa) munkálatai indították el. A belső
szabályzatok alapján országos szabványok
(DIN) születtek, amelyeket esetenként az ISO is
elfogadott nemzetközi szabványként.
A központi katalógusokkal kapcsolatos szab
ványosítás hét rétege a következőket érintette:
1. adathordozók és adatátvitel,
2. karakterkódolás,
3. karakterkészlet,
4. katalogizálási szabályok,
5. adatformátum,
6. megállapodások,
7. egységes besorolási adatok.
(A cikk minden pontnál ismerteti, hogy az
adott területen mi váltotta ki a szabványosítást,
és jelenleg milyen szabvány van érvényben.)
A szabványosítás a rendszerek nemzetközi
kommunikációjának is előfeltétele. Az OSI referenszmodellben három szintet különböztetnek
meg: a műszaki hozzáférés, az adatáramlás és
az alkalmazás szintjét (ezt további hét rétegre
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bontják a cikkben). Jelenleg az alkalmazási szint
szabványosítása folyik az ISO/TC 46 és az
ISO/TC 154 keretében, a könyvtárak, ill. keres
kedelmi cégek részvételével. Az első két szint
szabványosítási eredményei: a DATAPAC (USA)
és a DATEX-P (Európa) csomagkapcsolt háló
zat, az UNIX ill. X-OPEN operációs rendszer.
(Az OSI szabványok alkalmazása a könyvtári
szoftverben nemcsak a helyi rendszerek nyitott
ságát jelenti, hanem azt is, hogy a helyi rend
szerek több forgalmazótól származó elemekből
állhatnak.)
Elmondható, hogy a nemzeti és nemzetközi
szabványokat a gyakorlati igények hívják életre.
Az OSI modellt megelőzően születtek már regio
nális megoldások, pl. a Linked Systems Project,
a BIBNET, a PICA, amelyeket az OSl-modellhez
fognak igazítani.
A szabványok érvényre juttatását segíti, ha
az országos távközlési hálózat (DFN, JANET)
vagy társaság (CCITT) támogatja azokat. Ez volt
a helyzet az X25 (DATEX-P), az X29 (videotex)
és az X400 (elektronikus posta) szabvány eseté
ben. Az OSl-t az Európai Közösség is támogatja
LIB2 elnevezésű könyvtárközi kölcsönzési prog
ramja révén.
A szabványosítás leggyorsabban megoldan
dó területei: információkereső nyelvek és funk
ciók, bibliográfiai karakterkészlet a latin karakte
rek kiegészítésére, a testületi és címadatok elté
rő megoldásai a különböző szabályzatokban.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 145

Konferenciák

Lásd 139

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

KÖNYVTÁRAK ÉS
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

93/122
DONLON, Patricia - LINE, Maurice: Strategic
planning in national libraries = Alexandria. 4.vol.
1992. 2.no. 83-94.p. Bibliogr. 22 tétel.
Távlati tervezés a nemzeti könyvtárakban
Nemzeti könyvtár; Távlati terv; Tervezés

A nemzeti könyvtárak öt fő területen külön
böznek más könyvtáraktól:
1. Rendszerint közvetlenül a kormány irányí
tása alatt működnek, ezért a kormány döntései
közvetlenül és azonnal hatnak rájuk.
2. Olvasókörük nincs világosan meghatá
rozva, mivel nemzeti és világméretű feladataik
vannak a nemzetközi tudóstársadalom kiszolgá
lásában.
3. Nemzetközi feladataik ellátását más nem
zeti könyvtárak adatbankjainak használatával
oldják meg.
4. Nem működhetnek elszigetelten a nemzet
információs rendszerében, képtelenek tervezni a
többi könyvtár és információs intézmény ismere
te nélkül.
5. Feladatuk a nemzeti kiadványtermés gyűj
tése és szolgáltatása.
A fenti körülmények nehezítik a nemzeti
könyvtárak tervezési feladatait. Ha számukra
nem világos, hogy kit szolgálnak, hogyan, mik a
céljaik a következő évekre, akkor képtelenek
lesznek céljaikhoz az anyagi forrásokat meggyő
zően igényelni a kormánytól. Sőt, a kormány to
vább csökkentheti a forrásokat, vagy olyan fela
datokat oszthat ki rájuk, amelyekhez nincs jó fel
szereltségük.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

A tervezés előtt végig kell gondolni azokat a
kötelezettségeket, amelyeket az előző évek kö
rülményei között szabtak ki. Mivel a stratégiai
tervezés állandóan változó körülmények között
folyik, fontos, hogy a könyvtár legyen tudatában
erősségeinek, gyengeségeinek; de főleg munka
társaiban fejlesszen ki olyan képességeket, hogy
a változásokat rugalmasan tudják végrehajtani.
A könyvtár országos szerepe és a többi
könyvtárhoz való speciális viszonya miatt a stra
tégiai terv széles érdeklődést fog kiváltani. Ezért
a tervezésben 3 fő csoport vesz részt: 1. a kor
mány, 2. más könyvtárak, 3. és a nemzeti könyv
tár saját gárdája.
A tervezés kezdetén rögzíteni kell, hogy kit
szolgál a könyvtár, mi a fő gyűjtőköre és mik
lesznek a szolgáltatások. Néhány új szolgáltatás
önellátó lehet, annak ellenére, hogy azokat
kezdetben rövid ideig anyagilag támogatni kell. Érdemes a stratégiai terv mellékleteként keres
kedelmi tervet készíteni, amely évről évre kimu
tatja a várható költségeket és bevételeket. - A
marketing-terv kimutatja, hogy milyen erőfeszíté
seket és költségeket igényel, hogy a szolgáltatá
sok piacképesek legyenek.
A stratégiai tervezés nagy vállalkozás. A ter
vezés előkészítéseképpen végre kell hajtani az
ún. SWOT analízist (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats), mely a könyvtár erőssé
geit, gyengeségeit, lehetőségeit és a fenyege
tettségeit mutatja ki.
Az analízist a munkatársakból - hierarchiamentesen - válogatott csoport végzi. (Hasznos,
ha egy külső szakértő irányítja, ő gondoskodik
arról is, hogy ne használják fel az analízist belső
harcokra.)
Fontos lépés a feladat megfogalmazása. Né
hány túl általános célt maga a kormány is meg
fogalmaz, ezeket azonban konkretizálni kell. A
megfogalmazásnál a könyvtár 10-15 éves céljai
ra kell a legtöbb energiát fordítani. Az ötéves terv
azt mutatja meg, hogy hova jut el könyvtár a követ
kező öt évben a 15 éves célok felé haladva.
Ha lehetséges, a tervezésre 12 hónapot kell
szánni. Ez idő alatt kell elsajátítani a munkatár
saknak az új jártasságokat és új gondolkodásmódot. A tervet kis csoportokban többször meg
kell vitatni, beleértve a főbb felhasználók cso
portjait is.
A hosszútávú tervre építve el kell készíteni az
éves működési terveket, melyek részletes intézke
dési terveket tartalmazó belső dokumentumok.
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A stratégiai tervet ne tekintsük kőtáblára vé
sett szentírásnak, melyet semmi sem változtat
hat meg. Minden három évben felül kell bírálni
és folyamatos tervezést kell megvalósítani (pl.
az 1992-1997, 1995-2000, 1998-2003 stb. évek
re).
A cikk második részében az ír Nemzeti
Könyvtár igazgatója számol be tapasztalatairól; ő
pl. a British Library igazgatójának segítségét kér
te. A SWOT analízist a könyvtár összes munka
társa végezte. Az analízis megmutatta a múlttal
való szakítás szükségszerűségét és lehetősé
geit. Felmérték a gyengeségeket, kijelölték a
prioritásokat. Senki sem maradt, aki azt hitte vol
na, hogy a könyvtár úgy működhet tovább, mint
eddig.
Elkészült a feladatterv, amely többszöri vál
toztatás után egyre inkább felhasználó-orientált
lett.
A tervnek három fő része lett: gyűjtemény,
szolgáltatások és épületek. E három szempon
ton keresztül kapcsolódott a terv a személyzeti
vezetéshez és a számítógépes technológiához.
A terv fő fejezetcímei meglehetősen konven
cionálisak: a könyvtár környezete, gyűjteménye,
szolgáltatásai, épülete, vezetése, public relations
és marketing-tevékenysége.
A szerzők legfontosabb következtetése az,
hogy a stratégiai terv meggyőzi a kormányt arról,
hogy a nemzeti könyvtár tudja, hogy mi a felada
ta és hogyan teljesítheti azt; a könyvtáron belül
pedig egy olyan gárda felnevelése, amely egyet
ért a fő célokkal, és képes végrehajtani azokat.
(Tóth Báiintné)

Lásd még 135, 159

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

93/123
BUGA, P.: Biblioteki ucébnyh zavedenij:
problemy i reseniá = Bibliotéka. 1992. 7/8.no.
7-9.p.
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Az oktatási intézmények könyvtárai Orosz
országban: problémák és megoldások
Felsőoktatási könyvtár; Iskolai könyvtár; Számí
tógépesítés

Az oktatási intézmények könyvtárai Oroszor
szágban a teljes állomány 60%-át teszik ki
(könyvtári egységben számolva ez 3,5 milliárd
kötetet jelent, 70 millió tanulót, hallgatót szolgál
nak ki 152 ezer intézmény kereteiben működve,
mintegy 100 ezer könyvtáros közreműködésével.
A nyomorúságos helyzetet érzékelteti például,
hogy 7 millió olvasóra csak 300 ezer - vagyis az
átlagosnál kétszer kevesebb olvasótermi - hely
jut. Azonkívül mindenütt hiány van a korszerű
könyvtári berendezésekben. A romló tárolási fel
tételek pedig tönkretehetik az e könyvtárakban
őrzött, hozzávetőlegesen egy millióra becsült rit
kaságokat, egyedi kiadványokat, kéziratokat és
kódexeket.
Szinte megoldhatatlan problémákat okoz je
lenleg az alapvető tankönyvhiány, valamint az
oktatáshoz szükséges szakirodalom megfizethetetlensége. Megközelítőleg 70%-kal csökkentek
a tankönyvkiadók megrendelései. Mivel állandó
an nő a tankönyvkiadás önköltsége, a tervezett
mennyiség egyharmada jelenik meg az állandó
an fenyegető papír- és nyomdaikapacitás-hiány
közepette.
E helyzeten segítve több város oktatási in
tézményének könyvtárában próbálnak áthidaló
megoldásokat találni. A korábbi gyakorlattól elté
rően nem kölcsönöznek tankönyvet például egy
teljes szemeszterre, hanem csak rövid, szank
ciókkal sújtott határidőre vagy csak olvasótermi
használatát engedélyezik stb. A moszkvai Egye
temi Könyvtár módszertani javaslataként indult
az egységes olvasói jegy bevezetése, ami lehe
tővé teszi az oktatási intézmények könyvtárainak
(főként egyetemi könyvtárak) használatát más
intézmények, szakemberek, s a lakosság szá
mára. Köztük Tomszk és Szaratov elöl jár olyan
szerződések megkötésével, melyek révén a vál
lalatok és a tudományos intézmények által
kölcsönös anyagi előnyökhöz jutnak.
A szakemberképzés átalakítása területén
már kialakult az az elképzelés, miszerint az okta
tási intézmények könyvtáraiban dolgozókat a ta
nárképző intézményekben, a restaurátorokat a
nyomdaipari főiskolákon, a különgyűjtemények
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Külföldi folyóirat-figyelő

munkatársait az egyetemek filológiai és történel
mi tanszékein készítik fel.
1990 óta lényeges előrelépések történtek az
oktatási intézmények számítógépesítésében. A
felsőoktatási intézmények nagyobb könyv
táraiban megjelentek a személyi számítógépek.
A moszkvai egyetemi könyvtárak, a műszaki
egyetemmel karöltve olyan vállalatokkal, társa
ságokkal léptek szoros kapcsolatba, amelyek ké
pesek a MARC formátum előírásainak megfelelő
könyvtári programcsomagokat szállítani, és okta
tással egybekötve bevezetni.
Az IBM-mel kötött washingtoni memorandum
tervezett programjában - röviden ABIS-MARK
néven - 2000-re meg kívánják valósítani az ok
tatási rendszer teljes automatizálását - ideértve
a könyvtárakét is. A nevezett program főbb cél
jai: az oktatás és a kutatás könyvtári-informá
ciós szolgálatainak automatizálása; az egységes
adatformátumú online katalógusok révén szakkönyvtári hálózatok létrehozása; az országos és
a területi központok programjaiban az oktatás
szervezésén kívül a könyvtári munkafolyamatok
minden egyes vagy kombinált részterületein be
vezetik a kb. 5-7 IBM PC-n működő és hozzátar
tozó gépparkkal támogatott programeszközöket,
módszertani megoldásokat.
Ebben a folyamatban az oktatási intézmé
nyek számítógépesítése, a diákok és a hallgatók
számítógépes felkészültsége jelenti a garanciát
és az ösztönzést az őket kiszolgáló könyvtárak
automatizálásához is.
(Bíró Júlia)

93/124
BETH, Amy - FARBER, Evan: Lessons from
DIALÓG = Libr.J. 117.vol. 1992. 15.no. 26-30.p.
A DIALÓG ingyenes oktatási programjának ta
pasztalatai egy amerikai művészeti főiskolán
Adatbázis-szolgáltató vállalat; Didaktika -felsőok
tatási; Használók képzése -felsőoktatásban; Ok
tatás információellátása

A richmondi (Indiana) Earlham College-nek
1990 elejétől 1992 júniusáig egy rendkívüli lehe
tősége nyílt arra, hogy az egyetemi oktatás jövő
jébe pillantson: a DIALÓG online szolgáltató vál
lalattal kötött egyezmény értelmében ingyenesen
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férhettek hozzá a rendszer hatalmas tömegű in
formációihoz. A projekt vezetői azt kívánták fel
deríteni és elemezni, hogy ez a lehetőség ho
gyan változtatja meg a tanárok oktatási módsze
reit, az előadásokra való felkészülésüket, a
hallgatók számára történő feladatkészítési gya
korlatukat, és milyen hatással lesz mindez a hall
gatókra. A DIALÓG persze nem egy jótékonysá
gi intézmény. Az ingyenes szolgáltatástól azt re
mélik, hogy ha a rendszer használatát az oktatók
beépítik a tanítási gyakorlatukba és a hallgatók
nak kiadott feladataikba, akkor ez segít a válla
latnak meghatározni e piac maximális kihaszná
lásának a stratégiáját.
A projekt első szakaszában a DIALÓG szak
emberei 15 egyetemi oktatót képeztek ki a rend
szer használatára. A képzés sikerrel járt, a
résztvevők egyértelműen pozitívan reagáltak, s
az oktatást követően lelkesen láttak hozzá az in
formációkereséshez. Problémáikat, tapasztala
taikat rendszeresen megbeszélték a könyv
tárosokkal. Az ilyen informális, kedélyes elbe
szélgetések persze nem elegendőek egy projekt
kézzelfogható értékeléséhez. Ezért a pályázati
pénzből a szervezők egy projektvezetőt alkal
maztak, azzal a feladattal, hogy részben a
résztvevők keresési tapasztalatai, részben a
DIALÓG statisztikái alapján gyűjtse össze a
szükséges adatokat és elemezze azokat. A továb
biakban a projekt eredményeit foglaljuk össze:
- Minél közelebb van az oktatóhoz a terminál,
annál valószínűbb, hogy használni is fogja azt.
Ezért volt fontos a főiskola döntése, hogy min
den oktató kapjon egy-egy terminált, saját
használatra.
- Az oktatók csak végszükség esetén
használták a rendszer online HELP funkcióját.
Ezért érdemes a könyvtárnak egy mindig kéznél
lévő instruktort alkalmaznia segítésükre.
- A hallgatók szívesen fogadják és végzik el
az online információkeresésre épülő feladatokat.
Az oktatókkal közös keresés érzelmileg köze
lebb viszi őket egymáshoz.
- Az online keresések növekedésével termé
szetszerűen megnő a könyvtárközi kölcsönzési
kérések száma is.
- A hallgatók keresési sikereinek legnagyobb
veszélye: technológiai „bálványimádókká” vál
hatnak, s kritika nélkül mindent elfogadnak a
számítógéptől.
- Érdemes a keresésben jártas hallgatókat
felhasználni a kezdő hallgatók oktatására.
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- A projekt végeztével, az ingyenes keresési
lehetőség megszűnése után az online informá
ciókeresést a költségvetésből - ha lehet, pályá
zati támogatással - célszerű a továbbiakban is
finanszírozni, de természetesen korlátozottabb
mértékben, kiegészítve a nyomtatott és CDROM forrásokkal.
Már az eddigi, korlátozott tapasztalatokból is
megállapítható, hogy az online keresés új, haté
kony és izgalmas kiegészítése lehet a hagyomá
nyos oktatási eszközöknek.
(Novák István)
Lásd még
205

134,147, 160, 163, 184,

Közművelődési könyvtárak

93/125
PAAVONHEIMO, Jari: Kiltti lammas viedáán
kerittáváksi = Kirjastolehti. 85.vuos. 1992. 11.no.
274-275.p.
Rés. angol és svéd nyelven.
A helyi demokrácia és a közművelődési
könyvtárak harca a túlélésért
Jogszabály
-könyvtárügyi;
könyvtár; Térítéses szolgáltatás

Közművelődési

Az új finn könyvtári törvény 1993 elején lép
életbe. Fő célja, hogy a közművelődési könyv
tárak továbbra is alapszolgáltatásként, térítésmentesen legyenek igénybe vehetők. Ugyanak
kor a települések több szabadságot kapnak
csökkenő forrásaik felhasználásában. Sok tele
pülésen már viták folynak arról, hogy a könyvtári
szolgáltatásokért térítést számoljanak fel.
Az ingyenes szolgáltatásokat garantáló prog
resszív könyvtári törvény csapdát jelenthet a
könyvtárak számára, amennyiben a települések
nernértékelik megfelelően a könyvtári szolgálta
tásokat. Mivel a könyvtárak irányítása nem jár
sok költséggel, a megszorítások a személyzettel
kapcsolatos és a beszerzési kiadások terén je
lentkeznek. Néhány könyvtárban a gyarapítási
keret az előző évihez képest 70%-kal csökkent.
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Mi a teendő ilyen helyzetben? A térítés-e a
megfelelő válasz? A térítéses szolgáltatások
gondolata fényévekre van az ideális könyvtári
szolgáltatások alapelveitől. Szintén közismert,
hogy a közművelődési könyvtár semmiképpen
sem nyeli el települések pénzét, az ezen szolgál
tatásokra fordított kiadások átlagosan nem érik
el a település költségvetésének 1%-át. Azonkívül
a könyvtári szolgáltatások is részesülnek az ok
tatási rendszernek juttatott magas kormányzati
támogatásból.
A térítés felszámítása megoldás lehet, külö
nösen ha a másik alternatíva az, hogy a könyv
185, tári
190,szolgáltatások maradjanak ingyenesek, de
rossz színvonalúak. Másrészt a térítések még
rosszabb helyzethez vezethetnek, hacsak a bei
ratkozási díjakból származó éves bevétel és a
könyvtári rendszernek a település által juttatott
éves keret nem kapcsolódik egymáshoz.
A beiratkozási díj éves összegét úgy kell kia
lakítani, hogy a használónak például maximum a
település által a könyvtárakra fordított összeg
egyharmadát kelljen fizetnie. Ha a település la
kosonként 150 finn márkát költ e célra, a beirat
kozási díj legyen 50 márka stb. Csak akkor le
gyen több, ha a település is többet költ a könyv
tári szolgáltatásokra. Ezt a modellt lehetne
alkalmazni a különböző lélekszámú települése
ken, hogy elkerüljék a szolgáltatások visszaesé
sét.
A közművelődési könyvtárak státusza első
sorban nem gazdasági, hanem értékelési kér
dés. Ma az a legnagyobb kihívás, hogy a könyv
tárak együttműködjenek és megakadályozzák a
települések döntéshozóinak túlzó intézkedéseit.
Az egész közkönyvtári rendszer érdeke a legne
hezebb helyzetben lévő könyvtárak támogatása.
Az nem segít, hogy tisztában vagyunk a dol
gok ideális helyzetével, ha a realitások teljesen
más irányt vesznek. A könyvtárakat széleskörű
szakmai felelősséggel lehetne megmenteni,
olyan szellemi légkör megteremtésével, amely
lehetetlenné tenné a könyvtári szolgáltatások
brutális tönkretételét.
(Autoref.)

93/126
YVERT,
Louis:
Sur les
catégories
de
bibliothéques municipales = Bull.Bibi.Fr. 37.tom.
1992. 5.no. 54-71.p. Bibliogr. 18 tétel.
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Rés. angol nyelven.
Franciaország: a közkönyvtárak csoportosí
tása. Történeti áttekintés
Jogszabály
-könyvtárügyi;
Könyvtártörténet
-nemzeti; Közművelődési könyvtár

Az 1931. július 20-i törvénynek két célja volt:
a közművelődési könyvtárak gyűjteményének ál
lamosítása, a kormány ellenőrzésének biztosí
tása. A könyvtárakat három kategóriába sorol
ták. Ezt követően számos határozat született az
ellenőrzés mikéntjéről, és bevezették az ellenőr
zés hálózati rendszerét.
1947-ben ismét határozatban centralizálták
az ellenőrzést és szabványosították, de megma
radt a három, törvényi kategória. 1977-ben eze
ket az intézkedéseket kodifikálták a Code des
communes-ben. 1983-ban az ellenőrzést intenzí
vebbé tették.
Most új törvény készül, ezért a szerző áttekin
ti a régebbi jogszabályok szövegeit és felhívja a
figyelmet az ellentmondásokra.
(Autoref. alapján)

tanácstól). Ha akadnának olyan nyugdíjasok,
akik nem tudják a fenti tagsági díjat befizetni,
azoknak a város kulturális segélyt fizessen. Ki
váncsi vagyok, hogy hány személy jelentkezik
majd e 12-20 ezer zlotys „ösztöndíjért” - teszi
még hozzá az osztályvezető.
A javaslat számításokon alapul. Ezek szerint
egy-egy olvasó egy fiókkönyvtárban havonta
7765,-, egy kerületi hálózatban 12 155,-, a városi
hálózat egészében pedig 12 383,- zlotyba kerül.
Egy-egy kölcsönzés költsége a három szinten
pedig az alábbiak szerint alakul: 3573,-, 4692,és 5631,- zloty.
Az osztályvezető szerint - bár elismeri: ha
országosan sor kerülne erre az „átállásra”, nagy
ribillió volna - a privatizálás országosan is ,jót
tenne”. Nem utolsósorban a könyvtárosoknak ja
vítaná meg életkörülményeit.
A Lengyel Könyvtárosegyesület wroclawi kör
zeti szervezete - kötelességszerűen, de halvány
érvekkel (az elavult könyvtári törvényre való hi
vatkozás, Nyugaton sincs így, a dolog nevetsé
ges) - tiltakozott a tervezet ellen.
(Futala Tibor)

93/128
93/127

Zlikwidowac biblioteki publiczne we Wrootawiu?!
= Bibiiotekarz. 1992.10.no. 16-18.p.

CHOVANOVÁ, Margita: Hl’adanie novych ciest.
(Niekol’ko skúseností z uplynulého róka.) =
Kn.lnf. 24.roc. 1992. 8/9.no. 350-355.p.
Rés. angol, német és orosz nyelven.

Felszámolják-e a wroclawi közművelődési
könyvtárakat?

Új utak keresése. (Néhány tapasztalat az el
múlt évből.)

Fenntartó szerv; Megszűnés -könyvtáré; Városi
könyvtár

Érdekvédelem; Járási könyvtár

A wroclawi Városi Hivatal Művelődésügyi
Osztályának vezetője - egy bizonyos Jerzy Riba
- azt javasolja a városi tanácsnak, hogy szün
tesse meg a városi közművelődési könyvtárakat,
engedélyezze, hogy a könyvtárosok magántár
saságokat alakítsanak, s adja át szerződéses
használatba nekik a felhalmozódott könyvtári va
gyont. Az ekként privatizált könyvtárak aztán
havi min. 12 ezer, max. 20 ezer zloty tagsági dí
jért kölcsönöznének.
Mindez évi 16-20 milliárd megtakarítást jelen
tene (az élelmes osztályvezető ezért a javaslatá
ért a fenti összeg 1%-át kitevő „ötletdíjat” kér a

A Szlovák Kulturális Minisztérium 1990-ben a közművelődési könyvtárhálózatok széthullását
elkerülendő - saját fenntartásába vette a járási
könyvtárakat. Azonban ez „pünkösdi királyság
nak” bizonyult, minthogy ezek a könyvtárak viszszakerülnek a helyi önkormányzatok fenntartá
sába.
Ez az intézkedés majdnem pánikot keltett a
járási könyvtárosok körében. Nem egészen indo
kolatlanul, ui. a járási könyvtári helyzet minden
bizonnyal ki fog éleződni. Cikkírónk szerint azon
ban kétségbeesni mégsem szabad, hanem ke
resni kell az új utakat a talpon maradáshoz. El
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mondja, hogy a privigyei járási könyvtár e tekin
tetben milyen tapasztalatokra tett szert.
Határozottan növeli a könyvtár presztízsét,
ha állománygyarapításában „rááll” a helyi társa
dalom igényeinek messzemenő kielégítésére (az
igények megismerése végett a könyvtár felmé
rést is kezdeményezett). A megismert igények
nemcsak az állománygyarapításban kamatoztak,
hanem az önként vállalt könyvterjesztő munká
ban is.
Az állománygyarapításon belül külön feladat
az értékes tájékoztató állomány felhalmozása,
amire a helyi közönségnek múlhatatlan szüksé
ge van.
A számítógépesítésnek is a könyvtár tájékoz
tatásképességét kell növelnie. Köszönhetően
annak, hogy a Minisztérium PC-t és kiegészítő
berendezéseket bocsátott a könyvtár rendelke
zésére, Privigyén hamarosan lehetőség nyílik a
nemzeti bibliográfiai rendszer számítógépes
használatára. Végül: álljon sarkára a könyvtár
vezetése, ne hagyja sem saját munkatársait,
sem a hálózat könyvtárait szakszerű és erősza
kos védelem nélkül.
(Futala Tibor)

93/129

UMLAUF, Konrad: Lokaler Rundfunk und
öffentliche Bibliotheken: Prásenz, Absenz und
ungenutzte Chancen = ABI-Tech. 12.Jg. 1992.
4.no. 337-345.p. Bibliogr.
A helyi magánrádiók és a közművelődési
könyvtárak; a rádiók jelenléte, hiánya és ki
használatlan lehetőségei
Felmérés; Könyvtárpropaganda; Közművelődési
könyvtár; Rádió

Milyen mértékben élnek a német városi
könyvtárak a helyi (magán) rádióadások kínálta
lehetőségekkel? Ezt a kérdést vizsgálta 1992ben a berlini Szabad Egyetem Könyvtárügyi Inté
zete kérdőíves módszerrel a 30 ezer lakosúnál
nagyobb városok körében. 59 városi könyvtár
válaszát dolgozták fel, köztük a volt NDK terüle
téről érkezőket is; az adatok reprezentatívnak te
kinthetők.
A városok 90%-ában működik magán-rádióa
dó, egyharmadukban egy adó, egyharmadukban
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kettő vagy három, egyharmadukban pedig több
mint három. A lehetőség tehát csaknem minden
hol adott. A könyvtárak háromnegyede élt ezzel
az adottsággal, és szerepelt legalább egyszer a
helyi adóban. Ami a szereplés gyakoriságát illeti:
a könyvtárak nagyobb része (42%) évente
néhányszor, kisebb része (27%) ennél gyakrab
ban, havonta legalább egyszer, más része (25%)
ritkábban, évente legfeljebb egyszer kap a sze
replésre lehetőséget. A szereplés gyakoriságát
elsősorban a város nagysága befolyásolja: a ki
sebb városok könyvtárai legfeljebb évente kap
nak mikrofont, a közepesek ennél gyakrabban,
míg a nagyobb (100 ezer lakos feletti) városok
minden hónapban legalább egyszer mikrofon elé
jutnak.
A könyvtárakról sugárzott adások témáit
vizsgálva megállapítható, hogy a közönség
ezekről az intézményekről a magánrádiók útján
rendkívül egyoldalú képet kap. A leggyakoribb
téma a rendezvény, azon belül is elsősorban a
tervezett rendezvényekről való tájékoztatás, ill. a
megtartottakról való beszámoló. Ezt követi a
„problémák és egyedi események” témakör (pl. a
költségvetés csökkenése, személyi változások
stb.). A közönség tehát torz könyvtárképet kap,
mivel háttérbe szorul a sajátosan könyvtári doku
mentációs és információs szolgáltatások ismer
tetése, vagy akár a (rendezvényeken kívüli) spe
ciális szolgáltatások, s még inkább hiányoznak a
könyvtár tevékenységét összességében bemuta
tó, átfogó műsorok. A könyvtár, mely egyike a
város leglátogatottabb intézményeinek, saját le
hetőségei alatt szerepel a rádióműsorokban. Na
gyon ritkán mutatkozik be mint médiacentrum,
vagy mint szabadidős központ, mint az iskolai és
szakmai információk lelőhelye, mint a polgári
(közhasznú) információk közvetítője.
E hiányosságok egyik oka a könyvtár passzi
vitása a rádió és a könyvtár közötti kapcsolat
ban. Ezért a rádió a saját szempontjából érde
kesnek vélt témákat részesíti előnyben. Ritkán
jön létre műsor a könyvtárosok aktivitása követ
keztében, s még ritkábban a könyvtárosok és a
rádiósok közötti állandó személyes munkakapcsolat révén.
(Katsányi Sándor)
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WARD, Jean: Connect to cable tv = Libr.J.
117.vol. 1992. 12.no. 38-41.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Könyvtári szolgáltatások kábel-tv útján
Hátrányos helyzetű olvasó; Televízió -zártláncú

Chicago külvárosainak négy közkönyvtára
(Arlington Heights Memóriái, Indián Trails District, Park Ridge Public és Skokie Public) kon
zorciumot alakított kábeltelevízió útján történő
szolgáltatások nyújtására, könyvtáraik olvasó
táborának kiszélesítése céljából. A hetente ötven
órányi műsorral elsősorban a munkásokat, az
időseket, a bevándorlókat, a könyvtárba nehe
zen eljutó gyermekeket és az egyéb, az aktív
könyvtárlátogatókhoz képest hátrányos helyzet
ben lévő lakosságot kívánják megcélozni. A Library Cable Network (LCN) sikerét bizonyítja,
hogy a résztvevő könyvtárak összesen 235 ezer
használójának 45%-a előfizet a műsorra.
Az LCN beindítása azt is bizonyítja, hogy egy
ilyen méretű kábeltévé-rendszer üzemeltetése az előnyeit figyelembe véve - egyáltalán nem
drága. A konzorcium évi 70 ezer dolláros költ
ségvetéssel dolgozik, amelynek legnagyobb ré
szét (67%) egy teljes munkakörű programkoordi
nátor fizetése teszi ki, a többit a fenntartás, a be
rendezések bérlése, a külső forgatások költségei
stb. viszik el.
A program rendkívül gazdaságosan szolgál
tat. Egy-egy műsor költségei, ha ezt az egyik
könyvtárnak egyedül kellene állnia, három-négyszer annyira rúgnának, mint a közös kábelmű
sorhoz való hozzájárulás; nem beszélve arról,
hogy egy-egy könyvtári rendezvényt 150 ember
helyett most több ezren nézhetnek.
Az LCN 1985-ben indult. Midjárt kezdetben
sikerült elnyernie egy LSCA (Library Services
and Construction Act) pályázatot egy, az egész
államra kiterjedő műsorban (Illinois Reads) való
részvételre, amelynek keretében az LCN szer
zőkkel, könyvrecenzensekkel és kritikusokkal
közvetített interjúkat. A további jellegzetes műso
rok közül a következőket érdemes kiemelni:
írók beszélnek írási szokásaikról-gyakorlatukról, a kiadás lehetőségeiről, műveikről;
meseórák, báb- és színházi műsorok
gyermekeknek;
könyvtárhasználati bemutatók (online kata
lógus, egyéb információtechnológiák stb.);
„video-látogatások” helyi nevezetessé
gekhez;
olvasási vetélkedők;
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gyűjtők (képeslap-, bélyeg- stb.) műsora;
papírkivágó, jelmezkészítő bemutatók;
anyanyelvi műsorok nemzetiségi csopor
tok (pl. indiánok) számára;
munkahelyszerzési lehetőségek angolul
nem tudó munkások számára.
Az előrejelzések szerint nem a telefon-, ha
nem a kábelösszeköttetés lesz az az eszköz,
amelynek útján a könyvtár eljuttathatja szolgálta
tásait a hálózatok, illetve az otthonok felé. Egy
riportban pl. azt lehet olvasni, hogy a Library of
Congress teljes állományának átvitele jelenleg
kábelen nyolc órát, telefonvonalon pedig 500
évet venne igénybe. Akárhogyan is alakul a jövő
ben a telefon és a kábel versenye, a könyvtárak jól
teszik, ha már most felkészülnek a kábeles kom
munikáció győzelmének a lehetőségére.
(Novák István)
Lásd még 134, 136, 137, 174-176, 189

