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Az utóbbi években nagy erőfeszítéseket tet
tek a dán közművelődési könyvtárak az állam, az 
önkormányzatok és a polgárok közötti informá
cióközvetítés területén. Erről a tevékenységről a 
külföldi szaksajtó alig számolt be; az alábbiak a 
dán szakirodalom feldolgozásán, valamint né
hány, e területen példaszerűen működő dániai 
könyvtárban szerzett tapasztalatokon alapulnak.

1. Bevezetés

A dán könyvtárakban még nincs hosszú múlt
ja a nyilvános és helyi információk közvetítésé
nek; csak a 70-es években nyílt sok könyvtárban 
ún. „községi sarok” a helyi lakosság információi
gényének kielégítésére. Ezt a fejleményt tu
lajdonképpen az 1970-es önkormányzati reform 
váltotta ki, amelynek során az önkormányzatok 
száma 1063-ról 277-re csökkent, a helyi képvise
lők száma pedig 15 000-ről 6000-re. A reform cél
ja az volt, hogy megerősítse az önkormányzato
kat és hatékonyabbá tegye az adminisztrációt, 
ugyanakkor azonban akadályozta -  az új közsé
gek méretei miatt -  a polgárok és az önkormány
zatok közötti kapcsolatot. Az információk hiánya 
miatt sok ember úgy érezte, kizárták a helyi politi
kából. Ezen a helyzeten egy 1977-ben hozott tör
vény igyekezett segíteni, amely kötelezte az ön- 
kormányzatokat, hogy a község életének külön
böző területein helyzetelemzéseket és fejlesztési 
terveket dolgozzanak ki, s hozzák ezeket nyilvá

nosságra, hogy a lakosság beleszólhasson az őt 
érintő ügyekbe.

Az évente hozott törvények száma egyre nőtt, 
s ennek következtében szükségessé vált 1978- 
ban külön állami információs szolgálatot létre
hozni a lakosság tájékoztatására.

Koppenhága önkormányzata 1975-ben nyi
totta meg információs irodáját, amelyben sok 
könyvtár a maga konkurenciáját látta. Könyvtári 
keretek között 1977-ben nyílt meg az első közös
ségi információs szolgálat Lyngby-Tárbaekben, 
majd több más helyen. Roskildeben a gyerekek
kel való foglalkozásra helyezték a hangsúlyt, Her- 
ningben pedig az elektronikus adatfeldolgozásra. 
Az utóbbi kapcsán a vállalkozási információs szol
gáltatások is számításba jöttek, helyhiány miatt 
azonban jelen közlemény nem térhet ki ezekre.

2. Mi értendő samfundsinformation alatt?

A samfundsinformation kifejezés nem tekint
hető egyszerűen a community Information (kö
zösségi vagy közhasznú információ) megfelelőjé
nek. Az utóbbi alatt inkább helyi jellegű informá
ciók értendők, míg az előbbi az önkormányzati és 
állami információra helyezi a hangsúlyt. A sam- 
fundsinformationba beleértendő a nyilvános, de a 
nem nyilvános forrásokból származó információ 
is, amelyre a polgároknak szükségük van ahhoz, 
hogy politikai érdekeiket érvényesíthessék, a 
döntési folyamatokat befolyásolhassák és életkö
rülményeiket megjavíthassák.

A könyvtáraknak ezért folyamatosan kell 
gyűjteniük az állami és önkormányzati jogszabá
lyokat, határozatokat, fejlesztési terveket stb. tar
talmazó publikációkat, s a társadalmi szervezetek 
számára lehetővé kell tenniük, hogy céljaikról és 
tevékenységükről tájékoztathassák a nagyközön
séget. Az 1983-as könyvtári törvény ezt kötelező
en előírja a közművelődési könyvtárak számára.

A könyvtár semmiféle cenzúrát nem gyakorol
hat az anyagok begyűjtése és rendelkezésre bo
csátása során, még a legellentmondásosabb né
zeteket is a nyilvánosság elé kell tárnia.
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A samfundsinformationban jelen van az álla
mi és önkormányzati (nyilvános) információ mel
lett a nem-nyilvános információ is, azaz a hatósá
goktól független szervezetektől származó infor
máció is. Az utóbbin belül helyet kap a nyilvános 
információra közvetlenül reagáló elleninformáció, 
valamint az alternatív információ is, amely a tár
sadalommal szemben kritikusan lép fel és meg
változtatására törekszik.

