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TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉ
NYEK

Nemzeti könyvtárak

93/236
JAUSLIN, Jean Frédéric: The Swiss National 
Library = Alexandria. 4.vol. 1992. 3.no.
187-195.p.

A Svájci Nemzeti Könyvtár átszervezése

Nemzeti könyvtár

A svájci nemzeti könyvtár létesítését egy 
1894-es törvény írta elő. Feladatául a helvetica- 
gyűjtést jelölte meg. 1928-tól központi katalógus 
építésével bízták meg, ami lehetővé tette a 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerbe való be
kapcsolódását.

A nemzeti könyvtár fejlődésének törté
netében döntő jelentőségű volt, hogy az 1920-as 
években a követelményeket maximálisan kielégí
tő épületet terveztek és építettek.

Az 1970-es évektől visszaesés mutatkozott a 
nemzeti könyvtár történetében. A fenntartó szö
vetségi kormány egyre kevesebbet fordított az 
intézményre, ami a szolgáltatások visszafejlesz
téséhez, csökkenéséhez vezetett, s a nemzeti 
könyvtár fokozatosan elveszítette vezető szere
pét a svájci könyvtári rendszerben.

A szövetségi belügyminisztérium 1989-es 
döntése értelmében létrehozták a Szövetségi 
Kulturális Hivatalt a nemzeti könyvtár, a nemzeti 
múzeum és a kultúra előmozdításáért felelős hi
vatal egyesítése révén. Ez megfelelő alkalmat 
nyújtott a szövetségi kormány kultúrpolitikájának 
újragondolásához, a nemzeti könyvtár átszerve
zéséhez. 1990-ben új igazgatót neveztek ki az 
intézmény élére, aki egy szakértői csoport segít

ségével felülvizsgálta a könyvtár tevékenységét, 
és kidolgozta az átfogó korszerűsítési progra
mot, a RAMSES-t (Reorganisation fór an Auto- 
mated Management System and Enhanced Ser
vices). Az intézmény a történelem, a kultúra és a 
társadalom területén dolgozók számára kíván 
széleskörű szolgáltatásokat nyújtani. Ennek ér
dekében az állománygyarapítást valamennyi do
kumentumtípusra kiterjeszti, biztosítja azok gyűj
tését, megőrzését és hozzáférhetőségét. Ehhez 
nélkülözhetetlen a 2 példányt biztosító köteles- 
példány-rendelet bevezetése, korábban ugyanis 
nem lévén törvényi előírás, egyetlen példányban 
szerezték be a svájci kiadványokat. A meglévő 
állomány védelmére országos savtalanítási 
programot indítanak.

A nemzeti könyvtár az összes munkafolya
matot (a gyarapítástól a feldolgozáson át a szol
gáltatásokig) integrált rendszerbe foglalja, bizto
sítva az online hozzáférést az ország bármely 
könyvtárából és külföldről is. Sürgős feladatnak 
tekintik a nemzeti bibliográfia számítógépes elő
állításának megkezdését. Az információkhoz 
való hozzáférés megkönnyítése céljából négy
nyelvű (német, francia, olasz és angol) index 
előállítását tervezik. Természetesen valamennyi 
korszerű eljárást alkalmazni kívánják a szolgálta
tásokban, a faxon történő dokumentumszolgálta
tástól a CD-ROM-on tárolt információig.

Központi katalógusukban valamennyi svájci 
könyvtár állománya -  svájci és külföldi, hagyo
mányos és nem hagyományos -  visszakereshe
tő lesz. Továbbra is előállítanak szakkatalóguso
kat, témabibliográfiákat. E megnövekedett fela
datok ellátásához a nyolcvanöt munkahely (kb. 
120 ember) nem elegendő, négy év alatt 39 új 
posztot kell létrehozni. Továbbá jelentős mérték
ben bővíteni kell az infrastruktúrát a számítógé
pes rendszer kialakításától a földalatti raktárak 
kiépítéséig, a könyvtár épületének felújításáig.

A nemzeti könyvtár célkitűzéseinek megvaló
sításához elengedhetetlen az országos együtt
működés feltételeinek kidolgozása. A már emlí
tett szövetségi kötelespéldány-rendelet megalkotá
sa mellett az egybehangolt könyvtári tevékenység, 
a párhuzamos tevékenységek, munkafolyamatok 
kiküszöbölése elsőrendű feladat.

