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Legal regulation of deposit copies
SONNEVEND Péter

ABSTRACTS

Reliable legal deposit copy handling is the basis of library 
provision and national bibliographic services. An independent 
act, and a departmental order dealing with the execution of 
the act is required. This draft enhances this by illuminating 
the key problems. The legal regulation dating back to the 
time of the party state, still in force today, is characterized by 
the situation that laws passed by the Parliament prescribed 
the provision of legal deposits, but every detailed rule was 
included in orders, guidelines issued by state administration. 
The old 1897 law, the first regulation of the field, could serve 
as the basis of the new act. The aim is to cease the counter
interest of publishers and printers. The study surveys past 
experiences, explains what should be covered by the notion 
of deposit, and how these should be registered. The control 
of deposit copy submission as well as the refunding of de
posit copies are also considered. The accessioning and dis
tribution of copies must be regulated, and the tasks of the 
cultural administration assuming responsibility are also dealt 
with. (pp. 175-181)

Subjective encounter of the state of public 
libraries after the change of the system
SKALICZKI Judit

The article analyses changes in the legislation, maintenance, 
financing, networking and the library system that have taken 
place for the past 3-4 years. The fields studied are closely 
related to one-another. Maintenance and financing must be 
ensured, the elements of the library system must be deter
mined by the library act. The financing of the public library 
system must be solved at the state level, through supporting 
central projects. There was a change in the maintenance of 
libraries: county councils of trade unions ceased to exist, and 
many of the sectorial trade unions gave up the support of 
libraries. Trade union libraries closed down or were absorbed 
by community public libraries. In a county a unified, compre
hensive public library system was organized covering the 
whole county. At small settlements many libraries were 
closed down due to diminishing financial resources. It is not 
the number of libraries closed down that is frightening, but 
the number of libraries functioning at a minimal level with no 
or very little amount of new accessions, (pp. 182-186)

The activity of the Centre for Library Science 
and Methodology, National Széchényi Library 
in 1993

The report was compiled on the basis of that of departments. 
A) Expert activity is dominant in coordination: the compilation 
of a pack on Western European library legislation founding 
decisions; comments on the modification of copy right iegisla-
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tion. Activities related to the handling of applications, dealing 
with foundations, book donations from the United States were 
carried on. An English-Hungarian conference on manage
ment and marketing was organized; plans were made for the 
establishment of the Hungarian National Sound Archive; the 
promotion of talking books was continued; a conference was 
organized for children’s librarians. B.) In the field of collection 
development and bibliographic advising, the reorganization of 
the selection guide „Új Könyvek” (New Books) was inevitable. 
The department aided collection development in libraries, 
participated in the development of Hungarian libraries 
abroad, and dealt with problems of local studies. C.) The unit 
for training and methodology organized training for the three 
grades of the school of library assistants, contributed to simi
lar courses in other libraries. A UNIX network was installed in 
classrooms for the demonstration of the management of mul
timedia documents in libraries. Methodological aids were pre
pared in the fields of library construction, furnishing, 
standardization and computerization. D.) In the reading re
search department investigations into the reading habits of 
teachers and Hungarians living outside the Hungarian border 
were continued. A collection of studies in the sociology of 
reading and culture (entitled: Szó - művészet - társadalom, 
Words - Art - Society) and a volume including papers pre
sented at the HUNRA Conference (entitled: 
Pedagógusképzés és olvasásra nevelés, Teachers’ training 
and education for reading) was compiled and issued. E.) The 
Special Library for Library Science relaxed heavy use in the 
examination period by extending opening hours. The majority 
of accessions were received through exchange of publica
tions and gifts. Reference databases (database of domestic 
and foreign articles in iibrarianship, book database, IFLA pa
pers, guide to services of Hungarian libraries, thesaurus of 
Iibrarianship, anniversaries, directory database of libraries, 
etc.) are developed and made available for users.
(pp. 187-194)

Network information sources and their im
pact on libraries.
MOLDOVÁN István

A summary of the information minimum librarians must have 
about large area networks. Hardware conditions, OSI stan
dards, services of the Information Infrastructure Development 
Project, the role and basic services of EARN, RARE, and 
Internet are dealt with. The author describes the role of 
OPAC catalogues, shared cataloguing systems, electronic 
journals, newsletters in relation with the utilization of network 
information resources. Problems, requiring decisions, with 
the library processing of these are also raised. Gopher, a 
distributed textual database management system working on 
client-server principle, is introduced. Network information has 
not only advantages but disadvantages as well that must be 
taken into account: they are unreliable, difficult to survey, 
their structured management is not easy, there are many 
irrelevant records. Libraries must accept and get used to 
electronic information, too. Electronic communication, know
ing no borders, is a great possibility, and it is the best if a 
library collects, manages and mediates electronic information 
relevant for its collection interest, (pp. 195-212)

Comments on the occurrence of European 
information culture in Hungary
SZANYI Tibor

In number 1(1991) of Könyvtári Figyelő Sándor Szalay sur
veyed the status of the official publications of the European 
Community in Hungary, of the role of AGROINFORM that 
had become the distributor of EC publications in 1989. Due to 
the closing-down or transformation of AGROINFORM a small 
private enterprise, Euro Info Service has become the domes
tic distributor of these, and since 1993 of OECD publications, 
too. Users may gain information from current catalogue vol
umes, they may also acquire major publications. Orders are 
made through mail-order, occasionally, and publications are 
delivered within two weeks. Documents may be paid for in 
forints. Services are mainly used by government organs, and 
enterprises of foreign proprietors, (pp. 213-217)

An inter-subject task: reading. (Meditation 
and report after the HUNRA 5. conference))
NAGY Attila

Teaching from several books, promoted for such a long time, 
has become a reality by now (e.g. about 1000 textbooks may 
be used in the primary school). Making reading a need and 
developing the capacity of reading comprehension is the per
manent task of the school on the bases of experiences 
brought from home. Counter-examples were demonstrated 
with the aim of diminishing bad reading routines at the joint 
conference of HUNRA (Hungarian Reading Association) and 
the Section of Teacher-Librarians of the Hungarian Associa
tion of Librarians. The 23 lecturers of the conference gave 
lots of examples demonstrating how reading skills may be 
developed in the teaching of various school subjects, (pp. 
218-220)
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A tudományos célú 
köteles példányok 

szolgáltatását 
szabályozó törvény 

koncepciója

Sonnevend Péter

A magyar könyvtári ellátás és egyben a nemzeti bibliográfia 
nélkülözhetetlen alapja a megbízható köteles példány szol
gáltatás. Ez már az állami „egyik zsebből, másik zsebbe” 
helyzetben sem volt hiánytalan, ám a széles körű magánvál
lalkozás éveiben kellő törvényi alap nélkül egyenesen elkép
zelhetetlen. így szakmai körökben egységes a vélemény, 
hogy mielőbb korszerű szabályozás kell, méghozzá törvény 
szintjén -  ahogy volt 1897-ben, illetve 1929-ben. A törvény 
nélkülözhetetlen eszköz, tartalma pedig döntően az lehet, 
hogy a kiadói-nyomdai világ ellenérdekeltségét meg kell 
szüntetni. A tanulmány a mielőbbi törvényalkotást célozza a 
múltbéli tapasztalatok áttekintésével és egy hosszú távon ha
tékony rendezés megalapozásával.

Az alábbi koncepcióvázlat a következő kérdé
sek kifejtését tartalmazza:

1) a törvényszintű szabályozásnak és az 
önálló -  e témájú -  törvényi rendezésnek az indok
lása;

2) a köteles példányok köre (nyomdatermé
kek, audio-vizuális és mikrodokumentumok, szá
mítógépes termékek stb.),

3) a szolgáltatásra kötelezettek köre (kiadó, 
előállító, forgalmazó), ezek nyilvántartása, a szol
gáltatás ellenőrzése és ellentételezése;

4) a köteles példányok átvétele, elosztása és 
hasznosítása;

5) az ágazati felelősséggel felruházott kultu
rális kormányzat tennivalói és jogosítványai.

1. A törvényszintű szabályozás indoklása

A törvényszintű szabályozást egyaránt indo
kolják hagyományok és a mai alkotmányos jog
rendből következő igények.

Részszabályok (1840. VI. tv., 1848. XVIII. tv., 
1897. XXXV. tv.) után a magyar országgyűlés 
megalkotta az 1897. évi XLI. törvényt „a nyomda- 
termékek tudományos célokra szolgáló köteles 
példányainak beszolgáltatásáról”. A törvény sza
bályozta az ingyenes köteles példányok körét és 
számát, az ellenőrzést célzó kimutatások benyúj
tását, a köteles példányok ingyenes postai eljutta
tását és átvételét, a szolgáltatás (köteles példá
nyok, illetőleg kimutatások) nem teljesítése ese
tén érvényesítendő szankciókat és az illetékes 
joghatóságot (járásbíróság), az igazgatási célú 
(sajtórendészeti célzatú) köteles példányok to-
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Sonnevend Péter

vábbi közgyűjteményi hasznosítását, végül a tör
vény végrehajtásáért felelős minisztériumokat 
(vallás- és közoktatásügyi, valamint igazságügyi).

E törvény 1929-ig volt érvényben, amikor 
megszületett a XI. törvény „a múzeum-, 
és levéltárügy némely kérdéseinek rendezésé
ről”, melynek V. fejezete nyomdatermékek tu
dományos célokra szolgáló kötelespéldányai” cí
met viseli. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatá
si miniszter (1922-1931 közt) idején a kormányzat 
igen számottevő irányítási-ellenőrzési jogosítvá
nyokkal rendelkezett a közgyűjtemények műkö
dése tekintetében, így e gyűjteményi szempont 
indokolta a köteles példányok szolgáltatása sza
bályozásának e törvény keretei közé történő il
lesztését.

Az 1929-es törvény a korábbi szolgáltatási 
rend általános megerősítése mellett néhány pon
ton érdemleges módosítást hozott:

♦ A korábbi kettőről négyre emelte az in
gyenes köteles példányok számát (OSZK, 
KSH Könyvtára, MTA Könyvtára, Magyar 
Országgyűlés Könyvtára), miközben a 
KSH Könyvtára mintegy második nemzeti 
gyűjteményi rangot kapott (indoklás: „a 
nemzeti kultúra szempontjából nagy fon
tosságú nyomdatermékeknek a legna
gyobb teljességben csak egyetlen pél
dányban való gyűjtése szerencsétlenség 
(tűzeset stb.) esetén pótolhatatlan veszte
séget okoz, s ezért szükséges, hogy a 
magyar szellem mindennemű termékei
nek gyűjtése két-két különböző helyen el
helyezett példányban történjék. Az eddigi 
gyűjtést kizárólagosan végző Széchényi 
Könyvtár mellett második gyűjtőhelyül a 
Statisztikai Hivatal Könyvtára a legalkal
masabb...”). A KSH Könyvtár köteles pél
dányokkal való ellátását még az 1897. évi 
XXXV., törvény a m. kir. központi statiszti
kai hivatalról vezette be: a 4. par. szerint 
„statisztikai célokra”.

♦ Egyértelműen megfogalmazta a köteles 
példányok szolgáltatásában érvényesülő 
közös felelősséget: 32. par. második be
kezdés: A  nyomdatermékek kötelespél
dányait rendszerint a nyomtató köteles 
beszolgáltatni, azonban a be nem szolgál
tatott kötelespéldányokért a nyomtatót és 
a kiadót egyetemes felelősség terheli”;

♦ Egyértelmű helyzetet teremtett az állam
titkokat tartalmazó dokumentumok szol

gáltatása terén: itt egyrészt az illetékes 
hatóság „esetről-esetre” történő elrende
lése mérvadó, másrészt ezen dokumen
tumokat is meg kell őrizni s a „beszolgál
tatást gátló ok megszűntével” átadni a két 
nemzeti gyűjteménynek;

♦ Jelentősen erősítette a be nem szolgálta
tás esetére a szankcionálás eszköztárát, 
egészen addig, hogy a kellő felszólítások 
eredménytelensége esetén a könyvtár a 
nyomdatermék lefoglalását, sőt az üzleti 
helyiség ilyen célú átkutatását is kérheti 
(miközben az intézkedések költségei a 
beszolgáltatásra kötelezetteket terhelik).

A pártállami évtizedek legfőbb szabályozási 
sajátossága abban foglalható össze, hogy a par
lament által hozott törvények csak a köteles pél
dányok szolgáltatásának előírását tartalmazták, s 
minden részletesebb szabályt államigazgatási 
szervek által hozott rendeletek, utasítások, mi
niszteriális irányelvek tartalmaztak.

E szempontból tünetértékű az 1986-os -  
máig hatályos -  rendezés jogszabályi szerkezete.

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 20. par. 
meghatározásokat tartalmaz a legfontosabb fo
galmakról (sajtótermék, nyilvános közlés stb.), 
majd a 21. par. (3) bekezdése felhatalmazza a 
művelődési minisztert, hogy az ipari miniszter
rel, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának 
elnökével és a legfőbb ügyésszel egyetértésben 
-  a köteles- és tiszteletpéldányok rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó részletes szabályokat... 
megállapítsa”.

A törvény végrehajtásáról intézkedő 12/1986. 
számú minisztertanácsi rendelet -  a sokszorosí
tott sajtótermékek nyilvántartására, az impresz- 
szum adataira stb. vonatkozó szabályok megálla
pításán túl -  a 26. par. (1) szerint a tudományos 
és igazgatási célokra rendelkezésre bocsátott kö
teles példányok ingyenesek, s a jogszabályban 
megszabott szervek tulajdonába kerülnek. A par. 
(2) bekezdése szerint a köteles példányokat a 
kiadó (megrendelő) terhére a sokszorosító terv, 
az igazgatási célú köteles példányokat a kiadó 
szolgáltatja (amennyiben jogszabály eltérően 
nem rendelkezik.)

A jogszabályok harmadik szintjét jelentette 
1986-ban a művelődési miniszter 17/1986. szá
mú rendelete a sajtótermékek köteles- és tiszte
letpéldányairól. Megjegyzendő, hogy 1989-ben e 
rendelethez kiegészítés jelent meg, mely főként a
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vizuális művek (videó stb.) szolgáltatását szabá
lyozta, módosította.

Végül a jogszabályi hierarchia első szintjét je
lentette 1986-ban a művelődési minisztériumi ál
lamtitkár által jegyzett 7001/1986. számú 
irányelv a sajtótermékek köteles- és tiszteletpél
dány szolgáltatásáról, mely néhány ponton fontos 
értelmezési információval szolgált a 17/1986. 
MM. számú rendelethez.

Tartalmilag az 1986-as jogszabályi „hullám” 
legfőbb hozadéka, hogy kiterjesztette a szolgálta
tás alá eső sajtótermékek körét a mikroformátu- 
mú, illetve az audio-vizuális dokumentumokra is. 
A továbbiak szempontjából viszont rendkívül kriti
kussá tette a helyzetet az a tényező, hogy a jó
részt még állami kézben lévő kiadói-nyomdai te
rület szolgáltatásmulasztását jószerével nem volt 
mivel szankcionálni (a mulasztás egyszerű sza
bálysértésnek minősült).

Az 1989-1990-től kibontakozó jogállami fejlő
dés jegyében mindenfajta vállalkozás, így a kia- 
dói-nyomdai-terjesztői is, alanyi állampolgári jog
gá vált, s minthogy az állampolgárok kötelezett
ségeit csak parlamenti törvény szabhatja meg, 
feltétlenül mielőbb újra ilyen szinten kívánatos 
jogszabályt alkotni a köteles példányok tudo
mányos célra történő szolgáltatásáról is.

Másrészt a köteles példányok körének sokré
tűsége, változatossága, az előállítás és terjesztés 
technikai elterjedtsége egyértelműen azt a meg
közelítést sugallják, hogy a köteles példányok 
ügyében olyan önálló törvény szülessen, amely 
nem terjed ki más kérdésekre (sajtótevékenység 
általában, közgyűjtemények stb.), ugyanakkor 
természetesen biztosítani kell, hogy a kapcsolódó 
területek jogszabályalkotása során ott kellő utalá
sok legyenek az önálló köteles példány törvényre.

Összefoglalóan a koncepció azt javasolja, 
hogy az 1897. évi törvény megközelítését alkal
mazva, a tudományos célú köteles példányok 
szolgáltatását törvény, s csakis ezt a -  mára 
rendkívül átfogó és bonyolult kérdéskört jelentő -  
témát szabályozó törvény szülessen.

A törvény végrehajtása céljából készüljön 
részletkérdéseket -  például a köteles példányok
ból részesülő könyvtárak körét, azok megőrzési
szolgáltatási kötelezettségeit -  szabályozó mi
niszteri utasítás (részletesebben Id. az 5. fejezet
ben).

A tudományos célú köteles példányok szol
gáltatása a következő főbb feladatok elősegítését 
célozza:

♦ a köteles példányok által hordozott szel
lemi értékek maradandó megőrzése (nem
zeti könyvtári gyűjtés-őrzés);

♦ a tárgyiasult szellemi értékek minél széle
sebb körben való megismertetése, illető
leg nyilvántartása (teljes körű számbavé
tel a nemzeti bibliográfiai rendszer révén, 
továbbá statisztikai áttekintés megvalósí
tása),

♦ a tudományos és művelődési célzatú fel- 
használás lehetőségének biztosítása a 
tudományos és regionális könyvtárakban 
történő rendelkezésre bocsátással.

A hármas funkció mindegyike -  megőrzés, 
feltárás-nyilvántartás, rendelkezésre bocsátás -  
egyaránt fontos, egymástól el nem szakítható és 
egymással nem pótolható.

Fontos szempont a köteles példányok gyűjté
se és rendelkezésre bocsátása szempontjából, 
hogy a mindenkori köteles példányok körének 
csak töredéke kerül szervezett kereskedelmi for
galomba (a hagyományosnak tekinthető köny
veknek mintegy harmada, az időszaki lapoknak 
negyede-ötöde), így köteles példány szolgáltatás 
híján az ország szellemi értéktermelésének csak 
kisebbik hányada lenne szélesebb körben megis
merhető, kutatható és értékelhető.

Ezt bizonyítják a világszerte érvényesülő köte
les példány jogszabályok is, amelyek körében egy
értelmű a tendencia, hogy minél szélesebb körre 
terjedjen ki a szolgáltatandó kiadványok, informá
cióhordozók köre, s ezeknek hozzáférése is iga
zodjék a nagy létszámú felhasználói érdekekhez.

2. A köteles példányok köre

A köteles példányok létének alapvető funk
ciója az európai civilizáció körében mintegy két
száz éve: a nemzeti kultúra termékeinek minél 
szélesebb megismerése és megőrzése. A XX. 
századi technikai fejlődés lényegesen kiter
jesztette a korábbi dokumentumok körét (a koráb
ban „sajtó” útján előállított termékek mellett a 
hangzó, a mikrográfiai, a vizuális és számítógé
pes kiadványok jelentek meg), ami egyben teljes 
körű átfogásuk s gyűjtésük megvalósítását is hal
latlanul megnehezíti.

Ebből következik az a jogszabályalkotást be
folyásoló alaptétel, hogy minden részszabályo
zást a fenti fő célkitűzésnek kell alárendelni (a

i
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nemzeti kultúra minél teljesebb átfogási szándé
ka másutt abban is megnyilvánul, hogy a külföl
dön kiadott, de az adott ország nyelvén megjele
nő kiadványokat is a köteles példány szolgáltatás 
által igyekeznek összegyűjteni, így például -  nyil
vánvaló történelmi tradíciókkal összefüggésben -  
az amerikai Michigan állam a területén megjelenő 
francia nyelvű vagy vonatkozású kiadványokból 
köteles példányokat juttat a párizsi Bibliothéque 
Nationale-hoz.)

Legrövidebben a köteles példány szolgáltatá
si kötelezettség tárgya a következőképpen foglal
ható össze: bármely tájékoztatást vagy gondolat- 
közlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt infor
mációhordozó eszköz.

E meghatározás révén a lehető legszélesebb 
értelmezést hangsúlyozzuk, hisz a műszaki fejlő
dés nem áll meg, s ma előre nem látható formájú 
és előállítású eszközöknek is bele kell tartozniuk 
a -  remélhetőleg 1994-ben elfogadott -  köteles 
példány szolgáltatási törvény körébe.

Másrészt a nyilvános közlés kifejezéssel ér
zékeltethető az a -  nem mindig egzaktul megra
gadható -  határvonal, amely az egyedi dokumen
tumok körét (irattári anyag, múzeumi tárgy, egy
szeri sugárzásra hivatott rádió- vagy tévéműsor, 
számítógépes szoftver stb.) elválasztja a több
szörözött, valamilyen eljárással szélesebb forga
lomba bocsátott kiadványoktól (fentebbi példával: 
ha egy vállalkozás közzéteszi éves jelentését, 
termékei listáját, ha egy grafikai plakátból több 
helyt kifüggesztett, közhasznú tájékoztatás lesz, 
ha a rádió- vagy tévéműsorból terjesztésre szánt 
hangzó- vagy videókazetta készül, ha egy számí
tógépes termékből valamilyen formában fizikai 
hordozón többszörözött, terjesztésre szánt áru
cikk készül, akkor ezek mind tárgyai a köteles 
példány szolgáltatásnak). Kimerítő taxatív lista 
összeállítása a lehetséges dokumentumokról 
megkísérelhető, de bizonyosan meg nem valósít
ható (az Országos Széchényi Könyvtár köteles 
példány szolgáltatási útmutatója 1986-ban mint
egy kétszáz különböző kiadványtípust sorolt fel a 
teljesség igénye nélkül).

A kötelezés fő tárgya a fenti körben: az or
szág területén kiadott, előállított, terjesztett infor
mációhordozók köre, illetve ezeknek bármilyen 
összetett változata (nyomtatott anyaghoz kap
csolódó hangzó vagy vizuális dokumentum, szá
mítógépes termék ismertetése és a számítógép
pel olvasható termék maga stb.).

A jelenleg érvényben lévő köteles példány 
szolgáltatási jogszabályok egyik hevesen vitatott 
pontja a köteles példányok száma (azaz a kérdés 
az, mennyi köteles példányt indokolt kérni és adni 
a különböző kiadványtípusokból).

E kérdés megoldása a legfontosabb funkciók 
és a hazai tudományos könyvtári intézmények 
számbavételén alapulhat. Nem lehet dogma a je
lenlegi 16-16 példány könyvből és időszaki kiad
ványból, avagy négy-négy a hangzó dokumentu
mokból stb.

Az utóbbi évtizedek előtérbe helyezték a leg
fontosabb könyvtári állományok maradéktalan, a 
jövő érdekeit is biztosító védelmét, így alakult ki 
az a nemzeti könyvtári igény, hogy az olvasók tel
jes körű ellátását szolgáló példány mellett legyen 
archív (muzeális) példány is, más szóval az Or
szágos Széchényi Könyvtár kettő példányra jogo
sult. A második „nemzeti könyvtár” funkcióját 
megőrzés szempontjából a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára 
(KLTE) látja el. Három további tudományegyetem 
(József Attila Tudományegyetem (JATE), Sze
ged, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), 
Budapest, Janus Pannonius Tudományegyetem 
(JPTE), Pécs) élvezhet még egy-egy sort, ezen 
túl az ezek által nem képviselt észak-magyaror
szági (Miskolc) és észak-dunántúli (Szombathely- 
Győr-Veszprém-Sopron-Keszthely) régió kaphat 
további egyet-egyet. A fővárosi országos jelentő
ségű könyvtárak köre (MTA Könyvtára, KSH 
Könyvtára, Országos Műszaki Könyvtár, Orszá
gos Mezőgazdasági Könyvtár, SOTE Könyvtára, 
Országgyűlési Könyvtár stb.) szakterületi illeté
kesség szerint oszthatna szét még kettő pél
dányt, -  ez összesen tíz példány.

E példányszám jelentősen csökkenthetné az 
eddigi 16-ot, tehát egyfajta „európai” norma felé 
való elmozdulást jelentene, másrészt nem cse
kély probléma elé állítaná a továbbiakban nem ré
szesülő könyvtárakat (ezen belül első helyen ma
gát a nemzeti könyvtárat, amely a külföldi hunga- 
rikumok csere útján történő beszerzése céljára 
jelenleg kettő köteles példánysort kap). E problé
mák egy része anyagi támogatással csökkenthe
tő, másrészt fokozni és gyorsítani kell a nemzeti 
könyvtári tájékoztató-bibliográfiai szolgáltatáso
kat, hogy a beszerzésben érdekelt könyvtárak 
mielőbb tudomást szerezzenek az új kiadványok 
létéről és rendeléssel hozzá juthassanak az őket 
érdeklőkhöz.
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Ugyanakkor az is hangsúlyozandó, hogy e 
példányszám korántsem minősíthető „pártállami 
rekvizítumnak”, hisz például a Norvégiában mos
tanában hozott köteles példány törvény hét pél
dányban történő szolgáltatást ír elő (kettő a nem
zeti könyvtáré, egy az országos dokumentum- 
szolgáltató funkciójú tároló könyvtáré, négy pedig 
az ország négy tudományegyetemének könyv
táráé).

Az elmúlt évtizedek megyei könyvtári feladat- 
vállalását szem előtt tartva -  a helyismereti tevé
kenység dokumentum- és információellátását 
elismerve -  kívánatos lenne azon szabályt fenn
tartani, hogy a helyi nyomdatermékekből a terüle
tileg illetékes megyei könyvtárak kapjanak válto
zatlanul egy példányt.

A nem hagyományos dokumentumoknál kia
lakult példányszámok fenntarthatónak tűnnek 
(hangzók -  négy, videókazetták -  kettő, film -  
egy, s ehhez hasonlóan a számítógépes termé
kekből is egy-egy példány javasolható).

3. A köteles példányok szolgáltatására köte
lezettek köre

Az elmúlt száz év jogszabályi rendezésének 
és azok gyakorlati megvalósulásának tapasz
talatai azt sugallják, hogy egyrészt a nyomda 
(gyártó, előállító) szolgáltatási kötelezettsége le
gyen meghatározó és elsődleges, ám ehhez szo
rosan kapcsolódva fogalmazódjék meg a szolgál
tatásra kötelezettek körének (előállító -  kiadó -  
terjesztő/forgalmazó) egyetemleges felelőssége. 
Ez a kívánalom ma hatványozottabban indokolt, 
mint 1929-ben, hisz a rendkívül nagy számú sze
replő (ezer feletti könyv- és lapkiadó, félezer 
nyomdai és sokszorosítóhely stb.) körében rend
kívüli a változékonyság (egy megjelenő időszaki 
kiadvány egy évfolyama akár három különböző 
nyomdát is „megél”). A nemzeti kultúra termékei
nek lehető teljes gyűjtése és megőrzése a köteles 
példányok révén akkor válik lehetővé, ha a törvé
nyi rendezés három fő szervezési követelmény
nek eleget tud tenni:

1) a köteles példányok szolgáltatására köte
lezhető szervezetek pontos áttekintése, nyilván
tartásba vétele, azaz állandóan megújuló infor
mációs adatállomány annak megállapítására, 
hogy kik kötelesek köteles példányt szolgáltatni, 
ezek körében milyen információhordozókból kell

köteles példányt szolgáltatni (ennek megvalósítá
sa természetszerűleg igényli az esetleges nega
tív információt is, pl. azt, hogy adott kötelezett, 
adott időszakban nem állított elő olyan terméket, 
amelyből köteles példányt kellett volna szolgáltat
nia). E pontos áttekintés-nyilvántartás megoldása 
két változatban képzelhető el:

a) a cégbejegyzési procedúrában annak előí
rása, hogy a köteles példány szolgáltatási követ
kezménnyel járó tevékenységet kezdő szervezet
nek az Országos Széchényi Könyvtárnál is re
gisztráltatnia kell magát,

b) kamarai megoldással: a kiadói-nyomdai- 
terjesztői szervezetek kötelező kamarai tagságá
nak előírásával (s a kamarától kapná az OSZK a 
rendszeres információkat).

2) a jelenleg nyilvánvaló ellenérdekeltség 
megszüntetése a szolgáltatásra kötelezettek kö
rében, más szóval a köteles példányként szolgál
tatott érték ellentételezése az államigazgatás ré
széről, aminek szintén két változata érdemel 
megfontolást:

a) a kapott dokumentumok, információhordo
zók értékének visszatérítése a nemzeti kulturális 
alapból vagy az országgyűlés által elkülönítetten 
erre a célra létrehozott pénzalapból,

b) a köteles példányként szolgáltatott doku
mentumok értékének leírási lehetősége a kötele
zett adójából.

Minthogy itt különösen fontos kérdésről van 
szó, e kérdés feltétlenül az érintett kiadói-nyom- 
dai érdekképviseletekkel való egyeztetést igé
nyel.

3) a szolgáltatásra kötelezettek mulasztása 
esetén szigorú szankcionálási lehetőség eszkalá- 
ciós módszert követve (előbb felszólítás az OSZK 
részéről, majd ennek ellenére nem teljesítés ese
tén magas összegű pénzbírság, majd ennek is
métlődése esetén az üzleti tevékenység felfüg
gesztése, -  de elképzelhető közbülső szinten 
olyan „morális nyomásgyakorlás” is, mint a mu
lasztásban elmarasztalható szervezetek nevének 
nyilvánossá tétele, amely a jó üzleti hírnevet ve
szélyeztethetné).

A fenti három eszköz együttes érvényesítése 
teremthet jogalapot és ígérhet megoldást a köte
les példány szolgáltatás valóban megbízható ren
dezéséhez.

Továbbá az is fontos változtatásként javasol
ható, hogy a köteles példányok postai eljuttatása 
ne a szolgáltatót terhelje (hasonló megközelítés 
érvényesül az APEH számára készülő jövede
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lembevallásnál, ahol „díj központilag leróva” feli
rattal az adóbevallás a feladó részéről térítés- 
mentesen küldhető).

A teljes körű nyilvántartás, anyagi ellenszol
gáltatás, illetőleg kiegyenlítés (valamint a nem 
csekély postai költség központi államigazgatási 
rendezése) megteremti a kormányzat részéről a 
jogalapot, hogy az ennek ellenére mulasztást kö
vető ellen törvényes szigorral járjon el.

A kötelezettek rendszeres kimutatással tar
toznak tudatni a központi köteles példány gyűjtő
hellyel, az OSZK-val, hogy milyen dokumentu
mot, információhordozót állítottak elő, adtak ki, 
forgalmaztak. Ezen kimutatási kötelezettség le
hetőség szerint mindig kettő érintett félre terjed
jen ki (pl. a könyv nyomdája és kiadója), hogy az 
ellenőrzést végzők kellő információ birtokába ke
rüljenek.

4. A köteles példányok átvétele és hasznosí
tása

A köteles példányok átvétele és nyilvántartás
ba vétele az országban egy helyen, az Országos 
Széchényi Könyvtárban történik az eddigi gyakor
lat szerint. Pontosabban: az OSZK-t képessé kell 
tenni, hogy a nagy tömegű köteles példányok át
vételét és regisztrálását a legkorszerűbb eszkö
zökkel végezhesse (számítógépes nyilvántartás 
és adatközlés stb.).

A korszerű nyilvántartással teremthető meg 
az ellenőrzés információs alapja. Az ellenőrzés 
országos felelőssége szintén az OSZK feladata, 
ami kiegészül azzal, hogy a köteles példányokból 
részesülő -  országos, illetőleg megyei -  könyv
tárakat bevonja az ellenőrzés munkálataiba (pl. a 
szegedi-csongrád megyei nyomdák és más gyártók 
ellenőrzésébe a JATE Könyvtárát és a megyei 
könyvtári funkciót ellátó Somogyi Könyvtárat).

A beérkezett köteles példányok elosztásának 
konkrét szabályozása a művelődési és közokta
tási kormányzat hatáskörébe utalandó. Jelen 
koncepcióvázlat 2. fejezete áttekintést ad a köte
les példányokból részesíthető könyvtárakról. E 
tekintetben a lényeges az, hogy nemzeti, tudo
mányegyetemi, regionális és országos szak- 
könyvtári funkciójú gyűjtemények részesedhet
nek (elesik például a korábban szerepet játszó 
statisztikai számbavételi funkció mint elkülönített 
feladat, hiszen 1987 óta az OSZK Kötelespél

dány Szolgálatának keretében történik a statiszti
kai adatfelvétel: olyan példányból, amely azután a 
szétosztási kulcs szerint kerül megfelelő gyűjte
ménybe).

A köteles példányból részesülő könyvtárak 
feladata a szolgáltatás és hozzáférhetővé tétel, 
ami nem egyenértékű azzal, hogy minden, a szol
gáltatás keretében kapott dokumentumot hosz- 
szabb időn keresztül meg kellene őrizni. A könyv
tári szakemberek kellő felkészültséggel rendelkez
nek ahhoz, hogy a sztochasztikus felhasználói 
igény szempontjából kielégítő megoldást találja
nak a teljes megőrzés és a mindent hozzáférhe
tővé tétel közti egyensúly megtalálására (az ille
tékes kulturális kormányzat rendeletileg is előír
hat kötelezettségeket).

E szempontból egyrészt az fontos, hogy a 
rendelkezésre bocsátás és hozzáférhetővé tétel 
megvalósuljon, másrészt követhető legyen az 
adott könyvár működésének bármely pillanatá
ban, hogy mi történt a kapott köteles példányok
kal (kialakítható lehet például két hasonló gyűjte
mény közt olyan megállapodás, mely szerint az 
egyik könyvtár 24 órán belül rendelkezésre bo
csát valamely dokumentumtípust, s ekkor a má
sik fél a számára megfelelő időtől az adott doku
mentumtípust nem fogja végtelenül őrizni).

Országos hozzáférhetővé tétel szempontjá
ból fontos lehet egy olyan irányelv megvalósítása, 
hogy a legfontosabb dokumentumtípusok (könyv 
-  időszaki kiadvány -  audio-vizuális dokumentu
mok) körében teljes körű adatok legyenek hozzá
férhetők, hogy adott dokumentum példányai mely 
gyűjteményekbe kerültek (köteles példányok or
szágos központi katalógusa, illetve adatbázisa).

A köteles példányokból részesülő gyűjte
mények szuverén joga lehet, hogy bizonyos doku
mentumokat az ésszerűbb tárolás-megőrzés vé
gett mikro- vagy digitalizált formában kívánnak-e 
megtartani (mindenkori technikai-pénzügyi lehe
tőségeik szerint). Egyedül a nemzeti könyvtárnál 
lehet szabályozás tárgya, mit és mennyiben kell 
az eredeti formában (is) megőrizni, nem csupán 
az eredeti tartalommal.

5. A kulturális kormányzat tennivalói és jogo
sítványai

A kulturális kormányzat tennivalói egyetlen 
mondatban összefoglalva: a köteles példányok

180 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



A tudományos célú köteles példányok szolgáltatását szabályozó törvény koncepciója

szolgáltatásának és célirányos hasznosításának 
előmozdítása a szükséges jogi, pénzügyi és szer
vezéstechnikai, ellenőrzési módszerekkel és esz
közökkel.

A minisztériumnak rendkívül fontos szerepe 
van már a törvényelőkészítés stádiumában: a 
szellemi értékek lehető teljes megőrzésére irá
nyuló szándék dominanciáját szem előtt tartva, 
úgy folytatni az egyeztetést mind a szakmai, mind 
pedig a pénzügyi testületekkel és szervekkel, 
hogy ne azok (esetleg rész-)érdekei váljanak 
meghatározókká.

A törvény megszületését közvetlenül követnie 
kell egy olyan minisztériumi utasítás kiadásának, 
amely az alábbi követelményeknek tesz eleget:
-  pontosítja a törvény egyes részleteinek ér

telmezését,
-  felkészíti és képessé teszi az OSZK-t és a 

többi könyvtárat a köteles példányok haté
kony fogadására és hasznosítására, az ellen
őrzési mechanizmus megbízhatóvá tételére,

-  szükség szerint előírásokat ad a köteles pél
dányok megőrzésével kapcsolatos tenniva
lókra.

A köteles példányok szolgáltatását célzó tör
vény végrehajtásának karbantartása végett kívá
natos előírni az OSZK-nak éves analitikus jelen
tés készítését, továbbá a kiadói-nyomdai-ter- 
jesztői, illetőleg könyvtári szakterület képviselőiből 
álló köteles példány tanács létrehozását, amely a 
kulturális kormányzat egyeztető és tanácsadó 
funkciójú testületéként is működve, szükség sze
rint felterjesztéssel élhet az országgyűlés kulturá
lis bizottságához.

Végül, de nem utolsósorban a kulturális kor
mányzat segíthet egy olyan szemlélet térhódítá
sában, amely a köteles példányok szolgáltatását 
egy sajátos „publicitás” megvalósításának tekint
heti, vagyis a kiadói-nyomdai szervezetek egy
fajta ingyen reklámjának. Ez a tudat hozzásegít
het a valóban teljes körű szolgáltatás megvalósu
lásához.