3. A könyvtári törvény és az információközve
títésre vonatkozó javaslatok

A dán könyvtárügy nagy hazai és külföldi te
kintélyét az 1920-as, majd az 1964-es törvény, s 
az utóbbinak az 1983-as módosítása alapozta 
meg. Az 1964-es törvény már megfogalmazza a 
könyvtárak információs szerepét is, minimumként 
a hagyományos referensz-szoigálatot előírva. Az 
1983-as módosítás ennél tovább megy, s a célo
kat meghatározó első paragrafusában előírja, 
hogy a könyvtárak kötelesek közvetíteni az ön- 
kormányzati és állami információkat, valamint a 
társadalmi viszonyokra vonatkozó információkat.

A miniszterelnök a 70-es évek második felé
ben egy bizottságot állított fel azzal a céllal, te
gyen javaslatokat arra, miképpen lehetne a lakos
ságot a jogszabályokról és más, a nyilvánosságot 
érintő rendelkezésekről jobban informálni. A bi
zottság megkülönböztette az újonnan megjelenő 
anyagokról szóló információt, a meglévő anyagról 
szóló ismétlődő információt, s különösen fontos
ként az ún. szituáció-információt, amely a külön
böző élethelyzetekben lévő polgároknak (nyugdí
jasok, vállalkozók stb.) nyújt segítséget. Ideális az 
lenne, ha minden önkormányzat felállítaná a 
maga központi tájékoztató irodáját, de a bizottság 
az önálló irodák alternatívájaként a könyvtárak 
bevonását is felvetette. A belügyminisztérium 
munkabizottsága is támogatta a könyvtárak ilyen 
irányú szerepbővülését, annál is inkább, mivel 
csak a legnagyobb önkormányzatok rendel
keznek megfelelő anyagi eszközökkel önálló iro
dák felállításához. A bizottság azért tartotta alkal
masnak a könyvtárakat, hogy helyi információs 
központokként működjenek, mert mindenki előtt 
nyitva állnak, hosszabb a nyitvatartási idejük, 
mint a hatóságoké, fiókhálózatuk révén széle
sebb körben érintkeznek a lakossággal, számos 
polgár semleges intézménynek tekinti őket, ahol

célszerű tájékozódni a hivatal felkeresése előtt; 
sokan látogatják a könyvtárakat egyéb célból 
(előadások, koncertek stb.) is.

Természetesen egyik bizottság sem közelített 
a problémához a sajátos könyvtári szempontokra 
tekintettel. A kulturális miniszter 1976-ban felállí
totta az új könyvtári törvényt előkészítő bizottsá
got, amelynek egyik albizottsága a közműve
lődési könyvtárak céljaival és feladataival foglal
kozott. Az albizottság -  támaszkodva a, 
miniszterelnöki és a belügyminiszteri bizottságok 
megállapításaira -  azt javasolta, hogy a közmű
velődési könyvtárak fejlesszék ki az önkormány
zati, állami és más társadalmi információ alátá
masztására irányuló tevékenységüket. Továbbá 
javasolta, hogy a samfundsinformationnal foglal
kozó könyvtárosok alapos továbbképzésben ré
szesüljenek, s ismerkedjenek meg a helyi közi
gazgatás feladataival és munkamódszereivel; 
összeállította a könyvtárak számára a legfonto
sabb állami és helyi kiadványok jegyzékét is. Tá
maszkodva az angol információs központok ta
pasztalataira, hangsúlyozza a szolgáltatások fala
kon kívülre vitelét (outreach), valamint szakértők 
(jogászok, szociális munkások stb.) bevonását 
(inreach).

A könyvtári törvényelőkészítő bizottság elfo
gadta az albizottság javaslatát, s maga is a sam- 
fundsinformation könyvtári ellátása mellett állt ki. 
Célszerűnek tartotta, hogy az önkormányzatok 
kössenek külön szerződést erre könyvtáraikkal. 
Ennek alapján a könyvtárak folyamatosan meg
kapnák a legfrissebb anyagokat, ők pedig vállal
nák ezek feldolgozását. Az állami információs 
anyagokat az állam információs szolgálata juttas
sa el a könyvtárakhoz. A helyi társadalmi szerve
ződések pedig kapjanak ugyanolyan lehetőséget 
a könyvtáraktól információik közzétételére, mint a 
hivatalos nyilvánosság.

