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KÖNYVTÁR- 
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Általános kérdések

93/216
ANDERSON, Douglas: What of the information 
poor? = Libr.Rev. 42.vol. 1993. 1.no. 20-24.p.

Támogassa az állam a közkönyvtár elektroni
kus információszolgáltatásait!

Információtechnológia; Közművelődési könyvtár; 
Tájékoztatási politika; Támogatás -pénzügyi -ál
lami, hatósági

A kiadók egyre inkább használnak elektroni
kus formátumokat kiadványaik megjelentetésé
hez. Számos értéknövelő szolgáltatás áll rendel
kezésre, amelyekkel a letöltött adatokat a 
használói igényekhez lehet igazítani, pl. a szak
értő rendszerek és a hipermédia. A közkönyvtá
raknak minden lakóhelyen kulcsfontosságú sze
repet kell játszaniuk az elektronikus információk
hoz való hozzáférésben, ezért a központi és a 
helyi kormányzatoknak biztosítaniuk kell az eh
hez szükséges anyagi erőforrásokat. Ezeknek 
az erőforásoknak elegendőeknek kell lenniük a 
már működő számítógépes szolgáltatások 
fejlesztésére, és minden használó számára elér
hető értéknövelő szolgáltatások nyújtására, hogy 
eltűnjön a jelenlegi, a használók intézményi hát
terétől függő szakadék az információkban 
gazdagok és szegények között. Minden közös
ség tájékoztató központja a könyvtár, ezért az in
formációs társadalmi különbségek elkerülése ér
dekében a könyvtárnak ezt a szerepét anyagilag 
is támogatni kell.

(Autoref.)

93/217
WANG, P.: Information Systems Solutions fór 
transborder data flow problems fór multinational 
companies = Int.J.Inf.Manage. 13.vol. 1993. 
1 .no. 29-40.p.

A határokon keresztüli információáramlás 
problémái nemzetközi vállalatok nézőpontjá
ból

Információáramlás; Információkeresési rendszer; 
Tájékoztatás szabadsága

Miközben a technológiai fejlődés következté
ben a határokon keresztüli adatforgalom (HKAF) 
egyre gyorsabbá és olcsóbbá válik, addig az 
adatbiztonság, a gazdasági megfontolások és az 
egyeduralom veszélye, iil. a kulturális „imperia
lizmus” éppen az ellenkező irányba hatnak. Az 
egyes országok különféle szabályzatokat hoztak 
létre a HKAF, valamint a hardver, a szoftver és a 
távközlés ellenőrzésére. Az ilyen szabályzatok 
azonban komoly akadályokat jelenthetnek a mul
tinacionális vállalatok nemzetközi információs 
rendszereinek az üzemeltetése szempontjából. 
A cikk a HKAF problémájának negyságrendjét 
vizsgálja, multinacionális, világméretű és kisebb 
(csak két országra kiterjedő) vállalatok esetében. 
Az elemzés hét, a HKAF nehézségeinek leküz
désére irányuló ajánlást eredményezett: decent
ralizált világméretű információs rendszerek a 
multinacionális vállalatok számára, részben de
centralizált világméretű információs rendszerek a 
világméretű vállalalatok számára, részben integ
rált és megosztott információs rendszerek a ki
sebb vállalatok számára, távoli számítógépes 
szolgáltatások, adatcsökkentés, alternatív csa
tornák, és az adatbázisok csökkentése.

(Autoref.)

93/218
PIETRZAK, Andrzej K.: Polityka informacyjna 
jako polityka kultúrálná. Aspekty spoleczne i 
kulturalne = Bibliotekarz. 1992. 11/12.no. 6-11.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

információs politika mint kultúrpolitika. Tár
sadalmi és kulturális szempontok

Művelődéspolitika; Tájékoztatási politika

A közlemény az 1992. október 17-21-én tar
tott thomasbergi-königswinteri konferenciáról -  
címét is kölcsönkérve -  számol be. Ezt a konfe
renciát a berlini Bíbliotheksinstitut rendezte több 
nemzetközi intézmény támogatásával. Több mint 
húsz európai állam küldöttsége vett rajta részt, 
de az amerikai és japán képviselet sem hiányzott 
róla.

A plenáris ülésekből és munkacsoporti meg
beszélésekből álló konferencia fő kérdései a kö
vetkezők voltak: az információ szerepe a mai vi
lágban, a közép- és kelet-európai helyzet kü
lönbségei (önjellemzések révén), az NSZK 
kulturális politikája (példaadás gyanánt), a közös 
információpiac, „a mindenki vagy csak az elit" 
kérdése az információpolitikában, adatbázisok 
és telekommunikáció Európa nyugati és keleti 
felében, a nemzeti kultúrák fenyegetettsége.

A konferencia záró nyilatkozatának fő „szóla
mai” a következők: az új Európa kérdése, illetve 
ami benne van: a mélységes gazdasági, társa
dalmi és kulturális változások az információ fon
tosságának egyidejű fokozódásával; miközben 
mindenki számára kedvező perspektívák nyíl
nak, egyszersmind az igazi kultúrát és a kulturá
lis azonosságtudatot veszélyek is fenyegetik, 
amelyek nemzetiségi és nemzeti méreteket is 
ölthetnek; a nyugati és a keleti politikusok, tudó
sok, társadalmi munkások és könyvtárosok kö
zös felelőssége, hogy a fenyegető veszélyekkel 
szembeszállva, eleve ne hagyják hatásukat ki
bontakozni; a káros hatások elleni harcnak le
gyenek meg a pozitív költségvetési következmé
nyei; a kívánatos fejlődés érdekében a követke
ző tevékenységeket kell támogatni: a szakmai 
képzés és továbbképzés, Európa nyugati és ke
leti részén munkálkodó szakemberek cseréje, az 
információcsere fokozása és hatékonyabbá téte
le érdekében -  ismét csak nyugat-keleti reláció
ban -  nemzetközi szemináriumok, tanácskozá
sok és konferenciák rendezése, a nyugat-euró
pai programok és projektek megnyitása a 
kelet-európai szakemberek részvétele előtt.

(Futala Tibor)

Nemzeti könyvtárügy

93/219
PARUSI, Gheorghe: Libraries and cataloguing at 
present = Probl.Inf.Doc. 26.vol. 1992. 4.no. 
234-238.p. Bibliogr. 7 tétel.

A könyvtárak, a katalogizálás és a számítógé
pesítés helyzete Romániában

Könyvtárügy; Számítógépesítés

A Román Tudományos Akadémia Könyvtára 
fennállásának 125. évfordulója alkalmából ren
dezett tudományos ülésszakon elhangzott előa
dás a bukaresti akadémiai könyvtár példáján 
mutatja be a könyvtárak helyzetét, problémait 
napjainkban.