Tudományos és szakkönyvtárak
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CHEPESIUK, Ron: The CNN library: growing up
with Ted Turner = Libr.J. 117.vol. 1992. 15.no.
31-33.p.
A CNN (Cable News Network) könyvtárának
bemutatása
Szerkesztőségi könyvtár

A CNN könyvtára, mely kutatóközpontként és
archívumként működik, egyedülálló a maga ne
mében. 1991-ben 20 ezer adatot szolgáltatott és
50 ezer videofelvételre vonatkozó kérést elégí
tett ki. A könyvtár ugyanis a CNN televízió és a
Turner Broadcastinghoz tartozó többi csatorna
(TBS, TNT) által forgatott felvételeket, híranya
gokat gyűjti videoszalagokon.
Tizenkét évvel ezelőtt kezdődött a CNN rend
kívüli vállalkozása, mely akkor hihetetlennek
tűnő célt tűzött ki maga elé: napi 24 órás hírmű
sor szerkesztését. Azóta a pénzzabáló, nagyra
vágyónak tűnő kisvállakozásból profittermelő vi
lágméretű televíziós hálózat lett. Ebben nem kis
része volt a könyvtárnak. A CNN szerencsés
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személyzeti politikát folytatott, mikor könyvtáros
végzettségű munkatársakat szerződtetett, felis
merve, hogy egy jó könyvtár megszervezéséhez
szakértelem szükséges. Huszonheten dolgoznak
itt váltott műszakban, a hét minden napján, ké
szenlétben állva a hírszerkesztők munkájának
támogatására. A tájékoztató pultnál reggel ki
lenctől este hétig két könyvtáros teljesít szolgála
tot. Egyikük a kért videofelvételeket adja ki, a
másikuk a feltett referenszkérdésekre válaszol.
Kollégáik pedig minden beérkező videoszalagot
megnéznek, időkóddal látják el a felvételeket és
rövid tartalomismertetést írnak róla. Az informá
ciókat számítógépre viszik és indexelik. A külön
böző hosszúságú felvételeket a kevésbé forgalmas
időszakokban átjátsszak 90 perces professzionális
Béta videoszalagokra. így helytakarékossági meg
fontolásból teljesen különböző felvételek kerül
nek egymás mellé, melyeket a számítógépben
tárolt információk segítségével lehet visszake
resni. A katalogizálás és a kölcsönzés is auto
matizált. A könyvtár természetesen saját referenszkönyvtárral rendelkezik, és kapcsolatban
áll a nagy online adatbázisokkal.
Ma kb. 40 ezer videofelvételt őriznek. Nem
könnyű eldönteniük, hogy a hetente beérkező
800-1000 anyagból melyiket tartsák meg, hiszen
a teljességre lehetetlen törekedniük. Ezért bizo
nyos alapelveket állítottak fel a szelektálás segí
tésére. Egyik közülük, hogy elsősorban szerkesztetlen anyagot gyűjtenek, mert ezek a nyers
anyagok sokkal értékesebbek a jövő számára,
mint a jól fésült, készre vágott felvételek.
Feladataik közé tartozik még a CNN-felvételek használatára szóló engedélyeket kiadni a
megrendelők számára. A felvételek forgalmazá
sával szerzett bevétel is erősíti a társaságon be
lüli pozíciójukat.
A könyvtárnak New Yorkban, Los Angelesben
és Washingtonban fiókkönyvtárai vannak, me
lyek szakmai irányítását is ők végzik.
(Fazokas Eszter)

Műszaki könyvtárak és információs közpon
tok Szlovákiában 1991-ben
Könyvtári hálózat; Statisztika; Szakkönyvtár
-műszaki; Tájékoztatási intézmény -műszaki

A Szlovák Műszaki Könyvtár Módszertani
Osztályát 1989-ben hozták létre, mintegy az egy
re labilisabbá váló hálózattal kiépített kapcsola
tok fenntartása és különféle együttműködési
kezdemények sikerre vitele érdekében.
A kapcsolat ugyan fennmaradt, az újfajta
együttműködés azonban nehéz (pl. a műszaki
kooperációban való részvételre 33 jelentősebb
könyvtár kapott felkérést, de csak 8 válaszolt,
közülük pedig csak négy kötelezte el magát). Az
ok: a műszaki könyvtárak és információs köz
pontok többsége nem önálló intézmény, hanem
épphogy privatizált vagy privatizálás előtt álló
vállalatok keretében működik, s nincs döntési
felhatalmazása.
1990. december 31-én 169 műszaki könyvtár
és információs munkahely működött Szlovákiá
ban, 1991. december 31-én pedig 103. Ez azt je
lenti, hogy a hálózat még úgy-ahogy tartja ma
gát, s ha a helyzet konszolidálódik (ami még ko
rántsem következett be), nem kell egészen
nulláról újrakezdeni.
A legtöbb intézmény a Gazdasági Minisztéri
um hatókörében működik (44), majd következik
az Ipari (21), a beruházási (18) és a víz- és erdőgazdasági (9) tárca.
1991-ben tovább csökkentek az állománygyarapítási keretek (de még így is 2 ezer külföldi
folyóiratcím jár a hálózatba), visszaesett a
kölcsönzési forgalom, kevesebb lett a könyvtárosok-tájékoztatók száma (1990-ben átlago
san 3,3 munkatárs esett egy intézményre, 1991ben már csak 2,01.).
(Futala Tibor)

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
93/132
BÍRÓVÁ,
Daniela:
Technické
kniznice a
informacné strediská na Slovensku v roku 1991
= Kn.lnf. 24.roc. 1992. 8/9.no. 362-364.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.
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93/133
KLARS,
Ulrike:
Zűr
Problematik
dér
Jugendkriminalitát. Fachübergreifendes Projekt
in Klasse 9 unter Einsatz eines Jugendbuches =
Schulbibl.Aktuell. 1992. 4.no. 278-287.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az ifjúsági bűnözésről egy ifjúsági könyv se
gítségével a kilencedik osztályban

Iskolai könyvtárak
Lásd 123

Didaktika -általános és középiskolai; lljúság ne
velése

A fiatalkori bűnözés témája a német általános
iskolák 9. osztályában tananyag. A nevelési cél:
kialakítani a tanulókban a készséget és a törek
vést, hogy konfliktushelyzetekben a társadal
milag pozitív és törvényes magatartásmódot vá
lasszák. Tanári segédeszközként esettanul
mány-gyűjtemény áll rendelkezésre „Fiatalkori
bűnözés - vitassuk meg!” címmel. A cikk írója, a
német irodalom és a társadalmi ismeretek tan
tárgy tanára, egy szépirodalmi mű feldolgozásán
keresztül oldotta meg feladatát.
A kiválasztott mű Anatol Feid: A nép nevében
c. ifjúsági regénye volt. Cselekménye: Két fiatal
a bíróság előtt áll betörés és gondatlanságból
okozott emberölés vádjával. A törvényszéki tár
gyalást a mű protokolláris hűséggel adja vissza,
a hangsúly azonban a két fiatal emberi sorsán
van, a bűnhöz vezető út okainak elemzésén. A
könyv végén a szerző megkérdezi az olvasótól:
ő maga hogyan ítélkezne a fiatalok fölött?
A feldolgozás menete a következő volt: 1. A
tanár felolvasta a teljes művet (126 oldal). 2. A
tanulók írásban és szóban megvitatták a követ
kező kérdéseket: A műben szereplő két fiatal
sorsában milyen szerepet játszott a gyermekkor,
a család? Milyen ellentmondások vannak vallo
másaikban? Mi lenne a megfelelő ítélet? Hogyan
segíthetnénk rajtuk? 3. Az osztályt meglátogatta
és a tanulókkal elbeszélgetett a fiatalkori bünte
tésvégrehajtás egyik külső munkatársa (aki a
büntetett fiatalok re-szocializációjának kérdései
vel foglalkozik). 4. A szerzővel tervezett találko
zást nem sikerült megvalósítani, helyette az
osztály közösen levelet írt neki. 5. Befejezésül
az osztály közösen végighallgatott egy bírósági
tárgyalást, ahol három fiatalkorú állt a törvény
szék előtt.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 152

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

M UNKAFOLYAM ATO K ÉS
SZOLG ÁLTATÁSO K

Állomány, állományalakítás

93/134
Guidelines fór liaison work = RQ. 32.vol. 1992.
2.no. 198-204.p.
Az olvasók bevonása az állománygyarapítási
munkába; az ALA illetékes bizottságának
irányelvei
Egyesület -könyvtári -nemzeti;
zés; Felsőoktatási könyvtár; Igénykutatás könyv
tári szolgáltatásokra; Irányelvek -könyvtári; Közművelődési könyvtár

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület Állománygyarapítási és Értékelési Szekciója keretében
irányelveket dolgoztak ki a használók illetve a
használói csoportok hatékonyabb bevonására a
könyvtárak állománygyarapítási munkájába.
A mindennapi munka során az olvasószolgá
latban tevékenykedő kölcsönző vagy tájékoztató
könyvtáros kerül közvetlen kapcsolatba az olva
sókkal, szembesül az egyén vagy az általa kép
viselt csoport információs igényeivel.
Az irányelvekben kiemelten két könyv
tártípussal foglalkoznak: a közművelődési és az
egyetemi könyvtárakkal. Mindkét intézmény ese
tében fontos a használók körének pontos körül
határolása, az egyes csoportok információs igé
nyeinek felmérése. A könyvtárakban folyó mun
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ka eredményesebbé tételét szolgálja az egyes
olvasói csoportokat képviselő hivatalos kapcso
lattartók rendszere és az esetenként állománygyarapítási tanácsokat, a könyvtár munkájára
vonatkozó visszajelzéseket adó használók háló
zata.
A közművelődési könyvtáraknak szervesen
kell illeszkedniük ahhoz a közösséghez, amely
nek kiszolgálását célul tűzik ki. Ezért létük alapfeltétele a hatékony kapcsolattartás az olvasóik
kal, szolgáltatásaiknak követniük kell, sőt lehető
ség szerint meg kell előzniük az igényeket
érzékenyen reagálva a társadalomban bekövet
kezett változásokra (például bevándorló csopor
tok, hátrányos helyzetűek). Nagyon fontos, hogy
a könyvtár jelenléte mindig és mindenütt tapasz
talható legyen. Ennek eszközei széles skálán
mozognak: kiállítások, rendezvények anyagi és
szellemi támogatása, találkozók szervezése,
ajánlott irodalomról listák összeállítása, a közös
ség társadalmi testületéiben való munka, az öszszejöveteleken való részvétel.
Az egyetemek életébe a könyvtárnak szerve
sen kell illeszkednie, tevékenységét az oktatás
és a kutatás szolgálatába kell állítania. A könyv
tárosoknak szoros kapcsolatot kell fenntartaniuk
az oktatókkal és a diákokkal, illetve az egyes
csoportok képviselőivel a hatékony szolgáltatá
sok biztosítása érdekében. A könyvtárosok ezen
informális kapcsolatok réven például sokkal ko
rábban értesülhetnek egy-egy tanszék tervezett
új oktatási programjáról. így még a hivatalos jó
váhagyás, meghirdetés előtt módjuk van felké
szülni a várható információs igények kielégítésé
re, dokumentumok beszerzése, új szolgáltatások
kialakítása révén. A felmerülő többletköltségek
hez pedig az előkészítő munkálatokkal egyidőben támogatásért lehet folyamodni. Az egyetemi
könyvtárak munkatársai nem csak az egyetem
életében vállalnak tevékeny szerepet, hanem
bekapcsolódnak a település, a tágabb közösség
társadalmi szervezeteibe, segítik a tudományos
körök, helytörténeti egyesületek munkáját.
A könyvtárosok állománygyarapítási munká
jában nagy segítséget jelent szoros kapcsolatuk
a felhasználókkal. Döntéseikben messzemenő
kig figyelembe veszik a közösség információs
igényeit, örömmel fogadnak minden tanácsot,
vonatkozzék az akár valamely témakör kiemelt
kezelésére akár egy-egy konkrét mű beszerzé
sére. E jelzések, visszajelzések segítséget nyúj
tanak a könyvtár állománygyarapítási politikájá
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nak felülvizsgálatakor, a gyűjteményszervezés
során, az új szolgáltatások bevezetésében.
A könyvtáraknak rendszeresen vizsgálniuk
kell az állomány használatát, számítógépes
elemzéseket végeznek, interjúkat, felméréseket
készítenek annak érdekében, hogy az állomány
gyarapítók munkájukkal rugalmasabban alkal
mazkodni tudjanak a használók igényeihez, he
lyes arányt állíthassanak fel a preferált és a
kevésbé keresett témák irodalmának beszerzé
sében. E folyamat eredményeként a pénzügyi
erőforrások felhasználása maradéktalanul szol
gálja a közösség, az adófizetők érdekeit.
(Pappné Farkas Klára)

93/135
PARENT, Ingrid: You can look a gitt horse in the
mouth... = Nat.Libr.News. 24.vol. 1992. 11.no.
4-6.p.
Az ajándék lónak nyugodtan nézd meg a fo
gát!
Ajándék; Egybehangolt állományalakítás; Nem
zeti könyvtár

Az egyre szűkülő költségkeretek miatt a
könyvtárak gyarapítási politikájában mindinkább
előtérbe kerülnek a korábban mellékesnek ítélt
ajándék- és cserelehetőségek. Kétféle hozzáál
lás jellemzi a könyvtárakat ezügyben: 1. mivel
nincs elegendő pénz a gyarapításra, támogatni
kell az ajándékok és cserék révén történő gyűj
tést; 2. a gyarapítóknak túl sok idejét veszi
igénybe az ajándék- és cserelehetőségek felku
tatása, a bekérés, értékelés, listák összeállítása
a cseréhez, s ezért elvetik. A kanadai nemzeti
könyvtárban úgy döntöttek, hogy támogatják az
ajándék- és csereprogramokat, de nem ész nél
kül.
Az elmúlt néhány év során felülvizsgálták ál
lománygyarapítási elveiket, tudatosították, hogy
a könyvtár a nemzeti irodalom (canadiana) és az
ehhez kapcsolódó területek gyűjtésével foglal
kozik. Céljuk a lehető legteljesebb canadiana
gyűjtemény felállítása. Ideális esetben minden,
az országban megjelenő kiadványból két pél
dányt kap a nemzeti könyvtár (egyet archivál, a
másikat
használati
példányként
kezeli).
Tisztázták a canadiana fogalmát is (a Kanadá-
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bán publikált valamennyi dokumentum, függetle
nül témájától és megjelenési formájától, továbbá
a más országban publikált kanadai vonatkozású,
vagy kanadai szerző által írt mű). Kijelölték a
gyűjtés fejleszteni kívánt területeit is: a kanadai
zeneirodalom, a kanadai történelem és a könyv
tár- és tájékoztatásügy területén megjelenő do
kumentumok gyűjtésében. A gyűjtőkör harmadik
vonulatába tartoznak a nem-canadiana anyagok,
melyeket forrásmegosztás céljaira vesznek
igénybe. Ide tartoznak a kanadai könyvtárak
számára beszerzett főbb külföldi monográfiák és
4000 külföldi időszakikiadvány-cím. A követke
zőkben ezen a téren még finomítani kívánják a
gyűjtést, nagyobb hangsúlyt helyezve a tudomá
nyos könyvtárakkal folytatott együttműködésre.
Az újragondolt állománygyarapítási elveknek
megfelelően módosult a csere- és ajándékprog
ramok megítélése. A világos gyarapítási elvek
nek köszönhetően csak a gyűjtőkörbe illeszkedő
ajándékokat és csereajánlatokat fogadják el.
1992-ben alakult meg a Nemzeti Könyvtár Bará
tai elnevezésű szervezet, melynek jelenleg kb.
600 tagja van szerte az országban. A „Barátok”
anyagilag is támogatták pl. egy értékes 18. szá
zadi kiadvány beszerzését. Olyan ajándékok
(dokumentumok) felkutatásán és beszerzésén
fáradoznak, amelyek a könyvtár gyűjtőkörébe
tartoznak, de a retrospektív gyarapításnak eddig
nem sikerült pótolnia a hiányt.
Bár határozott elképzeléseik vannak a könyv
tárnak az ajándékokat és a cserekiadványokat il
letően, megpróbálnak alternatív elhelyezést talál
ni azoknak a kiadványoknak, amelyekre a
könyvtár nem tart igényt, s gyakran közvetlenül
átirányítják a könyveket egy másik, illetékesebb
könyvtárba. 1991-ben kb. 30 ezer ajándékköny
vet kapott a nemzeti könyvtár, melyből 10 ezer
tétel került be a gyűjteménybe (ebből 3 ezer tétel
volt az új cím, a többi 7 ezer duplumpéldány lett).
A könyvtár 300 helyre küldött kérőlevelet canadiana dokumentumokat kérve (a gyakran
használt gyűjteményrészben még a duplumpél
dányoknak is hasznát veszik). Több mint három
száz csereszerződése van különböző intézmé
nyekkel, köztük más országok könyvtáraival és
szervezeteivel. 146 partner heti cserelistákból
válogat, a többi cserepartnerrel informális a
kapcsolatuk. A nemzeti könyvtár hivatalos cserekapcsolatai visszaestek, mióta a könyvtár meg
próbálta limitálni a beérkező dokumentumokat,
igazodva a fő gyűjtőköréhez. 1992-ben felül
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vizsgálták az összes csereszerződést és mérle
gelték, hogy érdemes-e fenntartani a cserét,
vagy hasznosabb máshová irányítani.
Húsz évvel ezelőtt szervezte meg a nemzeti
könyvtár a Könyvcsere Központot, mely gyakor
latilag fölöspéldányelosztó központként működik.
A könyvtárak önkéntesen csatlakozhatnak a köz
ponthoz - bár a könyvtári törvény is kimondja,
hogy a fölöspéldányokat adják be a csereköz
pontba - , a szolgáltatás ingyenes, a szállítás
költségei viszont a küldő, ill. kérő könyvtárat ter
helik. Jelenleg kb. 1000 könyvtár vesz részt a
központ munkájában. Beküldik a fölöspéldányai
kat, s egy másik könyvtár a központ cserejegy
zéke alapján igényelheti a számára szükséges
tételt. 1991-ben kb. 2 millió fölöspéldány érkezett
be a központba, s ebből 370 ezer tétel került
cserejegyzékre, s így más könyvtárakba.
A racionális csere- és ajándékprogramok ke
zelését segítik a CONSPECTUS adatbázis alap
ján nemrégiben megjelent National Shelflist
Count és a Directory of Special Collections c. ki
adványok.
(Kovács Katalin)
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UMLAUF, Konrad: Bestandsaufbau in dér
dreigeteilten Bibliothek = Buch Bibi. 44.Jg. 1992.
9.no. 800-808.p. Bibliogr.
Rés. angol nyelven.
Állományépítés a hármas tagolású könyv
tárban. A korábbi koncepciók továbbfejlesz
tése
Állományalakítás; Igénykutatás könyvtári szol
gáltatásokra; Közművelődési könyvtár

Az ötvenes évek közkönyvtári eszménye a
német idealizmus tradícióira épülő, pedagógiai
motivációjú közművelődési könyvtár volt. A
könyvtáros hivatását a műveltség közvetítésé
ben látta, a megfelelőnek ítélt művek kiválasztá
sában, munkájához nem volt szüksége különö
sen sokoldalú állományra. A hatvanas években
új eszme hódított teret: az információs könyvtár.
Az új koncepció nem tagadta ugyan a közkönyv
tár értékorientáló szerepét, de rábízta az olvasó
ra a választást a széles információkínálatból.
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Ekkor honosodott meg a szabadpolc és ekkor
alakult ki a közkönyvtárak máig érvényes fela
datkatalógusa.
A hetvenes évek NSZK-beli könyvtári életé
ben a hármas tagolású könyvtár eszménye lé
pett fel forradalmi igénnyel. Az új koncepciót ép
pen olyan elszánt és kicsiny csoport hirdette,
mint annak idején a szabadpolcot, és éppen
olyan szenvedélyes ideológiai elutasításban ré
szesült. Az új alapeszme az egyértelműen és ki
zárólagosan használatközpontú intézmény volt,
radikálisan levonva annak minden konzekven
ciáját a könyvtári térkialakításban (hármas ta
goltság), a munkaszervezésben, az állomány
alakításában és feltárásában.
Ma, a koncepció megjelenése után több mint
20 évvel, megállapítható, hogy nem alakult ki
merőben új könyvtártípus, mely felváltotta volna
az információs könyvtárat. Ma már egyértelmű,
hogy az információs könyvtár alapelve fennma
radt, és fennmaradtak annak állományalakítási
alapelvei is, a hármas tagolású könyvtár koncep
ciója ezt gazdagította és egészítette ki egy
használatközpontú komponenssel: az állomány
kalkulációval.
Az állomány-kalkulációt a könyvtár gyarapító
szakemberei, lektorai végzik, akik az állomány
egy-egy szakterületéért felelősek. A kiindulási
pont az állomány és a forgalom megfelelésének
követelménye. Ennek mérése a következő mó
don történik: Az állomány minden egyes téma
csoportjánál rendszeresen megvizsgálják, hogy
a kérdéses csoportnak az állomány egészéhez
viszonyított aránya és a csoport forgalmának a
teljes könyvtári forgalomhoz viszonyított aránya
azonos-e? Ha a csoport forgalma relatíve ma
gas: állományát növelik, ha relatíve alacsony: a
kevésbé keresett műveket kivonják ill. várhatóan
nagyobb forgalmúakkal helyettesítik. - Egy má
sik mérőeszközül használt arányszám a „távollétmutató”: egy adott pillanatban egy-egy téma
csoport könyveinek hány százaléka található a
polcon és hány százaléka van „távol”, vagyis ki
kölcsönözve? Ideális aránynak a 65:35 százalé
kot tekintik. Ez a könyvek optimális kihasználtsá
ga mellett is lehetővé teszi, hogy az egy-egy
téma iránt érdeklődők elégséges választékot ta
láljanak a polcon. (Ilyen arány mellett, egyenle
tes forgalmat feltételezve évente kb. 5 kölcsön
zés jut egy kötetre.)
Egy másik alapelv: ,A nullalista legyen nulla!”
A „nullalista” az előző évben egyáltalán nem
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kölcsönzött könyvek jegyzéke. Ezeket lehetőség
szerint el kell a szabadpolcról távolítani.
Gyakorlati utasítás a „két tenyérnyi hely” elve
is: ennyi szabad helynek kell mindig maradnia a
könyvespolcon egy-egy szakcsoportnál. Ellenke
ző esetben a lektornak el kell távolítania a legke
vésbé keresett köteteket.
A leírt szemléletből következik, hogy a kis
alapterületű könyvtárakban kisebb, de attraktív
állomány jelenléte kívánatos, nehogy áttekinthe
tetlen, túlzsúfolt könyvraktárrá váljanak.
A lektoroknak évente számot kell adniuk
munkájukról. Jelenteniük kell, hogy az állomány
ideális arányértékeit meg tudták-e közelíteni, mi
lyen szélsőséges eltérések mutatkoztak, s ezek
nek mi az oka, van-e feltűnően ritkán használt
állományrész, az elmúlt év mennyiségi mutatói
alapján a következő évben milyen elveket és
gyakorlatot kell az állományalakításban hang
súlyozottan érvényesíteni.
(Katsányi Sándor)
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SEGEBRECHT, Dietrich - SCHNEIDER, Rónáid KARDUNG, Angéla: Aus dér Praxis, für die Praxis.
Ein BuB-Gesprách in Sachen Lektorats-kooperation
= Buch Bibi. 44.Jg. 1992. 8.no. 650-655.p.
Rés. angol nyelven.
A gyakorlatból, a gyakorlat számára. Beszél
getés az állománygyarapítási tanácsadási
együttműködésről
Állománygyarapítási tanácsadó; Együttműködés
-belföldi; Közművelődési könyvtár

A német közkönyvtárak állománygyarapítá
sukhoz a hetente megjelenő, Informationsdienst
című annotált könyvjegyzéket használják segéd
eszközül. A jegyzék a teljes német könyvtermés
(évi 60 ezer cím) anyagából válogatva évente 12
ezer művet ismertet. (Ebből 9 ezer ismeretközlő,
a többi szép- és gyermekirodalom.)
A jegyzéket a Könyvtárellátó (EKZ) és a né
met könyvtárosegyesületek közösen állítják elő.
A Könyvtárellátó a munka technikai szervezését
végzi, a tartalmi munkát lektorok végzik, koope
ráció keretében. Az utóbbi szervezet erősen de
centralizált és a gyakorló könyvtárosok munkájá
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ra épül. A tevékenység első fázisa: a jegyzékre
kerülő művek kiválasztása. Ezt a munkát a Né
met Könyvtárosegyesület által kiválasztott 60
lektor végzi (akik közel 50 könyvtárból regrutálódtak). A második fázis: a kijelölt művek recen
ziójának megírása. Ezt a feladatot 220 kivá
lasztott könyvtáros-recenzens látja el.
A német könyvtárosok az Informationsdienstet magukénak tudják. Tisztában vannak vele,
hogy azt nem valahonnét kívülről készen kapják,
hanem önmaguk önmaguknak készítik, nemcsak
haszonélvezői, hanem felelős gazdái is. Ezért a
lektorátus vezetői bíznak benne, hogy a könyv
tárak gazdasági megszorításai nem fogják hátrá
nyosan érinteni az Informationsdienst munkáját.
A decentralizált szervezet kétségtelenül hát
ráltatja a gyors megjelenést. E hátrány azonban
eltörpül az előny mellett: a könyvtári gyakorlatot
jól ismerő lektorok és recenzensek ajánlásaik
ban alapelvként a könyvtári használati értékren
det érvényesítik.
Az elmúlt években a német könyvtári munka
sarkalatos pontjává vált a használatközpontú ál
lományépítés. Ezért pl. nagyobb teret kapott a
kiválasztásban az iskolák által támasztott iroda
lom-igény és a gyakorlati tudnivalók irodalma,
csökkent viszont az elméleti tanulmányok, eszszék aránya. (A lektorok könyvkiválasztó munká
jukban követték ezt a tendenciát még akkor is,
ha egyéni ízlésvilágukkal nem volt összhang
ban.)
A könyvajánlásokat elsősorban a kis- és
közepes könyvtárak tudják felhasználni, a nagy
könyvtáraknak természetesen ki kell egészíteni
ük egyéb segédeszközökkel (pl. a Börsenblatttal). De az Informationsdienst még a legnagyob
bak számára is hasznos: az esseni városi
könyvtár pl. ennek ajánlásaira támaszkodva ren
deli meg gyarapodásának kétharmadát. Ismétel
ten felmerül ezzel kapcsolatban a kínálat bővíté
sének kérdése. 1991-ben egy lépéssel közeled
tek a nagy utópiához: az évi 9 ezer címet 12
ezerre bővítették. A további bővítés ellen azonban
számos gyakorlati érv szól. Ugyancsak visszatérő
vitatéma az annotációk terjedelmének kérdése is.
(Jelenleg szigorúan 10-12 gépelt sor.) A szer
kesztők a bővítés helyett további egyszerűsítés
re, rövidítésre, sztandardizálásra törekednek, az
individuális jellemzést a feltétlenül nélkülözhetet
len minimumra kívánják szorítani.
Az Informationsdienstet annak idején az
NSZK-ban hozták létre, ennek megfelelően lek
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tori és recenzensi bázisa is a régi tartományok
könyvtárosaiból került ki. A vezetők egyik legfon
tosabb feladatuknak tartják az új tartományok
bevonását. (Jelenleg négy új lektor vesz részt a
munkában az egykori NDK területéről.) Az új tar
tományok tartalmi kérdést is jelentenek a szolgá
lat számára: tekintettel kell lenni azok speciális
állományhiányaira a válogatásnál, a feldolgozás
nál és főleg az utalások rendszerének kialakítá
sában.
(Katsányi Sándor)
Lásd még 138, 158, 184

Különgyűjtemények
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DEWE, Michael: A collecting policy fór printed
ephemera: somé contrasting United Kingdom
approaches = Local Stud.Libr. 11.vol. 1992.
1.no. 6-11.p.
A kisnyomtatványok gyűjtésének irányelvei:
az egyesült királyság-beli könyvtárak eltérő
gyakorlatának ismertetése
DREW, Paul - DEWE, Michael: A collection
policy fór
printed
Welsh
ephemera
=
Libr.Inf.Res.News. 15.vol. 55.no. 1992. 9-11.p.
Bibliogr.
A velszi kiadású vagy tárgyú kisnyomtatvá
nyok gyűjtési irányelvei
Állománygyarapítás; Irányelvek -könyvtári; Kis
nyomtatvány; Könyvtártudományi kutatás

A rövid életű alkalmi nyomdatermékek köre
rendkívül széles, és különféle gyűjtőhelyek
érdeklődésére tarthat számot, múzeumokéra, le
véltárakéra, könyvtárakéra. Az utóbbiaknál külö
nösen a helyismereti, helytörténeti gyűjtemények
számára értékes sok, amúgy jelentéktelen sajtó
termék. Ugyanakkor számos kérdést vet fel a
gyűjtés gyakorlata: a szerzeményezéstől a gyűj
tés mélységén (teljesség vagy reprezentatív
gyűjtés) át a feltárás módjáig.
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Az Egyesült Királyság gyakorlata e téren
megoszlik. Az első - 1971-es - vizsgálódások
nyomán javaslat született egy, a British Library
keretén belüli „dokumentumkönyvtár” létrehozá
sára (ám csak a skót nemzeti könyvtár folytat
ilyesféle gyakorlatot), s az ilyen gyűjtemények
országos regiszterének felállítására, ettől viszont
a British Library csak hosszas vizsgálódás után
tekintett el.
A walesi gyakorlat megismerésére és meg
felelő javaslatok kidolgozására a University
College of Wales könyvtári-informatikai tanszé
kén terveztek nagyszabású vizsgálatot. Célja a
gyűjtés elterjedtségének meghatározása, annak
felderítése, hogy van-e, s ha igen, hogyan válik
be a gyűjtési politika egy-egy intézményben; to
vábbá, hogy kialakítsanak egy olyan gyűjteményi
politikát, amely nemzeti és helyi útmutatók kiin
dulópontja és a hatékony, koordinált gyűjtési
gyakorlat kialakításának alapja lehet.
Mindehhez meg kell alkotni a nyomtatott wa
lesi efemeridák definícióját és meg kell határozni
az ilyen gyűjteményekkel szembeni igényt. A
vizsgálat könyvtárlátogatásokkal, Anglia és Skó
cia gyakorlatának összevetésével, egy kérdőíves
elővizsgálattal és egy, valamennyi gyűjtő és ér
deklődő intézmény és szervezet számára eljutta
tott részletes kérdőívvel válik teljessé. Az utóbbi
- több mint 300 címre megküldött kérdőív ered
ményei ez év elejére, a teljes vizsgálat végered
ménye 1993 végére várható.
(Mohor Jenő)

Lásd még 139

Feldolgozó munka
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FÁBIÁN,
Claudia:
Die
Gförtdung
dér
„Eurodatenbank” für Altbestandskatalogisierung
in Európa = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 39.Jg.
1992. 3.no. 207-216.p. Bibliogr.
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Euroadatbázis létrehozása a régi állományok
(1450-kb. 1830) retrospektív katalogizálására
Európában
Adatbázis; Konferencia -nemzetközi; Konverzió;
Régi és ritka könyvek gyűjteménye