Az előkészítő munkák eredményeképpen az 
1983-as törvénymódosítás a könyvtárakat a kö
zösségi információk aktív közvetítésével bízta 
meg.

4. A nyilvános információra vonatkozó javas
latok

Figyelmet érdemel az a két javaslat, amelyek 
közül az egyik a könyvtárak szerepével foglal
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kozik a nyilvános információ terjesztésében, a 
másik pedig az állami információs központtal.

A közművelődési könyvtárak szerepét a nyil
vános információk közvetítésében egy 1982-ben 
közzétett jelentés vizsgálta meg, s tett javaslato
kat fejlesztésére. 1980-ban minden könyvtár kér
dőívet kapott (98%-uk válaszolt is), s a válaszok
ból a következő kép kerekedett ki: Gyakorlatilag 
minden könyvtárban megtalálhatók az önkor
mányzati, hivatali és állami kiadványok, viszont 
csak 5 könyvtár vállalta hivatalos űrlapok, nyom
tatványok terjesztését. Községi sarkot a könyv
tárak 56%-a rendezett be, egyharmaduk tájékoz
tatott a sajtó révén erről a szolgáltatásáról vagy 
rendezett kiállításokat aktuális témákról.

Az önkormányzatok 66%-a kötött külön meg
állapodást könyvtárával az anyagok rendszeres 
átadásáról, s 5 önkormányzat külön felelőst jelölt 
ki a könyvtárral való kapcsolattartásra. A könyv
tárak többsége az általános munkamenetbe in
tegrálta ezt a szolgáltatást, de 61 könyvtár külön 
munkatársat bízott meg ennek az anyagnak a ke
zelésével és az önkormányzati kapcsolatok gon
dozásával.

A jelentést előterjesztő bizottság szerint to
vább kell javítani a legtöbb könyvtárban a nyilvá
nos információk közvetítését és erősíteni az ön- 
kormányzattal való együttműködést. Mindenhol 
meg kell kötni a megállapodást a hivatalos anya
gok átadásáról az önkormányzatokkal, az állami 
anyagok esetében pedig meg kell szervezni köz
ponti regisztrációjukat és szétosztásukat. Az álla
mi információs központ szolgáltatásait ki kell épí
teni, s meg kell erősíteni a hivatalok és hatósá
gok, valamint a könyvtárak kooperációját.

A jelentés és a javaslatok kritikusai szóvá te
szik, hogy a könyvtáraknak törvényadta joguk és 
kötelességük, hogy az automatikusan megküldött 
hivatalos anyagok helyett kultúrpolitikai feladatuk
nak jobban megfelelő kiadványokat illesszenek 
állományukba, továbbá, hogy a nyilvános-hivatali 
információra olyan nagy hangsúly esik, hogy a 
nem nyilvános, helyi társadalmi információ a hát
térbe szorul.

1985-ben szükség mutatkozott az állami in
formációs szolgálat újjászervezésére. Az erre 
vonatkozó jelentés 1987-ben jelent meg. Ez meg
állapította, hogy a minisztériumok információs te
vékenysége 1977 óta -  az akkor tett ajánlások 
alapján -  megjavult, azonban éppen az új tör
vények előkészítéséről nincsenek kielégítő infor
mációk. Célszerű lenne a törvényjavaslat beter

jesztésével egyidejűleg arról is gondoskodni, ho
gyan kell róla a közvéleményt tájékoztatni.

Nagy lépések történtek az önkormányzati in
formációs szolgálatok kiépítése terén azon elv 
szerint, hogy az információt el kell juttatni a polgá
rokhoz, s a helyi közigazgatást polgárközelivé kell 
átformálni. A helyi tájékoztatási központok a ta
nácsházán, külön irodákban vagy a könyv
tárakban jöttek létre.

A továbbiakban fontos lenne az állami ható
ságok s az önkormányzatok ilyen irányú együtt
működését fejleszteni. Egyebekben pedig meg
valósítani a közművelődési könyvtárakkal foglal
kozó jelentés javaslatait.