MAGYAR ÉS ROMÁN NYELVŰ KÖNYVEKET BÉR KATALOGIZÁL az OCLC a Kongresszusi Könyvtár számára, 
mert annak nincs elegendő személyi kapacitása e ritka nyelvek irodalmának feldolgozására. 1993. július 
1-jén 1700 ilyen könyvet küldtek az OCLC TECHPRO szolgálatnak, amely hat hónapon belül vállalta az

anyag feldolgozását.
(OCLC Newsletter, 1993. aug.)

A KÖNYVLOPÁS VILÁGCSÚCSÁT állította fel az amerikai S.C. Blumberg. Az FBI egy feljelentés nyomán 
1990-ben házkutatást tartott nála; a kétemeletes ház szobáit megtöltötte a 22 000 értékes könyv, 

amelyet évek kitartó és szenvedélyes munkájával lopkodott össze az USA sok könyvtárából. Az OCLC -  
saját és tagkönyvtárai katalogizálóinak segítségével -  külön „könyv-visszaszolgáltatási” adatbázist 
szerkesztett az anyagról, ennek segítségével 19 000 könyv talált vissza jogos tulajdonosához. A 

gazdátlanul maradt 3000 értékes könyvet az FBI a Creighton Egyetem könyvtárának ajándékozta, 
amelynek munkatársai (részben munkaidejükben, részben társadalmi munkában) különösen nagy szerepet

vállaltak az adatbázis összeállításában.
(OCLC Newsletter, 1993. június.)
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Szubjektív számvetés a 
közművelődési 

könyvtárak 
rendszerváltás utáni 

helyzetéről

Skaliczki Judit

A következő tanulmányt még 1993 őszén kapta szerkesztő
ségünk, de egyéb kötelezettségeink miatt nem tudtuk koráb
ban közreadni (ez a magyarázata az első mondatban szerep
lő „3 év”-nek). A számvetés megállapításai változatlanul ér
vényesek. (A szerk.)

Eltelt három év a rendszerváltás óta, s úgy ér
zem, érdemes számbavenni, hogy a társadalom 
rendszerének megváltozása milyen változásokat 
eredményezett a könyvtári rendszerben, a könyv
tárak életében. Fontos, hogy ne csak a magunk, 
hanem a fenntartók és a politikusok számára is 
tisztázzuk, hogy merre halad a könyvtárügy. Ami 
változott, minden esetben javára vált-e a könyv
táraknak? Mi az, amit meg kell mentenünk az el
múlt évtizedek alatt kialakult könyvtári rend
szerből, mi az, amit meg kell változtatni, és mi az, 
ami változott ugyan, de vitatható, hogy előnyö
sen. A különböző vizsgálható területek közül a 
következőket választottam:

1. Törvénykezés,
2. Fenntartás és finanszírozás,
3. Könyvtári hálózatok,

■ 4. Elmozdulások a könyvtári rendszerben.
Ezek a területek egymással összefüggnek, 

sőt, egymástól elválaszthatatlanok. A törvénynek 
kell biztosítania a fenntartást és a finanszírozást, 
ez szabja meg, hogy a könyvtári rendszer milyen 
részekből tevődik össze, ennek kell rendelkeznie 
arról, hogy melyek azok, az egy-egy könyvtár 
funkcióján túlmutató feladatok, amelyek finanszí
rozása nem csak egyes könyvtárak, hanem a 
rendszer egészének működését teszik lehetővé. 
Rendszer alatt a szolgáltató és a fogadó könyv
tárak egymásra épülő szolgáltatásait értem, amely
ben a legkisebb szolgáltatási egység működésé
nek színvonalából a központi könyvtár szolgálta
tási színvonalát is le lehet mérni.

1. Törvénykezés

Nincs még új könyvtári törvény, még ma is a 
régi alapjogszabályi hármas, az 1976. évi Tvr. és 
Vhr. és az 5/1978.(XIII.12.)KM. rendelet van ér
vényben a közművelődési könyvtárak esetében.
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Szubjektív számvetés a közművelődési könyvtárak rendszerváltás utáni helyzetéről

Akadálya-e a rendszer működésének, hogy 
nem született még meg az új könyvtári törvény? 
Véleményem szerint nem. Azt jelenti-e az előző 
válaszom, hogy nincs szükség könyvtári törvény
re? Nem, határozottan nem. A könyvtári törvény
re azért van nagy szükség, hogy törvényi szinten 
rendeződjék a könyvtári rendszer finanszírozása. 
Arra kell törvényi garancia, hogy az egy-egy 
könyvtár fenntartásán kívül ki finanszírozza a 
rendszer működéséhez szükséges feladatokat: 
pl. a könyvtárközi kölcsönzést, a BLDSC-típusú 
dokumentum- és másolatszolgáltatásokat, a táro
ló raktár fenntartását, a nemzeti bibliográfiai szol
gáltatásokat stb. A könyvtári törvényben foglal
taknak természetesen csak akkor van értelmük, 
ha azokat érvényesíteni is lehet, ha a megvalósí
tásra anyagi eszközök is rendelkezésre állnak.

Úgy vélem, az 1976. évi nagyigényű könyvtári 
törvénynek és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
Utasításnak sem az volt a legnagyobb hibája, 
hogy csak az irrealitásban megvalósítható könyv
tári rendszer kialakítását tűzte ki célul, hanem az, 
hogy nem rendelkezett arról, hogy ki finanszíroz
za a könyvtári rendszert.

—"Az önkormányzatokra vonatkozó jogszabá
lyok csak az önkormányzati könyvtárakat érintet
ték, míg a kormány 20/1992.(I.28.)sz. rendelete 
az egész könyvtári rendslzéit

Ez a rendelet - véleményem szerint -  elsietett 
rendelkezés. Lehet ugyanis kötni a megyei 
könyvtárak és a városi könyvtárak között szerző
déseket, meg lehet tenni, hogy csak azok a 
könyvtárak részesüljenek a központi könyvtár 
szolgáltatásaiból, amelyek erre előfizetnek, és ál
talában is sok lehetősége van annak, hogy a köz
ponti könyvtárról adminisztratív írásos formákban 
is kiderüljön, hogy központi könyvtár. Egyet nem 
lehet tenni, úgy viselkedni, mintha a hálózatnak 
nem lenne központi része, úgy tenni, mintha a 
rendszerben nem lenne rendszergazda, úgy ten
ni, mintha az elmúlt évek alatt a megyei könyv
tárak legnagyobb része nem működött volna köz
ponti könyvtárként. Arról, hogy a közigazgatási 
hálózatra rá kell épülnie a szolgáltató hálózatnak, 
és hogy a szolgáltató hálózat akkor létezik, ha ez 
érdeke a tagkönyvtáraknak, már a hazai szakiro
dalomban is hovatovább egy évtizede lehet ol
vasni.

Természetesen a közigazgatási hálózatra 
épüiő szolgáltatási rendszer nem teszi feles
legessé a különböző számítógépes hálózatok, 
konzorciumok kialakítását.

2. Fenntartás és finanszírozás

Két egymástól elválaszthatatlan fogalom, hi
szen a fenntartó legfontosabb feladata a műkö
dés költségeinek biztosítása. Fenntartás és finan
szírozás tárgyalásakor -  mint az előbbiekben ír
tam -  különbséget kell tennünk a könyvtári 
rendszer és az egyes könyvtárak fenntartása kö
zött, és ehhez kapcsolódóan a különböző finan
szírozási formák között is.

A könyvtári rendszer finanszírozása azoknak 
a központi feladatoknak a finanszírozása, ame
lyek nélkül nem működhet egy-egy ország könyv
tári rendszere, és amelyeket éppen ezért állami 
szinten kell finanszírozni. A központi feladatok fi
nanszírozása -  és ennek előfeltételeként azok 
megállapítása -  azért is alapvető, mert lehet, 
hogy egy-egy könyvtárat nem tart fenn az állam 
vagy a helyi önkormányzat -  pl. vállalati könyvtár-, 
de a központi szolgáltatásokat a könyvtár igény
be veszi.

"Ebben az esetben a fenntartás nem állami, 
de az igénybe vett szolgáltatások lehetnek az ál
lam által finanszírozottak. Nem hiszem ugyanis, 
hogy fel kellene adni azt az elvet, hogy bármely 
könyvtár -  függetlenül fenntartójától, függetlenül 
a nagyságától, szolgáltatásaitól -  közvetítő 
könyvtár lehet.

A rendszerváltás egyik legmeghatározóbb 
változása éppen a könyvtárak fenntartásában tör
tént. A tanácsokat a választott képviselőkből ala
kult önkormányzatok váltották fel, a szakszerve
zeti megyei tanácsok megszűntek, az ágazatiak 
közül több megszüntette a könyvtár fenntartását. 
Jelentős nagyvállalatokat privatizáltak -  pl. a szé
kesfehérvári Videotont, a szegedi DÉLÉP-et-, és 
a könyvtárakat a z jjj[ tulajdonosok vagy nem kí
vánják fenntartani, vagy jóval kevesebb pénzt ár- 
dozriáTTrájúk, mint amibőTazok korszerűen mű
ködtethetők lennének.

Az a terület vált tehát a legbizonytalanabbá, 
ami addig a legbiztosabb volt. Természetes kö
vetkezménye ez a társadalmi változásoknak, de 
nagyon nehéz elfogadni, hogy például kisebb te
lepülések önkormányzati pénz híján bezárják a 
könyvtárat, vagy amire ugyancsak igen sok a pél
da, szüneteltetik a könyvvásárlást.

A legnagyobb gond a finanszírozásban az, 
hogy a költségvetés biztosította pénz kevés, nem 
képes követni a dokumentumok árának és a 
fenntartás költségeinek növekedését. A könyv-
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táraknak tehát meg kell próbálniok mindenfajta 
egyéb pénzforráshoz jutni pályázatok, alapítvá
nyok révén. Ezekkel azonban -  miután esetleges, 
Rogy a könyvtár elnyeri-e, megnyeri-e az igényelt 
pénzösszeget - , nem lehet számolni a tervszerű 
állományépítéskor. Ezek a pályázati módok ugyan
is arra alkalmasak,Tíögy plusz szolgáltatások kia
lakítását,Jétrehozását fedezzék, nejn pedig arra, 
hogy a folyamatos.fenntartást biztosítsák.

Finaíiszírőzási gondjai elsősorban a kis- 
könyvtáraknak, de a megyeieknek és a városi
aknak is vannak. Fenntartási problémákkal in
kább a kiskönyvtárak küszködnek -  amennyiben 
a községi önkormányzat nem tudja fenntartani 
őket - ,  de akad több megyei könyvtár is, ahol a 
fenntartó nem érzékeli a megyei könyvtár „más
ságát” a városival szemben.

A rriegyei könyvtárak esetében nem az a fon
tos, hógy lö~1ártjaSénh a könyvtárat, hanem az, 
hogy milyen szolgáltatásokat tart fenn. Egyértel
művé kell tenni az önkormányzat számára is, 
hogy a megyeszékhelyen működő könyvtár nem 
azért megyei, mert nagyobb, mint a városi, ha
nem azért, mert nem csupán fogadó, hanem a 
megye könyvtárai számára szolgáltató, közvetítő 
könyvtár. Figyelembe véve a hazai közigazgatási 
rendszert, ez a megyei önkormányzat feladata, 
még akkor is, ha tudjuk, hogy vannak kivételek, A 
megyei könyvtár központi szerepkörű könyvtár. 
Más a funkciója, mint egy csupán a települést el
látó önkormányzati könyvtárnak. Nem fontosabb 
a megyei a könyvtár, mint a városi, csak más. 
Könyvtári rendszer csak úgy épülhet fel, ha a kü
lönböző funkciókat ellátó könyvtárak szolgáltatá
sai egymásra épülnek, ha a különböző típusú 
könyvtárak pontosan azt a funkciót látják el, ami 
miatt pótolhatatlanok a könyvtári rendszerben.

Bár ebben a cikkben a közművelődési könyv
tárakról írok, a könyvtári környezet szempontjából 
érdemes megemlíteni, hogy a felsőoktatási 
könyvtárak helyzetében a legnagyobb változást 
az univerzitások kialakulása és az egyetemek nö
vekvő autonómiája jelenti. Az univerzitások kiala
kulása mögött a világbanki hitel áll, így ezen a te
rületen a könyvtárak fejlődését meghatározza a 
fenntartó egyetem fejlődési trendje, azt pedig az 
anyagi támogatás mértéke. A felsőoktatási 
könyvtárakról szólva, egy gondolat erejéig meg 
kell említeni az országos szakkönyvtárak kérdé
sét is. Semmiképpen sem lehet ennek a két 
könyvtártípusnak a fejlesztéséről beszélni anél
kül, hogy pontosan ne elemezné a szakma a két

féle könyvtártípusba járó használók igényeit, 
mind a gyűjteményi, mind a szolgáltatási szférá
ban annak érdekében, hogy elkerüljék az átfedé
seket. Nem adminisztratív intézkedésekre van 
szükség, hanem olyan elemzésekre, amelyek vá
laszt adhatnak arra a kérdésre, hogy pl. a Zene- 
művészeti Főiskola Könyvtárának szolgáltatásai 
mellett fölösleges-e vagy sem az MTA Zenetudo
mányi Intézetének szolgáltatása. Eddigi vizsgáló
dásaim következtében határozottan állítom, hogy 
nem, ám egyetlen szaktudomány esetében sem 
lehet teoretikusan dönteni egy nagyon is gyakor
lati kérdésről. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
amennyiben országos feladatokat is el kell látnia 
egy-egy szaktudományi könyvtárnak, ezeket nem 
ruházhatja át az állam olyan felsőoktatási könyv
tárakra, amelyek autonómiája egyre inkább kizár
ja a beleszólást. Az országos feladatok nélkül pe
dig -  nincs könyvtári rendszer.

3. Könyvtári hálózatok

A könyvtári hálózatok lehetnek közigazgatási 
és lehetnek számítógépes hálózatok. Az egyik | 
nem zárja ki a másikat. A központi könwtárak há
lózatai -  lehetnek ezek megyeiek, regionálisak, 
vagy egyszerűen csak egy-egy városi könyv
tárhoz tartozó hálózatok -  azt az ésszerű gyűjtő
köri és szolgáltatási egymásra épülést és együtt
működést szolgálják, ami nélkül korszerű könyv
tári rendszer nem képzelhető el. A központi 
könyvtárak támogatják és elősegítik a hálózaton 
belüli dokumentum- és információszolgáltatást, a 
könyvtárközi kölcsönzést, a megye (régió) helyis
mereti dokumentumai gyűjtésének koordinálását, 
az oktatás és továbbképzés megszervezését. A 
hálózatok fogadják, előállítják és továbbítják az 
információt.

Ismételten le kell szögezni, hogy a közigazga
tási hálózatokra épülő számítógépes hálózatok 
mellett, vagy azok hiányában a könyvtárak között 
különböző könyvtári konzorciumokat lehet létre
hozni. A hazai számítógépes könyvtári szövetke
zések éppen ezt a példát igazolják. Például a ka
posvári egyetemi kar, a főiskolai és a városi-rhe- 
gyei könyvtár összefogása átíveli a hagyományos 
hálózatokat, de nem teszi feleslegessé azok létét. 
Más a funkciója ugyanis egy hálózatnak és más a 
konzorciumnak. Nem az tehát a feladat, hogy 
megszüntessük az életképtelen hálózatokat, me-
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lyek a ma már nem valós érdekkapcsolatok miatt 
úgysem fognak fennmaradni, hanem az, hogy a 
könyvtárak a maguk érdekei szerint, az általuk 
fontosnak tartott szakirodalmi területeken kiala
kítsák a saját együttműködési formájukat. Nem 
kéll fetisizálni a hálózatok létét vagy hiányát, csu
pán azt kell tudni, hogy mire való a hálózat és 
mire az egy-egy szolgáltatási forma vagy informá- V 
ció továbbítására stb. szolgáló konzorcium. A ki- f 

"záro^vagy-vagy” helyett, a megengedő „is”-t kell 
előnyben részesíteni.

Ha megnézzük azokat a megyéket, ahol meg
kezdték a megyei információs rendszer kialakítá
sát -  pl. Zala megye, Bács-Kiskun, Békés stb. - ,  
mindenütt a megyei közigazgatási központ a me
gyei számítógépes információs hálózat központ
ja. Ugyanakkor a hálózati központhoz, a megyei 
könyvtárhoz (ahogy pl. a Zalai Könyvtári Informá
ciós Rendszer esetében is) nem csupán a városi 
könyvtárak kapcsolódnak, hanem az iskolai 
könyvtárak és a múzeumok is.

Járható út, hogy a megyei önkormányzat a 
megyei könyvtárat javasolja a megyében lévő te
lepülések önkormányzatai számára a hálózati 
központi feladatok ellátására (ezt kitűnően oldotta 
meg a Zala Megyei Könyvtár). De miért kell egy 
evidenciát szerződéssel megerősíteni? Azt ugyan
is, hogy a rendszergazda alkalmas az országos 
adatbázisok szolgáltatásainak a megyén belüli 
szétsugárzására*, a megyei információs rendszer 
kiépítésére, fejlesztésének, oktatásának megol
dására, hogy gondoskodik a könyvtárak hálózati 
ellátásáról stb. Itt a megengedés áldemokrácia, 
ha jól működik a rendszer, csak a már ismert utat 
járhatja -  legfeljebb más úton jut el hozzá - ,  ha 
pedig rossz a megyei könyvtár, akkor nem az a 
megoldás, hogy ne legyen hálózati központ, ha
nem az, hogy legyen jó  a megyei könyvtár.

A megyei hálózati együttműködés mellett 
nagy szerepe van a regionális együttműködés
nek, amely egy-egy régió esetében oldja meg egy 
szakterület hálózati együttműködését, amely a 
szakterület egyetemi és szakkönyvtárainak 

I együttműködéséből jön létre. Ennek egyik leg
érdekesebb, -  az ország határain is túlmutató -  
példája a kassai Univerzita Safarika, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem és Orvostudo
mányi Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem 
központi könyvtárainak együttműködése a CD-

* saját központi szolgáltatások előállítására

ROM-adatbázisok és a multimédiák egyeztetett 
szerzeményezésében és hálózati szolgáltatásá
ban.

4. Elmozdulások a könyvtári rendszerben

Az egyik legérdekesebb és korunkra legjel
lemzőbb könyvtári elmozdulásnak a volt szak
szervezeti könyvtárak esetében lehetünk tanúi. 
Az 1960-as_ évekre alakult ki az ideológiai alapon 
szervezett közművelődési hálózat, a szakszerve
zeti könyvtári hálózat. Már az 1970-és-években 
megfogalmazódott a szakmában, hogy egységes 
közművelődési könyvtári hálózatra van szükség. 
A rendszerváltás után azonban mégsem vált fon
tossá ezéknek a könyvtáraknak a megmentése.

A felhalmozódott szellemi értékeknek (kép
zett könyvtárosok) és értékes dokumentumoknak 
a veszni hagyása hiba. (A volt SZMT és az ága- 
zátíközponti könyvtárakról beszélek, tehát vélet
lenül sem a kb. 200 könyvet rejtő szekrénykönyv
tárakról.) A könyvtáraknak az elpocsékolása bűn, 
az ott dolgozó képzett könyvtárosokról tudomást 
nem venni lehetetlenség. A történelem szolgáltat 
nekik igazságot, mikor újonnan alakuló egyházi 
iskolák veszik át az állományukat.

A szakszervezeti könyvtárak esetében a kö
vetkező változások történtek:

-  megszűntek vagy a megmaradásért folyta
tott küzdelemben jelentős veszteséget szenved
tek (pl. székesfehérvári Videoton könyvtár)

-  önkormányzati könyvtárakba olvadtak (pl. 
Győr-Moson-Sopron megyei SZMT, Heves me
gyei SZMT, Somogy megyei SZMT stb.)

-  a megye egész területét átfogó, egységes 
közművelődési könyvtár alakult: ez a legkorsze
rűbb, a legéletképesebb, lehetőség. Erre példa 
Somogy megye, ahol a Somogy Megyei Könyv
tárból, a Kaposvári Városi Könyvtárból és a 
Szakszervezetek Megyei Könyvárából létre
hozták a Megyei és Városi Könyvtárat.

Távlatokban tudomásul kell venni, hogy a me
gyeszékhelyeken működő megduplázott önkor
mányzati könyvtári ellátásnak (Pécs, Debrecen, 
Győr) éppenúgy nincs funkciója, mint ahogy nem 
volt a szakszervezeti könyvtárak esetében sem.

A kiskönyvtárak helyzete -  a,községi könyv-] 
táraké)- nehézzé vált, ők ugyanis ITkönyvtári 
rendszer legkiszolgáltatottabb tagjai. Nem látvá
nyos a könyvtárak megszűnése, de annál ri
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asztóbb az a magas szám, ami arról árulkodik, 
hogy az elmúlt évben hány könyvtár nem gyarapí
totta az állományát. Miután a kiskönyvtárak egyik 
legfontosabb feladata, hogy a friss, kurrens iro
dalmat közvetítsék, ha egy könyvtár az év során 
nem szerzeményez, kérdéses, hogy mennyiben 
nevezhető még szolgáltató helynek. (Jóllehet a 
szolgáltató helyek több mint 33%-a jelentette azt, 
hogy nem gyarapodott 1992-ben az állománya, 
ezek között fiókok is vannak. A tudakozódásnál 
kiderült, hogy a gyarapodást nem jelentő könyv
tárak számához képest a ténylegesen nem gya
rapodó könyvtárak száma kb. ennek a fele, a 
szám azonban így is nagy.)

Ez azt jelzi, hogy gond van a községekben a 
könyvtárak működésére fordítható pénzzel, sok 
helyütt vált bizonytalannáa módszertani munka 
(szakreferensi tanácsadás), bizonytalanná vált, 
hogy kinek kell és miképp odafigyelnie ezeknek a 
könyvtáraknak a működésére.

Feladataink

EUceJI készíteni -  megfelelően gondos elő
készítés után -  az új könyvtári törvényt. A tör
vénynek -  véleményem szerint^^közművelődé
si könyvtárakról és a könyvtári rendszer működé
séhez szükséges -  már említett -  központi 
szolgáltatásokról.kellene rendelkeznie. Meg kell 
határozni, hogy melyek azok a könyvtári alapszol
gáltatások, amelyeket az önkormányzatok bizto
sítanak, s melyek azok, amelyeknek a költségeit 
-  ha a könyvtár megszervezi -  az állam fedezi. Az 
egységes közművelődési könyvtári hálózatnak 
részeve kell majd válnia egy-egy közigazgatási 
egységen belül a kórházak, szociális otthonok 
könyvtári ellátásának is.

Sokkal erőteljesebb propaganda munkát kell 
végeznünk. Nem csupán a könyvtárosoknak kell 
harcolniuk a könyvtárakért, hanem a könyv
tárhasználóknak is. Nekik kell meggyőzniük a 
könyvtárak megfelelő fenntartásának fontosságá
ról az általuk megválasztott politikusokat. A 
gazdasági nehézségek, az egész világban meg
lévő recesszió mindenütt érinti a könyvtárakat is.

Nekünk, könyvtárosoknak az a feladatunk, hogy 
ne fogadjuk el természetes tényként azt, hogy 
reccesszió idején, a piacgazdaság körülményei 
között a könyvtárak anyagi helyzetében mutat
kozzék meg először a pénzszűke. Az állampolgár 
magas adója a közszolgáltatások fedezésére 
szolgál. Ezek közé tartozik a könyvtár. Az állam
polgárnak jár a korszerű könyvtári szolgáltatás. 
Sokszor leírtuk már, hogy mindenkinek szóló köz- 
művelődési könyvtári és információs szolgáltatá
sok nélkül nincs demokrácia. Ha a könyvtárosok 
is kételkednek benne, és megértő partnereivé 
válnak a rövid távon gondolkodó, a piacgazdaság 
szemléletét magukévá tevő elképzeléseknek, 
igen sokat ártanak a jövőnek.

Ma már ismert tény, hogy Nagy-Britanniában 
a thatcherizmus milyen mértékben károsította a 
kulturális területet, ezen belül a könyvtárakat. 
Nem véletlen, hogy az angolok 1993 novemberé
ben megrendezték az Országos Könyvtári Hetet 
azal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a közmű
velődési könyvtárak nyomorúságos helyzetére.

Természetes, hogy a társadalmi változások 
hatnak a könyvtári rendszerre. A változások felis
merése, a változásokhoz való igazodás, a könyv
tári menedzsment egyik legfontosabb feladata. 
Meg kell találni az egyensúlyt a korszerűség és a 
divat, a hagyományőrzés és a maradiság között. 
Ennek egyensúlyban tartása mindannyiunk fela
data.
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Az Országos Széchényi
Könyvtár 

Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ 

1993. évi munkája

Az elmúlt esztendő több változást hozott a 
KMK életében. Szente Ferenc főigazgatóhelyet
tes, a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont igazgatója, 1993. augusztus 1-jétől meg
kezdte felmondási idejének letöltését, majd 1994. 
április 1-jén nyugállományba vonult.

A következőkben a KMK osztályainak beszá
moló jelentéseihez igazodva adunk számot az 
1993. évi munkáról.

Koordinációs munka

Szakértőként véleményeztük a privatizált in
tézmények könyvtárainak helyzetét, és szakér
tőket biztosítottunk a könyvtárvezetői pályázatok 
elbírálásához. A Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium (MKM) könyvtári osztálya felkérésére 
szakirodalmi szemlét állítottunk össze a nyugat
európai országok könyvtári törvénykezéséről*, 
valamint arról, hogy a fejlett könyvtárüggyel ren
delkező országok könyvtári törvényeiben melyek 
az állami feladatok, és azokat az állam miképpen 
látja el.

A szerzői jogi törvény módosításával kapcso
latban -  a könyvtárak érdekeinek képviseletében 
-  egységes állásfoglalást alakítottunk ki a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületével, amit szintén továb
bítottunk az MKM könyvtári osztályának.

A PHARE Demokrácia Program keretében 
(15 könyvtár képviseletében) pályázatot nyújtot
tunk be a helyi társadalom informálása, a köz
hasznú és vállalkozói ismereteket tartalmazó do
kumentumok gyűjtése, valamint az információk 
elektronikus elérhetősége és visszakereshetősé
ge témakörében. (A Telekunyhó nevű programot 
az Európai Közösség Bizottsága -  anyagi lehető
ségeinek korlátozottsága miatt -  nem fogadta el, 
de újabb kiírás esetén a terveket megújított válto
zatban ismételten benyújtjuk.) Elkészítettük a 
Mellon Alapítvány 1992-es konzorciumi pályáza
tának részjelentését. Tárgyalásokat folytattunk 
egy felsőoktatási számítógépes együttműködési 
kör kialakításáról Kaposváron, a beadott pályáza
tok közül azonban csak a Pannon Agrártudomá
nyi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Karának 
sikerült az alapítványtól támogatást nyernie.

* Átdolgozott változata a Könyvtári Figyelő 1993. 4. szá
mában olvasható.
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1993-ban az öt egyetemi könyvtárból álló -  ún. 
HUSLONET -  konzorcium közös CD-ROM háló
zat kialakítására benyújtott pályázata ért el sikert: 
a kassai, miskolci és a három debreceni egyetemi 
könyvtár meg tudta indítani a közös adatbázis 
használatát elősegítő infrastruktúra beszerzését.

Elláttuk az amerikai ajándékkönyv-progra
mokkal összefüggő következő feladatokat: kap
csolattartás az amerikai partnerszervezetekkel és 
a hazai részesedő intézményekkel; a könyvek ki
válogatása, érkeztetése és számítógépes feldol
gozása, a raktári munkák megszervezése. A 
Sabre-, a Soros- és a Brother’s Brother Alapít
vány, valamint az International Book Bank össze
sen 68 762 kötet ajándékkönyvet küldött Magyar- 
országra, amelyeket feldolgoztunk, majd szétosz
tottunk a könyvtárak között. Megszerveztük a 
több mint 80 000 kötetből álló, az amerikai Sabre 
Foundation-től származó Elsevier könyvszállít
mány feldolgozását, és előkészítettük a könyvek 
hazai és öt kelet-európai országba történő szét
osztását.

A Könyvtári és Informatikai Kamarával szim
póziumot szerveztünk Könyvtári menedzsment 
és marketing címmel, a Manchester Metropolitan 
University könyvtára, valamint a könyvtári és in
formatikai tanszéke vezető munkatársainak a 
közreműködésével.

Az 1992. évi közművelődési pályázaton el
nyert céltámogatásból számítógépet vásároltunk. 
A gépen dolgozzuk fel a közművelődési könyv
tárak éves statisztikai adatait. Ehhez egy új szoft
vert készíttettünk a KMK-STAT kereső rendszere 
címmel. Közreadtuk a közművelődési könyvtárak 
munkájáról szóló statisztikai kiadványunkat, a 
TEKE és SZAKMA 1992-őt.

Továbbra is kiemelt feladatként végeztük a 
nem hagyományos dokumentumokkal kapcsola
tos központi programok szervezését. Az elmúlt 
esztendőben 230 új hangoskönyvet ajánlottunk 
megvásárlásra -  igen kedvezményes áron -  a 
megyei és városi könyvtáraknak. (A könyvek vá
logatását -  a gyűjteményi szempontok figyelem- 
bevételével -  az Új Könyvek szerkesztősége vé
gezte.) A Magyar Könyvtárosok Egyesülete zenei 
és audiovizuális szervezeteivel közösen -  a köz- 
művelődési pályázaton nyert összegből -  zenés 
videofilmek szerzői jogainak megszerzését támo
gattuk. Ennek eredményeként 40 közművelődési 
könyvtár jutott kedvezményesen Bartók és Ko
dály színpadi műveit, valamint életrajzi összeállí
tásokat tartalmazó műsoros videókazettákhoz.

Közművelődési könyvtárak munkatársai szá
mára bemutatót és szakmai előadást szerveztünk 
Videó és hangzódokumentumok a történeti kuta
tás szolgálatában címmel. A Fővárosi Oktatás
technológiai Központtal, az APPLE Computer 
IMC-vel együttműködve hasonló fórumokat szer
veztünk az új, elsősorban multimédia technikára 
alapuló dokumentumok (elektronikus újság, en
ciklopédia stb.) megismertetésére. Kísérleti cél
ból Foto CD-re írattuk át a Szép magyar könyv
tárak című diasorozat első részét, előkészítve 
egy könyvtári tárgyú multimédia létrehozását.

Tervet készítettünk a Magyar Nemzeti Hang
tár létesítésének lehetőségéről. A tervezet 
részben megvalósul a Magyar Rádió Archívumá
ért alapítvány által is támogatott Konzorcium a 
hangfelvételeket gyűjtő intézmények között című 
szervezeten belül. A konzorcium működésében 
szakértőként veszünk részt. A Zenei Könyvtárak 
Nemzetközi Szövetsége (IAML) Helsinkiben ren
dezett éves kongresszusán beszámoltunk a ha
zai zenei könyvtárak előtt álló legfontosabb fela
datokról, valamint közreműködtünk az IAML fo
lyóirata, a Fontes Artis Musicaeszerkesztésében.

Szakértőként közreműködtünk a gyermek- 
könyvtárak fejlesztési és módszertani problémái
nak megoldásában: helyi igényeknek megfelelő
en konzultációkat tartottunk, országos értekezle
teken közvetítettük a hasznosítható külföldi 
tapasztalatokat. Országos Gyermekkönyvtári Ta
nácskozást szerveztünk -  a Magyar Olvasástár
sasággal és az MKE Gyermekkönyvtári Szekció
jával közösen -  az olvasáskultúra általános kér
désköréről. Közreadtuk a Könyvtári kalauz című, 
gyermek- és iskolai könyvtárosok részére készült 
módszertani kiadványt.

A külföldi partnereknek szóló -  angol és né
met nyelvű -  könyvtári címjegyzék megjelenteté
sére 1994-ben kerül sor.

A könyvtári vonatkozású pályázati kiírások fi
gyelésének eredményeként a könyvtárakat is 
érintő pályázatokat a Könyvtári Levelező/lapban 
megjelentettük, és az intézményeknek segítséget 
nyújtottunk pályázataik elkészítéséhez.

Folytattuk a szakmai tanácsadást a kettős 
funkciójú könyvtárakban, illetve az általános mű
velődési központokban dolgozó könyvtárosok 
részére. E könyvtárak működésével kapcsolatos 
irodalomról elemző anyagot készítettünk, a 
könyvtárosok számára Nyíregyházán szakmai ta
nácskozást szerveztünk. Szerkesztettük és kia
dásra előkészítettük a Kísérletek és tapasztalatok
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az általános művelődési központok útkeresésé
ről: civil társadalom és közösség című módszer
tani segédanyagot.

Külső kapcsolatok szervezése

Szerkesztettük, kiadtuk és terjesztettük a 
Könyvtári Levelező/lap 1-12. számát. Különféle 
pályázatokon való részvétellel, intenzív hirdetés- 
szervezéssel hozzájárultunk a lap finanszírozá
sához. Ebben az évben első alkalommal -  a fo
lyóirat 7. számában -  közreadtuk a megújított 
Könyvtári Címjegyzéket.

Gyűjteményfejlesztési és bibliográfiai tanács' 
adó tevékenység

Az Új Könyvek című állománygyarapítási ta
nácsadó kurrens folyamából 26 számot szer
kesztettünk. Elkészítettük és megjelentettük a fo
lyóirat negyedéves és éves tárgyszómutatóját, az 
1992. évi kumulált mutatóját, és folyamatosan 
építettük az Új Könyvek származékaként készülő 
központi bibliográfiai leírásokból a tárgy
szókatalógust.

Sajnálatos tény, hogy az Új Könyvek kiadásá
ra a Könyvtárellátó Vállalat 1993 negyedik ne
gyedévében felmondta korábbi szerződésünket. 
Hosszas tárgyalássorozat eredményeként és 
nem csekély szakmai munka árán új konszenzus 
alakult ki a vállalat, az OSZK MNB Könyvek Bib
liográfiája és az Új Könyvek szerkesztősége kö
zött. 1994-től komoly változások következnek be 
a szerkesztésben: a kiadvány nem közöl bibliog
ráfiai leírásokat, és recenziók helyett sok esetben 
csak rövid annotációk ismertetik a műveket. 
1994-től a szerkesztőség végzi a kiadvány számí
tógépes nyomdai előkészítő munkálatait is.

Tanácsadó szolgálatot láttunk el a közkönyv
tárak gyűjteménygyarapítási és -apasztási mun
kájában. Több esetben adtunk helyszíni segítsé
get a könyvkivonás műveleteiben, önkormányzati 
felkérésekre vizsgáltuk a gyarapítási hitelkeretek 
felhasználásának szakszerűségét. (E tárgykörök
ben több ízben tartottunk előadásokat.)

Különböző akciók és pályázatok révén -  első
sorban a Kölcsey Ferenc Alapítvány közvetlen tá
mogatásával -  közreműködtünk a határainkon

túli magyar iskolák, egyesületek és közkönyvtá
rak könyvvel való ellátásában, adományok gyűj
tésében, szakmai szempontú válogatásában. 
Módszertani tanácsadó munkánk során segítet
tük a külföldi magyar intézmények gyűjte
ményeinek fejlesztését és rendezését, közremű
ködtünk a legfontosabb tájékoztatási segédletek 
beszerzésében. A hungarológiai tanszékek 
könyvtárai számára (két változatban : a kisebb és 
a nagyobb gyűjtemények részére) kézikönyvtári 
tervezetet készítettünk.

Nyilvántartjuk és koordináljuk a magyar 
könyvtárak bibliográfiai terveit, a tervek alapján 
készült adatbázisból tájékoztatást nyújtunk.

Megjelentettük az Eseménynaptár c. kiad
ványunk 1993. évi négy, valamint az 1994. évi 
első számát, továbbá elkészítettük a folyóirat 
1994. évi évfolyamának adattári részét, amit az 
előző évekhez hasonlóan floppyn terjesztettünk.

A könyvtárak helyismereti tevékenységének 
aktuális kérdéseiről regionális konferenciákon 
előadásokat tartottunk, szakmai vitadélutánokat 
szerveztünk, s kezdeményeztük az új városi 
könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek fejlesz
tését, illetve kialakítását.

Oktatási és szakmódszertani munka

A könyvtárosasszisztens iskola három évfo
lyamát, a könyv- és papírrestaurátor-képző tanfo
lyam utolsó évfolyamát, a humán informatikus 
másoddiplomás egyetemi képzést, valamint a 
könyvtáros-informatikus felsőszintű tanfolyam 
két-két évfolyamát folyamatosan működtettük. A 
felsorolt képzési formákban összesen 153-an, il
letve 12-en és 17-en tettek sikeres záróvizsgát 
vagy államvizsgát. (Az asszisztensképzésben 
részt vevő hét erdélyi diákunknak távoktatás-jel- 
legű segítségeit is nyújtottunk.)

