A LIBER munkanyelve angol, francia és né
met; lapja a korábbi Bulletint és News Sheetet
felváltó European Research Libraries’ Coopera
tion. Munkájának eredménye az 1992-ben 2. kia
dásban megjelent Library Bibliographic Networks
in Europe című adattár, és az EROMM, a mikro
film mesterkópiák európai regisztere.
Az Európa Tanács és a LIBER együtt tevé
kenykedik a kelet- és közép-európai könyv
tárakkal való együttműködés javításában, ezért
hozta létre a LIBER programját és az azon mun
kálkodó munkacsoportot. A csoport feladata a
térség megfelelő könyvtáraival a kapcsolatok
kialakítása és velük együtt a további együtt
működés programjának alakítása; ehhez a pénz
ügyi források felkutatása; a tagság aktivizálása a
program érdekében; együttműködés kialakítása
más szervezetekkel. A program főként a könyv
tárpolitika és könyvtárvezetés fejlesztése, a
technológia és a könyvtári szolgáltatások terüle
teire terjed ki, az abban való részvételnek nem
feltétele a LIBER-tagság. Kétségtelen, hogy a
„keleti" könyvtáraknak meg kell tanulniuk, ho
gyan működik a könyvtárügy, a könyvpiac és a
technológia Európa nyugati felén. A „nyugati”
könyvtáraknak pedig, ha ebben segíteni akar
nak, meg kell ismerniük a valódi közép- és kelet
európai helyzetet, s azt, hogy az itteni könyv
táraknak valójában mire van szükségük. Amire
mindenekelőtt szükség van, az az eddiginél is
nyíltabb párbeszéd.
(MohorJenő)

94/020
SMITH, Gretchen J.: Role of conferences in the
transfer of information = South Afr.J.Libr.Inf.Sci.
61.VOI. 1993. 2.no. 68-74.p. Bibliogr.

A konferenciák szerepe az információter
jesztésben
Hatékonyság; Információáramlás; Konferencia
-nemzetközi

A cikk azt vizsgálja, hogy a konferenciák mi
lyen eszközökkel biztosítanak fórumot az infor
mációátadásra. Többek között ide tartozik a kur
rens, „state-of-the-art” információk terjesztése,
az új kutatásokról való beszámoló és a kollégák
egymás közötti informális információcseréje. A
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szerző szembeállítja a pozitív tényezőket a ne
gatívakkal, pl. a konferencia szervezési költsé
geivel. Nemzetközi véleményekkel együtt közre
adja a University of Cape Town kutatóinak a
konferenciákkal kapcsolatos nézeteit is. Konklú
zióként egy olyan forgatókönyvet vázol fel, amel
lyel a konferenciák valódi és jövőbeli szerepét kí
vánja bemutatni Dél-Afrikában.
(Autoref. alapján)
Lásd még 60

KÖNYVTÁRAK ÉS
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉ
NYEK

Általános kérdések
94/021
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Czytelniczego wobec trybu
likwidacji bibliotek oraz losów ich zbiorów =
Bibliotekarz. 1993. 5.no. 21,24. p.

A Lengyel Bibiiológiai Társulat és a Lengyel
Olvasótársulat állásfoglalása a könyvtárak
felszámolásával és állományuk sorsával
kapcsolatban
Megszűnés -könyvtáré

Az igen szigorú állásfoglalás abból indul ki,
hogy „noha a jelenlegi feltételek közepette objek
tív szükséglet lehet egyes könyvtárak megszű
nése, ám azzal nem érthetünk egyet, hogy
ugyanilyen szükséglet volna gyűjteményeik szét
lopkodása és elpusztítása, miközben ezek a
gyűjtemények nemcsak társadalmi vagyont ké
peznek, hanem egyszersmind esetenként igen
értékes kulturális javakat is”.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Ezt követően a dokumentum idézi azokat a
törvényi és jogszabályi helyeket, amelyek alkal
mazásával a könnyelműen eljárók meg is büntet
hetők.
Van a dokumentumnak pozitív javaslata is:
képzett szakemberekből (pl. vajdasági könyv
tárosokból, központi szakkönyvtári dolgozókból)
létre kellene hozni egy megfelelő gárdát, amely
nek tagjai minden óhatatlan könyvtármegszün
tetési folyamatba kötelező jelleggel kapcsolód
nának be. Az eljárás szakmai követelményeit
egy megfelelő instrukció kimunkálásával lehetne
rögzíteni, s így biztosítani az eljárások egységét
is. (A két társaság felajánlja, hogy minisztériumi
megbízás esetén, elkészíti ezt az instrukciót.) A
megszűnt könyvtárak állományáról úgy kell gon
doskodni, hogy az lehetőleg más könyvtárak ál
lományát egészítse ki, majd ezután kerüljön érté
kesítésre, s csupán a nem értékesíthető rész
menjen zúzdába.
Ez az állásfoglalás a két társaság azon közös
konferenciáján született, amely éppen a nyugta
lanítóan rendezetlen könyvtármegszüntetésekkel
foglalkozott 1993. február 25-én.
(Futala Tibor)

Nemzeti könyvtárak
94/022
BUTCHER, Roger: An overview of British Library
automation at St. Pancras = Program. 27.vol.
1993. 3.no. 281-292.p.