Beszámoló a Münchenben 1992. január 2930-án a 15-19. századi nyomtatványok retro
spektív feldolgozásról tartott második nemzetkö
zi konferenciáról.
A British Library és a Bayerische Staatsbibliothek 1990. novemberében rendezett először
konferenciát a régi könyvek katalogizálásáról. Itt
hozták létre azt a munkacsoportot, amelynek fel
adata az egész Európát átfogó együttműködési
lehetőségek feltérképezése és beszámoló készí
tése az első konferencia résztvevőinek számára.
A munkacsoport 1991-ben négyszer ülésezett,
munkájuk eredményét négy ajánlásban foglalták
össze:
1. Európában központi adatbázist kell létre
hozni először is az 1450-1830 között megjelent
könyvek katalógusadataival (Eurodatenbank).
2. Az UNIMARC-ot nemcsak csereformátum
ként kell alkalmazni, hanem adatbázisformátum
ként is.
3. A könyvek feldolgozása során az ISBD-A
előírásait kell figyelembe venni.
4. Az 1830-1950 között megjelent könyvek
felvételét ettől a tervtől függetlenül a lehető leg
gyorsabban meg kell oldani. A folyamat egysze
rűsítése érdekében külső adatokat is fel lehet
használni.
A müncheni konferenciára a korábbi résztve
vőkön kívül további kelet-európai könyvtárak
képviselőit is meghívták. Ezen a második ta
nácskozáson lényegében a munkacsoportok ál
tal kidolgozott ajánlásokról és ezeknek az euró
pai együttműködésben való alkalmazhatóságáról
volt szó. Létrehoztak egy ideiglenes konzorciu
mot (több nemzeti és egyetemi könyvtár képvi
selőiből), amelyet az Eurodatenbank megvalósí
tásával kapcsolatos döntési jogkörrel ruháztak
fel.
Az 1. ajánlással kapcsolatban a munkacso
port elképzelése egy központi adatbázis közpon
ti adattartalommal és központi számítógéppel il
letve hosttal (az osztott adatbázis modelljét elve
tették). Ebbe az adatbázisba lehetne a már
regisztrált adatokat utólag bevinni, a feltöltés
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után a vele kapcsolatban álló könyvtárak számá
ra olcsóbb lesz egy cím lehívása mint az újrakatalogizálás. Az adatbázis további előnye az egy
séges programfejlesztés és jelkészlet-kezelés.
Nemcsak információforrásként szolgálna az
adatlehíváshoz illetve -átvételhez, hanem katalo
gizálási eszközként is.
A Research Libraries Group-ot (RLG) a mun
kacsoport modellként javasolta az Eurodatenbank kiépítéséhez. A konferencián úgy tűnt,
hogy az OCLC és az RLG kész egy európai
adatbázis létesítéséhez mind anyagilag, mind
szakmai tanácsadással és tapasztalat-átadással
hozzájárulni. A résztvevők azonban ellenezték,
hogy a két szervezet tagja legyen a konzorcium
nak, mivel fontosnak tartják, hogy a tervezett
adatbázis európai elképzelések szerint, európai
szervezeti formák keretében jöjjön létre.
A 2. ajánlással kapcsolatban a munkacsoport
hangsúlyozta, hogy az elsősorban modem köny
vek feldolgozására kialakított UNIMARC-ot bőví
teni kell, hogy alkalmassá váljon a régi könyvek
adatainak megfelelő felvételére és transzportálására. Ezt a fejlesztő munkát az Eurodatenbankkonzorciumnak az IFLÁ-val szorosan együtt
működve kell elvégeznie. Az ISBN-hez hasonló
szabványos azonosító számozást is célszerű be
vezetni, és a résztvevő könyvtárakat kódjellel
kell ellátni. Az ISBD-A alkalmazását megkönnyí
tendő a munkacsoport meghatározta a régi
könyvek feldolgozásánál kötelezően feltünteten
dő adatok körét.
Az Eurodatenbank intézményi hátterének biz
tosításával kapcsolatban több lehetőség is fel
merült (integrálása az RLIN-be, az EK könyvtári
akciótervének keretében vagy a LIBER égisze
alatt történő kivitelezés stb.).
Végül a konzorcium megalapítása mellett
döntöttek, amelynek résztvevői anyagilag is hoz
zájárulnak a terv megvalósításához. A konferen
cián létrehozott ideiglenes konzorcium - amely
nek a LIBER-rel és az IFLÁ-val szorosan együtt
kell működnie - első feladata munkaterv össze
állítása a konferencián tárgyalt témák és teen
dők alapján.
(Feimer Ágnes)

93/140

JAMES, Stuart - HUNTER, Eric: In this age of IT
classification is redundant = Int.Cat.Bibl.Cont.
103/104.no. 1992. 6-9.p. Bibliogr. 8 tétel.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Jelenleg, az információtechnológia korszaká
ban nincs szükség osztályozásra. (Vitacikk
és hozzászólás.)
Gépi információkeresés; Osztályozás

A laikus használók szempontjából bonyolult, s
így csak bizonyos előtanulmányozás után használ
ható könyvtári osztályozási rendszereket már so
kan bírálták, pl. Michael Wills az ilyen osztályo
zási gyakorlatot a könyvtárosság „túlbonyolítás”
nevű harmadik halálos bűnének tartja. Mind
azonáltal ilyen kijelentéssel ritkán lehet talál
kozni: ,Az információtechnológia korában az
osztályozás feleslegessé, szükségtelenné vált”,
mint amit a jelen vitaindító cikk állít a következő
tényekre alapozva:
- stabil és általános osztályozási rend
szereket lehetetlen létrehozni az ismeretek gyors
ütemű gyarapodása miatt;
- a használók mindig természetes nyelven
fogják megfogalmazni igényeiket, illetve saját
nyelvhasználatuk szerint kívánják megkeresni a
számukra megfelelő információkat;
- az információtechnológia jelenlegi fejlettsé
gi szintje már most is lehetővé teszi a termé
szetes nyelvi feldolgozást és információkeresést
(teljes szövegek keresése, szakértő rendszerek,
hiperszöveg stb.).
Nemcsak a katalogizálásban avultak el az
osztályozási rendszerek - állítja a szerző - , ha
nem a raktári, illetve a szabadpolcos elrendezés
szempontjából is. Az állományt a használók igé
nyeinek megfelelő kategóriák szerint célszerű cso
portosítani, ahogyan ezzel már néhány könyvtár
meg is próbálkozott. Elismeri, hogy a természetes
nyelv nem tökéletes eszköz a nyelvi elemzésre,
hiszen az irreleváns szóösszetételek, a szinoni
mák és a homonímák keresési kudarcokhoz ve
zethetnek, de ezzel a használók is tisztában
vannak, és sokkal könnyebben elviselnék, mint
ha egy használati szabályokkal teli, mesterséges
osztályozási rendszert kellene használniuk.
A vitaindító cikket követő hozzászólás teljes
mértékben visszautasítja az eredeti szerző „axió
máját”. Az életben minden osztályozásra épül.
Ha valaki pl. rózsákról keres könyvet, s a könyv
táros a polcon vagy az online katalógusban
egyet sem talál, akkor elképzelhetetlen, hogy
ezen a ponton lezárja az ügyet: tovább keres a
„virágok" vagy a „kertészet” alatt. Ez pedig már
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osztályozás. Ugyanígy említhetjük a tartályhajók
egy speciális problémájára kíváncsi olvasót is,
aki a „hajók” alatt keresve semmit sem talál, s mi
lenne, ha a rendszer nem tartalmazná a hajókról a
speciális hajótípusokra mutató „lásd még” utalót.
Az osztályozási jelzetek, a „szakszámok”
használata nem kevésbé fontos. Az opponens
szerző ezt egy, a saját egyetemének online
könyvtári katalógusában végzett kereséssel iga
zolja. Számítógépi fájlokkal kapcsolatos irodal
mat keresve először a „Számítógépire keresett,
majd az eredményt összekapcsolta a „Fájlok
kal. így mindössze öt találatot kapott. A lé
nyegében ugyanezt jelentő .Adatfájlok” szerinti
keresés négy, az .Adatbázisok” szerinti viszont
49 találatot eredményezett. Ekkor az egyik kike
resett rekordból megállapította a „Számítógépi
fájlok” szakszámát, s erre keresve 69 tételhez ju
tott, amelyek nagy része relevánsnak bizonyult.
Akik azt állítják, hogy az információtechnoló
gia korában nincs szükség osztályozásra, azok
rendszerint arra hivatkoznak, hogy az online ka
talógus a teljes rekord összes adatelemére tud
keresni. Ez igaz, de ez sem teszi feleslegessé
az osztályozást, mert sokkal jobb keresési ered
ményeket kapunk, ha egy vagy több mezőt
kulcsszavak, tárgyszavak, ill. osztályozási jelze
tek számára használunk fel.
(Novák István)

93/141
Klassifizierung
von
Disketteninhalten
dér
Stadtbibliothek Wetzlar = Bibi.Info. 2.Jg. 1992.
10.no. 675-679.p.
A wetzlari városi könyvtár szakrendszere a
diszkettek tartalmának feltárására
Szoftver; Tárgyi feltárás

Sok más könyvtárhoz hasonlóan a wetzlari
városi könyvtár is térítésmentesen kölcsönöz
szoftvereket. Az 1991 júniusában bevezetett
szolgáltatás osztatlan sikert aratott a használók
körében. A jelenlegi állomány mintegy 1600 flop
py diszk, melyek mind nyilvánosan hozzáférhető
szoftvert tartalmaznak, 600 lemez pedig feldol
gozás alatt áll.
Az állomány katalógusa jól áttekinthető for
mában floppyn minden érdeklődő rendelkezésé
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re áll. Ez a floppy a programok címe illetve a
szakterület szerint tárja fel a szoftvereket, feltün
tetve az osztályozási jelzetet is (ez jelenleg több
mint 700 keresési szempontot jelent). A kialakí
tott osztályozási rendszerrel a könyvtár példát kí
vánt nyújtani a szoftverek szakterületi felosztásá
nak lehetséges megvalósítására, amelyet a szoft
vereket kevéssé ismerők is jól alkalmazhatnak.
Az osztályozási rendszerek főbb csoportjai a
következők:
A - Üzleti programok (könyvelés, alkalmazott
statisztika, személyzeti ügyek)
B - Pénzügyek és tőzsde (üzleti kalkuláció, adó,
értékpapír stb.)
C - Adatbázisok (általános és -szöveges adat
bázisprogramok)
D - Szövegfeldolgozás (hypertex, szövegszer
kesztők)
E - Grafika (számítógépes tervezés, asztali
kiadványszerkesztés, animációs grafika,
rajzoló és festőprogramok)
F - Kommunikáció / Adatátvitel (postaláda-prog
ramok, videotex, telefax, telefon)
G - Zene / Hangzó anyag / Beszédvisszaadás
H - Használói interfészek (DOS-alkalmazások,
menüprogramok, WINDOWS stb.)
K - Programozás (Pascal, C, Basic stb.)
L - Segédprogramok
M - Operációs rendszer (MS-DOS, DR-DOS bő
vítések, UNIX)
N - Oktatás / Nyelvek / Tanulás (tantárgyanként)
O - Játék / Szórakozás / Időtöltés
P - Otthoni alkalmazás / Hobby (személyes
pénzügyek, adó, biztosítás; bioritmus,
tesztek, amatőr rádiózás stb.)
R - Sport / Egyesületek
S - Általános tudományos alkalmazások (mes
terséges intelligencia, szimuláció, szakértő
rendszerek)
T - Technika / Természettudományok / Orvostudomány
Z - Egyéb alkalmazások
(Feimer Ágnes)

93/142
BRAAM, Róbert R. - BRUIL, Jeanet: Quality of
indexing information: authors’ views on indexing
of their articles in Chemical Abstracts online
CA-file = J.Inf.Sci. 18,vol. 1992. 5.no. 399-408.p.
Bibliogr. 10 tétel.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

A tárgyszavazás színvonala; a szerzők véle
ménye cikkeik indexeléséről a Chemical Abstracts online fájljában
Felmérés [forma]; Hatékonyság; Osztályozás;
Referáló lap; Tárgyszó

A vizsgálat adatait a Chemical Abstracts (CA)
online fájljából merítették, az STN host-számítógépéről; 54 folyóirat 270 cikkét vizsgálták, egyegy folyóiratból öt cikket. A válaszok (80%) a
kulcsszavak kiváló minőségét mutatják, mind a
tárgyi deszkriptorokat, mind a keresési segédle
teket illetően. A szerzők véleménye a két szem
pontról nem mindig egyezik. A Chemical Ab
stracts Service (CAS) indexelési politikája (csak
az „újdonságok” szerepeltetése) azonban tükrö
ződik a szerzők véleményében, az indexlistákat
némiképp hiányosnak ítélték, különösen a tézaurusz szakkifejezéseit tekintve
(indextárgy
szavak). A CAS nagy erőfeszítéseket tesz a tézaurusz gondozására és használatára, az érvé
nyes indextárgyszavak kiválasztása érdekében
- szemben a gyors és olcsó kulcsszavakkal -,
mindez mégsem vezet a tézauruszkifejezések
egyértelműen jobb minőségére, sem a doku
mentumleírás, sem a visszakeresés terén. A cik
kek kb. 20%-a nem a „megfelelő” fejezetbe ke
rült a szerzők véleménye szerint. Ami az index
adatok felhasználását illeti harmadik személyek
által, pl. bibliometriai célra, a használóknak
tisztában kell lenniük az adatok mögött rejlő in
dexelési politikával, hogy megakadályozzák a
helytelen értelmezést.
(Autoref.)

93/143

GENDLINA, Inna E.: The Russian Rubricator: a
unified system of classificatory indexing
languages = Int.Classif. 19.vol. 1992. 3.no.
126-130.p.
Az orosz Rubrikátor - az osztályozó-indexelő
nyelvek egységes rendszere
Rubrikátor

A 80-as évek elején közös, országos számí
tógépes tudományos-műszaki információs rend

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

szert fejlesztettek ki (orosz rövidítése: GASNTI)
az akkori Szovjetunióban, amelynek egyik
összetevője a rubrikátor elnevezésű osztályozási
rendszer volt. Ezt az Oroszországban mindmáig
használatos rendszert ismerteti a cikk: felsorolja
főbb osztályait és közös segédtáblázatait (Gene
rállá osztályok). Elmagyarázza szerkezetét és
mellérendelő vonásait (hivatkozások, magyará
zatok), ismerteti a 20. osztály, az informatika pél
dáját. Helyi és regionális intézmények helyi rubrikátorokat fejlesztettek ki. A cikkben szerepelnek
a továbbfejlesztés és gondozás kérdései is, va
lamint a rubrikátor kiadásaira és helyzetére vo
natkozó tudnivalók.
(Autoref.)

93/144

HIMANKA, Janne - KAUTTO, Vesa: Translation
of the Finnish abridged edition of UDC intő
General Finnish Subject Headings = Int.Classif.
19.vol. 1992. 3.no. 131-134., 139.p. Bibliogr. 11
tétel.
Az ETO rövidített finn kiadásának lefordítása
az Általános finn tárgyszójegyzék „nyelvére”
ETO rövidített kiadás; Tézaurusz

A cikk egy, az oului egyetem könyvtári és in
formatikai tanszékén folytatott kutatásról számol
be. Egy olyan módszert vizsgál, amellyel ETOszámok tárgyszavakká konvertálhatók. A mód
szer kétlépcsős. Az első lépcsőben egy olyan
szótárat hoznak létre, amely az ETO-számok és
a tárgyszavak megfelelését térképezi fel, a má
sodikban ezt a szótárat mechanikusan alkalmaz
zák a bibliográfiai adatbázisok konvertálására.
Az első fázist az ETO 15 különböző részén pró
bálták ki, sikeres fordításra került sor, a problé
mákat nyilvántartásba vették. Az egyes részek
ben szereplő problémákat a cikk részletes
vizsgálat alá veszi, az ETO osztályait három tí
pusba sorolja: szintetizáló, kevésbé ill. részlete
sebben felsoroló. Az első szakaszra fordított időt
elfogadhatónak találták, az egész ETO lefordítá
sának lehetőségét az eredmények függvényé
ben fontolják majd meg.
(Autoref.)
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93/145
SUTTER, Eric: Une classification internationale
pour les normes = Documentaliste. 29.vol. 1992.
4/5.no. 221-223.p.
Rés. angol nyelven.
Nemzetközi osztályozási
ványok számára

rendszer

szab

séges dolog a valódi világot a használók mentá
lis modellje szerint utánozni, hacsak a meglévő
információforrások mellett új interfészek nem je
lennek meg. Egy lehetséges megoldás a MARC
rekordokban a könyv fizikai leírásával kapcsola
tosan található információk felhasználása. A
PACE (Public Access Catalog Extension) egy
ilyen alternatív interfész, amely a használók
mentális képén és a MARC rekordokon alapszik.
(Autoref.)

Osztályozási rendszer; Szabvány

Maguknak a szabványoknak a tematikus
osztályozása és elhelyezése paradox módon
nincs szabványosítva. Ez hátrányos a szab
ványok és az őket tartalmazó adatbázisok
használata, valamint a nemzetközi csere szem
pontjából. Ezért az ISO nemzetközi szab
ványosítási osztályozási rendszert ad ki, amely
1994-től lesz használatban. A cikk ennek az
osztályozásnak a céljait és a szerkezetét ismer
teti.
(Autoref.)
Lásd még 117, 185

Katalógusok

93/146
BEHESHTI, Jamshid: Browsing through public
access catalogs = Inf.Technol.Libr. 11.vol. 1992.
3.no. 220-228.p. Bibliogr. 61 tétel.
A böngészési lehetőség biztosítása az online
katalógusokban
Böngészés; Géppel olvasható katalógusadatok;
Online katalógus; Szolgáltatások

A böngészés a könyvtárhasználók informá
ciókereső tevékenységének fontos aspektusa,
elsősorban vizuális tevékenység. A második ge
nerációs online katalógusokban nincsenek meg
a böngészéshez szükséges vizuális jellemzők.
Ezeket legjobban úgy lehet megvalósítani, hogy
a számítógép képernyőjén szimulálják a könyvek
és a könyvtári polcok képét. Azonban igen költ
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93/147
GRODZINS LIPOW, Anne: Teach online catalog
users the MARC formát? Are you kidding? =
J.Acad.Librariansh. 17.vol. 1991. 2.no. 80-85.p.
Bibliogr.
Tanítsuk meg a MARC formátumra az online
katalógus használóit? (Nem vicc!)
Egyetemi könyvtár; Gépi formátum; Gépi informá
ciókeresés; Használók képzése; Online katalógus

Napjainkban a könyvtárakban nagyon sokféle
online katalógus használatos, mindegyik sajátos
képernyő-formátumot, különböző parancsokat és
eltérő központozást alkalmaz. Az egységesítési
törekvések helyett még mindig az egyéni megol
dások keresése jellemzi a könyvtárakat. Az olva
sóknak, különösen ha egyszerre több helyen is
kutatnak, de még egyazon intézményen belül is
sokféle rendszerrel kell megismerkedniük, hasz
nálatuk során figyelembe kell venniük azok sajá
tosságait. így olykor joggal érzik úgy a haszná
lók, hogy a cédulakatalógusokat felváltó online
katalógusok az elektronikus káosz kialakulását
eredményezték.
A cikk szerzője a kaliforniai Berkeley Egye
tem példáján mutatja be a helyzetet és tesz ja
vaslatot egy lehetséges megoldásra. Az egye
tem könyvtáraiban két online katalógus, a GLADIS és a MELVYL párhuzamos használata folyik,
ugyanis ezek egymást kiegészítő rendszerek, az
olvasók számára nélkülözhetetlen információk
szóródnak. Ennek következtében gyakoriak a si
kertelen vagy nem kielégítő eredményt hozó ke
resések, amelyek az olvasókban bizalmatlansá
got ébresztenek, és egyben felvetik a szab
ványosítás szükségességét e területen is. Ezen
tapasztalatok birtokában jutott el a szerző annak

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

felismeréséig, hogy a pillanatnyi helyzetből kiutat
jelenthet, ha megkeresik az online katalógusok
közös és biztos pontjait, megismertetik azokat a
használókkal. A közös alap - véleménye szerint a MARC-formátum, amelyből kiindulva kell a kü
lönböző katalógusokban a kereséseket végre
hajtani.
A Berkeley Egyetem Könyvtárában 1976 óta
folyó információhasználati oktatás keretei közé
illesztették be a nyolcvanas évek végén - kísér
leti jelleggel - a MARC-formátumról szóló alap
vető ismereteket.
A könyvtárosok többsége szkeptikusan fo
gadta az ötletet, mondván a rendelkezésre álló
rövid idő alatt a használók kellő tapasztalatok
hiányában nem tudják elsajátítani ezen ismerete
ket, a hézagos információk pedig félrevezetőek
lehetnek számukra.
A résztvevők és a gyakorlat viszont egyértel
műen igazolta a kísérletet. A MARC-bemutató
hatékony eszköznek bizonyult az online kataló
gusok világában való eligazodáshoz. A haszná
lók számára világossá vált a keresőelemek kije
lölésének stratégiája, a legmegfelelőbb index ki
választása; a keresőkérdéseket pontosabban
tudták megfogalmazni az online katalógusok
„rendező elveinek” megismerése révén. A MARC
rekordszerkezet tanulmányozása fontos támpon
tokat adhat az online katalógusok adat-dzsungelében való eligazodáshoz addig is, amíg a szak
ma és a felhasználók által egyaránt áhított szab
ványosítás meghozza eredményét.
(Pappné Farkas Klára)

93/148

BÉNAUD, Claire-Lise - BORDEIANU, Sever:
OCLC’s public service system: EPIC and
FirstSearch = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
167-176.p.
Az OCLC nyilvános szolgáltató rendszerei: az
EPIC és a FirstSearch
Adatbázis-szolgáltató vállalat; Gépi információkeresés; Gépi információkeresési rendszer; Gépi
könyvtári hálózat; Központi katalógus -online

Az Online Computer Library Center (OCLC)
úttörő szerepet vállalt azzal, hogy több mint 30
éve számítógépes szolgáltatásokat kínál könyv

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

táraknak. Az 1990-es évekig ezek kizárólag a
katalogizálásban és a könyvtárközi kölcsönzés
ben használt bibliográfiai rekordok és lelőhely
adatok elérését jelentették. Az EPIC 1990-es és
a FirstSearch 1991-es bevezetésével az olva
sószolgálatban dolgozó könyvtárosok illetve a
végfelhasználók felé fordult az OCLC.
A két rendszer között meglévő hasonlóság el
lenére sok a különbözőség is. A FirstSearch lé
nyegében az EPIC végfelhasználói változata.
1992 májusában az EPIC 22 adatbázist és
450 további adatbázishoz való egyszerű hozzá
férést, a FirstSearch 18 adatbázist kínált. Tizen
hét adatbázis azonos mindkét rendszerben. Há
rom esetben a FirstSearch egy-egy adatbázis
nak csak korlátozott, míg az EPIC teljes
változatát adja. így a PAIS (Public Affairs Infor
mation Service) esetében a FirstSearch „PAIS
Decade” adatbázisa csak az utóbbi tíz év anya
gát tartalmazza.
Ha egy-egy könyvtár valamelyik adatbázist
előfizeti CD-ROM-on, lehetőség van annak blok
kolására a FirstSearch-ben.
A legszembetűnőbb különbség az adatbázi
sok kezelésében van: az EPIC az egységes pa
rancsnyelvet
(NISO
Common
Command
Language) használja, a FirstSearch-ben a kere
sés menürendszerű.
Mindkét rendszerben azonosak az adatme
zők, de csak az EPIC-ben van minden mező in
dexelve. Ha a kereső nem specifikálja, melyik
mezőben keres, az adatbázisonként némileg el
térő alapindexben történik a keresés.
Az EPIC rendszerben a gyakorlott keresők
összes eszköze használható, míg a FirstSearch
csak az ÉS és a NEM operátorok használatát
teszi lehetővé. Mindkét rendszerben alkalmazha
tók a közelségi operátorok. A csonkolás viszont
a FirstSearch-ben a szabályos többesszámú ala
kok maszkolására korlátozódik. Különbözik az
operátorok feldolgozási sorrendje is.
Az EPIC négy korlátozó tényezőjével szem
ben a FirstSearch csak a megjelenés nyelve,
ideje és a dokumentum típusa szerinti korláto
zást tesz lehetővé. Az utóbbi esetében a korláto
zások nem építhetők be a keresési stratégiába,
hanem a keresés megkezdése előtt vagy után a
megfelelő menüpont választásával érhetők el.
Mindkét rendszer indexeli az összes előfor
duló szót. Egy-egy szótő beírása elégséges
összes alakjának és azok előfordulási számának
az indexben való megtalálásához.
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Az EPIC igen komplex, feltételezi a keresési
gyakorlatot és az egyes adatbázisok ismeretét,
ezért az OCLC oktatást is kínál hozzá. A FirstSearch igen felhasználóbarát: az egymásnak el
lentmondó egyszerűség és a hatékony keresés
között jó kompromisszumot sikerült kialakítani. A
felhasználók oktatását az egyes könyvtárak referenszkönyvtárosai végezhetik.
Az OCLC központi katalógusa kereshető az
EPIC rendszerben és a FirstSearch-ben is; lehe
tőség van lelőhely-adatokhoz való hozzáférésre,
ami a könyveken kívül két folyóirat-cikk adatbá
zisra (Reader’s Guide és Reader’s Guide Abstracts) is kiterjed. A rendszer különbséget tesz
a FirstSearch felhasználójának saját könyvtára
és más könyvtárak között. Ebben a tekintetben a
két rendszer egyedülálló.
Az EPIC-ben használható az online rend
szerekben szokásos 9 megjelenítő formátum, le
hetőség van online és offline nyomtatásra, míg a
FirstSearch csak rövid és hosszú megjelenítést,
valamint kizárólagosan online nyomtatást kínál.
Az EPIC költségeit az online rendszereknél
megszokott módon, az egyes adatbázisok eltérő
árait is figyelembe véve számolják fel, és ezek
más rendszerekkel összehasonlítva méltányos
nak nevezhetők. A FirstSearch esetében az ár
kialakítása újszerű: a keresések számától függ.
Keresésnek pedig a keresőkérdés számít, le
gyen az egyszerű vagy összetett. A könyvtárak
vásárolhatnak 500 keresést tartalmazó blokko
kat. A vásárolt mennyiség függvényében egy ke
resés ára 45-90 cent, amivel a FirstSearch
olcsóbb, mint az EPIC.
(Koltay Tibor)

Lásd még

121153, 199

Információkeresés

93/149
Perspectives on humán-computer interface =
J.Am.Soc.Inf.Sci. 43.vol. 1992. 2.no. 152-201 ,p.
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Nézetek az ember-számítógép interfészről. Cikkgyűjtemény, 5 közlemény
Ember-gép kapcsolat; Gépi
Hiperszöveg; Mesterséges intelligencia

A cikkek címe: Interfészek a véghasználó in
formációkereséséhez; Használóbarát előlap
szoftver helyett használóbarát rendszert!; Beve
zetés az intelligens információkeresésbe; Hipertext-modellek; Interfész a klasszikus görög
kultúrához.

93/150
KRISTOFICOVÁ, Éva PIACEK, Jozef:
Slovenská hypertextová siet’ = Kn.lnf. 24.roc.
1992.12.no. 525-528.p.
Rés. angol, német és orosz nyelven.
A szlovák hiperszöveg-hálózat
Hiperszöveg

Két szlovák kutató a CREDIT hipertext-rendszerre alapozva kidolgozta a szlovák hipertext
hálózat eszmei-elméleti tervét, és hozzálátott a
hipertext-dokumentumok előállításához is (Filit,
Histit, Szlovákia az újkor elején). A kiépítendő
hálózat neve: Slovhynet.
A Slovhynet nyitott rendszer, azaz lehetővé
teszi az új hipertext-dokumentumok előállítását,
aminthogy a már meglévő dokumentumok bőví
tését, változtatását és tökéletesítését is. Ez a
nyíltság, ha meggondoljuk, hogy milyen gyorsan
változnak és cserélődnek az információk, felbe
csülhetetlen előny.
A rendszer „magja” a szlovák nemzeti hipertext-bibliográfia lesz, amely egy sor hipertext-dokumentummal (enciklopédiával és szöveggel)
vétetik körül. Segítségével - akár saját számító
gépen, akár (távlatilag) hálózatban működtetik minden hipertext-dokumentumot össze lehet köt
ni. Pl. egy Hviezdoslav-kutató a szerzői és a
méltatói bibliográfián kívül koncepcionális részle
teket kaphat a költőre vonatkozó irodalomból,
sőt audiovizuális felvételekből is.
A Slovhynet egyik legvonzóbb tulajdonsága,
hogy személyi hipertext-enciklopédiát lehet ké

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.
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szíteni vele. Az ehhez szükséges konverziós
technikák kidolgozása is megtörtént.
A Slovhynet használói - a magánhasználó
kon kívül - a különféle kutatóintézetek, kulturális
intézmények és iskolák lesznek.
A cikk egy jegyzékkel végződik, amely a hipertext-dokumentumok hívóneveit tartalmazza.
(Futala Tibor)

93/151
PIACEK, Jozef: Hyperdokument FILIT = Kn.lnf.
24.roc. 1992. 7.no. 289-291 .p.

rája, valamint külső kapcsolati struktúrája szerin
tit.)
A szerző ismeretei szerint a FILIT az első filo
zófiai lexikon, amely hiperdokumentumként jött
létre.
(Futala Tibor)

93/152
KRISTOFICOVÁ, Éva: Hypertext pre deti =
Kn.lnf. 24.roc. 1992. 8/9.no. 337-339.p.
Rés. angol, német és orosz nyelven.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Hiperszöveg gyermekek számára

A FILIT c. hipertext

Gyermekolvasó; Hiperszöveg; Ifjúsági és gyer
mekkönyvek

Enciklopédia; Hiperszöveg; Szakirodalom -filozó
fiai

A FILIT c. hiperdokumentum egy filozófiai en
ciklopédia, amely a CREDIT rendszer bázisán
keletkezett. E minőségében kutatókat, oktatókat
és hallgatókat kíván szolgálni. Nyílt produktum,
tehát változtatható (szűkíthető, bővíthető). Ré
szei: 1. a fő menü, 2. névmutató, 3. tárgymutató,
4. irodalmi és rövidítési jegyzék a választható hipertextekből és egyéb szövegekből, 5. sémák, 6.
a feldolgozott entitások szakosított jegyzékei, 7.
bibliográfiák.
A FILIT használata a fő menüből indul ki, és
mindvégig rá támaszkodik, minthogy minden hipertext-csomóponttal össze van kötve, s így bár
honnan vissza lehet térni hozzá. Ugyanígy lehet
„közlekedni” a kiválasztott dokumentum „kivilágí
tott” részlete és a rendszerben bennlévő többi
dokumentum között is.
A fő menü FILOZÓFUSOK és TÁRGYSZA
VAK összetevője lehetővé teszi, hogy informá
ciókat kapjunk egy-egy filozófusról, működésé
nek jellemzőiről, továbbá meghatározott filozófiai
kategóriáról-problémáról is. Még nagyobb jelen
tősége van annak, hogy a hipertext-csomópontok tartalma a FILIT forrásirodalmából való
részletekből, megjegyzésekből, kommentárokból
áll, s az ún. Fig-formula segítségével válik lehe
tővé használatuk. (E formula háromféle paramé
tert tartalmaz, úm. a modellezett entitás pillanat
nyi struktúrája, genetikus és dinamikus struktú

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Szlovákiában elkészült az első gyerme
keknek szánt hiperszöveg diszkettje. Használa
tához minden olyan IBM PC alkalmas, amely
legalább 640 kB RAM-mal, MS DOS operációs
rendszerrel (3.0 vagy magasabb verziójával) és
CGA, Herculas, EGA vagy VGA grafikai kártyá
val van felszerelve.
Az ötletet, hogy gyermekeknek való hiperdo
kumentum készüljön, az adta, hogy ezt a kor
osztályt szinte nem lehet elzavarni a számítógé
pek mellől, amelyeken lelövési, átugrási, tájéko
zódási stb. játékprogramokat futtatnak. Hátha
egy hiperdokumentumban való keresés is alkal
mas lesz a gyermeki figyelem lekötésére - véle
kedtek a hipertext szlovákiai „apostolai”.
Olyan mű hipertextté fejlesztését kellett kivá
lasztani, amelyben rengeteg (lehetőleg számsze
rű) adat van, amelynek részletei kölcsönösen
összefüggnek, s a használónak általában csak
rövid szövegrészekre van szüksége belőle. E
szempontok alapján került kiválasztásra M.
Kucera Slovensko na prahu novoveku [Szlovákia
az újkor küszöbén] c., gyermekek számára írt is
meretterjesztő munkája.
A képernyőn először a mű címe jelenik meg,
a következő képen a használati utasítás; a többi
kép olyan szövegoldal, amelyből ki lehet világo
sítani a szükséges részleteket. De az is lehetsé
ges, hogy valaki kurzorral a szóban forgó doku
mentum sémájára „álljon rá”, s innen kiindulva
induljon „sétára” a műben. (Tekintettel a haszná
ló közönségre, a feldolgozás csak lapozást tesz
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lehetővé, szöveg- és adatváltoztatásokat nem.)
Ezenfelül 210 névből álló név- és több mint 300
tételes tárgymutatója van a dokumentumnak,
amelynek bármelyik részéről „rá lehet állni" a
mutatók bármely elemére.
(Futala Tibor)

93/153

LARSON, Ray R.: Evaluation of advanced
retrieval techniques in an experimental online
catalog = J.Am.Soc.inf.Sci. 43.vol. 1992. 1.no.
34-53.p. Bibliogr.
Fejlett információkeresési technikák értékelé
se kísérleti online katalógusban
Gépi információkeresés;
Információkeresési
rendszer értékelése; Online katalógus

Az online katalógusok használatával és
használóival kapcsolatos kutatások az 1980-as
évek elején azt mutatták, hogy a keresések leg
tipikusabb formája a tárgy szerinti keresés.
Ugyanakkor a használók problémái ezen kataló
gusok tárgyi hozzáférési mechanizmusainak ne
hézségeivel függnek összo. Számos javaslat
született az online katalógusok rekordjainak jobb
tárgyi hozzáférhetősége érdekében. Ezek általá
ban magukba foglalják a katalógusok bibliog
ráfiai rekordjainak kiegészítését további fogal
makkal, vagy egységes tárgyi besorolási fájlok
vagy tézauruszok szerepeltetését az adatbázis
ban. A kutatás másik irányvonala arra koncent
rált, hogy az információkeresési kutatásokból ke
resési technikákat vegyen át a konvencionális
online katalógusrendszerek Boole-algebrai kere
sési módszereinek kiváltása érdekében. A tanul
mány a CHESHIRE kísérleti online katalógus
rendszerben különböző módszerekkel végzett
tesztek eredményeit írja le.
(Autoref.)