A svájci könyvtári rendszer korszerűsítésekor 
nem hagyható figyelmen kívül az országnak 
azon sajátossága, hogy területén 4 hivatalos 
nyelv van -  német, francia, olasz és rétoromán

az üzleti világban és tudományos körökben
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Külföldi folyóirat-figyelő

pedig egyre inkább hódít az angol. A korábban 
összehangolatlanul kialakított különböző munka
nyelvű adatbázisok koordinálása a nemzeti 
könyvtár feladata.

Mivel Svájcban meglehetősen fejletlen a 
könyvtártudomány, az egyes könyvtárak fejlesz
tési törekvéseinek támogatására könyvtártudo
mányi központ megalakítását tervezik a nemzeti 
könyvtár keretei között.

(Pappné Farkas Klára)

93/237
WELLHOFF, Marie-Christine: The audiovisual 
department of the Bibliothéque de Francé = 
Audiov.Libr. 19.vol. 1993. 2.no. 116-120.p.

A francia nemzeti könyvtár audiovizuális 
részlege

Audiovizuális gyűjtemény; Nemzeti könyvtár

A könyvtárak napjainkban egyre többféle in
formációhordozót gyűjtenek. Az audiovizuális 
anyagok integrálása az új francia nemzeti könyv
tár (Bibliothéque de Francé, BF) állományába 
aktuális feladat.

A Nemzeti Hangarchívumot (National Sound 
Archive) 1938-ban hozták létre. Híres költők, 
írók, filozófusok nyilatkozatait, illetve etnográfiai 
dokumentumokat gyűjtöttek. Jelenleg közel egy
millió tételük van; hely- és munkaerőhiánnyal 
küzdenek. Úgy határoztak, hogy az intézményt a 
tervezett új nemzeti könyvtárba fogják költöztet
ni, s több gyűjteményét új médiára, CD-re fogják 
átmásolni. Az új formátumokra való másolásnál 
a gyűjtemény mérete, kora, fizikai állapota és ér
téke a döntő. Néhány becslés szerint az összes 
állomány átmásolása ezer emberévre tehető. 
Ezért a Hangarchívum és a BF külső cégekkel is 
kötött szerződést.

Az av-anyagok könyvtári szerepe egyre nő. A 
film, a rádió- és tv-adások, a fényképek speciális 
szerepet játszanak a tudományos kutatásban, 
ezért szükséges azokat a könyvtár állományába 
integrálni. Különösen a geográfia, az antropoló

gia és az archeológia területén fontos a képi áb
rázolás. Jelenleg, néhány kivételtől eltekintve a 
kutatók kevés av-anyagot használnak, de ennek 
oka csupán a nem megfelelő feltártság és a ne
héz hozzáférhetőség.

A kötelespéldány-szolgáltatást a rádió- és tv- 
adásokra is ki fogják terjeszteni, és a BF-en kívül 
az Audiovizuális Anyagok Intézetének (Institute 
fór Audiovisual Materials, INA) és a Nemzeti 
Filmközpontnak (National Centre fór Cinemato- 
graphy) is jár majd kötelespéldány. E három in
tézmény gyűjtő tevékenységét egy bizottság fog
ja koordinálni.

A jelenlegi Nemzeti Könyvtár anyagának 
öröklése után a BF szigorú elvek alapján váloga
tást fog végezni, ami az av-anyagokra is kiterjed. 
A tervek szerint a BF megnyitásakor az av-gyűj- 
temény mintegy egymillió hangfelvételt, kétmillió 
képet, tizenötezer óra mozgófilmet s ugyanennyi 
multimédia-dokumentumot fog tartalmazni. Eh
hez még hozzá lehet számítani néhány tízezer 
óra rádió- és tv-műsort az INA anyagából.

Az anyagok konzerválása komplex kérdés, 
mivel különböző típusú dokumentumokat érint, 
amelyeknél meghatározó a használat ideje és a 
hordozó anyag eredeti minősége. A Hangarchí
vum anyaga egyrészt közvetlenül lesz átmásolva 
(a másolat azonos lesz az eredetivel), másrészt 
digitálisan lesz rögzítve. Az összes anyagot 
egyetlen multimédia-katalógusban fogják feltárni, 
InterMarc formátumban.