Számítógépes rendszerek a British Library új
épületében (St. Pancras, London)
Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtár; Online kataló
gus; Számítógépesítés

A British Library (BL) két szakaszban épülő új
otthonában az első szakasz végére öt olvasóte
rem (három természettudományi, egy általános
társadalomtudományi és egy a könyvritkaságok
ill. a zeneművek használatára), négy alagsori
raktár, három kiállítóterem, munkaszobák és egy
teljesen felszerelt előadóterem készül el. Külön
katalógustermet nem terveztek, mert a kezdetek
től fogva feltételezték, hogy a katalógusokban
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számítógépes rendszeren keresztül lehet keres
ni. Automatizálják a dokumentumok raktári állo
mányból történő kikeresését és gyors rendelke
zésre bocsátását is.
Az olvasószolgálatot három alapvető
szertámogatja: az előtérben működő számítógé
pes olvasói nyilvántartás, az olvasótermekben
hozzáférhető online katalógus és a könyvkikérő
rendszer.
Az olvasókat nyilvántartó rendszer úgy műkö
dik, hogy az új olvasók két fénykép, egy kitöltött
kérdőív átadását és néhány kérdés megválaszo
lását követően kapják meg engedélyüket a
számítógépes rendszerből. Az épület nyilvános
területei és olvasótermei között számítógéppel
ellenőrzött kapuk állnak, melyeken a kártya be
helyezésével lehet átjutni.
A rendszer engedélykibocsátó része 1993 ja
nuárjában sikeresen életbe lépett, de a hozzáfé
rést ellenőrző részt csak az új épület megnyitá
sakor lehet használni. Az adatbázis az Ingres
DBMS rendszer használatával épül és egy Digi
tal MicroVAX gépen fut.
Az online katalógus a St. Pancras-i épület
raktáraiban a kezdeti szakaszban található
anyag rekordjait tartalmazza, és bármelyik olva
sóteremből elérhető. A színes, grafikus képer
nyő-megjelenítés a rendszer használatát vonzó
vá és könnyűvé teszi az olvasó számára.
Az online katalógus kb. 6,25 millió rekordja
kezdetben 5 önálló katalógushoz nyújt hozzáfé
rést: Humán és Társadalomtudományok Kurrens
Katalógusa (1971 -), a British Library Katalógusa
a rendszerbe konvertálva, Tudományos Kutatási
és Információ Szolgálat Kurrens Katalógusa
(1974-), Zeneművek Kurrens Katalógusa (1981-),
Kották Katalógusa. A BL többi katalógusát ké
sőbb viszik a rendszerbe.
A nem latin betűs írással bevitt rekordok is
kereshetők, többségük eredeti karakterkészlettel,
ami több mint 800 karakter megjelenítését jelen
ti, pl. a görög, cirill és héber karaktereket. A ka
rakterek bevitelére a képernyőn megjelenő szi
mulált billentyűzet használatával van lehetőség.
Az online katalógus használója bebillentyűz
heti olvasói engedélyének számát is, hogy a rak
tár tudja, kihez kell a kikért anyagot eljuttatni.
Az adatbázisok nagy UNIX számítógépeken
működnek BRS/SEARCH és BRS/THESAURUS
szoftverekkel, amelyeket a karakterkészlet hasz
nálatához továbbfejlesztettek. A könyvtár meg
nyitásakor kb. 150 terminál áll az olvasók rendel
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kezésére, az épület befejezésekor ez a szám kb.
450-re emelkedik.
A könyvkérő rendszer ellenőrzi az online ka
talóguson keresztül kért könyvek meglétét, illet
ve „rendelkezésre bocsáthatóságát”, és üzenetet
küld az olvasónak a terminálon, ha a könyvet va
lamilyen oknál fogva nem kaphatja meg. Az ese
tek többségében az olvasó azonnal megkaphatja
a könyvet, de mód van arra is, hogy megjelölje
azt az időpontot, amikorra kéri.
A számítógépben tárolt raktári térkép alapján
a kérés ahhoz a raktári területhez érkezik, ahol a
könyv van. A kérőlapot a terület nyomtatója két
példányban nyomtatja ki. Az első példány alap
ján kiszolgálják az olvasót, a második példány a
kiemelt könyv helyére kerül. A könyv a mechani
kus könyvkiszolgáló rendszeren keresztül jut a
megfelelő olvasóterembe, a tervek szerint az
esetek 80%-ában fél órán belül.
A könyvkérő rendszert a BL munkatársai is
használhatják, sőt közvetlen online kapcsolatba
léphetnek az olvasókkal is, hogy kérdéseikre vá
laszoljanak.
Az óriási adatforgalom bonyolítását az épület
számára tervezett és beépített telekommuniká
ciós infrastruktúra biztosítja. A munkahelyeken és
olvasói terekben álpadlózat alatt fut az elektro
mos kábel- és telefonhálózat. A hálózat lelke egy
száloptikás gerinc, amelyen keresztül a különbö
ző szintek mind egymással, mind a telekommu
nikációs központtal össze vannak kapcsolva. A
hálózat egésze helyi hálózatok sorozatának öszszekapcsolásával épül fel, így egy helyi hálózat
hibája nem befolyásolja a többi működését.
Fizikailag minden olvasói asztal és munka
hely csatlakoztatható a rendszerhez, de kezdet
ben természetesen ezt a lehetőséget nem fogják
kihasználni.
A számítógépes rendszerek jóval az épület
megnyitása előtt használhatók lesznek. Az olva
sói engedélyek előzetes kiadásával el lehet ke
rülni a sorbanállást a nyitáskor. 1993 nyarának
végére tervezik az online katalógus használatát
a már elkészült olvasótermekben. A könyvkérő
rendszer egy része még csak kísérleti üzem
módban lesz használható. A teljes számítógépes
rendszer kicsinyített változatát egy, a St. Pancras makettjének tekinthető kis épületrészben
tesztelik, itt történik a munkatársak képzése.
A St. Pancrasban beinduló rendszerek a be
fejező szakaszban jelentős fejlesztésen és bőví
tésen mennek keresztül. Meg kell oldani a távol
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keleti nyelvek karaktereinek megjelenítését, az
adatbázisok elérését a JANET hálózaton ke
resztül, az online olvasói katalógusok egységes
használhatóságát, az előrendelést (könyvkiké
rést) külső helyről adott időpontra.
A British Library új információs rendszerének
megvalósításához újabb stratégiai tervet készíte
nek.
(Berke Barnabásné)
Lásd még 3, 7

Felsőoktatási könyvtárak

94/023
NICHOLSON, Howard: Uncomfortable bedfellows:
enterprise and academic libraries = J.Librariansh.
Inf.Sei. 24.vol. 1992. 1.no. 9-13.p.
Kellemetlen hálótárs: vállalkozás az egyetemi
könyvtárban
Egyetemi könyvtár;
Vezetés

Vállalkozás -könyvtárban;