93/154

BLAKE, Paul: The MenUSE System fór
multilingual assisted access to online databases
= Online Rév. 16.vol. 1992. 3.no. 139-146.p.
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A MenUSE rendszer: többnyelvű hozzáférési
lehetőség online adatbázisokhoz
Ember-gép kapcsolat;
mációkeresés; Többnyelvű tézaurusz

Hip Online in

Jelentős erőfeszítések folynak olyan rend
szerek kifejlesztése érdekében, amelyekkel
adatbázisok több nyelven lekérdezhetők. Az Eu
rópai Közösség is központi témájává tette ezt a
témát a 64 millió ECU-s támogatást élvező IMPACT2 programnak. Az utóbbi időben jelent meg
a Huddersfieldi Egyetem (Egyesült Királyság)
MenUSE rendszere. Eredetileg a Medline és az
INSPEC menürendszerű hozzáféréséhez alakí
tották ki. 1992 nyarán debütált az INSPEC ja
pán-angol nyelvű változata a Data-Staron, és
1992 végére várható egy angol-dán-francia nyel
vű prototípus megjelenése.
(Autoref.)

93/155

HAAS, Stephanie W.: Covering the vocabulary
of technical abstracts using standard and
specialized dictionaries = J.Inf.Sci. 18.vol. 1992.
5.no. 363-373.p. Bibliogr. 9 tétel.
Hogyan használhatjuk fel az általános és
szakszótárak anyagát az információkeresési
rendszerben, a műszaki referátumok szó
kincsének fedése érdekében
Információkereső nyelv; Referátum; Szakiro
dalom -műszaki; Szakszótár; Szótár; Terminoló
gia

A természetes nyelvi alkalmazások - mint az
információkereső rendszerek - lexikai informá
cióforrásai egyre inkább a sztenderd szótárak
lesznek majd (géppel olvasható formában).
Ezért fontos mérlegelni, hogy e szótárak mennyi
re jól fedik le azokat a szövegeket, amelyek e
rendszerekben nagy valószínűséggel szerepelni
fognak. Egy számítástechnikai és könyvtártudományi-informatikai referátumokat elemző
vizsgálat adatai azt mutatták, hogy e szakterüle
tek szakkifejezéseit a sztenderd szótárak nem
tartalmazzák megfelelően. A lefedés javul a
szakszótárak használatával, bár ezek teljesít
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ményében is nagy szóródás mutatkozik. E szó
tárakat azonban nem gépi szövegfeldolgozáshoz
tervezték, ezért a cikk bejező részében ismerteti
azokat a nehézségeket, amelyek e szótáraknak
a természetes nyelvi feldolgozó rendszerekbe
való beillesztésekor merülnek fel.
(Autoref.)

93/156
HAYNES, R. Brian - RAMSDEN, Michael F. WALKER, Cynthia J.: Online access to
MEDLINE in clinical settings: impact of user fees
= Bull.Med.Libr.Assoc. 79.vol. 1991. 4.no.
377-381.p. Bibliogr.

A térítés bevezetésének hatása a MEDLINEban végzett online keresések gyakoriságára
és minőségére egy egyetemi klinikán
Adatbázis -orvostudományi; Online információkeresés; Térítéses szolgáltatás

A használati képzést és egy ingyenes
használati időszakot követően (előzetes vizsgá
lat) erre vállalkozó használók (59 orvos) közül
véletlenszerűen kijelölték, hogy ki fizessen térí
tést, és ki kereshessen továbbra is ingyenesen.
Az előzetes vizsgálatban gyakori keresők közül
a fizetők keresései a másik csoporténak a har
madát tették ki. Az előzetes vizsgálatban kevés
bé gyakori keresők közül csak 48% végzett kere
sést, szemben a továbbra is ingyen keresők
85%-ával; akik viszont kerestek, a gyakoriság
majdnem a felét tették ki. Azonban nem volt je
lentős különbség a keresések minőségében,
mindkét csoport kb. azonos teljességet ért el, de
lényegesen alacsonyabb pontosságot, mint a
könyvtárosok független keresései. Hasonlókép
pen, nem volt különbség a klinikai döntéseket
befolyásoló keresések arányában a két csoport
ban. Tehát ha az online keresésért egy ingyenes
időszak után klinikai környezetben térítést szá
molnak fel, az hátrányosan befolyásolja a kere
sések mennyiségét, de a minőségét nem. A
MEDLINE-t szolgáltatóknak meg kell fontolniuk,
hogy a térítés nem ássa-e alá az előnyöket.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

93/157
ROGERS, Jane: Choosing a document imaging
system: what to consider = Aslib Inf. 20.vol.
1992. 9.no. 330-332.p.
Mit vegyünk figyelembe a dokumentum-leké
pező rendszerek kiválasztásánál
Alakfelismerés; Gépi információkeresés; Infor
mációkeresési rendszer értékelése; Teljes szö
vegű adatbázis

A dokumentum-leképező (számítógépes táro
lási) rendszerek előnyei a következőkben foglal
hatók össze:
helymegtakarítás,
többszörös hozzáférés,
gyors hozzáférés,
a dokumentumok élettartamának növelése,
adatvédelem.
A rendszertől az alábbi főbb funkciók várhatók el:
szabadszöveges és/vagy kulcsszavas
keresés,
szöveges és képi információk inputja és
visszakeresése,
színes képek rögzítése és megjelenítése,
nagyméretű dokumentumok szkennelése,
könnyű használat,
visszamenőleges konverzió,
kommunikáció más rendszerekkel,
bővítési lehetőség.
A rendszer kiválasztását megelőzően számba
kell venni, hogy mit várnak el a géptől; ehhez
néhány szempont:
tárolandó dokumentumtípusok,
a dokumentumok mennyisége,
igényelt indexelés,
munkafolyamatok az indexelés után,
a használók igényei,
kompatibilitás a meglévő hardverrel.
A forgalomban lévő berendezések teljesítménye
értékelhető a következőkkel:
szkennelési sebesség,
képfeloldás,
a képernyő feloldóképessége,
nyomtatási sebesség,
keresési sebesség,
képkeresési sebesség,
képtömörítési arány.
A forgalmazó kiválasztásánál a pénzügyi sta
bilitás mellett megvizsgálandó, hány berende
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zést installált már (ezeket akár fel is érdemes ke
resni), milyen a minőségbiztosítás rendszere.
(Hegyközi Ilona)

93/158

NESTEROV,
A.V.
ILOVAJSKIJ,
I.V.:
Detonacionnost’ kak svojstvo bibliotecnogo
fonda = Nauőn.Tech.Bibl. 1992. 6.no. 7-10.p.
Bibliogr. 7 tétel.
A detonációs hajlam mint a könyvtári állo
mány sajátossága
Állomány; Információkeresési rendszer értékelé
se; Kiadványözön

A teljességre törekvő információfelhasználói
folyamatban a könyvtári állomány köztudomású
an csak az ismeretek egy kis hányadának reprezentálására képes. Egyes dokumentumok - pon
tosabban a bennük foglaltak - új fogalmak,
eszmék keletkezését indukálják, ezáltal deto
nációs hatást fejtve ki.
Az elmúlt évtizedekben az új fogalmak kelet
kezésének folyamatát vizsgálva többen töreked
tek e jelenség információelméleti meghatározá
sára. A dolgozatban kifejtett szerzőpárosi állás
pont azt a tényt hangsúlyozza, hogy az új eszme
keletkezésében - bármennyire korábbi eszme
mutációjából jöjjön is az létre - meghatározó an
nak detonációs módja.
Bevett gyakorlat a felhasználó és a könyvtár
részéről is, hogy meghatározott forráskört, pl. a
magfolyóiratokat kizárólagos előnyben részesí
tik. Az informatika relevanciára és pertinenciára
vonatkozó vizsgálatai is azt a tényt látszanak
alátámasztani, hogy ezek értéke annál maga
sabb, minél nagyobb számú dokumentumból,
minél szűkebb keresőképpel végezzük a váloga
tást. A felesleges és ismétlődő információt tartal
mazó dokumentumok kizárásával már régóta
(1939) foglalkoznak, de hathatós gyakorlati ered
mények még nem születtek. A szerzők feltevése
szerint lényeges információveszteség nélkül eltávolíthatók azok a tudományos-műszaki doku
mentumok, amelyek felesleges információhordo
zóként csak az inflációt fokozzák. A pertinencia
- véleményük szerint - kétféleképpen is növel
hető. Egyrészt a hagyományos keresési mód
szerek elvetésével; másrészt - a felhasználót
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megelőzve - egy kidolgozott viszonyítási értéke
lés szerint végzett válogatással.
Az információállomány átalakítási rendszere
a következő összetevőkből áll: válogatandó állo
mány - szakértő - világkép. A rendszer fontos
alapelve, hogy az intuitív szintet jelentő szakértői
tevékenységet olyan módszerrel látja el, amely
objektívebb válogatást tesz lehetővé. A szakértői
munka viszonyítási hátterét az adott tudományterület tematikája és a vizsgált dokumentumhal
maz egybevetése adja. A primér információmennyi
ség áttekintését segítheti a másodlagos informá
cióforrás (pl. referátum) felhasználása. A
viszonyítási folyamatban annak az irányelvnek
kell érvényesülnie, hogy ne a szükséges doku
mentum kiválasztása, hanem a duplikációt jelen
tő dokumentum kiszűrése történjen meg.
A
hagyományos
szakozást
tematikus
klaszterképzés követi, az egyes klasztereken be
lül meghatározva a dokumentumok egymáshoz
való gondolati közelségét, ami alapján a váloga
tás elvégezhető. Az alkalmazott sorrendiség
azonban önmagában még nem elégséges. A
módszer tovább javítható a dokumentumelem
zés alapjaként felhasznált tudatosított célirá
nyultság logikai kapcsolataival.
A műszaki tudományok terén a tanulmányban
javasolt módszer több szempontból is eredmé
nyesnek mondható - különösen az ismeretek
feltártsági szintjének köszönhetően. Az új eljá
rást javasló szerzők ugyanakkor elismerik, hogy
a tudomány más területeire az eljárás egyrészt
mechanikusan nem alkalmazható, másrészt a
beépített biztosítékok hiányában nem nyújt vé
delmet a minőséget illetően.
A jól képzett szakember kulcsszerepe az in
formációközvetítés folyamatában változatlanul
érvényesül. Mindazonáltal hangsúlyosnak ítélik,
hogy a szakértőknek nem egyes szerzőket, mű
veket kell értékelniük, hanem fel kell tárniuk, és
a felhasználó számára hozzáférhetővé kell tenni
ük az adott tárgykör minden fontos ismeretanya
gát (,,memo”-ját). Végül tájékoztatnak arról, hogy
az Orosz Tudományos Akadémia Tudományos
Műszaki Könyvtárában előkészületek folynak
számítógépes programokkal segített dokumentá
ciós-tájékoztatási szakértői munkahelyek létesí
tésére.
(Bíró Júlia)

Lásd még 106, 140, 148, 172, 209

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

Olvasószolgálat, referensz

93/159
Read all about it! Library of Congress announces
on-line news service = Libr.Congr.Inf.Bull. 51.vol.
1992. 19.no. 411-412.p.
A Kongresszusi Könyvtár új online tájékoz
tatási szolgáltatása (rendezvényekről, nyitva
tartásról stb.)
Adatbázis; Könyvtári kalauz; Nemzeti könyvtár;
Online információkeresés

A Kongresszusi Könyvtár egyelőre kísérleti
jelleggel elérhetővé teszi online hírszolgáltatását,
News Service néven, mely a könyvtár működé
séről, programjairól, a megürült állásokról tájé
koztat. Az új szolgáltatás előnye, hogy az LC In
formation Bulletin - a könyvtár által kibocsátott
tájékoztató - közleményeit mintegy két héttel an
nak nyomdai megjelenése előtt megismerhetik
az érdeklődők. Az új szolgáltatás lehetővé teszi
a gyorsabb tájékozódást és elősegíti, hogy a
Washingtonon túli területekre is eljussanak a hí
rek a nemzeti könyvtárról. A szolgáltatás ugyan
akkor nem biztosítja a Kongresszusi Könyvtár
bibliográfiai adatbázisainak elérését és nem te
szi lehetővé más könyvtár adatbázisainak
használatát sem. A News Service-t bárki ingye
nesen lekérdezheti, ha van személyi számítógé
pe és megfelelő modeme. A rendszer 24 órán
keresztül hívható a (202) 707-3854-es telefon
számon.
Az online hírszolgálat menüi: PRÉS - a mé
dia érdeklődésére számító eseményekről, prog
ramokról, konferenciákról, PUBL - a széles nyil
vánosságnak szánt tájékoztató a könyvtár
rendezvényeiről, LIBR - a könyvtárosok tájékoz
tatója a nemzeti könyvtár belső ügyeiről, részle
geiről, személyi változásokról, CALD - az ese
ménynaptár szerepét tölti be, ACES - a könyvtár
használatáról (kezdve a bejárat helyének mega
dásától, az egyes részlegek nyitva tartásáig, s a
könyvtár speciális szolgáltatásairól adott tájékoz
tatásig), FACT - a nemzeti könyvtárról szóló, ál
talános tájékoztatás, JOBS - a könyvtár állásle
hetőségeiről, NEWS - a News Service által kí
nált hírekről, HOWT - tájékoztatás arról, hogyan
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lehet letölteni a News Service információit, közle
ményeit az érdeklődő saját számítógépére.
A szolgáltatás hívásonként 30 percet
engedélyez a letöltésre. A gyorsabb és olcsóbb
letöltést az ún. „zip”, sűrítő funkció segíti. A zipfájlok a hirdetőtábla (BBS) esetében használha
tók ki a leggazdaságosabban (pl. a 12 ezer
bájtos HELP.DOC, a 35 ezer bájtos HELP.COM
és a 2 ezer bájtos HELP.DAT, összességében 49
ezer bájtos fájl öszszesűríthető és elmenthető
egy 31 ezer bájtos zip-fájlba). Az áttöltés után
azonban a zip-fájlokat viszsza kell alakítani az
eredeti hosszúságúakra, melyhez a PKZ formá
tumot lehet használni. Az adatátvitelhez az
ASCII kódot és X-modemet használnak. A szer
ző a továbbiakban lépésről lépésre ismerteti a
fájltranszfer parancsait.
(Kovács Katalin)

93/160
SARKODIE-MENSAH,
Kwasi:
Dealing with
intemational students in a multicultural éra =
J.Acad.Librariansh. 18.vol. 1992. 4.no. 214-216.p.
Bibliogr. 6 tétel.
Különféle nemzetiségű, kultúrájú hallgatók
„kezelése” az egyetemi könyvtárban
Kommunikáció -használókkal; Külföldi hallgató

Az Egyesült Államok felsőoktatási könyv
táraiban a külföldi hallgatókkal való foglalkozás
során nyelvi, etnikai és politikai problémák ve
tődnek fel.
A nyelvi problémák a tájékoztató munkában
és a katalógusok mellett jelentkeznek. Érdekes
példákat sorol a cikk a kínai, japán, afrikai, arab,
spanyol és francia hallgatók kiejtési szokásairól.
A könyvtárosnak sokféle eltérést, intonációt kell
ismernie ahhoz, hogy egyáltalán megértse a
külföldi kérését.
Fontos a külföldi hallgató hazájának, annak
politikai életének ismerete egy bizonyos szinten.
Főleg a harmadik világból érkező fiatalok nagyon
érzékenyek a hazájukra vagy életükre vonatkozó
kérdésekben. Büszkék arra, és védik a kívülről
jövő negatív véleménnyel szemben. Ha a könyv
táros bizonytalan a térségre vagy országra vo
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natkozó kérdésben, leghelyesebb, ha valamilyen
kézikönyvben utánanéz.
Vannak tabu témák. Még ha jártas is a könyv
táros annak az országnak a dolgaiban, ahonnan
a külföldi hallgató érkezett, akkor is óvatosnak
kell lennie sok kérdésben. Nem kell fitogtatni is
mereteit. Nem tanácsos például „feketepiacot”
emlegetni, jóllehet maguk a hallgatók gyakran
használják azt USA dollárjaik beváltására. A
könyvtáros kerüljön minden felesleges kijelen
tést, állítást, kérdést a hallgató országával
kapcsolatban.
Politikai és vallási nézeteit a könyvtáros igen
óvatosan juttassa kifejezésre. A külföldi diákok
általában nem veszik szívesen, ha országuk po
litikai vagy vallási vezetőinek rovására megjegy
zéseket tesznek.
A szakirodalomban úgy tekintik a külföldi diá
kok egy részét, mintha nemesi származásúak
lennének. Érdekes pletykák keringenek afrikai
hercegnőkről és hercegekről. Valahol hazájuk és
az USA között bizonyára van egy terület, ahol
mind nemessé változnak! Legtöbbször azok az
igazi nemesek, akiknek a családja egyetemet
végzett. A könyvtárosnak, a referenszpultnál
nem a családfájukat kell néznie, és aszerint
tisztelni őket, hanem úgy kell bánni velük, mint
más olvasókkal, egyébként pedig olyan tapinta
tosan, mint más külföldiekkel.
Az egyetemen a könyvtárosok díjmentesen
vehetnek órákat. Ez nagyon hasznos forma le
hetne a más népek kultúrájának és nyelvének
megismeréséhez. Ha ezzel élnének a könyv
tárosok, bizonyára csökkenne a feszültség a tá
jékoztató vagy más könyvtári munkában. Meg
tanulnák, milyen fáradságos más nyelvet beszél
ni, megismerni a zsargonját. Türelmesebbek,
kevésbé frusztráltak lennének az olvasókkal
szemben.
(Tóth Bálintné)

93/161

MORENO TORRES, Rosario: El bibliotecario de
referencia: technicas y entomo espacial =
Rev.Esp.Doc.Cient. 14.vol. 1991. 3.no. 287-300.p.
Bibliogr. 9 tétel.

Rés. angol nyelven.
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A referensz-könyvtáros munkája és környezete
Referensz

A spanyol könyvtárak referensztevékenységének meglehetősen szegényes irodalma van. A
kérdés két fő csomópontja: a használó-könyv
táros viszony és a tájékoztatási pont elhelyezé
se, megtervezése. A tájékoztató tevékenység
irodalmának áttekintése azt mutatja, hogy nagy
szükség lenne a referenszkérdések elemzésére
és értékelésére. A tervezés legfontosabb kérdé
sei: könyvtárosi szakképzettséget igényel-e a tá
jékoztató személyzet; milyen bibliográfiák, se
gédkönyvek és egyéb információforrások állja
nak a tájékoztató rendelkezésére.
(Autoref. alapján)

Kölcsönzés

93/162

CHOWDHURY, S. - CHOWDHURY, G.G.:
Development of library management system
using Micro-CDS/ISIS = Ann.Libr.Sci.Doc.
39.vol. 1992. 3.no. 113-122.p. Bibliogr. 36 tétel.
A könyvtári ügyvitel gépesítése a MicroCDS/ISIS programmal
Helyi gépi hálózat; Kölcsönzés -számítógéppel

A könyvtári automatizálás mind információke
resési, mind gazdálkodási műveletekre kiterjed.
Az Unesco CDS/ISIS szoftverjének számos von
zó tulajdonsága van, amelyek könyvtári automa
tizálásra alkalmassá teszik. A CDS/ISIS (2.33
változat) felhasználásával megszületett egy
kölcsönzés-nyilvántartó rendszer prototípusa. A
cikk ismerteti három program jellemzőit, amelyek
CDS/ISIS Pascal nyelven íródtak kölcsönzés
nyilvántartáshoz. A könyvekre és a használókra
vonatkozó rekordokat tartalmazó mintaadatbázi
sok tervezését és megvalósítását a cikk részle
tesen ismerteti. A kölcsönzés-nyilvántartó rend
szer prototípusa kielégítő teljesítményt nyújt a
helyi hálózatban, 3005 könyvrekordot és 207
használói rekordot tartalmazó mintaadatbázissal.
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A cikk beszámol egy, a CDS/ISIS Pascal-t online
helpként felhasználó rendszerről, amely az alap
vető tudnivalókat tartalmazza a szerző, cím,
kölcsönző és tárgy szerinti kereséssel kapcsolat
ban. A CDS/ISIS 3.0 változatának speciális háló
zati jellemzőit figyelembe véve a cikk arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a prototípus-rendszer kie
légítően fog működni a helyi hálózaton.
(Autoref.)

Dokumentációs eljárások és termékeik

93/164
RUDA, Sonja: Abstracting. Eine Auswahlbibliographie
= Nachr.Dok. 43.Jg. 1992.5.no. 283-292.p.
Rés. angol nyelven.
Referálás. Válogató bibliográfia

93/163
ISKANDERANI, A.l. - ANWAR, M.A.: Automated
bilingual arculation system using PC local area
networks = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
141-156.p. Bibliogr. 9 tétel.

Kétnyelvű gépi kölcsönzési rendszer, szemé
lyi számítógépes helyi hálózatban
Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat; Kölcsön
zés -számítógéppel; Nem latin betű; Szoftver

A DOBIS/LIBIS számítógépes könyvtári rend
szernek van egy rendkívül összetett modulja a
kölcsönzések gépi nyilvántartására vonalkódos
leolvasó használatával. A kölcsönzéssel foglal
kozó LIBIS modul használatához a könyvtárnak
helyi adatbázisában kell rendelkeznie a kölcsö
nözhető dokumentumokkal és, ha lehetséges,
ezt össze kell kapcsolni a diákok és a személy
zet egyetemi nyilvántartásával. A DOBIS/LIBIS-t
használó közel-keleti könyvtáraknak a LIBIS-t
arab írással kell alkalmazniuk. Erre még nem
volt mód a King Abdulaziz Egyetemen, és nehéz
megjósolni, hogy mikor lesz. Emiatt kifejlesztet
tek egy helyi, gépi kétnyelvű kölcsönzési rend
szert, a helyi hálózatok személyi számítógépei
nek felhasználásával. A rendszer menürendsze
rű, megbízható, mindkét nyelvű (arab és angol)
szolgáltatásai egyszerűen használhatók. A rend
szerben vannak vonalkód-előállító és megbízha
tó tartalékolási (backup) lehetőségek is. A rend
szer fontos vonása az adatbázis kifejlesztése,
könnyű használata, megbízhatósága, sokféle
statisztika előállításának lehetősége, és az, hogy
összekapcsolható a DOBIS/LIBIS rendszerrel.
(Autoref.)
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Referátum; Válogató bibliográfia [forma]

A bibliográfia anyagát kilenc témakörbe sorol
ták:
1. a referátumok és a referálás általános irodal
ma, kutatási helyzetkép,
2. a referálás történeti fejlődése,
3. különböző intézmények referálási irányelvei,
4. lexikális, szintaktikai és szemantikai szöveg
tömörítési eljárások,
5. a referátumok szövegének szerkezete,
6. a referátumírás,
7. „gépi” és géppel segített referálási eljárások,
8. a „gépi” és géppel segített referálás és refe
rátumok összevetése az eredeti szöveggel,
a referátumok értékelése általában,
9. bibliográfiák.
(Autoref.)

93/165
ONGERING, Mathilde - WESSELING, Michel:
Producing a bibliographic database through
scanning and OCR: the Online Contents Project
in the Royal Library of the Netherlands =
Program. 26.vol. 1992. 4.no. 393-399.p.
Bibliográfiai adatbázis létrehozása szkenneléssel és optikai jelolvasással. A holland Ki
rályi Könyvtár online tartalomjegyzék-prog
ramja
Adatbázis; Alakfelismerés; Cikk; Gyorstájékoztatás

A holland nemzeti könyvtár a tilburgi Brabant
Katolikus Egyetemmel és a PICA-val (a holland
könyvtárgépesítési központtal) együttműködve
adatbázist hoz létre kurrens folyóiratok tartalom
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jegyzékei alapján. Az információt az eredeti fo
lyóiratszám tartalomjegyzékéből szkenneléssel
olvassák le és egy optikai jelolvasó (OCR) prog
rammal ASCII fájllá konvertálják. Ezt a fájlt ma
nuálisan javítják és jelzőmezőkkel látják el. Ezt
követően inputfájlt hoznak létre a konverzió cél
jára, amelyben minden zajt kiszűrnek és létre
hozzák a strukturált rekordot. Ez a rekord lesz az
adatbázis inputja, amely a könyvtárhasználók
előtt az online katalógus részeként megjelenik. A
program keretében a következő kutatások foly
nak még: egy országosan használható meg
osztott adatbázis létrehozása, a szkennelési és
optikai jelolvasási technikáknak a kézi inputtal
való összehasonlítása. Ha a program eredmé
nye kielégítő, az Online Contents adatbázis
rendszeresen hozzáférhető lesz a holland nem
zeti könyvtárban. Vannak tervek egy országos
adatbázis létrehozására is, országos inputtal.
(Autoref.)

93/166
LIBMANN, Francois: Full text daily newspapers:
increasing international availability = Online Rév.
16.vol. 1992. 5.no. 287-295.p.
Teljes szövegű újságok: növekvő nemzetközi
hozzáférhetőség
Hírlap; Infonvációpiac; Teljes szövegű adatbázis

Egyre több napilap teljes szövege hozzáfér
hető online. A bővülő kínálat - amelyet a világon
legtöbb ember által beszélt vagy legalább olva
sott angol nyelvű sajtó vezet - számos tényező
vel kapcsolatos. Elsősorban természetesen a
feldolgozó kapacitás fejlődése (amely lehetővé
teszi, hogy nagy adatmennyiséget tárolhassanak
és megnöveljék a feldolgozás sebességét), má
sodsorban az új technológiák bevezetése a hír
lap-előállításban (fényszedés stb.) segítette en
nek az adatbázis-típusnak a kialakulását.
A teljes szövegű napilapok online hozzáférhe
tőségének bemutatásakor a szerző először meg
határozza a nemzetközi piac jellemzőit, majd az
olvasó/hírlap kapcsolat különböző összetevőit,
végül közread egy országonkénti vizsgálatot, a
világszerte hozzáférhető címekről, elemezve az
adatbázis-szolgáltatók közötti eltéréseket.
(Autoref.)
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93/167
MYERS, Charles J. - LESSMANN, Jeremy J. MUSSELMAN, Rónáid L.: A Chemical literature
management system using ENDNOTE =
Sci.Technol.Libr. 12.vol. 1991.2.no. 17-27.p.
Kémiai szakirodalom kezelése az EndNote
szoftver segítségével
Adatbázis -kémiai; Egyéni dokumentáció; Letöl
tés; Oktatás információellátása

Az egyéni adatbázis jelentős segítség lehet a
hivatkozások rendezésében a kutatás megterve
zése, értelmezése és a jelentés elkészítése so
rán. Különösen akkor hasznos, ha lehetőség van
átfogó adatbázisokból jegyzékek előállítására,
és a kiválasztott hivatkozások automatikusan a
kéziratokba illeszthetők. A cikk egy laboratórium
ban működő integrált adatbázis-rendszerről szá
mol be. A rendszert kémiai adatbázishoz
fejlesztették ki és a szóba kerülő források is spe
ciálisan kémiaiak, de a rendszer alkalmazható
bármely tudományág esetében. A rendszer Macintosh-alapú, de a szoftver IBM-kompatibilis
személyi számítógépeken is alkalmazható. A
rendszer jelenlegi magja az EndNote Plus adat
bázis-kezelő és bibliográfia-előállító program, az
input a Current Contentsből és a Chemical
Abstractsből származik.
(Autoref.)