Gondoztuk az ország különböző könyv
táraiban szervezett asszisztensképző tanfolya
mokat: a félévi vizsgáztatásokat központilag vé
geztük, az oktatóknak két alkalommal tanári kon
ferenciát szerveztünk.

Elkészült a különböző képzési formákban ta
nuló hallgatók adatainak nyilvántartására a szá
mítógépes adatszerkezet és adatkezelés rend
szere. A hallgatói adattár feltöltésére -  idő hiá
nyában -  1994-ben kerül sor.

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2. 189



Oktatói és módszertani tevékenységünket jól 
segítették elő újabb kiadványaink, így az időszaki 
kiadványokban megjelent részdokumentumok 
bibliográfiai leírásához készült példatár, az asz- 
szisztens-hallgatók számára készült számítás- 
technikai tankönyv.

A szakmai képesítést egyénileg megszerzők 
felkészülését konzultációkkal segítettük, és ellát
tuk a vizsgabizottsági feladatokat. A Balassi Bá
lint Megyei Könyvtár munkatársai részére egyhe
tes intenzív tréninget, valamint -  a KMK-ban -  
tanfolyamot szerveztünk a Windows 3.0 és a 
Word for Windows 2.0 megismertetésére. (Emlí
tésre méltó, hogy oktatótermünkben UNIX háló
zatot építettünk ki, és a Voyager program révén 
lehetőséget teremtettünk a multimédiák könyvtári 
kezelése számítógépes megoldásának a tanítá
sára.

A DOBIS/LIBIS, az NPA és egyéb adatbázi
sok, valamint az IIF keretrendszer oktatására pe
dig oly módon nyílt lehetőségünk, hogy csatla
koztattuk a számítógéptermet az OSZK helyi há
lózatához.

Mindemellett a legváltozatosabb módon mű
ködtünk még közre a könyvtárosképzéssel ösz- 
szefüggő közérdekű teendők megvalósításában: 
támogattuk a Balaton Akadémián folyó képzést; 
zsűriztük a különféle könyvtári pályázatokat; or
szágszerte előadásokat tartottunk a könyv
tárosképzésről és a besorolási rendeletről; felü
gyeltük az esztergomi és a jászberényi főiskolán 
folyó könyvtárosképzést; a Bukaresti Egyetem 
Magyar Nyelv és Irodalom tanszéke részére el
készítettük a könyvtárosképzés tantervét stb.

Elkészült az ETO feladatgyűjtemény és A Ma
gyar Könyvtárosok III. szakmai találkozójának 
anyagából szerkesztett tanulmánykötet kézirata is.

Szakértői véleményeket készítettünk a 
könyvtári számítógépes (Syren, Voyager, Textlib) 
programokról, s közvetlenül is közreműködtünk a 
Textlib programrendszer befejezésében, valamint 
folyamatosan részt veszünk a NEKTÁR munkabi
zottság munkájában. Számítógépes tanácsadó 
szolgáltatásainkat a következő könyvtárak vették 
igénybe: Győri Pedagógiai Főiskola Könyvtára, 
VÁTI Könyvtára, Református Teológia Könyvtára, 
MATÁV Könyvtára, Nemzetközi Környezetvédel
mi Központ Könyvtára, Művelődési Intézet 
Könyvtára, Közgazdasági Intézet Könyvtára, Or
vostörténeti Intézet Könyvtára, Ráday-gyűjte- 
mény, Bölcsődék Országos Módszertani Intéze
tének Könyvtára.

Szakmai segítséget nyújtottunk még az egy
házi könyvtárak számítógépes feldolgozó munká
jának kialakításához, valamint több könyvtár (pl. 
Ortopéd Klinika) már meglévő számítógépes 
szolgáltatásainak a korszerűsítéséhez.

Szakértői feladatot láttunk el a nemzetközi 
szabványok honosítása, véleményezése, vala
mint a hazai szabványok revíziós munkálatai te
rületén. Közreműködtünk az ETO országos érte
kezletén, és segítséget nyújtottunk a hang- és vi
deódokumentumok központi hasznosításra szánt 
katalóguscédulái és az ehhez szükséges segéd
letek előállításához.

Könyvtárosépítés területén a következő in
tézményeknek készítettünk új épületterveket, be
rendezési, helykijelölési, felújítási, fejlesztési vagy 
költöztetési terveket, esetenként a művezetési fela
datokat is ellátva: Nagykanizsai Városi Könyvtár, 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyv
tár Törökbálinti Depó, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Közgazdasági Kari Könyvtár (Debrecen), 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyv
tár (Debrecen), Veszprémi Egyetemi Könyvtár, 
Selye-Szabó Alapítványi Könyvtár (Szentes), 
Püspöki Könyvtár (Veszprém), Magyarnyelvű Kö
zépiskola könyvtára (Kassa), Balatonboglári Vá
rosi Könyvtár, Bessenyei György Tanárképző Fő
iskola Könyvtára (Nyíregyháza), Országos Né
pességnyilvántartó Hivatal Könyvtára, Miskolci 
Városi Könyvtár, Pásztói Városi Könyvtár. Az 
EXPO-96 céljára absztrakt egyetemi könyvtár 
épületének a tervét készítettük el.

Olvasásszociológiai kutatások

Újabb kutatási témákat is vállalva folytattuk a pe
dagógusok, a fiatalok és a határon túli magyarság ol
vasási kultúrájáról végzett kutatásainkat. Ezek leg
fontosabb eredményei a következők voltak.

Befejeztük az 1991-ben elkezdett Pedagó
gusjelöltek kultúrája című kutatásunk adatgyűj
téssel, feldolgozással összefüggő teendőit. Szak- 
irodalmi szemlét szerkesztettünk, majd elkészí
tettük a zárótanulmány első részét.

Előkészítettük a Marginális helyzetű fialatok 
kultúrája című kutatásunkat, s ennek során iroda
lomfeltárást végeztünk. Elkészült a kárpátaljai és 
vajdasági középiskolások olvasási kultúrájáról 
végzett vizsgálatunk adatainak feldolgozása (az 
adatok kódolása, kigyűjtése, statisztikai próbák
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számítógépes futtatása stb.). Elkezdtük a záróje
lentés megírását is. Az IRA (International Read
ing Association) által kezdeményezett, 31 ország 
9 és 14 éves tanulói körében végzett összeha
sonlító olvasásvizsgálat adatainak gépi feldolgo
zása is befejeződött, az eredmények elemzését 
bemutató tanulmány 1994-ben lát napvilágot.

Elkészült a Pedagógusképzés és olvasásra 
nevelés című kötet kézirata, amely a Magyar Ol
vasástársaság (HUNRA) 1992-93-ban rendezett 
konferenciáin elhangzott előadásokat tartalmazza.

Sajnos, a pedagógusok olvasási kultúráját 
feltáró vizsgálatunk -  támogatás hiányában -  
nem indulhatott el, az erre vonatkozó kedvező 
döntés 1994-ben remélhetőleg megszületik.

A Könyv, olvasás, kulturális identitás című ku
tatásunk koncepcióját kialakítottuk, a munka első 
fázisában 10 kiadóban készültek interjúk, esetta
nulmányok.

Sző -  művészet -  társadalom címmel tanul
mánygyűjteményt szerkesztettünk az olvasás és 
művészetszociológia tárgyköréből, mely a könyv
tárosképzésben is felhasználható. (A Magyar 
Könyv Alapítványhoz benyújtott pályázaton el
nyertük a kötet kiadásához szükséges pénzt.)

Továbbra is tevékenyen részt vettünk a 
könyvtári közéletben: közreműködtünk a Nemzet
közi Bibliológiai Egyesület Kanadában megren
dezett konferenciáján, ahol a cenzúráról, a nyolc
vanas években Magyarországon megjelent ille
gális kiadványokról tartottunk előadást. Harmadik 
éve működtetjük a pedagógusok, könyvtárosok, 
kutatók hatékony párbeszédét, önkéntes tovább
képzését szolgáló Magyar Olvasástársaságot. Az 
elmúlt évben Olvasás és személyiségfejlesztés, 
majd pedig Többnyelvű írásbeliség címmel ren
deztünk (többek között 60 amerikai kolléga 
részvételével) nemzetközi konferenciákat.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkája

Az előző évihez képest tovább nőtt a könyv
tárlátogatók száma, emelkedett a kölcsönzött, a 
másolatban szolgáltatott, illetve a könyvtárközi 
kölcsönzésben küldött dokumentumok száma. Ez 
elsősorban a könyvtárosképzés fellendülésének 
köszönhető, ezért az 1993/94-es tanévtől kezdve 
-  a vizsgaidőszakokban -  heti 56 órára emeltük 
fel a nyitvatartási időt.

A könyvtárhasználók számát emeli az is, 
hogy azok a látogatók is nagy számban keresik 
fel könyvtárunkat, akiknek csak saját jegyzeteik 
használatához van szükségük olvasótermi helyre 
és kézikönyvtárra. Ma már a szorgalmi idősza
kokban is szívesen jönnek hozzánk azok, akik a 
vizsgaidőszakokban nem jutnak be az OSZK zsú
folt olvasótermeibe.

Az állománygyarapítás tényszámai is tovább 
emelkedtek az előző évihez képest. Könyvgyara
podásunk mintegy háromnegyedét kiadvány
csere vagy ajándékozás útján szereztük be, de 
könyvvásárlásra is csaknem 500 ezer Ft-ot költöt
tünk. Két nagyobb ajándék könyvszállítmányt 
kaptunk, az egyiket az angol Ranfurly Library Ser
vice fölöspéldány központnak, a másikat az ame
rikai Donohue Inc-nek a jóvoltából. (A duplumpél
dányokat szétosztottuk a hazai könyvtárosképző 
intézményeknek és könyvtárak között.)

A külföldi cserepartnereink száma 243 volt, 
részükre folyamatosan küldtük időszaki kiadvá
nyainkat és cserejegyzékünket. A külföldi idősza
ki kiadványok beszerzésében terjesztő céget vál
toztattunk, s ennek eredményeként folyamato
sabbá és zökkenőmentesebbé vált a szállítás, és 
a korábbi cég mulasztásai nyomán keletkezett 
hiányokat is jórészt pótolni tudtuk. Sikerült előfi
zetnünk a szakma egyik legjelentősebb referáló 
lapjának CD-ROM kiadására is.

A beérkezett dokumentumok feldolgozása és 
a katalógusépítés folyamatosan történt. Az aján
dékkönyveket, hagyatékokat kurrens munkánk 
mellett fokozatosan beépítjük az állományba.

A külföldi könyvbeszerzésről válogatott, an- 
notált bibliográfiát adunk közre rendszeresen a 
Könyvtári Levelező/lapban, illetve recenziókat a
Könyvtári Figyelőben, a magyar könyvanyag ada
tai pedig bekerülnek a MAKSZAB-ba is.

Folytattuk a régi leíró katalógus átépítését és 
a tárgyszókatalógus revízióját, a szakdolgozatok, 
az útijelentések, az audiovizuális anyagok és az 
IFLA konferenciák előadásainak a feldolgozását.

Feldolgoztuk a magyar és a külföldi könyvtári 
folyóiratok új számainak jelentősebb cikkeit, a 
bibliográfiai adatokból tovább építettük a Magyar 
és Nemzetközi Cikkek (MANCI) nevű adatbázist. 
(Az adatbázis most 18 500 tételt tartalmaz.) Ne
gyedévenként irodalomkutatási jegyzéket küld
tünk az SDI-szolgáltatást igénylők számára az új 
szakirodalomról. Az adatbázis könnyebb haszná
lata érdekében fejlesztettük a kezelőprogramot:
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a) a MANCI-t összekapcsoltuk a THES-adat- 
bázissal, így a keresés során a tezauruszból kivá
laszthatjuk és összekapcsolhatjuk a deszkriptoro- 
kat, és a keresés automatikusan végrehajtható a 
MANCI adatbázisban;

b) egy program biztosítja azt, hogy a keresés 
eredményeképpen kapott találati fájlból kiválo
gassuk a valóban releváns és szükséges tétele
ket, és csak azokat nyomtassuk ki vagy mentsük 
lemezre;

c) egy saját fejlesztésű program és a THES 
adatbázis segítségével a kiadványok tárgy
szóindexeinek utalóit automatikusan állítjuk elő.

Karbantartottuk a Könyvtári címjegyzék adat
bázist, egyúttal -  a Közművelődési pályázaton 
nyert összegből -  tovább fejlesztettük. Ennek 
eredményeképpen létrejött a Magyar könyvtárak 
szolgáltatási kalauza (MKC) nevű, Micro-ISIS 2.3 
programmal működő adatbázis, amelyben 
többféle szempont szerint lehet keresni (a címa
datokon kívül könyvtártípusra, gyűjtőkörre, föld
rajzi helyre, szolgáltatásokra, az elérhető adatbá
zisokra stb.).

A nyár folyamán az 1990-es felmérés adatai
ból felépített adatbázist felfrissítettük: minden 
könyvtárnak elküldtük a saját adatait tartalmazó 
kérdőívet ellenőrzés és módosítás céljából. A 
visszaküldött anyagot többféleképpen hasznosí
tottuk:

♦ az aktualizált cím- és telekommunikációs 
adatokból összeállítottuk a Könyvtári cím
jegyzéket, amely a Könyvtári Levelező/lap 
1993. évi 7. számaként jelent meg;

♦ a kérdőív feldolgozása során nyert ta
pasztalatokat felhasználva, módosítottuk 
és újjászerveztük az MKC adatbázist. (Az 
adatfeldolgozás a részletes adattár szá
mára még folyik.) E mellett még kérdőív
vel kerestük meg a mezőgazdasági és az 
orvostudományi gyűjtőkörű könyvtárakat, 
hogy adataikat beépíthessük az adatbá
zisba. Sajnos, a kiküldött mintegy 300 
adatlapnak nem egészen a fele érkezett 
vissza.

Kiadtuk a Könyvtári Figyelő új folyamának 
harmadik évfolyamát (és éves kumulált indexét), 
a Hungarian Library and Information Science Ab
stracts (HÚSA) című referáló lap két számát és A 
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának 
(MAKSZAB) négy számát, valamint az éves ku
mulált indexét. Ez utóbbi kapcsán említésre mél
tó, hogy az elmúlt esztendőben - tudomásunk

szerint az országban elsőként - áttértünk az 
1993. január 1-jétől hatályban lévő új analitikus 
leírási szabvány szerinti feldolgozásra. Ez a 
munkánkat szinte megduplázza, tekintettel arra, 
hogy a MANCI adatbázis miatt a hagyományos 
leíráshoz is ragaszkodnunk kell. A nyomtatott 
szakbibliográfia leírási rendszere viszont már 
minden feldolgozott dokumentumtípusra nézve 
megfelel a nemzetközi szabványoknak. Említésre 
méltó az is, hogy 1992-vel kezdődően három 
éven keresztül a MAKSZAB minden negyedik 
számával együtt közreadunk egy kiegészítő füze
tet is, amely az 1974-1986 közötti időszakban 
megjelent, de eddig nem regisztrált szakirodalom 
adatait tartalmazza.

Szolgáltatásaink körét kívánja bővíteni az is, 
hogy A Könyvtári Figyelő könyvsorozata címmel 
új sorozatot indítottunk, melynek első köteteként 
a közhasznú információszolgáltatással foglal
kozó, Könyvtárak és információs intézmények 
szerepe a demokratikus tájékoztatás szolgálatá
ban című kiadványt jelentettük meg.

Elkészítettük a szakkönyvtár ismertetőjének 
bővített, átdolgozott kéziratát is.

A tájékoztató munkával összefüggő bibliog
ráfiai, irodalomkutatási tevékenységünknek csak 
a legfontosabb mozzanatait említjük meg:
-  bibliográfiát készítettünk a társadalomtudo

mányi információ témakörében az SSID Bul
letin című folyóirat számára;

-  ellenőriztük és kiegészítettük a Horthy-kor- 
szak (1921-1944) könyvészetének könyvtár- 
tudományi irodalmát, illetve szükség szerint 
javítottuk a már megjelent leírások adatait;

-  A szakkönyvtárhoz és a Magyar Könyvtáros 
Egyesülethez érkező (és hozzánk továbbí
tott) külföldi referensz kérdéseket rendre 
megválaszoltuk, illetve az igényelt szakiro
dalmat a kérőknek elküldtük;

-  két nagyobb irodalomkutatással és doku
mentumszolgáltatással segítettük a könyv
tári törvényelőkészítő munkát: az új könyv
tári törvény kidolgozása, illetve a szerzői jo
gok érvényesítése a könyvtári kölcsönzés
ben témákban a külföldi tapasztalatokra 
vonatkozó szakirodalmat állítottuk össze.

-  az angol Task Force pro Libra nevű cég fel
kérésére begyűjtöttük azoknak a könyv
tárosoknak és informatikusoknak a nevét, 
akiknek életrajzát az általuk kiadott Who is 
who in the information world című kötetben 
szerepeltetni javasoltuk;
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-  összegyűjtöttük a magyarországi sajtóarchí
vumok adatait, nemzetközi címtárban való 
szerepeltetés céljából;

-  a KATALIST levelező lista keretében kezde
ményezés történt a CD-ROM-ok hazai lelő
helyjegyzékének összeállítására; részt vet
tünk az előkészítő munkálatokban és adato
kat szolgáltattunk a hipertext adatbázis kié
pítéséhez.

Jelentős előrelépést sikerült elérnünk a szak- 
könyvtár gépesítése terén is:
-  a Mellon Alapítvány támogatásából komoly 

hardver fejlesztést tudtunk végrehajtani;
-  csatlakoztunk az OSZK számítógép-hálóza

tához és ezen keresztül a NEKTÁR rend
szerhez. A hálózathoz 7 terminállal tudunk 
kapcsolódni, jelenleg négy gépen érjük el a 
NEKTÁR-rendszert. A hálózaton keresztül, 
a NEKTÁR-on kívül használni tudjuk az 
OSZK CD-ROM tornyára telepített adatbázi
sokat. Előfizettünk az angol Library and In
formation Science Abstracts CD-ROM le
mezre, mely növelte tájékoztató munkánk 
színvonalát, és mivel ez is az OSZK CD- 
ROM-tornyában kapott helyet, kiterjesztettük

a hozzáférés lehetőségét is. A MANCI-adat- 
bázist a helyi hálózat szerverére tettük, így 
elvileg nemcsak a mi olvasótermünkben, ha
nem a hálózathoz csatlakozó minden termi
nálról elérhető az OSZK-n belül;

-  kapcsolódni tudunk továbbá az IIF-hez. (Az 
IIF szolgáltatások megismerésére előadás- 
sorozatot szerveztünk osztályunk dolgozói 
számára.)

Végezetül említésre méltó, hogy a Szak- 
könyvtár -  könyvtári, szaktárgyi órák stb. rende
zésével, könyvtáros hallgatók szakmai gyakorla
tának vezetésével -  egyre tevékenyebben vesz 
részt a könyvtárosképzésben és továbbképzés
ben, de részt vállal a szakmódszertani tevékeny
ségben is. Többek között ezt is jelzi, hogy munka
társai részt vesznek a Magyar Adatbázisforgal
mazók Kamarája Könyvtári Tagozatának 
munkájában, és együttműködési megállapodást 
kötöttek telekommunikációs központok könyvtári 
telepítésének módszertani segítésére.

Budapest, 1994. január
Győri Erzsébet

mb. igazgató

DOROZSMAI Károly
Számítástechnikai alaptanfolyam a könyvtáros- 

asszisztens-képzés számára / Dorozsmai Károly. - 
Bp. : OSZK KMK, 1993.-97 p.

ISBN 963 201 322 0

Könyvtári kalauz : Segédkönyv gyermek- és iskolai 
könyvtárosoknak / [a magyar változat Pálné Leinber- 
ger Ágota és Magai Margit, ... valamint Fábián Zita 
munkája]. - [B p.]: OSZK KMK : MKE ; Szolnok : Ver
seghy F. M. Kvt., 1993. - 163 p. : ill
A kötet az Einführungsmaterialien in die Bibliotheks

benutzung für Kinder und Jugendliche című kiadvány 
alapján készült

ISBN 963 7613 20X

Könyvtárak és információs intézmények szerepe a 
demokratikus tájékoztatás szolgálatában / [fel. szerk. 
Kovács Emőke]; [szerk. Kovács Katalin és Rácz Ág
nes]. - Bp. OSZK KMK, 1993. - 169 p. - (A Könyvtári 
Figyelő könyvsorozata, ISSN 1217-6753 ; 1.)

ISBN 963 200 336 5

Magyar olvasáskultúra határon innen és túl / Gere
ben Ferenc, Lőrincz Judit, Nagy Attila, Vidra Szabó 
Ferenc. - Bp. : Közép-Európa Int., 1993. - 180 p. - 
(Hungari extra Hungáriám, ISSN 1216-853X ; 2.) 

ISBN 963 8105 14 3
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Példatár az időszaki kiadványokban megjelent 
részdokumentumok (cikkek) bibliográfiai leírásához / 
[a példákat vál. ... Berke Barnabásné]; [szerk. Varga 
Ildikó]. - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 115 p.

ISBN 963 201 321 2

Szó - művészet - társadalom : Válogatott tanulmá
nyok, műelemzések / szerk. Lőrincz Judit. - Bp. : Mú 
zsák, 1993. - 184 p.

ISBN 963 564 505 X

Eseménynaptár: bibliográfia és kiállítási segéd
anyag a negyedév fontosabb évfordulóihoz : a Könyv
tártudományi és Módszertani Központ kiadványa. - 
1993. - Bp. : Könyvtárellátó, 1993. - 4 sz. + mell.

ISSN 1216-2264

Hungarian library and information science abstracts.
- Vol. 22. (1993). - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 2 sz.

ISSN 0046-8304

Könyvtári figyelő. - U.F. 3. = 39. évf. (1993). - Bp. : 
OSZK KMK, 1993.-4 sz.

ISSN 0023-3773

Könyvtári levelező/lap. - 5. évf. (1993). - Bp. : OSZK 
KMK, 1993.- 12 sz.

ISSN 0965-1329

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. - 
1993. - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 4 sz.

ISSN 0133-736X

TEKE és SZAKMA: könyvtári statisztikák. - [19]92. - 
Bp. :OSZK KMK, 1993.- 100 p.

Címe előbb: Települések könyvtári ellátása : Munka
helyi könyvtárak működési adatai

ISSN 1216-1764

Új könyvek: könyvtárak állománygyarapítási tanács
adója. - 1993. - Bp. : OSZK KMK : Könyvtárellátó, 
1993.-25 sz.

ISSN 0049-5069

Új periodikumok : a Magyarországon megjelenő új 
és címváltozott periodikumok negyedéves jegyzéke. - 
1993. - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 4 sz.

ISSN 0864-8786

Évfordulónaptár [Géppel olvasható adattár]. - 1994. - 
Szöveges adatbázis (4260 rekord). - Bp. : OSZK 
KMK, 1993. - 1 floppy: HD

IFLA [Géppel olvasható adattár]: Az IFLA éves köz
gyűlésein elhangzott előadások. -  1991-1992. -  Bib
liográfiai adatbázis (338 rekord). -  Bp. : OSZK KMK, 
1993. -  1 floppy : DD

Könyvtári címjegyzék [Géppel olvasható adattár]. - 
Szöveges adatbázis (461 rekord). - Bp. : OSZK KMK, 
1993. - 1 floppy : DD

MABIT [Géppel olvasható adattár]: A magyar könyv
tárak bibliográfiai tervei. - 1993. - Bibliográfiai adatbá
zis (133 rekord). - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 1 floppy : 
DD

MANCI [Géppel olvasható adattár]: Magyar és nem
zetközi cikkek. - 1993. - Bibliográfiai adatbázis (2312 
rekord). - Bp. : OSZK KMK, 1993. - 4 floppy : DD

A bibliográfiát összeállította: Rácz Ágnes
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Hálózati 
információforrások és 

hatásuk a könyvtárakra

Moldován István

A szerző ebben a tanulmányában -  melyet eredetileg 1993 
tavaszán az ELTE informatika kiegészítő szak lezárásaként 
készített -  azt az ismeretminimumot kísérelte meg összefog
lalni, amellyel nagyjából minden könyvtárosnak rendelkeznie 
kell a hálózati információkról. Az 1993 óta bekövetkezett leg
fontosabb változásokat megpróbáltuk tükrözni, de az Internet 
fejlődési ütemével még így sem sikerült lépést tartani. A ta
nulmány egyes részeiről (a könyvtáros elektronikus környeze
te, IÍF, ELLA, Internet, OSI) lapunk már közölt önálló tanul
mányokat, ennek ellenére ebben a dolgozatban meghagytuk 
az ezekről szóló részeket is, egyrészt azért, hogy ne bontsuk 
meg a szerző gondolatmenetét, másrészt pedig azért, hogy 
azok, akik most ismerkednek a hálózatok kihívásaival, együtt 
találják meg az alapismerethez szükséges tudnivalókat. (A 
szerk)

1. Bevezetés

A könyvtáraknak a 20. század vége felé kö
zeledve újabb és újabb kihívásokra kell válaszol
niuk. A 80-as évek elején indultak el a hazai 
könyvtárak azon az úton, amelyen a hagyomá
nyos cédulakatalógusokat számítógépes kataló
gusokkal kezdik felváltani, ahol az évtized végére 
megjelentek a CD-ROM adatbázisok, és gomba 
módra szaporodtak a többfelhasználós CD háló
zatok is. A számítógépes hálózatok kialakulása 
azonban minden eddiginél nagyobb hatást gya
korolt a könyvtárak életére.

Az első nagy lépés a számítógépes könyvtári 
katalógusok megjelenése volt. Ezek nagy segít
séget jelentettek mind a feldolgozásban, mind a 
könyvtárak használatában, bár még csak a ha
gyományos könyvtári mechanizmust támogatták 
és egészítették ki. Szerepük arra korlátozódott, 
hogy a hagyományos könyvtári cédulakatalógust 
egy számítógépes katalógussal helyettesítsék, 
amely rugalmasabb, több szempontú keresést 
tett lehetővé.

A számítástechnika és a telekommunikáció 
fejlődésének találkozása révén megszűnt az 
egyes számítógépek elszigeteltsége, és lehető
ség nyílott a számítógépek közötti kapcsolatok 
kiépítésére. A számítógépes könyvtári rendszerek 
kialakulásával egy könyvtár állományát akár a vi
lág túlsó feléről is le lehet kérdezni.

A következő nagy lépés az ún. közös könyv
tári katalógusok kiépítése volt. Ez a megoldás 
egy nagyobb területet (régiót vagy országot) átfo
gó rendszert jelent, amelyik a csatlakozott könyv-
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tárak állományának egészéről kínál információt. 
Az automatizált könyvtárakban lehetővé vált a 
kölcsönzés integrálása az online könyvtári rend
szerekbe, amelyek segítségével online módon in
tézhető a kölcsönzés is. Ezek a lépések azonban 
még mindig a hagyományos könyvtári feladatkört 
tételezték fel, azzal a különbséggel, hogy az adott 
könyvtár „megnyílt” a könyvtár falain kívülre is, és 
lehetségessé vált egyfajta „távhasználat”.

A hálózatok megjelenése azonban egy másik 
irányban is változást gyakorolt a könyvtárak éle
tére. Nemcsak egy adott könyvtár dokumentumai 
váltak így elérhetővé a külső használók számára, 
hanem a könyvtár saját használói számára is le
kérdezhetővé váltak a helyi dokumentumokon kí
vüli információforrások. Itt azonban nemcsak ar
ról van szó, hogy megfordítottuk a nézőpontot. A. 
számítógépek elterjedésével ugyanis megjelen
tek az elektronikus formában rögzített dokumen
tumok is. Ez azt jelentette, hogy elsődleges doku
mentumok is világszerte elérhetővé váltak a má
sodlagos információk mellett. Megjelent az 
elektronikus publikációs tevékenység, melynek 
termékei az elektronikus könyvek, folyóiratok, hír
levelek. A kutatási, oktatási és egyéb kommuni
káció a hálózatok révén olyan új formákat kapott, 
amelyek ledöntöttek minden földrajzi korlátot és 
egy világméretű kommunikációt tettek lehetővé.

A hálózatokról

A hálózatok hardverfeltételei

Számítógépes hálózaton a továbbiakban füg
getlen számítógépek összekapcsolt rendszerét 
értem. Két számítógépet összekapcsoltnak tekint
hetünk, ha azok információcserére képesek. A 
számítógépes hálózatok nem tévesztendők össze 
a terminálhálózatokkal, amelyek egy vagy akár 
több számítógép több felhasználó általi egyidejű 
elérését biztosítják. Ebben a rendszerben azon
ban a különböző számítógépek között még sem
miféle együttműködés nem létezik.

A távközlés fejlődése valamikora 70-es évek
ben „találkozott” a számítástechnikával oly mó
don, hogy lehetővé tette a fentebb említett együtt
működést a számítógépek között.

Kiterjedés szerint megkülönböztetünk: helyi 
kiterjedtségű hálózatot (LAN - Local Area Net
work) és nagyterületű hálózatot (WAN - Wide 
Area Network). A továbbiakban inkább a WAN 
hálózatokkal fogunk foglalkozni.

A hálózatok két számítógép közötti kapcsola
tot ún. több réteges üzemmódban valósítják meg. 
A számítógépes hálózatokban 7 réteget külön
böztethetünk meg:

1., Fizikai réteg. Magába foglalja a jelek átvite
lét, valamint a fizikai össszeköttetések be- és ki
kapcsolását, a fizikai közeg kezelését.

2. Adatkapcsolati réteg. Két, egymás melletti 
rendszer hibamentes adatátvitelét biztosítja.

3. Hálózati réteg. Hálózati összeköttetést lé
tesít, beleértve a forgalomirányítást és a kapcso
lást, akár több hálózaton át való hírközlés lehető
vé tételét.

4. Szállítási réteg. Az alsó három réteg szol
gálatainak a felhasználásával végrendszerek kö
zötti átlátszó adattovábbítási szolgálatot nyújt a 
felsőbb rétegeknek, a megbízhatóság és költség- 
hatékonyság figyelembevételével.

5. Viszonyréteg. Két alkalmazási folyamat kö
zötti párbeszédet szervezi meg, ütemezi az infor
máció továbbítását.

6. Megjelenítési réteg. Az adatokat közösen 
érthető, ábrázolható formára hozza. Adatformali
zálást és kódátalakítást tartalmaz.

7. Alkalmazási réteg. Mindazokat az eszközö
ket tartalmazza, amelyekkel a felhasználói prog
ramok a nyílt rendszerekhez hozzáférhetnek és 
részben tartalmazhatja ezeket a felhasználói prog
ramokat is.

Ahhoz, hogy ezeknek a rétegeknek a segítsé
gével a különböző számítógépek „szót értsenek 
egymással”, közös szabályokat kell használniuk. 
A kommunikáció során használt szabályok ösz- 
szességét protokollnak nevezik. Ezeket a szabá
lyokat is, mint a nemzetközi szabványokat általá
ban, az ISO (International Standard Organiza
tion) állítja elő. A nemzetközi számítógépes 
rendszerekben egyre inkább az ISO OSI (Open 
Systems Interconnections) néven ismert szab
ványai terjednek el.

Van egy másik szervezet is, amelynek szab
ványajánlásai széles körben elfogadottakká vál
tak, noha nem kötelezőek. Ez az ENSZ szerveze
te, az ITU (International Telecommunications 
Union) - közismertebb nevén a CCITT (Comité 
Consultatif International de Télégraphique et Té- 
léphonique). Ennek a feladata, hogy a telefon-,
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távíró- és adatkommunikációs interfészekre aján
lásokat tegyen. Az ún. interfészek a fizikailag 
kapcsolódó rétegek között helyezkednek el.

Bár a CCITT ajánlásai nem kötelező érvényű
ek, a három legalsó réteg számára készültek, 
mégis a világ nyilvános hálózatainak egyeteme
sen elfogadott szabványaivá váltak. Ezeket ösz- 
szefoglaló néven X.25-nek (ez a CCITT ajánlási 
száma) nevezik.

Mivel még nagyon sok olyan terminál van a 
világban, amelyik nem ismeri az X.25-ÖS szab
ványokat, ezért létezik egy másik protokollhalmaz 
is. Ez utóbbi az X.25-ÖS nyilvános hálózattal való 
kommunikálás szabályait rögzíti. Ezek az ajánlá
sok az X.3, X.28 és az X.29, amelyekre együtte
sen XXX-ként is szoktak hivatkozni. Az alsó réteg 
szabványai főleg a CCITT-től, míg a felsőkéi álta
lában az ISO-tól származnak.

A hálózatok alapvetően a következő alap
szolgáltatásokat tudják nyújtani:

♦ terminálhozzáférés, adatbázis-lekérdezés,
♦ elektronikus levelezés (e-mail),
♦ fájl átvitel (file transzfer),
♦ Job” feldolgozás, egy munkafolyamat 

megosztása különböző számítógépeken.
Ezekre a főbb alkalmazási területekre a kü

lönböző hálózatokon már széles körben elfoga
dott szabványok is kialakultak, amelyeknek egy
ségesítése folyamatosan történik.

A hálózatok a következő adathálózati techno
lógiák alapján működhetnek:
-  telefonhálózat felhasználásával

Egy ún. modem segítségével a számítógép 
digitális jelei analóg jelekké és vissza alakíthatók. 
Nagyon sok online könyvtári katalógusnak és 
elektronikus faliújságnak van közvetlen telefon
száma. Ezenkívül a telefonhálózaton keresztül le
hetőség van az ún. csomagkapcsolt hálózatok 
elérésére is
-  vonalkapcsolt adathálózaton (pl. NEDIX).

Jellemzője, hogy a kapcsolat felépítésekor
egy felhasználó kizárólagosan lefoglalja az
egész vonalat; vagy

-  csomagkapcsolt hálózaton (erről érdeme
sebb bővebben is szólni).

Csomagkapcsolt hálózat

Lényege, hogy az adatok továbbítása adat
blokkokban, ún. csomagokban történik. A két

kommunikáló számítógép nincs közvetlen 
kapcsolatban egymással. Ez lehetővé teszi az el
térő sebességű és típusú egységek közötti 
adatcserét is. Az X.25-ös ajánlásokat pontosan 
nem ismerő terminálok egy „fekete doboz” segít
ségével tudnak adatokat küldeni és fogadni a 
csomagkapcsolt hálózatról. Ezt a „fekete dobozt” 
PAD-nek (Packet Assembler Disassembler - cso- 
magösszeállító/szétbontó) nevezik.

A küldendő adatokat, fájlokat a PAD ún. cso
magokra bontja, amelyek az adatokon kívül tartal
mazzák a címzett pontos címét is. Ezeket a cso
magokat végűi a hálózatot alkotó kapcsoló szá
mítógépek továbbítják. Ez a technológia lehetővé 
teszi, hogy egyetlen fizikai vonalon több kommu
nikációs (logikai) csatorna is felépüljön. Az intelli
gens kapcsoló számítógépek ellenőrzik a hálózat 
forgalmát, és ennek alapján választják ki a cso
magok optimális útirányát. Ez azt jelenti, hogy 
egy elküldendő adategység, pl. egy fájl csomagjai 
akár mind különböző útvonalon érkezhetnek meg 
a címzetthez, ahol a fogadóállomás újra felépíti 
belőlük az egységes üzenetet.

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Prog
ram (IIF)

Magyarországon egy országos X.25-ÖS cso
magkapcsolt hálózat kiépítését a Posta, a MA
TÁV, illetve a Please Kft. kezdte meg 1986-ban 
az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program 
szervezésével, a fejlesztés első szakaszának 
(1986-1990) fő céljaként.

Ebben az időszakban a Programnak két fi
nanszírozója volt, a Magyar Tudományos Akadé
mia és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott
ság. A COCOM tilalmak miatt az IIF megbízásá
ból az MTA SZTAKI-ban, „házilag” fejlesztettek ki 
egy nagy területű hálózati szoftver rendszert a 
hazai felhasználók számára. Az 1990-re megé
pült hálózat már több ezer X.25-ÖS végponttal kí
nálta a kutatóintézeteknek, egyetemeknek, 
könyvtáraknak a különböző hálózati szolgáltatá
sokat.

♦ A leggyakrabban használt szolgáltatás az 
ún. ELLA elektronikus levelező rendszer, 
amelynek jelenleg már kb. 8000 re
gisztrált felhasználója van. Mivel az IIF 
már különböző nemzetközi hálózatokhoz 
(EARN, EUNET, INTERNET) is kapcsola
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tokát épített ki, ezért gyakorlatilag szinte 
a világ minden részébe tudunk elektroni
kus levelet küldeni és onnan e-mailt kap
ni. A levelezésnek egy magasabb szintű 
felhasználása az ún. elektronikus konfe
rencia (üst), amire a későbbiekben majd 
részletesebben kitérek. Itt erről csak annyit 
érdemes megemlíteni, hogy már nemcsak 
a külföldi számítógépeken futó listákra irat
kozhatunk fel érdeklődési körünknek 
megfelelően, hanem ilyen levelezőcso
portok az ún. LISTSERV program segít
ségével már hazai számítógépeken is 
működnek. A több, már létező magyar 
nyelvű lista közül az első, a KATALIST, 
éppen a könyvtárosok részére biztosít egy 
hatékony kommunikácós eszközt.