A dokumentumok elérése más és más lesz 
az olvasók és a tudományos kutatók számára. 
Az igényektől függően használhatják az eredetit 
és a másolatot. Fontos lesz a kommunikációs 
kapcsolat megteremtése a hasonló nemzeti és 
külföldi intézményekkel, elsősorban az olyan 
közkönyvtárakkal, amelyek av-anyagokkal is 
rendelkeznek. A hazai könyvtárak és archívumok 
av-anyagát egy központi katalógusba kell integ
rálni. E projekt végrehajtását három évre ter
vezték. Számos részfeladat már készen van, né
hány még változhat, azonban a fő cél az, hogy 
mire a Bibiioliothéque de Francé megnyitja új 
gyűjteményét, az a kutatókat a tudás és az isme
retek minden formájában szolgálhassa.

(Tóth Bálintné)

Lásd még 225
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Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

93/238
GABEL, Gernot U.: Polytechnic Library Ade, 
Willkommen UB. Neuordnung dér britishcen 
Hochschulbibliotheken = Bibliotheksdienst. 
27.Jg. 1993. 3.no. 389-393.p.

„Polytechnic Library”-ból egyetemi könyvtár: 
változások a brit felsőoktatási könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Oktatásügy

Nagy-Britanniában az 1960-as évek végén 
hozták létre az ún. politechnikumokat, olyan fel
sőoktatási intézményeket, amelyek főleg a mű
szaki, közgazdasági képzésben és továbbkép
zésben tevékenykedtek. Az intézményeket a he
lyi oktatási hatóságok finanszírozták, a tantervek 
kialakításában pedig az iparvállalatok is részt ve
hettek. Az 1990-es évek elején 39 politechnikum 
működött, a hallgatók száma meghaladta a 43 
ezret (ez a felsőoktatásban tanulóknak pont a 
fele).

Ezeket az intézményeket a régi, nagy- 
presztizsű egyetemek „szegény rokonként” ke
zelték, jóllehet a politechnikumok oktatási kínála
ta jóval innovatívabb volt, mint az övék (pl. mo
dulokból álló kurzusokat, ipari gyakorlatokat, 
továbbképzési lehetőségeket nyújtottak).

A felsőoktatás egyik tipikus eleme, a kutatás 
viszont a politechnikumokon meglehetősen fej
letlen maradt. Míg 1989/90-ben pl. az egyetemek 
1,6 milliárd fontot kaptak kutatásra, addig a poli
technikumok 70 milliót (4,5%). Ugyanakkor az 
egyetemeken az egy hallgatóra jutó kiadások 
6,296, a politechnikumokon 3,121 fontot tettek 
ki.

A politechnikumok könyvtárainak az volt a 
funkciója, hogy az oktatókat segítse a tanítási te
vékenységben, ill. a hallgatókat bevezesse a ta
nulmányaikhoz szükséges irodalom használatá
ba. Lényegében oktatási forrásközpontokként 
működtek, javasolt állománynagyságuk 150 ezer 
kötet könyv és 3000 kurrens folyóirat volt. A Li
brary Association javaslatára később a kutatás
hoz szükséges irodalmat is gyűjteni kezdték. Az 
egy főre jutó gyarapítási kiadások az egyetemi 
könyvtárakénak kb. a 32-45%-át tették ki.

1989 áprilisában a politechnikumok függet
lenedtek a helyi oktatási hatóságoktól; gazdasá
gilag önállóvá váltak, hogy minél inkább konku
rensei lehessenek az egyetemeknek. A kettős 
felsőoktatási rendszer 1992 áprilisában szűnt 
meg a királynő rendeletével. A politechnikumok 
egyenjogúak lettek az egyetemekkel, át is ne
vezték őket (pl. a Manchester Polytechnic új 
neve Manchester Metropolitan University lett; a 
cikk a teljes listát közli), tudományos fokozatokat 
ítélhetnek oda. Jelenleg Nagy-Britanniában tehát 
kereken 100 egyetem működik, közülük a legna
gyobbak a korábbi politechnikumok közül kerül
nek ki, tízezer hallgatóval.

(Hegyközi Ilona)

93/239
EATON, Gale - VOCINO, Michae! - TAYLOR, 
Melanie: Evaluating signs in a university library = 
Coliect.Manage. 16.vol. 1992. 3.no. 81-101 .p.