Az 1950-es évektől kezdődően Romániában 
háttérbe szorultak a könyvtárak, a fejlesztésükre 
fordítható anyagi eszközök igen szűkösek voltak, 
így egyre növekedett a szakadék a román és a 
nyugat-európai hasonló szerepet betöltő in
tézmények között. Szakértők véleménye szerint 
az országban egyetlen számítógépes könyvtári 
hálózat sincs, a könyvtárak kevéssé gépesítet
tek. A szerző tévesnek tartja a teljesen automati
zált könyvtár eszményét. Álláspontja szerint a 
nagy hagyományokkal rendelkező tudományos 
könyvtárakban nem célszerű a gépesítés ked
véért megváltoztatni a már bevált rendszert.

A bukaresti akadémiai könyvtárban az 1980- 
as évek elejétől foglalkoznak a korszerű informá
ciós eszközök alkalmazásának lehetőségeivel, 
de máig nem kristályosodott ki teljesen az in
tézmény koncepciója e téren. A légnagyobb 
problémát a több mint ötvenféle katalógus, karto
ték, nyilvántartás okozza, amely több millió bib
liográfiai tételt tartalmaz. A könyvtár nem vette át 
az ISBD(M) szabványt, hanem csupán a kompa
tibilitás megteremtését tűzte ki célul, mert attól 
tartott, hogy az új előírások bevezetése megbon
taná és tönkretenné a kataiógusrendszer egysé
gét. A katalógusadatok gépi felhasználása, kon
vertálása további előkészítő munkálatokat, jelen
tős mértékű fejlesztést igényel. Egyelőre 
országos vagy annál szélesebb hálózatba 
kapcsolódása az intézménynek távolinak tűnik. A 
szakemberek álláspontja szerint a jelenlegi kata
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lógusrendszer (betűrendes, ETO, földrajzi, idő
rendi, stb.) alkalmas a felhasználók információs 
igényeinek kielégítésére. A szerző hang
súlyozza, hogy az akadémiai könyvtár számító- 
gépesítése szükséges, lehetséges és megvaló
sítható, de ennek csak hosszas előkészítő mun
kálatok után szabad elkezdődnie, nem 
szoríthatja ki a hagyományos eljárásokat, hanem 
azokkal összhangban kell majd szolgálnia a fel
használók érdekeit. A jelenlegi elképzelések sze
rint kezdetben egyes munkafolyamatok, például 
a cserekapcsolatok nyilvántartása és a kisebb 
különgyűjtemények feltárása történhetne számí
tógéppel.

(Pappné Farkas Klára)

93/220
ROTTMANN, F.K.: Trading with the enemy: 
Vietnamese libraries and the U.S. embargó = 
Am.Libr. 24.vol. 1993. 1.no. 84-88.p.

Vietnami könyvtárak és az amerikai embargó

Könyvtárügy; Tanulmányút

A Vietnami Nemzeti Könyvtár -  akkori nevén 
Indokína Központi Könyvtára -  1917-ben jött lét
re Hanoiban. Ugyanebben az évben az USA 
kongresszusa elfogadta a „Kereskedelem az el
lenséggel” nevű törvényt, amely megtilt minden 
kereskedelmet, kapcsolatot az ellenséggel. Kö
zel 50 évvel később, amikor a Library of Con- 
gress éppen kereskedelmi egyezményt készült 
kötni a vietnami könyvtárakkal, az USA háború
ba lépett Észak Vietnammal. 1975-ben Nixon ki
mondta a teljes gazdasági embargót. Vietnam 
nemcsak gazdaságilag szegényedett el, hanem 
az információk tekintetében is. A legtöbb könyv
tár elpusztult a háborúban.

1986-ban a 6. Pártkongresszus új gazdasági 
politikát hivott életre, az ún. „dói moi”-t, amely
nek célja a gazdasági helyreállítás volt. A belső 
megújulás liberalizációt hozott, több állam nem 
vette figyelembe az embargót: Japán, Ausztrália, 
Franciaország stb. kereskedelmi, befektetési le
hetőségeket kerestek. Fokozatosan a kereske
delem, az oktatás és a diplomácia nyelve az an
gol lett. Minden iskolában tanítottak angolt. A 
könytáraknak tehát be kellett szerezni a modem 
angol nyelvkönyveket és a szépirodalmat.

A szerző 1990-ben látogatott először Viet
namba, célja a könyvtárak feltételeinek, körül
ményeinek a megismerése volt. Meglepődött, 
hogy barátként, és nem ellenségként fogadták.

A Ho-Si-Minh Egyetem könyvtárában a kö
vetkezőket tapasztalta. Az egyetem hallgatóinak 
létszáma 20 ezer fő, de ebből csak háromezer fő 
a nappali tagozatos hallgató. A könyvtárnak 300 
ezer kötete van, 100 ezer monográfia, valamint 
50 ezer, 800 féle időszaki kiadvány. Az egyetem
nek egyre nagyobb szüksége van angol nyelvű 
könyvekre, különösen a természettudományok 
területén, ezért szerződést kötöttek a hawaii 
egyetemmel és más ázsiai tanszékkel rendelke
ző amerikai felsőoktatási intézménnyel.

A könyvtár 1975 előtt a Dewey-féle TO-t 
használta, ma a legtöbb könyvtár a szovjet BBK-t, 
néhány pedig az ETO-t használja. Amikor meg
tekintették a könyvtár régi Dewey-gyűjteményét, 
megállapították, hogy az borzalmas állapotban 
van, a könyvek szinte a kézben szétesnek. 
Sajnos a konzerválás régóta súlyos gond Viet
namban.

Az írástudók aránya 90 százalék, ami e tekin
tetben a világ élvonalát jelenti. A háború alatt a 
dzsungelbe voltak telepítve az iskolák, ahol csak 
a tanulók voltak felmentve a katonai szolgálat 
alól.

A második világháború után Vietnam ketté
vált. Délen az USA-alapítványok támogatásával 
nagyfokú centralizáció kezdődött, északon a 
könyvtárak a kommunista vezetők propagandá
ját szolgálták, de a tömegoktatást támogatták.

A szerző Da Nang városban a Hue Orvosi 
Egyetem könyvtárát is meglátogatta. A könyv
tárnak kb. 10 ezer kötete van, s az amerikai 
NLM rendszere szerint katalogizálnak. Az egész
ségügyben csüggesztő hiánya van az alapvető 
eszközöknek, de felismerték, hogy a könyvtárak 
fejlesztése általában fejleszti az egészségügyi 
ellátást is. Nemzetközi szervezetek, köztük a 
WHO is támogatja őket könyvekkel, folyói
ratokkal.

1956-ban csak egyetlen közkönyvtár volt 
Vietnamban. A kormányzat ezután elkezdte tá
mogatni a közkönyvtárak létesítését, így 1980-ra 
44 városi könyvtárat és 20 ezer kisebb városi 
könyvtárat hoztak létre. A tudományos, műszaki 
és felsőoktatási könyvtárak a Nemzeti Informá
ciós és Dokumentációs Központhoz tartoznak, a- 
mely kapcsolatban áll az UNESCO-val, az IFLA- 
val és több, mint 40 ország 120 intézetével.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az embargó ellenére a kapcsolat folytatódik 
az USA-val. A könyv-, a folyóirat- és információ- 
csere segíteni fog Vietnam nemzeti elszigetelt
ségének megszüntetésében, és Amerika is nyer
ni fog az ősi, gazdag kultúrájú néptől, amelyet 
egykor ellenségnek neveztek.