Ami az állami információs szolgálatot illeti, a 
jelentés több kezdeményezést vár tőle, különö
sen az információval megcélzott polgárok, cso
portok és önkormányzatok irányában; informá
ciós szükségleteiket és kritikai megjegyzéseiket 
pedig az illetékes hatóságokhoz kell továbbítania.

Az állami információs szolgálat voltaképpen 
egy olyan szervezet, amely segítséget nyújt az ál
lami hivataloknak információs anyagaik kidolgo
zásában. Ugyanakkor tájékoztatást ad olyan kér
dések esetén, hogy adott ügyben az államigazga
tás mely szerve illetékes. Az állami információs 
szolgálattól tanácsot kell kérni oiyan gyakorlati 
kérdésekben, amelyek összefüggésben vannak 
az információval (pl. a médiumok kiválasztása és 
használata), reklámmal, filmgyártással, rádiómű
sorokkal stb. A szolgálat tanácsot nyújt az állami 
hivataloknak hirdetéseik, brosúráik, űrlapjaik stb. 
megfogalmazásában. 1977 óta a dán rádió külön 
programot sugároz, amelyben tájékoztatja a pol
gárokat jogaikról és kötelességeikről, tanács
adással segít létfontosságú helyzetek megoldá
sában, -  ezt a lehetőséget felhasználva a hatósá
gok is tájékoztathatják rádió és televízió útján a 
lakosságot. De minden adás azzal zárul, hogy a 
vonatkozó nyomtatott információs anyag a könyv
tárakban hozzáférhető.

Az állami információs szolgálat egyik publiká
ciója a kormányközleményekről, a részvénytársa
ságokról, jogszabályokról tájékoztat, a másik pe
dig az országgyűlés munkájáról és a központi hi
vatalok tevékenységéről, a törvényjavaslatokról, 
a legfrissebben elfogadott törvényekről, a felállí
tott állami bizottságokról stb. A szolgálat 1980 óta 
telefonon is szolgáltat felvilágosítást arról, hogy 
konkrét esetben, melyik állami hivatalhoz kell 
fordulnia a polgárnak. A helyi könyvtárak is gyak
ran igénybe veszik ezt a szolgáltatást, ha a befutó
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kérdésekre a központi könyvtárak nem tudnak 
válaszolni.

5. A kommunális információ

Az önkormányzatoknak is érdekükben áll, 
hogy kommunikációs kapcsolatot építsenek ki a 
lakossággal; ezt nevezhetjük községi, közösségi 
vagy kommunális információnak, amelynek olyan 
céljai vannak, mint

♦ elősegíteni, hogy a lakosság megértse az 
önkormányzat terveit és intézkedéseit,

♦ folyamatosan gazdasági és szociális in
formációt nyújtani,

♦ tájékoztatni a község különböző szolgál
tatásairól,

♦ arra motiválni a lakosokat, hogy aktívan 
vegyenek részt a közösség jövőjének for
málásában,

♦ erősíteni a hajlandóságot a községben 
lakni és élni,

♦ az önkormányzat valamennyi egységéről 
egy egyértelmű és könnyen azonosítható 
profilt kialakítani.

Ezt felismerve, Lyngby-Tárbaek és Ish0j ön- 
kormányzata már régebben úgy döntött, hogy in
formációs tevékenységét a könyvtárakra alapoz
za.

Lyngby-Tárbaek

Koppenhága északi felének része ez a kö
zösség, 50 000 lakossal, amelynek 23%-a idő
sebb 65 évesnél (az országos átlag 15,4%). A vá
rosi könyvtárhoz tartozik még az artotéka, a zenei 
könyvtár, 4 fiókkönyvtár, egy művelődési ház, kü
lönböző gyűléstermek és a városi levéltár. 1988- 
ban lakosonként több mint 18 egységet kölcsö
nöztek ki.

Az önkormányzat az országban az elsők kö
zött vezette be a kommunális információs szolgá
latot a könyvtárban 1977-ben; először kísérleti jel
leggel egy évre, majd állandó szolgáltatásként. A 
könyvtárban külön részleget rendeztek be, ahol a 
lakosság megtalálhatja az önkormányzati ülések 
napirendjét és anyagait, a beszámolókat és el
számolásokat, a jelentéseket, az előírásokat, a 
javaslatokat, a rendezvényekről és tevékenysé

gekről szóló közleményeket stb., s ahová tájékoz
tatásért fordulhat.