Az egyetemi könyvtárban üzleti vállalkozást
tervező vezetőknek a szerző csak „vért, veríté
ket és könnyeket” tud ígérni. A túlélés érdekében
a következő négy alapszabályt betartását
ajánlja:
1. Minden vállalkozásnak összhangban kell
lennie a könyvtár és a fenntartó intézmény céljai
val;
2. A vállalkozási programokat úgy kell irányí
tani, hogy azok ne fenyegethessék a könyvtár
alapvető tevékenységét és szolgáltatásait;
3. Elengedhetetlen a legmagasabb szintű in
tézményi támogatás, kivéve a kisméretű kezde
ményezéseket;
4. Mindenkinek tisztában kell lennie a kocká
zattal, s számolni egy lehetséges kudarc anyagi, il
letve személyzeti szempontú következményeivel.
A fenti irányelveket a szerző a következő há
rom kérdéskör szerint tárgyalja: Miért van szük
ség egyáltalán a vállalkozásra? Miféle vállalko
zásba érdemes belefogni? Hogyan érhető el a
maximális haszon a legkevesebb „Vérrel, veríték
kel és könnyel”?
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Külföldi folyóirat-figyelő

A
m
ié
rt-e lehet egyéni és intézményi szem
pontból is vizsgálni. Az egyén jutalma a tapasz
talatszerzés és a siker élménye lehet; mint újító
vezetők, szakmai hírnévre és elismerésre tehet
nek szert, ami az önéletrajzukat is esélyesebbé
teszi egy következő munkahely elnyerésére irá
nyuló verseny során. Az intézményi érdek kettős:
presztízs és/vagy pénz.
A London School of Economics könyvtárában
működő bibliográfiai kiadói vállalkozás elnyerte a
„Queen’s Award for Export Achievement” kitünte
tést. Könnyen belátható, hogy egy ilyen reklám
megnöveli egy felsőoktatási intézmény hírnevét,
vonzza az erőforrásokat és a leendő hallgatókat.
Ami a pénzt illeti, figyelembe kell venni, hogy
nemcsak a profit képes egy intézményt pénz
ügyileg segíteni. Minden olyan tevékenység
hasznos, amelyik a pénzforgalmat növeli, mert a
pénz megfelelő forgatásával és átcsoportosítá
sával erősíteni lehet az intézmény pézügyi hely
zetét. Szólni kell a vállalkozási szakértelem
megszerzésével járó „láthatatlan haszonról” is,
hiszen ezeket a jártasságok az intézmény ha
gyományos szolgáltatásaiban is gyümölcsöztethetők.
Hogy milyen vállalkozások jöhetnek szóba,
ezt a szerző a kockázat nagyságának a függvé
nyében, illetve az intézmény szervezeti kereteibe
való beépíthetőség szempontjából vizsgálja. A
legkisebb kockázattal az jár, ha bizonyos, már
meglévő szolgáltatásokért térítést kérünk, eset
leg - minimális profitért - golyóstoliakat, rek
lámszatyrokat stb. árulunk. Ilyesmivel azonban
csak igen jól átgondolt tervezés nyomán érde
mes foglalkozni, mert a pénzügyi adminisztráció
miatt a végén „többe kerül a leves, mint a hús”.
A kockázati skála közepén helyezhető el a nagy
szabású kutatások pályázati finanszírozása, va
lamint a másolási, nyomtatási, könyvkötészeti
szolgáltatások kiterjesztése külső megrendelők
számára is. Az utóbbiaknál vigyázni kell: minél
inkább elhajlunk a külső megrendelések irányá
ba, annál nagyobb az intézményi céloktól és
szervezeti kerektől való elszakadás veszélye.
A legkockázatosabb projektek azok, amelyek
tetemes befektetést igényelnek, és részt
vesznek a szabadpiaci versenyben, például bib
liográfiai kiadványok kereskedelmi publikálása,
vagy valamilyen információs szolgálat bevezeté
se külső megrendelők számára.
A hogyan kérdésére a szerző a következőket
ajánlja:
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- ne egyedül, hanem egy olyan kereskedelmi
partnerrel (pl. kiadóval) vállalkozzunk, amelyik a
kockázat legnagyobb részét vállalja;
- biztonsági tartalékkal dolgozzunk: olyan be
fektetéssel induljunk, amelyik akkor is megtérül,
ha a tervezettnél jóval kevesebb megrendelő, ill.
bevétel ,jön be”.
- mielőtt belekezdünk, érdemes egy külső
szakemberrel megvizsgáltatni a tervünket, hogy
életképes-e;
- próbáljunk az intézményen belüli nehézkes,
bürokratikus rendtől eltérő, kivételes jogkört sze
rezni munkaaerőfelvételre, elbocsátásra, jutal
mazásra és fizetésemelésre, hogy a vállalkozási
célokra megfelelő és tehetséges embereket al
kalmazhassuk, s meg is tarthassuk őket.
(Novák István)

94/024
SÓJKA, Jan: Wybrane problemy bibliotek szkói
wyzszych w 1992 r. = Prz.Bibl. 61 .rocz. 1993.
1-2.no. 37-45.p.
Rés. angol nyelven,
A felsőoktatási könyvtárak 1992. évi problé
máiról
Felsőoktatási könyvtár