(Tóth Bálintné)

93/221
KLE§UK, S.E.: Biblioteki i vozrozdenie Rossii = 
Naucn.Teh.Bibl, 1992. 9.no. 49-57.p. Bibliogr. 41 
tétel.

A könyvtárak és Oroszország újjászületése

Könyvtári rendszer

A szerző mindenekelőtt Leninről mint filozó
fusról, politikusról és a „világ első munkás és pa
raszt államának” megszervezőjéről szedi le a 
„keresztvizet”, de az utolsó csöppig. Ezt követő
en a 74 évig fennállt bolsevik államot marasztal
ja el, benne -  természetesen -  a szovjet könyv
tárügyet is.

A hogyan tovább kérdéseit vívódva veti fel. 
Az átalakítandó szovjet könyvtáraknak -  ha igaz 
-  a jövőben egy liberális demokrácia elvárásai
nak kell megfelelniük. ,A demokratikus társada
lomban a könyvtár nem a tömegkommunikáció 
eszköze, hanem személyiségek és egyének ki- 
nevelődésére szolgáló szociális intézmény” -  ál
lítja többek között a szerző. És állítja még a kö
vetkezőket is: ,A könyvtáraktól nem szabad 
visszatérítést követelni, sem puszta létezésüktől 
elvárni valamiféle hatást. Ahogy az amerikaiak 
viccelődnek, csupán a könyvtár, a múzeum és a 
temető az, ami nem fogyatkozik. Velük szemben 
nem alkalmazhatók közgazdasági törvények, mi
közben egyre többe és többe kerülnek a társa
dalom számára. így hát a könyvtár minden társa
dalom és valamennyi civilizációtípus kultúrájának 
a szimbóluma, mutató, jellemző és az élet egy 
részének a képe. Az élet szovjet képének és a 
hozzá tartozó könyvtárnak vége van. Oroszor
szág ismét úton van, de merrefelé? A szabad és 
független Oroszország könyvtárosai -  ... ez itt a 
kérdés. Választ a kollektív gondolkodás adhat.”

(Futala Tibor)

93/222
HLAVA, Marjorie M.K.: Birthing the information 
industry in the former Soviet Union = Online 
CD-ROM Rév. 17.vol. 1993. 1.no. 25-28.p.

Az informáciőipar születésével járó problé
mák a volt Szovjetunióban

Információipar

Közép- és Kelet-Európa, valamint a Szovjet
unió utódállamai nagy felvevőpiacot jelentenek a 
fejlett országok termékei számára. A közös válla
latok létrehozásához, a már megalakult cégek 
esetében a döntéselőkészítéshez sokféle infor
mációra van szükség (privatizáció, beruházási 
lehetőségek, céginformáció, jogi szabályozás, 
gazdasági feltételek, piaci körülmények stb.).

Miért olyan nehéz és hosszadalmas a gazda
sági, kereskedelmi kapcsolatok megteremtése a 
fejlett országok (Nyugat-Európa, Amerika, Ja
pán) és a Szovjetunió felbomlásával kialakult ál
lamok között?

A szerző öt pontban foglalja össze a problé
mákat és kísérli meg a lehetséges megoldások 
felvázolását.

1. Megértési nehézségek, azaz nem egy 
nyelven beszélnek. Ez nem a nyelvi nehézsége
ket jelenti elsősorban, hanem a szemléletbelie
ket. A két gazdasági-politikai rendszer eltérő 
fejlődése során különbözőképpen alakult az 
egyes dolgok megítélése (szolgáltatás, munka
adó és munkavállaló viszonya, magánszemélyek 
és intézmények közötti szerződések, a profit ér
telmezése). Figyelembe kell venni az eltérő kul
turális és nyelvi hagyományokat is.

2. Pénzügyi tényezők. A bizonytalan politikai 
helyzet miatt a befektetők nagyon kockázatos
nak érzik vállalkozásukat. Problémát jelent, hogy 
a pénzügyi tranzakciók meglehetősen nehézke
sek. A rubel stabilizálódásától és konvertibilissé 
válásától várható javulás e téren.

3. Időtényezők. A szerződő felek közötti, külö
nösen a minisztériumokkal, intézményekkel foly
tatott tárgyalások végeláthatatlannak tűnnek. A 
már megkötött szerződések esetében a határ
idők be nem tartása okozza a legtöbb gondot. A 
több órás időeltolódás megnehezíti a partnerek 
közötti kommunikációt. E tekintetben az elektro
nikus posta bevezetése hozhat lényeges válto
zást. Végül rengeteg idő és nem utolsó sorban
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sok pénz megy el a vízumok és különféle okmá
nyok beszerzésével.

4. Strukturális eltérések. A nyugati világban a 
felsőoktatás, a tudományos kutatás és a publiká
lás egysége valósul meg, míg a volt Szovjet
unióban az egyetemek kizárólag oktatással, az 
intézetek kutatással és az INION és a VINITI 
publikálással foglalkozik. Ez utóbbi a kormány 
ellenőrzése és irányítása alatt működött egészen 
a közelmúltig. A kapcsolatok jelentős része kor
mányzati szinten jött létre, ezek átalakulása fo
lyamatban van, egyre szaporodnak az új kiadók, 
terjesztők, információszolgáltatók. A kissé zava
ros helyzetben nehéz eldönteni, hogy ki a jogos 
forgalmazója a kiadványoknak, az információk
nak és melyek a hiteles adatok.

5. Sajátos területek. Az eladásra szánt ada
toknak, adatfájloknak néhány követelménynek 
meg kell felelniük. Ezek közül a legfontosabbak: 
pontosság, teljesség, tömörség, hitelesség, an
gol nyelvűség, politikamentesség, indexelt for
ma, géppel olvasható formátum, pontos szállí
tás.

Az Egyesült Államokban, Európában és Ja
pánban a kereskedelmi terjesztési csatornák és 
az árpolitika támogatják az információipart, a volt 
Szovjetunióban a még mindig jelen lévő bürokrá
cia megnehezíti azt. Ugyanakkor a műszaki fel
tételek megteremtése is egyre sürgetőbbé válik. 
Az optikai tárolás elterjedése várhatóan meg
könnyíti az információ feldolgozását, tárolását és 
átvitelét. Mindezen nehézségek ellenére nagy le
hetőségek vannak a keleti és nyugati erőforrá
sok közös hasznosításában.