Az X.25-ÖS hálózat kiépülésével már 
nemcsak a külföldi, hanem a hazai adatbázisok 
lekérdezése is lehetővé vált. Az IIF pénzügyi tá
mogatásának köszönhetően közel 100 magyar 
adatbázis épült ki 1989-90-től. Ezek egy részét az 
IIF és a SZTAKI közvetlenül, a saját számítógé
peiről szolgáltatja (pl. az OSZK Nemzeti Periodi
ka Adatbázisát vagy a TÁRKI Szociológiai Adat
bázisát), míg másokat (pl. az MTA Disszertációs 
Adatbázisát) a tulajdonosok a saját hostjukról 
szolgáltatják. Az IIF segítségével egyre több ha
zai könyvtár állománya is elérhető az X.25-ön ke
resztül. Például: a Budapesti Műszaki Egyetem 
(ALTEPH), a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem (ECONINFO), az Országos Széchényi 
Könyvtár (NEKTÁR), az OMIKK (OSZKÁR), a 
Szegedi József Attila Tudományegyetem (KOKO).

A nemzetközi csatlakozások révén azonban 
számtalan külföldi online könyvtári katalógus 
(OPAC) és adatbázis elérése is a rendelkezé
sünkre áll.

♦ Fájl-átvitel a PETRA program segítségé
vel. Ennek a szolgáltatásnak a keretében 
az IIF-felhasználók az IIF egyik számító
gépéről fájlokat tölthetnek le vagy vihet
nek fel. Az egyszintes könyvtárstruktú
rában bármelyik felhasználó maga is lét
rehozhat egy új könyvtárat akár nyilvános 
hozzáféréssel, akár jelszóval védettet. A 
levelezéstől eltérően, ahol egy fájl nagy
sága kb. 64 Kb körül van maximálva, a 
PETRA akár több száz kbyte-os fájlokat 
is képes kezelni. Persze az igazán nagy 
fájlok tömörítve találhatók az alkönyvtá

rakban (pl. PKZIP, ARJ tömörítőprogra
mokkal).

A PETRA-n a legkülönbözőbb témakörökben 
találhatunk szöveges fájlokat, pl. kézikönyveket a 
hálózatról, pályázatokat, a már említett KATA
LIST archivált leveleit. Ezenkívül szabadon letölt
hető programok is megtalálhatók itt, pl. az IIF ke
retrendszer legfrissebb szoftverei, CD-ROM 
adatbázisok demo programjai, hipertext kézi
könyvek, billentyűzet magyarítok, vírusölők és 
még sok minden egyéb.

♦ Az IIF másik hasznos szolgáltatása egy 
elektronikus faliújság (ELF). Az ELF egy 
hierarchikus menürendszerben felépített 
elektronikus hirdetőtábla, amelynek ele
mei kisebb szöveges fájlok. Ezeket ter
mészetesen nemcsak a képernyőnkön ol
vasgathatjuk, hanem egy beépített fájl át
viteli funkcióval le is tölthetjük a saját 
gépünkre. Mivel ez a legismertebb ma
gyar nyelvű faliújság, és az IIF felhaszná
lók színes táborába most már könyvtárak, 
egyetemek, kutatóintézetek, sőt vállalatok 
is tartoznak, ennek megfelelően a rajta 
elhelyezett információk is sokféle téma
kört lefednek. Csak néhány téma a sok 
közül:

-  az IIF keretrendszer segítségével elérhető 
adatbázisok rövid leírása;

-  könyvtárban megtalálható CD-ROM adatbá
zisok tartalmi ismertetője;

-  konferenciafelhívások;
-  könyvtári hírek, elektronikus folyóiratok. 

Ugyan a felépített menüstruktúrának koránt
sem használják minden ágát, de egy hirdetési ro
vatban tapasztalható, hogy az oktatási és kutatá
si szférán kívül már egy-két vállalkozás is felfe
dezte magának az ELF-et.

Itt kell megemlíteni az IIF és a SZTAKI né
hány újabb szolgáltatását, terveit, amelyek tech
nikai vagy hálózati ismertetésére azonban csak a 
későbbiekben kerül sor.
-  fejlesztés alatt van egy OSI szabványú köz

vetlen nemzetközi levelezésre képes levele
zőrendszer X.400-as protokollal; de már be
vezetés előtt áll egy X.500-as ajánlás is, 
amelyet a Posták Nemzetközi Szervezete 
alakított ki egy nemzetközi telefonkönyv 
szolgáltatásra. Ez az elektronikus telefon
könyv szorosan kapcsolódik az OSI üzenet- 
kezelő rendszeréhez (Message Handling
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System, MHS), amelyet X.400 néven emlí
tettünk.

-  1993 januárjától nyilvános Gopher szolgálta
tást vezettek be, amelynek révén egy csatla
kozási pont segítségével a különböző háló
zatok legkülönfélébb információforrásaihoz 
lehet hozzáférni;

-  1993 tavaszától ugyancsak nyilvános szol
gáltatásként X.25-ről is hozzáférhetünk a 
USENET NEWS elektronikus hírek világhá
lózatához;

-  most már több kapcsolódási ponton el tu
dunk jutni egy amerikai protokollal működő 
világhálózathoz, az Internethez. Ezenkívül 
folyamatban van egy országos számítógé
pes gerinchálózat (HBONE) kiépítése, ame
lyik közvetlen hozzáférést biztosít majd 
(TCP/IP protokollal) az említett nemzetközi 
rendszerhez;

-  1991 februárjától tagjai vagyunk az EARN 
(European Academic and Research Net
work) hálózatnak, HUEARN néven létrejött 
nemzeti egységgel, ezen keresztül része
sedvén az EARN különféle szolgáltatásai
ban;

-  1990-től a SZTAKI tagja lett az EUnet-nek 
is, amelyik főleg UNIX gépekből áll, és nyújt 
nagy segítséget abban, hogy az ELLA rend
szerből külföldi levelezést is intézhessünk.

Az IIF fejlesztéseiről és lehetőségeiről termé
szetesen korántsem akartam és tudtam teljes ké
pet adni. Ezt a vázlatos áttekintést csak arra 
szántam, hogy bemutassam a hazai hálózati 
fejlesztések hátterét, szervezeti alapjait.

EARN - European Academic and Research Net
work

Az EARN számítógép hálózatot elsősorban 
azzal a céllal hozták létre, hogy támogassa az 
egyetemeket és a kutatóintézeteket Európában, 
a Közel-Keleten és Afrikában.

1985-ben alapították 38 ország részvételével. 
Létrehozásában nagy szerepet játszott az IBM 
cég. Az IBM a gépei közötti kapcsolat elősegítése 
érdekében, az Egyesült Államokban támogatta 
1981-ben a BITNET hálózat létrejöttét a City Uni
versity of New York and Yale egyetemen. Idővel a 
hálózat „túlnőtte” Amerikát és létrejöttek a regio

nális kapcsolatai, pl. Ázsiában az ASIANET, Ka
nadában a NetNorth és Európában az EARN.

Nem használ egységes fizikai hálózatot, ha
nem például bérelt X.25-ÖS vonalakon vagy ún. IP 
(Internet Protocol) vonalakon közvetíti szolgálta
tásait. Az alapszolgáltatásai között elsőként említ
hetjük az elektronikus levelezést. Ezenkívül 
ugyancsak rendelkezik fájl átviteli, ,job” futtatási, 
távoli terminál hozzáférési funkcióval is.

Magasabb szintű szolgáltatásai közé tartozik:
-  a NETSERV, amelyik az EARN információs 

szolgáltatásait, adminisztrációját kezeli. A 
különböző NETSERV szerverek fájlokat tá
rolnak, szolgáltatnak online kapcsolatban 
vagy e-mailen keresztül. Ezenkívül a fel
használók katalógusának kezelésére is al
kalmas, amelyek elérhetők minden országos 
serveren.

-  LISTSERV, elektronikus levelezőcsoportok, 
-konferenciák kezelésére alkalmas. Az archi
vált levelekhez az LDBASE program inter
aktív módon -  mint egy adatbázishoz -  teszi 
lehetővé a hozzáférést. (Az elektronikus le
velezőcsoportokról a későbbiekben bőveb
ben lesz szó.)

-  TRICKLE/RED, PC-s és egyéb szoftvereket 
tároló ún. fájl szerver, amelyből a szoftverek 
szabadon letölthetők a saját gépünkre. Az 
EARN-en belül több gépen is működik ilyen 
szolgáltatás.

-  az ASTRA szolgáltatás egy egységes eléré
si felületet, keresési lehetőséget nyújt jelen
leg kb. 35, különböző gépeken lévő, külön
böző adatbáziskezelőkkel feldolgozott adat
bázishoz.

-  RELAY, egy online konferenciarendszer. Az 
azonos érdeklődési körre szerveződött fel
használók között interaktív üzenetek keze
lését teszi lehetővé. Kezeli a felhasználók 
listáját is.

-  NETNEWS, egy csoportos kommunikációs 
eszköz, egy elektronikus faliújság és elektro
nikus konferencia együttes rendszere, ame
lyet információcserére, hírközlésre, véle
ménycserére használnak többek között.

1991 tavaszától Magyarország is tagja lett az
EARN-nek, és HUEARN néven megalakult a ma
gyarországi szervezet. Az ELLA nemzetközi leve
lezésének egy részét ezen a hálózaton keresztül 
bonyolítják le. A nemzetközi levelezésen kívül, 
amelyre minden IIF felhasználónak közvetlen le
hetősége van, az EARN többi szolgáltatását csak
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az ún. EARN csomóponti (node) gépekről lehet 
igénybevenni. Az EARN-höz való közvetlen 
kapcsolatot az IIF IBM 4381-es HUEARN számí
tógépe biztosítja. Ezen keresztül juthatnak kül
földre a magyar EARN tagintézmények, a JATE, 
SOTE, KLTE és a BME felhasználói.

RARE (Reseaux Associés pur la Recherche 
ropéenne -  Európai Kutatói Hálózati Egyesület)

A RARE az EARN-höz hasonló szervezet, 
hálózat, amelyik 1986-ban jött létre az európai 
országok kutatói hálózatainak tömörítése érdeké
ben. Egyik legfontosabb feladatának tekinti tagjai 
együttműködésének elősegítését a kontinens on
line kommunikációs infrastruktúrájának fejleszté
se érdekében.

Célja, hogy feloldja az országhatárok által 
megszabott határokat a kutatói hálózati kapcsola
tok terén, és lehetővé tegye a kutatók közötti za
vartalan véleménycserét. 1992 elején 19 teljes 
jogú ország volt a tagja. A további 7 társult, sza
vazati jog nélküli ország között ott van Magyar- 
ország is, amely a HUNGARNET révén tagja a 
RARE-nek.

A HUNGARNET olyan egyesület, amelyet 
tagjai, a felsőoktatási intézmények, kutató intéze
tek, könyvtárak, közgyűjteményekés a HUEARN, 
éppen abból a célból hoztak létre, hogy ennek se
gítségével egységesen integrálódhassanak Eu
rópa információs infrastruktúrájába.

A RARE tevékenysége elsősorban különböző 
munkacsoportokban történik, ezenkívül azonban 
foglalkozik néhány célprojekttel is. Ilyenek pél
dául a COSINE (Cooperation for OSI Networking 
In Europe) EUREKA-hoz kapcsolódó projekttel, 
vagy az évente megrendezésre kerülő nagy euró
pai hálózati konferencia, a NETWORKSHOP 
megszervezésével is.

A munkacsoportok elsősorban véleményező, 
ajánlattevő és tanácsadó funkciót töltenek be.

Az említett célprojektek közé tartozik például 
a felhasználói körökben talán ismertebb CONCI
SE (Cosine Network's Central Information Servi
ce), amely többek között egy elektronikus faliúj
sághoz hasonló menüstruktúráit rendszerben ad 
részletes információkat.

Az Internet

Az Internet az a fogalom, amellyel a számí
tástechnikusokon, kutatókon kívül a könyvtáro
sok is egyre többet találkoznak.

Az Internet fogalmát manapság egyre inkább 
egy az egész világra kiterjedő számítógépes há
lózatként használják, ami inkább funkciójában, 
mintsem szervezetileg állja meg a helyét. Ezért 
érdemes röviden áttekinteni a kialakulását is.

Az USA hadügyminisztériuma (U.S. Advan
ced Research Projects Agency, Department of 
Defense) kezdeményezésére 1973-ban indult 
meg egy project, amelynek a célja különböző cso
magkapcsolt hálózatok összekötésének kutatása 
volt. A project azokat a technikákat és technoló
giákat kutatta, amelyek lehetővé tették a már sok
felé meglévő hálózati számítógépek egymás kö
zötti kommunikálását. Ezt „Internetting” project- 
nek hívták, és az általa létrehozott rendszert 
ARPANET-nek. Ehhez a hálózathoz sok egyete
mi és kormányhivatal helyi hálózata (LAN) 
kapcsolódott, ezért a hálózatot „lnternet”-nek is 
nevezték.

A különböző hálózati számítógépek kommu
nikálása érdekében a következő protokollokat 
fejlesztették ki:
-  IP (Internet Protocol) -  a hálózati protokoll a 

nagyszámú WAN és LAN egy hálózatba 
való integrálását tette lehetővé,

-  TCP (Transmission Control Protocol) -  az 
adatforgalmat biztosító szállítási protokoll. 

Együttesen ezt a kommunikációs protokollt
TCP/IP néven nevezik.

1986-ban az USA Nemzeti Tudományos Ala
pítványa (U.S. National Science Foundation -  
NSF) létrehozta az NSFNET hálózatot. Ez a már 
említett kommunikációs protokollt felhasználva 
egy nagy sebességű számítógépes gerinchálóza
tot hozott létre, amely számítógépek százezrei 
között teremtett kapcsolatot. A 80-as évek során 
egyre több Amerikán kívüli hálózat, host (szolgál
tató számítógép) csatlakozott a TCP/IP-n ke
resztül az Internethez, ami ennek révén egy háló
zatok hálózata, egy világot behálózó szuperháló
zattá vált.

A 90-es évek elejétől az Internet egyre inkább 
áttért az OSI (Open Systems Interconnections) 
protokolljaira. 1991 végére az Internetnek már 
több mint 36 országból kb. 5000 hálózaton és 
600 000 szolgáltató számítógépen keresztül kb. 4
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millió használója volt. A kormányzati támogatás
nak köszönhetően ugyan az amerikai kutatási és 
oktatási infrastruktúra fő részévé vált, de egyre 
nagyobb mértékben kapcsolódnak hozzá nem
zetközi szinten is, sőt az üzleti szféra is egyre in
kább kezdi felfedezni saját információs igényei 
számára.

Alapszolgáltatásai között természetesen 
szintén elsőként az elektronikus levelezést említ
hetjük, amelyik az ún. SMTP (Simple Mail Trans
fer Protocol) protokollon alapszik. Címzése meg
felel az általános e-mail sémának: USERNAME- 
@ADDRESS. A számítógépek azonosítására 
egy hiearchikus címstruktúrát, ún. Domain Name 
System, azaz DNS-t használnak, ami balról jobb
ra a kisebb egységtől a nagyobb egységig hatá
rozza meg a számítógép pontos helyét és nevét.

Pl. A Kinizsi utcában lévő IBM3090-es számí
tógép Internet címe: ursus.bke.hu. Az utolsó egy
ség Magyarországot (HU), a tőle balra álló a szá
mítógépet kezelő intézményt (BKE), adott eset
ben a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemet, és a baloldali címegység magát a 
számítógép nevét (URSUS) jelenti. A címegysé
geket pontok választják el egymástól. Mivel az én 
felhasználói azonosítóm ezen a gépen a 
KLIB004, ezért az IBM-en lévő Internet e-mail cí
mem: klib004@ursus.bke.hu

Az amerikai telnet címek végéről általában le
hagyják az országkódot, és az utolsó címelem a 
számítógépet kezelő intézménytípusát adja meg.

A gyakrabban előforduló típusok: (egye
tem, oktatási intézmény); (kereskedelmi
host); .gov (kormányhivatal); .mil (katonai in
tézmény).

A „beszélő” és jobban megjegyezhető címe
ket persze csak az emberek miatt taníttatták meg 
a gépekkel, mivel azok alapvetően egy négy cím
egységre osztott, számjegyekből álló címformát 
értenek meg (pl. 140.110.1.2).

Az Internet másik leggyakrabban használt 
alapszolgáltatása a távoli számítógépekhez való 
terminálhozzáférés, amelynek mind a protokollját, 
mind a parancsát TELNET-nek hívják. A telnet 
segítségével távoli OPAC-okhoz, bibliográfiai, tel
jes szövegű adatbázisokhoz, adatfájlokhoz és 
sok egyéb online szolgáltatáshoz férhetünk hoz
zá. Egy telnet hívás segítségével olyan könnyen 
kapcsolódhatunk és dolgozhatunk egy akár a má
sik kontinensen lévő számítógépbe, mintha az 
csak a szomszéd szobában lenne. Az Interneten 
rengeteg adatbázist találhatunk, amelyeknek a

használata nyilvános és ingyenes. Némelyeknél 
a bejelentkező jelszó kézikönyvekből ismert, míg 
másoknál a bejelentkező képernyőn megkapjuk a 
lehetséges jelszót (jelszavakat).

Például:

$ te lnet ukanaix.co.ukans.eáu
%TELNET-I-TRYING, Trying to  connect to  129.237.33.1
%TELNET-S-OFEN, Connection Opened to

AIX te lnet (ukanaix.cc.ukans.edu)

The University o f Kansas 
IBM AIX Version 3 for RISC S ystem /6000

(C) Copyrights by IBM and by others 1982,1

For assistance call 864-0110 or to  report network prob
lems call 8 6 4 -0 2 0 0

Login as ’kufacts’ for access to  the Campus Wide Informa
tion System.

’history’ fo r history network resources 
’ex-ussr’ for former Soviet Union Info

A fájl-átvitelt (file transzfernek is nevezik) az 
Interneten az FTP (File Transfer Protocol) bizto
sítja, amely egyben a parancsnak is a neve. Ez a 
funkció ilyen formában sem az EARN, sem a BIT- 
NET hálózaton nem létezik. Ezeken a hálózato
kon a fájl-átvitelt is a levelező funkcióval lehet 
csak megoldani. Az Interneten viszont ezért az 
FTP funkciót csak közvetlen Internet kapcsolat 
esetén lehet használni. így közvetlen, interaktív 
kapcsolatot lehet teremteni egy távoli számító
géppel. A kapcsolat létrejötte után mintha e távoli 
gép operációs rendszeréig jutnánk, hozzáférhe
tünk egy adott memóriaterülethez, az ottani fájlo
kat kilistáztathatjuk vagy letölthetjük a saját gé
pünkre. A fájl-átvitel azonban kölcsönös, azaz mi 
is tudunk átvinni egy fájlt a távoli számítógépre.

Az adatbázis-szolgáltatás mellett nagyon el
terjedt az Interneten az ún. anonymous FTP szol
gáltatás* is. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok szá
mítógépben különítettek el egy nyilvános terüle
tet.

Az FTP-vel elérhető információforrásokra és 
azok használatára a dolgozat későbbi részében 
fogok részletesebben kitérni. Elöljáróban azért 
annyit meg kell említenem, hogy az FTP-vel elér-

* A belépési eljárás: az „anonymous” username-mel + sa
ját e-mail címünkkel mint passworddel. Az itt található 
fájlok mindenki számára nyilvánosan letölthetők és 
használhatók.
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hető nyilvános számítógépmemóriákban szöve
ges és program fájlok hatalmas tömege található. 
Ezek az online katalógusoktól eltérően már ere
deti, elsődleges elektronikus dokumentumok. 
Megtalálhatók közöttük egyebek mellett Shake
speare összes művei, Bili Clintonnak a Kongresz- 
szus elé terjesztett gazdasági programja, az USA 
1990-es népszámlálási adatai, vírusölő progra
mok és hipertext kézikönyvek.

Hálózati információforrások és felhasználá
suk a könyvtárban

Eddig a számítógépes hálózatok technikai, 
szoftver- és szervezeti hátteréről próbáltam képet 
adni, a továbbiakban azt szeretném bemutatni, 
hogy a különböző típusú hálózati információforrá
sok milyen hatással lesznek a könyvtárak tevé
kenységére.

Online könyvtári katalógusok (OPAC-ok)

A számítástechnika a könyvtárakban első lé
pésként csak a hagyományos tevékenységek, 
feladatok géprevitelében jelentkezett. Ennek egyik 
legfontosabb eleme a könyvtári katalógusok, a 
könyvtárak lelkének számítógépes feldolgozása. 
Az online katalogizálás nemcsak a feldolgozó 
könyvtárosok munkáját könnyítette meg azáltal, 
hogy az egységesített adatelemek ismétlődő be
vitelét feleslegessé tette, de a több szempont 
szerinti kombinált keresések lehetővé tételével 
megkönnyítette és meggyorsította a könyvtári ka
talógusokban való eligazodást is.

A hálózatok belépésével a számítógépes ka
talógusok online katalógusokká (ún. OPAC, On
line Public Access Catalog) váltak, amelyek már 
minőségi változást hoztak a könyvtárak életében. 
Ez volt az első lépés a könyvtár, mint lokális tu
dásgyűjtő és közvetítő intézmény globalizálódá
sának az irányába. Addig egy könyvtár használa
ta csak a könyvtár épületén belül volt lehetséges. 
Természetesen a könyvtárak különböző kiad
ványokkal, könyvtárközi cserével már házon kívü
li információközvetítést is folytattak, de tevékeny
ségükben a meghatározó a helyi használat volt.

A világban ma már mindenhol találhatóak 
OPAC:ok, és számuk napról napra nő. Ezek a ka

talógusok már a hazai X.25-ÖS hálózatba kap
csolt könyvtárak számára is elérhetők. Felhasz
nálásuk igen sokrétű lehet, néhány alkalmazás a 
sok közül:
-  szakirodalmi tájékoztatás;
-  tájékozódás egy másik könyvtár gyűjtemé

nyéről. (Egyetemisták vagy kutatók tanul
mányút előtt tájékozódhatnak a kiválasztott 
intézményről annak online katalógusa ré
vén);

-  gyarapítás (ötletet adhat az állomány 
fejlesztéséhez is, segíthet a beszerzendő 
könyvek adatainak pontosításában); ■

-  tapasztalatgyűjtés könyvtári rendszerekről.
A (szűkebb értelemben vett) online katalógu

sok általában egy könyvtár monográfiáinak leírá
sait tartalmazzák. Előfordul az is azonban, hogy 
egy közös katalógusban dolgozzák fel a mono
gráfiák mellett a periodikákat is. Más esetekben a 
periodika katalógus az online katalógustól elkülö
nülten található a könyvtár online rendszerében. 
Ezen kívül zenei anyagok, kéziratok, videók, tér
képek és egyéb típusú dokumentumok is szere
pelhetnek egy OPAC-ban.

A tágabb értelemben vett OPAC-ban a mono
gráfiák mellett nemcsak az egyéb típusú doku
mentumok gyűjteménye, hanem az egyéb típusú 
információk is szerepelhetnek. Az így értelmezett 
OPAC tartalmazhatja:
-  a könyvtár monográfiáinak online katalógu

sát,
-  a periodika katalógust,
-  egyéb speciális gyűjtemények katalógusát, 

esetleg a könyvtár által készített nyilvános 
vagy korlátozott felhasználású adatbázisokat,

-  más online könyvtári rendszerekhez való 
kapcsolódási pontokat,

-  távoli szak-adatbázisokhoz való kapcsolódá
si pontokat,

-  faliújságot a könyvtár híreiről,
-  közvetlen levélküldési lehetőséget a könyv

tár személyzetének.
A felsoroltak egy részére jó példa a Library of 

Congress nemrég nyilvánossá tett információs 
rendszere, a LOCIS. (Talán érdemes kiemelni, 
hogy -  sok más könyvtári rendszerhez hasonlóan 
-  a később ismertetésre kerülő Gopher szolgálta
tás segítségével bármelyik X.25-ÖS kapcsolattal 
rendelkező hazai könyvtár is el tudja már érni a 
világnak ezt az egyik legnagyobb könyvtári rend
szerét, amely kb. 15 millió dokumentumot tartal
maz.)
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L0C15: Library o f Congress Information 5ystem

TELNET LOCI5.LOC.GOV 
No login required

(Jelenleg csak 12:30 es 15:30 között használható)

L 0  C 15 :  LIDRARY OF CONGRESS INFORMATION 5Y5TEM

1 Library of Congress Catalog
2 Federal Legislation
3 Copyright Information
4  Draille and Audio
5 Organizations
6  Foreign Law
7 Searching Hours and Dasics 
6  Documentation and Classes
9  Library o f Congress General Information 
12 Comments and Logoff

LIBRARY OF C0NGRE55 CATALOG
CHOICE FILE

1 DOORS: English language books 1966-,
French 1973-, German, LOCI
Portuguese, Spanish 1975-, other 
European languages 1976-77, 
non-European languages 1976-79.
Some microforms 1964-.

2 DOORS earlier than the dates above.
Some serials, maps, PREM
music, audiovisual items.

3  Combination of files 1 and 2 above 
(LOCI and PREM).

4  SERIALS cataloged a t  LC & some
other libraries since 1973. LOCS

lógust jelent. Azt jelenti, hogy egyetlen online ka
talógusban egyetlen keresési művelet révén akár 
több tucat könyvtár többmillió rekordjai között vá
logathatunk. Erre legjobb példa talán a kaliforniai 
egyetem MELVYL katalógusa. A katalógusban 9 
egyetemi könyvtár közös állománya található. A 
monográfiái adatbázis több mint 5,5 millió rekord
ja könyveket, térképeket, filmeket, kottákat és 
hangfelvételeket tartalmaz. A külön periodika ka
talógus mellett nyilvános és kereskedelmi adat
bázisokhoz, más amerikai és angol egyetemi és 
könyvtári rendszerekhez kapunk hozzáférést:

MELVYL SYSTEM DATADASES

telnet mdvtyl.ucop.edu

Library databases:
TEN For fas te r searches, type TEN;

Ten-Year MELVYL Catalog - materials published 
from 1963 -1993

CAT Full MELVYL Catalog - UC libraries and the 
California S tate-Library

PE Periodical Titles - California Academic Libraries 
L ist of Serials

- DATADASES OUTSIDE THE MELVYL SYSTEM:

ASIA Asian and Pacific studies - UC Davis 
DIALOG DIALOG Information Services, Inc. (account 

required)
EEA Earthquake Engineering A bstracts
ERIC Education article & report cita tions (database

on Stanford system)

- CALIFORNIA CATALOGS/CAMPUS-WIDE INFORMATION 
SYSTEMS OUTSIDE THE MELVYL SYSTEM:

5 MAPS and other cartographic items
cataloged a t  LC 1966- LOCM
and some other research libraries 1965-.
Atlases (which are books) are 
in LOCI and PREM.

GLADIS UC Derkeley
HAYSTAC California S ta te  University, Hayward

(VT100 only)
INFOCAL UC Derkeley Campus-Wide Information System
STANFORD Stanford University

6  SUDJECT TERMS and cross
references from LC Subject Headings LCXR

- LIDRARY CATALOGS OUTSIDE CALIFORNIA:

12 Return to  LOCÍS MENU screen.

Az online katalógusok létrejötte lehetőséget 
adott az ún. osztott katalogizálási rendszerek fel
állítására is. Ez több könyvtár által, centralizált 
vagy decentralizált formában épített közös kata-

Doston University 
Cambridge University, England 
Colorado Alliance of Research Libraries 
OCLC, Inc. (account required)
Harvard University HOLLIS Library 
System (VT100 only)
Oxford University, England
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Érdemes még megemlíteni az osztrák egye
temi könyvtárak osztott katalógusát, a BIBOS-t, 
amely 16 egyetemi könyvtár anyagát tartalmazza, 
és az izraeli egyetemi könyvtárak közös rend
szerét, az ALEPH-et, melyhez 40 szövetséges 
könyvtár kapcsolódik.

Néhány online katalógusnál még olyan szol
gáltatást is találhatunk, amely a lekeresett tétele
ket e-mailen elküldi a saját elektronikus postalá
dánkba (pl. a kaliforniai MELVYL katalógus, a sy- 
racuse-i egyetem vagy a Harvard egyetem online 
katalógusa). Ez a tulajdonság ugyan nem általá
nos a könyvtári katalógusoknál, de ez is jól jellem
zi a könyvtári szolgáltatások „házon kívüli” irány
ba történő elmozdulását.

Meg kell még említenünk az online katalógu
sok alkalmanként előforduló, de fontos tulajdon
ságát, a kölcsönzést. Mivel általában az online 
könyvtári katalógusok mögött integrált könyvtári 
rendszerek vannak, amelyek magukba foglalják a 
kölcsönzést is, ezért több OPAC megengedi re
gisztrált olvasóinak az online előjegyzést, sőt 
kölcsönzési igény rögzítését is. Ugyan még nem 
a könyvtári rendszerbe beépítve, de a hálózaton 
az elektronikus levelezést felhasználva, a Köz
gazdaságtudományi Egyetem könyvtára kísérle
tet tett arra, hogy e-mailen küldött könyvtárközi 
kölcsönzési kéréseket elfogadjon. Sajnos, a ta
pasztalat azt mutatja, hogy a hazai könyvtári gya
korlatban az elektronikus levelezés még nem iga
zán vált mindennapos munkaeszközzé.

Elektronikus szövegek, dokumentumok, könyvek

A hálózatok kialakulásával megjelent az 
elektronikus publikálás is. Ez lényegében a ha
gyományos (papíralapú) kiadásnak megfelelő for
májú dokumentumok, könyvek, publikációk, folyó
iratok kiadását jelenti. Az eltérés a terjesztés és a 
forgalmazás tekintetében jelentkezik, mivel ez 
elektronikus formában és csatornákon történik. 
Ez a kiadói tevékenység úgy is felfogható, hogy a 
papírra nyomtatás munkafolyamatát a végső fel
használóra hagyják. Ezeknek a dokumentumok
nak az olvasása papíron a legkényelmesebb, ezt 
az tudja csak igazán, aki rendszeresen és sokat 
olvas képernyőről. A kiadói munkafolyamat ilye
tén megosztása azonban jelentős változást jelent 
az információ terjesztése számára. Az elektroni

kusan rögzített információ terjesztése és hozzá
férése nagyságrenddel múlja felül a hagyomá
nyos kiadásét, ugyanis ezek a termékek „kiadá
suk” pillanatától kezdve szinte a világ minden rés
zéről elérhetők és letölthetők. Ez azt jelenti, 
hogyha egy másik kontinensen egy távoli számí
tógépen elhelyeznek egy megfelelő elektronikus 
szöveget, akkor a megszerzési folyamat nem tart 
addig, míg ennek a szövegnek a létezéséről érte
sülünk. A megfelelő elektronikus komunikációs 
csatornákon ez akár egy napba is beletelhet. A 
szöveg letöltése, amennyiben közvetlenül FTP- 
vel hozzuk át, és nem elektronikus levélben kül
detjük el magunknak, még 5-10 percet is igénybe 
vehet. A következő, talán legidőigényesebb mű
velet, az adott dokumentum kinyomtatása már 
erősen függ a nyomtatónk típusától, de azért ez 
sem igen szokta meghaladni az 1-2 órát. Ehhez 
még hozzá kell tennem, hogy ezeknek a doku
mentumoknak a letöltése általában térítésmen
tes, csak a telekommunikációs és a nyomtatási 
költség jelentkezik ráfordításként -  a könyvtárosi 
munkabérünkön felül.

Itt most kizárólag az elektronikus szövegekkel 
szeretnék röviden foglalkozni és nem -  a már em
lített -  szoftverkönyvtárakkal vagy statisztikai 
adatbázisokkal.

Csak példaként felsorolnék egy-két elektroni
kus szövegtípust, a teljesség igénye nélkül:
-  kézikönyvek (pl. szótárak, telefonkönyvek, 

földrajzi névtárak)
-  kormányzati dokumentumok (pl. a Fehér 

Ház gazdasági elképzelései stb.)
-  kutatási munkaanyagok
-  szépirodalom
-  tanulmányok a legkülönbözőbb tudomány- 

területeken
-  történelmi dokumentumok (pl. Magna Char

ta, Kommunista Kiáltvány)
-  vallási művek (pl. a Biblia, a Korán)

A sor még hosszan folytatható lenne, de talán 
már ennyiből is kiderül, hogy az elektronikus szö
vegek egy külön, önálló dokumentumtípust alkot
nak.

Az online világban már több project működik, 
amelyeknek kifejezett célja az elektronikus köny
vek gyűjtése és nyilvános hozzáférhetővé tétele. 
Az egyik talán legismertebb ilyen törekvés a 
Gutenberg Project, amely Michael S. Hart pro
fesszor (National Clearinghouse for Machine 
Readable Texts) nevéhez fűződik. A project 
2000-ig 10 000 elektronikus könyvet tervez rögzí
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teni, amelyek között a világirodalom alapművei is 
megtalálhatók lennének.

A Gutenberg Project mellett az Oxford Text 
Archive és az Online Book Initiative (OBI) kezde
ményezéseket kell még megemlítenünk, amelyek 
számottevő elektronikus könyvállománnyal ren
delkeznek.

A könyvek mellett az egyéb elektronikus szö
veges dokumentumok szervezett gyűjtésére már 
több amerikai egyetemen találunk példát. Ilyen pl. 
a The Electronic Text Center & On-line Archive of 
Electronic Texts a virginiai egyetem Alderman 
könyvtárában. A központ egyelőre csak helyi 
használatban, az egyetem hallgatói, oktatói és 
személyzete számára kínálja szolgáltatásait.

Megemlíthető még a Rutgers és Princenton 
egyetemek CETH (Center for Electronic Texts in 
the Humanities) vagy a georgetowni egyetem Ca
talogue of Projects in Electronic Text at the Cen
ter for Text and Technology kezdeményezése.

Az eddigiekből már érzékelhető, hogy előbb- 
utóbb az itthoni könyvtáraknak is foglalkozniuk 
kell az elektronikus szövegek kérdésével. Tulaj
donképpen már nálunk is megtörténtek a kezdeti 
lépések, az IIF említett PETRA szolgáltatásával, 
vagy a mostanában kialakuló ún. Gopher-szolgál- 
tatásokkal. A PETRA-n lévő könyvtárakban ide
gen nyelvű és magyar nyelvű dokumentumok 
egyaránt megtalálhatók. A PETRA azonban csak 
átmeneti megoldást nyújthat; hatékonyabb meg
oldásként jelentkezik az egyetemi könyvtárak 
szakterületenkénti elektronikus szöveggyűjtése 
és ezek pl. egy Gopher program általi integrált 
rendszerben megvalósuló archiválása.

Milyen kérdéseket vetnek fel a hazai könyv
tárak számára az elektronikus szövegek:

♦ Hogyan közvetítsük a külföldi hálózaton 
meglévő szövegeket saját használóink
nak? A nemzetközi hálózatokon valószí
nűleg mindenféle szakkönyvtár találhat a 
saját gyűjtőkörébe illő, megfelelő súlyú 
elektronikus szövegeket.

Az egyik megközelítésben a megoldás egy 
ún. online gyarapítás bevezetése lehet. Mivel ha
zai könyvtáraink zöme még a könyvtári feldolgo
zás számítógépesítésével van elfoglalva, ezért 
csak a későbbiekben gondolhatnak egy komplex 
könyvtári online rendszer kialakítására. így elkép
zelhető egy olyan megoldást, hogy a könyvtár át
vállalva a használóktól a nyomtatás folyamatát, 
az elektronikus szövegeket papírhordozón rögzí

ti, és hagyományos dokumentumként dolgozza 
fel könyvtári katalógusában.

A másik, természetesen hatékonyabb megol
dás e dokumentumok közvetítése megfelelő on
line rendszer segítségével. Erre a különböző tel
jes szöveges adatbáziskezelők lehetnek alkalma
sak. Az egyik legismertebb program, a Gopher, 
amely ügyfél-kiszolgáló szerverként más könyv
tárak elektronikus szövegeit is képes közvetíteni 
a használóik számára.