A szerző megállapítja: miközben a felsőokta
tási könyvtárak igen intenzíven dolgoztak a rend
szerváltás érdekében, most valahogy légüres
térbe jutottak, érdekeiket alig-alig tudják képvi
selni (ebben az 1990. évi felsőoktatási törvény is
„ludas”).
E könyvtári szféra jelenleg számos problémá
val küzd. Ezek nagyságrendjét, egymáshoz való
viszonyát, kiküszöbölésük sorrendiségét intenzív
vizsgálatoknak kellene feltárniuk, amihez főfog
lalkozású kutatókra volna szükség (pl. a terve
zett Lengyel Könyvtári Intézeten belül).
A problémák első köre a személyzet létszá
mával és felkészültségével kapcsolatos. Pl.
nincs megfelelően képzett vezetői utánpótlás (ez
rugalmas képzési-továbbképzési rendszer után
„kiált”); egyre inkább hiányoznak az időközben
elbocsátott szakképzett nyugdíjasok és a pálya
kezdők; a megnövekedett szabadságidő tovább
növeli a személyzet amúgy is fokozott megterhe
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lését (némely felsőoktatási intézmény 100%-kal
is növelte a beiskolázott hallgatók számát, rengeteg
lett a tanfolyam, és - könyvtár nélkül - sok magán
és egyházi felsőoktatási intézmény keletkezett).
A második körbe a szervezeti változtatások
könyvtári vonzatai tartoznak. Az átszervezések
következtében új intézetek és tanszékek kelet
keztek, régiek szűntek meg, illetve olvadtak össze.
Mindennek hatalmas könyvtári „összevisszaság”
a következménye, amit csak évek szorgos mun
kájával lehet kiküszöbölni. Addig is hogy és mint
lehet ellátni - már utaltunk rá - a megnövekedett
hallgatói (tanfolyamlátogatói) létszámot?
Harmadjára az állományépítés kérdéseit kell
megemlíteni. Itt egyfelől az értéküket illetően
egyre inkább zsugorodó állománygyarapítási ke
retek, másfelől az arrogánsán viselkedő és a
vadkapitalizmus jellegzetességeivel elmarasztal
ható lengyel könyv- és folyóiratpiac „keresztbetételei” (a tájékoztatás elmaradása, vadkiadások,
regisztrálatlanság, csillagászati árak, a kötelespéldányszolgáltatás elmulasztása stb.) lehetetle
nítik el a hatékony munkát. Még szerencse, hogy
a Tudományos Kutatási Bizottság 1993-ra támo
gatta a külföldi folyóiratelőfizetéseket.
Állományépítési probléma a körültekintő állo
mánykivonás megszervezése, illetve előfeltételei
nek biztosítása (tároló könyvtárak, több lépcsős
értékesítés egészen a zúzdáig stb.). Erre most
több lehetőség látszik, mint bármikor. Ugyanak
kor szemléletfejlesztési feladat: az igazgatók ne
ragaszkodjanak presztízsből a minél számosabb
állományokhoz.
Az áliománykivonás technikai szempontból is
kívánatos, ui. új felsőoktatási könyvtárak építé
sére és bővítésére jelenleg alig van remény, bár
az erőforrások szétparcellázása helyett a kon
centráció itt—ott mégis lehetővé tenne némi elő
relépést. Ugyanígy kellene eljárni a technológiai
korszerűsítéssel is, ahol egyébként könnyebb
szponzorokat és olyan gyártó cégeket találni,
amelyek referenciaszerzés fejében hajlandók kü
lönféle eszközöket biztosítani a könyvtárak szá
mára. (Ez azért korántsem jelenti azt, hogy min
den felajánlást és felkínált ajándékot el kell fo
gadni: a szakmaiságnak e téren is szűrőként kell
szerepelnie.)
Végül: gondolkodni kell a fizetett szolgáltatá
sokról. Közülük némelyek térítési kötelezettsége
evidencia (pl. reprográfia, kiadói tevékenység
stb.), bár a magán cégek konkurrenciájára való
figyelés nem elhanyagolható kötelezettség. Más
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szolgáltatásoknál sok a kétség (ki fizessen, nem
kettős adóztatás-e az állami könyvtáraknál a té
rítések beszedése, miért kelljen még fizetni
stb.?), tehát a kérdés igencsak vizsgálati téma.
(Futala Tibor)
Lásd még

6,

16,35-36, 57-58, 76, 78

Közművelődési könyvtárak
94/025
VERHO, Seppo: Kirjastobarometri: pahin vuosi
on vasta tulossa = Kirjastolehti. 86.vuo. 1993.
9.no. 223.p.
Rés. angol nyelven

Könyvtári barométer: a legrosszabb még hát
ra van
Gazdaságosság -könyvtárban;
Közművelődési könyvtár

Költségvetés;

A finn könyvtárak arra számítanak, hogy a
költségvetési korlátozások minden eddiginél na
gyobbak lesznek 1994-ben. Mind több könyvtár
kerül gazdasági válsághelyzetbe. Az egy főre
jutó pénzösszegek közel 4%-kal csökkennek
majd a következő évben, szemben az 1993-as
3%-kal. A könyvtáraknak csak 8%-a számít arra,
hogy pénzösszegeik nem csökkennek, s 9%-uk
vár növekedést. Az egy főre jutó kölcsönzések
száma megnőtt, 1993-ban egy fő 20 alkalommal
kölcsönzött, 1994-ben ez a szám várhatóan
megtartja az előző évi szintet. Nyári zárva tartá
sok, a fiókkönyvtárak bezárása, a nyitvatartási
idő csökkentése, a beszerzés korlátozása várha
tó. A városi könyvtárak közötti egyenlőtlenség
nőni fog. Azoknak a könyvtáraknak, amelyek az
országos átlaghoz közel álló (213 finn márka)
egy főre jutó költségvetéssel rendelkeznek, keil
szembenézniük a legkeményebb csökkentéssel.
A legtöbb könyvtár - ötből három - ebbe a cso
portba tartozik. A rideg számokból arra a követ
keztetésre lehet jutni, hogy sok helyi önkormány
zatnál elfogyott a képesség és az akarat, hogy
könyvtáraikat fenntartsák.
(Autoref.)
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94/026
PRZYBYSZEWSKI, Witold: Biblioteki publiczne
w 1992. r. = Bibliotekarz. 1993. 7-8.no. 24-28.p.
Nyilvános könyvtárak 1992-ben
Közművelődési könyvtár