(Pappné Farkas Klára)

93/223
JASTREBOVA, Elena Michailowna: Kostenpflichtige 
Dienstleistungen dér russischen Bibliotheken = 
Bibliotheksdienst. 27.Jg. 1993. 1.no. 19-22.p.

Az orosz könyvtárak térítéses szolgáltatásai

Térítéses szolgáltatás

A Szovjetunióban először egy 1984-es könyv
tárügyi rendelkezés tette lehetővé, hogy a 
könyvtárak mindazokért a tevékenységekért, 
melyek kívül esnek a továbbra is ingyenes 
alapszolgáltatások körén, díjat szedjenek. A ked

vező tapasztalatok alapján a kultuszminisztérium 
1987-ben összeállította azoknak a szolgáltatá
soknak a jegyzékét, melyekért a könyvtárak 
pénzt kérhetnek. A 27 csoportot tartalmazó jegy
zékben hagyományos könyvtári tevékenységek 
is szerepelnek (bibliográfiák készítése, bonyolult 
tájékoztató feladatok megoldása, könyvek vagy 
más médiák házhoz szállítása stb.), másrészt 
para-könyvtárosi tevékenységek (AV-eszközök, 
hangszerek, sporteszközök kölcsönzése, turiszti
kai utak megtervezése stb.). Az egyes szolgálta
tások díja könyvtáranként változhat, és évenként 
emelhető. A gyakorlatban leginkább a könyvtári 
anyagok másolása, a vídeokölcsönzés és a 
nyelvtanulói körök szervezése bizonyult nyeresé
gesnek. Jól bevált az egy-egy éjszakára történő 
kölcsönzés is a kézikönyvtár prézens anyagából.

Mindezzel párhuzamosan a 80-as évek vé
gén a könyvtárak nagyobb költségvetési moz
gásteret kaptak: maguk dönthetnek arról, hogy 
hány és milyen képzettségű könyvtárossal látják 
el feladataikat, hogyan csökkentik működési kia
dásaikat stb., a megnyert összeggel pedig ma
guk gazdálkodhatnak. Egyre több könyvtár 
igyekszik élni a korábban kihasználatlan lehető
ségekkel: bérbe adják nélkülözhető helyiségeiket 
vagy járműveiket, egyre több térítéses szolgálta
tást vezetnek be, határozottabbak a késedelmi 
díjak beszedésénél.

A térítéses szolgáltatások bevezetése ugyan
akkor problémákat is okozott. A minisztériumi 
jegyzék ellenére sem mindig könnyű elválasztani 
az ingyenes alapszolgáltatásokat a térítéses ún. 
luxustól, melyet az átlagon felüli munkaerőráfor
dítás és színvonal jellemez. Némelyik könyvtár a 
szolgáltatások nevének átkeresztelésével teszi 
lehetővé a díjbeszedést, és büszkék rá, hogy be
vételüket az újdonságok, a krimik és bestsellerek 
kölcsönzésének díjával növelik. Ez a magatartás 
magában rejti annak a veszélyét, hogy egy na
pon a közkönyvtárak használata alapjaiban térí
tésessé válik.

Az is probléma, hogy nem minden könyv
tárnak van lehetősége bevételek szerzésére, sok 
helyen ui. hiányoznak ennek feltételei, a számí
tógépek, a laboratóriumok, a felhasználható he
lyiségek. A különbségek növekedése oda vezet
het, hogy a képzett és dinamikus könyvtárosok 
rendre otthagyják a rosszul felszerelt intézmé
nyeket a gazdagabban felszerelt, jobban jöve
delmezők kedvéért.

(Katsányi Sándor)
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93/224
DUSOULIER, Nathalie: L’INIST, au coeur de la 
recherche et de l’Europe = Documentaliste. 
30.vol. 1993, 1.no. 19-22.p.

Rés. angol nyelven.

Egy francia tudományos-műszaki tájékoz
tatási központ és Európa - interjú az intéz
mény főigazgatójával

Országos szakkönyvtár -műszaki; Országos 
szakkönyvtár -természettudományi

A franciaországi Lorraine tartományban 
1984-ben létrehozták egy tudományos és mű
szaki információs intézet (Institut de Tinformation 
scientifique et tehnique, INIST) alapjait, majd 
1987-ben a CNRS (Centre national de la re
cherche scientifique) hivatalosan is meghatároz
ta az intézmény feladatait. A cikk egy, az in
tézmény igazgatójával készített interjú formájá
ban mutatja be a ma már „teljes gőzzel” működő 
INIST helyzetét, szervezeti felépítését, problé
máit és jövőbeli terveit. N. Dusoulier ismerteté
séből kitűnik, hogy az INIST egy integrált infor
mációs központ és elektronikus könyvtár. Azt is 
elmondja, hogy az INIST hogyan „örökölte” a 
CNRS két dokumentációs központját: a CDST-t 
(Centre de documentation scientifique et techni- 
que) és a CDSH-t (Centre de documentation en 
Sciences humaines), bemutatja a PASCAL és a 
FRANCIS adatbázisokat, az intézmény kutatási 
tevékenységét, és szolgáltatásainak legújabb 
átszervezéséről is beszél.

(Autoref.)

Lásd még 216, 253

Együttműködés

Lásd 269, 271

Jogi szabályozás

93/225
Proekt Zakona Rossijskoj Federacii o
obserossijskih nacional'nych bibliotekah =
Naucn.Teh.Bibl. 1992. 9.no. 7-14.p.

Orosz föderációs törvénytervezet az össz- 
oroszországi nemzeti könyvtárakról

Jogszabály -könyvtárügyi; Nemzeti könyvtár

A tervezet a nemzeti könyvtárak körében tel
jes jogú nemzeti könyvtárakat és ún. paranem- 
zeti könyvtárakat (ezek a magyarországi termi
nológia szerint kb. az országos hatókörű szak- 
könyvtáraknak felelnek meg) különböztet meg. 
Konkrét kijelölésekkel nem él, mindössze azt 
mondja ki, hogy a szóban forgó könyvtárak fela
datainak konkretizálását -  a tervezetben tétele
sen felsorolt kritériumok alapján -  a működési 
szabályzatokban keli elvégezni. (Maguk a krité
riumok sem a teljes jogú, sem a paranemzeti 
könyvtárak vonatkozásában nem korszakalkotó- 
ak, hanem teljesen szokványosak.)

A tervezet kimondja, hogy a nemzeti könyv
tárak politikailag, nemzetileg és vallásilag egya
ránt semlegesek. Az e körben található könyv
tárak nyilvánosak (a 18 éven felüliek részére, de 
bizonyos megszorításokkal a 18 éven aluliaknak 
is rendelkezésére állnak), ami helybenhasznála- 
tot, könyvtárközi kölcsönzésen át történő 
használatot és katalógushasználatot, illetve tájé
koztatás-igénybevételt jelent. Kimondatik a 
használatot illetően az ingyenesség is (a keres
kedelmi adatbázisok kivételével).