♦ Az elektronikus szövegek formai és tartal
mi feltárása: Az általános hasznosítás ér
dekében felvetődik az az igény, hogy a 
tárolási formától függetlenül az elektroni
kus szövegeket is katalogizálni kellene 
valamilyen formában. A hálózati doku
mentumokra is érvényes t.i. az a könyv
tári alapszabály, hogy a fel nem tárt doku
mentum „nem létezik”. Ez a probléma jól 
érzékelhető a hálózatot használók szá
mára, hiszen egy adott témának megfele
lő dokumentumokat igen nehéz össze
szedni a hálózatok szétszórt világában. A 
bevett gyakorlat szerint az FTP-vel elér
hető nyilvános dokumentumokat elna
gyolt téma szerinti csoportosításban tárol
ják a számítógépek memóriájában, ún. 
könyvtárakra és alkönyvtárokra tagolva 
azokat. Ezekben pedig egy indexfájl so
rolja fel az alkönyvtárban található adatál
lományokat és rövid tartalmukat. A téma 
szerinti válogatásra még egy hatékony 
eszköz az ún. WWW (World Wide Web) 
szolgál, amely a különböző hálózaton 
elérhető dokumentumokat hipertext for
mában teszi elérhetővé. Az elektronikus 
szövegek csúcstechnológiájú elérhetősé
ge -  véleményem szerint -  egy alacso
nyabb szintű nyilvántartási rendszerrel 
párosul. Természetesen egyéb, fejlett há
lózati programok is segítik a különböző 
nyilvános FTP területek együttes lekere- 
sését, pl. az ún. ARCHIE szolgáltatás. Ez 
utóbbi több száz FTP-t és az ott tárolt 
fájlokat tartja nyilván, és ennek segítsé
gével megkereshetjük a számunkra meg
felelő fájl „tartózkodási helyét”.

Meglehet, a számítástechnika újabb és újabb 
eszközökkel fog elkápráztatni bennünket az elektro
nikus szövegek együttes hozzáférésére, azonban 
minél nagyobb tömegű elektronikus dokumentum
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áll a rendelkezésünkre, annál inkább szükséges 
ezeknek valamiféle rendezettsége, osztályozása, 
amely már a könyvtárosok feladata.

Szeretném felhívni a hazai könyvtárosok figyel
mét arra, hogy jóval többeknek van hozzáférésük 
ezekhez a forrásokhoz, mintsem azt gondolnák. 
Az Interneten a közvetlen FTP alkalmazásához 
jelenleg még valóban nem túl sok könyvtárnak 
van lehetősége. Az említett hálózati szoftverek 
segítségével azonban a különböző helyeken lévő 
fájlok elérhetők már számunkra is. Ezenkívül meg 
kell említeni, hogy a különböző programok mellett 
a fájlok nagy része az elektronikus levelezés út
ján is beszerezhető (pl. az ún. FTPMAIL szolgál
tatás segítségével).

A nemzetközi hálózatokról megszerezhető 
elektronikus szövegek túlnyomórészt angol nyel
vűek. Azonban a magyar nyelvű anyagok elektro
nikus hozzáférése alapvetően rajtunk, magyar 
könyvtárosokon múlik.

Elektronikus folyóiratok, hírlevelek

Az online világban a hagyományos dokumen
tumokhoz hasonlóan -  a könyvek és a monogra
fikus jellegű elektronikus szövegek mellett -  
elektronikus folyóiratok, hírlevelek is találhatók. A 
külföldi könyvtáros és információs sajtóban már 
komoly szakirodalma van az elektronikus folyó
iratok kiadásának. Közép-Kelet-Európában is ta
lálható már elvétve néhány Lengyelországban, 
Csehországban, Oroszországban, sőt Magyar- 
országon is (lásd Magyar Elektronikus Tőzsde, 
szerkeszti Orczán Zsolt).

Az elektronikus folyóiratokat az elektronikus 
levelezés útján terjesztik, „előfizetésük” általában 
ingyenes. A folyóiratok terjesztéséről általában 
egy LISTSERV nevű, elektronikus levelezést ke
zelő program gondoskodik. A program címére 
küldött e-mail levélben lehet a folyóiratot „előfizet
ni”, lemondani, vagy az archivált állományból ré
gebbi példányokat lekérni.

Teijedelmüket tekintve találhatunk néhány ol
dalasakat is (pl. Public Access Computer Sys
tems News), de olyanokat is, amelyeknek egy- 
egy cikke külön fájlban érkezik (pl. Postmodern 
Culture). Témájukat tekintve természetesen még 
túlsúlyban vannak az információtechnológiával, 
számítástechnikával foglalkozók, de lassan az

egyéb tudományterületek is felfedezik maguk 
számára ezt a publikálási területet. Olvashatunk 
már elektronikus folyóiratokat a filozófia, a pszi
chológia, a kertészet vagy az egészségügy terü
letéről is.

Az elektronikus folyóiratok példányait általá
ban archiválják, a régebbi példányok pedig a kü
lönböző hálózati eszközök segítségével elérhe
tők.

Az elektronikus folyóiratok kezelése hasonló 
módon képzelhető el, mint az elektronikus szöve
geké. Lehetséges például a teljes szöveget is ke
zelő könyvtári online rendszerekbe integrálni az 
adott könyvtár számára fontosnak tartott elektro
nikus folyóiratok (továbbiakban e-folyóiratok) tel
jes szövegeit. Ebben az esetben az online rend
szer lehetőséget ad a folyóiratcikkek képernyőn 
való olvasására, azokban való szöveges kere
sésre, nyomtatásra, jobb esetekben a kívánt tétel 
e-mail útján való megszerzésére.

Megfelelő online könyvtári rendszer híján 
-  véleményem szerint -  elfogadható átmeneti 
megoldás az e-folyóiratok teljes vagy részleges 
(pl. tartalomjegyzék) kinyomtatása a könyvtárban 
és hagyományos papíralapú folyóiratként való 
kezelése.

Hadd említsek itt meg két külföldi példát an
nak illusztrálására, hogy a nagyvilág könyvtárai is 
manapság keresik az e-folyóiratok szóváltásá
nak módozatait.

Az első példa a Virginia Politechnic Institute 
(VPI) and State University (SU) Könyvtárában 
lévő automatikus elektronikus érkeztető rend
szer. A rendszer a CHIP (Chile Information Pro
ject) News elektronikus hírlapból épít automatiku
san egy teljes szöveges adatbázist.

A princetoni egyetemen egy program emberi 
beavatkozás nélkül kiválogatja a napi e-mail pos
tából a CHIP News tételeit, egy szövegszer
kesztő segítségével megfelelő formába hozza a 
fájlt, szétválogatja belőle a híreket, és betölti azo
kat egy adatbázisba a kulcsszavakat indexelve.

A második példa szintén egy automatikus e- 
folyóirat-érkeztető rendszer. Virginiában, a VPI & 
SU egyetem könyvtárában található. Az előző 
rendszerhez hasonlóan az e-mailen érkező e-fo- 
lyó irat-tétele két automatikusan továbbítja egy 
WAIS (Wide Area Information Server) alapú adat
bázisba és egy Gopher-rendszer alkönyvtárába. 
A folyóirat-tételek ezután az online könyvtári 
rendszerben a teljes szövegre indexelve vissza
kereshetők.
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Az elektronikus folyóiratok érkeztetése és 
szolgáltatása mellett azonban más feladatok is 
kínálkoznak a könyvtárosoknak:

Oktatás.
Ez a feladat természetesen nemcsak az e-fo- 

lyóiratokra korlátozódik, de a hálózatok kiépülé
sével a felsőoktatási intézményekben, kutatóinté
zetekben ez a feladat egyre inkább előtérbe 
kerülhet. Ahol lehetőség van az e-mail használa
tára, fel kell hívni a használók figyelmét az e-fo- 
lyóiratokra, és meg kell tanítani ezek kezelését, 
használatát. Ez az a pont, ahol az e-folyóiratok 
jobban eltérnek a hagyományos társaiktól. A drá
ga, papíralapú szakfolyóiratoktól eltérően az e-fo- 
lyóiratokhoz sokkal könnyebben és olcsóbban jut
hatnak hozzá az e-mail lehetőséggel rendelkező 
felhasználók.

Nyilvántartás.
Ez a feladat azt jelenti, hogy legalább a 

könyvtár gyűjtőkörének megfelelő e-folyóiratokról 
aktuális és teljes körű információval kell rendel
keznünk. Erre a feladatra az egyik legjobb példa 
és segédeszköz Michael Strangelove, a Univer
sity of Ottawa tanárának kézikönyve, a Directory 
of electronic journals and newsletters, amelyik ta
lán a legjobb és legteljesebb feldolgozását adja 
az elektronikus folyóiratoknak. (Strangelove, 
1992.)

Elektronikus konferenciák, listek

Az eddig tárgyalt elektronikus dokumentu
mokra az volt a jellemző, hogy nagyjából megvan 
a megfelelőjük a hagyományos papíralapú doku
mentumok között, bár amint láttuk már, ezek is új 
feladatokat és különleges kezelést igényelnek a 
könyvtárosoktól. A következőkben tárgyalt elektro
nikus kommunikációs formának azonban nehe
zen találhatnánk hagyományos megfelelőt, ez 
már az online világ szülöttje.

Ennek a technikai lehetőségnek a révén jöt
tek létre a hálózati világban az ún. elektronikus 
konferenciák, listek, levelező csoportok. Én in
kább az elektronikus lista kifejezésnél maradok, 
mert bár nem a legkifejezőbb, de a legelterjed
tebb fogalom erre a kommunikáció típusra. A lista 
lényege egyszerűen abból áll, hogy az említett 
program (LISTSERV, megjegyzem, nem ez az 
egyetlen ilyen típusú program) egy listán rögzíti a 
résztvevő személyek elektronikus postacímét, és

ezután a lista címére elküldött leveleket a listára 
feliratkozott összes felhasználónak továbbítja. Az 
ilyen listek egy megadott érdeklődési téma köré 
szerveződnek, és számuk becslések szerint már 
eléri a több ezret. Ez a kommunikációs forma 
napjainkra jellemzően gyors és globális. Egy lista 
számára feladott levél kb. fél órán belül akár több 
ezer ember elektronikus postafiókjához eljuthat 
New Yorktól Budapesten át Sydney-ig.

Az elektronikus listeken a legkülönfélébb in
formációk járják be a kontinenseket. Néhány 
információtípus egy könyvtári listáról: szakmai 
információtovábbítás (pl. egy új adatbázisról); 
kérdés, segítségkérés; hír jellegű információ (pl. 
konferencia, szeminárium); állásajánlat; új elektro
nikus folyóirat vagy lista ismertetése; rendsze
resen megjelenő e-folyóiratok; szakmai vélemény- 
nyilvánítás, vita; kisebb méretű elektronikus szö
veg, publikáció, cikk.

Az elektronikus listeknek elküldött leveleket is 
általában archiválják. Az archivált tételekben, 
mint egy adatbázisban, e-mail segítségével vagy 
akár online interaktív kapcsolatban (LDBASE) ke
resést is végre lehet hajtani.

A listek tehát olyan gyors csoportos kommu
nikációs eszközök, amelyeknek a nyomtatott in
formációk világában nemigen van megfelelőjük. 
Felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán a könyv
tárak gyűjtsék-e, foglalkozzanak-e ezeknek a lis
táknak többnyire rövid, gyorsan avuló információi
val. Noha a logikus válasznak a „nem” tűnik, 
mindjárt meglátjuk, hogy ennek ellenére vannak a 
könyvtáraknak ilyen irányú törekvéseik is.

A listek alkalmazása

A listeket első megközelítésben a könyvtárak, 
könyvtárosok mint saját munkájukat segítő se
gédeszközt használhatják. Meglehetősen sokféle 
könyvtárosi témájú lista létezik a hálózatokon, kö
zöttük a már említett KATALIST, ami magyar 
nyelvű. (Feliratkozás: e-mail levél a listserv- 
@hueam.sztaki.hu címre, „subscribe katalist tel
jes név” tartalommal). Példaként szerepeljen itt 
néhány a könyvtárosi témával foglalkozók közül:

ALEPHINT (ALEPH Library System Users)
Send the following command to  
LIST SERV@TAUN IVM:
SUBSCRIBE ALEPHINT F irs t Name Last Name.
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STUMPERS-L (Difficult Reference Questions)
Send the following message to  
R05LIBPEFRC@CPF.CUI5.EDU:
5UBSCRIBE STUMPERS-L Your E-Mail Address.

FATALIST (Discussion on Library Systems and Data- 
bases-ln Hungarian)

Send the following command to  
LISTSERV@HUEARN:
SUBSCRIBE FATALIST F irs t Name Last Name.

LAW-LIB (Law Librarians)
Send subscription requests to: 
LAW-REQ@UCDAVIS.EDU.
Contact Elizabeth St. Goar for technical questions: 
ESTGOAR@UCDAVIS.EDU.

ACRLNY-L (Listings o f Library Jobs and Events)
Send the following command to  
LISTSERV@NYUACF:
SUBSCRIBE ACRLNY-L F irst Name Last Name.

Ha egy megfelelő listára egy gyors megvála
szolást igénylő kérdésünket, segítség kérésünket 
elküldjük, biztosak lehetünk benne, hogy rövid 
időn belül válaszok sorozatát kapjuk. Mivel a lis
ták fogadó oldalról nyilvánosak -  bárki bármelyik 
listára küldhet levelet -  ezért feliratkozás nélkül is 
lehet egy adott lista közösségétől segítséget kér
ni, a személyes postafiókba címzés kérésével.

Úgy gondolom azonban, hogy nem szabad 
megelégednünk a listák saját érdekünkben törté
nő felhasználásával. Az e-folyóiratokhoz hasonló
an ránk vár igazán az a feladat, hogy ezeknek a 
listáknak a kezelésébe, használatába bevezes
sük az e-maillel rendelkező felhasználókat. Erre 
jó példával szolgálhatnak az idegen nyelven már 
bőségesen megtalálható kézikönyvek, tájékoz
tatók. A magyar nyelvű ismertetők, tájékoztató 
cikkek azonban még nem árasztották el igazán a 
hazai szaksajtót. Emellett kimondottan könyvtári 
feladatként lehet felvállalni ezeknek a listáknak, 
mint dokumentumoknak vagy inkább periodikák
nak a kezelését, nyilvántartását. Az e-maillel ren
delkező felhasználóknak hiába van meg a lehető
sége bármelyik listára való feliratkozásra, ha nem 
tudja, hogy a szakterületének, érdeklődési köré
nek milyen lista vagy listák felelnek meg a legjob
ban. Erre a kérdésre egy könyvtárostól kell vá
laszt kapnia. Megint azzal az igénnyel állunk 
szemben, hogy a hálózatok irdatlan tömegű, glo
bális, de rendezetlen információhalmazából, egy 
adott könyvtárnak, a saját felhasználói köre szá

mára rendezni és közvetíteni szükséges a külön
böző típusú online információkat. Ezekre az igé
nyekre, a tájékoztatásra, a rendezésre és a köz
vetítésre a következő példákat, forrásokat lehet 
felmutatni: Dana Noonan: A Guide to Internet/BIT- 
NET című nagyszerű kézikönyve nemcsak leírja 
a listák használatát, a LISTSERV-nek küldhető 
parancsokat, de egy több oldalas listát is közöl a 
különböző könyvtári, információs és egyéb témá
jú listákról.

Létezik a listák listája is ( of List), mint 
elektronikus dokumentum, amelyhez a PETRA-n 
az EARN könyvtárban is hozzáférhetünk.

A Syracuse University (telnet acsnet.syr.edu 
vagy 128.230.1.21) SUINFO rendszerében egy
szerre két online adatbázisban, tárgyszavak se
gítségévei kereshetünk számunkra megfelelő 
listákat.

Végül Diane K. Kovács tevékenységét is meg 
kell említenünk a Kent State University Libraries 
könyvtárban, aki ACADLISTnéven rendszeresen 
összegyűjti és közzéteszi a különböző tudo
mányágak releváns listáit.

A hálózati tájékozódás fejlettebb eszközei

A hálózatok új felhasználói hamar szembeta
lálják magukat azzal a nyomasztó élménnyel, 
hogy elvesznek az információk irdatlan dzsunge
lében. Itt is, ott is számukra érdekes és hasznos
nak tűnő forrásokat fedeznek fel, de egy idő után 
ez a másodlagos információhalmaz a fejükre nő, 
egyre nehezebben kezelhető. A tájékozódás és a 
hálózati eligazodás megkönnyítése végett már 
számtalan kézikönyv született, amelyek leírják a 
különböző online eszközök használatát, és külön
böző szelektált listákat kapunk ezek elérési ada
tairól. A kevés magyar nyelvű kézikönyv közül fi
gyelembe ajánlom Bakonyi Géza -  Drótos László 
-  Kokas Károly: Hálózati információforrások 
használata című IIF tanfolyami segédletet. A kézi
könyv, amely a jelen dolgozatnál sokkal alapo
sabban és részletesebben taglalja a hálózati in
formációforrásokat, hipertext változatban megta
lálható a PETRAYTANFJEGYZ alkönyvtárában.

Ugyancsak említést érdemelnek még a háló
zaton található fejlettebb programok, amelyek a 
hálózati információ valamilyen rendezését és 
együttes kezelését teszik lehetővé. Az egyik ilyen 
eszköz a HYTELNET program, amelyet Peter
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Scott és Ear/Fogé/fejlesztettek ki az University of 
Saskatchewan kanadai egyetemen. A program a 
hálózati információforrások és online könyvtári 
rendszerek talán legteljesebb gyűjteménye, köny- 
nyen kezelhető hipertext formában. Az IBM PC-re 
való változat memóriarezidens segédprogram, 
amely nem képes ugyan a kapcsolat felépítésére, 
de mindig „kéznél” lévő hasznos segítség. Nagy
gépre készült online változatok is találhatók már 
azonban, amelyek helyettünk képesek felépíteni 
a kapcsolatot. A programhoz egy HYTEL-L nevű 
lista tartozik, amely rendszeresen közli a szüksé
ges módosításokat, újdonságokat.

Világszerte elterjedt online segédprogram 
ezenkívül a Thinking Machines cég Wide Area In
formation Server (WAIS) programja, amely egy
szerre több online adatbázis, nagyméretű szöveges 
fájl egyidejű, egyszerű kulcsszavas keresését teszi 
lehetővé. A rendszer segítségével, amely már több 
helyről online elérhető, több mint 300-400 hálózati 
információforrást tudunk egységesen kezelni.

A svájci CERN kutatóintézetben kifejlesztett 
World Wide Web (WWW) lényege, hogy a háló
zaton elérhető elektronikus dokumentumokban 
elhelyezett hipertext kapcsolatok révén segíti a 
tájékozódást és egy téma online irodalmának fel
tárását.

Gopher program

Az online világ igazi „nagyágyúja” jelenleg az 
ún. Gopher. Ezt a programot 1991 tavaszán a 
minnesotai egyetemen fejlesztették ki egy belső 
egyetemi információs rendszer céljából. A kedve
ző tulajdonságai miatt azonban gyors karriert fu
tott be, és jelenleg már a világ több mint 500 szá
mítógépén telepítették.

A Gopher lényegében egy elosztott szöveges 
adatbáziskezelő, ún. ügyfél-kiszolgáló szerver 
elven működő rendszer. Ez azt jelenti, hogy egy 
menürendszer segítségével a felhasználó nemcsak 
a szerver gépen tárolt szöveges állományokat, ha
nem a hálózat más szerver gépein lévő szöveges 
dokumentumokat is el tudja érni. A kiválasztott do
kumentumot a Gopher gyűjti be számunkra a távoli 
hostról (szükség esetén e-mail levélben megküldet
hetjük magunknak). Az újabb verziókban már biná
ris fájlok kezelésére is van lehetőség.

Egy „Veronica" nevű (Very Easy Rodent- 
Oriented Net-wide Index to Computerized Ar

chives) program segítségével a legkülönbözőbb 
Gopher-tételek címében lehet keresni. A Veroni
ca fejlettebb változata már a Boole-algebra sze
rinti összetett keresésekre is módot ad. Egy má
sik előnyös tulajdonsága a Gopher programnak, 
hogy helyettünk képes a távhívást lebonyolítani. 
A felhasználó különböző csoportosításokban, 
menütételként kapja meg az Interneten lévő on
line könyvtárak és adatbázisok nagy részét, és a 
megfelelő host kiválasztása esetén a Gopher au
tomatikusan felhívja a szükséges címet. Ezt a tu
lajdonságát különösképpen most értékelhetik a 
hazai felhasználók. A hazai könyvtárak többsége 
tudniillik jelenleg csak az X.25-ös nyilvános cso
magkapcsolt hálózattal van kapcsolatban, ahon
nan közvetlenül az Internet nem hívható. Több 
hazai nyilvános Gopher kliens szolgáltatás révén 
lehetséges, hogy bármelyik, akár csak az X.25-ös 
hálózatba kötött számítógéppel is rendelkező ha
zai könyvtár az Internet hálózat szinte teljes egé
széhez hozzáférjen.

További tulajdonsága, hogy egy távoli adat
bázis vagy nagy szöveges fájl állományában is 
egyszerű keresést tudunk végrehajtani anélkül, 
hogy mi közvetlen, interaktív kapcsolatba kerül
nénk a távoli hosttal. Ilyen módon lehet keresni 
például telefonkönyvekben, egyetemi információs 
rendszerekben, online könyvekben vagya Library 
of Congress friss állományában.

A Gopher komplex szolgáltatási rendszerként 
tartalmazza a nyilvános FTP területeket összefo
gó ARCHIE szolgáltatásokat, de elérhetők rajta 
keresztül WAIS, WWW és online HYTELNET 
rendszerek is.

A világ különböző számítógépein telepített 
rendszereket általában összekötik egymással, 
ami azt jelenti, hogy bármelyik Gophert elérve, 
hozzáférhetünk az összekapcsolt Gopherek által 
elérhető szinte összes információs forráshoz. 
Ezért a Veronicával nemcsak egy Gopher, ha
nem az összekapcsolt Gopherek minden egyes 
menütételének a címére is keresni tudunk. Az 
összekapcsolt Gopherek szinte egy metahálóza- 
tot alkotnak az Internet „felett”.

Az elektronikus világkönyvtár

Eddig a könyvtárak alapvetően a papíralapú 
információhordozók lokális gyűjtő és közvetítő in
tézményei voltak. Ha a hagyományos dokumen
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tumok mellett meg is jelentek már a hangleme
zek, hang- és videokazetták, ezek kezelése, gyűj
tése, katalogizálása és kölcsönzése alapvetően 
nem tért el az állomány többi részétől.

Manapság azonban már egyre inkább szá
molni kell azzal a ténnyel, hogy létrejött és gom
bamód növekszik az elektronikus kommunikáció. 
Az elektronikus információhordozóknak fő jellem
zőjük, hogy nem „materiálisak”. Változtatás nélkül 
reprodukálhatók, ezért előfordulásuk száma nem 
előre meghatározott mint pl. a könyvek példány
száma esetében. Hozzáférésüknél lehetséges a 
„távhasználat”, egy adott elektronikus dokumen
tum egyidejű, földrajzilag osztott használata is. Ez 
csak egy-két szempont az elektronikus informá
ció minőségileg új jellemzőiről. Ráadásul az elek
tronikus kommunikációval teljesen új információ- 
hordozók jönnek létre, lásd pl. listek, amelyek lé
tét a könyvtári dokumentációnak valamilyen 
módön figyelembe kell vennie.

A hálózati információforrások jellemzői

A hálózati információk hátrányos tulajdonsá
gai közé tartozik a megbízhatatlanság. Míg egy 
könyv beszerzése után annak példányaival bizto
san mi rendelkezünk, addig a távoli számítógépe
ken lévő elektronikus dokumentumok esetében 
ezt nem állíthatjuk egyértelműen. Előfordulhat, 
hogy a hostok nem érhetők el helyi technikai 
problémák miatt, vagy az általunk keresett elek
tronikus dokumentumot időközben kitörölték a 
keresett helyről.

A hálózaton található elektronikus dokumen
tumok tekintetében talán egyszerre említhető 
előnyként és hátrányként azok sokfélesége is. Az 
5 soros list üzenettől kezdve az e-folyóiraton át a 
többszáz oldalas online könyvig a legkülönbö
zőbb típusú és fajsúlyú dokumentum előfor
dulhat, amelyeket nem mindig tudunk szeparáltan 
kezelni. Ebből következik, hogy a hálózati forrá
sok között nem igazán tudunk struktúráit keresé
seket végrehajtani, a kapott eredmények „zajo
sak”, sok irreleváns tételt tartalmazhatnak.

Mindezeket összevéve a hálózati információ- 
források főbb jellemzői:

♦ a globalitás (minden kontinensen el tu
dunk érni információforrásokat);

♦ a heterogenitás (nagyon sokféle szöve
ges információt, elektronikus dokumen
tumtípust tartalmaznak);

♦ a változékonyság (új rendszerek, online 
katalógusok, elektronikus dokumentumok 
folyamatos belépése, már meglévők mó
dosulása, átalakulása, megszűnése);

♦ struktúrálatlan visszakeresés (még az 
esetleg struktúráit (mezőkre osztott) téte
leket is általában csak egységes szöveg
ként, szavakra indexelve lehet visszake
resni);

♦ decentralizált (a hálózaton meglévő forrá
sok nincsenek egy központ által szer
vezve, a belépő hostok, katalógusok, 
adatbázisok, Gopherek külön-külön egy 
vagy több szempont szerinti rendezettsé
get valósítanak meg, az egészre kiterjedő 
koordinálás nem létezik).

A könyvtárak az elektronikus kommunikáció
ban

A fentiek alapján néhány reflexiómat szeret
ném felvázolni, összefoglalni a könyvtárak szere
pét ebben a világméretű elektronikus kommuni
kációban.
-  Először is még egyszer szükségesnek tar

tom hangsúlyozni, hogy már létezik egy 
olyan, az egész Földre kiterjedő információs 
hálózat -  elsődleges, másodlagos és sokad- 
lagos információkkal - , amelyhez már Ma
gyarországon is egyre több könyvtár, egye
tem, kutatóintézet, sőt magánszemély is 
hozzáférhet.

Az információknak az egyre szélesebb körű 
hozzáférhetőségéből adódóan, ebben az irdatlan 
információs dzsungelben való eligazodásban, tá
jékozódásban és ennek oktatásában fontos sze
rep vár a könyvtárakra.
-  El kell fogadni azt a tényt, hogy az elektroni

kus információ a papíralapú dokumentumok
kal egyenértékű információhordozó. Ebből 
az következik, hogy egy adott könyvtár tech
nikai lehetőségeinek és gyűjtőkörének meg
felelően helyi és online használói számára 
közvetítenie kell az elektronikus dokumentu
mokat is. A közvetítésnek ezerféle módja 
képzelhető el, azok kinyomtatásától és ha
gyományos dokumentumként való kezelésé-
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tői kezdve, egészen olyan komplex könyvtári 
online rendszerekig, amelyek a távoli haszná
lók számára is rendelkezésére állnak.

-  A könyvtári tájékoztatás és szolgáltatás ki
lépve a könyvtár falai mögül egy adott profil
ban regionális, nemzeti, sőt nemzetközi 
színtérre is kiterjedhet.

-  A határok nélküli elektronikus kommunikáció 
mind több lehetőséget ad, és ösztönzi a 
könyvtárak intenzívebb együttműködését a 
könyvtárközi kölcsönzés fejlesztésétől kezd
ve az osztott katalogizálást kiépítő komplex 
online könyvtári rendszerekig (lásd pl. 
MELVYL Catalog).

-  Egy sarkalatos kérdés a globális információk 
és a lokális könyvtár kapcsolatában a meg
felelő elektronikus dokumentumok helyi fel
dolgozása. Nehezen tudok elképzelni olyan 
fejlett számítástechnikai eszközt, amely a 
könyvtárak, dokumentációs intézmények 
tartalmi feltárását megvalósíthatná az alap
vetően decentralizált és heterogén online vi
lágban. Ebből következően, a magam ré
széről azt az elképzelést támogatom, hogy 
egy adott könyvtár a saját gyűjtőkörének 
megfelelő elektronikus információkat valami
lyen saját osztályozási rendszernek megfe
lelően feldolgozza és közvetítse. (Az persze 
szintén kérdés, hogy ehhez szükséges-e a 
könyvtárnak feltétlenül egy archivált pél
dánnyal rendelkeznie az adott elektronikus 
dokumentumból, vagy pedig célszerűbb len
ne tematikus fájl archívumokat kialakítani 
Magyarországon, amelyekben nyilvánosan 
és biztonságosan elérhetők lennének a be
gyűjtött dokumentumok (lásd a Magyar 
Elektronikus Könyvtár kezdeményezést.)

A 21. század küszöbén kialakulóban van egy 
olyan világméretű elektronikus kommunikációs 
hálózat, amelyik a „nyílt rendszer” technológiát 
nemcsak számítógépek, hanem kontinensek, 
országok, sőt talán még az emberek között is le
hetővé teszi. A nyílt társadalom, az egyenrangú 
kapcsolatok és viszonyok kialakításában most 
szakmánknak, a könyvtáros társadalomnak 
kulcsszerepre nyílik lehetősége.

Tudom, hogy az elektronikus információ csak 
alternatívája lehet a papírra nyomtatottnak, de 
azért elgondolkodtató az, amit Umberto Eco írt 
egy cikkében arról, hogy szerinte a 19. század 
óta a cellulóz papírra nyomtatott könyvek átlagos 
életkora 70 év.

A hálózaton rögzített elektronikus információk 
viszont éppen decentralizáltságuknál fogva, az
zal a reménnyel kecsegtetnek, hogy képesek el
kerülni az alexandriai könyvtár örökre elveszett 
könyveinek a sorsát és egy modem Noé bárkája
ként nagyobb biztonsággal képesek megőrizni az 
utókornak a múlt és a jelen gondolatait, az emberi 
kultúra szellemi örökségét.
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folyóiratának anyagát táplálják be a rendszerbe, s az egyetem valamennyi kampuszán böngészhetnek a 
használók az egyes folyóiratok között, kikereshetik a kívánt szám tartalomjegyzékét s ennek alapján a 
kívánt cikket; teljes szövegét is kinyomtathatják a helyi lézernyomtatóval. Figyelőszolgáltatot is végez a 
rendszer; elektronikus postán értesíti az előfizetőt az általa megadott keresőprofilba vágó cikkekről. -  

Ugyancsak a Springer, ugyancsak 30 szakfolyóiratával, Európában kétéves kísérleti elektronikus 
szolgáltatást indított: a folyóiratszámok megjelenése előtt 3-6 héttel tartalomjegyzéküket és a cikkek 

címét, rezüméjét nemzetközi számítógép-hálózatba táplálják. A szolgáltatást a hálózatok minden előfizetője 
igénybe veheti; a tartalomjegyzék-fájlokat ingyen, a rezüméket csekély térítésért. A teljes szöveget azután

a nyomtatott példányban találhatják meg.
(Information Management Report, 1993. május)

212 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Széljegyzetek az 
európai információs 

kultúra magyarországi 
megjelenéséhez

Szanyi Tibor

A Könyvtári Figyelő 1991/1. számában 
lay Sándor elemezte az Európai Közösség hiva
talos kiadványainak magyarországi beérkezését 
és fogadtatását, majd ezeket írta: „A kézirat lea
dása óta az AGROINFORM körlevélben közölte, 
hogy kapcsolatba lépett az Európai Közösség 
Kiadóhivatalával és annak magyarországi képvi
selőjeként teljes körű tájékoztatást nyújt az EK 
valamennyi kiadványáról."

Nos, akkor folytassuk. Előrebocsátom, hogy 
a további sorokat ugyanaz a kéz írja, amelyik 
1989 őszén az első „kapavágásokat” tette az em
lített kiadványok intézményes magyarországi 
megjelenése érdekében, pontosabban a jószol
gálati küldeményekhez képest, a kereskedelmi 
értelemben vett forgalmazás megteremtéséért. 
Gondolataim tehát bizonyosan elfogultak, azon
ban mentségemre szolgál, hogy nem a török áfi- 
um, hanem a legközelebbi fejlett világ igéinek ter
jesztéséről van szó.

1989-ben az akkori agrártárca - nyilván a te
rület különleges érzékenysége folytán - felismer
te, mekkora lehetőség rejlik az információs ügyek
ben, legfőképp az EK kapcsolatok fejlesztésé
ben. A brüsszeliek ajánlata egy terjesztési 
együttműködési javaslat volt, t.i. a luxembourgi 
székhelyű EK Kiadóhivatal (Office for Official Pu
blications of the European Communities) meg
kapta a felhatalmazást, hogy az EK hivatalos ki
adványainak intézményes forgalmazását kiter
jessze az akkori, KGST területnek számító 
reform-Magyarországra. A lépés akár hihetetlen
nek is tűnhetett, hiszen így létrejött az első olyan 
disztribúciós megállapodás, amely ugyanolyan 
feltételek közepette engedte meg az EK informá
ciós anyagokhoz való hozzájutást egy „ellensé
ges” országban, mint amilyen feltételekkel az EK 
polgárai, intézményei, vállalatai ugyanezekhez 
hozzáférhetnek. Az akkori leosztási viszonyok 
egyértelműen a kezdeményező agrártárca infor
mációs vállalatára, az AGROINFORM-ra osztot
ták a feladatot. (A korrektség kedvéért meg kell 
említenem, hogy mielőtt az EK Kiadóhivatala és 
az AGROINFORM közötti szerződés létrejött vol
na, a luxembourgi illetékesek felkínálták a lehető
séget az akkor monopolhelyzetben lévő „illeté
kes” külkereskedelmi vállalatnak is, azonban az 
ottani „illetékesek” nem tudtak időt szakítani a lu
xembourgi illetékes fogadására.) így indult az 
AGROINFORM rövid EK karrierje.

Aki most arra gondol, hogy az AGROIN
FORM székházában örömtüzek gyúltak a fényes
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jövő láttán, azok tévednek. Egyedül az AGROIN- 
FORM akkori vezérigazgatója - s itt hadd említ
sem név szerint is, dr. Vágó József - látta meg a 
perspektívákat az egyébként fentről kapott 
ukázban, sőt jelen sorok íróját helyettesének hív
ta, hogy ezt a célfeladatot megvalósítsák. A hely
béli vezetők érzékelhető közönnyel fogadták az 
európaiság ilyetén kopogtatását, s rendre értet
lenségüknek adtak hangot, hogy mit is keres egy 
agrárintézménynél az EK irodalom „fellazító” 
egésze.

Bizonyságul álljon itt, hogy az AGROINFORM 
második embereként is közel egy éves meggyőző 
munkámba került, mire az EK-AGROINFORM 
szerződés szerinti kiadványi kötelespéldányok az 
irodámból átkerülhettek az AGROINMFORM ke
zelésében lévő „Károlyi Mihály Országos Mező- 
gazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ” 
néhány méterrel odébb lévő helyiségeibe, sajnos 
leginkább a raktárba. Valami azért az olvasóte
rembe is jutott -  végtére is kellemetlen, ha a „hó
bortos vicefőnök” nem látja viszont kedvenc gyer
mekének nyomait s csodák-csodájára hirtelen 
növekedésnek indult a könyvtár látogatottsága. 
Az 1990. április 1-jétől datált EK-frigy tehát 1991 
őszére már valami mozgást indított el az 
AGROINFORM-nál.

Igaz, volt egy másik mozgás is, tudniillik a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
ból Földművelésügyi Minisztériummá vált hivatal 
egy drasztikus átszervezési hullám keretében 
először szétszabdalta a vállalat funkcióit, majd a 
könyvtárat leválasztva, a vállalatot lefejezve, a 
vezetőket és a munkatársakat sorsukra hagyva, 
lényegében felszámolta szakmai információs bá
zisát, azaz az AGROINFORM gyakorlatilag 
megszűnt. Az EK illetékeseinek megoldást kellett 
találniuk a közösségi kiadványok terjesztésére. 
Számtalan ötlet, kombináció stb. után végül is 
egyetlen koncepció maradt talpon, az, hogy az 
odacsatolt státuszhoz képest az addig Euro Info 
Service néven futó projekt válljon önállóvá. Ez 
megtörtént, s 1992 tavaszától az Euro Info Ser
vice magánvállalat lett. (Igen sok kíváncsi gondo
latnak megyek elébe, amikor megerősítem, hogy 
ugyanezen sorok írója a vállalat többségi tulajdo
nosa és igazgatója.) A terjesztési funkciók privati
zálása során a hazai „illetékesek” hozzáállását 
most nem kívánom részletezni, habár nehéz el
fojtanom kritikai észrevételeimet.