A részleget az olvasóterem mellett rendezték 
be, de egy üvegfallal választották el tőle. Sajnos, 
az első emeletre került. A részlegnek ugyanannyi 
a nyitvatartási ideje, mint a könyvtárnak, s 4,2 stá
tussal (amelyen 5 könyvtáros osztozik) működik. 
Vezetőjének kötelessége egyebek között részt 
venni a városi önkormányzat ülésein és nyomon 
követni a közösség különféle tevékenységeit.

Az önkormányzat és a könyvtár egyezséget 
kötött, mely szerint a könyvtár automatikusan 
megkapja a helyhatóság minden anyagát, amely 
a közöséget érdekelheti, a könyvtár pedig feltárja 
és a lakosság rendelkezésére bocsátja ezeket. A 
könyvtárosokat megismertették az önkormányzat 
részlegeinek a munkájával, a tisztviselők figyel
mét pedig rendszeresen felhívják a kommunális 
információszolgálatra. Az évek során közvetlen, 
személyes kapcsolat alakult ki a két fél dolgozói 
között.

A könyvtár számítógépes adatbankjában 
nemcsak az ülések jegyzőkönyveit és az önkor
mányzati anyagokat dolgozzák fel, hanem a helyi 
sajtót is (pl. óvodai térítési díjak, rendezvények 
időpontja, hivatalok és ügynökségek nyitvatartási 
ideje stb.). A feltáráshoz a tizedes osztályozást és 
tárgyszavakat használnak. Mihelyt a technikai 
előfeltételeket megteremtik, az adatbankot az ön- 
kormányzati hivatal is közvetlenül fogja használ
ni.

Ishbj

A Koppenhága déli külterületén fekvő község 
az utóbbi 15 évben nőtte ki magát egy 21 000 la
kosú, modern elővárossá. Itt lakik a legtöbb kül
földi a fővárosi régióban (a lakosság 10%-a), s 
magasabb a munkanélküliség aránya (10,4%) is 
az átlagosnál. A legalacsonyabb az évi átlagjöve
delem 88 700 dán koronával a fővárosi átlaghoz 
(99 700) képest.

Az új bevásárlóközpontban kapott helyet a 
városháza és a könyvtár is. Ezzel nemcsak egy 
fedél alá került e két intézmény, hanem lehetővé 
vált egy egységes és átfogó kommunális informá
ciós rendszer megvalósítása is. Az információs 
rendszer a kulturális hatóság alá tartozik, irányítá
sa a könyvtárigazgató hatáskörébe esik; ő egyút
tal a kulturális bizottság elnöke is. Közvetlen elől-
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járója a polgármester és a községi igazgató (jegy
ző).

A könyvtár a nagy üzleti és közigazgatási 
központ alsó szintjén helyezkedik el. Mindjárt a 
bejáratnál egy kommunális sarkot rendeztek be, 
ahol megtalálhatók az önkormányzat kiadványai 
és anyagai, a nem-kereskedelmi és politikai cso
portosulások információs publikációi, szórólapjai 
stb. A könyvtár eligazítást nyújt a polgároknak -  a 
városháza hivatalos óráin túl is -  arról, milyen 
ügyben hová, kihez forduljanak, rendelkezésükre 
bocsátja a formanyomtatványokat stb.

A könyvtár gondozza a rendezvénynaptárat 
is, amely a bejáratnál van kifüggesztve, s amely 
alapján tájékozódni lehet a község egyesületi éle
téről. Ugyancsak a könyvtár szerkeszti a helyi 
lapban megjelenő rovatot, amely áttekintést ad a 
helyi rendezvényekről (képviselőtestületi ülések, 
iskolai alkalmak, választási időpontok stb.).

A városháza előcsarnokában helyezkedik eí 
az információs téka. Feladatkörébe tartozik egye
bek között a hivatalos formanyomtatványok ren
delkezésre bocsátása, általános információk 
nyújtása a községről és speciális információké a 
helyi közigazgatásról, az ülés- és gyűléstermek 
beosztása az egyesületek igényei szerint, a tele
fonon vagy személyesen érdeklődők eligazítása, 
a helyi és regionális lapok feldolgozása a hivatali 
részlegek számára, a közalkalmazottak belső in
formációs lapjának a szerkesztése, a sajtó- 
kapcsolatok gondozása.