Ez a könyvtári kör igen nagy jelentőségű jo
gosítványokkal rendelkezik (egy-egy példány
ban teljes sorozatú vagy válogatott mértékű kö
teles példányt kap; annyi fizetett köteles pél
dányt vehet, amennyire szüksége van; nincs 
költségvetési befizetési, adó-, vám- és illetékfize
tési kötelezettsége; nem kell fizetnie posta- és 
távközlési díjakat; ha vari kereskedelmi tevé
kenysége, az nincs hatással költségvetésére; 
jogi személy).

Ezek a könyvtárak állami tulajdonúak, nem 
lehet eladni, magántulajdonba adni őket. Külön 
rovatot képeznek az állami költségvetésben.
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Igazgatóikat, akik ugyancsak osztályon felüli 
jogosítványokkal rendelkeznek, az Orosz Föde
ráció elnöke nevezi ki a Legfelső Tanács utóla
gos egyetértésével. A tudományos munkák irá
nyítására minden nemzeti könyvtárban tudo
mányos tanács működik. A nemzeti könyvtárak 
igazgatói külön -  országos -  tanácsot alkotnak.

Az összes nemzeti könyvtár fölött országo
san egységes felügyelő bizottság működik, 
amely a költségvetési előirányzatoktól kezdve a 
fejlesztési irányokig javaslattevő szerv. Benne -  
szakembereken kívül -  a Föderáció vezető szer
veinek képviselői vesznek részt. A bizottság 
ügyeit két személyesnél nem nagyobb iroda hi
vatott intézni. A bizottsági határozatok kétharma
dos többséget kívánnak. Ha azonban a fele-fele 
szavazati arányt eléri valamely állásfoglalás ter
vezete, a bizottság vezetőjének szavazata szá
mít. A bizottság munkájáért a Legfölső Ta
nácsnak és az Orosz Föderáció elnökének tarto
zik felelősséggel.

(Futala Tibor)

Lásd még 217

Könyvtárosi hivatás

93/226
Professional’nyj kodeks bibliografa = Bibliográfiád 
1992. 5/6.no. 8-10.p.

A bibliográfus foglalkozási kódexe. Tervezet

Bibliográfia; Könyvtárosetika; Könyvtárosi hivatás

A három fejezetből álló, feltűnően tömör és 
„szófukar” dokumentumtervezet preambulumá- 
ban olvashatjuk: ,A bibliográfusi hivatás kódexe 
elkészítésének az a célja, hogy meghatározza 
és átültesse a gyakorlatba a bibliográfusi tevé
kenység alapelveit és etikai normatíváit...”

Az első fejezet hét alapeivet ír le, nevezete
sen a célraorientáltság, az objektivitás, az állha
tatosság (ez a keresésre vonatkozik), az aktivi
tás, a gondosság, a szakmai szolidaritás és a 
szakmában való tökéletesedés alapelvét.

Hogy ezek az alapelvek miként értelmezen- 
dők, az a legmeggyőzőbben a második, „vétsé-

gi” fejezetből derül ki. A továbbiakban ezeket a 
vétségeket ismertetjük:
1. Olyan bibliográfiák készítése és olyan bibliog
ráfiai szolgáltatások nyújtása, amelyekben politi
kai, vallási vagy egyéb indítékból, lustaságból, il
letve szakmai hozzá nem értésből „hagynak el" 
bizonyos információkat.
2. Nyilvánvaló formalizmus a bibliografizálásban, 
bürokrácia a szolgáltatásban.
3. Az optimális bibliográfiai technológiától való el- 
tekintés.
4. Eltekintés a mások létrehozta bibliográfiák 
használatától, a szakmai konzultációktól, a kollé
gákkal való párbeszédtől.
5. A szakmai segítségnyújtás elmulasztása (fő
ként a fiatalabb kollégák vonatkozásában), a 
használók nevelésének „lenézése”.
6. A bibliográfiai munka szabályainak és a bib
liográfiai tájékoztatás szokásainak „fittyet hány
va”, a kollégák és a bibliográfiai rendszert 
használók nyilvánvaló zsarolása.

A harmadik fejezet a kódexben foglaltak 
megvalósulásának figyelemmel kísérését szabá
lyozza. Ennek keretében a következők szerepel
nek: a közösség mindenki teljesítményét szigo
rúan egyedi alapon ítéli meg. A közösség (a bib
liográfusok szövetsége) mindenképpen 
morálisan és anyagilag -  elősegíti a bibliog
ráfusok szakmai színvonalának tökéletesedését. 
Súlyos vétségek esetében a közösség erkölcsi
leg ítéli el az elkövetőt saját munkahelyén és a

.__ szakmai közvéleményben, megszakítja vele a
szakmai kapcsolatokat, illetve negatív közösségi 
(szövetségi) véleményt bocsát ki róla.

(Futala Tibor)

93/227
LIEBMAN GIBBS, Beth: Subject specialization in 
the scientific special library = Spec.Libr. 84.vol. 
1993. 1.no. 1-8.p.

A könyvtárosok szaktudományos képzettsé
gének jelentősége természettudományi irá
nyú szakkönyvtárakban

Könyvtáros -felsőfokú; Szakkönyvtár -termé
szettudományi; Szakreferens-szolgálat

Észak-Karolina különféle természettudományi 
intézményeiben alkalmazott szakkönyvtárosok-

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



Külföldi folyóirat-figyelő

kai készítettek interjúkat. A résztvevő 12 szak
könyvtárosból hatnak a könyvtárosi posztgra
duális végzettségén kívül azon a szakterületen is 
volt felsőfokú végzettsége, amelyiken alkal
mazták; a másik hat pedig kizárólag könyvtárosi 
diplomával rendelkezett. A szerző az egyes 
könyvtárosok által nyújtott szolgáltatások (pl. vá
lasz a referensz-kérdésekre, speciális szolgálta
tások nyújtása, személyes vonzerő) közötti kü
lönbséget vizsgálta az illető könyvtárosok vég
zettségének függvényében. Azt találta, hogy bár 
a szakirányú végzettség sok területen hasznos 
lehet, nem előfeltétele a természettudományi 
szakkönyvtárak jó szolgáltatásainak.

(Autoref.)

93/228
NOHR, Holger: Einsatzmöglichkeiten von 
Diplom-Bibliothekaren ausserhalb des 
öffentlichen Dienstes = Bibliotheksdienst. 27.Jg. 
1993. 2.no. 161-170.p. Bibliogr.

A felsőfokú végzettségű könyvtárosok elhe
lyezkedési lehetőségei a közszolgálaton kívül

Dokumentáló -felsőfokú; Könyvtáros -felsőfokú; 
Munkabér, alkalmazás; Tájékoztatási vállalkozás

Németországban 20 éve indult meg a tudo
mányos könyvtárak számára a főiskolai könyv
tárosképzés, kifejezetten az állam által fenntar
tott intézmények céljaira. A tájékoztatási, azaz 
levéltáros- és dokumentálóképzés és a végzet
tek alkalmazása ettől különválasztva zajlott. A 
könyvtárosok az állami szektoron kívül legfeljebb 
néhány nagyvállalat szakkönyvtárában he
lyezkedhettek el.