1992 végén Lengyelországban 9770 közmű
velődési könyvtár volt, 1,7%-kal kevesebb, mint
1991-ben. Az év folyamán 405 könyvtár tartott
időlegesen zárva, 762-ben csökkent a nyitvatar
tási idő. Rosszabbul jártak az ún. könyvtári pon
tok; az 1970. évi 31 788 egységből álló csúcs
adathoz képest 1992 végére mindössze 7351
maradt belőlük. (Ezért az év folyamán a falusi ol
vasók száma is csökkent 16%-kal.)
Folyt a közművelődési könyvtárak és a műve
lődési otthonok egyesítése: 1992-ben már több
mint 600 ilyen intézmény működött. A többség
rosszul. Az országban mindössze 215 iskolai
közművelődési könyvtár található. Velük kapcso
latban az a tapasztalat, hogy gyorsan szűkülnek,
illetve halnak el közművelődési funkcióik.
Összesen 18 059 közművelődési könyvtáros
működött az országban, közülük 12 675 főfoglal
kozású. Egy év alatt 4,6%-kal fogyott az aktív
könyvtárosok száma. E fogyatkozás főként a fa
lusi könyvtárakat sújtotta. Ezen felül ugyancsak
a falusi könyvtárosok vannak leginkább kitéve
bérük „befagyasztásának”, mégpedig szégyenle
tesen alacsony színvonalon.
1992 folyamán a könyvtárak 21%-kal keve
sebb dokumentummal gyarapodtak, bár az állo
mánygyarapítási keretek 17%-kal emelkedtek. E
tekintetben az infláció és a könyvárak emelkedé
se (42%-kal) játszott közre - negatív értelemben.
(Az összes állomány az év végén 135 821 egy
ség volt.)
Az olvasók száma 3,2%-kal csökkent az el
múlt évhez viszonyítva, és 6612 ezer beiratko
zott olvasót tett ki. Ezzel szemben megnöveke
dett mind a kölcsönzések száma (148 642 ezer
rel - 4,7%-os növekedés), mind a helyben
olvasott irodalomé (7%-kal).
A könyvtárak anyagi bázisa 1992-ben sem
szilárdult meg: annál bizonytalanabb, minél erőt
lenebb önkormányzat a fenntartója. A vajdasá
gok által elosztott állami támogatás alig több,
mint csepp a tengerben (becslések szerint a
költségvetési előirányzatok 0,6-1,5%-át tette ki).
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A vajdasági könyvtárak (ezeket a vajdaságok
tartják fenn) és a városi önkormányzati könyv
tárak még úgy-ahogy modernizálódhattak is.
(Nem egészséges irányzat, hogy a vajdasági vá
rosokban újabban külön városi könyvtárak ala
kulnak.)
A könyvtárosok egyelőre nehezen értenek
szót újfajta fenntartóikkal, az önkormányzatok
kal. S ebben ők is ludasak, mivel nem eléggé ak
tívak és találékonyak.
Összességében az mondható el, hogy 1992ben is egy sor negatív tendencia volt jellemző a
közművelődési könyvtárügyre. Ám e jelenségek
nagyságrendje némileg csökkent. Nem tudni,
hogy ennek a csökkenésnek tartós jellege lesz-e.
(Futala Tibor)

94/027
BREITKREUZ, Richard: Über das allmähliche
Verschwinden der Bibliotheksausgaben im
Kulturhaushalt = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 9.no.
765-778. p. Bibliogr.
Res. angol nyelven.
A könyvtári kiadások fokozatos eltűnése a te
lepülések kulturális költségvetéséből Német
országban
Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]; Tá
mogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A régi NSZK tartományok városi (kommuná
lis) költségvetéseinek viszonylagos nagysága
(lakos/DM számítás szerint) a városok nagyság
rendjével együtt növekszik. Ugyanez érvényes a
kulturális célokra fordított összeg nagyságára is.

A visszamenőlegesen is vizsgált időszakban
(1979-1991) a költségvetés egésze évenként 3-
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4%-kal emelkedett. A kultúrára fordított kiadások
ennél valamivel nagyobb mértékben, 6-8,5%-kai
nőttek. A legnagyobb növekedés (8,5%) a legki
sebb városokban történt, itt a kultúrára fordított
összeg 29 DM-ről 78 DM-re emelkedett.
A kulturális költségvetés az egyes intézménytípusok között a következőképpen oszlik meg
(1991-ben, ezer DM-ben, a legkisebb és a leg
nagyobb nagyságrendű városok esetében):

94/028
KAMP,
Norbert:
Die
Konzeption
der
Stadtbüchereien Düsseldorf: Eine Antwort auf
die Informationsgesellschaft = Mitteilungsbl.
Verb.Bibi.Landes Nordrh.-Westf. 43.vol. 1993.
3.no. 244-250.p. Bibliogr.

A düsseldorfi városi könyvtár fejlesztési kon
cepciója: válasz az információs társadalom
kihívására

A közkönyvtárak részesedése a kulturális kia
dások egészéből (százalékban, a városok nagy
ságrendje szerint, 1991-ben):
20- 50 e la ko s
5 0-100
100-200
2 0 0 -5 0 0
5 00 felett
együtt:

15.8%
14.8%
12.4%
8.8%
8.5%
11.1%

A vizsgált évek során (1975-1991) a köz
könyvtárak részesedése a kulturális kiadásokból
nem emelkedett, sőt 1977 óta enyhén süllyedő
tendenciát mutat:
1977:
1991:

12.4%
11.1%

Az egyes városok könyvtárainak részesedé
se a kulturális kiadásokból rendkívül eltérő. A tíz
legjobban ellátott nagyváros a következő:
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Fejlesztési terv; Könyvtári hálózat; Tájékoztató
munka; Városi könyvtár