Maradjunk a szakmánál. Ami a könyv
tárosoknak általában nyilvánvaló, az az EK iroda

lom egyéb hazai felhasználóinak a mai napig tar
tó fejtörést okoz, hogy t.i. a vonatkozó informá
ciós anyagok pénzbe kerülnek. Veszem a bátor
ságot leírni, hogy ebben az országban azok, akik 
arra adják a fejüket, hogy érdemben kezdjenek 
foglalkozni az EK-val, azok „ab ovo” úgy gondol
ják, hogy ezek az információs anyagok nekik mél
tányossági okokból ingyen kell járjanak. Tévedés! 
Jóllehet az EK nem veszi rossz néven az iránta 
megmutatkozó érdeklődést, de azért az túlzás 
lenne, hogy a hivatalos kiadványokat minden ér
deklődőnek ingyen és bérmentve az asztalára te
gyék. Léteznek ún. letéti helyek, de ezek egyrészt 
nem számíthatnak a teljeskörűségre, másrészt 
pedig ez a szolgáltatási forma kihalófélben van. 
Nem dicsekvésképpen, hanem a dolgok termé
szete folytán kell megemlítsem, hogy az Euro Info 
Service az egyetlen olyan hazai hely, amelyik de
monstrációs alapon, az EK kiadványok teljes vá
lasztékával rendelkezik, a nyomtatott és elektro
nikus dokumentumokból egyaránt.

Többször próbálkoztunk azzal, hogy állomá
nyunkat nyilvánossá tegyük, annak ellenére, 
hogy a köteles példányokat nem könyvtári, ha
nem disztribúciós okok folytán kapjuk. Az eddig 
eltelt évek során egyetlen olyan hazai intézmény 
sem akadt, amelyik ezt a „különgyűjteményt” be
fogadta volna. Ez nem is meglepő, hiszen felület, 
személyzet stb. kel! hozzá, magyarul némi áldo
zat, s így már a „menyasszony” nem is olyan 
szép. Pedig a „menyasszony” sokkal több, mint 
aminek látszik. Az Euro Info Service 1993 eleje 
óta az OECD kiadványainak is hazai terjesztési 
felelőse, s újabban az EK információk szakmai 
specialistáinak (Context, Agence Europe, DSI), 
továbbá az Európa Tanácsnak is magyarországi 
terjesztési ügynöksége.

Mit is kínálunk? Röviden szólva a fentebb 
említett szervezetek információs szolgáltatásai
nak egészét. Részletesebben szólva, első me
netben a vonatkozó katalógusok áttekintését ja
vasoljuk, amelyeket tetszőleges példányszámban 
és a kívánt (angol, német, francia) nyelvi verziók
ban kérésre elküldünk, vagy központunkban át
adunk. Ugyanitt lehetőség van az összes fonto
sabb EK, OECD és más nyomtatott anyagok 
kézbevételére, tanulmányozására is, továbbá 
működés közben tudjuk bemutatni a CD-ROM 
adatbázisokat is. Lényegében egy kis házikönyv
tárat működtetünk, amely formailag ugyan nem 
nyilvános könyvtár, de főként a könyvtári vagy in
formációs szakemberek előtt mindig nyitva áll,
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előzetes egyeztetés szerint. Gyűjteményünk egyéb
ként 1992 óta teljes körű az EK és OECD vonat
kozásában, az Európa Tanács anyagainak feltöl
tése is hamarosan megkezdődik. Ez utóbbiak vi
szont hiánytalanul megtalálhatóak a Parlamenti 
Könyvtár különgyűjteményében, tehát „belföldön” 
is megtekinthetők. Mindent megőrzőnk, azaz in
kurrens anyagokat is. Munkánkra alapvetően a 
nyitottság jellemző, így örömmel működünk 
együtt a könyvtárakkal, kutatóintézetekkel stb. A 
beszerzések kizárólag eseti rendezéssel bonyo
lódnak (mail order), hiszen képtelenség ienne 
raktárkészletet tartani az anyagokból, különösen 
a nyelvi változatok bonyodalmai folytán. Erre való 
a luxembourgi központi raktár, ahonnan max. 2 
héten belül bármit le tudunk hívni. A térítéskötele
zett anyagok esetében a fizetés természetesen 
forintban történik, az ECU-ban vagy más devizá
ban kifejezett árak figyelembevételével. Fontos 
tudni, hogy ezeket az árakat csak az ÁFA terheli, 
tehát a behozatallal, postázással és egyéb tech
nikai tényezőkkel kapcsolatos költségek intézmé
nyesen rendezettek, következésképpen a ma
gyar felhasználók pontosan azonos feltételekkel 
juthatnak hozzá a kívánt kiadványokhoz, mint az 
EK vagy az OECD tagállamainak érdeklődői.

Mindent egybevéve az Euro Info Service az 
első, és mindmáig egyetlen közép-kelet-európai 
cég, amelyik a kontinens nyugati felének, sőt 
mondhatni, a fejlett világ egészének helyi infor
mációs leképezését tűzte ki célul. Földrajzilag és 
szakmailag, továbbá eszköztárát tekintve ennyire 
komplex kezdeményezéssel még az EK tagor
szágok sem tudnak kivétel nélkül „dicsekedni". 
(Mielőtt mindez dicshimnusznak tűnne, megelő
zöm: köszönjük szépen, jól vagyunk, csak az a 
baj, hogy amit csinálunk, az viszonylag keveseket 
érdekel.)

Szóljunk azokról is, akik e kiadványok vásár
lói (a felhasználókról nincsenek pontos informá
cióink). Első helyen kell említenem a magyar kor
mányzati intézményeket. Ők szerencsések. 
PHARE-alapon jutnak hozzá, az ő szemszögük
ből ingyen. Ki tudja meddig? Az ezüstérmet a ma
gyarországi külföldi tulajdonú cégek csoportja 
viszi el (ők költenek rá!), míg a további „helyezé
sek” betöltetlenek. A magyar egyetemek, akadé
miai intézetek, főiskolák, könyvtárak, önkormány
zatok abszolút fehér foltnak számítanak -  talán 
anyagi okokból? - , azaz teljes bizonyossággal ál
líthatom, hogy az úniós tagságra áhítozó Magyar- 
ország polgárai, intézményei és vállalatai semmi

képp sem lehetnek abban a helyzetben, hogy a 
közösségi ügyeket érdemben adresszálhassák. 
Felelősségem teljes tudatában mondhatom, hogy 
viszonyaink egy olyan szituációra emlékeztetnek, 
amikor a kereszténység előretöréséről beszé
lünk, holott az eladott bibliák száma csökken, 
vagy amikor az oktatás sikerei mögött megszűnik 
a tankönyvforgalmazás és könyvtárellátás. A 
helyzet persze nem ennyire drámai, azonban ag
gasztó tény, hogy ez az ország 1994 közepén 
még úgy bocsátja útjára a friss-diplomásait, hogy 
ők hivatalos EK (vagy OECD) irodalommal szinte 
még véletlenül sem kerülnek testközelbe, leg
alábbis az oktatási intézményekben.

Szeretnék azonban egy félreértést elkerülni. 
Most éppen nem egy, a kereskedelmi forgalmáért 
aggódó cég kesergéseit olvassák. Az EK ugyanis 
érzi annyira sajátjának az Euro Info Servicét, 
hogy ez idő tájt többet költ a magyarországi meg
jelenítésre, mint amennyit valaha is úgymond 
„beszedett” . Még kevésbé kell beszéljünk az Euro 
Info Service esetleges ügyetlenkedéseiről, végté
re is nemzeti ügynökségként a teljes hazai forgal
mat kontrolláljuk. Ugyanis tevékenységünk nem 
kizárólagos. Sőt, feladatunk a minél szélesebb 
körű terjesztés biztosítása. Az már csak történel
mi érdekesség, hogy az EK anyagok forgalmazá
sában valamennyi ideérthető nagy nevű hazai in
tézmény vagy cég csődöt jelentett; pontosabban 
szép csendben beletört a bicskájuk. (Nem soro
lom őket, diszkréciós okokból, de ha bárki úgy 
érezné, hogy „nagy nevű” és még nem tört bele a 
bicskája, annak jelentkezését szeretettel várjuk, 
amint a kisebbekét is, hiszen jelenleg egy kicsi 
magáncég az egyetlen, amelyik e téren talpon tu
dott maradni.)

Akár illetlen, akár nem, kimondom: a tizenkét 
csillagos glória mindenkinek roppant szimpatikus, 
ám az ezzel járó munka viszont távolról sem.

Az Európai Únió létrejötte jelenleg közel fél
millió konkrét intézkedés eredménye. Az EK kiad
ványok erről szólnak, s aki ezt óhajtja Magyaror
szágra átültetni, annak nehéz dolga van. Az üres 
mellébeszélések kora még nem járt le ugyan, 
azonban az egyetlen ellenszer továbbra is a 
konkrétság. Van-e európai irodalom a magyar ke
zekben, nyilvánosan hozzáférhető-e, olvassuk-e, 
foglalkozunk-e vele? A mai (1994) válasz: kate
gorikus nem!

Szinte érzem az olvasó kérdését, hogy hon
nan lehetne erre pénz? Mert hogy a könyv
táraknak egy fillérjük sincs. Ez vagy igaz, vagy
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nem. Ami viszont biztosan igaz, az az, hogy Ma
gyarország összimportjának tíz milliárdomod ré
szét sem éri el az EK információs beszerzések 
hányada, miközben Japán, vagy Svájc (két bom
babiztosán nem EK-tagország) felhasználói ada
tai közel százszorosán múlják felül a magyar mu
tatókat. Lengyelország, Csehország, Szlovénia 
fajlagosan is előttünk jár, tehát információs érte
lemben nehéz dolog az „EK-jófiúi” státuszunkat 
igazolni.

Most kell megkérdezni, mindaz, ami van, ez 
Magyarországon hol van? A Margitszigeten, Bu
dapesten! Többen furcsállhatják a helyszínt,

azonban a szükség erénnyé vált: az európai úton 
ennyit mi is tegyünk meg! Az információ (s ez csu
pán a nyomtatott esetek egy részére igaz), nem 
jön magától házhoz. Pár lépést érdemes megten
nünk, különösen ha már a lépések oroszlánrészét 
az EK az Euro Info Service révén megtette. Sze
rintem hazai térfélen van a labda.

Bővebb felvilágosítás:
Euro Info Service 
H-1138 Budapest 
Margitsziget (Európa Ház) 
Telefon/fax: (36-1 )111 -6061

ELEKTRONIKUS KELETBÉLYEGZŐ AUTOMATIKUS ALKALMAZÁSÁNAK módszerét dolgozták ki az USA-ban.
Eddig ugyanis elvben nem lehetett kizárni, hogy egy elfuserált műtét után a sebész „revideálja" a 

páciensnek kizárólag számítógépen rögzített kórképét, vagy egy rosszul sikerült üzlet után a cég illetékese 
antedatált elektronikus dokumentummal igazolja, hogy ő figyelmeztette főnökeit a rizikóra. Az „egyirányú 

hasításos” technikára épülő eljárás az adat bevitelekor automatikusan rögzíti a bevitel időpontját is, s 
egyetlen karakternyi változtatás már újabb keltezéssel jár.

(ACCIS Newsletter, 1993. szept.)

A KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ILLEGÁLIS EXPORTJA elleni védekezésről hozott határozatot 1993 márciusában az 
Európai Közösség Miniszteri Tanácsa. Tekintettel arra az elvre, hogy az EK országai közötti határokon nincs 

helye ellenőrzésnek, a határozat két részből áll: 1. szabályozza a kulturális értékek exportját harmadik 
országokba, 2. irányelveket ad azoknak az értékeknek a visszaszolgáltatására, amelyek illegálisan kerültek

az egyik állam területéről a másikéra.
(EBLIDA Newsletter, 1993. május.)

10 000 FOLYÓIRAT TARTALOMJEGYZÉKÉT felölelő adatbázisban (Inside Infromation) válogathatnak a BIDS 
(Bath Information and Data Service) rendszer révén a brit JANET felsőoktatási tájékoztatási hálózat 

előfizetői. A BL Document Supply Centre a 10 000 leginkább keresett folyóiratból megjelenésük után 72 
órán belül bedolgozza tartalomjegyzéküket az adatbázisba, így ez a szolgáltatás jóval gyorsabb 

konkurenseinél. -  Az Inside Information anyagának CD-ROM formájára is elő lehet fizetni, csakhogy (12
lemezre) évi 1000 fontért.

(Information Mamagement Report, 1993. július.)
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HOGY KÉZNÉL LEGYEN EURÓPA!

Naprakész eligazodás
könyvek, folyóiratok és CD lemezek segítségével

EURO INFO SERVICE -  MAGYARORSZÁG

az E u ró p a i Közösségek és az O E C D  
hivatalos magyarországi ügynöksége

Valamennyi kiadvány, köztük az EK Hivatalos Lapja 
és az EK Bizottság Bulletinje beszerezhető ill. megrendelhető 

az EURO INFO SERVICE -  MAGYARORSZAG-nál

levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1271 
tel/fax: 111 -6061

111-6216
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Mi változott?

Egy tantárgyközi 
feladat: az olvasás

Töprengés és tudósítás a 
HUNRA 5. konferenciája után

Nagy Attila

„A pedagógusok olvasáskultúrájával kapcso
latban azt szokás mondogatni, mennyire kívána
tos a rendszeres önművelés-olvasás fokozása 
annak érdekében, hogy fejlődjék a pedagógiai te
vékenység színvonala. Talán időszerű lenne a 
kérdést megfordítva is vizsgálni: milyenné kellene 
fejleszteni magát a korszerű és valóban hatékony 
pedagógiai gyakorlatot, amelynek immár elen
gedhetetlen velejárója, önmagában rejlő legben
sőbb követelménye lenne a világgal és a tanítvá
nyok fejlődésével lépést tartó állandó önművelés, 
szakmai és szépirodalom-olvasás is?” -  kérdezte 
két évtizede a jóemlékezetű Tánczos Gábor (Va
lóság 1973. 2. sz.) egy olvasásszociológiai 
vizsgálat lehangoló adatait száiazva. Nos, 1994- 
re a monolitikus társadalomirányítási gyakorlat el
tűnésével, a valódi demokrácia intézményének 
kiépülésével párhuzamosan a hazai könyvpiac 
radikálisan átalakult (emelkedő árak, növekvő vá
laszték), s a merev, kötelező tantervek érvényü
ket veszítették. Van már ugyan a legfontosabb 
pedagógiai célokat és elveket keretbe foglaló 
NAT (Nemzeti Alaptanterv), de a kerettantervek 
és a tankönyvek megalkotása permanens fela
dattá vált. Vagyis a korábbi évtizedek túlszabá
lyozott oktatási rendszerében néhány év alatt hi
hetetlen mértékű pedagógiai szabadság bontako
zott ki. Csak a 8 osztályos általános iskola 
számára több mint 1000 féle tankönyvből válo
gathatnak a tanítók és a tanárok. A jó két évtizede 
szorgalmazott paradigmaváltás -  egykönyvűség 
helyett többkönyvű oktatás -  lehetősége és igé
nye mára nyilvánvalóvá lett. A tágabb társadalmi 
közeg szinte megrendeli, hogy az iskolában az el
lentmondásmentes közlések betanulása helyett 
az ellentmondó források mérlegelő értékelése 
váljon jellemzővé, a lecke magolását egyre in
kább a kérdések, problémák megoldása, megvá
laszolása váltsa fel. Változtak-e igazán ilyen 
irányba iskoláink? Uralkodik-e még a régi rutin, a 
begyakorolt mondatok, manőverek, feladatok is
métlése vagy az önálló gondolkodás, az egyéni 
búvárkodás, kutatás, tehát könyv- ás könyv
tárhasználat jellemzi általános és középiskolai ta
nulóink többségét? Tagadó válaszunk adatokkal 
bizonyítható.

A feladat tehát egyértelmű. Mindaz, amit a 
németek Leseförderung-nak, az angolok reading 
promotion-nak írnak, mondanak, eltanulandó, kö-
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vetendő, még akkor is, ha mi olvasóvá vagy olva
sásra nevelést, olvasásfejlesztést, esetleg olva
sásra ösztönzést mondunk jobb fordítás hiányá
ban. Évtizedek óta írjuk, mondjuk, hogy az olva
sás iránti igény kialakítása, illetve az értő, 
értelmező olvasás megtanítása a családban 
szerzett alapokra építve, az általános iskola egé
szének, 6-8 éven át tartó folyamatos feladata.

Mégis azonnali reflexként kiváltódik a válasz, 
ha az olvasással kapcsolatos gondok merülnek 
fel: az 1. osztályban rossz módszereket alkal
maznak, illetve a magyartanár, a könyvtáros a ku
darc oka!

A konferencia

Ezeket a közhelyeket kívántuk gyengíteni, el
lenpéldák felmutatásával tagadni, amikor a Ma
gyar Olvasástársaság (HUNRA) és az MKE 
Könyvtárostanárok Szervezetének közös konfe
renciáját rendeztük meg Székesfehérvárott 1994. 
március 25-26-án a fenti címmel. Szándékosan 
nem beszéltünk általában az olvasás gyönyörű
ségéről, a könyvtárbemutató órák fontosságáról, 
nem vitattuk a Zsolnai, Lovászné, Tolnainé vagy 
Winkler Márta nevével jelzett módszerek előnyeit, 
buktatóit, kivételesen a szépirodalom személyi
ségre gyakorolt hatásáról sem esett szó. Minde
zek helyett példák hosszú sorát mutatta be a kon
ferencia 23 előadója, hogyan is lehet a történe
lem, a biológia, a fizika, a földrajz, a csillagászat, 
a matematika és a számítógép használatának 
megtanítása kapcsán az egyéni feladatok sorá
nak megkomponálásával az olvasást gyakoroltat
ni, fejleszteni, az olvasás iránti érdeklődést, a kí
váncsiságot felébreszteni és elmélyíteni.

Tőkéczki László (ELTE BTK, Bp.) egyetemi 
tanár „Beszéljenek a dokumentumok” című elő
adásában az „objektív történetírás” követelmé
nyének nehézségeiről, a források szubjektív ér
telmezésének veszélyeiről, a szemelvényezési 
gyakorlat közismert buktatóiról (csak az engem 
igazoló forrásokat használom), illetve a szépiro
dalmi művek olvastatásának, a történelem tanítá
sát támogató, illusztráló mással nem pótolható 
szerepéről szólt.

Szegfű László János (JGYTF, Szeged) főis
kolai tanár a szakirodalmi források megértésének 
problémáit világította meg néhány sokat emlege
tett (hibásan fordított és/vagy félreérthető) példa

bemutatásával. Mint hangsúlyozta, a szövegek 
oivastatása során a sorok közötti olvasás képes
ségét is ki kell alakítanunk tanulóink, hallgatóink 
körében.

Hubert Ildikó (ELTE TF, Bp.) az olvasásra 
ösztönző átfogó stratégiáját (kutatási feladatokat 
kapnak a hallgatók) és az apró konkrét ötletek so
rát adta közre {„Amit már olvastam” című gyűjte
mény szerkesztése, „Kedves könyvemet aján
lom" - 3 havonta bemutatás és ajánlás minden 
osztályban, szerelmes versek és latin közmondá
sok gyűjtése, a legrosszabb tanulók, ha verseket 
tanulnak, akkor ezzel érvénytelenítik a korábbi 
rossz pontokat, az iskolaújság, az önképzőkörök 
és az iskolai színjátszás jelentősége).

Dombi József (MTA, Szeged) és Gelniczky 
György (Veres Péter Gimnázium, Bp.) kollégák a 
köznyelv és a számítógép nyelve közötti kü
lönbségről, illetve a számítógépes magyar nyelv
tani programok szövegértést fejlesztő hatásáról 
szóltak.

Tőkés Zsolt székelyudvarhelyi kollégánk (Kós 
Károly Középiskola, Székelyudvarhely) arról a 
paradox jelenségről számolt be, melyet a túlságo
san magas követelményeket állító, döntően elmé
leti jellegű, s ráadásul mindig románról magyarra, 
többnyire gyatrán, nyelvhelyességi hibákkal zsú
foltan fordított tankönyvi szövegek az általa okta
tott középiskolásokban kiváltanak.

Anyanyelven írott, jó tankönyvek nélkül szinte 
reménytelen vállalkozás az oktatás, az olvasás ered
ményes fejlesztése. Hogyan segíthetnénk nekik?

A fentiekkel ellentétben nagy öröm volt hall
gatni Oporné Fodor Mária (Veres Pálné Gimnázi
um, Bp.) „Fizikaóra a könyvtárban” című előadá
sát, melyben a tankönyvön kívüli források közép
iskolai használatának példáit mutatta be: nevek, 
fogalmak kerestetése a kézikönyvekben, egy-egy 
konkrét könyv bemutatása, tartalmi ismertetése, 
példatárak használtatása, kiselőadások, az egyé
ni kutatómunka eredményeinek közzététele. Sza
vai szerint ezek a formabontó könyvtári órák jóval 
derűsebbek, mint a hagyományos szaktanter
miek, s rendszerint azok a tanulók is aktivizálód
tak, akik a szokványos órákon rendre csak néma 
szemlélők maradnak. Hasonlóan tanulságos volt 
Szendrey Júlia (Budapesti Tanítóképző Főiskola) 
gondolatmenete, aki a matematikai feladatok 
megoldása kapcsán érzékeltette a szövegértés 
követelményének döntő jelentőségét. „A szöveg
értés tanárspecifikus, 3. osztályban is lehet kitűnő 
és hetedikesek körében is lehet gyatra” - mondot
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ta. A sikeres feladatmegoldás előfeltétele tehát az 
olvasott szöveg pontos megértése.

Vagyis újra meg újra nyilvánvaló lett a hallga
tóság számára, hogy a jó iskola minden szaktárgya 
elvezet azon alapvetően emberi képességünk 
fejlesztéséhez, melyet összefoglalóan olvasásnak, 
gondolkodásnak és/vagy beszédnek szoktunk a 
hétköznapi életben nevezni. (Ugyanazon képes
ség eltérő megjelenési módjairól van szó!)

Az adott keretek között lehetetlen mind a 23 
előadás ismertetését megoldani, ezért a további
akban csupán a témák említésére szorítkozunk. 
Szó esett még a tantárgyközi feladatok alapozá
sáról az alsó tagozatban ( , Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnázium, Bp.) a zene és a 
szöveg összefüggéseiről egy Schubert dal példá
ján, a rajztanítás keretében kidolgozott olvasás
fejlesztő programról ( FáykisMarillái Zsuzsa, 
Általános Iskola, Bp.), az állami gondozott gyere
keknek készült, olvasásfejlesztést szolgáló feladat
lapokról ( SáránéLukátsy Sarolta, Nevelőotthon, 
Szeged), egy nyelvművelő verseny szövegértést 
csiszoló tapasztalatairól ( Pápay
Judit, Szolnok), a szakmunkástanulók olvasóvá 
nevelésének könyvtári fogásairól, módszereiről, 
(Haralyi Ervinné, Pataki Ferenc Szakközépiskola, 

Bp.), az olvasásfejlesztés átfogó programjának 
könyvtárosi feladatáról ( Gáborné szakta
nácsadó, Országos Közoktatási Szolgáltató Iro
da, Bp.), a fordítások gondolkodást, nyelvhelyes
séget, fogalmazási készséget fejlesztő funkciójá
ról ( Balogh Mihály, Baksay Sándor Gimánizum,
Kunszentmiklós), valamint a biológia és földrajz 
egyéni olvastatási lehetőségeinek kihasználásá
ról (Szász/ József, József Attila Gimnázium, 
Székesfehérvár). Külön meg kell emlékeznünk 
Elekes Tibor (Kós Károly Szakközépiskola, Szé
kelyudvarhely) székelyudvarhelyi földrajztanár 
szomorúan aktuális beszámolójáról, az egykor 
természetes módon 3 nyelvű (román, német, ma
gyar) erdélyi, moldvai földrajzi és településnevek 
„csonkolásáról”, egynevűvé válásuk megállítha
tatlannak látszó folyamatáról.

Zombori Ottó az Uránia Csillagvizsgáló 
igazgatója lenyűgöző 45 percben mutatta be a 
naprendszer keletkezését, erre vonatkozó érvé
nyes tudásunk kialakulásának történeti vázlatát, s 
ráadásul mindezeknek a lírai művekben is felfe
dezhető megfogalmazását. Szavai nyomán a 
hallgatóság maradandó élményként élhette át az 
emberi tudás, a kultúra oszthatatlan, egyetemes 
jellegét.

Kitekintés

Az 1991. október 31-én alakult Magyar Olva
sástársaság immár 5. Konferenciáját rendezte 
Székesfehérvárott a Könyvtárostanárok Szerve
zetével közösen. Öt év múlva majd a 12. meg
szervezéséről számolunk be esetleg ugyanitt? 
Mivégre? Kinek jó munkaidő után, hétvégén elő
adásokat hallgatni, szervezni, tartani? Sorjáznak 
a jogos kérdések. Természetesen mindez csak 
magvetés, csak kezdet, nem pedig végcél. Amint 
a bevezetőben erre már utaltunk, a körülmények, 
a feltételek, a szabadság mértéke radikálisabban 
változtak, mint maga az iskolákban uralkodó szel
lem, mint a pedagógusok, könyvtárosok felké
szültsége, a jellemzőnek mondható módszereink 
összessége. Most rajtunk a sor, hogy a legjobb, 
legösztönzőbb példák felkutatásával, bemutatá
sával, publikálásával, terjesztésével „fertőzzük és 
megtermékenyítsük” a hazai közoktatási és köz- 
művelődési intézményekben dolgozó kollégák, 
pedagógusok és könyvtárosok ismeret- és gon
dolatrendszerét, kíváncsiságát és módszereinek 
eszköztárát.

Társaságunk megalakulásának pillanatában 
célként jelöltük meg egy folyóirat ( és
sadalom?) megjelentetését, illetve önálló kiad
ványok publikálását. A periodika beindítására 
egyelőre várnunk kell, de 1994 első felében min
den bizonnyal kézbe vehetővé válik - az Orszá
gos Széchényi Könyvtár vezetésének is köszön
hetően - az „Olvasásra nevelés és pedagógus- 
képzés” című kötet, melyben az 1992-93-as 
években tartott HUNRA konferenciák előadásai
nak válogatott gyűjteménye lát napvilágot.

Az olvasási kultúra alakulását a családok 
után bizonyára az iskola, a könyvtár (és a tv?) be
folyásolhatja leginkább, s az iskolai történések 
jellegét pedig a továbbképzés mellett a pedagó
gusképzés felől tartjuk még befolyásolhatónak. 
Ezért jelentős gesztus ennek a füzetnek a megje
lentetése az OSZK és a HUNRA részéről egya
ránt; döntő fontosságúnak ítéljük a szövetségesi 
kéz kinyújtását a pedagógus és könyvtároskép
zés felé. Mindent elkövetünk, annak érdekében, 
hogy az itt elhangzott legjobb előadások ugyan
csak minél előbb olvashatóvá, (gyűjteményes kö
tetben, szaklapokban) visszakereshetővé válva, 
a képzés és továbbképzés folyamatosan megúju
ló eszközrendszerét gazdagítsák.
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Szex a könyvtárban 
± szexkönyvtár

Válasz Kövendi Dénesnek

Eszenyi Miklós

Őszintén köszönöm dr. Kövendi Dénes rea
gálását „Szex a könyvtárban" c. cikkemre (KF, 
Ú.f. 1993/4.). írása címével -  „Parttalan szex a 
könyvtárban” -  megpróbálja érzékeltetni, hogy 
nem körvonalaztam kellőképpen a dolgokat. A 
parttalanság -  érzésem szerint -  K.D. írására is 
vonatkozik, a (part)csúszás, helyesebben 
csúsztatás következtében. Merthogy K.D. cikké
be még Ady is belekeveredik, meg a gonosz mos
toha. Hogy ehhez Ady mit szólna? (A gonosz 
mostoháról nem is beszélve...)

K.D. több pontba szedte észrevételeit. Nos, 
nézzük a boncolgatás boncolását! (Persze csak 
az tartson velem, akit érdekel a téma.)

1. Egyetértek K.D.-vel, hogy nincs olyan tudo
mányág, amelynek magyar képviselői nem kény
szerülnek könyvtárközi kölcsönzésre. Abban vi
szont nem vagyok biztos, hogy eme tétel alapmű
vek esetében is áll, merthogy -  bár nem vagyok 
szexológus, legfeljebb könyvtárszexológus (ez 
volt a vicc helye!) -  az említett Masters-Johnson 
könyv alapmű. Hogy mennyire, (aki kíváncsi) ki
derítheti a hivatkozási indexekből.

2. Persze, hogy nem gondolom, hogy az áliro
dalmat nem lehet megkülönböztetni az iroda
lomtól. Ezt így le sem írtam. A 4. pontban említi 
K.D., hogy az aluljáró-irodalom művelői már 
„előszeretettel áradoznak a férfiak domború, iz
mos, napbarnított stb. melléről is, sőt nemiszer
vüktől sem sajnálnak néhány elismerő szót.” Na 
és akkor mi van? De lássunk egy példát, amolyan 
népies stílben (gyengébb idegzetű hölgyek lapoz
zanak!):

„Olyan barna volt, hogy ha valaki a fehér le
pedőn megpillantotta vékony, szíjas testét, bele- 
káprázott a szeme. Hozzáteendő még..., hogy 
hatalmas vesszeje volt..., erős és széles, mint 
egy petrencerúd, a kék, vastagon dundorodó 
erek vadul körbefonták, akárha fagyöngy, szinte 
szorították.” Hogy ki a szerző? Találják ki!

(JO)éd AzpilJd}S3)
Aztán itt van a kezemben egy napilap, s ben

ne egy riport „Teljesült kívánságok gyára. Kielé
gülés” címmel. A cikkben a Denise, Romana, Jú
lia, Szívhang (aluljáró)sorozatok kiadójának fő- 
szerkesztője nyilatkozik. Ebben még semmi 
érdekes, de az már izgalmasabb, hogy ezen fő- 
szerkesztő az irodalomtudomány kandidátusa.2

3. Örülök, hogy megismerhettem Szilágyi 
Géza munkásságát.
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4. Újabb csúsztatás (Id. ételmaradékok). Ha 
jól értelmezem K.D. szavait, akkor „abnormis” a 
pornó. Nem hinném.

5. S íme: itt a gonosz mostoha. (Jut eszembe, 
Jancsi és Juliska címmel elkészítették a mese 
pornóváltozatát is leleményes hazai gyártóink.) 
K.D. a precízséget szinte állandóan számonkéri 
rajtam. Akkor én is megkérdezem, melyik gyer
mekpszichológiára gondolt: Bettelheim, Mérei, 
Ranschburg vagy F. Várkonyi elméletére? Mert
hogy valamennyien gyermekpszichológiával fog
lalkoznak ugyan, de nézőpontjuk közel sem azo
nos. Másrészt egyik barátom (aki szintén olvasta 
a kéziratot) a szegedi ideg- és elmegyógyászati 
klinikán kifejezetten gyermek- és serdülőkori lé
lektannal foglalkozik, s neki, mint szakembernek 
nem voltak K.D.-éhez hasonló észrevételei.

6. Miért kell beszerezni ezeket a műveket? 
Azért, mert igény van rá. Napjainkra minden tele 
lett erotikával: a tévéreklámon keresztül a mozifil
meken át a folyóiratokig. Példának okáért az a 
hetilap, amelyik évekkel ezelőtt a fonógyári lányok
ról írt, a meós Juliska megtalálta élete párját, a 
targoncavezető Sanyit, s egy gyönyörű, modern, 
40 m2-es lakásban élnek, ahol csipkedísz a fote
lon. Happy end. Most meg egyre-másra írnak a 
kamionsori prostitúcióról, a frigiditásról, az örege
dők szexéről stb. Hogy miért erről írnak? Nyilván 
azért, mert érdekli az embereket, mondhatnám, 
„vevők rá”.

7. K.D. ismét csúsztat. Azért, mert azt írtam, 
hogy a szexuális témájú anyagokat is szerezze 
be a könyvtár, nem jelent egyet a propagálással. 
Ebből még senki sem gondol arra, hogy a 
kölcsönzőpultnál megszólaljon a könyvtáros: 
„Kedves X. néni, a Krúdy kötet mellé tessék vinni 
egy Erószt is”. Teljesen magánügy, hogy ki mit ol
vas. De ha istenuccse valaki szexlapot szeretne 
olvasgatni, akkor legyen lehetősége.

Más. Mitől fordul fel a könyvtáros gyomra? A 
Playboytól aligha hiszem. No, és ha véletlenül 
egy „hard” szexlap kerül a könyvtáros kezébe? 
Arra aztán végképp’ senki nem kényszeríti, hogy 
nézzen bele, olvassa el, készítsen róla referátu
mot. A borítólapok pedig általában diszkrétek.

8. Haha, jót kacagtunk.
9. K.D. azt sugallja, hogy szexőrülttel állunk 

szemben (ez én lennék), mert -  ahogy írja -  a 
személyes érdeklődés szerencsésen találkozik a 
szakmaival. Először is. Cikkemet majdnem fél 
esztendeig írtam, sokaknak megmutattam. A bib
liográfiakészítés ötlete nem tőlem származott, ha

nem tőlem húsz esztendővel idősebb, volt tanár
nőmtől (egyébként politológus), aki azt mondta: 
meg kell csinálni ezt a bibliográfiát, mert Magyar- 
országon ilyen még nincs. Másrészt engem sok 
minden érdekel: írtam már pl. a magyar aranyifjú
ságról, a maffiáról, egy helyi könnyűzenei rádió 
főmunkatársa vagyok stb., egyszóval különcnek 
is lehetne nevezni. Ebbe pedig az is belefér, hogy 
a szexről készítsek bibliográfiát.

K.D. vitatja a bibliográfia célszerűségét. Erre 
azt tudom mondani, hogy a Könyvtárosképzésért 
Alapítvány (bár -  úgy tudom -  nem kis viták árán) 
adott rá pénztámogatást, amiért ezúton is köszö
netét mondok. Itt jegyzem meg, hogy nem ajánló 
bibliográfiáról van szó, hanem szakbibliográfiáról, 
hiszen közel 2000 tételből áll, 24 fejezetben, s az 
anyag 65%-a külföldi mű.

A szexbe -  sok más mellett -  beletartozik a 
homoszexualitás és a leszboszi szerelem is, 
ezért nyilvánvaló, hogy bibliográfiánkban feltárjuk 
az erre vonatkozó anyagot is. K.D. szerint ez már 
a „fekete humor” határát súrolja. Nos, egyáltalán 
nem volt célunk evvel humorizálni, mert az efféle 
poénkodás meglehetősen olcsó lenne. Bizo
nyításképpen, hogy szükség van pl. az egyetemi 
könyvtárakban a szexanyag beszerzésére, álljon 
egy idézet, mely Tóth László szociológusnak, az 
ELTE oktatójának a szájából hangzott el: „az 
egyetemen speciális kollégium keretében ele
meztük a Mások című magyar homoszexuális fo
lyóiratot is".3

K.D. csodálkozik, hogy egy pedagógusképző 
intézmény könyvtárosai szexbibliográfiát állítottak 
össze. A Miskolci Bölcsész Egyesület arról (is) hí
res, hogy oktatóinak-dolgozóinak a legnagyobb 
szabadságot adja, mindenki akadály nélkül kibon
takoztathatja kreativitását. Ez olyan csodálatos 
valami, amit -  sajnos -  kevesen érezhetnek. Ne
kem és munkatársaimnak abban a kivételes sze
rencsében van részünk, hogy ötleteinket szaba
don megvalósíthatjuk. Még akkor is, ha az éppen 
egy szexbibliográfia.

Miért látjuk másképpen a dolgokat Kövendi 
Dénessel? Azt hiszem az életkori különbség lehet 
az oka. K.D. írja, hogy a kezdő háborús évek Eöt
vös Kollégiumában nevelkedett. Jómagam nem 
vagyok 25 éves sem. Bárhogy számolok, a kü
lönbség majdnem fél évszázad. Az csak egyetlen 
dolog, hogy a szexanyagok könyvtári vonatkozá
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Szex a könyvtárban szexkönyvtár

sairól más a véleményünk. De ugyanígy máskép
pen látná K.D. a diszkóba járást, a kocsikázást, a 
divatot vagy más egyebet. Más mikroközegben 
mozgunk, és más impulzusok érnek bennünket, 
egyszóval mások vagyunk. Éppen ezért nagyon 
fontos a toleranciakészség. Különösen nekünk, 
bölcsészeknek.

Irodalom

1. ESTERHÁZY Péter: Kis magyar pornográfia. - Bp. : 
Magvető, 1984.-74. p.

2. Ld. TÖRÖK Márta cikkét a Mai Nap 1993. október 24-i 
számában.

3. MIHANCSiK Zsófia: Kétfajta szerelem. Kerekasztal-be- 
szélgetés. = Filmvilág, 1994. 37.évf. 2.sz. 28-34.p.

Viszontválasz

Akit ez a vita nagyon érdekel, tegye egymás mellé a három cikket, s állapítsa meg, ki hol csúsztat.