A városházán egy hivatali könyvtárat ren
deztek be, amely azonban nyilvános jelleggel mű
ködik. Állományának gyarapítását és feltárását a 
városi könyvtár végzi.

A külföldről érkezett polgárok számára külön 
irodát állítottak fel, ahol a leginkább használt há
rom nyelven (török, arab, urdu) segítik eligazodá
sukat.

Mindezt kiegészíti a helyi televíziós csatorna 
működése, amely igen népszerű a lakosság köré
ben. Itt nemcsak a rendezvények időpontjait köz
ük, hanem pl. élőben közvetítik az önkormányzat 
üléseit is a városházáról.

A két településen az eltérő lakossági háttér
nek megfelelően fejlődött ki a kommunális infor
máció. Lyngbyben inkább a hagyományos, a 
könyvtárhasználathoz szokott, művelt olvasókö
zönséget célozták meg. A szolgálat falakon kívül
re vitele még nem valósult meg -  bár tervezik 
1977 óta - , de a falakon belül már hetenként 
egyszer jogi tanácsadást nyújtanak, s a tervek

szerint ezt más tanácsadó szolgálatokkal (pl. a 
szocális munkatársakéval) is kiegészítik éppen a 
kevésbé képzett rétegek információs igényeinek 
kielégítésére.

Ishojban a könyvtárnak nincs domináns sze
repe, viszont integráns része az átfogó kommu
nális információs rendszernek. Itt megkülönböz
tetett szerepe van a helyi televíziónak, amelyet a 
lakosság körében lefolytatott felmérés alapján 
bontakoztattak ki.

Mindkét szolgálatra vonatkozó kritikai meg
jegyzés, hogy túlságosan is a központi könyvtárra 
koncentrálódik a szolgálat, s a fiókkönyvtárakban 
csak kis, hagyományos „községi sarkot” ren
deztek be. Mindkét könyvtár a nyilvános, különö
sen a kommunális információterjesztésére helye
zi a súlypontot, -  ugyanilyen figyelmet kellene a 
helyi információra fordítani, amely eddig aláren
deltszerepet játszott. Kétségtelen azonban, hogy 
a helyi információ begyűjtése nagy munkával jár, 
a hiányzó nyilvántartások miatt a helyi csoportok 
által produkált szürke irodalom nehezen hozzá
férhető és a helyi társadalmi szerveződések na
gyon is képlékenyek.

6. Két projekt az információközvetítésben

Mióta Lyngby megindította kommunális infor
mációszolgáltatását, de különösen az új könyvtári 
törvény (1983) óta nem jelent különlegességet a 
samfundsinformation a könyvtárakban. A könyv
tárak azonban újra mag újra újabb vállalkozások
ba kezdenek; ezt mutatják a művelődési miniszté
riumba érkező kérelmek, amelyek a könyvtári 
alap támogatását igénylik különféle projektekhez. 
(A könyvtári alap 40%-a az iskolai könyvtárak, 
60%-a a közművelődési könyvtárak kísérleteit és 
fejlesztési munkáit szolgálja, 1988-ben például 
3,5 millió dán koronával.)

6.1 Roskiíde: információ a gyerek- és ifjúsági 
könyvtárban

Bár 1983 óta a samfundsinformation kötelező 
a dán könyvtárakban, de általában kizárólag a fel
nőtteket veszi célba, noha számos helyi és állami 
döntés közvetlenül érinti a gyerekek és a fiatalok 
életét. Roskildében arra jutottak, hogy éppen en
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Kitekintés

nek a korosztálynak van szüksége segítségre a 
sokszor nehezen megérthető információ fel- 
használásához. A könyvtári alaptól 1986/1987-re 
támogatást kértek és kaptak egy kísérleti projekt 
kivitelezésére.

A „gyerekinformáció” célcsoportjait ugyan 
nem rögzítették életkorilag, de egy olyan informá
ciós részleget állítottak fel, amelynek anyaga min
den korosztály számára hozzáférhető és érthető 
volt. Az információ tálalásához felhasználtak pla
kátokat, újságkivágatokat, fényképeket, informá
ciós brosúrákat, av-anyagokat és tárgyakat is. 
(Pl. a „biztonságos fürdőzés” című témához egy 
mentőfelszerelést kaptak a Vöröskereszttől.)