Az eligazító jelzések értékelése egy egyetemi 
könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Eligazító jelzés; Felmérés; 
Hatékonyság

Annak ellenére, hogy a nagykönyvtárakban 
való eligazodás nem könnyű feladat, aránylag 
kevés tanulmány készült ebben a témában. Jól
lehet a könyvtár- és információtudományi szak- 
irodalomban megtalálhatók a használók „kudarc- 
élményeivel” foglalkozó elemzések, az eligazo
dás problémáit ezek is elhanyagolják. A jelen 
cikk azt vizsgálja, hogy az eligazító jelzések be
folyásolják-e az olvasók sikerét a keresett infor
mációk megtalálásában. A kísérletet a University 
of Rhode Island könyvtárában végezték. A szer
zők egy olyan kérdőívet szerkesztettek, amelyen 
a használók értékelték az eligazító, ill. helymeg
jelölő jelzéseket. Az adatok megerősítették az 
előzetes megfigyeléseket a használók keresési 
nehézségeiről. Annak ellenére, hogy a jelen ta
nulmány helyhez kötött, az eredmények más 
egyetemi könyvtárak számára is hasznosak le
hetnek.

(Autoref. alapján)

Lásd még 214, 245, 251, 254, 258, 260, 266, 
268, 281, 302
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Külföldi folyóirat-figyelő

Közművelődési könyvtárak

93/240
BURAKOWSKI, Jan: Pogrzebu nie bedzie... 
Uwagi o kondycji bibliotek publicznych = 
Bibliotékára. 1992.11A12.no. 13-16.p.

Nem lesz temetés... Gondolatok a lengyel 
közművelődési könyvtárak helyzetéről

Közművelődési könyvtár

A cikk nagyobb része az 1945 után felépült 
közművelődési könyvtári rendszert dicséri. Az 
1946. évi május 17-i könyvtári dekrétum olyan 
hierarchikus könyvtári ellátórendszert és infra
struktúrát (módszertani munka, képző intézmé
nyek, továbbképzés stb.) teremtett, amely talán 
a világon is a legmodernebb volt akkoriban. Ez 
akkor is így van, ha ez a rendszer még szegény 
volt. Nem igaz, amit ma állítanak, hogy kizárólag 
a kommunista propaganda eszközeként jött vol
na létre.

Az első „csapás”, ami a rendszert érte, az a 
Kulturális és Művészeti Minisztérium 1952. évi 
létrehozása volt. Ekkor szakadt el a közműve
lődési könyvtári rendszer az iskolai és pedagó
giai könyvtári rendszertől, s bizonyos értelemben 
az öncélú fejlődés útjára lépett, miközben a nép
művelés egyéb formáihoz képest háttérbe szorult.

A második „csapás” akkor következett be, 
amikor a Nemzeti Könyvtár Könyv és Olvasás 
Intézete központi módszertani és fejlesztő szer
vezetből fokozatosan tudományos kutatóintézet
té „képezte át magát”. Ezzel jelentőseri meg- 
gyengyült a rendszer innovációs képessége.

1975-ben a járások megszűntetésével érte a 
rendszert a harmadik és egyben legnagyobb 
„csapás”, minthogy az főként a járási könyvtárak 
területi-módszertani gondviselésére volt „bízva”.

A legújabb „csapások” már a rendszerváltás 
után következtek be: megszűnt a területi ellátást 
biztosító könyvtárak ebbéli jogosítványa, s meg
szűnőben vannak a vajdasági könyvtárak területi 
jogosítványai is. A közművelődési könyvtárügyet 
azonban mégsem szabad eltemetni, noha éppen 
jelenleg vannak megszűnőben az 1946-ban el
kezdett szervezeti építkezés utolsó marad
ványai.

Reménykedésre részint az ad okot, hogy a 
legújabb minisztériumi koncepció, amely Az ál
lam művelődési politikája címet viseli, felhagy 
azzal a „gyeplő-odadobásos” módszerrel, amely 
a legutóbbi néhány évre visszamenően olyannyi
ra jellemző volt a központi államigazgatásra. A 
másik ok: a városi és a nagyközségi települése
ken mind több jel mutat arra, hogy az önkor
mányzatok nemcsak szóban ismerik el a könyv
tárak fontosságát, hanem a mégoly nehéz körül
mények közepette is hajlandók áldozni értük.