A társadalmi változások következtében roha
mosan nőtt az igény a nem állami intézmények
ben a szakmailag és műszakilag jól képzett tájé
koztatók iránt. A szakmák régi hármas felosztása 
már a múlté: ma már inkább tájékoztató szakem
berekről, mint könyvtárosokról, levéltárosokról 
vagy dokumentálókról beszélhetünk. A képzés
ben van természetesen specializáció, de ez ma 
már inkább feladatok (megoldandó problémák) 
szerint történik, nem pedig aszerint, hogy a vég
zetteket milyen intézménytípusba szánják.

Annak, hogy a végzettek jó része ma már 
nem állami intézményben helyezkedik el, az az

oka, hogy a képzésben szerzett magas kvalifiká
ciójuk nem egyeztethető össze a merev közszol
gálati besorolási rendszerrel, másrészt a hagyo
mányos tevékenységi területen a munkaerőpiac 
meglehetősen telített. A magánszektorban sok
kal jobbak a kereseti lehetőségek is.

A tájékoztatási szakemberek iránt a vegyipar 
és gyógyszergyártás területén, a médiáknál és a 
tanácsadó ügynökségeknél a legnagyobb az 
igény.

A magángazdaságban számos munkalehető
ség adódik a tájékoztatók számára. A tájékoz
tatási magánvállalatok (information bróker) a sa
ját tájékoztató részleggel nem rendelkező válla
latok számára nyújtanak szolgáltatásokat (gépi 
információkeresés, az információk értékelése), 
többnyire szakosodnak. Konkurenciát jelentenek 
számukra más szolgáltatók (pl. reklám- és ta
nácsadó irodák).

A vállalati információs részlegek a vállalati 
irattári, szakkönyvtári és a tájékoztatási/doku- 
mentációs feladatok ellátására alkalmaznak 
munkaerőket. Gyakran magának az információs 
részlegnek a megszervezése a feladat. A szol
gáltatandó információk durván két csoportba so
rolhatók: a gazdasági iil. a kutatási-termék
fejlesztési információk körébe. A teljesség és a 
gyorsaság ezek szolgáltatásában döntő jelentő
ségű. Az intézményen belüli információkezelés 
történhet egy központi dokumentumgyűjtemény
re (szakkönyvtárra) támaszkodva vagy több, de
centralizált, szakterületi dokumentációs helyet 
működtetve. Az utóbbi esetben a tájékoztató 
szakember közvetítő és koordinációs feladatokat 
lát el a belső információáramlásban. A közszol
gálati intézményekkel ellentétben a részlegnek a 
kiadásokat a teljesítményével kell igazolnia.

A reklám, a public relations és a kommuniká
ció területén dolgozó tájékoztató szakember te
vékenysége a piackutatás, a döntéselőkészítés. 
Tipikus feladatai a témafigyelés (ez vonatkozhat 
a vevőkörre, a termékekre, az ágazatra, a kon
kurenciára, a közvéleményre), valamint az ügy
nökség sikerességének értékelése. A felhasznált 
források: gazdasági és sajtódokumentációs 
adatbázisok, képarchívumok.

A sajtóarchívumok, sajtódokumentációs részle
gek szakszerű tájékoztatást kínálnak, a korszerű 
információs infrastruktúra használatával. A tájé
koztató szakember közvetlenül részt vesz a cik
kek előkészítésében, áttekinthető formában „tá
lalja” a szükséges információt. Speciális feladat
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itt az intézmény saját publikációs tevékenységé
nek dokumentálása. Sok helyen külső megbízás
ra is végeznek információkeresést, ill. adatbankju
kat közvetlenül hozzáférhetővé teszik.

A fenti intézményekben elhelyezkedő tájékoz
tatóktól a következőket várják el: az információs 
forrásoknak és azok használatának, a modern 
kommunikációs technológiáknak, az adott szak
területnek az ismeretét, idegennyelv-tudást, ügy
intézési, kommunikációs, érvelési képességet 
(az utóbbit pl. a költségek elfogadtatására a 
megbízóval).

(Hegyközi ilona)

93/229
CORY, Kenneth A.: The imaging industry wants 
us! = Cat.Classif.Q. 15.vol. 1992. 3.no. 3-14.p. 
Bibliogr. 12 tétel.

Az adatbázisfejlesztő ipar munkalehetőségei 
a könyvtárosok számára

Feldolgozó munka; File-szer -gépi; Könyv
tárosképzés, dokumentálóképzés; Munkabér, al
kalmazás; Tájékoztatási vállalkozás

Jó hír a könyvtárosoknak: az Egyesült Álla
mokban és az információtechnológia területén 
fejlett országokban a frissen végzett könyvtáro
sok álláslehetőségei jobbak, mint valaha. A felté
tel mindössze az, hogy hajlandók legyenek meg
válni a hagyományos könyvtári munkaköröktől a 
kereskedelmi-üzleti világ térképén elhelyezkedő, 
ún. „imaging industry” kedvéért. Az „imaging in- 
dustry”-t, illetve az alapjául szolgáló „imaging” 
technológiát nehéz pontosan lefordítani, de a lé
nyegét könnyű megérteni: digitális technológia 
alkalmazása nem digitális információhordozók 
(pl. papír, fénykép, mikrofilm, hangzó anyagok 
stb.) kezelésére. (A továbbiakban ennek a szak
mának a kifejezésére az elfogadható hangzás 
kedvéért a tartalmában kissé torzító „képipar”-t 
fogom használni.)

A hagyományos katalogizálók dolga valójá
ban mindig az volt, hogy hatalmas, főként nyom
tatott „adatbázisokat” (könyvtárakat) szervezze
nek, vagyis a beszerzett információkat valami
lyen rendszerbe foglalják, és visszakereshetővé 
tegyék. A képipar követelményei tulajdonképpen 
ugyanezek, kivéve, hogy nem nyomtatott, hanem

elektronikus dokumentumok tartalmi szervezésé
ről, magyarul indexeléséről, osztályozásáról van 
szó. Mivel a könyvtárosok az indexelés-osztályo
zás ismereteit megtanulják a könyvtáros iskolák
ban, jó eséllyel pályázhatnak e hatalmas, egyre 
terebélyesedő iparág álláskínálataira.

Az „imaging” vagy „leképezés” rendszerének 
fő összetevői a számítógép, valamint az informá
ciók fogadását, ideiglenes tárolását, indexelését, 
nyomtatását és továbbítását kezelő szoftver. A 
papíron lévő információkat szkennerrel vagy fax- 
berendezés segítségével digitalizálják. Ma már 
nemcsak a nyomtatott, hanem mindenfajta infor
máció digitalizálható, beleértve a mozgóképet és 
a hangot is. Az információkat ezután megjelenítik 
egy monitoron, indexelik, majd átmásolják a 
rendszer tárolójára, rendszerint WORM (Write 
Once Read Many) optikai lemezekre, ahonnan 
az adatok képernyőre hívhatók, lézernyomtató
val kiyomtathatók, vagy -  faxon -  távoli helyekre 
küldhetők.