' Kövendi Dénes
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MEGJELENT

Vajda Erik:
Időszaki kiadványok válogatott cikkeinek online adatbázisa 

kooperációs partnerek együttműködésével

című tanulmánya
arról, hogy szükség van-e a magyar időszaki kiadványok cikkeinek 

online adatbázisára, és ha igen, milyen feltételek mellett 
valósítható meg, milyen lehetséges megoldások képzelhetők el.

Az 57 oldalas monográfia ára 150 forint (plusz nyomdaköltség).

Megrendelhető: OSZK KMK Könyvtártudományi Könyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F épület 
Telefon: 175-0686
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„Könyvtárosokként az a feladatunk, hogy a könyvtárainkban 
lévő forrásokat a rokkant emberek számára éppúgy hozzáfér
het övé tegyük, mint az egészségesek számára.”

Kitekintés

Könyvtári szolgáltatás 
egy nem megfelelően 

ellátott réteg számára: 
a siket és hallássérült 

könyvtárhasználók 
Szemle

Skaliczki Judit

A Library Trends c. amerikai folyóirat 1992. 
évi nyári tematikus számát a siketek és hallássé
rültek könyvtárhasználatával kapcsolatos kérdé
seknek szentelte. A kérdéskör megvitatását, a 
téma körbejárását több tényező tette aktuálissá. 
Az Egyesült Államokban több mint huszonhárom 
millió siket és nagyothalló él. Ez a hatalmas szám 
nem homogén csoportot jelent, hanem olyan em
berek összességét, akik a társadalom minden ré
tegében megtalálhatóak, akik jelen vannak a kü
lönböző gazdasági és kulturális területeken. A 
probléma nagyságát jelzi az is, hogy Amerikában 
a nem angol nyelvet beszélők közül a jelelés a 
harmadik, legtöbb ember által beszélt nyelv, jólle
het nem minden siket használja.

A tematikus folyóiratszám abban segíti a 
könyvtárosokat, hogy

♦ jobban megismerjék ezt az olvasói (vagy 
még nem olvasói) réteget (A L  Hage- 
meyer, W.R. Goldmann és J.R. Mallory 
írásai);

♦ tanácsokat ad a hallássérültek és a velük 
foglalkozó könyvtárosok számára szüksé
ges könyvtári állomány kialakításához (C. 
Schuler és S. Meck tanulmánya), illetve 
irányelvként megfogalmazza a kialakítan
dó szolgáltatásokat (a New York-i Könyv
táros Egyesület ajánlása);

♦ megismertet azokkal az eszközökkel,
amelyek a könyvtári állományt a siketek 
számára is használhatóvá teszik, akár 
bibliográfiai segédeszközök segítségével, 
akár a feliratos filmekhez hasonló eszkö
zökkel (J. Millerés Kovalik írásai).

Az összeállítás egyértelműen bizonyítja, hogy 
ha a könyvtárosok ezen a területen nagyobb fel- 
készültséggel és elkötelezettséggel dolgoznak, 
jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csök
kenjen ennek a hátrányos helyzetű rétegnek az 
elszigeteltsége, növekedjék a társadalmi integrá
ciója.
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A siketek és a társadalom1

Az Amerikai Könyvtáregyesület (ALA) 1992- 
ben kiadott kézikönyve több mint 80 olyan kiad
ványt sorol fel, amely a különböző könyv
tárhasználói rétegek igényeivel foglalkozik. Külö
nösen a gyerekek, az idősek, a rabok, a 
mentálisan sérültek, betegek, rokkantak, vakok 
könyvtári ellátásával kapcsolatos kérdések kap
tak nagyobb hangsúlyt. Az ALA nemrégiben ala
kult munkacsoportja pedig a siketek megfelelő 
könyvtári ellátásának elveit dolgozza ki.

Az Egyesült Államokban 1817-ben kezdték 
meg a siket gyerekek és fiatalok iskolai oktatását 
a connecticuti Hartfordban. 1864-ben a Kong
resszus megszavazta azt a támogatást, amiből a 
Columbia Intézetben megindulhatott a tudomá
nyok és művészetek oktatása siket, néma és vak 
hallgatók számára is. (Az intézetből lett később 
az Országos Siketnéma Főiskola, később a Gal- 
laudet Főiskola, jelenleg a Gallaudet Egyetem.) A 
siketek és a vakok társadalmi beilleszkedése 
azonban eltérő. Helen Keller szerint -  akinek te
vékenysége erősen hozzájárult a vakok helyzeté
nek javításához Amerikában -  a siketek nehe
zebb helyzetben vannak, mint a vakok, bár sokan 
közülük ezt nem így érzékelik. Az azonban mégis 
tény és alapvető különbség, hogy míg a vak em
bereket sérülésük a tárgyaktól való megfelelő 
kapcsolattól fosztja meg, a siketeket a másik em
berrel kialakítandó kapcsolattól.

Különbség a vakok és a siketek könyvtári integ
rációja között

A vakok könyvtári ellátásának nagyobb ha
gyományai vannak, mint a siketekének, ugyanis a 
vakok könyvtári ellátását 1931 óta törvény írja 
elő. Mind a törvény, mind a vakok tanulási adott
ságai, kommunikációs képességei hozzájárultak 
ahhoz, hogy közöttük több a felsőfokú végzettsé
gű ember. Tudnak kommunikálni, ugyanazt a 
nyelvet használják mint a látók, kapcsolatot tud
nak tartani és fenntartani, hallgathatják a rádiót, a 
hangfelvételeket, használják a telefont. Az egész
séges emberek is nyitottabbak a vakok felé, míg 
a siketekkel jóval nehezebb kapcsolatot kialakíta
ni. Jóllehet a siketek száma nagyobb mint a vako

ké, az utóbbiak számára több és szervezettebb 
szolgáltatásokat alakítottak ki.

A siketek sajátos kultúrája

Fontos, hogy a siketek megismerjék, hogy mi
lyen gazdag, sokrétű kultúrához tartoznak. Ez a 
kultúra saját nyelvvel, oktatással, újságokkal, iro
dalmi művekkel, egészségügyi szolgáltatásokkal 
rendelkezik. Kultúrájuk megismertetése hozzáse
gíti a sérült embereket állapotuk elfogadásához 
és a társadalomban betölthető helyük megtalálá
sához. Ma még alig vannak tudatában gazdag 
örökségüknek, a jelen sokirányú lehetőségeinek. 
Nem ismerik az életüket könnyebbé tevő techni
kai eszközöket. Ezeket feltétlenül meg kell ismer
tetni velük, pl. a text telefont (szöveges telefont, 
TTY), a videofilmeket szöveggel ellátó adapter 
használatát stb. Be kell vonni őket azoknak a 
szervezeteknek a munkájába, amelyeknek elsőd
leges feladata az ő szolgálatuk, segítésük. Meg 
kell ismertetni őket e szervezetek munkájával, ki
adványaival. A jelenlegi két legnagyobb szerve
zet: az 1880-ban alapított Siketek Országos Szö
vetsége (National Association of the Deaf -  NAD) 
és az 1986-ban létrehozott Könyvtárbarátok a si
ketekért (Friends of Libraries for Deaf Action -  
FOLDA) a nonprofit, önkéntes jelentkezőkből álló 
szervezet. A két szervezet munkáját segítette a 
Fehér Ház Kongresszusának 1991. évi konferen
ciája a könyvtári és információs szolgáltatásokról, 
ahol a következő határozatot fogadták el: „az El
nök és a Kongresszus létrehozza a Fizikailag Hát
rányos Helyzetűek Országos Könyvtári Szolgálta
tását annak érdekében, hogy a rokkantak semmi
féle akadályba ne ütközzenek, ha a könyvtárak 
szolgáltatásait igénybe kívánják venni.”

A társadalmi közeg ma már egyre inkább se
gíti a siketek megfelelő könyvtári ellátásának kia
lakítását is, bár még sok a tennivaló.

A siketek és a könyvtár lehetséges kapcsola
tát, illetve a jelenlegi, nem kielégítő helyzetét tár
sadalmi okokra és a betegséggel járó állapotra 
lehet visszavezetni. A társadalmi okok között kell 
említeni, hogy azok a szervezetek, amelyek ezzel 
a társadalmi csoporttal foglalkoznak, a rendsze
res tájékoztatásukba nem építették be a könyvtár 
fogalmát, azaz nem hívják fel a figyelmet arra, 
hogy a könyvtárat lehet és fontos használni. A 
szervezetek három területet tartanak kiemelten
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fontosnak: az oktatást, a szakmunkásképzést és 
az egészségügyet, de nem Számolnak a könyv
tárak jelenlétével és szolgáltatásaival. Pontosab
ban, a gyakorlatban nem fordulnak a könyv
tárakhoz. Ugyanakkor a Gallaudet Egyetemen 
működő Siketek Országos Információs Központ
jában nyilvántartott 62 szervezet közül 45 az in
formációs szolgáltatások megszervezését tartot
ta a siketek számára kialakítandó legfontosabb 
szolgáltatásnak.

A hallássérülteknek általában rossz a tapasz
talatuk a könyvtárakkal, ezért nem szívesen 
használják őket. Frusztrálja a hallássérült embert, 
hogy a könyvtárosokkal nem tud kommunikálni. 
Megnehezíti a helyzetüket, hogy a könyvtárosok 
-  hacsak nincs látható hallókészülékük, nem is
merik fel őket, s ha felismerik is, nagyon valószí
nű, hogy nem tudják kellőképpen kiszolgálni őket. 
Hiszen -  hacsak nem erre képzett könyvtárost ta
lál a hallássérült -  nincs közös nyelvük.

A siket emberek még nincsenek annyira 
tisztában a jogaikkal, mint a vakok. Nem kérik 
számon a társadalmon -  a könyvtáron keresztül 
- ,  hogy biztosítsa a törvény előírta jogaikat, a de
mokratikus társadalmi folyamatokban való 
részvételt, az információhoz való szabad hozzá
férést (az 1990-ben megjelent Amerikaiak a rok
kantakért című törvény rendelkezik erről).

Bár az utóbbi két évtizedben több közműve
lődési könyvtár megkezdte a siketek könyvtári el
látását, ezek a lépések még csak a kezdetek. 
Nem jelentenek mást, mint hogy külön csoportba 
összegyűjtik a siketekről és hallássérültekről szó
ló könyveket és videókat, és a könyvtárban tele
textes tévét és text telefont helyeznek el.

Fejlettebb szolgáltatásokat csak akkor lehet 
kialakítani, ha a könyvtárosok valóban megisme
rik a siketek adottságait, azt ugyanis, hogy a gyűj
tő fogalom: siket és hallássérült, milyen különbö
ző, a kommunikáció szempontjából eltérő csopor
tokat takar, és magtanulják egy-egy csoport 
adekvát kommunikációs lehetőségeit.

A siketek és nagyothallók között kilenc cso
portot kell megkülönböztetni:

1. Az amerikai jelelést használók, akiknek ez 
az első nyelvük.

2. Bilingvis nyelvhasználók, akik a jelelést és 
az angolt egyaránt beszélik;

3. A szájról olvasók vagy hallássérültek, akik 
beszéddel kommunikálnak;

4. Felnőttkorban megsiketültek, akiknek van 
tapasztalatuk a hallásról és beszélnek;

5. Az öregkori nagyothallók és siketek;
6. Nyelvet alig beszélők, akik nem ismerik 

sem a jelelést, sem az angolt, gesztusokkal, a sa
ját maguk által kitalált jelekkel kommunikálnak;

7. Nagyothallók;
8. Siketek, akik vakok is;
9. Családtagok, akiknek a családjában valaki 

az előző nyolc csoport valamelyikébe tartozik.
A felsorolt csoportok megismerése és az egy

mástól különböző hallássérültek felismerése 
alapvető követelmény a megfelelő kommunikáció 
használatához. A könyvtári szolgáltatások meg
szervezésénél mindig szem előtt kell tartani, hogy 
végső soron a hallássérült egyéni képességei 
szabják meg a használandó kommunkációs for
mát.

A kommunikációs formák2

A  különböző hallássérültekkel más és más 
kommunikációs technikát kell használni, ami en
nek a területnek az egyik legnehezebb feladata. 
Mai napig tart például a vita pedagógusok, orvo
sok, szülők és a siket emberek között, hogy a si
keten született gyereket kell-e buzdítani a be
szédre és szájról olvasásra, vagy elég, ha csak 
jelelni tanul meg? A fiatalabb siket emberek a 
mindennapi kommunikációban jobban szeretnek 
jelbeszédet használni, még ha ez a saját gesztu
saikból áll is össze, ez azonban nem jellemzi azo
kat, akik felnőtt korukban veszítették el a hallásu
kat.

A könyvtárosoknak legelőször azt kell megta
nulniuk, hogy nincs tipikus siket ember, lehet, 
hogy minden könyvtárhasználóval más és más 
kommunikációs technikát kell alkalmazni.

Ha siket ember jön a könyvtárba, az első kér
dés a következő: tud-e szájról olvasni? Vannak, 
akik olyan jól olvasnak szájról, hogy alig lehet 
észrevenni, hogy nem hallanak. Mások viszont 
nincsenek birtokában ennek a képességnek. A 
hallókészülék hordása nem mindig jelenti azt, 
hogy viselője a készülék segítségével jól hall. Sok 
esetben a háttérzaj, amit a készülék felerősít, 
szinte lehetetlenné teszi a személyes kontaktust.

Az alábbi kommunikációs formákat lehet 
használni:

1. Beszéd és arcmimika
A teljesen siket ember nem hallja a hangot, 

akármilyen hangosan beszélnek hozzá. Ezért
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nem segít, ha közelebb hajolnak hozzá, sőt ez 
még azt a lehetőséget is megszünteti, hogy 
szájról olvashasson. Az arcmimika -  gesztusok
kal kiegészítve -  sokat segít abban, hogy sikeres 
legyen az „üzenet közvetítése”. Ez utóbbi eset
ben félre kell tenni a szégyenérzést és ellenér
zést az erős arckifejezések miatt.

2. Szájról olvasás
Ennél a módszernél egyszerű, jól ismert sza

vakat kell használni, nem szabad hirtelen témát 
váltani. Rövid mondatokban kell beszélni, és a 
kulcsszavakat többször meg kell ismételni. A 
szájról olvasás fárasztja a beszélőt, és sok időt 
vesz igénybe, de a könyvtári környezet -  a meg
felelő világítás, a viszonylag kevés zavaró, figyel
met elvonó körülmény -  segíti, sőt elősegíti a 
használatát.

3. Jel nyelv
A gesztikuláció igen természetes kifejezési 

forma. Az amerikai jel nyelvet a 19. században 
alakították ki a francia jel nyelvből. Először 
William Stokoe, a Cornell Egyetem kutatója írta le 
az 1970-es években. A nyelv az ujjak, a kezek, az 
arc és a testmozgások együtteséből áll. Haszná
latát és megtanulását szótárak és módszertani 
anyagok segítik. A szimultán kommunikáció a jel 
nyelv és az ujjakkal formált betűk együttes 
használata. Ebben a kommunikációs fajtában a 
szószerkezetek és a szavak sorrendje közel áll a 
beszélt angol nyelvhez.

A jelelés megtanulása:A jelelést az általános
iskolákban, főiskolákon, egyetemeken és külön
böző, a siketek számára létesített szervezetek
ben oktatják. Az oktatást és a tanulást tan
könyvek, szótárak, képes szótárak segítik. Az ál
talános szótárak mellett igen sok a szakszótár is. 
Ezek a kiadványok mind a könyvesboltokban, 
mind a könyvtárakban megtalálhatóak. A nyelv 
megtanulása ugyanakkor -  mint minden idegen 
nyelvé -  erőfeszítést igényel.

4. Kommunikáció írással
A közlés legjobb módszere, különösképpen, 

ha részletes és pontos információt kell átadni. 
Miután a jelelés szórendje különbözik a beszélt 
angol nyelvétől, ez nehézséget jelent azok szá
mára, akiknek az angol csak második nyelvük. A 
körülírás és a rákérdezés segíthet tisztázni és 
pontosabbá tenni a fogalmakat.

A pontos kommunikáció érdekében megfele
lő feltételeket kell kialakítani. Fontos a jó világítás, 
a beszélők megfelelő elhelyezkedése.

A közlőnek úgy kell elhelyezkednie, hogy:

-  a fény közvetlenül megvilágítsa az arcát;
-  az arca egyszintben vagy kicsit magasab

ban legyen, mint a partneré;
-  ki lehessen alakítani a szemkontaktust.

A kommunikáció sikerességét a következő 
tényezők segíthetik:

-  jelezni kell, ha kommunikálni kívánunk vala
kivel, a karja vagy a válla érintésével; gyen
géden a fény felé kell fordítani,

-  a megszokott hangerősséggel kell beszélni, 
nem szabad kiabálni. A kiabálás zavarja a 
többi könyvtárhasználót, és feleslegesen rá
irányítja a figyelmet a sérült emberre,

-  a szavakat érthetően kell kiejteni, de nem 
kell eltúlozni az artikulációt; a túlzó artikulá
ció megváltoztatja a száj mozgását, és ne
hezíti a szavak leolvasását; nem szabad 
motyogni, egyenletes sebességgel kell be
szélni, nem túl gyorsan és nem túl lassan,

-  ha szükséges, egy-egy szót meg kell ma
gyarázni, körül kell írni, ha így sem sikerül a 
szó megértése, szinonimákat kell mondani, 
de használni lehet a betűk ujjal formálását 
vagy az írásbeli közlést is,

-  a megértés érdekében gesztusokkal segít
sük a közlést,

-  nem szabad beszéd közben rágógumit rág
ni, és lehetőség szerint sem a testünket, 
sem a fejünket ne mozgassuk.

Amennyiben a könyvtáros több kommuniká
ciós formát is tud, meg kell kérdeznie a könyv
tárhasználót, hogy melyiket választja.

A siket könyvtárhasználók megismerésének 
a kommunikáció elsajátításának az a célja, hogy 
a hallássérültek számára minél több és korsze
rűbb könyvtári szolgáltatást nyújthassunk. A szol
gáltatások megszervezésének előfeltétele a 
megfelelően kialakított könyvtári állomány.

A könyvtár állományának kialakítása a sike
tek számára3,4

A gyűjtemény kialakítását az igények és az 
elképzelések, illetve a pénzügyi lehetőségek és 
korlátok szabják meg. Ennek a speciális rétegnek 
ugyanolyan megfontolásokkal kell szerzemé- 
nyezni, mint általában az egészségesek számá
ra. A szerzeményezésnek sokrétűnek kell lennie, 
a gyűjteménynek minden használói igényt ki keli
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tudnia elégíteni. A használók alapvetően két cso
portra oszthatók:

♦ a siket könyvtárhasználók, akik tanulni, 
szórakozni stb. akarnak a dokumentu
mokból

♦ azok, akik a siketekkel kapcsolatban van
nak -  családtagok, oktatók stb. - ,  és ró
luk akarnak többet megtudni.

A két használói csoport kétféle igényt jelent. A 
csoportokon belül egyébként ugyanannyiféle 
egyéb kívánsággal lehet találkozni, mint az átla
gos könyvtárhasználók körében.

A szerzeményezés tekintetében akkor a leg
kisebb a probléma, ha a könyvtár , a sike
tekről szóló, a témakörrel kapcsolatos dokumen
tumot megvásárol. Ilyen helyzetben az Egyesült 
Államokban csupán a washingtoni Gallaudet 
Egyetem könyvtára van. A többi könyvtárnak 
funkciója szerint -  tehát a könyvtár típusának 
megfelelő szerzeményezési politika szerint - ,  és 
az anyagi lehetőségei szerint kell szelektálnia. 
Erre a területre is érvényes az általános tapasz
talat, hogy minél korszerűbb, frissebb a könyv, 
minél újszerűbb információhordozón van az infor
máció, a dokumentum annál drágább. Ezért nagy 
jelentőségük van azoknak a bibliográfiáknak, ál
lománygyarapítási tanácsadóknak, amelyek erről 
a területről is tájékoztatnak. Ezek közül ki kell 
emelni a Books in Print-et, amelyben a következő 
tárgyszavakhoz csoportosították a témakör köny
veit:
-  deafness (sikétség)
-  deaf-maens of communication (siketek kom

munikációs eszközei)
-  deaf, books for the (könyvek siketeknek).

Siketek számára szóló szépirodalmi könyve
ket nem regisztrál a Books in Print, A siket felnőt
tek és gyerekek számára az 1970-es évektől 
kezdve adnak ki olyan antológiákat, szakbiblio
gráfiákat, amelyek egy-egy témakör irodalmát tar
talmazzák.

1847 óta jelenik meg az Amerikai Siketek 
Évkönyve, amely minden, a siketek számára fon
tos információt, címjegyzéket tartalmaz. Segítő 
eszköze az állománygyarapító könyvtárosnak a 
siketekkel foglalkozó valamennyi oktatási in
tézmény, szervezet is. Az oktatási intézmények 
könyvtárai akár referencia-helyet is jelenthetnek.

Külön számba kell venni azokat a folyói
ratokat, amelyek ezzel a témakörrel foglalkoznak, 
a siketek számára íródnak, mint a Silent News (A 
csend hírei), a Deaf Life (A siket élet).

A számítógépes adatbázisok közül a téma 
szempontjából az ERIC a leghasználhatóbb, eb
ben található a siketséggel és a hallássérüléssel 
kapcsolatos legtöbb információ.

Az olvasásra nevelésnek, a könyv megsze
rettetésének az egészséges emberek esetében 
is a gyermekkorban kell kezdődnie, a hallásérült 
vagy siket gyerekeknél is így van, talán még foko
zottabban is.

Nem túloz az ismert mondás, mely szerint 
csak a legjobb elég jó a gyerekeknek. Ez érvé
nyes a könyvekre is.

A siket gyerekek számára talán még fonto
sabb a mese, a mesés történet, mint az egész
ségeknek. Érzelmi életük fejlődéséhez, kapcsola
taik kialakításához nélkülözhetetlenek; önmaguk 
és a világ megismerésének eszközei. Azoknak a 
könyvtáraknak, amelyekben hallássérült gyere
kekkel foglalkoznak, ilyen típusú műveket kell be
szerezni. Az állománygyarapításnál az a mérle
gelendő szempont, hogy az irodalmi mű, mennyi
re adható át -  jelelés vagy szájról olvasás 
segítségével -  a gyerekeknek. Mit kell szó szerint 
közvetíteni és mikor elég a tartalmi ismertetés? A 
műveket ilyen szempontból is meg kell ismerniük 
a könyvtárosoknak. A szerzeményezés tehát szo
rosan összefügg a későbbi könyvtári szolgáltatá
sokkal.

A mesék, mesés történetek a jelelés szem
pontjából a következő feladatot jelentik a jelelő 
vagy a fordító számára:

1. Az irodalmi mesék (pl. Andersen meséi) 
esetében minden szónak fontos jelentése van, 
egy-egy szó megváltoztatása akár a mese értel
mét is befolyásolhatja. Ezért az ilyen műveket 
írásban kell közvetíteni.

2. A tündérmese -  szemben az irodalmi me
sével -  narratív műfaj. Közlése jeleléssel vagy 
egyéb, a szóbeli kommunikációnak megfelelő 
közlési formával történik.

3. A népmesék, a mitológiai mesék, a törté
nelmi legendák szintén narratív műfajok.

A könyvek kiválasztásakor -  az előbbieken 
kívül -  a következő öt szempontot kell figyelembe 
venni:

1. A kiadvány megfelelő minőségű legyen. 
Lehetőség szerint ne a most divatos, számító
géppel hibásan előállított, a konzumkultúrát köz
vetítő kiadványokat vegyenek a könyvtárak. Miu
tán a könyv külső megjelenésének ebben az 
esetben nagy jelentősége van, fokozottabban ke
rüljék az ízlésromboló, silány kiállítású könyveket.
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2. A gyűjteményes munkák helyett egyedi ki
adványokat vásároljanak. A könyvtáraknak anto
lógiákra is szükségük van, de a későbbi gyerek
foglalkozások szempontjából, a gyerekek önálló 
könyvhasználata szempontjából megfelelőbbek 
az egyedi kiadványok.

3. A mű nyelve egyezzék meg a köznyelvvel. 
A könyv nyelve legyen könnyen fordítható, ne 
használjon szlenget, dialektust.

4. Előnyben kell részesíteni azokat a műve
ket, ahol mind a szövegben, mind az illusztrációk
ban sok az ismétlés.

5. A mű legyen alkalmas többszöri fordításra 
(angolról-jelelés).

A filmek és videókazetták szerepe a siketek 
könyvtári ellátásában5

A siketek számára kialakítandó állományban 
-  mind a gyerekek, mind a felnőttek számára -  je
lentős helyet kell kapniok a filmeknek és a videó
kazettáknak.

A némafilmek korszaka (1893-1929) az ame
rikai siketek közösségének fontos korszaka volt. 
A filmek szórakozási, kulturálódási és oktatási le
hetőségeket jelentettek. A hangosfilmek megjele
nése megnehezítette, hogy a filmekben közölt 
„üzenet” eljusson a hallássérültekhez, de az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy ezt az informálódási le
hetőséget nem szabad veszni hagyni. Különös
képpen felhívta erre a figyelmet a siketek és hal
láskárosultak egyre növekvő száma: jelenleg a la
kosság 10%-a hallássérült. (A némafilmek 
jelentősége azokban a szituációkban maradt 
meg, ahol egy közvetítő -  például a tanár az 
osztályban -  el tudja magyarázni, hogy miről szól 
a film.)

A hangosfilmeket a feliratozás teszi használ
hatóvá a siketek számára. Feliratos hangosfilme
ket 1950-től állítanak elő. Ekkor hozták létre -  ál
lami támogatásból -  a Siketek Feliratos Filmjeiért 
című nonprofit szervezetet, amely elkezdte a han
gos filmek feliratozását. Az 1958-ban megjelent 
törvény, a Public Law a feliratos filmek előállítását 
az Egyesült Államok egészére kötelezővé tette. A 
törvény a következőkben határozta meg a felira
tos filmek célját:

1. a siketek is legyenek képesek megérteni 
azokat a filmeket, amelyek a halló emberek szá

mára általánosságban vagy kulturális szempont
ból fontosak,

2. nyújtsanak kulturális és oktatási tapasz
talatokat a siketeknek, hogy jobban kötődjenek 
környezetükhöz, az őket körülvevő világhoz,

3. közöljenek olyan információkat, tapasz
talatokat, amelyek a siketek egymás közötti 
kapcsolatában hasznosíthatók.

Az 1985. évi Public Law szerint a Siketek Fel
iratos Filmjeiért című szervezet azért felelős, 
hogy:

♦ folyamatosan gyarapítsa az állományát 
vásárlás és ajándékozás útján,

♦ végezze a filmek feliratozását,
♦ az egész országra kiterjedően lássa el fil

mekkel a siketek iskoláit, regionális és 
helyi központjait,

♦ a filmekből a Library of Congress számá
ra -  a kötelespéldány rendelkezés értel
mében -  adjon át egy-egy példányt,

♦ a saját érdekében használja fel más szer
vezetek szolgáltatásait,

♦ működjék együtt önkéntes és hivatalos 
szervezetekkel, egyénekkel és intézetek
kel.

A hangosfilmek közül a Siketek Országos 
Szövetsége, a NAD választja ki, hogy melyeket 
feliratozzák. A feliratos filmeknek és videóknak 
két nagy csoportját a játékfilmek és az oktatási fil
mek alkotják.

A játékfilmek feliratozása lassan készül, nem 
követi a feliratos játékfilmek használatának követ
hető növekedését. A megnövekedett igényeknek 
az az oka, hogy egyéb használói rétegek is szíve
sen kölcsönzik, nézik ezeket a dokumentumokat 
(nyelvet tanulók, nem angol anyanyelvűek, az 
idős vagy beteg könyvtárhasználók stb.). (Óha
tatlanul kínálkozik, hogy párhuzamot vonjunk a 
feliratozott filmek és a hangoskönyvek között. 
Mindkét dokumentumtípust az egészségileg hát
rányos helyzetűek számára szerzeményezik a 
könyvtárak, és mind a kazettákat, mind a filmeket 
jóval szélesebb körben használják, mint amire 
eredetileg készültek.)

A hallássérültek oktatásában elsődleges sze
repe van a feliratozott oktató filmeknek. Tanárok 
és média szakértők döntik el, hogy az oktató fil
mek tízezrei közül melyeket lássák el felirattal.

Bár a filmek iránti kereslet -  az említett három 
használói réteg körében -  láthatóan nő, a könyv
tárak nem propagálják eléggé ezt a fajta doku
mentumtípust, sok potenciális használó nem tud
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arról, hogy a könyvtárak ilyen típusú filmeket is 
gyűjtenek.

A siketek és a hallássérültek könyvtári ellátása6

A hallássérült vagy siket főiskolások, egyete
misták, a számukra létesített felsőoktatási in
tézményekben és könyvtáraikban -  a Gaudet 
University Washingtonban, a National Technical 
Institute for the Deaf Rochesterben és a Califor
nia State University Northridge-ben -  speciálisan 
képzett könyvtárosokkal és oktatókkal, speciális 
programokkal és készülékekkel találkoznak.

A hallássérült fiatalok száma azonban egyre 
nő, és így az igény is növekszik, hogy minél több 
főiskolára és egyetemre járhassanak, és használ
hassák a könyvtárat is. A könyvtáraknak tehát ki 
kell alakítaniok az ilyen használók számára nyúj
tandó speciális szolgáltatásokat. A cél az, hogy a 
hallássérültek előbb-utóbb minden könyvtártípust 
használhassanak, ismerjék meg a könyvtári for
rásokat és a könyvtári szolgáltatásokat.

Bár a könyvtárismeretek oktatását az általá
nos iskolában kell elkezdeni, mégis sokszor ke
rülnek úgy főiskolára a hallgatók, hogy még a ka
talógust sem tudják használni. A könyvtár első és 
legfontosabb feladata a könyvtárhasználati isme
retek megtanítása. Ez történhet csoportos és 
egyéni oktatás keretében.

Könyvtárbemutatás csoportok számára

Az ismeretek átadásának megkezdése előtt 
meg kell tudni, hogy milyen a hallgatók olvasási 
készsége, vannak-e könyvtári tapasztalataik és 
milyenek? A csoport maximális létszáma legfel
jebb 10 fő legyen, ugyanis minél kevesebben 
vannak egyszerre, annál könnyebb a személyen
kénti kontaktus kialakítása. A bemutatást szá
mos, erre a célra készült szemléltető eszközzel, 
írásos ismertetővel kell illusztrálni. A következők
re kell ügyelni:

1. A hallgatókat végig kell vezetni -  mindent 
megmagyarázva -  azon az útvonalon, amelyet 
könyvtárhasználóként meg fog tenni, ha könyvet 
akar kölcsönözni, vagy információhoz akar jutni. 
Meg kell ismertetni velük a katalógust, a másoló

gépet, minden olyan eszközt, amelynek a 
használatára szükségük lehet.

írásos anyagokat kell kézbeadni a könyv
tárban lévő dokumentumok elhelyezéséről, az 
eszközök használatáról.

3. Az általános ismeretek átadása mellett 
mindig érdemes egy-egy témakört bővebben 
részletezni.

4. Ügyelni kell, hogy a nyilvánvalónak tűnő is
meretekről is szó essék. A könyvtári kutatáshoz 
szükséges segédeszközök használatát -  bibliog
ráfiák, referensz művek stb. -  részletesen és na
gyon egyértelműen kell elmagyarázni.

5. Lassan kell beszélni, ügyelve a szemkon
taktusra.

6. Az elmondottakat írásban is át kell adni.
7. Az előadás közben és az előadás után is 

kérdésekkel kell tájékozódni, hogy hányán és 
mennyire értették meg az elmondottakat.

8. Egy-egy csoport számára többször célsze
rű előadást tartani, de egyszerre csak kevés in
formációt érdemes közölni.

Könyvtárbemutatás egy-egy hallgató számára

Ez az informális ismertetési mód éppen any- 
nyira hatékony, mint a csoportos. Ilyen esetekben 
a hallgató egyéni érdeklődését jobban figyelembe 
lehet venni. A bemutatás módszere nagyjából 
megegyezik az előzőével, de több időt lehet fordí
tani egy-egy témakörre, pl. a cédulakatalógusok 
vagy az online katalógus részletesebb bemutatá
sára. Ha a hallgatóval másképp nem lehet kom
munikálni, az írásos közlési formát kell használni, 
a kérdéseket is írásban érdemes feltenni.

Mind az egyéni, mind a csoportos foglal
kozások mellett szükséges tanszékenként is 
népszerűsíteni a könyvtár szolgáltatásait. A 
könyvtárról szóló ismertetőkben fel kell hívni a fi
gyelmet a siketek számára nyújtandó szolgáltatá
sokra is. Ehhez írásos anyagok kellenek, és eze
ket az írásos könyvtárismertetőket szórólapként 
mindenüvé el kell juttatni. Példaként álljon itt egy 
részlet egy könyvtári ismertetőből, ami a siketek 
számára íródott:

„AKÖNYVTÁROS SEGÍTI ÖNT!
A könyvtárosok segítőkész emberek. Meg

mutatják, hogy miképpen kell a könyvtárat 
használni. Segítenek az Ön speciális problémái
nak megoldásában.
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Kérdezze őket!
A legtöbb könyvtáros szakértő egy-egy téma

körben (művészet, tudomány, üzleti ügyek stb.). 
Melanie Norton könyvtáros feladata az, hogy a si
ket főiskolai hallgatókat segítse a könyvtár 
használatában. Melanie-t 8.30-16.30 között lehet 
megtalálni a könyvtárban... Ha nincs itt, akkor se 
aggódjon. Bármelyik könyvtáros szívesen segít 
Önnek!"

A siketeknek szóló könyvtári ismertetők egy- 
egy, a könyvtár használata szempontjából elen
gedhetetlenül szükséges szó, -  mikrofilm, kötet, 
könyvtárközi kölcsönzés, katalógus stb. -  foneti
kus kiejtését is megadja.

Az írásos ismertetőknek, a könyvtárhaszná
lati foglalkozásoknak az a célja, hogy az ismere
tek megszerzésén kívül, a könyvtárról alkotott 
kép is megváltozzék. A könyvtár ne legyen olyan, 
ahol a siketek rosszul érzik magukat, ahol fruszt- 
rálódnak. A könyvtár -  a felkészült és empatikus 
könyvtárosok segítségével -  a társadalmi in
tegrálódás egyik legfontosabb helye lehet, és kell 
hogy az legyen.

Ennek a célnak a megvalósítását segíti az
1987-ben megjelent Irányelvek a hallássérültek 
könyvtári ellátására (Guidelines for Libraries Ser
ving Persone with Hearing Impairment) című ki
advány7.

Jóllehet az irányelvek nem kötelező érvényű
ek, de tájékoztatják a fenntartókat, a könyvtárpoli
tika új irányairól, és a könyvtárosokat egy-egy új 
szolgáltatás kialakításának és megszervezésé
nek módozatairól.

Az irányelv a következőket határozza meg:
A hallássérültek számára biztosítani kell:
♦ a hozzáférést a könyvtári szolgáltatások 

ugyanolyan széles skálájához, mint amit 
az egészségesek vehetnek igénybe. En
nek érdekében a szolgáltatásokat szá
mukra is használhatóvá kell tenni;

♦ a jó atmoszférájú, barátságos könyvtári 
környezetet;

♦ hogy részt vehessenek a könyvtárat érin
tő döntésekben, éppúgy mint a többi 
könyvtárhasználó.

1. A könyvtár állományalakítási fejlesztésé
nek ki kell terjednie a fizikailag hátrányos helyze
tűek igényeire és szolgáltatási rendszerére is.

2. A könyvtárosoknak lehetővé kell tenni, 
hogy a helyi, a regionális és állami dokumentu

mokat és szolgáltatásokat éppen úgy használ
hassák, mint az országos könyvtári rendszerét.

3. A könyvtári szolgáltatásokat a siketek szá
mára éppen úgy elérhetővé kell tenni, mint a ke
véssé nagyothallók számára.

4. A hallássérültek és a családtagjaik speciá
lis igényeinek és a könyvtár „válaszainak” meg 
kell jelennie a könyvtári ismertetőkben, kiadvá
nyokban. A könyvtár az információs, szórakozta
tási, oktatási és kulturális lehetőségeiről írásban 
tájékoztassa a hallássérülteket, és az írásos 
anyagokat minden olyan munkahelyre, ahol hal
lássérültek dolgoznak, juttassa el.

4.1 A dokumentumokat és a szolgáltatásokat 
a hallássérült gyerekek szülei számára is hozzá
férhetővé kell tenni.

4.2 A gyűjteménynek a siketek oktatásával 
kapcsolatos minden dokumentumot tartalmaznia 
kell, és

4.3 a siketséggel kapcsolatos általános mű
veket, jogszabályokat, a siket kultúrával és örök
séggel foglalkozó dokumentumokat, továbbá

4.4 a jeleléssel kapcsolatos kiadványokat -  
tankönyveket, szótárakat, valamint

4.5 a témával kapcsolatos módszertani anya
gokat.