93/168
CHAMBERT,
Ingrid:
Eastern
European
information on DIALÓG = Online Rév. 16.vol.
1992. 5.no. 313-322.p.
Kelet-európai információk a DIALOG-on
Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat

A DIALÓG svéd irodájának vezetője útmuta
tást és tippeket ad ahhoz, miként lehet a kelet
európai országokra vonatkozó gazdasági infor
mációkat visszakeresni a rendelkezésre álló
adatbázisokból. Módszereként azt választotta,
hogy öt témában végzett alapos visszakeresést
(közös
vállalkozások
Csehszlovákiában,
Csehszlovákiára vonatkozó politikai háttérinfor
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mációk, svéd gazdasági érdekek a balti államok
ban, a Balti Tanács, valutaátváltás). Minden átfo
gó keresés a DIALOG-ban a Dialindex-szel
kezdődik.
Az országok általános helyzetéről, a nemzetgazdaságok problémáiról, a várható kockázatról
a következő adatbázisokban érdemes keresni:
Business International (627-es fiié), Country Report, Country Profile, ABI Inform (15), Predicasts
PROMT (16), PTS Newsletter Database (636),
Investext (545), ICC International Business Re
search (563), PR Newswire (613), TEXTLINE
(772-773).
A kelet-európai vállalatokra és iparra vonat
kozó információkat nem külön adatbázisok tartal
mazzák. Célszerű a TEXTLINE-nal és - kiegé
s z ítő ig - a PROMT-tal indulni. Megemlítendő
még a Trade and Industry Index/ASAP
(148/648), az IDD M and A Transactions (550), a
Delphes European Business (481), a Business
Dateline (635) és a PR Newswire (613).
A kelet-európai ügyek, általános és politikai
hírek iránt a következő adatbázisokban érdemes
keresni: TEXTLINE (772, 773), REUTERS (611),
UPI News (260, 261), AP News (258) és az AFP
(613), azaz a nagy hírügynökségek anyagaiban.
Igénybe lehet azonban venni a PR Newswire
(613), a Magaziné Index/ASAP (47/647), az
Aerospace and Defence Markets and Techno
logy (A/DM and T) (80) és a Current Digest of
the Soviet Press (645) adatbázist is.
A szerző röviden jellemzi az egyes adatbázi
sok által feldolgozott periodikus kiadványokat és
más forrásokat, s függelékként közöl néhány
példát azokból az osztályozási kódokból, ame
lyek hasznosaknak bizonyultak az egyes adatbá
zisokban való keresés során.
(Papp István)

Lásd még 142, 155, 206

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

93/169
PAGE, Chris: „I can read bút I can’t tűm the
pages” = EI.Libr. 10,vol. 1992. 6.no. 333-337.p.
Bibliogr.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Elektronikus könyvtár testi fogyatékos diá
kok számára.
Egyetemi hallgató; Gépi információkeresési
rendszer; Hiperszöveg; Tankönyv; Testi fogyaté
kos olvasó

A coventryi Hereward College 120 bentlakó
hellyel rendelkezik testi fogyatékos hallgatók
számára és ilyen bejáró diákokat is fogad. Az in
tézményben kapott helyet az országos ACCESS
központ, amely tanulási és oktatási módszertani
tanácsadást végez.
1986-tól folynak a főiskolán egy elektronikus
könyvtár létrehozásának munkálatai. 1987-1989
között a mozgássérültek által használt lapozógé
pek kiváltására folytattak kísérleteket. 1990 októ
bere óta használják a Nuffield Interactive Book
System (NIBS) rendszert, amelynek segítségé
vel egyes oktatási anyagokat elektronikus formá
ba konvertáltak. Ehhez támogatást nyújtott az
edinburghi Office Workstations Limited (OWL)
cég, amely egy munkatársának egyévi munkáját
szponzorálta.
A NIBS rendszer egyaránt használható billen
tyűzettel, miniatűr billentyűzettel, egérrel, emulációs szoftverrel. A prototípushoz egy szociológiai
és egy biológiai tankönyv teljes szövegét
használták fel, valamint a Grolier-enciklopédiát.
A kísérlet során a prototípust összesen 30
diák használta. A képernyőn az egyik ablakban a
könyvek szövegében és képeiben böngészésre,
ill. a másik ablakban jegyzetelésre volt módjuk.
Tanórákon vagy szabadidejükben negyedórás
előképzésben részesültek. A rendszer legna
gyobb előnyét abban látták, hogy mások segít
sége nélkül tanulmányozhatták a tananyagot.
A következő használati lehetőségek álltak
rendelkezésükre: böngészés, a dokumentum
szerkezetének megjelenítése, hiperszöveg (ke
resztutalások, magyarázatok stb.), keresés, ki
nagyítás, kiemelés, átszerkesztés, annotálás.
A rendszer ma már több szakon is a hallga
tók rendelkezésére áll, igen népszerű. Az oktatá
si anyagon kívül a szabadidőre és a hátrányos
helyzetről is tartalmaz olvasnivalót. Tervezik,
hogy más angliai és európai intézményekben, ill.
nem testi fogyatékos hallgatók számára is hoz
záférhetővé teszik.
(Hegyközi Ilona)
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93/170
VITZANSKY, Winnie: Libraries fór the blind in the
Nordic countries = Scand.Public Libr.Q. 24.vol.
1991. 1.no. 12-17.p.
Vakok könyvtárai a skandináv országokban
Együttműködés -belföldi; Együttműködés -nem
zetközi; Vak könyvtárhasználó

Grönland és a Faeroer szigetek kivételével,
amelynek ellátását Dánia végzi, az összes skan
dináv országban működik a vakok országos
könyvtára. Grönlandon már elkezdték a saját
hangoskönyv-készítést. Izlandon az 1983 óta
működő könyvtár nem kölcsönöz Braille-könyveket, csak egyedi kérésre állítják ezeket elő. A
svéd vakok könyvtára az egyetlen skandináv
könyvtár, amely a különböző „bevándorló” nyel
veken (finn, észt, török, magyar) is készít han
goskönyveket.
Az eltérő gazdasági helyzet és kisebb szerve
zeti különbségek ellenére a vakok könyvtárai sok
hasonlóságot mutatnak ezekben az országok
ban, melyek közül a legjellegzetesebbek: a
nyelv, a finanszírozás és törvényi szabályozás,
valamint a technológia. Mindegyik skandináv
ország alacsony népességű, így a nyelvet vi
szonylag kevés ember beszéli. Ez nagy kihívást
jelent az országok kulturális életében, de főként
a könyvtárak számára. Az alapvető országos in
formációs és szakirodalmi ellátás nem oldható
meg a különböző (pl. grönlandi, faeroer, lapp)
nyelvű dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése
útján.
A vakok könyvtári ellátása, ahogyan a látóké
is, állami feladat. Ez a döntés a vakok és gyengénlátók számára egyenlő jogokat biztosít, és
egyben alapelve az egyéb könyvtári hálózatokkal
való együttműködésnek. Az együttműködés és
integráció fontos feltétele a hangzó és Brailleanyagok előállításának törvényben előírt kötele
zettsége. Ilyen jogszabály minden skandináv
országban létezik.
A technológia szempontjából Finnország az
egyetlen kivétel, mert szabványos C-90-es ka
zettát használ a hangos könyvek és egyéb audio
anyagok előállítására. Az azonos technológia
azért fontos, mert így ezek az országok élhetnek
a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével. Még
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fontosabb a közművelődési könyvtári hálózattal
való együttműködés lehetővé válása, mivel a C90-es kazettát bármilyen magnetofonon le lehet
játszani. (Sok ország nem szabványos, négysá
vos vagy Clarké & Smith kazettákat használ, ami
speciális lejátszó berendezést igényel. Ennek az
az előnye, hogy megvédi az anyagot attól, hogy
a vakokon és gyengénlátókon kívül más is
használja, így a szerzői jogi problémák áthidal
hatók.)
A vakok könyvtári ellátásában a közműve
lődési könyvtárakkal való szorosabb együtt
működés és a decentralizálás lesz a közös ten
dencia a jövőben ezekben az országokban. Nor
végia és Svédország két szélsőséget jelent a
decentralizálási folyamatban. Norvégiában eddig
még nincs együttműködés, csak a decentralizá
lás iránti határozott kívánság nyilvánult meg a
közművelődési könyvtárak és a vakok országos
könyvtára részéről. Svédországban a decentrali
zálás annyira fejlett, hogy hangoskönyvek
kölcsönzése elsősorban a nagy gyűjteménnyel
rendelkező közkönyvtárakból történik.
A hatékony együttműködés előfeltétele a jól
működő katalógusrendszer. Svédországban és
Dániában már szoros kapcsolatok épültek ki a
vakok országos könyvtárai és a közművelődési
könyvtárak között, az előbbiek állománya mind
két ország bibliográfiai adatbázisában szerepel.
A skandináv országokban a vakok könyv
tárait eredetileg kizárólag a vakok, gyengénlátók
és szellemi fogyatékosok ellátására hozták létre.
A 80-as évektől kezdődően a helyzet liberalizáló
dott és ma már a dyslexiában vagy egyéb olva
sási zavarban szenvedők is kölcsönözhetnek
hangos könyvet.
A skandináv országok közötti szorosabb
együttműködés 1981-ben kezdődött, amikor a
vakok könyvtárainak közös konferenciáját meg
rendezték. 1983-ban javaslat született egy bi
zottság létesítésére, mely a skandináv országok
könyvtári irányító szerveinek, a vakok könyv
tárainak és szervezeteinek képviselőiből állna. A
javaslatot elfogadták, azóta a bizottság már
többször ülésezett, aminek eredményeként szá
mos kutatási jelentés és egyéb közös kiadvány
készült. Ezek közül az egyik legjelentősebb a
skandináv országok hangzó és Braille-dokumentumainak katalógusaiból összeállított teljes jegy
zék.
(Feimer Ágnes)
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Külföldi folyóirat-figyelő

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Általános kérdések
Lásd 168

Hálózatok

93/171
OCLC’s linking strategy: Internet and NREN =
EI.Libr. lO.vol. 1992. 6.no. 371-373.p.
Az OCLC stratégiája a hálózatok összekötésére
Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Számító
gép-hálózat

Az OCLC-nek az Internet-hez, ill. az NRENhez való csatlakozása során azonban tekintetbe
kell venni olyan tényezőket, mint pl. azt, hogy az
OCLC hálózatának irányítása és szolgáltatásai
messzemenően igazodnak a könyvtári érdekek
hez, míg a másik két hálózatban a tudományos
és oktatási igények dominálnak. Ugyancsak más
elveken alapul a hálózat használatáért fizetendő
összegek elszámolása. Bizonytalanságot okoz,
hogy az NREN egyelőre a tervezés stádiumában
van, s kérdéses, miképpen alakul a helyzet, ami
kor működésbe lép (pl. a könyvtárak tömeges
csatlakozása esetén vajon tartható-e a kiadások
teljes mértékű fedezése állami forrásokból).
Mindezek tudatában az OCLC mégis azon
van, hogy kapcsolatot teremtsen az Internet-tel
és az NREN-nel, s minden segítséget megadjon
tagkönyvtárainak e folyamat során. Részt vesz
mindazon szervezetek és bizottságok munkájá
ban, amelyek közreműködnek az Internet és az
NREN tervezésében és kifejlesztésében, s hatá
rozottan fogja képviselni a könyvtári érdekeket e
gigantikus hálózat kiépítésében, biztosítva a há
lózatok helyi, regionális, országos és nemzetközi
összekapcsolhatóságát. A közeljövő feladatának
tekinti az OCLC, hogy kiszélesítse az Internet
hez és az NREN-hez való hozzáférést, s megte
remtse saját hálózata és közöttük a kapcsolatot.
(Papp István)
Lásd még 203, 205

Az OCLC stratégiai terve a teljes integráló
dást irányozza elő 1995 és 2000 között a kibon
takozó globális digitális hálózatok rendszerébe.
Az USA-ban jelenleg az Internet köti össze az
országos hálózatokat, következő fázisa pedig az
NREN (National Research and Education Net
Work) lesz. Az OCLC használói érdekében át
akar térni a saját hálózatról az Internet, ill. az
NREN használatára.
A telekommunikációs környezet nagy lehető
ségekkel kecsegteti a könyvtárakat. Bíztató,
hogy a kormányzat jogalkotással és anyagiakkal
segíti az ország egységes hálózati rendszerének
a kialakítását. Számítani lehet arra, hogy a jövő
ben csökkennek a távközlési költségek, s a
könyvtárak állományukra és szolgáltatásaikra
fordíthatják az így felszabaduló forrásokat. A
könyvtárak annak érdekében lobbiznak, hogy az
NREN fejlesztői a tervezés során legyenek tekin
tettel a könyvtárakra és szolgáltatásaikra is.
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Vezetési tájékoztatás

93/172
FERGUSON, Stuart - WHITELAW, Michael:
Computerised management information systems
in libraries = Austr.Libr.J. 41.vol. 1992. 3.no.
184-198.p. Bibliogr.
Számítógépes vezetési tájékoztatási rend
szerek a könyvtárakban
Gépi információkeresési rendszer; Vezetés; Ve
zetők tájékoztatása

A számítógépes vezetési tájékoztatási rend
szerek nem terjedtek el széles körben a könyv
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tárakban, nem is kapnak nagy prioritást a rend
szerek könyvtárosok által készített specifikációi
ban, annak ellenére, hogy a szakterület szakiro
dalma hosszú idő óta tárgyalja e rendszereket, il
letve a kereskedelem és az ipar területén igen
elterjedtek. Ez a szemlecikk példákat ismertet a
kereskedelemben kapható könyvtári vezetési tá
jékoztatási rendszerekre és felteszi a kérdést,
hogy ezek mennyiben képesek kielégíteni a ve
zetés igényeit. Áttekinti a döntéshozatalt segítő
rendszerek alkalmazását a könyvtárakban; meg
vizsgálja, hogy a vezetési és a döntéshozatali
rendszerek miért nincsenek teljesen kihasznál
va; és felveti, hogy a könyvtárosoknak kezde
ményezőbb szerepet kéne játszaniuk a megfele
lő rendszerek kialakításában.
(Autoref.)

Orvostudományi tájékoztatás

93/173
GONZÁLEZ GUITIAN, Carlos - VÁZQUEZ
CASTRO, Paz: Encuesta sobre la utilización dél
CD-ROM en las bibliotecas de ciencias de la
salud de Espafia = Rev.Esp.Doc.Cient. 14.vol.
1991.3.no. 314-325.p. Bibliogr. 8 tétel.
Rés. angol nyelven.

ALS, EMBASE, az SCI, az ULRICH és a YEAR
BOOK. A forgalmazók között első helyen áll
59%-kal az EBSCO, második 11%-kal a Silver
Plate. A legtöbb könyvtár (68%) a Hitachi-Amdeck CD-ROM leolvasót használja, 10%-os a
Philips aránya. A többi típusé (Sony, Olivetti,
Toshiba, HP, Chinon) nem éri el az 5%-ot. 45 in
tézmény közül 17 csak saját szakemberének, 24
az olvasónak is lehetővé teszi a keresést.
Egy keresés átlagos ideje 30 perc körüli,
35%-ban ennél rövidebb. A könyvtárak és infor
mációs központok 84%-ában a CD-ROM adat
bázisok használata ingyenes.
Az „úgy gondolom, hogy a CD-ROM...”
kezdetű mondat leggyakrabban választott folyta
tása az „új olvasókat vonz”, illetve a .javítja a
könyvtár imázsát” volt. A CD-ROM-mal kapcso
latos fő problémaként az eredeti dokumentumok
hoz való hozzáférés, a tézauruszhasználat és a
keresési stratégia problémái kerültek első helyre.
A CD-ROM leginkább az Index Medicus és az
Excerpta Medica, továbbá a Citation Index és a
Current Contents nyomtatott változatairól való le
mondásra ösztönözte a könyvtárakat.
(Mohor Jenő)

Kutatás és termelés információellátása
Lásd 192

CD-ROM adatbázisok használata és elterjedt
sége a spanyol egészségügyi könyvtárakban
Adatbázis -orvostudományi; CD-ROM

140 spanyolországi orvostudományi-egész
ségügyi szakkönyvtár (közülük 70 kórházi és 26
egyetemi) címére kiküldött kérdőívek 42%-a ke
rült vissza, kiértékelésre. Ennek alapján az 59
szakkönyvtár, illetve információs központ közül
30 mindössze egy (ebből 29 a MEDLINE-t), 16
pedig több adatbázist használ rendszeresen. A
válaszadók 78%-a rendelkezik CD-ROM adatbá
zisokkal, öten tervezik, mindössze 8 szakkönyv
tár (14%) nem használja ezeket.
A 46 CD-ROM adatbázist használó könyvtár
közül 44-ben (96%) van meg a MEDLINE, továb
bi 8-ban a CSIC, 5-ben az ONCODISC, 4-ben a
LILACS (17, 11 ill. 9%). Előfordul még a SERi-
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Közérdekű tájékoztatás

93/174
LARSEN, Henrik: Tourist information in a library
= Scand.Public Libr.Q. 24.vol. 1991. 1.no.
18-21 .p.
Idegenforgalmi tájékoztatás egy dán üdülőte
lepülés könyvtárában
Közérdekű tájékoztatás; Városi könyvtár

1989 júniusában szokatlan esemény színhe
lye volt Hornbaek város könyvtára: itt nyílt meg a
város utazási információs irodája.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A várost, amelynek fő vonzereje a tengerpart,
évente mintegy 40 ezer turista keresi fel. A 60-as
évektől kezdődően az utazóknak nyújtott szol
gáltatások fokozatosan csökkentek, végül a
hornbaeki idegenforgalmi hivatal is bezárt, és a
szomszédos Elsinore város hivatala foglalkozott
e terület turizmusával. Az elmúlt 15 évben, ami
kor Hornbaekben nem volt szervezett idegenfor
galmi tájékoztatás, az egész város egy nagy uta
zási irodává vált. Az ötlet, hogy a könyvtár vállal
ja magára e feladatot, onnan eredt, hogy a
várost felkereső turisták sokszor igénybe vették
a könyvtár különböző szolgáltatásait.
A kétféle szolgáltató intézmény - a klasszikus
utazási iroda és a modern közművelődési könyv
t á r - között sok hasonlóság fedezhető fel. Ideális
esetben az utazási iroda kaput jelent egy adott
város vagy terület kulturális életéhez. A modem
közművelődési könyvtár működésének alapját is
a kulturális tevékenységek és lehetőségek
gazdag tárháza, információs szolgáltatások,
helyismereti anyag, a PR munka iránti készség
és koordináció képezi.
Az idegenforgalmi tájékoztatás megszervezé
sére kétéves kísérleti projektet hoztak létre, amit
anyagilag a város kulturális bizottsága támoga
tott. Az első év költségvetése 125 ezer dán koro
na volt, amiből számítógép-terminálokat, telefo
nokat, telefaxot és egyéb berendezéseket vásá
roltak. A terminálokra egyrészt a hagyományos
szakirodalmi keresés, másrészt a Dán Idegenforgalmi Tanács adatbázisában, a Dandatá-ban
való információkeresés miatt volt szükség.
Az utazási irodában kezdetben könyvtári sze
mélyzet dolgozott, a második évben a tevékeny
ség bővülésével és további támogatás elnyeré
sével lehetővé vált a személyzet létszámának
növelése. 1990-ben a projekt 130 ezer koronás
állami támogatást kapott a Közművelődési
Könyvtárak Állami Alapjából. Ezt bizonyos felté
telekhez kötötték, pl. a projekt csak azokra a
szolgáltatásokra korlátozódhat, melyeket sikerrel
végezhet egy könyvtár. A próbaévet három sza
kaszra osztották. A tavaszi időszakban adatgyűj
tés folyt a rendelkezésre álló lehetőségekről,
majd az anyagot különböző formában rendezték
(Dandata-input, számítógépes jegyzék a terve
zett tevékenységről, brosúrák, hírlevelek kiadása
stb.). A csúcsidőszakban a napi szolgáltatáso
kon kívül az információs rendszer gondozásával
is foglalkoztak. Júniustól augusztusig vasárnap
is nyitva tartott az iroda. Az utószezonban érté
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kelték a projektet és beszámoló jelentést készí
tettek az addigi munkáról.
A turisták információs igényei az „itt és most"
kategóriába tartoznak. Gyors és pontos válaszo
kat várnak a szálláslehetőségekkel, éttermekkel,
látnivalókkal és kirándulásokkal kapcsolatos kér
déseikre. Úgy gondolják, az irodában megoldást
találhatnak az összes gyakorlati problémájukra.
A turistákon kívül a szolgáltatást különböző cé
gek és szervezetek is igénybe vették, melyek
Hornbaekkel kapcsolatos terveikhez kértek infor
mációt (pl. filmforgatás, divatfotózás stb.).
Meg kell említeni azt is, hogy a könyvtári do
kumentumok kölcsönzése a nyári turistaszezon
alatt hihetetlen mértékben megnőtt, ami ellenté
tes a többi dán közművelődési könyvtárban ta
pasztalt tendenciával.
Időközben a hornbaeki idegenforgalmi hivatal
is felébredt 15 éves álmából. Tevékenységét ter
mészetesen a könyvtár utazási irodájával össze
hangolva végzi.
A könyvtár utazási szolgáltatásainak növekvő
népszerűsége kétségtelenül a helyi médiák jóin
dulatának köszönhető. Az országos médiákban
való említés szintén igen hasznos volt és sok
embert vonzott a városba. Összességében el
mondható, hogy az új szolgáltatás a könyvtárat
az érdeklődés középpontjába helyezte és szá
mos támogatót szerzett számára.
(Feimer Ágnes)

93/175
SCHRÖDER,
Sabine STEIN,
Stefan:
Jugendinformation in Öffentlichen Bibliotheken =
Bibi.Info. 2.Jg. 1992. 11.no. 721-724.p.

Ifjúsági tájékoztatás a közművelődési könyv
tárakban. Kezdeményezés Kelet-Berlinben és
az új szövetségi tartományokban
Ifjúsági olvasó; Közérdekű tájékoztatás; Közmű
velődési könyvtár

Az Ifjúsági és Szociális Munkák Egyesülete
(FJS) 1989-ben azt kezdeményezte, hogy az If
júsági Tájékoztató Szolgálat létrehozandó új állo
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máshelyeit a volt NDK területén lehetőség sze
rint telepítsék a közkönyvtárakba. Megítélésük
szerint a könyvtárak által nyújtott decentralizált
és organikus infrastruktúra módot ad ezen in
tézmények gyors és viszonylag olcsó munkába
állítására. A megszervezést 1991-ben egy berlini
székhelyű projektcsoportra bízták. A csoport
munkája nyomán 1992 végéig 8 közkönyvtár
adott helyet az Ifjúsági Tájékoztató Szolgálatnak:
négy az egykori Kelet-Berlinben, egy-egy Ro
stockban, Neubrandenburgban, Potsdamban és
Frankfurt am Oder-ben.
Az Ifjúsági Szolgálat munkája részben tájé
koztató, részben tanácsadó jellegű. A tájékoz
tatáshoz szükséges referenszállomány a könyv
tárral együttműködve jól kiépíthető. (A tájékoz
tató eszköztár megteremtéséhez tartozik a helyi
médiákkal való szoros kapcsolat és a helyi érde
kű információk rendszeres feldolgozása is.) A ta
nácsadó munka feltétele a fiatalokkal való part
neri kapcsolat megteremtése. Mivel az Ifjúsági
Szolgálat állomáshelyei csak egy-egy munka
társsal dolgoznak, munkájukban támaszkodniuk
kell a háttérintézmények szolgáltatásaira, külö
nösen azokra, melyeket a szociális és az ifjúsági
munka más intézményei nyújtanak. Munkájuk
középpontjában a kommunális ifjúsági munka
megteremtésének kell állnia. Ebbe magát az ifjú
ságot is be kell vonniuk: a fiatalok maguk is se
gíthetnek tanácsaikkal más fiataloknak.
Az Ifjúsági Szolgálat és a befogadó könyvtár
viszonyát, a jogokat és a felelősség kérdését in
duláskor pontosan rögzíteni kell. Az Ifjúsági
Szolgálat a könyvtár önálló része. Munkájához
egyrészt zárt térre van szüksége (az egyéni és
csoportos beszélgetésekhez), másrészt nyitott
térre a kapcsolatfelvételhez. A nyitott tér - mint
egy átmenet az utca és a tanácsadói asztal kö
zött - egyúttal az ifjúság könyvtári találkozási
pontja is lehet.
(Katsányi Sándor)

93/176

BITTNER, Ewald: Bildschirmtext im Angebot
einer Öffentlichen Bibliothek: das Beispiel
Bielefeld. Ein Laborbericht = Bibliotheksdienst.
26.Jg. 1992. 7.no. 993-1009.p. Bibliogr.
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Videotex egy közművelődési könyvtár kínála
tában: a bielefeldi példa. Beszámoló egy mo
dellkísérletről
Kísérlet; Közérdekű tájékoztatás; Városi könyv
tár; Videotex

A kelet-vesztfáliai Lippe régióhoz tartozó Bie
lefeldi Városi Könyvtár is csatlakozott az 1991ben elkezdődött „Új technológiák a közműve
lődési könyvtáraknak” elnevezésű programhoz.
A program egyik célja, hogy a könyvtári rutin
munkák alól mentesítse a személyzetet, hogy
így több időt szentelhessenek az információnyúj
tási feladatok ellátására. Ugyanakkor a társada
lomban kialakult könyvtárképet is javítani szeret
nék.
Bielefeldben a videotex (németül Bildschirm
text, Btx) és a CD-ROM alkalmazását támogat
ták a program keretében. A videotexhez történő
csatlakozás IBM 30286 számítógépen, modem
és Btx-dekóder program segítségével történik. A
gép grafikus kártyával, piros-zöld-kék színek
megjelenítésére alkalmas monitorral (ezekből a
színekből keverhetők ki a videotex grafikák) és
egy nyomtatóval egészül ki.
Az 1991 júliusában a könyvtárban kísérlet
ként bevezetett szolgáltatás mára a régi haszná
lói csoport által elfogadott és újakat vonzó for
mává vált. A szerző azokból az információfajták
ból
szemelget,
amelyeket
a
használók
leggyakrabban kérdeznek le. Gyakorlati megfon
tolásból mindjárt a Btx oldalszámot is szerepelte
ti. (Mi is közöljük az oldalkódokat azoknak a ked
véért, akik a magyar videotex terminálokról is
hívható német Btx rendszerben esetleg keresni
szeretnének - a ref.)
*202 00# A fogyasztói érdekeket képviselő
munkacsoport a közvetlenül megrendelhető bro
súrák átfogó kínálatát nyújtja. Megtalálhatók a
különféle árucikkek tesztjei és a részletvásárlási
tudnivalók.
*345 005 5# A Capital című német gazdasági
magazin segítségével a pénz világába lehet be
tekinteni.
*450
65# Az
alkalmazottak társada
lombiztosítási tudnivalói: a nyugdíjellátással, be
tegségbiztosítással, gyógyászati kezelésekkel
stb. kapcsolatos ismeretek.
* 323 23# Európai Közösség. Az Európai Kö
zös Piaccal kapcsolatos valamennyi tudnivaló
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megtalálható itt. Egyébként az EK ECHO nevű
adatbázisforgalmazó központjához is hozzá le
het férni videotexen keresztül. A „Dianeguide”
tájékoztatást nyújt az európai adatbankokról.
*443 00# A Szövetségi Környezetvédelmi Mi
nisztérium oldala, melynek segítségével a beru
házások környezetvédelmi szempontjairól lehet
információhoz jutni az ország egész területére
vonatkozóan. Térítésmentes elektronikus postai
szolgáltatást is nyújt ez a program.
*200 000 185 0# A Deutsche Bundespost
Postbank üzemeltetésében adatgazdag utazási
magazinban lehet keresni. 25 országra vonatko
zóan a beutazási feltételekről, címekről, telefon
számokról, nyitva tartási időkről, ünnepnapokról,
éghajlatról, sportolási lehetőségekről, étel—ital
specialitásokról stb. Az autóval utazni szándéko
zókat külön menüpont segíti, ahonnan az autó
pályadíjakról, javítóhelyekről, közlekedési tudni
valókról értesülhetnek.
*450 65# Időjárásjelentés. Megtudható az
egyhetes előrejelzés, 3 napra vonatkozóan a hőmérsékleti adatok is Németország teljes területé
re, külön kiemelve az üdülőhelyeket. Németor
szágon kívül a skandináv, a nyugat-európai és
észak-afrikai országok, Ausztria, Svájc, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és Olasz
ország időjárási adatai szerepelnek.
*202 002 00# Kamatszámítás. Az egyik leg
hasznosabb szolgáltatás, melyet Észak-RajnaVesztfália tartomány nyújt a területén lévő 51
bankintézmény kamatfeltételeiről.
*691 00# Szövetségi Munkaügyi Hivatal.
Munkaügyi tanácsot, foglalkoztatási tudnivalókat,
álláshirdetéseket, képzési tudnivalókat közöl Né
metország egész területére vonatkozóan. A hi
vatal által évente kiadott filmkatalógust is tartal
mazza, amelyből mintegy 150 filmről szerezhet
nek tudomást a „Munka és hivatás” sorozatból a
szakmaválasztás megkönnyítésére.
*200 007 00# A Német Posta által gondozott
oldal az előfizetők Btx-, fax- és telefonszámaival,
címeivel és szaknévsorral.
*333 44# Szakdolgozat-adatbank. Adatok a
felsőoktatási intézményekben készült, nagy in
formációértéket képviselő szakdolgozatokról,
melyek korábban, kellő információ hiányában,
kiaknázatlanok maradtak. A tárgyszavakkal
visszakereshető nyilvántartásban minden szak
terület képviselve van. A dolgozat címén, szer
zőjén és a benyújtás évén kívül megtudható a
szerző címe és a dolgozat lelőhelye is.
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*389 002 8# Business-adatbank. Nemzetközi
üzletkötési börze, mely a bel- és külföldi üzleti
partnerkeresés költségkímélő formája. Az áruk
ra, szolgáltatásokra, know how együttműködé
sekre szinte valamennyi iparágból, több tízezer
jelentkezőből lehet válogatni.
*200 55# Fairbase. Vásárok, kiállítások, kon
ferenciák eseménynaptára. Tartalmazza a CITYPLAN kongresszusait 105 ország kétezer városá
ra, a MEDICONF orvoskongresszusait és minden
szakterületre vonatkozóan a kiállítások adatait.
(Ha valakinek németországi közérdekű infor
mációkra van szüksége, mindenképpen érde
mes a videotex rendszerükre mint információfor
rásra gondolni. - a ref.)
(Kovács Emőke)

Egyéb tájékoztatási rendszerek

93/177
HERGET, Josef HENSLER, Siegfried:
Informationsvermittlung zu Beginn dér 90er
Jahre. Teil 2: Problembereiche = Nachr.Dok.
43.Jg. 1992. 5.no. 293-299.p. Bibliogr. 6 tétel.
Rés. angol nyelven.
Információkeresés
2.rész: problémák

a

90-es

évek

elején.

