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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KÖ NYVTÁR ÉS fÁ J É K Ó Z tA rÁ S Ö G Y

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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Külföldi folyóirat-figyelő

- 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)
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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.