A képipar virágzását a papír-információk hi
hetetlen méretű elburjánzása és nehéz kezelhe
tősége mozdítja elő. Az Egyesült Államokban 
évente 92 milliárd eredeti dokumentum, 300-400 
milliárd másolat és 775 milliárd oldalnyi számító
gépi output keletkezik. A legnagyobb papírterme
lők a biztosítási vállalatok, az egészségügyi in
tézmények, a rendőrségek és a városi kormány
zatok.

A képipar természetszerűen kitűnő számítás- 
technikusokkal és elektronikai szakemberekkel 
rendelkezik, akik azonban nem képesek az osztá
lyozást és indexelést megfelelően elvégezni. Egy 
hároméves képipari tapasztalattal rendelkező 
szakember szerint a legfőbb problémák a követ
kező követelményekkel kapcsolatosak:

-  a megfelelő elsőrendű tárgyszó (vezér- 
deszkriptor) megválasztása;

-  a tárgyszavak egységesítése;
-  következetesség a tárgyszavak használatá

ban;
-  a kapcsolódó tárgyszavak között utaló

rendszer kiépítése.
A szerző a következőket ajánlja a kérdésben 

érintetteknek:
-  a könyvtárszakos hallgatók érdeklődjenek a 

könyvtáros világban még idegenül hangzó, pl. 
„ismeretmérnököt” (knowledge engineer) kereső 
álláshirdetések után is;

-  a tanszéki konzulensek bátorítsák a hallga
tókat arra, hogy vegyenek fel olyan tárgyakat,
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mint haladó katalogizálás, osztályozás, indexe
lés;

-  legyen követelmény a hallgatókkal szem
ben egy elektronikus adatbázis kiépítése;

-  a szakiskolák vezetői igyekezzenek lerom
bolni a könyvtártudomány és az információtudo
mány között kialakított mesterséges válaszvona
lat;

-  a két szakma vezetői vegyék fel egymással 
a kapcsolatot, pl. a könyvtárszakos hallgató a 
szakmai gyakorlatát végezhesse a képipar terü
letén;

-  a könyvtárosképzés tantervébe építsék be 
a digitalizálási technológia és alkalmazás oktatá
sát.

A szerző végül egy egyáltalán nem elhanya
golható szempontot is „bevet” a hallgatók 
ösztönzésére: a képiparban egy egyetemet vég
zett kezdő dolgozó fizetése kb. évi ötezer dollár
ral magasabb, mint a könyvtáros szakmában.

(Novák István)

Oktatás és továbbképzés

93/230
Fünfzig Jahre Fachhochschule für 
Bibliothekswesen Stuttgart = Buch Bibi. 45.Jg. 
1993. 2.no. 112-157.p.

Ötvenéves a stuttgarti könyvtárosfőiskola. 
Cikkcsoport, 12 közlemény

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Könyvtáros
képzés -felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény; 
Könyvtárügy története; Tanterv, óraterv

A stuttgarti könyvtáros iskola 1942. október 
19-én, a második világháború idején nyitotta 
meg kapuit, két oktatóval. Az iskola 1944 őszén 
történt ideiglenes bezárásáig két, 30-40 hallgató
ból álló osztály végzett itt. Ez a könyvtáros iskola 
1992. október 19-én egy rendezvénysorozattal 
ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. 
A főiskola azóta Németország egyik legnagyobb 
képző intézményévé vált a könyvtár- és tájékoz
tatásügy, valamint a dokumentáció területén. Kö
zei száz oktatója és több, mint ötszáz hallgatója 
van. A jelen cikkgyűjteményben először Peter

Vodosek, az intézmény rektora vázolja fel a főis
kola történetét, majd az egyetem professzorai is
mertetik az iskola feladatait és az oktatás téma
köreit. A közművelődési és egyetei könyvtároso
kon kívül itt dokumentátorokat is képeznek. A 
főiskola magas szintű képzést nyújt a zenei 
könyvtárügy terén, valamint egy művészeti 
könyvtárosok számára szervezett kurzus is ren
delkezésre áll. A főiskola szaktárgy-katalógusá
ban megtaláljuk az audiovizuális anyagokkal, 
valamint a számítástechnikával foglalkozó tanfo
lyamokat is. Végül, de nem utolsó sorban a part
ner-intézményekkel folytatandó együttműködés
re is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy az elméleti 
oktatás és a gyakorlat „kéz a kézben” halad
hasson.

(Autoref.)

93/231
SHONROCK, Diana - MULDER, Craig: 
Instruction librarians: acquiring the proficiencies 
critical to their work = Coll.Rés.Libr. 54.vol. 1993.
2.no. 137-149.p. Bibliogr. 26 tétel.

Oktató könyvtárosok: a munkájukhoz szük
séges jártasságok felmérése

Felmérés; Használók képzése; Könyvtáros -fel
sőfokú; Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

A könyvtárhasználati képzést végző könyv
tárosnak sokféle jártassággal kell rendelkeznie. 
Egy felmérés során a résztvevők 84 féle jártas
ság fontosságát értékelték, 13 kategóriában. A 
tizenhárom katagória közül a kommunikációs, az 
oktatási és a tervezési készség kapta a legma
gasabb pontszámokat -  az első 25 helyre került 
jártasságok közül ezek 14-ben szerepeltek. Egy 
következő felmérésben a résztvevőktől azt kér
dezték, hogy hol sajátították el a legfontosabb 
jártasságokat, illetve hol szerették volna azokat 
megtanulni. A 25 vezető jártasság közül 13 ese
tében a könyvárosképzést jelölték meg az első 
helyen, a további 12-re vonatkozóan pedig a 
könyvtári gyakorlat, illetve az „egyéb formális 
képzés” került a vezető helyre.

(Autoref. alapján)
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93/232
BOUAZZA, Abdalmajid - GDOURA, Wahid: 
Adéquation formation/emploi dans ie secteur 
documentaire en Tunisie = Documentaliste. 
28.vol. 1991.4/5.no. 193-196.p.

Rés. angol nyelven.

Tunézia: milyen munkalehetőségek kínálkoz
nak frissen végzett könyvtárosok számára?

Felmérés; Könyvtárosképzés, dokumentálókép
zés; Munkabér, alkalmazás; Oktatási anyag

Egy felmérés keretében tunéziai dokumentá
ciós központok vezetőit kérdezték meg: mint 
munkáltatóknak, mi a véleményük a könyv
tárosképző intézményekben újabban végzett 
diplomások szakmai képességeiről. Kiderült, 
hogy az oktatási programok nem felelnek meg 
egészen a munkaerőpiac követelményeinek. 
Ezért a szerzők módosításokat javasolnak a 
képzésben, hogy az jobban eleget tehessen a 
mai társadalmi-gazdasági realitásoknak.