Két állandó témája volt az információs kiállí
tásnak: „Olvastadmáraz újságban?” és „Mitörté
nik Roskildében?” -  az aktuális egyéb témák mel
lett. A cél az volt, hogy a gyerekekkel megismer
tessék közösségüket és a rendelkezésükre álló 
sokfajta lehetőséget. Az egyesületeket felhívták, 
tartsanak bemutatkozó kiállításokat a könyv
tárban, rendezvényeikről pedig folyamatosan tá
jékoztattak.

A számítógépen vezetett nyilvántartásba az 
egyesületeken kívül felvették a mozikat, uszodá
kat, múzeumokat, a város összes játszóterét, jég
pályáját (a rájuk vonatkozó információval, pl. jég
biztonság, együtt) is.

A könyvtár azon volt, hogy a hagyományosan 
egyirányú információfolyamot kétirányúvá tegye, 
s az érdekeltek között közvetlen kapcsolatot léte
sítsen.

A projekt lezajlása után -  bár nagy érdeklő
dés nyilvánult meg iránta -  a vállakózást a sze
mélyi és anyagi feltételek hiánya miatt nem lehe
tett folytatni. Az illetékes hatóságok sem mutat
koznak hajlamosnak a korosztályt megszólító 
információs anyagok előállítására, eltekintve az 
intő és figyelmeztető jellegűektől. A fiataloknak 
azonban joguk van arra, hogy informálva legye
nek környezetükről. A könyvtár, éppen népszerű
sége miatt, alkalmas e feladat elvégzésére, bár 
kétségtelen, hogy nagy munkát igényel az infor
mációk feldolgozása és szóbeli közlése, értelme
zése a gyerekek számára.

6.2 Herning és a HELOS-program

A HELOS-program négy község (Herning, 
Egvad, Lemvig és Struer) vállalkozása, ugyan

csak a könyvtári alap támogatásával, a számítás- 
technika speciális feladatokra való alkalmazásá
ra. A program célja az volt, hogy tapasztalatokat 
szerezzenek arra vonatkozóan, mi lehet a könyv
tárak szerepe a jövő információközvetítésében, 
milyen feladatok esnek a könyvtárakra, s ezek el
látásához a politikusoknak milyen feltételekről kell 
gondoskodniok.

Négy területen próbálták ki a számítástechni
ka alkalmazását:

♦ a gyerekkönyvtárban, ahol egy online 
használható, válogatott irodalomjegyzé
ket állítottak be és számítógépes progra
mok és játékok kölcsönzését vezették be,

♦ a zenei könyvtárban lehetővé tették a kül
ső adatbázisok használatát, emellett felál
lítottak egy adatbázist a helyi zenei élet 
eseményeiről,

♦ a helyi vállalkozások részére ingyenes 
keresési lehetőséget kínáltak a nemzet
közi adatbankokban,

♦ a lakossághoz szóló kommunális informá
ció nyújtásában.

Ez utóbbi terén többféle adatbázist fejlesztet
tek ki: a négy résztvevő könyvtár külön-külön épí
tett fel egy-egy bibliográfiai adatbázist a helység
re vonatkozó publikációk feltárására; a központi 
könyvtár Hemingben a hivatalos kiadványok 
adatbázisát fektette fel; külön adatbázis készült a 
helyi egyesületekről és tevékenységükről; végül a 
helyi eseménynaptárat is adatbázis formájában 
valósították meg.

Összefoglalás

Gyakran megállapították már, hogy a mai tár
sadalom voltaképpen információs társadalom. A 
demokratikus társadalom természetes feladatá
nak kell lennie, hogy mindenkinek azonos esélyt 
biztosítson hozzáférni azokhoz az információk
hoz, amelyek az egyénnek lehetővé teszik a de
mokratikus döntési folyamatokban való részvé
telt, alapot nyújtanak neki személyes képességei 
kifejlesztéséhez és egyéni döntései meghozata
lához, s kielégítik tudásvágyát.