A könyvtárhasználati szokások vizsgálata bi
zonyítja: Düsseldorfban is minden téren növek
szik az információk iránti igény. Az elmúlt öt
évben (1988-1992) a szépirodalom kölcsönzési
forgalma abszolút számokban mérve változatlan
maradt ugyan, de a forgalom egészéhez viszo
nyított részesedése 15%-ról 12,5%-ra süllyedt.
Ezzel szemben pl. az üzemgazdasági irodalom
forgalmának növekedése 23%, a jogi műveké
25%, az egészségügyé 23% volt. A gyermek- és
ifjúsági irodalom terén a szépirodalom olvasott
sága 8%-kal emelkedett, az ismeretterjesztő mű
veké viszont 41%-kal. A kölcsönzött videokazet
ták közül az ismeretközlők aránya 22%-ról 38%ra emelkedett.
Az új információs igények kielégítésére a köz
ponti könyvtárban 7 számítógépes tájékoztatói
íróasztalt állítottak fel, ezek segítségével elérhe
tők a német nemzeti bibliográfia valamint a
könyvtárellátó (ekz) adatai és a könyvtár saját
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katalógusai. (A BASIS rendszert 1995-ben az
OPAC-kal tervezik felváltani.) A használóknak 8
tájékoztató könyvtáros nyújt állandó segítséget a
számítógépek felhasználásával.
A 7 általános információs pontot kiegészítik a
sajátos érdeklődési csoportokat szolgáló, CDROM-mal felszerelt „PC használói munkahe
lyek". 1991-ben szervezték az elsőt a jogi és közigazgatási kérdések iránt érdeklődőknek, 93-ban
a másodikat idegenforgalmi jellegű információk
kal (közlekedés, menetrendek, szálláshelyek
stb.). A harmadik PC használói munkahely a ze
nei gyűjtemény látogatóit fogja szolgálni.
A városi könyvtárhálózat fejlesztési koncep
ciója szerint a központi könyvtár lesz a tájékoz
tatás centruma, a kerületi könyvtárak pedig az
irodalmi alapellátáson túl helyi művelődési fela
datokat kapnak (rendezvények, kiállítások stb.).
Megfontolandó azonban, hogy az információs
igények növekedése a kerületi könyvtárak
használóit is jellemzi, ezért a központi könyvtár
és a fiókkönyvtárak között intenzívebbé kell tenni
a dokumentum- és információcserét. E célt szol
gálta a hálózaton belüli könyvtárközi kölcsönzés
kiépülése: bármelyik fiókkönyvtár 24 óra alatt
megkapja a kért dokumentumot. (Feltétel: online
hozzáférés a katalógusokhoz és a gépi kölcsön
zési nyilvántartáshoz.)
A dokumentumokhoz való gyors hozzájutás
mellett a kerületi könyvtárak jogos igénye az in
formációkhoz való azonnali hozzájutás is. Ennek
érdekében a központi könyvtár telefaxon ke
resztül azonnal válaszol a kerületekből érkező
kérdésekre.
Egy nagyváros jól működő tájékoztatási rend
szerének kiépítése költségigényes. Az előzőek
ben leírt információs igényekkel és feladatokkal
homlokegyenest szemben áll a városok általá
nos költségvetési válsága, amelynek a vége
még nem is látható. Mit tehetnek a könyvtárak
ebben a helyzetben? Díjat szedhetnek egyes
szolgáltatásaikért vagy megemelhetik a meglévő
díjtételeiket, ez azonban kevés. Egyetlen reális
megoldás a könyvtári személyzet számának
csökkentése.
A létszám akkor csökkenthető, ha a könyvtár
lemond egyes feladatok teljesítéséről. Ámde az
információs igények növekedése - éppen ellen
kezőleg - új feladatokat ad a könyvtárnak. Gya
korlatilag két módja marad a létszámcsökkentés
nek: a szolgáltatások extenzív csökkentése a
nyitvatartási idő csökkentése útján, vagy a háló
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zat strukturális megváltoztatása, a kisebb fiókkönyvtárak megszüntetése. Ez utóbbi megoldás
az előnyösebb, mert a könyvtári centralizáció
erősödésével egyszerűbbé és könnyebbé válik
az információs szolgáltatások kiépítése. A dön
tés azonban - minthogy egyes városrészek hát
rányos helyzetbe kerülnének - nem annyira
szakmai, mint inkább politikai síkon történik.
(Katsányi Sándor)
Lásd még 6, 49, 52

Tudományos és szakkönyvtárak

94/029
SORDYLOWA, Barbara: Róla i zadania bibliotek
naukowych w nowych warunkach ekonomicznospoiecznych = Prz.Bibl. 61. rocz. 1991. 1-2.no.
15-25,p.
Rés. angol nyelven.

A tudományos könyvtárak rendeltetése és
feladatai az új gazdasági-társadalmi körülmé
nyek közepette
Általános tudományos könyvtár