(Autoref.)

Lásd még 228-229

Szabványok, normatívák

93/233
DAHLBERG, Ingetraut: DIN 32 705: The 
Germán standard on classification Systems: a 
critical appraisai = Int.Classif. 19.vol. 1992. 4.no. 
201-204.p. Bibliogr. 21 tétel.

A DIN 32 705 jelű német szabvány az osztá
lyozási rendszerekről: kritikai értékelés

Osztályozási rendszer; Szabvány -könyvtári

A szerző bemutatja az osztályozási rend
szerek (OR) kialakítását és fejlesztését szabá
lyozó német szabványt, és ennek hátterét. Is
merteti a szabvány nyolc fejezetét. Bírálja, hogy 
1) a szabvány nem foglalkozik nyíltan az OR op
timális formájával, nevezetesen a fazettás rend

szerrel; 2) nem ad semmilyen ajánlást az OR lét
rehozásának számítógépesítésére; 3) nem veszi 
figyelembe az OR és a tezauruszok kombinálá
sát fazettás OR formájában. Végül a szerző két
ségbe vonja, hogy egy szabvány lenne a leg
megfelelőbb eszköz az osztályozási rendszerek 
kifejlesztéséhez szükséges irányelvek közreadá
sára -  ennél jobb, hatékonyabb módszereket 
kellene felderíteni és alkalmazni.

(Autoref. alapján)

93/234
FLETCHER, Liz: Is there a chance fór a 
standardised user interíace? = EI.Libr. 11.vol. 
1993. 1.no. 29-32.p.

Van-e remény szabványos CD-ROM inter
fészre?

CD-ROM; Ember-gép kapcsolat; Szabvány

A cikk egy olyan problémát tárgyal, amelyik 
egyre nagyobb súllyal jelentkezik a CD-ROM 
adatbázisok világában: van-e esély egy szab
ványos használói interfész kifejlesztésére. Min
denek előtt azt a kérdést vizsgálja -  a haszná
lók, a kiadók és a szoftver-forgalmazók szem
pontjából -  , hogy egyáltalán szükség van-e 
szabványos interfészre, majd két lehetséges 
megoldás előnyeit és hátrányait veszi szemügy
re. Ezek egyike a jelenleg rendelkezésre álló 
szabványok alkalmazásának lehetőségét mérle
geli, a másik pedig egy szoftver-koncepció. Ez 
utóbbival kapcsolatban azt is bemutatja, hogy 
milyen szintre jutott el a fejlesztés napjainkig.

(Autoref. alapján)

Lásd még 270

Egyesületek, konferenciák

93/235
Göttinger Erklárung dér in dér BDB 
zusammenarbeitenden bibliothekarischen
Verbánde vöm 18. Dezember 1992 = Buch Bibi. 
45,Jg. 1993. 3.no. 251-257.p.
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Rés. angol nyelven.

A Könyvtáregyesületek Szövetségi Egyesülé
sében együttműködő könyvtári egyesületek 
1992. dec. 18-i, göttingeni nyilatkozata a köz- 
művelődési könyvtári egyesület két funkcio
náriusának észrevételeivel

Egyesület -könyvtári -nemzeti

A német könyvtárügyben -  történeti okokból 
-  külön egyesület képviseli egyrészt az intézmé
nyeket (Német Könyvtárak Egyesülete, DBV), 
másrészt négy másik egyesület a könyvtároso
kat (Német Könyvtárosok Egyesülete, VDB; Köz- 
könyvtári Könyvtárosok Egyesülete, VBB; Tudo
mányos Könyvtárak Diplomás Könyvtárosainak 
Egyesülete, VdDB; Könyvtárkezelők és más 
Könyvtári Munkatársak Egyesülete, BBA). Az öt 
egyesület együttműködésének megszervezésére 
1989 őszén létrehozták a Német Könyvtáros 
Egyesületek Szövetségét (BDB), 1992 decem
berében pedig további lépést javasolt az egyesü
letek vezetőinek göttingeni nyilatkozata: szoro
sabb szövetségbe tömörülést a következő célok 
érdekében:

-  a szakma egységes képvisele kifelé,
-  az egyesületi működési költségek csökken

tése,
-  a csoportok arányos képviselete, ezzel a 

konszenzus lehetőségének megteremtése.
A legjobb megoldás egy új, közös egyesület 

lenne, ez a cél azonban csak fokozatosan való
sítható meg. Ennek érdekében a nyilatkozat a 
következőket javasolja:

1. Az egyesületek közös szövetségbe tömö
rülése a belső sokarcúság megőrzésével történ
jék. Gyakorlati okokból szervezetileg célszerű a 
jelenlegi egyesületekből kiindulni: ezek mint 
szekciók működhetnek tovább.

2. A tömörülés után létrejövő új intézményben
-  a külső képviseletet és a konkrét munkákat 

egy kis létszámú, közvetlenül választott vezető
ség lássa el,

-  a tartalmi kérdésekben egy koordinációs 
grémium döntsön, mely összetételében a szer
vezeti struktúrát és a regionális tagozódást tük
rözze,

-  választani és alapvető kérdésekben dönteni 
a közgyűlés hivatott,

-  szakmai kérdésekkel a tartósan vagy határ
időre megbízott munkacsoportok és bizottságok 
foglalkozzanak,

-  ha valamely kérdés alapvető céljaiban érint 
egy csoportot, nem lehet leszavazni,

-  egységes és professzionista üzletvezetés 
és publikációs tevékenység kívánatos.

A fenti javaslatok széles körű megvitatása 
után az 1994. évi kongresszusra már meg kell 
valósítani a tömörülés bizonyos fokozatát.

* * *

Konrad Umlauf, a VBB elnöke az ismertetett 
göttingeni nyilatkozatot így kommentálta:

1. A szervezeti változtatásokat mindenekelőtt 
két külső változás teszi szükségessé: megválto
zott az európai belső piac és egyesült a két Né
metország.

2. A közös egyesület előnye, hogy lehetővé 
teszi a vezetők közvetlen megválasztását, ezért 
működése demokratikusabb, mint a közvetett 
választásokat alkalmazó keretszervezeté.

3. A külön egyesületek ügyvezetési költségei, 
megtetézve az állandó koordinációs munka költ
ségeivel és a ráfordított munkaidővel, megfizet
hetetlen luxuskiadást jelentettek.

4. Csak egy egységes egyesület képes haté
kony lobbizásra, amire az európai belső piacon 
feltétlenül szükség lesz.

5. A jelenlegi megosztottság, a külön in
tézményi egyesületek és külön személyi egyesü
letek léte elvileg is indokolatlan, mivel mindkét 
intézménytípus alapjában véve ugyanazokkal a 
kérdésekkel foglalkozik, ugyanabból a célból.

(Katsányi Sándor)
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