Nemcsak az állampolgár érdeke, hogy tájéko
zott iegyen a helyi és állami ügyekben, hanem az 
önkormányzatok és az állam érdeke is. Ezért 
szervezték meg sok helyütt a kommunális infor
mációt. Kiderült, hogy ennek megfelelő helyszíne
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a könyvtár, annál is inkább, mert a könyvtárakat 
törvény kötelezi a samfundsinformation terjeszté
sére. A nyilvános információ ezért többnyire kellő
képpen reprezentálva van, ami kétségtelenül po
zitívum. A könyvtárnak azonban elsősorban mű
velődéspolitikai hivatásának kell megfelelnie. Míg 
a hivatalos szervek politikai célokat követnek, a 
könyvtárnak magától értetődően semlegesnek 
kell lennie. Ezért nem lehet egyszerűen kritikátlan 
szócsöve az államnak vagy az önkormányzatnak,

Könyvtárügy Dániában

Vitielio, Giuseppe

Ma a dán könyvtárügyben (ahol erős hagyo
mányok élnek együtt az új jelenségekkel) három 
alapvető könyvtártípus van: közkönyvtár, iskolai 
könyvtár, illetve felsőoktatási könyvtár, valamint 
tudományos és szakkönyvtár. Ez nem is annyira 
a dán, inkább az általános skandináv fejlődés 
eredménye, ám a dán könyvtári világban a spe- 
cializáció még kevésbé domináns gondolat. Jó 
példa erre a kereskedelmi tájékoztatás, a busi
ness information megjelenése és növekvő nép
szerűsége a közkönyvtárakban.

A dán nyomdákat 1927 óta kötelezi törvény 
kötelespéldányok szolgáltatására (szinte minden 
termékükből), a külföldön előállított dán kiadványt 
a kiadó szállítja, s a rendszer nagy hatásfokkal 
működik. Teljes kötelespéldánysort kap a kop
penhágai K0ngelige Bibliotek (Királyi Könyvtár) 
és az aarhusi állami és egyetemi könyvtár. A Kirá
lyi Könyvtárral egyesült koppenhágai egyetemi

hanem egyidejűleg köteles az alternatív és ellen
tétes véleményeket is aktívan közvetíteni. Ebben 
a tekintetben azonban még sok könyvtárban hiá
nyosságok mutatkoznak, mivel a helyi információ 
beszerzése, feltárása és közvetítése sokkal na
gyobb ráfordítást igényel.

Az információterjesztés területén azonban a 
könyvtárnak nem kell magányos harcosnak ma
radnia: az önkormányzattal és különféle szerveivel 
való együttműködés kívánatos is, lehetséges is.

A szerző „II s istem a b ib lio tecario  D anese” c. (Accademie e 
Biblioteche d’ltalia. 43. (1.) 1992. Marz. pp. 64-81.) tanul
mányát Mohor Jenő tömörítette.

könyvtárnak válogató joga van. 1989-es adatok 
szerint kötelespéldányként 11 360 monográfia, 
350 zenei nyomtatvány (partitúra), 700 térkép és 
ezer körüli plakát és más grafikai nyomtatvány ér
kezett be. A beérkező mennyiség évente közel 
azonos, a beszolgáltatás teljessége 90% körüli. 
Az audio-anyagot fizetett kötelespéldányként 
szerzi be az aarhusi könyvtár multimédia-köz
pontja (ez évi kb. 1300 darabot jelent), egyébként 
a nem hagyományos dokumentumokra még nem 
vonatkozik jogszabály. A kötelespéldány-rendelet 
megfelelő kiterjesztésére most készülnek, minta
ként a friss norvég szabályozás kínálkozik. Az 
aarhusi multimédia-központ (megtérítve a rögzí
tés költségeit) gyűjteményt épít az állami tv-csa- 
tornák műsorából, melyet a helyi adók anyagából 
való válogatással egészít ki.

A nemzeti bibliográfiát a Királyi Könyvtárral 
közösen a Dansk Bibliotekscenter (DB) gondoz
za. A DB kereskedelmi alapon álló önálló in
tézmény, ám állami szubvencióban is részesül, 
profitját pedig csak új szolgáltatások fejlesztésé
re, illetve a meglévők jobbítására fordíthatja. A 
DB gondozza a könyvek, hangrögzítések, av- 
anyagok és a filmek, a királyi könyvtár pedig az 
időszaki kiadványok, a térképek, a zeneművek 
nemzeti bibliográfiáját és a Dania Polyglotta című 
patriotika-bibliográfiát. A DB állami támogatása a 
bibliográfiai kéziratok előkészítését fedezi, a kiad
vány előállítása, terjesztése a bevételt terheli. A
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