Az első részt lásd: 93/68.
Felmérés; Hatékonyság; Tájékoztatási intézmény

Egy kérdőíves felmérés során 1200 tájékoz
tatási intézmény vezetőjét interjúvolták meg az
NSZK-ban az információközvetítés akadályairól
és fejlődési lehetőségeiről. Fő problémaként a
következőket jelölték meg: a költségek fedezé
sére ill. nyereségre való törekvés, a használók
ismeretei a tájékoztatási kínálatról és a hozzáfé
rési lehetőségekről, a személyzeti ellátottság.
Legkevésbé problematikusak a következő terüle
tek: az információs termékek megbízhatósága, a
rendelkezésre álló hardver minősége és a mun
katársak motivációja. A jövőben túlnyomórészt
azonos vagy növekvő problémák várhatók.
(Autó ref.)
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Általános kérdések

93/178
NORTON, Bob: Humán resource implications of
adopting IT = Aslib Proc. 44.vol. 1992. 9.no.
299-303.p. Bibliogr. 9 tétel.
Az információtechnológia bevezetésének a
dolgozókkal kapcsolatos problémái
Információtechnológia; Munkahelyi légkör; Szá
mítógépesítés; Tervezés; Vezetés

Az információtechnológia (IT), különösen a
486-os processzor bevezetése messzemenő be
folyással lehet az információs részlegekre és a
szervezet költségvetésére is. Ezért különösen
fontos a rendszerrel szembeni elvárások, igé
nyek pontos megfogalmazása, ami nélkül a
rendszer megkövültté, öncélúvá válhat.
Az IT bevezetése előtt gyakran elfeledkeznek
arról, hogy a feladatokat ellátó munkatársakat
megkérdezzék: milyen információra van szüksé
gük; mit tesznek vele; honnan kapják; hogyan
érkezik hozzájuk és ők hogyan dolgozzák fel,
hogy kezelik; mit kell megőrizniük, kicserélniük,
továbbítaniuk, eldobniuk. Enélkül gyakran célját
téveszti a technológia-orientált szervezés.
Az IT alkalmazásának elsődleges célja a
szervezet fejlesztése, amelynek modellje Katz és
Kahn szerint a következő elemekből áll: 1. a vál
toztatási kísérlet kezdete, 2. a rendszer kiinduló
helyzete, 3. a rendszer elérendő állapota, a vál
toztatás céljai, 4. a változtatás módszere, 5. az
elsődleges cél (alrendszer stb.), 6. a hipotetikus
kapcsolódás a rendszer többi részéhez, 7. a vál
tozás értékelése.
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Az IT bevezetése során maga az implemen
tálás folyamata, menedzselése az egyik legfon
tosabb és legkényesebb mozzanat. Az érintett
dolgozók előzetes megkérdezésével, bevonásá
val, tájékoztatásával és felkészítésével elsőként
kell foglalkozni. Korábban a technológiára és a
rendszerre helyezték a hangsúlyt a fejlesztések
során, amiből több hátrány származott: decent
ralizáció és olyan részlegek létrehozása, ame
lyek nem tudnak egymásról; a hatalom összpon
tosítása az információs részlegekben; nem meg
felelő információs termékek és tevékenységek;
képtelenség a különböző forrásból származó in
formáció összefogására; elégedetlenség a mun
katársak között.
A célok és funkciók tisztázása után a fontos
sági sorrendben az információs tevékenységek,
az emberek és szükséges készségeik követ
keznek - mondja E. Oma. A jól tervezett rend
szer az őt működtetők olyan magas szintű
részvételét biztosítja, az önképzés, a hatékony
együttműködés, a munkakörök gazdagításának
olyan lehetőségét teremti meg, amely az elége
dettség növelése révén automatikusan hozzájá
rul a termelékenység növekedéséhez is.
Két megközelítés lehetséges az IT bevezeté
sekor: az egyik a használókat alakítja a rend
szerhez, igyekszik elhitetni, hogy az helyettesíti
a gondolkodást stb. A másik lehetőség a tényle
ges munka megértése, az emberi munkaszoká
sok tisztelete, alapos elemzés és képzés, mely
nek végeredménye egy olyan rendszer, amely
ben az emberek és a technológia együtt
küzdenek a rendszer céljainak eléréséért. Az
ilyen rendszer a készségek, emberi képességek
legmagasabb szintű kiaknázására törekszik,
amelyben az emberek felelősséget vállalnak a
feladatok végrehajtásáért, és beleszólnak azok
megoldásába, sőt, abba is, miről szóljon folya
matos képzésük. Az emberközpontú hozzáállás,
az ún. szocio-technikai rendszer szervezése az információgyűjtőktől a végső felhasználókig az emberi erőforrások folyamatos felmérését
igényli abból a szempontból, hogy mivel járulhat
nak hozzá a szervezet információs tevékenysé
géhez.
Az IT bevezetése az emberi erőforrás me
nedzselésére a következő hatással van: 1. a tágabb értelmű fejlesztés eszközévé kell válnia; 2.
véget vet a hagyományos direktív vezetésnek, a
merev munkaköri leírásokon alapuló feladatvég
zésnek, és azt a rugalmas, projekt jellegű mun-
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kavégzés váltja fel; 3. a szervezetek központosí
tott hatalmi struktúráját megkérdőjelezi, a hatal
mat a technológia eszközeivel korlátozza; végül
4. megváltoztatja a szervezet kultúráját, vezetési
stílusát.
Az IT bevezetése nem csupán technológiai
kérdés, hanem információmenedzsment kérdé
se; nem csupán rendszerelemzés, hanem fela
dat-, kommunikáció- és participáció-elemzés is;
és nem csak rendszertervezés, hanem alapvető
en a helyes vezetési gyakorlat kérdése is.
(Orbán Éva)
Lásd még 172, 179, 182

Tervezés
Lásd 122

Munka- és rendszerszervezés, értékelés
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Teilzeitarbeit = Bibliotheksdienst. 44.Jg. 1992.
12.no. 1026-1051.p. Bibliogr.
Könyvtári részmunkaidős foglalkoztatás. Ta
pasztalatok, problémák, lehetőségek. Cikk
csoport, 12 közlemény
Munkaerő; Női munkaerő; Vezetés

A részmunkaidős munkavállalás lehetősége
nyitva áll a férfiak és a nők előtt egyaránt. A gya
korlatban azonban, közismert módon, a részmunkaidőt vállalók nagy többsége a nők közül
kerül ki. A közalkalmazottak körében a részmun
kaidősök aránya eléri a 90%-ot. Ennek okai nyil
vánvalóak. Még ma is a nők viselik hagyományo
san az elsődleges felelősséget a család ellátásá
ért és a gyermekek gondozásáért. Ők küzdenek
meg a család, a gyermekek és a fizetett munka
által támasztott követelményekkel. Ezt még ne
hezíti az a tény, hogy Németországban igen
alacsony az óvodák és napközi otthonok száma.
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Mivel tíz könyvtáros közül nyolc nő, a rész
foglalkoztatás kérdése a közművelődési könyv
tárakban különös súllyal merül fel. Mégsem áll
rendelkezésre statisztika vagy szociológiai fel
mérés. A cikkcsoport a könyvtárosok és könyv
táraik helyzetét mutatja be. Például felteszi a
kérdést, hogy a női munkahelyként számon tar
tott könyvtár képes-e a dolgozó nők igényeit kie
légíteni; vagy hogy a részfoglalkozás akadályoz
za-e a sikeres karriert; vagy milyen feltételek
mellett működik jól a munkakörök megosztása.
Egyéb kérdések: jogos az aggodalom, hogy az
új német tartományokban a részfoglalkozással
visszaélnek és leépítésre használják fel; végül,
ésszerű egyensúlyt kell teremteni az alkalmazot
tak és az alkalmazó intézmény érdekei között.
Ami az egyik könyvtárban beválik, az a másik
ban feszültséget vagy teljes kudarcot okozhat de valamennyi részfoglalkozású munkatársban
közös: bár csak részmunkaidőben dolgoznak,
teljes elismerésre jogosultak.
(Autoref.)
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PETRUCCIANI, Alberto - POGGIALI, Igino: La
qualitá totálé in biblioteca = Boll.Inf.Assoc.ltal.Bibl.
32.vol. 1992.1.no. 7-29.p. Bibliogr. 13 tétel.
Rés. angol nyelven.
A teljeskörű minőségellenőrzés (CompanyWide Quality Control) lehetősége a könyvtári
tevékenységben
Hatékonyság; Munkaszervezés

A „Totál Quality” - teljes minőség, vagy pon
tosabban a „Company-Wide Quality Control”
(CWQC) - teljeskörű minőségellenőrzés elneve
zésű japán eredetű menedzsment-rendszer már
széles körben elterjedt a nyugati világban, s
most került az olasz érdeklődés középpontjába.
Lényege, hogy a cég - elsősorban a gyártó,
vagy szolgáltató cég - valamennyi tevékenysé
gében állandóan jelen van a minőségre való tö
rekvés, a tudatos, a munkafolyamatokba bele
szervezett minőségellenőrzés. Könyvtári példá
val élve: egy cikk fénymásolatának az olvasó
rendelkezésére bocsátása egyszerű, ám mégis
sok lépésből álló művelet, s bármely lépés során
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elkövetett hiba a „végfelhasználó” elégedetlen
ségéhez, nem megfelelő ellátásához vezet.
A könyvtár ugyan nem üzleti vállalkozás, nem
piacra dolgozik, ám napjainkban csökken a me
rev elhatárolódás az üzleti és nem üzleti világ
között. Bár a könyvtár nem forgalmaz javakat,
mégis számításokat lehet végezni forrásainak
hatékonyságáról, szolgáltatásainak hatásáról,
minőségéről és a használó szempontja szerinti
értékéről. A könyvtár éppen azért lehet kiváló te
repe a minőség-menedzsmentnek, mert közszol
gálatnak minősül. Személyzete könnyebben azo
nosul a szervezet küldetésével, mint egy profitér
dekelt gyáré. Bár a „fogyasztó” (felhasználó)
elégedettsége nehezen mérhető, motiváló ereje
kétségtelen.
A könyvtárosság profizmust igénylő, kreatív
munka, a felmérések általában magas fokú mun
ka-elégedettséget jeleznek a könyvtárosok köré
ben. Hogy ez megfelelő társadalmi elismeréssel
(és megérdemelten magas fizetéssel) járjon, lát
ni kell a szoros összefüggést a használó elége
dettségével és a szolgáltatások minőségével.
(Mohor Jenő)

93/181

MUIRHEAD, Graeme A.: System management
in UK libraries: somé preliminary findings of a
survey = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
177-193.p. Bibliogr. 24 tétel.
A „rendszerigazgató” könyvtáros a brit
könyvtárakban: előzetes beszámoló egy új
munkakörre vonatkozó felmérés eredményei
ről
Felmérés; Integrált gépi rendszer; Vezetés

A hetvenes-nyolcvanas évek fejlődése lassan
létrehozott egy új munkakört a könyvtárakban és
információs intézményekben, amelyet a leggyak
rabban rendszerigazgató könyvtárosnak ne
veznek, és akinek az automatizált rendszer irá
nyítása a feladata, s ennek kapcsán ellentmon
dások összebékítése és a legkülönbözőbb
szerepek ellátása.
Az irodalom mégis viszonylag keveset foglal
kozik ezzel az egyre növekvő jelentőségű mun
katerülettel, ezért felmerült, hogy célszerű lenne
megvizsgálni a rendszerigazgató könyvtárosok
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szerepkörét és tevékenységét a brit könyv
tárakban. Közelebbről a következő célokkal in
dult a felmérés:
- fel kell ismerni a rendszerigazgató könyv
táros jelentőségét,
- meg kell határozni a feladatkör betöltésé
hez szükséges készségeket és végzettséget,
- meg kell jelölni, milyen tulajdonságokat és
mekkora tapasztalatot igényeljenek a munka
adók, és milyen képzési lehetőségeket kell bizto
sítaniuk,
- nagyobb uniformitást kell biztosítani e mun
kakörben a könyvtári-információs szektorban,
- új megvilágításba kell helyezni az informá
ciós technológia alkalmazását,
- ki kell mutatni az átfedést a könyvtári-infor
mációs és más szektorok között.
A felmérést postán kiküldött kérdőívekkel vé
gezték, amelyek három csoportban tartalmaztak
kérdéseket. Az első csoportban a megkérdezett
könyvtárak adatai szerepeltek, a második és
harmadik csoportban pedig a rendszerigazgató
könyvtárosra (képzettség, feladatok stb.) vonat
kozóak. A jelen cikk csak az első kérdéscsoport
előzetes feldolgozásáról számol be, amelyre 416
helyről (a megkérdezettek 82,7%-a) érkezett vá
lasz.
A válaszadó könyvtárak 55,5%-ában (az
automatizáltak 62,9%-ában) van rendszer
igazgató könyvtárosi munkakör, a többi helyen
részmunkakörként végzik e feladatokat. Jellem
ző, hogy a kis könyvtárak és információs szolgá
latok többségében a vezető vállalja a rend
szerigazgató könyvtárosi munkát.
Az alkalmazott rendszerek alapján négy kate
góriába sorolhatók a könyvtárak: 1. önálló rend
szerek, 2. önálló rendszerek házi módosítással
vagy más csomaggal kombinálva, 3. olcsó, egy
feladatra orientált (legtöbbször !K) rendszerek, 4.
teljesen házilagosan előállított rendszerek.
Részben a mintavétel torzító hatása miatt, a vá
laszadók között az első két kategória az uralko
dó, és ezekben dolgozik a legnagyobb arányban
rendszerigazgató könyvtáros (69% illetve 75%).
A 3. csoportnak csak 40,5%-ában van ilyen, míg
a 4. csoportnak is csak 43,3%-ában.
Megkérdezték, hogy milyen automatizált mo
dulokkal dolgozik az intézmény. Kitűnt, hogy a
gépesített funkciókkal egyenes korrelációt mutat
a rendszerigazgató könyvtáros foglalkoztatása:
ahol katalogizáló, rendelő és gyarapítási,
kölcsönző és OPAC modulokat alkalmaznak, ott

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

80,9%-ban rendszerigazgató könyvtáros is van,
és abban a csoportban, ahol ezeken túl még
időszakikiadvány-nyilvántartó modul is van, ez
az arány 84,4%. Ugyancsak egyenes arányban
nő az alkalmazott terminálok száma a rendszer
igazgató könyvtáros iránti igénnyel. Nincs ilyen
összefüggés a rendszerigazgató könyvtáros al
kalmazása és aközött, hogy a számítógép a
könyvtárban vagy azon kívül van-e. Az informá
ciós technológia könyvtári funkciókon kívüli al
kalmazása valamivel gyakoribb azokon a helye
ken, ahol rendszerigazgató könyvtáros van.
Az első kérdéskör alapján megállapíthatók bi
zonyos eltérések a rendszerigazgató könyvtárost
fő munkakörben alkalmazó és nem alkalmazó in
tézmények között. E sajátos munkakör gyakrab
ban fordul elő a nagyobb, bonyolultabb számítógépes rendszereket működtető intézményekben,
de más aspektusok kevésbé hatnak az alkalma
zásukra. Gyakran választanak teamet a rend
szerszervező feladatok ellátására, de más meg
fontolások - anyagi keretek, a személyzet
összetétele, szakértelem, belső képzés és doku
mentáció iránti igény stb. - is szerepet játszhat
nak. Az bizonyos, hogy majdnem mindenhol a
helyi igényeknek megfelelően alakult ki a munka
kör, és nem az uniformizáltság, hanem a hetero
genitás, a különbözőség irányában fejlődik.
(Orbán Éva)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

93/182
HOFMANN,
Ulrich:
Wirtschaftlichkeit
in
Bibliotheken: neue Konzepte notwendig =
Bibliotheksdienst. 26.Jg. 1992. 8.no. 1178-1184.p.
Gazdaságosság a könyvtárakban: új koncep
ciókra van szükség
Gazdaságosság -könyvtárban; Személyzet; Ve
zetés

A 70-es években a nyilvános könyvtárak
nagy lelkesedéssel kezdték átvenni a magángazdálkodás koncepciójának egyes elemeit, pl. a
költség-kalkulációt. Ma már megállapítható, hogy
ezek a törekvések zátonyra futottak. A 90-es

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

évekre az előző évtizedek operatív költségszá
mítási eljárásai elvesztették korábbi jelentőségü
ket. Az előállítási költségek minimalizálására
való törekvésnek csak a nagy mértékben sztandardizált, hagyományos eljárásoknál maradt
meg a jelentősége, ma már a javak előállítását, a
szolgáltatásokat és az egész értékteremtő folya
matot elsősorban az új információs technológiák
befolyásolják. A vállalkozások sikerét ma nem a
taktikai intézkedések határozzák meg, hanem a
stratégiailag helyes döntések. A termelő vállala
tok ma nem az előállítási és piaci költségekben
versengenek, hanem a termékek minőségében,
a többletértékben. Ez vonatkozik a könyvtári
szolgáltatások „termékére”, az információra is. A
könyvtárak számára sem az előállítási költségek
minimalizálása a helyes út, hanem az új techno
lógiák által megemelt minőség. Ez tükröződik pl.
a vezető amerikai könyvtárak tevékenységében,
melyek az operatív gazdasági politikáról a straté
giai menedzsment irányába váltottak át. (Mindez
nem jelenti azt, hogy a hatékonysági tényezőkkel
való számolás a továbbiakban már elhanyagol
ható.)
A könyvtárak stratégiai fejlesztésének egyik
kulcskérdése szolgáltatásaik technológiai szint
jének emelése. A technikai fejlődés dinamikája
ui. sokkal magasabb szintű, mint azok gyakorlati
alkalmazása a szolgáltatások terén. Ez az
egyenlőtlenség határozza meg a stratégiai fela
datokat: a fejlesztés legkritikusabb kérdése an
nak felmérése, hogy a technológia lehetőségei
hogyan építhetők be a szolgáltatásokba?
A stratégiai fejlesztés másik kulcskérdése az
anyagi eszközök koncentrálása. Az NSZK
könyvtárai voltaképp egy hatalmas konszernt al
kotnak 30 ezer dolgozóval és 1,5 milliárd DM
alaptőkével, ez a konszern azonban területileg
és profilját tekintve erősen szórt. Mivel a könyv
tárügynek nincs egységes stratégiája, a szét
szórt anyagi források számos területen hátrányt
jelentenek. A heterogén technológia, az egység
hiánya az infrastruktúrában, a hardver- és szoft
ver-hálózatokban, a beruházási politikában, a
munkatársak technológiai képzettségében stb.
akadályává válik az átfogó, egységes fejlesztés
nek.
A harmadik stratégiai kulcskérdés a munka
erőgazdálkodás. A német könyvtárak személyi
költségei munkaerő-szerkezeti okokból sokkal
magasabbak, mint az USA hasonló költségei. A
német könyvtárakban a magasan kvalifikált
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szakreferensek mellett (könyvtáranként átlago
san 12 szakreferens található) magas arányban
dolgoznak diplomás könyvtárosok. Az amerikai
könyvtárakban viszont a kis számú M.A.L.S. fo
kozatú könyvtáros mellett a nem diplomás
könyvtáros-asszisztensek magas részaránya a
jellemző. Az összehasonlításból az a követ
keztetés vonható le, hogy a német könyvtárak
jelenlegi teljesítménye fenntartható lenne a szakreferensek és a diplomás könyvtárosok arányá
nak jelentős csökkentése mellett is.
(Katsányi Sándor)

93/184

CHRZASTOWSKI, Tina E. - BLOBAUM, Paul M.
- WELSHMER, Margaret A.: A cost/use analysis
of Beilstein’s Handbuch dér Organischen Chemie
at two academic chemistry libraries = Ser.Libr.
20.vol. 1991.4.no. 73-84.p. Bibliogr. 8 tétel.
A Beilstein-féle Handbuch dér Organischen
Chemie költség-használat elemzése két egye
tem vegyipari kari könyvtárában

Gazdaságosság -könyvtárban; Kari könyvtár;
Segédkönyv, kézikönyv; Szakirodalom -kémiai;
Szakkönyvtár -kémiai

93/183

JAUN, Hans-Peter - SCHÜTZ, Peter: Ein
Schlüssel für die Zukunft Innovatives
Wertschöpfungs- und Kosten-Verrechnungsmodell
für die luD-Szene? = ARBIDO-R. 7.Jg. 1992. 4.no.
90-94.p. Bibliogr.
Rés. francia és olasz nyelven.

A jövő kulcsa. Újszerű értékteremtési és költ
ségelszámolási modell tájékoztatási intézmé
nyeknek?

Gazdálkodás -tájékoztatási intézményben; Térí
téses szolgáltatás

Recesszió időszakában újra és újra felmerül
az intézményekben a költségek megtakarításá
nak kérdése. Az intézményvezetés ehhez
kapcsolódó felhívásai nem kell, hogy félelmet
keltsenek az intézmény tájékoztatási részlegé
ben, ha a vezetés előtt határozott költségelszá
molással tudja magát igazolni. A cikk egy ilyen
költségkalkulációs koncepciót mutat be, amely
egy vizsgálat keretében a Schweizerische Volksbank üzleti tájékoztató részlegében készült, és
amelynek célja, hogy a tájékoztatási szolgáltatá
sok esetében az értékkel összefüggő árat kalku
láljanak ki.
(Autoref.)

330

A Beilstein-féle Handbuch dér Organischen
Chemie (a továbbiakban: Beilstein) használatát
vizsgálták hat hónapig egyidejűleg a University
of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) és a Uni
versity of Delaware (UDEL) vegyipari könyv
táraiban. A vizsgálat az UIUC könyvtára költségvetésének elemzésére összpontosított, és
összehasonlító adatokat merített az UDEL
könyvtárából. Ezenkívül elemezték a Beilsteinnel
kapcsolatos költségeket az 1984-1990-es idő
szakban. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a
Beilsteint mindkét helyen kevéssé használták;
14 kérdőívet töltöttek ki az UIUC, kilencet az
UDEL könyvtárában. A Beilstein ára 1984 és
1990 között 201%-kal nőtt, ezért ezen a két he
lyen előfizetése nem költség hatékony. A vizsgá
lat azt is kimutatta, hogy a legutóbbi kötetek a
legkevésbé használtak; a már állományban lévő
kötetek a legnépszerűbbek és a leghasználtab
bak.
(Autoref.)

Lásd még 125, 156

Személyzet

93/185

BEÁLL, Jeffrey: Describing the foreign language
skills of catalogers in academic libraries =
Cat.Classif.Q. 14.vol. 1991. 1.no. 39-47.p.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

A feldolgozó munkatársak nyelvtudása az
amerikai felsőoktatási könyvtárakban

Feldolgozó munka; Felsőoktatási
Nyelvismeret -könyvtárosoké; Pályázat -állás
betöltésére

A cikk egy olyan vizsgálatot ismertet, amely
'a zt elemezte, hogy milyen terminológiát használ
nak a felsőoktatási könyvtárakban a feldolgozók
tól megkívánt idegennyelv-ismeret különböző
szintjeinek megjelölésére. A cikk kritikusan elem
zi ezt a terminológiát, majd kifejezéseket és
meghatározásokat javasol a szabványos termi
nológiát elősegítendő, amelyet használni lehetne
a felsőoktatási könyvtárak álláshirdetéseiben és
munkaköri leírásaiban.
(Autoref.)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

93/187

EWERT, Gisela: Dér gewandelte Benutzer:
Alptraum
oder
Herausforderung?
Eine
Momentaufnahme zum Benutzerverhalten in
ausgewáhlten
Bibliotheken
dér
neuen
Bundeslánder = Buch Bibi. 44. Jg. 1992.
10/11.no. 930-936.p.
Rés. angol nyelven.

93/186

JANIK, Sophie: Embauche de personnes
handicapées dans les bibliothéques = Doc.Bibl.
38.vol. 1992. 3.no. 155-160.p. Bibliogr. 16 tétel.

A megváltozott használó: rémálom vagy kihí
vás? Pillanatfelvétel a használók viselkedé
séről az új szövetségi tartományok kivá
lasztott könyvtáraiban
Használói szokások; Könyvtárszociológia

Rés. angol és spanyol nyelven.

Testi és szellemi fogyatékosok alkalmazása a
könyvtárakban
Munkabér, alkalmazás; Személyzet

A szerző szeretné felhívni a könyvtárvezetők
figyelmét a hátrányos helyzetűek alkalmazására.
Rövid munkajogi bevezető után szakirodalmi
szemlét ad közre, majd ismerteti a Québec tarto
mánybeli Hátrányos Helyzetűek Hivatala foglal
koztatási programjait és a korlátozott funkciókkal
bíró alkalmazottak képességeit, és biztat a hát
rányos helyzetűek alkalmazására.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Az NDK-NSZK határok megnyitása után az
NDK könyvtárosai keserűen tapasztalták, hogy
könyvtáraik elveszítették vonzerejüket. Az ipari
üzemekhez hasonlóan róluk is kiderült, hogy
nem felelnek meg a „piac” valódi keresletének.
1989 előtt a szocialista művelődéspolitika
büszkén hirdette, hogy a lakosság 22%-a láto
gatja a közkönyvtárakat. Csakhogy sokan csak
azért jártak oda, mert egyedül ott jutottak hozzá
bizonyos - a hivatalos politika által még megtűrt
- irodalomhoz és információkhoz.
1989-ben a helyzet egyik napról a másikra
megváltozott. Miközben a régi nyugat-berlini
könyvtárakban olvasói robbanás történt (az
Amerikai Emlékkönyvtárba pl. naponta 600-an
iratkoztak be és másfél óráig álltak sorba köny
vekért), ezalatt a régi Kelet-Berlin könyvtáraiban
halálos csend honolt. Az egykori NDK-ban 1990
első felében a kölcsönzések száma 50%-kal
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csökkent, ugyanakkor az állomány 30%-át mint
elavultat el kellett távolítani. Indokoltnak látszott a
könyvtárak bezárása, könyvtárosok elbocsátása.
1990-91-ben a keleti tartományok könyvtá
rosai rádöbbentek, hogy az egzisztenciájukról
van szó. Ezért minden alkalmat megragadtak,
hogy - kihasználva a régi tartományok segítő
akcióit - felújítsák állományukat, biztosítsák a
közönség által igényelt irodalmat, korszerű, új in
formációs szolgáltatásokkal nyerjék vissza olva
sótáborukat. Erőfeszítéseik nyomán a könyvtárhasználat a nagy visszaesés után részben ismét
normalizálódott.
Ebben a szituációban zajlott le 1990-91-ben
az a könyvtárszociolőgiai vizsgálat, mely tíz ke
letnémet város könyvtárában mérte fel a felnőtt
használók szokásait.
A vizsgálat megállapította, hogy a használók
többsége pontosan meghatározott céllal keresi
fel a könyvtárakat: 35% konkrét művet keresett,
39% precízen meghatározott témát. Mindössze
12% kért általánosságban „valami jót, valami
szépet”. A könyvtárhasználat indítéka elsősor
ban a tanulás (iskolai, szakmai vagy önképzés),
csökkenőben van az olvasásnak, mint szabadi
dős tevékenységnek a rangja. Az ismeretközlő
irodalom keresettsége dominál: a kérések 64%-a
erre irányult. (E téren az életkor meghatározó: a
16-25 éveseknél az ismeretközlő irodalom kéré
seinek aránya 89%, majd ez az arányszám kor
osztályonként csökken, az 50 éven felülieknél
már csak 36%.) Az egyes témakörök keresettségi sorrendje a következő:
- jogi kérdések (adózás, biztosítás, fo
gyasztói érdekvédelem stb.) 19%,
technika (a számítógépre vonatkozó iro
dalommal együtt) 13%,
gazdaság 12%,
nyelvtanulás 10%,
utazás 9%,
történelem (az aktuális politikatörténettel
együtt) 9%.
Az olvasói kívánságok 55%-a irányult könyv
re, a többi nem hagyományos dokumentumtí
pusra: AV anyagokra (19%), szabadlapos tájé
koztatóanyagokra (14%), periodikára (12%). A
vizsgálat tehát egyértelműen kimutatta a könyv
tárhasználati szokások erőteljes módosulását.
A megváltozott könyvtárhasználó más könyv
tárat és más szolgáltatást követel. A könyv
tárosoknak önkritikusan kell vizsgálniuk szakmai
magatartásukat. Minden könyvtárosi cselekvés
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mércéjének a használót kell tekinteni, ez a leg
főbb viszonyítási pont. Tudomásul kell venni: a
használó nem akarja, hogy „tanítsák”, hogy „ne
veljék”, hogy olvasását „irányítsák”, ahogyan azt
keleten a könyvtárosok még nem régen elkép
zelték, hanem szakszerű tájékoztatást és haté
kony kiszolgálást kíván.
(Katsányi Sándor)

93/188

PALMER, Judith - HARDING, Simon: Can
information users be classified like books? =
Libr.Inf.Res.News. 15.vol. 54.no. 1992. 12-16.p.
Bibliogr. 10 tétel.
Osztályozhatók-e az információhasználók a
könyvekhez hasonlóan?
Használó; Használói szokások; Információkeresés

Az információkeresés ugyanolyan sokszínű és
kaotikus tevékenység, mint a többi emberi meg
nyilvánulás. Lehetséges-e a kutatási/információs
problémák megoldási módja alapján - a tudo
mányágbeli, egyéni és szervezeti sajátságokat fi
gyelembe véve - osztályozni a kutatókat, akik egy
mezőgazdasági kutató intézet biokémiai, rovartani
és statisztikai osztályán dolgoznak? Erre keresett
választ a szerzőpáros egy félig strukturált kérdőív
és három teszt segítségével.
Először klaszter-elemzéssel öt csoportot ala
kítottak ki: 1. nem keresők (első sorban statiszti
kusok, akik ritkán keresnek információt problé
mamegoldáshoz; a számítógépet gyakran hasz
nálják, de nem információkeresésre); 2.
magányos áttekintők (információgyűjtési szoká
saik közé tartozik rengeteg folyóirat megrendelé
se, saját jelentős ismereteik és tapasztalatuk
használata, személyes kapcsolataik bevetése,
az információgyűjtés szokványos útjainak elveté
se); 3. bizonytalan, de öntudatos keresők (kevés
kapcsolattal rendelkeznek az intézeten kívül,
nem maguk választották témájukat, és számon
tartják részlegük hierarchikus szervezetét; rend
szeres könyvtárhasználók, de kissé kevésnek
érzik a könyvtárközi kölcsönzés és az online ka
talógus használatát, munkahelyük fizikai szerve
zete gyakran negatív hatást gyakorol rájuk); 4.
magabiztos gyűjtők (egy kivétellel rovartannal
foglalkoznak, tisztában vannak saját információs

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

magatartásukkal, tudják, hogy milyen folyói
ratokat követnek; nagy, szervezett reprint-gyűjteményük van, disszertációkat és online keresést
használnak; részt vesznek a szakmai közélet
ben, önállóan dolgoznak); 5. vadászok (e cso
port biokémikusokból állt, akik számára megszo
kott volt a nagy csoportokban való munka, jelen
tősek a külső kapcsolataik, kezdeményezőek
reprintjeik szétküldésében, online keresők).
A kognitív stílust két jellemzőn keresztül igye
keztek megragadni. Kreativitás szempontjából
az 1. és 3. csoport (fele részben nők) az enyhén
alkalmazkodóbb, a 2. és 5. csoport az újítók, a 4.
csoport az átlagos szinten állt. A tanulási stílus
tekintetében az 1. csoport inkább a reflektáló,
óvatos stílust kedveli, a 2. és 5. csoport tagjai
aktivisták, azaz mindent kipróbálnak, a 3. cso
port tagjai reflektálok, elméletiek vagy pragmatis
ták, míg a 4. csoport tagjai vonzódnak az elmé
leti stílushoz - az aktivista mellett.
A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az
információs magatartásnak milyen fontos meg
határozója a tudományág; hogy egyáltalán, be
szélhetünk információs magatartásról, amelynek
vizsgálatakor tekintettel kell lennünk az emberek
kognitív stílusára; hogy bizonyos csoportok (3.)
külön figyelmet igényelnek; és a nők információkereső magatartása talán eltér a férfiakétól.
(Orbán Éva)
Lásd még
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SÉGUIN, Francois: Bibliothéque publique et
faible lectorat = Doc.Bibl. 38.vol. 1992. 3.no.
149-154.p. Bibliogr. 20 tétel.
Rés. angol és spanyol nyelven.
A közkönyvtár és az „alig olvasók”
Közművelődési könyvtár; Olvasáskutatás; Olva
sásra nevelés

Québec lakóinak 43%-a valamilyen mértékű
olvasási nehézséggel küszködik. A szerző, aki

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

1990 februárjától egy évig tagja volt a montreali
városi könyvtár olvasástanítási és -népszerűsíté
si bizottságának, felsorolja, hogy a közműve
lődési könyvtáraknak miért kell a ritkán illetve
nagyon ritkán olvasók igényeihez mért szolgálta
tásokat kifejleszteniük. Miután bemutatja, hogy a
nem olvasás a társadalmi-gazdasági körülmé
nyek következménye, ismertet néhány módszert
arra, hogy a ritkán olvasók hogyan győzhetők
meg a közkönyvtárak szolgáltatásainak jobb
igénybevételéről, s eközben meghatározza a
könyvtárosok új szerepkörét.
(Autoref.)

Használók képzése
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LAGUARDIA, Cheryl: Renegade library instruction
= Libr.J. 117.VOI. 1992.16.no. 51-53.p.
Rendhagyó könyvtárhasználati oktatás
Használók képzése -felsőoktatásban; Tanterv,
óraterv

A cikk szerzője nemrégiben újra írta az egye
temi könyvtárhasználat tantervét a University of
Califomia, Santa Barbara Könyvtárában. A szakirodalom átnézése után kiderült számára, hogy
az irodalom nagy része nem kezdő felsőoktatási
hallgatók, hanem már valamilyen szintű könyv
tári szakismerettel rendelkezők számára íródott.
A kezdőknek szóló kevés szakirodalom is inkább
elméleti jellegű volt és nem adott a gyakorlati
képzéshez segítséget. Ráadásul az addig
használt munkafüzetek túl nagy hangsúlyt he
lyeztek a katalogizálási, besorolási (tételszer
kesztési) ismeretek átadására, amit a szerző el
akart kerülni, mondván, nem „kis könyv
tárosokat” akar képezni, hanem kellő ismerete
ket akar adni ahhoz, hogy a hallgatók önállóan el
tudják kezdeni a kutatásaikat. Egy folyóiratcikk
megtalálása többlépcsős keresésben (kezdve az
indexhasználattal, befejezve a polcon való meg
találással) komoly feladatot jelent egy kezdőnek,
nem is szólva a cikk-adatbázisokban való kere
sésről, melyben még a számítógéphasználatban
jártas hallgatók is gyakran elakadnak.