Lengyelországban a két világháború között is
bevett fogalom volt a tudományos könyvtár. Kö
zéjük állami, önkormányzati, egyesületi-társasá
gi, egyházi fenntartású könyvtárak egyaránt tar
toztak. (Nemzetközi vonatkozásban ezt a fogal
mat - általános tudományos és tudományos
szakkönyvtárakat megkülönböztetve - az UNESCO-val ellentétben az IFLA is elismeri. Angolul
általában kutató könyvtáraknak nevezik őket.)
Az 1968. évi könyvtári törvény a nemzeti
könyvtárat, a felsőoktatási, az akadémiai, a kuta
tóintézeti, a katonai akadémiai és a művészeti
főiskolai törvény által említett könyvtárakat, vala
mint azokat a könyvtárakat sorolja ide, amelye
ket a Minisztertanács tudományos könyvtárakká
minősít.
A tudományos könyvtárak mezőnye olyannyi
ra változatos, hogy még számbavenni is nehéz
őket. Kritériumaik (tudományos értékű, célszerű
en és folyamatosan fejlesztett állomány, megha
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tározott használói kör, szakképzett személyzet,
tudományos és dokumentációs tevékenység) fe
lettébb sok változatban és nagyságrendben
realizálódhatnak (nemzeti könyvtár - némely
vajdasági könyvtár; központi egyetemi könyvtár
- tanszéki könyvtár; központi szakkönyvtár - ku
tatóintézeti szak-, illetve inkább: szakosított
könyvtár stb.). A statisztikai hivatal mindössze
218 tudományos könyvtárat regisztrál, valójában
1991 végén 1204 könyvtárat lehetett e típusba
sorolni (1 nemzeti könyvtár, 932 felsőoktatási
könyvtár, 117 akadémiai könyvtár, 120 K+F inté
zeti könyvtár, 9 közművelődési könyvtár és 25
egyéb könyvtár; ebből a halmazból 18 lát el ún.
központi könyvtári feladatokat).
A legtöbb szakkönyvtárat a Közoktatási Mi
nisztérium, majd azt követően a Lengyel Tudo
mányos Akadémia, a Kulturális és Művészeti Mi
nisztérium és az Egészségügyi Minisztérium tar
totta fenn költségvetésből.
A rendszerváltás utáni „új realitások” a tudo
mányos könyvtárakat is megingatták, bár a vára
kozásokkal ellentétben - a termelési szférában
tevékenykedett intézmények kivételével - csak
nagyon kevés tudományos könyvtár szűnt meg.
Több problémát okoztak a felsőoktatási intézmé
nyekben végbement átszervezések, amelyeknek
hosszú időre kiható könyvtári következményei
vannak.
A tudományos könyvtárak költségvetési fi
nanszírozása azonban korántsem biztosítana
többet, mint nyomorszinten való vegetálást. Sze
rencsére azonban a Tudományos Kutatási Bi
zottságnak lehetősége nyílott e könyvtárak több
oldalú (állománygyarapítás, adatbázisbeszerzés,
új technika gyarapítása) kiegészítő finanszírozá
sára az ún. „általános műszaki tevékenység” pá
lyázatos támogatása keretében. E „sületlenül”
elnevezett pályázat azonban hatékony (pl. a kül
földi folyóirat-előfizetéseket előre hitelezi meg). A
tudományos könyvtárak és az információs mun
ka támogatásán kívül még a kiadói tevékenység,
a tudományos ismeretterjesztés, az intellektuális
és ipari tulajdonvédelem, a szabványosítás és a
szakértői vélemények támogatása tartozik a ha
táskörébe. Két munkacsoportja van a pályázatok
odaítélésére, úm. a kiadói és a tudományos tájé
koztatási és ismeretterjesztési munkacsoport.
A tudományos könyvtárak stratégiai fejleszté
sének terve a tudományfejlesztési terv szárma
zékterve lesz. Ezen felül azonban e könyvtári
mezőnyben senki nem akar „kézi irányítást”
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megvalósítani. Az ide tartozó könyvtáraknak ma
guknak kell rájönniük arra, hogy „kooperáció nél
kül nem megy”. Másként szólva: a kollegiális tes
tületek szerepének nagyfokú növelésére lehet
számítani.
Sürgős tennivaló pedig akad bőven. Ilyennek
számít: a könyvtármegszüntetések megfelelő
„kezelése” és minél gyorsabb lezárása; a szak
képzett személyzet elvándorlásának megszünte
tése megfelelő bérpolitika révén; a modernizációs-automatizációs terv kimunkálása; gyűjtőköri
rendezés (specializáció); a külföldi folyóirat
járatásnak legalábbis a szintentartása, a könyvbeszerzés nagyfokú javítása; az állományok
konzerválása; további „kereseti lehetőségek” fel
kutatása (szponzorok és gyártó cégek megnye
rése); könyvtári minerva kiadása.
(Futala Tibor)

94/030
Wnioski z Narady nt. „Biblioteki naukowe i
osrodki informacji naukowej w nowej sytuacji
ekonomiczno-spolecznej” = Prz.Bibl. 61.rocz.
1993. 1-2.no. 107-108.p.
A „Tudományos könyvtárak és a tudomá
nyos információs központok az új gazdasági
társadalmi körülmények közepette” címen
tartott tanácskozás állásfoglalása
Általános tudományos könyvtár; Tájékoztatási
intézmény -természettudományi

Az 1992. december 16-án megtartott ta
nácskozás 13 pontos határozatot fogadott el.
Ennek legfontosabb gondolata, hogy a tudo
mány és a tudományos információ, illetve annak
intézményrendszere (könyvtárak, információs
központok, archívumok, múzeumok stb.) párhu
zamos és egymással egyeztetett stratégiai
fejlesztést kíván. Az információs tevékenység
alaptevékenység, s ennek megfelelően: az e cél
ra rendelkezésre álló keretekből kell finanszí
rozni. (Jelenleg ilyen keretei csak a Tudományos
Kutatási Bizottságnak vannak.)
További követelmények: a készülő új könyv
tári törvény csak keretszabályozás legyen; a for
rásanyagok (könyvek, folyóiratok, egyéb doku
mentumok) és számítástechnikai eszközök be
szerzéséhez pótlólagos kereteket kell biztosítani;
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Külföldi folyóirat-figyelő

a központi könyvtárak vezetőiből alakuljon ta
nács a Tudományos Kutatási Bizottság mellett; a
könyvtárak és az információs munkahelyek sze
repeljenek megfelelő súllyal a „nem könyvtári”
jogszabályokban is; a tudományos könyvtárak
és információs központok legégetőbb problémái
nak felderítésére, illetve e problémák nagyság
rendjének megállapítására tudományos vizsgála
tokat kell indítani; a számítógépesítés és a
marketing térhódításával, illetve az irányítás vál
tozásaival kapcsolatban különféle oktatási és to
vábbképzési akciókat kell megvalósítani; fenn
kell tartani az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzést, illetve belőlük tudományos
fokozatok szerzésének lehetőségét. Az utolsó
határozati pont a szakmabelieket buzdítja aktí
vabb munkára.
(Futala Tibor)
Lásd még 3, 19

látható, hogy a gyermekeknek nyújtott közkönyv
tári szolgáltatásokat is befolyásolja. Márpedig a
kutatás úgy találta, hogy a törvény ezekre a szol
gáltatásokra is befolyást gyakorolt; a cikk megkí
sérli ennek természetét és nagyságát, valamint a
jövőbeli vonatkozásait megállapítani.
(Autoref.)

