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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 mezőgazda- 
sági dokumentációban is végbement a régi és az

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.

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 est 
című, a Special Libraries Associations 1992. júniusi San 
Francisco-i konferenciáján elhangzott előadását Prőhle Éva 
tömöritette

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
ják 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 segély- 
program 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

A Házelnök jóváhagyta a Frost Task Force 
létrehozását, és megbízta a Kongresszusi Könyv
tár Kongresszusi Kutató Központját (Congres- 
sional Research Service of the Library of Con- 
gress) 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 szak- 
könyvtárrá 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 Con- 
gress) 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 Com- 
mittee 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 ösz- 
szeg 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 infra- 
sturktúra 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 Mar- 
schall Fund és a John D. and Catherine T. Mac- 
Arthur 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

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 állomány- 
gyarapításban, 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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