333

A szakirodalom helyett a szerző inkább a sa
ját referenszkönyvtárosi tapasztalatára épített,
amiből az derült ki, hogy egyrészt alapvető szá
mítógéphasználati ismereteket (pl. mit kell meg
nyomni, hogy egyáltalán működjék a gép) kell
adni a hallgatóknak, másrészt meg kell ismertet
ni velük a könyvtár fő szolgálati pontjait, az
egyes gyűjteményrészek elhelyezkedését és
meg kell tanítani őket arra, hogyan kell kérdést
feltenni a számítógépnek. Az átdolgozott „Library
Skills” c. tantárgy éppen ezért tartalmaz egy kö
zös könyvtári sétát az állományrészek és szol
gáltatási pontok megismerésére, bemutatót a
Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzékéről, kö
zösen végzett online kereséseket a könyvtár he
lyi katalógusában, továbbá ismerkedést a CDROM használatával.
A hallgatók csoportokban dolgoznak, ami
fejleszti az együttműködési készségüket, s amió
ta a tanár is együtt dolgozik velük, kevésbé
frusztráltak; mert a tanár továbbsegítheti őket,
ha elakadnak. A tanteremben kezdődő, majd a
könyvtárban folytatódó képzés végére a diákok
megismerik az alapvető könyvtári segéd
eszközöket és arra is képesek lesznek, hogy
önállóan keressenek és végül megtalálják a ke
resett dokumentumot.
A tanároktól és diákoktól kapott visszajelzé
sek kedvezőek voltak az új szempontok szerint
zajló könyvtárhasználati gyakorlatokról. A sike
ren felbuzdulva a szerző változtatott a szaktájé
koztatási bevezetőkön is: a tanárok kérésétől
függően, rövid online és ondiszk bemutatót ikta
tott be, melyet kiegészített a szaktárgy nyomta
tott dokumentumainak bemutatásával. Tanárkol
légáival megbeszéléseket folytatott, hogy kiderít
se, mit változtatnának, mivel egészítenék ki az
általa javasoltakat. A többség a számítógépes
rendszerek használatával kiegészített képzést
igényelte. Ezért a szerző az egyes szaktárgyak
hoz igazodó számítógépes keresési gyakorlatok
kal egészítette ki a képzést. Ennek eredménye
az lett, hogy a diákok az év végére megtanultak
önállóan keresni, s ha elakadtak, akkor is célirá
nyosan tudtak segítséget kérni a referenszkönyvtárostól.
A szerzőt az eltelt két év során szerzett ta
pasztalatai közül az lepte meg leginkább, hogy a
diákok milyen rendkívüli mértékben igénylik az
alapvető könyvtárhasználati ismereteket. A hely
zetet magyarázza az a tény, hogy Kaliforniában
sok helyen nincs betöltve az iskolai könyvtáros
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helye, tehát egyszerűen nincs, aki bevezesse a
hallgatókat a használatba. A könyvtárosok egy
része szerte az országban érzékeli azt az ellent
mondást, ami a hallgató és a könyvtár elvárása
között feszül. Mire van szüksége a használó
nak? Főképpen az online olvasói katalógus
használatára. Továbbra is vannak tanárok, akik
szívesebben tanítják a bibliográfiai ismereteket,
figyelmen kívül hagyva a hallgatók igényeit.
Azoknak a tanároknak viszont, akik inkább prak
tikus, gyakorlati ismereteket tanítanak, sokszor
bűntudatuk van. A szerző nem akarja kizárni a
bibliográfiai ismeretek oktatását sem, de a mai
diákok számára fontosabbnak tartja az online és
ondiszk keresés megtanítását.
(Kovács Katalin)

Lásd még 124

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS,
-M E G JE LE N ÍTÉ S
ES -T E R JE S ZT É S

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók
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Speciai issue on audiovisual librarianship and
CD technologies = IFLA J. 18.vol. 1992. 3.no.
198-273.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven cikken
ként.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

Tematikus szám az audiovizuális könyvtári
munkáról és a CD-technológiákról, 10 közle
mény

Állományvédelem; Audiovizuális gyűjtemény;
CD-ROM; Gépi feldolgozás könyvtárban -általá
ban; Hozzáférhetőség; Számítógép-hálózat

A tematikus szám az audiovizuális könyvtári
munka olyan kérdéseire hívja fel a figyelmet,
ahol jelentős tevékenység folyik. A cikkek közös
témája: hogyan javítható a av-anyagok hozzáfér
hetősége.
Számos cikk foglalkozik a IFLA mag-prog
ramjainak céljaival (az UAP elveinek alkalmazá
sa a nem könyv jellegű dokumentumokra Auszt
ráliában; a könyvtárak együttműködési törekvé
sei az UAP által támasztott akadályok
leküzdésére; az av-anyagok és az IFLA állo
mányvédelmi - PÁC - programja).
Egy cikk beszámol az av-archívumokat a
nagy országos és nemzetközi kommunikációs
hálózatok révén összekapcsoló új amerikai rend
szerről, amelynek alkalmazását a jövő évi, bar
celonai IFLA konferencián be is mutatják.
További témák: az av-anyagok könyvtárközi
kölcsönzése (Svédország); az av-anyagok felhasználása a könyvtárvezetésben; az av-gyűjtemény kezelése; állománygyarapítási tanácsadás
(Hollandia); hozzáférési módszerek; egy fotogyűjtemény számítógépesítése (Norvégia); a
bordeaux-i városi könyvtár videogyűjteménye; a
Bibliothéque de Francé tervei és azok kapcsoló
dása a meglévő országos av-gyűjteményekhez;
az új technológia hatása a könyvtár szolgáltatá
saira: 1. bevezető a CD, CD-ROM, CD-I, CDTV
és CD-ROM XA alkalmazásába, 2. a Theseus
felsőoktatási multimédia-program ismertetése.
(Autoref. alapján)

93/192
WIJK, Piet van: Researchers’ need fór
audiovisual média as source matéria! =
Audiov.Libr. 18.vol. 1992. 3.no. 157-164.p.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Mennyire igénylik a kutatók az audiovizuális
anyagokat mint forrásokat?

Audiovizuális anyag; Igény; Kutatás információellátása

Hollandiában a tudományos és oktatófilmek
készítését támogató „Film- és Tudomány-Alapít
vány” audiovizuális archívuma és a mellette (a
rádió történelmi hangdokumentum-gyűjteményén
alapulva) létrejött hangarchívum a legjelentő
sebb a-v gyűjtemény. Az országban mintegy
kétszáz intézmény (múzeum, könyvtár, levéltár)
gyűjt mozgókép- és hangfelvételeket, ám egy
nemzeti a-v gyűjtemény megalapítását csak
mostanában tervezgetik. Ennek előnye lenne,
hogy az eredeti példányokat egy helyen őriznék,
a központi feldolgozás mellett szervezett hozzá
férés, online keresés válna lehetővé és végül
kellően elválhatna a hosszú távú megőrzés (ar
chiválás) és a rendelkezésre bocsátás, mely
utóbbit a helyi igényeket kielégítő szakosított
gyűjtemények is segíthetnék.
A felmerülő problémák három köre: a doku
mentumok előállítása, beszerzése (a nem keres
kedelmi forgalmúaké); a formátumok és rend
szerek sokfélesége és tartósságuk; a katalogizá
lás és tárgyi feltárás gondjai.
A rendelkezésre bocsátás igen különböző
igényeket kell, hogy kielégítsen, hiszen másként
közelít az a-v dokumentumhoz a természettudós
és a humán tudományok művelője. A történész
számára a mozgókép lehet az adott kor megjele
nítője, társadalom- és művelődéstörténeti tanú
ság, történeti tények megörökítője, s végül ipar
és művészettörténeti kutatások tárgya. Gyakor
lati szempontból figyelembe kell venni, hogy a
kutató az a-v dokumentumokat általában hosszan
tanulmányozza, hogy a tanulmányozáshoz tech
nikai eszközökre, nemegyszer műszaki személy
zetre is szüksége van, és ennek költségeit nem
tudja fedezni; hogy gyakran nem tudja, hogy va
lójában mire van szüksége és nincs tisztában az
a-v anyagokhoz való hozzáférést, azok felhasználását nehezítő anyagi-műszaki, szerve
zeti, pénzügyi és jogi problémákkal.
(Mohor Jenő)
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MASON, Sally: Creating a successful library
videó service = Libr.J. 117.vol. 1992. 19.no.
32-35.p.
Hogyan alakítsunk ki sikeres videoszolgáltatást?
Állománygyarapítási tanácsadó;
Továbbképzés; Videotár

A 60-as évek amerikai könyvtárosainak még
nem tartottak tanfolyamokat az audiovizuális
anyagok használatáról. Jelenleg a „Videooktatás
könyvtárosoknak” project és két magánalapít
vány teljesen megváltoztatta a helyzetet. Ezek
könyvtártudományi főiskolákon 3 szeminárium
ból álló tanfolyamot és egy 2-3 napos szeminá
riumot támogatnak.
A szeminárium tananyagában az alábbi té
mák szerepelnek:
Gyűjteményfejlesztés: A videogyűjtés speciá
lis kérdéseit az egyéb könyvtári gyűjteményektől
külön kell vizsgálni.
Költségvetés: Megfontolandó, hogy a könyv
tári összköltségvetés hány százaléka fordítható
videóra, tekintettel a rendkívül változó árakra. A
videókézikönyvekre is kell keretet szánni, mivel
ezeket a felhasználók nem tudják megvásárolni.
Válogatás: A videók válogatásának és be
szerzésének kritériumait meg kell fogalmazni.
Ehhez tárgyi és vizuális szakértelemre van szük
ség. A jó gyűjtemény létrehozásához a film sajá
tos művészi, nyelvi sajátosságait és történelmét
kell ismerni. A legnépszerűbb szórakoztató és
ún. „hogyan csináld” filmek elérhetők a hagyo
mányos terjesztőknél is, de az oktatófilmek és a
jó gyermekfilmek csak egy, viszonylag korláto
zottan elérhető forrásból szerezhetők be.
A gyűjtemény tartalma: Meg kell határozni a
szórakoztató és tájékoztató anyag arányát. Fi
gyelembe kell venni, hogy milyen forma felel
meg a tartalomnak. (Pl. sok gyakorlati tudnivaló
«• tapétázás, főzés, golfozás - könnyebben elsa
játítható vizuális formában; a 20. század esemé
nyei, a színházi előadások mind megvannak videón^ezekre viszonylag többet kell költeniük a
könyvtáraknak.)
A gyűjtemény szervezése: Fontos, hogy a videogyűjtemény elérhető legyen a könyvtár fő ka
talógusaiból, osztályozva legyen és legyen tárgy
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szerint hozzáférhető, így a könyvekhez hasonló
an az olvasók maguk kereshessenek benne.
Térítés: Régen a drága filmeket magas díjért
kölcsönözték. A videóárak gyorsan csökkennek,
ezért ez ma már nem tartható. De a videó
kölcsönzési díjak még mindig azt mutatják, hogy
ez még nem szerves része a könyvtári munká
nak.
Kölcsönzési elvek: Kezdetben, amíg kicsi volt
a gyűjtemény, és csak szórakoztató jellegű, ad
dig csak egy estére kölcsönözték ki a filmeket.
Ma, különösen a nem-irodalmi műveknél több
szöri megnézéssel kell számolni, ezért például
egy hétre kölcsönöznek.
Könyvtárközi kölcsönzés: Kitűnő lehetőség
arra, hogy a drága és speciális filmek beszerzé
sének terhét megosszuk más könyvtárakkal.
Elérhetőség: Az amerikai filmszövetség
(MPAA) korhatárok szerint korlátozza a videók
megtekintését is. Ez nem törvény, hanem csak
ajánlás a vetítők és a szülők számára, ezért a
könyvtárak szövetsége, az ALA ezt nem veszi fi
gyelembe a kölcsönzésnél.
Másolás, szerzői jog: A teljes videofilmek má
solása kényes kérdés. A probléma az, hogy a
szabályok még az otthoni videózási forradalom
előtt születtek. Emellett a játékfilmek nem
játszhatók közönség előtt, azaz nem vetíthetők
klubokban, egyesületekben vagy könyvtárban
sem, amíg a vetítési engedélyt meg nem szerzik.
Nem egyértelműen tisztázott, hogy a könyvtári
fülkékben egyénileg megnézhetőek-e.
A fenti kérdések szerepeltek részletesen ki
dolgozva a szemináriumokon. A hallgatók az
utolsó évek legjobb szakirodaimából, cikkeiből
válogatott anyagot kaptak kézhez, fénymásolat
ban.
A szeminárium után a hallgatóknak meg kell
próbálniuk megvalósítani a tanultakat, és erről
egy fél év múlva írásos beszámolót kell küldeni
ük. A beszámolókat a következő tanfolyam hall
gatói fogják elemzésre megkapni.
(Tóth Bálintné)
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CHEN, Ching-chih: Digital vs analóg videó on
microcomputers: implications fór information
management = Microcomp.Inf.Manage. 9.vol.
1992.1.no. 3-16.p. Bibliogr.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

Digitális videó mikroszámítógépi alkalmazás
ra: információkezelési vonatkozások
Kisszámítógép; Videotechnika

A cikk bevezet a digitális videotechnológiába.
Megkísérli egyszerű nyelven megfogalmazni: mi
a digitális videó, miben tér el az analóg videótól,
hogy vált lehetségessé a digitális videó; milyen
hardver, szoftver és perifériák állnak most ren
delkezésre ahhoz, hogy a mikroszámítógépi al
kalmazásokba integráljuk; és melyek a lehetsé
ges információkezelési vonatkozásai.
(Autoref.)

grafikus kereséssel és egy sor egyszerű menü
alapú technikával található meg. A parancsok 12
nyelven választhatók.
A piacra dobott lemezek között szerepel a
szónokok elektronikus kézikönyve, amelyben 10
ezer idézet és retorikai tippek találhatók. A híres
Time Out London Guide a város nevezetessé
gein kívül az éttermekről, bárokról tájékoztat és
a nyomtatott forma esetében kivitelezhetetlen
keresésekre is módot ad. Van a kínálatban egy
20 ezer címszós angol-francia üzleti szótár is.
A Data Discman ajánlott ára 350 font, míg a
lemezek ára 25 és 40 font között mozog.
(Koltay Tibor)
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The electronic book arrives: at last? = Libr.Rev.
41.vol. 1992. 6.no. 41-44.p.
Az elektronikus könyv megérkezett - végrevalahára?

HOFFERT, Barbara: Books intő bytes = Libr.J.
117.VOI. 1992. 14.no. 131-135.p.
Elektronikus könyvek: milyen hatása lesz az
elektronikus publikációnak a könyvtárakra?
CD-I; Elektronikus könyv; Elektronikus publikáció

Elektronikus könyv

Úgy tűnik, hogy az elektronikus könyv - pro
totípusként legalábbis - megérkezett. Nagy-Britanniában 1992 júliusában 12 elektronikus köny
vet dobott piacra a Columbia Tristar Home Videó
cég.
A kézben tartható Sony DD-1EX Data Discman lejátszó súlya mindössze 750 gramm, kép
ernyőjén szöveg és grafikák is megjeleníthetők
és hang visszaadására is alkalmas. Ilyen készü
lékből már 150 ezret adtak el Japánban.
A készülék nyolc centiméteres, az elektronikuskönyv-szabványnak megfelelő CD-ROM (és
igény esetén CD Single Audio) lemezek lejátszá
sára alkalmas. Kétszáz megabájtos tároló kapa
citása 100 ezer A4-es oldal és/vagy 13 ezer kép,
illetve a kettő tetszés szerinti kombinációjának
tárolására alkalmas.
A Sony cég azt ígéri, hogy a Discman-nel
kompatibilis termékeket, így interaktív lemezt,
felvételre is alkalmas lemezt is ki fog fejleszteni.
A Data Discman 3,4 colos LCD képernyőjén
10 sorban, soronként 30 karakter jeleníthető
meg. Az információ egyes szavakra, kulcssza
vakra, szavak részeire végzett keresés útján,
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A cikk arra vállalkozik, hogy az elektronikus
és az ún. multimédia-dokumentumok rendkívül
gyors ütemű fejlődése és szaporodása közepet
te tájékoztassa a könyvtárosokat ezen technoló
giák jelenlegi és a közeljövőben várható állapo
táról.
A ma rendelkezésre álló elektronikus doku
mentumkezelő berendezések három típusba so
rolhatók: asztali, tv-re alapozott és hordozható
készülékek.
Az asztali kategóriába tartoznak a már jól is
mert mikroszámítógépek, így a DOS operációs
rendszerrel működő IBM PC; az Apple vállalat
Macintosh gépei, amelyek a szöveg és grafika
mellett hang, mozgókép és fénykép-minőségű
állókép előállítására is képesek; valamint a
Microsoft Multimedia PC nevű gépe, amely a
Windows operációs rendszer alatt nyújtja ugyan
ezeket a multimédia-effektusokat.
A tv-hez csatlakoztatható berendezések kö
zül a legismertebbek a Commodore CDTV-je, a
Kodak Photo CD-je és a Philips, illetve a Sony
CD-I (Compact Disolnteractive) nevű készülé
kei. Ezek igazi területe a multimédia: szinkroni
zált hangot, állóképet és mozgóképet nyújtanak,
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12 millió színváltozatban, 16 hangcsatornával.
Megjegyzendő, hogy nem csak a CD-I interaktív:
vannak CD-ROM-ra alapozott multimédia-termé
kek is, pl. a Compton kiadó Multimedia Encyclopediája, amely a 26 nyomtatott kötet tízmillió
szaván kívül 15 ezer képet, 45 mozgó jelenetet
és 60 percnyi hangot: zenét, illetve beszédet tar
talmaz egyetlen lemezen. E rendszerekben (mi
vel a CD-ROM-ra nem lehet írni) egy online
Jegyzetfüzet” ösztönzi a használót a minél aktí
vabb részvételre.
A hordozható típusok - amellett, hogy rendel
keznek az asztali gépek alapvető képességeivel
(szövegszerkesztők, táblázatkezelők, stb.) - az
elektronikus könyvet igyekeznek népszerűsíteni.
Az Apple Powerbook nevű gépe méreteivel a
könyv helyettesítésére törekedett, még ki is
kapcsol automatikusan, ha valaki az ágyban ol
vasva elalszik mellette. A további hordozható
készülékek közül a Sony kézben tartható, elem
mel és kisméretű (3,5 hüvelyk) kompakt leme
zekkel működő Data Discman Electronic Book
Player-jét érdemes kiemelni, amely a szövegen
és grafikán kívül hangot is szolgáltat.
Ami a kiadókat illeti, ők óvatosak: a gyors
fejlődés és avulás miatt nem kívánják elkötelezni
magukat egy bizonyos elektronikus formátum
mellett. Már csak azért sem, mert minden jel arra
mutat, hogy a nyomtatott forma iránti igény nem
fog megszűnni, s az elektronikus, ill. a hagyomá
nyos formátum még nagyon sokáig egymás mel
lett fog létezni. Mivel ma már a legtöbb kiadó a
nyomtatott kiadványokat géppel olvasható, elekt
ronikus szövegek alapján állítja elő, politikájuk
az, hogy az elektronikus változatot megőrzik, s
ebből később - a piaci igényeknek megfelelően
- elektronikus végterméket tudnak kifejleszteni.
A könyvtárak is csak találgatni tudnak arra
vonatkozóan, hogy az új elektronikus termékek
tekintetében milyen használói igények fognak
dominálni. Nem valószínű, hogy bármelyik ki tud
ná szorítani a már bevált dokumentumtípusokat,
hiszen szinte biztosra vehető, hogy az idősek
továbbra is a nagybetűs könyveket, az autós in
gázók pedig a hangos könyveket (hangkazettá
kat) fogják elsősorban igényelni. Az említett há
romféle típusú berendezés közül a mikroszámí
tógépek, különösen az ezekre épülő CD-ROM
szolgáltatások már annyira elterjedtek, hogy eze
ket a másik két kategória egyelőre nem veszé
lyezteti - legkevésbé a CD-I, amely kimondottan
„otthoni” berendezés.
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Az egyik amerikai kiadó (Random House
Electronic Publishing) vezetője szerint a könyv
táraknak háromféle elektronikus formátummal
lesz dolguk: a már sikeressé vált PC-kel és Macintosh-okkal olvasható „gazdag tartalmú” mű
vek, amelyeket kölcsönözni fognak; költséges
referensz művek CD-ROM-on, csak a könyv
táron belüli használatra; az olvasók otthoni be
rendezéseivel lejátszható egyszerű művek, pl.
hanganyagok, szintén kölcsönzésre. Az elektro
nikus dokumentumok online terjesztése még a
jövő dolga, de akkor sem minden könyvtár, csak
azok az egyetemi és tudományos könyvtárak
fogják tudni hasznosítani, amelyekben az online
keresés már hétköznapi gyakorlattá vált.
(Novák István)
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VALAUSKAS, Edward J.: Copyright: know your
electronic rights! = Libr.J. 117.vol. 1992. 13.no.
40-43.p. Bibliogr.
Elektronikus dokumentumok és szerzői jog:
ismerd meg a jogaidat!
Elektronikus publikáció; Szerzői jog; Szoftver

A könyvtárak az elektronikus információ intel
lektuális közvetítői és jóhiszemű felhasználói.
A szerzői jog védi a gondolatok kifejtését, de
csak abban a formában, amelyben azokat rögzí
tették. A szerzői jognak elsődleges szándéka
nem a szerzőknek nyújtott ellenszolgáltatás, bár
az a fejlődés előmozdításának leggyorsabb
módja.
A könyvtárak ugyanakkor felhatalmazást kap
tak arra, hogy a szellemi termékeket a lehető
legszabadabban és nyíltabban tegyék elérhető
vé. A könyvtáraknak - az egyébként kevés szá
mú - szerzői jogi per során sem szabad ezt
szem elől téveszteniük.
A szerzői jog a szoftvereket is védi, ha azok
eredeti szerzőséget jelentenek. Mivel a szoftve
rek könnyen reprodukálhatók, a programozók és
a szoftver-kiadók egy lépéssel tovább szeretné
nek menni és magát a médiumot kívánnák jogi
lag védeni.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

Ezekkel a törekvésekkel szemben az Ameri
kai Könyvtáregyesület kivívta, hogy az erre vo
natkozó jogszabály nem profit-orientált könyv
tárak számára lehetővé tegye a szoftverek
kölcsönzését.
Ugyanakkor ehhez a könyvtárak gyakorlatá
ban eddig ismeretlen szabályok tartoznak, ame
lyeket a szoftver csomagolására helyezett cím
kén közölnek az olvasóval. Ennek szövegét a
Kongresszusi Könyvtár Szerzői Jogi Irodája dol
gozta ki és nem az olvasó, hanem a szoftverek
fejlesztőinek érdekeit védi.
A könyvtáraknak nem szabad elfelejtkezniük
arról, hogy a szerzői jogban szereplő .jóhiszemű
felhasználás” fogalma igen tág, nem korlátozza
a könyvtárakat abban, hogy az információt
(ideértve a szoftvereket is) olvasóiknak elérhető
vé tegyék, mindaddig, amíg ezt tiszta lelkiisme
rettel teszik.
A szoftverek forgalmazóival kötött megállapo
dások cégenként mások és mások, de mindegyi
kük korlátozza a felhasználót, sok esetben úgy,
hogy arról csak a termék megszerzése után sze
rez tudomást (pl. a többszörös használatra vo
natkozóan).
A különböző számítógépes hálózatok megje
lenésével a terjesztők ilyen felhasználási szerző
déseket is kötnek annak érdekében, hogy mér
sékeljék az egyes programcsomagok eladásá
nak csökkenéséből következő veszteségeiket.
Ezek a szerződések is arra jók, hogy a könyv
tárak kedvükért feladják jogaikat, pedig a szoft
verek továbbra is szellemi termékek, amelyek
nek terjesztésére a könyvtáraknak megvan a jo
gosultsága. Mindazonáltal a könyvtárak sokszor
nem tudnak szoftvereket kölcsönözni, illetve
meg kell változtatniuk megszokott kölcsönzési
gyakorlatukat.
Mivel a szerzői jog egyhamar nem fog vál
tozni, a szoftverek fejlesztőivel való együttműkö
dés a könyvtárak egyik lehetősége. Hangsúlyoz
niuk kell, hogy a könyvtárakban való hozzáférhe
tőség végső soron a szoftverek reklámjához és
marketingjéhez is hozzájárul. Aktívan kell véde
niük jogaikat. A helyi kereskedőkkel kialakított
együttműködés csökkenti a konfliktusok lehető
ségét, és lehetővé teszi, hogy a forgalmazók
elismerjék, hogy a könyvtárak az új technológiák
katalizátorai, intellektuális és gazdasági erőforrá
sok.
(Koltay Tibor)
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SANDLER, Gregory: Talking dictionary may help
define the future of electronic publishing =
Inf.Today. 9.vol. 1992. 9.no. 24., 28.p.
A beszélő szótár sejtetni engedi az elektroni
kus publikálás jövőjét

CD-ROM; Elektronikus publikáció; Szótár

A Webster 9th New Collegiate Dictionary CDROM-kiadása (160 ezer szócikk) beszélő szótár
- 20 órányi hangfelvételt is tartalmaz, a helyes
kiejtés egér használatával hívható elő. Lehető
ség van a hangerő szabályozására, az ismétlés
re, fülhallgató használatára. A szöveget emellett
a gyengénlátók kedvéért 18 pontos nagyságban
is meg lehet jeleníteni.
A szótár CD-ROM-ja Apple számítógépekkel
kompatibilis lejátszón használható. A szükséges
hardver ezenkívül: legalább 18 MB-os Macintosh
Plus számítógép, SCSI perifériaillesztő.
A CD-ROM 1990 óta van forgalomban, eddig
kb. tízezer darab kelt el belőle. Könyvtárak és is
kolák nagy érdeklődést mutatnak iránta.
Használata igen egyszerű. A lemez tökélete
sen utánozza a nyomtatott változatot, amelynek
1600 oldalas anyagát teljes egészében tartal
mazza (a helyesírási tanácsadót, az angol nyelv
ről szóló tanulmányt is). A keresés lehet széles
körű vagy korlátozott (pl. a szótár fő részére, rö
vidítésekre, idegen szavakra, földrajzi nevekre
stb. korlátozódhat).
A cégnek más termékei is megjelentek CDROM-on. Teljes forgalmának 20%-át teszik ki az
elektronikus termékek. Olyan művek kiadását is
tervezik, amelyeknek nem is jelenik meg nyom
tatott változata. A jövő elektronikus szótárának
használója maga határozhatja majd meg, hogy a
teljes szócikk mely részeit kívánja megjeleníteni
a képernyőn.
(Hegyközi Ilona)
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TOWNLEY, Charles T.: College libraries and
resource sharing: Testing a compact disc unión
catalog = Coll.Rés.Libr. 53.vol. 1992. 5.no.
405-413.p. Bibliogr.
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CD-ROM-ra vitt központi katalógus mint a
gyarapítás egybehangolásának eszköze, főis
kolai könyvtárak hálózatában
CD-ROM; Felmérés; Főiskolai könyvtár; Könyv
tárközi kölcsönzés; Központi katalógus

Pennsylvania állam középső régiójának 17
főiskolai könyvtára konzorciumot alkot (ACLCP).
Ennek tagjai 1990 januárjától júniusáig tesztelés
re megkaptak egy-egy Intelligent Catalog mun
kaállomást és egy kísérleti CD-ROM lemezt, amely a konzorcium 7 könyvtárának több mint 1
millió bibliográfiai adatát tartalmazta (C.D.Cat).
Minden könyvtárban legalább hat hétig álltak a
munkaállomások az olvasók rendelkezésére.
A Kongresszusi Könyvtár és/vagy az OCLC
azonosítói alapján kiszűrték a duplumrekordokat,
így 35%-kai kevesebb, mintegy 700 ezer rekor
dot kaptak. A munkaállomás lehetővé teszi a
szerző, cím, tárgy szerinti, a Boole-operátoros
(kulcsszó szerinti) keresést és mesterséges in
telligencia elemeit is tartalmazza.
A konzorcium központikatalógus-programja
elé a következő célokat tűzték: 1. biztosítson
megfelelő minőségű bibliográfiai feldolgozást a
tagkönyvtárakban található anyagok azonosítá
sára; 2. felhasználóbarát hozzáférést tegyen le
hetővé; 3. felhasználóképzést biztosítson; 4. mo
tiválja a felhasználókat a rendszer felhasználá
sára és támogatására.
A tagkönyvtárak feldolgozásban és gépesí
tésben járatos munkatársaiból értékelő bizottsá
got hoztak létre, amely megállapította, hogy az
adatbázis alkalmas az anyagok azonosítására. A
duplumok kiszűrésére használt eljárást jónak és
gazdaságosnak minősítették. A rekordok 70%-a
egyébként egyetlen lelőhelyet mutatott a duplu
mok kiszűrése után.
Több nehézség támadt ugyanakkor. Az egyik
könyvtár lelőhelyadatai rosszul kerültek be az
adatbázisba, raktáriszám-problémák is felmerül
tek. Gondok voltak a címmezők rendezésével.
Az adatbázis nem volt alkalmas idegen nyelvű
folyóiratcikkek kezelésére. Nem várt eredmény
volt viszont, hogy a katalógus vizsgálata során
kiderült az idegen nyelvű anyagok diakritikus je
leinek téves kódolása, ami súlyos következmé
nyekkel járhatott volna, de így kiküszöbölhették.
A felhasználói értékelést előzetesen felkészí
tett helyi koordinátorok irányították minden
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könyvtárban. Közülük egyesek a katalógus köz
vetlen referensz-felhasználását állították közép
pontba, míg mások oktatási programokat dol
goztak ki, általában a jelentősebb kutatási tevé
kenységet igénylő kurzusok információellátását
támogatandó. A koordinátorok megfigyeléseikről
és javaslataikról naplót vezettek, és tapasz
talataikat közös értekezleten is megosztották
egymással. A felhasználók értékelő kérdőíveket
töltöttek ki.
A felhasználásban a történettudományi té
mák vezetnek, ezeket követik az egyéb bölcsé
szeti témák és a természettudományok.
A katalógus könnyű használhatósága és
gyorsasága volt a leggyakrabban kiemelt vonás.
A képernyők könnyen olvashatók és a billentyű
zet egyszerű. A legtöbb felhasználó meghatáro
zott tételre, vagy témára keresett és ezeket
könnyen meg is találta. A kulcsszó szerinti kere
sés és a mesterséges intelligencia adta lehető
ségeket kevesen használták.
Sokan nem találtak negatív vonást a központi
katalógusban, csupán azt kifogásolták, hogy a ti
zenhét közül mindössze hét könyvtár adatait tar
talmazza. A könyvtárosok közül viszont sokan
elégedetlenek voltak a rendszer sebességével a
három vagy több kulcsszóval történő keresés
esetében, mivel ezek feldolgozási ideje megha
ladhatja az egy percet.
A felhasználók 93%-a talált hasznosítható in
formációt. A meghatározott tételre történő kere
séseknek is 85%-a volt sikeres. Koordinátorok
és felhasználók több helyütt jobbnak találták a
C.D.Cat rendszert, mint az adott könyvtár online
katalógusát.
A teszt ideje alatt a közvetlen kölcsönzésre
és a más tagkönyvtárakból való személyes
kölcsönzésre bátorították az olvasókat, de ennek
felhasználása csupán 12%, igen alacsony volt. A
felhasználási szokások nem különböztek akkor
sem, ha felhasználói oktatás során ismerkedtek
meg az olvasók a rendszerrel. Továbbra is a
könyvtárközi kölcsönzés a helyben nem elérhető
anyagok megszerzésének legfőbb módja (28%).
A C.D.Cat újdonságerejét is figyelembe véve,
minden második keresés eredménye könyv
tárközi kölcsönzési kérés.
A konzorcium több könyvtárában a helyi on
line katalógus állományának mentésére is fel
kívánják használni a rendszert. Ezt a teszt alatt
sikeresen ki is próbálták. A helyi rendszerek leál
lásakor a felhasználók 31%-a könyvtárában
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Külföldi folyóirat-figyelő

olyan anyagokat talált, amelyeket a helyi kataló
gus segítségével még nem fedezett fel.
A referensz-könyvtárosok véleménye szerint
a rendszert nekik kell a felhasználóknál bevezet
niük, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a
diákok kapcsolata más egyetemekkel alkalomszerű. A helyi koordinátorok javaslatot tettek a
bevezető képernyők jobb kialakítására, ami külö
nösen fontos a rendszert helyi és központi kata
lógusként is használó négy egyetemen.
A katalógusból végzett nyomtatásnál a papír
ra fel fog kerülni egy, a figyelmet a közvetlen
kölcsönzés lehetőségére felhívó felirat, amely
vélhetően népszerűbbé teszi majd ezt a formát.
A kölcsönzést azzal is támogatni kívánják, hogy
a könyvtárosok telefonon érdeklődnek a tag
könyvtárakban, hogy valóban hozzáférhető-e a
keresett dokumentum, mindaddig, amíg a helyi
állományadatok távolról is elérhetőek lesznek.
Mindez remélhetőleg csökkenti majd a feles
leges könyvtárközi kérések számát és ezzel a
könyvtárközi kölcsönzéseket feldolgozó munka
társak jogos aggodalmát. Ugyanakkor várako
zással tekintenek egy gépi könyvtárközi kölcsön
zési űrlap kidolgozása elé.
A mesterséges intelligencia elemeit nem ked
velték sem a referensz-könyvtárosok, sem a ko
ordinátorok, és úgy találták, hogy azok inkább is
kolai, vagy közkönyvtárakban alkalmazhatók.
A rendszer továbbfejlesztése keretében faxés elektronikus postai csatlakozást is ki kívánnak
fejleszteni, és tervezik az időszaki kiadványok
központi katalógusának gépre vitelét is.
(Koltay Tibor)

Lásd még 120, 157, 173, 200-201

Mikrográfia

93/200

BRONNER, Reginaid G., Jr. - LEEK, Matthew R.:
Mining fór gold in the infomnation mountains: a
comparison of the economics and usefulness of
film and CD-ROM fór document storage, access
and distribution = Int.J.Microgr.Opt.Techn. 10.vol.
1992. 4.no. 195-200.p.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Dokumentumtárolás filmen és CD-ROM-on
CD-ROM; Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi
információkeresési rendszer; Hatékonyság; Mik
rofilm

Az új technológia nem felváltja a régit, hanem
kiegészíti. Ez a cikk a mikrofilmen és papíron tá
rolt információ digitális hordozóra történő vissza
menőleges konverziójával foglalkozik. Ennek
szükségessége akkor merül fel, ha az előbbiek
már nem képesek az igényeket kielégíteni. A
leginkább szükséges dokumentumok tárolása és
hozzáférhetősége kerül a legtöbb pénzbe. A CDROM-technológia alkalmazása előnyösnek bizo
nyulhat e tekintetben.
A „kemény” hordozón lévő képmásokat elekt
ronikus úton lehet a filmről vagy papírról a digitá
lis tárolóra átvinni. A tárolás és rendelkezésre
bocsátás
legköltséghatékonyabb
módszerét
azonban a hozzáférési igények alapján kell kivá
lasztani.
Még mindig a papír a legelteijedtebb hordo
zója a tárolt dokumentumoknak. Az összes do
kumentum mintegy 10%-a azonban filmen van
tárolva, mert igen olcsónak bizonyult. (Pl. 270 ol
dalnyi adat alaphordozója 11 centbe kerül, s a
másolat róla csupán 0,2 centbe.) A filmen való
tárolás (és elektronikus szétsugárzás) nagyon si
keresnek bizonyult, de problémát jelent többek
között az indexelés, a pontos visszakeresés, a
visszakeresés sebessége, a digitális képmás
újrahasználata.
A papíron és filmen tárolt dokumentumokat
sikeresen lehet visszamenőlegesen konvertálni
digitális hordozóra. Ha külső vállalkozóval vé
geztetjük el a munkát, a megbízás kiadásakor
tekintetbe kell venni a kért árat és a felkínált ga
ranciákat és referenciákat. Saját magunknak
csak akkor érdemes a konvertálást elvégezni (s
a szükséges berendezéseket beszerezni hozzá),
ha rendszeres, napi feladatként épül be a mun
kánkba.
A cikk felsorolja azokat a paramétereket,
amelyek alapján eldönthető, mikor érdemes a
„kemény” hordozón lévő dokumentumokat digita
lizálni, majd részletes költségadatokkal illusztrál
ja a CD-ROM-technológia alkalmazásának kifizetődését, az ISO 9660 szabvány alapján.
(Papp István)
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93/201
LALLY, Caroline: Combining microfilm and
electronic imaging = Aslib Inf. 20.vol. 1992. 9.no.
342-343. p.