Iskolai könyvtárak

94/032
KINGHAM, Peter: Something for nothing: every
school’s dream = Sch.Libr. 41.vol. 1993. 3.no.
98-99.p.
Minden iskola álma: korszerű iskolai könyv
tár - semmiből
Eszköztár; Iskolai könyvtár; Támogatás -pénz
ügyi -társadalmi

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

94/031
HEEKS, Peggy: The effect of the Education
Reform Act on public library services to children
= J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 4.no.
195-201.p.
A brit oktatásügyi reform hatása a közműve
lődési iljúsági és gyermekkönyvtárak tevé
kenységére
Didaktika -általános és középiskolai; Ifjúsági és
gyermekkönyvtár; Jogszabály -más területről

A cikk azt vizsgálja, hogy az 1988-as brit tör
vény az oktatás reformjáról (Education Reform
Act, ERA) hogyan érintette az iskolai könyvtári
szolgáltatásokat, valamint az angliai és walesi
helyi oktatási önkormányzatok által az iskolák
nak nyújtott támogatást. A kutatás átfogó képet
kívánt nyújtani, de különösen a változásme
nedzselés érdekelte, s e célból 14 helyhatóság
gal vette fel a kapcsolatot. Már az ERA beveze
tése idején nyilvánvaló volt, hogy az új jogszabá
lyozás lényeges hatással lesz az iskolai
könyvtári szolgáltatásokra, de kevésbé volt előre
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A John Cleveland College könyvtárának felú
jítása sikertörténet. A recesszió idején szponzo
rok révén sikerült a korszerűsítésre biztosított
pénzt megkétszerezni. A szerző e sikeres törté
net általános érvényű tanulságait ismerteti.
A könyvtár felújításának előkészítésében az
első lépés a célok kijelölése volt. Az 1650 diákot
és tanáraikat kiszolgáló ósdi, három részre tagolt
könyvtár helyén korszerű, számítógép, CDROM, video használatára is alkalmas, kellemes
helyet szándékoztak kialakítani. A megbeszélé
sek során mindenkinek a véleményét, beleértve
a diákokét is, figyelembe vették, de az előkészítő
tárgyalások elhúzódásának megakadályozása
érdekében a korszerűsítés megtervezését irányí
tó munkatárs határozottan kézben tartotta az
eseményeket.
Ezt követően a kitűzött célnak megfelelő épí
tészeti terv kialakítása volt a feladat.
A szponzorok megkeresése csak abban az
esetben hozhat eredményt, ha konkrét terv és
részletes költségvetés áll rendelkezésre. A szer
ző a következő lépéseket ajánlja:
1. A projekt rövid, maximum 1 oldalas írásos
bemutatása.
2. A projekt teljes költségvetésének elkészíté
se, az elvégzendő munkálatok részletezése, a
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beszerzendő új gépek, berendezések feltünteté
sével,
3. Ki mit gyárt - azon cégek felkutatása,
amelyek oktatási intézményeknek adómentes
adományokat adhatnak. Az iskola öregdiákjainak
megkeresése révén is lehet támogatókat sze
rezni a projekthez.
4. Világosan meg kell határozni azon lehető
ségeket, amelyek a szponzornak az adományért
cserébe felajánlhatok: az intézmény vagy egy
terme felveszi az adományozó nevét, referenciahelyként a továbbiakban megadható, az intéz
mény vállalja a szponzor reklámozását, például
kitűzőkön.
A felkérő levelek küldése után a megkeresett
cégek érdeklődésének felkeltése a feladat. En
nek egyik hatásos módja az udvarias és tapinta
tos érdeklődés telefonon. A reménybeli szponzor
látogatását a támogatást kérő intézményben na
gyon gondosan elő kell készíteni. A projekt be
mutatása során egységes és határozott állás
pontot kell képviselni, a pénz majdani felhaszná
lásának módjáról a szponzort tájékoztatni kell. Ily
módon az adományok különböző formáihoz le
het hozzájutni, az ingyen festéstől a jelentős
pénzösszegekig.
(Pappné Farkas Klára)

lálható, az éves gyarapítás: 60 DM. Egyedül a
Walddorf-gimnáziumban kedvezőbb a kép: elő
nyös elhelyezés, több mint 17 ezer kötetes
könyvállomány, évi 1700 DM gyarapítás, napon
ta négyórás nyitvatartás. Az állomány rendezett,
de katalógus itt sincs: a tiszteletdíjas könyvtáros
csak szabad idejében tudná elkészíteni.
A gimnáziumoktól némileg eltér a közös
(alsó- és középfokú) iskolák helyzete. Pl. a Juli
us-Leber iskola ellátottsága korábban kedvező
volt: a 7000 kötet könyvet (most készítik elő őket
a számítógépes kölcsönzéshez) kiegészíti 2500
kazetta, újságok, folyóiratok, társasjátékok. Az
állománygyarapításra fordítható összeg azonban
itt is csökkent: évi 200 DM. Az állomány fokoza
tosan avul és rongyolódik. Egy iskolai ünnepély
alkalmával a tanulók a könyvtár ronggyá olvasott
könyveit adták át az iskola szenátorainak a
könyvtár krónikus szegénységének demonstrálá
sára, nem sok hatással.
Az ismert hamburgi pedagógus és szakíró,
Heinrich Wolgast 1900-ban így panaszkodott:
,Az iskolai könyvtár csupán jelentéktelen tolda
lék az iskola szervezetében.” Szavai közel száz
év múlva is időszerűek.
(Katsányi Sándor)

94/033
KÜBLER, Hans-Dieter - GRAF, Angela: Schulen
ohne Bücher? Bibliotheken in Hamburger
Schulen so unzulänglich wie vor hundert Jahren
= SchulbibLAktuell. 1993. 2.no. 132-137.p.

Egyéb könyvtárak
Lásd 54

Iskolák könyv nélkül? A hamburgi iskolai
könyvtárak színvonala olyan, mint 100 évvel
ezelőtt
Felmérés; Iskolai könyvtár

Hat középiskola meglátogatása után a szer
zőkben kedvezőtlen kép alakult ki Hamburg isko
lai könyvtárairól. Legrosszabbnak a gimnáziu
mok helyzetét találták. A
gimnáziumban például (600 tanuló) egy kicsi és
barátságtalan betegszobában válogathatnak a
tanulók hetente kétszer egy-egy szünetben ötszázegynéhány könyvből. Az éves gyarapítási
keret: 300 DM. Az Altona-fasori gimnázium vitri
néiben 200 elavult és ronggyá olvasott könyv ta
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Lásd 80
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