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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.
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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

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

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

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

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)

93/130

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

93/131

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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