Lásd még 106

Kommunikációs technikák
A mikrofilm és az elektronikus leképezés
kombinálása

Lásd 112, 130

Alakfelismerés; Mikrofilmezés

A számítógépesítés ellenére a mikrofilm a pa
pír-alapú információk leggazdaságosabb és leg
rugalmasabb tárolási lehetősége marad. A hie
delmek ellenére a mikrofilm és az ún. elektroni
kus leképezés nem záiják ki egymást, sőt a
belőlük alkotott hibrid rendszerekkel sok doku
mentumkezelési gond megoldódik.
A mikrofilm az archív, hosszútávú tárolásra
legalkalmasabb hordozó. Nagy dokumentum
mennyiség, változó minőség sem jelent gondot,
emellett tízszer gyorsabb, mint az elektronikus
leképezés. - Az elektronikus formába konvertált
dokumentumok távolra átvihetők, rugalmas szer
kesztési lehetőségeket kínálnak, más rend
szerekbe könnyen integrálhatók. - Célszerűbb
azonban, ha a két technológiát összekapcsolják,
azaz a dokumentumot mikrofilmen tárolják és
szükség - illetve lehetőség - szerint konvertálják
digitális formába. Ehhez rendelkezésre állnak olvasó-szkennelő (mikrofilmről) és felvevő-szkennelő (mikrofilmről és digitális hordozóról egya
ránt) készülékek. Ezt a tevékenységet közvetett
szkennelésnek nevezik. E megoldás előnyökkel
jár a minőség, a költségek, az adatvédelem és a
munkaszervezés terén egyaránt. Az online táro
lást pedig csak azonnali, gyakori hozzáférést
igénylő dokumentumok számára célszerű fenn
tartani.
A mikrofilmes rendszerek előnyei még: vi
szonylag alacsony kezdeti beruházást igényel
nek; a technikai fejlődés következtében nem
merülnek fel újra és újra konverziós költségek;
teljesen nyitottak, nincsenek kompatibilitási, for
mátumbeli problémák; a mikrofilmezés bevált
technológia; elismert nemzetközi szabványai
vannak; nem avul el.
A cikk a mikrofilmes-számítógépes hibrid rend
szerek alkalmazására agitál. Ismerteti az Agfa cég
optikai lemezes rendszerének hardverét, ennek
példáján illusztrálja a munkafolyamatokat.
(Hegyközi Ilona)
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K Ö N YVTÁ R G ÉP ESÍTÉS,
KÖ N YVTÁ R ÉPÜ LET

Könyvtárgépesítés általában

93/202
LARSEN, Gitté: Library automation in European
Community countries: an overview = Program.
26,vol. 1992. 4.no. 361-371.p.
Könyvtárgépesítés az Európai Közösség or
szágaiban; helyzetkép
Integrált könyvtári rendszer

Az Európai Közösség országaiban több mint
1300 nagy integrált könyvtári rendszer működik.
Ez a szám az utóbbi öt évben több mint 525%-os
növekedési arányt jelent. Az új cégek a piacnak
mintegy 36%-án jelentek meg. A nagy integrált
rendszerek terjesztőinek száma 1986-ban 12
volt, mára 30-nál többre nőtt. Több mint 3600 kis
integrált rendszert állított üzembe 40 különböző
forgalmazó egy 1991-es vizsgálat szerint az Eu
rópai Közösség Bizottságának könyvtári prog
ramja keretében. A 12 országban használatos
főbb rendszerek rövid ismertetése is szerepel a
cikkben.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő
93/203

CLEVELAND, Gary: Canadian libraries and the
emerging information network = Can.Libr.J.
49.vol. 1992. 5.no. 367-375.p. Bibliogr.
A kanadai könyvtárak és a fejlődő informá
ciós hálózat
Gépi feldolgozás könyvtárban -általában; Számí
tógép-hálózat

Az információs hálózatok izgalmas lehetősé
geket kínálnak a könyvtári szolgáltatások szá
mára, de a könyvtári alkalmazások nem jönnek
létre spontán módon, a fejlettebb hálózatok mel
léktermékeként. Annak érdekében, hogy a kana
dai könyvtári társadalom igényeit is figyelembe
tudják venni, a könyvtáraknak be kell kapcsolód
niuk a könyvtári alkalmazások kifejlesztésébe. A
cikk leírja a hozzáférhető hálózatokat és a nagysebességű hálózatok kifejlesztésére tett kezde
ményezéseket. Szintén ismerteti a kutatási háló
zatok potenciális könyvtári alkalmazásait és a
létrehozásukhoz
felhasználható
nemzetközi
szabványokat.
(Autoref.)
Lásd még 118, 123, 178, 181

Számítógépes könyvtári rendszerek

93/204

HALLMARK, Julié - GARCIA, C. Rebecca:
System migration: experiences from the field =
Inf.Technol.Libr. 11.vol. 1992. 4.no. 345-358.p.
Régi számítógépes
újakkal

rendszerek

felváltása

Integrált gépi rendszer

Egyre több könyvtár cseréli fel különböző
okok miatt régi számítógépes rendszerét egy
megfelelőbb újjal. Ez természetes és véget alig
ha érő folyamat. A cikk azokkal a rend
szerváltásokkal foglalkozik, amikor a könyvtár
nem a régi rendszerét fejlesztette tovább, hanem

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

egy más cégére tért át. 33 olyan könyvtárral ké
szült interjú, amely új rendszert vezetett be.
A rendszercsere okai között a következők
szerepeltek (az említés gyakorisága sorrendjé
ben): a funkcionalitás fokozása, a hardver kapa
citásának növelése, a könyvtári tevékenység ki
terjedése, a bizalomvesztés a korábbi eladóban,
a karbantartó szolgálat hiánya, megoldatlan
problémák a rendszerben, megszűnt az eladó
cég, használói panaszok, magas üzemeltetési
költségek.
A váltás végrehajtására nem minden könyv
tár készített tervet; a terv hiánya azokra a könyv
tárakra volt jellemző, amelyek jogi vagy gazda
sági nehézségekkel birkóztak. A tervezés folya
matában néhol csak egy-két vezető, máshol
nagyobb team vett részt, esetenként külső in
tézmények, szakértők bevonásával. Igen lénye
gesnek bizonyult, hogy az érdekeltek kellő tájé
koztatást kapjanak.
A váltás tényleges lebonyolításában a könyv
tárak több mint fele nem volt képes betartani a
kitűzött határidőt. Viszont gyakorlatilag nem je
lentett időkiesést az áttérés, mert a könyvtárak
zöme párhuzamosan futtatta az újat a régivel
vagy háttérrendszerre támaszkodhatott.
Az áttérés legbonyolultabb és legfontosabb
része a könyvtár bibliográfiai adatbázisának az
átemelése. A problémák fő oka az, hogy az
egyes rendszerek más- és másképpen kezelik a
rekordokat.
A rendszercsere általában hardver-kiadások
kal is járt, bár több könyvtárnak sikerült a régi
eszközöket is felhasználnia. A legtöbb helyen
egyidejűleg fejlesztették a távközlési eszközöket
is. Esetenként újrakábelezés és újracímkézés (ál
talában vonalkódra) is szükségesnek mutatkozott.
Nagy súlyt helyeztek a kiképzésre a rend
szerváltás során. Az eladó maga is részt vett a
személyzet felkészítésében, ez azonban nem
járt mindenütt döccenők nélkül. Csak a könyv
tárak fele szervezett külön programot a haszná
lókat megtanítani az új rendszerre.
Az új rendszer bevezetését sokhelyütt propa
gandakampány kísérte; másutt viszont visszafo
gottabbak voltak, félvén az esetleges zavaroktól.
A régi eladókkal való kapcsolatra jellemző,
hogy a könyvtárak negyede elégedett, fele közöm
bös és ismét negyede elégedetlen volt velük. Az új
eladókhoz való viszony sem alakult azonban fel
hőtlenül; a könyvtárak mindenesetre óvatosabbakká váltak korábbi tapasztalataik alapján.
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Az áttéréshez adható tanácsok közül néhány:
érdemes összekapcsolni állományellenőrzéssel,
írásban rögzítendő az adatbeviteli eljárás, a sze
mélyzetet érdekeltté kell tenni és alaposan meg
kell ismertetni a rendszerrel, az eladóval jó üzleti
kapcsolatot kell kialakítani stb.
(Papp István)

93/205

MOSCOSO, Purificación - RIOS, Yolanda: Uso
de sistemas automatizados en las bibliotecas
universitarias espanolas = Rev.Esp.Doc.Cient.
14.vol. 1991.3.no. 326-339.p.
Rés. angol nyelven.
Számítógépes könyvtári rendszerek haszná
lata a spanyol egyetemi könyvtárakban
Egyetemi könyvtár; Formátum -gépi; Gépi
könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; Számí
tógépesítés

Az Európai Közösség kezdeményezésére
1986-ban készült felmérések 1990-es aktualizá
lása sok területen mutat jelentős változást. 39
spanyol egyetemi könyvtár közül 16-ban van je
len a számítógépesítés (41 t ó ) .
A mágneses adathordozón rögzített össze
sen 753 ezer bibliográfiai tételből közel 300 ezer
DMARC, 192 ezer IBERMARC, 188 ezer CATMARC és 17 ezer UNIMARC formátumú (a téte
lek döntő többsége monográfiákra, s alig 60 ezer
periodikumra vonatkozik).
Az egyetemi területen láthatóan vezető
DOBIS/LIBIS rendszer a közkönyvtárakban is
fontos szerepet játszik (23%-os előfordulással),
ám a szakkönyvtárak közül sehol sem fordul elő.
Ott q SABINI a leggyakoribb.
A számítógépesített egyetemi könyvtárak mind
egyikében működik a katalogizáló modul. Második
helyen (86%-os előfordulással) az OPAC áll. A
könyvtárak fele használja a szerzeményezési,
harmada a kölcsönzési modulokat. A számítógé
pes rendszer a könyvtárak 20%-ában segíti az
előfizetést, és mindössze egy könyvtár használja
rendszerét a könyvtárközi kölcsönzésben is.
Az adatbázis-feltöltés forrásai közül az egye
temi könyvtárak használják leginkább az online
és CD-ROM adatbázisokat. Más könyvtárak ka
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talógusait adatforrásként az egyetemi könyv
tárak csak igen kevéssé, míg a közkönyvtárak
az adatbázisokkal közel azonos mértékben
használják. A bibliográfiák használata valamivel
jelentékenyebb az egyetemi, s kisebb a köz
könyvtárak esetében. A szakkönyvtárak egyenlő
kis mértékben használják a bibliográfiákat és ka
talógusokat, szignifikánsan magasabb az adat
bázisok használata. Az egyetemi és a szakkönyvtárak inkább rekordonként töltenek le ada
tokat, míg a közkönyvtárak gyakrabban élnek a
fájl-áttöltés módszerével.
A retrokonverzió terén igen nagy az egyetemi
könyvtárak elmaradása: 60%-ukban folyik ilyen
tevékenység, mindössze egy könyvtár fejezte
be, 26% pedig még el sem kezdte katalógusai
nak géppel olvashatóvá tételét. A retrokonverzió
az esetek többségében saját munkát jelent, 2020% fordul külső cég szolgáltatásához, illetve
használ adatbázisokat e célra.
Az új technológiák használata a spanyol
egyetemi könyvtárakban elsősorban CD-ROM
használatot jelent (a könyvtárak 80%-ában). Ezt
a könyvtárak háromnegyedében bibliográfiai ke
resésre, közel felében katalogizálásra, 40%ában gyarapításra, harmadában retrokonverziós
célokra és 20%-ában könyvtárközi kölcsönzésre
használják. Új technológiának számít még a fax (a
könyvtárak háromnegyedében), az online adatbá
zis-lekérdezés (a könyvtárak közel felében). Elekt
ronikus levelezést a könyvtárak 40%-a használ,
egyetlen könyvtárban van videotex-alkalmazás.
Fontos szerepet játszik a DOBIS/LIBIS rend
szert használó könyvtárakat összekötő hálózat,
melynek központjában (az oviedói egyetemen)
valamennyi résztvevő központi katalógusát tart
ják fenn. A katalógus nyilvános csomagkapcsolt
hálózaton (X.25), 4800 bps sebességű vonalon
érhető el. A hálózat célja a központi katalógus
fenntartása és hozzáférésének biztosítása, a re
kordcsere lehetővé tételével a feldolgozás-duplikálás elkerülése és az európai színvonalú infor
mációs összeköttetés biztosítása. E hálózat mel
lett rövidesen működésbe lép az egyetemi
könyvtárak hálózata (REBIUN), melynek fő célja a
könyvtárközi kölcsönzés, a központi lelőhelyjegy
zék és a katalogizálásban való együttműködés elő
segítése. A DOBIS/LIBIS hálózatban hét, a
REBIUN-ban kilenc résztvevő egyetem van (két
egyetemi könyvtár mindkét hálózat tagja).
1986 óta megnövekedett a készen kapható
rendszerek kínálata. Az akkor kínált SABINI,

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

DOBIS/LIBIS és ALEPH mellé mostanra piacra
lépett az ABSYS, PALS és a VTLS. Néhány
egyetemi könyvtár épp most döntött a LIBER
TÁS mellett, és a Nemzeti Könyvtár számára
fejlesztett ILIADA is kereskedelmi terjesztésre
készül. A DOBIS/LIBIS terjedését a számos
egyetemen rendelkezésre álló IBM gépek, és az
egyetemi könyvtáraknak az egyetem meglévő
rendszereit kihasználó törekvései magyarázzák
elsősorban. Érdemes megjegyezni, hogy 1986ban tíz egyetemi könyvtár tervezett ad hoc rend
szert, ám ma ezek közül csak kettő működik. A
formátumok tekintetében lényeges változás a
DMARC növekvő használata (a DOBIS/LIBIS in
stallációk eredményeként). Most 9 egyetemi
könyvtár használja a DMARC, 6 az IBERMARC,
3 a CATMARC és egy az UNIMARC formátumot.
1986-ban a szerzeményezés volt még a leg
elterjedtebb modul, ma egyértelműen a katalogi
zálás és az OPAC az; míg 86-ban gyakorlatilag
még nem létezett, ma a 15 gépesített egyetemi
könyvtár közül 13-ban működik. A katalán egye
temek központi folyóiratkatalógusa, amely 1986ban terv volt, ma valóság. A monográfia-rekor
dok száma megnégyszereződött, ám lényege
sen kisebb ütemű a periodikumok növekedése,
mivel a DOBIS/LIBIS rendszert használó könyv
tárak nem automatizálják a periodikum-nyilvántartást. A retrokonverzió nagyobb ütemű megin
dításához hiányoznak a személyi és anyagi felté
telek. Az új szolgáltatások közül az adatbázisok
online elérése a legjelentősebb.
(Mohor Jenő)

93/206
RORISSA, Abebe - BAMUHIIGA, Bemard B. CHISENGA, Justin [et al.j: ABNCD+: a prototype
fór an integrated information storage and
retrieval system = Microcomp.Inf.Manage. 9.vol.
1992. 3.no. 137-159.p.
ABNCD+: Egy integrált információkeresési
rendszer prototípusa
File-szervezés -gépi; Integrált gépi rendszer

A cikk azt ismerteti, hogy 1. milyen módsze
rekkel lehet egy információtárolási és -keresési
rendszert integrálni; 2. hogyan építhetők és bő
víthetők helyi/intézményi adatbázisok más, ere

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

detileg eltérő szoftverrel készült adatbázisokból
kinyert és letöltött rekordokból vagy szegmen
sekből; 3. hogyan generálhatók információs
termékek és szolgáltatások egy integrált adatbá
zisból; és 4. hogyan valósítható meg forrásmeg
osztás a könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek között adatbázisok és szoftver cseréjével.
Kiemelten ismerteti az adatbázisok összevo
násának néhány problémáját.
(Autoref.)

93/207
BUSTION, Marifran - HIGHSMITH, Anne L.:
Incorporating
binding operations intő an
integrated library system = Ser.Libr. 20.vol. 1991.
4.no. 25-33.p.
A köttetési nyilvántartás automatizálása a
NOTIS integrált könyvtári rendszerben
Integrált gépi rendszer; Köttetési nyilvántartás

A Texas A and M University Sterling C. Evans
könyvtárában gépi köttetési nyilvántartást vezet
nek, a NOTIS integrált könyvtári rendszer kere
tében. Ezt a kölcsönzési és a megrendelési/kifizetési/beérkezési nyilvántartásokban szereplő
„pszeudohasználó” és „művelet dátuma” funk
ciók használatával érték el. Háromféle üzenet ér
tesíti a használókat az online nyilvános képer
nyőkön arról, hogy az adott pillanatban hol talál
ható a dokumentum. A köttetési részlegben a
munkafolyamat nyomonkövetésére a SAS (Statistical Analysis System) programot fejlesztették
ki. Ez a köttetendő dokumentumok hatékonyabb
feldolgozását eredményezte, sok esetben meg
szűnt a papíron történő nyilvántartás, és gyorsan
és pontosan hozzáférhetővé váltak a kötés
egyes stádiumaira vonatkozó információk. Egy
helyre kerültek a kötésre vonatkozó információk,
és a dátummal kapcsolatos funkciót kiegészítés
képpen más dokumentumokra és információhor
dozókra (például hírlapokra) is felhasználták.
Néhány funkció esetében folytatódnak a kézi
nyilvántartások, például a tényleges kötés fizikai
jellemzői (szín, méret) esetében. Bár a kötési
funkciók továbbra is munkaigényes műveletek,
újabb erőfeszítések történnek a funkciók gépesí
tésére a lehetőségek szerint.
(Autoref.)

345

93/208
KATSURA, E. - TAKASU, A. - HARA, S. [et al.:
Design considerations for capturing an electronic
library = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no.
99-112.p. Bibliogr. 20 tétel.
Tervezési szempontok elektronikus könyvtár
létesítéséhez
Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus könyvtár;
Figyelőszolgálat; Gyorstájékoztatás; Szoftver

A CyberMagazine nevű elektronikus könyvtári
rendszer létrehozásának tervezési alapelveit és
elméleti hátterét ismerteti a cikk. A CyberMagazi
ne a használóknak azt a fajta hozzáférést képes
nyújtani, amely jelenleg a nyomtatott dokumentu
mokból való információszerzés során általában
használatos. A cikk ismerteti a CyberMagazine
szoftverének architektúráját. Kitér a multimédia
adatok kezelésével és manipulálásával kapcso
latos elméleti háttérre és más kapcsolódó kérdé
sekre is. A cikk illusztrálja az elektronikus könyv
tár létrehozásának kutatási-fejlesztési filozófiáját
is. A rendszer bővítésének tervezett területei:
gyorstájékoztatás, dokumentumszolgáltatás stb.
(Autoref. alapján)
Lásd még 169, 172

terfészét vizsgálja a használóbarát jelleg, a
használók képzése, az output szabályozása és a
dokumentáció szempontjából. Az értékelés célja,
hogy megállapítsák, kényelmesen használható-e
a Micro CDS/ISIS mindenféle használó (kezdők,
középhaladók és tapasztaltak) által. Következte
tése: a Micro CDS/ISIS alkalmasabb a középha
ladók és a tapasztaltak számára, mint a kezdők
számára.
(Autoref.)

93/210
SIEVERTS, E.G. HOFSTEDE, M. LOBBESTAEL, G. [et al.]: Software for
information storage and retrieval tested,
evaluated and compared. Part 5. Personal
information managers, Hypertext and Relevance
ranking programs = EI.Libr. 10.vol. 1992. 6.no.
339-357.p. Bibliogr.
információtárolásra és -keresésre szolgáló
szoftverek tesztelése, értékelése és összeha
sonlítása. 5. rész. Egyéni információkezelő,
hiperszöveg- és relevancia-rangsoroló prog
ramok.
Az 1-4. részt lásd: 92/193, 92/304, 92/384,
93/097.
Egyéni dokumentáció; Hiperszöveg; Információ
keresési rendszer értékelése; Kisszámítógép;
Szoftver

Számítógép-szoftver

93/209
PERERA, Pradeepa: Micro CDS/ISIS: a critical
appraisal of its search interface = Program.
26.vol. 1992. 4.no. 373-386.p. Bibliogr. 13 tétel.
A Micro-CDS/ISIS keresési interfészének kriti
kai értékelése
Gépi információkeresés; Szoftver

A Micro CDS/ISiS szoftvercsomagot az
Unesco terjeszti nem profit-orientált intézmények
között, ingyenesen. Alkalmas nem numerikus,
változó hosszúságú, szöveges információk ke
zelésére. Ez a cikk a 2.3-as változat keresési in
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A cikksorozat ötödik részében hét program
tesztelési eredményeit ismertetik. Ez esetben
személyes információkezelő (3by5/RediReference, askSam, Dayflo Tracker, Ize), hiperszövegkezelő (Folio Views, Hyper KRS/HyperCard;
egyébként az askSam, az Ize és a Personal Librarian is rendelkezik hiperszöveg lehetőségé
vel), és relevancia-rangsoroló (Personal Librarian) programokról olvasható 100-100 tény táblá
zatos formában, illetve az egyes rendszerek
ismertetése külön-külön. Minden program MSDOS operációs rendszerben működik, a Perso
nal Librarian Windows-ban és néhány más rend
szerben is.
(Autoref.)
Lásd még 141, 162, 167

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

A jövő könyvtára

93/211
VAN TRIER, Gerard M.: The future of libraries
and information Services: report of a Delphi
study = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 3.no.
205-215.p.

információs láncban résztvevők szerepköre lé
nyegében változatlan marad. Ennek ellenére a
kommunikációs csatornák rövidebbek lesznek,
az új csatornákat (szerző - végső felhasználó,
kiadó - végső felhasználó) jobban kihasználják
majd; a verseny növekedése - különösen az in
formációterjesztés terén - némi feszültséget fog
okozni.
(Autoref.)

A könyvtárak és tájékoztató szolgáltatások
jövője; beszámoló egy Delphi-vizsgálatról
Elektronikus könyv; Igénykutatás dokumentációs
szolgáltatásokra; Információáramlás; Információ
hordozó; Prognózis

1991-ben a Holland Könyvtári és Tájékoz
tatási Tanács (RABIN) Delphi-vizsgálatot kezde
ményezett arról, hogy milyen lesz az információs
lánc 2000-ben, milyenek lesznek logisztikai vo
natkozásai, és mennyiben felel majd meg egy
másnak a kínálat és a kereslet. A kérdőíves
vizsgálatban orvostudományi, jogi szakemberek
és az általános közönség vett részt. A tapasz
talatokat három, a válaszolók közül kiválasztott
szakértői csoport kommentálta.
Az információs szektorban fokozatos, nem
radikális változás várható, az elektronikus infor
máció növekvő jelentősége és haszna követ
keztében. A különböző információk és hordozók
használata várhatóan évente 1-4 %-kal nő. Az

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Lásd még 195

Kiadói tevékenység
Lásd 197-198
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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 Documentation (IN)
ARBIDO-R. - ARBIDO-R. (CH)
Aslib Inf. - Aslib Information (GB)
Aslib Proc. - Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr. - Audiovisual Librarian (GB)
Austr.Libr.J. - Australian Library Journal (AU)
Bibi.Info - Bibliotheks Info (DE)
Bibliotéka - Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz - Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst- Bibliotheksdienst (DE)
Boll.Inf.Assoc.ltal.Bibl. - Bolletino d’lnformazioni - Associazione Italiana Biblioteche (IT)
Buch Bibi. - Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. - Bulletin des Bibliothéques de Francé
(FR)
Bull.Med.Libr.Assoc. - Bulletin of the Medical Library
Association (US)
Can.Libr.J. - Canadian Library Journal (CA)
Cat.Classif.Q. - Cataloguing and Classification Quarterly (US)
Coll.Rés.Libr. - College and Research Libraries (US)
Doc.Bibl. - Documentation et Bibliothéques (CA)
Documentaliste- Documentaliste (FR)
El.Libr. - Electronic Libraries (I)
IF L A J .-IF L A Journal (I)
Inf.Serv.Use - Information Services and Use (I)
Inf.Technol.Libr. - Information Technology and Libra
ries (US)
Inf.Today - Information Today (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. - International Cataloguing and Bibliographic Control (I)
Int.Classif. - International Classification (I)
Int.J.Microgr.Opt.Techn. - International Journal of Micrographics and Optical Technology (I)
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J.Acad.Librariansh. - The Journal of Academic Librarianship (US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. - Journal of the American Society
fór Information Science (US)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. - Journal of Education fór Library
and Information Science (US)
J.Inf.Sci. - Journal of Information Science (GB)
Kirjastolehti - Kirjastolehti (FI)
Kn.lnf. - Knőnice a Informácie (CS)
LIBER Q. - The LIBER Quarterly (I)
Libr.Congr.Inf.Bull. - Library of Congress Information
Bulletin (US)
Libr.Inf.Res.News - Library and Information Research
News (GB)
Libr. J. - Library Journal (US)
Libr.Rév. - Library Review (GB)
Local Stud.Libr. - The Local Studies Librarian (GB)
Microcomp.Inf.Manage. - Microcomputers fór Infor
mation Management (US)
Nachr.Dok. - Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nat.Libr.News - National Libraries News (CA)
Naucn.Teh.Bibl. - Naucnye i Tehniceskie Biblioteki
(RU)
Online Rév. - Online Review (I)
Program - Program (GB)
Rev.Esp.Doc.Cient. - Revista Espanola de Documentación Científica (ES)
RQ - RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. - Scandinavian Public Library
Quarterly (Sx)
Schulbibl.Aktuell - Schulbibliothek Aktuell (DE)
Sci.Technol.Libr. - Science and Technology Libraries
(US)
Ser.Libr. - The Serials Librarian (U>S)
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. - Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (DE)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Kérések a Könyvtári Figyelő szerzőihez, közre
m űködőihez

♦

Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elm életi és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi
könyvtárügy legfontosabb esem ényeivel, kutatási eredm ényeivel, valam int szakm ai ki
adványok bem utatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti m egközelítésű írásokat vár
közlésre.

♦

Ha önnek m ár van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valam ely Ö nnek fontos, s
lapunk profiljába illeszkedő tém áról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot.
Szívesen fogadjuk az általános érdeklődésre, m egfontolásra szám ot tartó írásokat a
következő m űfajokban: tanulm ányok, töm örítések, szem lék, referátum ok, könyvis
m ertetések, hírek, beszám olók.

♦

A terjedelm et és a határidőt a szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.

♦

További kéréseink: a tanulm ányokat - ha lehet - tagolják alcím ekkel, a hivatkozásokat
szám ozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulm ányokhoz
szíveskedjenek m ellékelni egy 10 m ondatos tartalm i összefoglalást is az idegen nyelvű
rezüm ékhez.

♦

Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül szük
séges esetben tudunk közölni és kizárólag jó m inőségű, tónusos, m ásolásra alkalm as
m inőségű illusztrációt, ábrát tud u nk 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
esetben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lem ezt küldjenek, s m ellékeljék a
cikk nyom tatott változatát is. A z adatállom ányokat szíveskedjenek ASC II kódban elm en
teni. A lem ezt visszaküldjük.

♦

A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szer
zőket. Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a m unkahelyi és a lakáscím üket,
valam int a telefonszám ukat.

Köszönettel
a lap szerkesztői

ÁRA: 180.-FI

Közérdekű tájékoztatás a könyvtárakban Dániában,
Magyarországon
Hogyan alkalmazkodnak a könyvtárak a változásokhoz.
Állásvadászat, avagy...
A szépirodalom bibliográfiai számbavétele

The hrstory of foundations
The National Agricultural Library (Budapest) and the
information supply to agriculture
The libraries of ecclesiastic schools: pást, present,
future
Presidential libraries in the US: from Roosevelt
to Bush

Die Geschichte dér Stiftungen.
Die Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek (Buda
pest) und die Informationsversorgung ín dér Landwirtschaft
Die Bíbliotheken dér kirchlichen Schulen: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Die Prasidentenbibliotheken in den USA: von Roosevelt
bis Bush