(Futala Tibor)

Lásd még 214, 265, 284

Tudományos és szakkönyvtárak

Lásd 280

Iskolai könyvtárak

93/241
BUTTERWORTH, Margaret: The concept of the 
Virtual school library = Austr.Libr.J. 41.vol. 1992.
4.no. 247-256.p.

A virtuális iskolai könyvtár

Gépi könyvtári hálózat; Iskolai könyvtár

Ma már az iskolai könyvtáraknak is lehetősé
gük van arra, hogy sokkal többet szolgáltassa
nak, mint amennyi a helyi állomány útján rendel
kezésükre áll. A távközlési technológia lehetővé 
teszi, hogy egyrészt az online adatbázisokból, 
másrészt a világ sok-sok iskolájában tanuló diá
koktól származó információk a heiyi iskolai 
könyvtár rendelkezésére álljanak. A szerző brit 
és ausztrál példákat mutat be, ismertetve a NE
XUS és a CAMPUS 2000 nevű kísérleti projekte
ket. A jelen cikk mint előadás az IASL (Interna
tional Association of School Librarianship) 1992. 
július 20-24. között Belfastban tartott konferen
ciáján hangzott el.

(Autoref. alapján)
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Egyéb könyvtárak

93/242
KAISER, Frances: An introduction to the 
international guidelines fór library Services to 
prisoners = IFLAJ. 19.vol. 1993.1,no. 67-73.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven.

Bevezető a börtönkönyvtári szolgáltatások 
nemzetközi irányelveihez

Börtönkönyvtár; Irányelvek -könyvtári; Szolgálta
tások

A szerző összefoglalja a nemzetközi szerve
zetek (ENSZ, Európa Tanács, IFLA) által készí
tett, a börtönkönyvtári szolgáltatások bevezeté
sére vonatkozó irányelveket. Megvizsgálja az 
ilyen szolgáltatások „filozófiáját” és céljait is, va
lamint vázolja az állomány, a személyzet, a be
rendezések, a közönségkapcsolatok és a finan
szírozás irányelveit. Végül, megemlékezve az 
első, Hollandiában létrehozott börtönkönyvtár 
150. évfordulójáról, néhány fogolynak a börtön
könyvtári szolgáltatásokról alkotott véleményét is 
közreadja.

(Autoref.)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

93/243
HARRINGTON, Sue Anne: Serials canceilation: 
a continuing saga = Ser.Libr. 23.vol. 1992. 
1/2.no. 99-112.p. Bibliogr. 33 tétel.

Időszaki kiadványok lemondása - egy felmé
rés eredményei

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Folyóiratárak; Fo
lyóirat-előfizetés; Időszaki kiadvány

Az időszaki kiadványok lemondása minden 
érintett számára fájdalmas, de az áremelkedé
sek az egyetemi könyvtárakat kényszerhelyzet 
elé állították. Az 1991-es áremelkedések követ
keztében sok könyvtár tervez 1992-re lemondá
sokat. A cikk áttekinti a kialakult helyzet okait, és 
összefoglalja egy felmérés eredményeit, amely 
18 nagy amerikai egyetemre terjedt ki. Részlete
sen tárgyalja az University of Oklahoma 1977-es 
és 1984-es lemondásait, és az egyetemi folyó
iratrendelési bizottság 1991-es munkájának 
eredményeit. A könyvtárak foiyóiratbeszerző 
munkájában változtatásokra van szükség. A le
hetséges megoldások: hozzáférés tulajdonjog 
nélkül és elektronikus publikáció.

(Autoref.)
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A hírlapok megőrzése és hozzáférhetővé té
tele; a NEWSPLAIM program eredményei és 
lehetőségei

Együttműködés -belföldi; Hírlap; Hozzáférhető
ség; Megőrzés; Mikrofilmezés

A cikk a nagy-britanniai napilap-ellátással és 
a British Library Napilap Könyvtárának (Newspa
per Library) szolgáltatásaival foglalkozik. Ismer
teti a NEWSPLAN nevű együttműködési progra
mot, amelynek célja a helyi újságok mikrofilme
zése. Felvázol egy újságkölcsönzési kísérletet, 
amely végül sikertelennek bizonyult. További

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