4.6 A fentebbi témák folyóiratait is gyűjteni 
kell.

4.7 Az információs adatbázisban minden 
olyan közhasznú információnak meg kell lennie, 
ami releváns lehet (szervezetek, technikai eszkö
zök, szociális szolgáltatások stb.)

4.8 A feliratos filmek és videók szolgáltatását 
minél egyszerűbbé kell tenni, a dokumentumokat 
a katalógusban fel kell tárni.

4.9 A feliratos filmcsíkokat és egyéb vizuális 
dokumentumokat is szolgáltatni kell.

4.10 A személyi számítógép használatával 
kapcsolatos irodalmat ott kell elhelyezni a hallás- 
sérültek számára, ahol a gépek is találhatók, a 
használat oktatását is meg kell szervezni.

4.11 A különböző telekommunikációs eszkö
zök használatát (dekóderes televíziókészülék, te
letelefon) biztosítani kell.

5. Olyan egyéni és csoportos programokat 
kell szervezni, amelyek fejlesztik a hallássérültek 
kommunikációs készségeit és felkészítik őket az 
egész életre szóló tanulásra.

6. Alternatív megoldásokat kell javasolni 
azoknak, akik önállóan nem tudják a könyvtárat 
használni, pl. szervezetek, intézetek bevonásával.
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7. A könyvtárnak támogatnia kell és együtt 
kell működnie a hallássérültekkel foglalkozó szer
vezetekkel, egyesületekkel.

8. A könyvtár használatát úgy kell kialakítani, 
hogy a hallássérültek önállóan igénybe vehessék 
azokat. Ügyelni kell arra, hogy az épületben a tűz
jelzést ne csak hang jelezze, legyenek text-telefo- 
nok, a siket-vezető kutyákat engedjék be a 
könyvtárba, szervezzék meg a siketek könyv
tárhasználatának oktatását.

8. Meg kell szervezni a könyvtárosok to
vábbképzését ezen a területen annak érdekében, 
hogy a könyvtárosok felkészülten és empatiku
sán tudjanak foglalkozni a hallássérültekkel.

10. A könyvtáraknak mindenütt reklámozniuk 
kell ezt a tevékenységüket.

11. A könyvtáraknak olyan kiadványokat kell 
készíteniük és olyan programokat szervezniük, 
hogy a társadalom többi tagja is jobban megértse 
és elfogadja hallássérült társaikat.
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SZÓRAKOZOTT KÖNYVTÁRI BÜROKRATÁK Amerikában is akadnak, az előkelő' Yale Ecetem könyvtárában 
is. Innen érkezett 1993 végén egy reklamáció ,A Német Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériuma, 
Bonn” címre: panaszolják, hogy három éve egyetlen számot sem kaptak az NDK Külügyminisztériumának 

diplomáciai értesítőjéből, s kérik, hogy állományuk komplettsége érdekében utólag küldjék meg a kimaradt
számokat.

(DBI-Pressespiegel, 1993. dec.)

ISMERETLEN MOZART-KOTTAKÉZIRAT került a tübingeni Egyetemi Könyvtárba -  az eleje egy Bach erős 
hatását mutató, 1782-ben keletkezett, zongorára írt fúgának, amelynek eddig csak a vége volt meg. A

közepe még mindig lappang.
(DBI-Pressespiegel, 1993. aug.)
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Franciaországi 
könyvtárak és 

médiatárak

Egy tanulmányút tapasztalatai

Pálvölgyi Mihály -  Moson Péter

A Pannónia TEMPUS távoktatási ún. JEP 
projekt keretében 1993 júniusában egy hónapot 
töltöttünk Franciaországban a nyitott- és távtanu
lás módszereinek tanulmányozásával1 a CESI 
(Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, mér
nöktovábbképző intézmény) szervezésében. Ez 
idő alatt, a szorosabban vett programon túl, mó
dunk volt arra, hogy számos könyvtárral, média
tárral, pedagógiai forrásközponttal, vállalati szoft
vertárral, illetve önképző s továbbképző központ
tal ismerkedjünk meg.

Személyesen is tapasztalatokat gyűjthettünk 
a francia könyvtári, információs rendszerben be
következett változásokról (melyekről Magyaror
szágon is számos tanulmány, ismertetés jelent 
meg), a közkönyvtárak állami irányítás alól hely- 
hatósági irányítás alá kerülésével (80-as évek), a 
centralizáció és decentralizáció új formáinak ki
alakulásával, valamint az informatikai fejlesztés
sel összefüggésben.

A tanulmányút céljából következően azt is 
vizsgáltuk, hogyan tesznek eleget a különböző tí
pusú könyvtárak a nyitott tanulás, továbbképzés 
stb. igényeinek.

Elsősorban párizsi könyvtárakat látogattunk 
meg (a Pompidou Központ Nyilvános Tájékoztató 
Könyvtárát, az Orsay Múzeum Médiatárát, a Cité 
Médiatárát, a Renault Művek önképző- és to
vábbképző központját, egy általános pedagógiai

forrásközpontot, az APP-ot, továbbá a Francia Ál
lamvasutak egyik képzőközpontját), de megte
kinthettük a Caeni Városi Könyvtárat is, mely jól 
illusztrálta a fent vázolt tendenciákat.

A Pompidou Központ Nyilvános Tájékoztató 
Könyvtára

A Pompidou Központ meglátogatása szinte 
„kötelező” jellegű a Párizsba kerülő információs 
szakembereknek..., bár Magyarországon már 
számos tanulmány, híradás, ismertetés jelent 
meg róla, amelyekből képet alkothattunk a 
használat feltételeiről, körülményeiről2, a teljes 
mozgásszabadságról és zaklatásnélküliségről, az 
otthonosságról, a szupermarket-típusú önkiszol
gálásról3, de a szabadsággal való visszaélésről, 
a lopásokról, az elektronikus biztonsági rendszer 
kijátszásáról, a korlátozásmentes használattal 
összefüggő zsúfoltságról is4.

Az agyonstrapált másológépeket, a karban
tartással kapcsolatos problémákat látva, mi is lát
tunk arra utaló jeleket, hogy bizonyos értelemben 
„elnyűtté" vált, és megújításra szorul a Központ.

Ugyanakkor a személyes tájékozódás és a 
kapott ismertetők alapján áttekinthettük a leg
újabb évek fejleményeit, a fejlődés, változás meg
határozó irányát.

A Pompidou Központ világszerte ismert kultu
rális, művészeti intézmény. Szolgáltatásai sokré
tűek és átfogóak a térítésmentesektől (könyvek, 
más médiák helybeni használata) a térítésesekig 
(adatbázisok lekérdezése, kiállítások, zenei, 
tánc-, irodalmi, színpadi, képzőművészeti stb. 
rendezvények látogatása). A Központ programjai
val is hangsúlyozza a „multimédiális” jelleget, s a 
kultúraközvetítés, „tesztelés”, az alkotás, kutatás, 
a kreativitás kibontakoztatásának színhelye.

A Pompidou Központ Nyilvános Tájékoztató 
Könyvtára (BPI, Bibliothéque Public d’lnforma- 
tion) Párizs legnagyobb közművelődési könyv
tára. A közel fél millió kötet könyv mellett gyűjti az 
av-dokumentumokat, a videókazettákat, a diafil
meket, a hangkazettákat, hanglemezeket. Egyik 
erőssége a zenei médiatári részleg, melynek fela
data a zenei információk szolgáltatása, a zenei 
dokumentumok rendelkezésre bocsátása (be
leértve kb. 7 ezer zenei könyvet, 50 zenei folyói
ratot, 2500 kottát, 10 ezer hanglemezt és CD-t, 
160 CD-videófilmet, 150 mozgófilmet), az ahhoz
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szükséges technikai feltételekkel (28 önkiszolgá
ló lemezjátszó, 3 CD lejátszó, 4 videólejátszó). A 
gyermekkönyvtárban az ifjú olvasók szintén köny
vek, filmek, videó- és magnókazetták, számítógé
pes szoftverek között „nőhetnek fel”. A Salle d’Ac- 
tualité-ban a könyvújdonságok mellett ott vannak 
a frissen megjelent lemezek, újságok, folyóiratok 
stb., és mindennapos lehetőség az írókkal, tudó
sokkal való szervezett találkozás.

A nyelvtanulási részlegben (pl. a Bonjour Sa
lut gyűjtemény esetében) jól érzékelhető Francia- 
országban is a nyelvtanulási láz, az angol „ural
kodó szerepe”, de mellette feltűnő az az érdeklő
dés is, amelyet a látogatók a frankofon 
országokban beszélt nyelvek iránt tanúsítanak, a 
hangsúlyt a szóbeli kommunikációs készségek 
fejlesztésére helyezve.

Az emberi civilizációt, az egyes régiók, népek 
civilizációját videolemezek segítségével ismer
hetjük meg, pontosabban csak betekintést nyer
hetünk azokba, hiszen a magyarországit megte
kintve úgy tűnt, még elég hiányos és egzotikus az 
összeállítók Magyarországról kialakult képe (csi
kósok, gulyások, szénégetők stb.).

Az utóbbi években erősen megnövekedett a 
kurrens időszaki kiadványok iránti igény. A BPI- 
ben ezt úgy elégítik ki, hogy a nyomtatott példá
nyok és a már korábban is rendelkezésre álló 
mikrofilmek mellett egyre több időszaki kiadvány 
kerül CD-ROM-ra. A CCN (Catalogue Collectif 
National) des Revues Frangaises et Étrangers (a 
francia könyvtárakban megtalálható francia és 
külföldi folyóiratok központi katalógusa) ugyan
csaktanulmányozható CD-ROM-on.

A BPI-ben jelenleg 2400 francia és külföldi 
időszaki kiadvány, folyóirat férhető hozzá, nyom
tatott, mikrofilmes, vagy/és CD-ROM változatban. 
Nagyon kedvelt a Le Monde teljes szövegű adat
bázisa CD-ROM-on. Olyan, a különböző időszaki 
kiadványokból válogató adatbázis is hozzáférhe
tő, mint a LOGOS és a DELPHES. Az előbbit a 
Documentation Frangaise, az utóbbit a Chambre 
de Commerce adja ki.

Térítésmentesen tanulmányozható a PAS
CAL CD-ROM bibliográfiai adatbázis is, a műsza
ki-tudományos publikációkról adván számot (a 
CNRS -  Centre National de la Recherche Scien
tific adja ki). A Cité Médiatárához hasonlóan a 
Pompidou Központ is a GEAC rendszert használ
ja, s ebben különbözik a párizsi könyvtári hálózat 
többi könyvtárától, ahol a CLSI cég LIBS 100 
rendszerét vezették, illetve vezetik be.

A BPI katalógusa a Minitelen5 keresztül is 
igénybe vehető online módon, tértől és időtől füg
getlenül. A BPI-ben lehetőség van természetesen 
külső adatbázisok tanulmányozására, az azok
ban való keresésre, de ezért térítési díjat kell fi
zetni.

Tapasztalataink alapján megerősíthetjük, 
hogy érvényesül a használóközpontúság, amely
re a fentebb hivatkozott cikkek, tanulmányok, is
mertetések is utalnak.

Az információhoz való szabad, formalitások 
nélküli hozzáférés a jellemző a könyvtár minden 
tevékenységére. Tájékoztató szórólapjai az ak
tuális témákban való eligazodáshoz adnak segít
séget (látogatásunk időpontjában ezek: a pálya- 
választás, elhelyezkedés, idegen nyelvek tanulá
sa, törvények, jogszabályok útvesztőiben való 
eligazodás; valamint a régiók iránt megnöveke
dett érdeklődést tükröző kiadványok). A Könyvtár 
a megszokott, stabil szolgáltatások mellett igyek
szik mindig újat, aktuálisat is nyújtani, pl. tanúi le
hettünk a PC Nathan mikroszámítógépes szoft
ver-bemutatónak, (PC Globe, PC Universe, PC 
Corps Humain, Bureau Magique stb.). A Könyvtár 
nagy hangsúlyt helyez arra, hogy szolgáltatásait 
minél jobban megismertesse használóival, külö
nös tekintettel olyan új termékekre, szolgáltatá
sokra, mint az online katalógus, illetve a CD- 
ROM. Erre rendszeresen visszatérő formában, 
de egyedi igény esetében is van mód.

A Pompidou Központ egyik fontos különgyűj- 
teménye a szakmai képzéssel, pályaválasztással 
foglalkozik. Különösen a fiatalok körében népsze
rű, hiszen segítséget nyújt az egyes szakmák, 
szakképzési ágak megismerésében, s olyan gya
korlati ismeretek elsajátításában, mint pl. hogyan 
lehet meggyőző szakmai önéletrajzot írni, mik az 
állásvadászat hatékony módjai stb. Két országos 
központ szolgáltatásai vehetők igénybe, a Centre 
d’lnformation et de Documentation Jeunesse (If
júsági Információs és Dokumentációs Központ), 
valamint az ONICEF (Office National d’lnforma
tion sur les Enseignements et les Professions = 
Országos Oktatási és Szakmai Információs Iro
da) jóvoltából.

A Cité Médiatára (Mediathéque de la Cité)

A La Viliette egykori vágóhídjai és állatvására 
helyén több éves munka eredményeképpen
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1986-ban átadták Franciaország legnagyobb ki
állító-, szabadidő- és kongresszusi központját. 55 
hektáron terül el, s az óriási parkon, koncertcsar
nokon, színházon kívül legnagyobb látványossá
ga, „négycsillagos látnivalója”, a Cité (teljes ne
vén Cité des Sciences et de l’lndustrie = tudo
mányos és ipari város).

A Cité a maga 30 ezer m2-nyi területével a tu
domány, a technika, az ipar világát ismerteti meg 
a látogatóival. Naponta tízezrével vonzzák az is
kolás csoportokat, a családokat, az érdeklődőket 
a francia és külföldi turistákat az olyan látványos
ságok, mint az állandó és időszakos kiállítások, 
az akvárium, a planetárium, a tengeralattjáró, a 
Géode (a világ legnagyobb felületű filmvásznával 
ellátott filmszínháza), de a Médiatárat is naponta 
átlagosan mintegy 4 ezren keresik fel.

A Médiatár6 alapterülete 8 ezer m2; 300 ezer 
könyvvel, 2700 időszaki kiadvánnyal, 3 ezer av- 
dokumentummal, 1300 szoftverrel rendelkezik.

A Médiatár munkatársainak száma 160. A lá
togatók kiszolgálását, az online katalógusban 
való keresést 70 terminál, az av-dokumentumok 
használatát pedig 180 av-munkahely segíti.

A Médiatár gyűjtőköre szűkebb, mint a Pom
pidou Központé, s elsősorban a tudományra és 
technikára koncentrálódik. E területen Francia- 
ország legnagyobb nyilvános könyvtára. A hely- 
benhasználat ingyenes. A kölcsönzéshez olvasó
jegyet kell váltani, mely gyermekeknek 50, felnőt
teknek 200, egy családnak pedig 450 frankba 
kerül évente, s kölcsönzésen túl, a különböző 
programok látogatására, helyfoglalásra is feljogo
sít.

A Médiatár nemcsak a modern tudományok 
anyagát gyűjti. Szakrészlege, a Tudománytörté
neti médiatár (Médiathéque d’Histoire de Scien
ces) 80 ezer kötetével, 100 féle időszaki kiad
ványával a 16. századtól a 20. század közepéig 
teszi lehetővé a tudomány és technika történeti, 
filozófiai, szociológiai szempontú tanulmányozását.

A vakok és csökkentlátók igényeit szolgálja a 
Louis Braille-terem, melyben speciális berende
zések révén ők is használhatják a Médiatár 
gazdag gyűjteményét.

A Gyermekmédiatár az 1-14 éveseket segíti a 
tudományok és technika felfedezésében. A köny
vek, albumok, játékok, filmek és számítógépes 
szoftverek egyaránt segítik a tanulást és a kultu
rált kikapcsolódást. A szoftvergyűjteményben a 
logikai, stratégiai gondolkodást segítők dominál
nak.

A Pompidou Központra emlékeztet a Cité az
zal, hogy nagy hangsúlyt helyez az interaktivitás
ra, a kreativitás kibontakoztatására. Ezt szolgál
ják a gyermekváros (Cité des Enfants) játékos 
foglalkozásai, kreatív műhelymunkája, s termé
szetesen médiatári anyagai (könyvek, av-anya- 
gok és számítógépes szoftverek) is.

A Médiatárban gyűjtött, feltárt és rendelke
zésre bocsátott dokumentumok az online kataló
gusban és a Minitelen keresztül is elérhetők, s 
különböző szempontok szerint kereshetők. Az 
online katalógus 70 terminálon keresztül tanul
mányozható, használata egyszerű: menü alapján 
cím, szerző és témakörök szerint történhet a ke
resés.

A Médiatár fontos gyűjteménye a Szoftvertár 
(Didacthéque)7, melynek három részlege van: 1) 
a nyilvános szoftvertár, mely a felnőtt nagyközön
séget szolgálja ki, 2) a szakmai szoftvertár, mely 
az oktatási, képzési, továbbképzési szakemberek 
tájékozódását segíti, valamint 3) a gyermekeket 
szolgáló szoftvertár (ez utóbbi 6 PC-vel és 70 szoft
verrel egyben a gyermekmédiatárnak is része).

♦ A nyilvános szoftvertár heti 16 órában tart 
nyitva, és évente mintegy 20 ezren kere
sik fel, részben önképzési, részben szak
mai képzési céllal. Önkiszolgáló módszer
rel vehető igénybe, 21 PC kompatibilis 
gépen, a középfokú oktatás, illetve felnőtt- 
oktatás szintjén, a tudomány, technika te
rületein (beleértve a kommunikációs, in
formációs technikát is.)

♦ A szakmai szoftvertár (Didacthéque Pro- 
fessionnelle) 1991 márciusában nyílt 
meg, s funkciójában, működésmódjában 
is különbözik a másik két részlegtől. Mű
ködtetése, fenntartása az Országos 
Szakmai Képzési Bizottsággal (Déléga- 
tion á la Formation Professionnelle), vala
mint a multimédiák, szoftver, videodiszk 
és CD-ROM kiadóival kialakított együtt
működés alapján történik; a szoftvertárba 
mintegy letétként bekerül a Franciaor
szágban kiadott oktatószoftverek egy-egy 
példánya, helyben való tanulmányozásra. 
Érce a részlegre fokozottan érvényes, 
hogy az új szellemi termékek tesztelésé
nek a színtere, s működtetésében elen
gedhetetlen a kiadók, gyártók és a média
tár együttműködése.

A képzési, továbbképzési szakemberek 
egyénileg és csoportosan vehetik igénybe a
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szoftvereket, előzetes megbeszélés, helyfoglalás 
alapján. Mintegy 1000 oktatási célú (oktatásban 
felhasználható) szoftver tanulmányozható, tesz
telhető itt, s választható ki az adott célnak, igény
nek megfelelő. Számos szoftver interaktív, lehe
tővé teszi matematikai, kémiai feladatok meg
oldását, vállalati tervek készítését stb. A 
szimulációs programok többek között az adat
bázisok keresésének, irodatechnikai eszközök 
használatának gyakorlását teszik lehetővé.

Népszerűek a szövegszerkesztő, táblázatke
zelő szoftverek s az informatikai programok. A 
szoftvertermékek között nagy hangsúllyal szere
pelnek a nyelvtanulási, informatikai, dokumentá
ciós témakörök is.

A rendelkezésre álló szoftverek adatait elem
ző lapokon írják le, beleértve a bibliográfiai ada
tait (gyártó, kiadó, kiadás éve, ár stb.), a szoftver 
leírását (típusa, célja, potenciális felhasználói, a 
használatához előzetesen megkívánt ismeretek), 
valamint részletes ismertetését (tartalmát, szer
kezetét, részeit), illetve a szoftver használatának 
feltételeit (milyen gépen, milyen konfigurációval 
futtatható). Az elemző lapok a Szoftvertárban ta
nulmányozhatók. Lehetőség van a faxon, postán 
s a Minitelen keresztüli tájékozódásra is, amit 
számos kurrens tájékoztató füzet is segít. A szoft
verek mellett elektronikus könyvek, folyóiratok, 
kiadói katalógusok is rendelkezésre állnak. A 
használók áttekintést nyerhetnek arról is, hogy 
Franciaországban a különböző forrásközpontok 
milyen szolgáltatásokat kínálnak. A legújabb 
szoftverek bemutatására demonstrációs és kon
zultációs napokat szerveznek.

A Cité Médiatárában 450 európai és amerikai 
adatbázis vehető igénybe, megfelelő térítés elle
nében. A tudományos, műszaki, gazdasági és tár
sadalomtudományi adatbázisokhoz a COMETE 
(Cellule d’Orientation vers les Mémoires Techni
ques) szolgáltatás nyújt hozzáférést.

A Médiatár nemcsak az egyéneket, hanem az 
intézményeket és vállalatokat is szolgálja. Külö
nösen fontos a COMETE, s azon keresztül az 
adatbázisok hatékony használatára felkészítő 
használóképzés. Tanácsadást nyújt multimédiás 
gyűjtemények szervezéséhez az av-dokumentu- 
mok, szoftverek kiválasztásához, a nyilvános mé
diatárak működtetéséhez, valamint a szükséges 
információtechnikai eszközök beszerzéséhez. 
Rendszeresen állít össze ajánló jegyzéket.

A Cité Médiatára több más intézménnyel, pl. 
a Továbbképzési célú av-eszközök kutatóköz

pontjával (ORAVEP Observatoire des Ressour- 
ces Audiovisuelles pour l’Education Permanente) 
együttműködve, 1993-ban kiadták a multimédia 
forrásközpontok országos lelőhelyjegyzékét, 
mely a képzést, továbbképzést szolgáló 150 köz
pont pontos nevét, címét, leírását tartalmazza. A 
faktografikus adatokon kívül a kötet tanácsokat 
ad e központok megszervezéséhez, továbbá be
mutat hat részletes esettanulmányt a gyakorlati 
problémák illusztrálására. Természetesen muta
tókat és bibliográfiákat is tartalmaz.

Orsay Múzeum

Az Orsay Múzeum (Musée d’Orsay) elsősor
ban az 1848-1914-es időszak festményeit, szob
rait, fényképeit, építészeti rajzait, képzőművészeti 
alkotásait gyűjti s tárja látogatói elé. E műalkotá
sok, s a művészeti korszakok alaposabb megér
tését segíti a videotéka, audiotéka, a képi adatbá
zisok, a katalógusok és más nyomtatott és av-do- 
kumentációs anyagok, s ezeken felül még a 
múzeum rendkívül gazdag választékú könyves
boltja.

1986-tól használják az IDMO (Images et Do
cuments du Musée d’Orsay) multimédia adatbá
zist, mely az 1847-1914 között keletkezett műal
kotásokat dokumentálja, szöveges és képi infor
mációt ad 27 ezer műről, 8 ezer képről, melyet az 
érdeklődők egyszerre 6 terminálon kérdezhetnek 
le. A terminálok kétképernyősök, az egyiken a 
kép, a másikon a szöveg tanulmányozható, 
használatuk önkiszolgáló módszerrel történik: az 
adatbázisban a műalkotások címe, a művészek 
neve szerint lehet keresni.8

A múzeum napi 6 ezer látogatójából egyes 
adatok szerint átlagosan 126 az, aki naponta leg
alább 6 percig használja a képi adatbázist; más 
számítások szerint évente mintegy 39 ezren ve
szik igénybe.

A „Programme Photographie” szoftver a 20. 
század elejéig ismertet meg a fényképészet fejlő
désével, illusztrált szövegek segítségével.

A Van Gogh, illetve a Degas program segít
ségével megismerhető a nagy művészek élete és 
művészete, képes és szöveges ismertetések 
alapján.

A Ki alkotta? (De qui est-ce?) szoftver a mű
vészeti önképzést, a műalkotások felismerését 
szolgálja azzal, hogy a használónak a képernyőn
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megjelenő műalkotást kell felismernie, és begé
pelnie a művész nevét.

A Múzeum 1992-ben ötéves kutatási szerző
dést kötött a Digital céggel, s eszerint a múzeum
ban nyilvánosan tesztelhetők az elkészült szoft
verek, a két intézmény együttműködik az ember
gép párbeszéd módszertani fejlesztésében, az 
adatbázishasználat, hálózati működés műszaki 
fejlesztésében, és CD-ROM adatbázisok ki- 
fejlesztésében.

A Digitallal közösen interaktív szoftvert dol
goztak ki „Apprendre a voir” (Tanuljuk meg, hogy
szemléljük a műalkotásokat!), mely képelemzé
sek segítségével „felkészít” a műalkotások külön
böző szempontok (szerkezet, megvilágítás, szín, 
tér stb.) szerinti szemléletére, elemzésére. A ké
pek az IDMO adatbázisból származnak.

Az „Encyclopédie” szoftver célja, hogy a láto
gatókat az 1848-1914-es időszak művészetéről, 
művészeti irányzatáról, azok kapcsolatairól tájé
koztassa.

A múzeum részt vesz a RAMA programban 
(Remote Access to Museum Archives), melynek 
célja a múzeumi könyvtárak, archívumok távol
sági elérése, és az európai múzeumok közötti 
elektronikus kommunikációt segítő, RACE prog
ramban (Research and Development in Advance 
Communication for Europe), mely az európai 
partnermúzeumok között az interfészek, kommu
nikációs protokollok alkalmazását segíti.

Az egyedi képzést támogató forrásközpontok 
(APP-k)

A hatalmas könyv- és médiatárak mellett ki
sebb, speciális célú forrásközpontokat is meglá
togattunk. A 80-as évek második felétől kezdve 
Franciaországban mintegy 400, személyre orien
tált tanulási központ (APP = Atelier Pedagogique 
Personalisé) jött létre. Mindegyik egy-egy megha
tározott témakörben személyre, egyénre szabott 
tanulást, önképzést, szakmai képzést tesz lehe
tővé. Az állami és a helyi önkormányzatok közö
sen tartják fenn ezeket, általában heti 30 órában, 
és használatuk a beiratkozott hallgatók számára 
ingyenes.9 A leggyakoribb tárgyak: a francia és 
az angol nyelv, a matematika, a logika és az infor
matika alapjai.

A beiratkozás és felvételi után személyre szó
lóan meghatározott tanulási ütemterv szerint,

kiscsoportos környezetben folyik a tanulás, a for
rásközpontban beszerzett és rendelkezésre álló 
sokféle médium (tanulási útmutató, jegyzet, önel
lenőrzést biztosító feladatsor, videók, hangkazet
ták, szoftverek) alapján. Az eredményes tanulást 
szolgálja az állandóan jelenlevő, jól felkészült 
szakmai konzulens, aki figyelemmel kíséri a hall
gatók munkáját, és szükség esetén segít és irá
nyít. A forrásközpontok elsősorban a fiatalabb 
korosztály továbbtanulási, illetve a munkahelyi el
helyezkedési esélyeinek javítását szolgálják. Az 
állam és a helyi önkormányzatok közösen tartják 
fenn, használatuk a felvett hallgatók számára in
gyenes. A forrásközpont látogatói között sok a 
bevándorló, akik itt segítséget kapnak a beil
leszkedéshez, a francia nyelv és néhány alapvető 
tárgy alaposabb elsajátításához.

E pedagógiai forrásközpontoknak kialakult 
egy olyan változata is, mely a vállalatoknál műkö
dik, és egyaránt szolgálja a vállalat igényeit, szük
ségleteit és az alkalmazottak önképzési, tovább
képzési ambícióit. Neve, Centre de Formation In
dividuálisé (közismert nevén CEFI). Ezek a 
személyre orientált képzési központok ugyancsak 
a 80-as évek második felében alakultak ki. A Re
nault vállalatnál az elsőt 1988-ban hozták létre, 
melyet 1992 végéig 10 újabb követett.

Azt tapasztaltuk, hogy rendkívül fontos a for
rásközpont vezetője, a szakmai konzulens és az 
„önképzős” közötti szoros együttműködés, vala
mint a kiscsoportos foglalkozás szervezett lebo
nyolítása. Az APP-hez hasonlóan itt is a francia, 
az angol nyelv és az informatika áll a tanulás kö
zéppontjában, de hangsúlyt kapnak a termé
szettudományos ismeretek és az adott vállalat 
sajátos igényeinek megfelelő témakörök is.

Tanulságos volt a Francia Államvasutak 
(SNCF) Saint Lazare-i továbbképzési forrásköz
pontjának a meglátogatása, ahol is 13 számító- 
gépes munkahely áll napi 7 és fél órában rendel
kezésre, ami évi 25 000 óra önképzési, tovább
képzési kapacitást jelent.

A központ 1990-ben nyílt meg, s a rugalmas, 
általános és szakmai, egyéni tempójú továbbkép
zést segíti oktatószoftverjei segítségével. Ez az 
irányított szakmai önképzést támogató központ a 
párizsi vasutasok igényeit elégíti ki. ,A beisko
láztatásról” a munkahely és az egyén közösen 
dönt. Naponta meghatározott ütemterv szerint 
39-en veszik igénybe. A használók meghatáro
zott tanulási, továbbképzési terv szerint tanulnak, 
részben önállóan, részben konzulensek irányítá
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sával, akik állandóan kéznél vannak, segítenek 
az egyénre szabott tanulási terv kialakításában, 
tanácsot, segítséget nyújtanak. A tanfolyam vé
gén értékelik a résztvevők teljesítményét. A köz
pontban jelenleg 60 szoftver használható, ilyen 
pl. az ARIANE (munkabizottság), a GRECO 
(gazdasági), CHSCT (munkahigiéné), ARCHIME- 
DE (adminisztráció). A Microssimo (informatika 
alapok), ICARE (problémaelemző és -megoldó), 
Parpege TADST (problémaelemző, feladatgene
ráló) szoftverek az írásbeli kommunikációs 
készségek fejlesztését, jelentés készítését, ter
melési, gazdasági, pénzügyi, számítási feladatok 
megoldását segítik.

A Francia Államvasutak országosan több 
ilyen központot hozott létre, melyek decentralizált 
hálózatban, egységes elvek alapján működnek10. 
Ez a fajta módszer a France Telecom, a Posta, a 
bankok, a Renault stb. érdeklődését is kivívta, és 
számos hasonló központ létrehozásához veze
tett.

Caeni Városi Könyvtár

A CESI Rouenban működő normandiai 
részlegének megismerése során sort kerítettünk 
a Caeni Városi Könyvtár meglátogatására.

Caen Alsó-Normandia székhelye. Városi 
könyvtára 1811-ben nyitotta meg kapuját nyilvá
nos könyvtárként, az egykori Eudiste kápolná
ban, mely az 1944-es bombázások következté
ben elpusztult. A háború után komoly támogatást 
kapott, és az új modern központi könyvtár építése 
1971-ben fejeződött be. A jelentős múlttal és ha
gyományokkal rendelkező könyvtár több szem
pontból is úttörő szerepet játszott, pl. 1984-ben itt 
nyitották meg Franciaország első szoftvertárát, 
ahol a szoftverek kölcsönözhetők, s 1986-ban az 
elsők között került sor a könyvtár automatizálásá
ra, integrált könyvtári rendszer bevezetésére. Az 
önkormányzat támogatásával információban 
gazdag könyvtárismertetőt adtak ki11, mely külön 
hangsúlyozza, hogy a könyvtár a hagyományok 
ápolása mellett nyitott a modern információs tech
nológiák alkalmazásában is.

A központi könyvtár alapterülete 7 ezer m2, 
olvasóinak száma több mint 30 ezer, és az éves 
kölcsönzések száma 700 ezer. A központi könyv
tár mellett a városban 8 fiókkönyvtár működik. A 
hálózatnak bibliobusza is van.

A központi könyvtár hetente 50 órát tart nyitva.
A gyermekkönyvtár már 12-18 hónapos kortól 

(!) várja a „használókat”.
1986-ban vezették be a Computer Library 

System International (CLSI) integrált könyvtári 
rendszerét, a LIBS 100-at, amelyet Unix hálózat
ban használnak. A könyvtár minden munkafolya
matát, szolgáltatását és valamennyi dokumen
tumtípusát integrálták. A könyvtár online kataló
gusa a központi könyvtáron kívül elérhető a 
fiókkönyvtárakból is, sőt a katalógus 1991 óta a 
Minitelen keresztül is lekérdezhető. A katalógus 
lelőhelyre vonatkozó információkat is tartalmaz. A 
keresés történhet szerző, cím, tárgykör szerint, il
letve ezek kombinációival, továbbá a kiadás éve, 
nyelve, a dokumentum típusa stb. alapján. Lehe
tőség van az indexben böngésző keresésre, de a 
keresőszavak közvetlen bevitelére is.

A katalógusban az 1985 után állományba vett 
dokumentumok (könyv, időszaki kiadvány, av-do- 
kumentum) adatai találhatók meg. Az 1985 előtt 
állományba vett könyvek a mikrofilmes katalógus
ban tanulmányozhatók.

A központi könyvtárhoz kapcsolódnak a fiók- 
könyvtárakon kívül más könyvtárak is. A hálózat 
kapcsolódik a roueni felső-normandiai könyv
tárhoz és a párizsi nemzeti könyvtárhoz.

A könyvtár aktív nemzetközi kapcsolatokat 
épített ki, elsősorban a Hampshire County Li
braryval (melyen keresztül hozzájuthatnak a brit 
dokumentumokhoz), valamint Romániával és 
számos fejlődő országgal.

A caeni helyismereti gyűjtemény elsősorban 
Alsó-Normandiával foglalkozik, de gyűjti az ún. 
„angol-normann” szigetek anyagát, illetve az 
azokra vonatkozó anyagokat is. (Párizs „franko
fon” jellege után feltűnő volt Caen, s általában 
Normandia kétnyelvűsége, a múzeumokban, az 
utcán, s úgy tűnt, kultúráját, mentalitását tekintve 
valamifajta átmenetet képez Franciaország és 
Anglia között.)

A Caeni Városi Könyvtár egyik híressége a 
Logitéka, a számítógépes szoftvertár, az első 
ilyen részleg egész Franciaországban. 1984 óta 
tartó működése függvénye a másolást tiltó jog
szabályok megtartásának, ugyanis komolyabb 
visszaélések esetén a részleg bármikor meg
szüntethető.

A szoftverek kölcsönzéséért az áruktól függő
en 8-22 frankot kell fizetni. A tár hetente három
szor nyit egy és háromnegyed órára. A szoftvert 
helyben is ki lehet próbálni. Az itt kölcsönözhető
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szoftverek Amiga, Amstrad, Apple, Atari, Commo
dore, Thompson, illetve IBM PC és kombatibilis 
gépeken futtathatók.

A könyvtár videórészlegében a videofilmek 
megtekintésén túl szerkesztésre is van lehető
ség. Itt található Franciaország legnagyobb hang
tára. Vakok, csökkentlátók, könyvet forgatni nem 
tudó idős emberek számára 6000 hangos könyv 
és rádiójátékok hangkazettája áll rendelkezésre a 
kölcsönzéshez vagy a helybenhasználathoz. Egy 
speciális készülék (Delta) lehetővé teszi a CD- 
ROM adatbázisok, a Minitel és mikroszámítógé
pek használatát.

Az információs és dokumentációs részlegben 
a kézikönyvek és az 500 időszaki kiadvány mel
lett, dokumentációs célú videókazetták és nyelvi 
kazetták találhatók. A CD-ROM-ok ugyancsak 
helyben tanulmányozhatók, hasonlóan az 1920 
előtt kiadott könyvekhez.

Lehetőség van az ún. telereferensz igénybe
vételére, a nagy adatbázisok, PASCAL, FRAN
CIS stb. használatára, telefonon és telefaxon kért 
tájékoztatásra, más könyvtárak, információs köz
pontok szolgáltatásainak igénybevételére. A kül
ső dokumentumszolgáltatás a NIST-en (Institut 
de (’Information Scientifique et Technique, Tudo
mányos és Műszaki Információs Intézet) ke
resztül gyorsan valósul meg.

A francia könyvtárakra jellemző módon szá
mos rendezvényt, összejövetelt, vetélkedőt, kiállí
tást tartanak a könyvtárban, technikailag megfe
lelően felszerelt termekben.

Összefoglalva, tanulmányutunk során is ta
pasztalhattuk, hogy tovább folytatódnak az 1980- 
as években megkezdődött jelentős változások12 
a francia könyvtári és információs rendszerben. 
Növekszik a decentralizáció, a regionalitás szere
pe, a könyvtárak multimédia gyűjteményekké és 
szolgáltatóhelyekké fejlődnek. Újfajta, elsősorban 
a képzést, továbbképzést szolgáló forrásközpon
tok alakulnak ki, melyek tovább árnyalják az 
egyébként is differenciált francia könyvtári-infor
mációs rendszert13.

A korábban már említett 1993-as kiadvány14, 
mely 150, a képzést, továbbképzést segítő multi
média forrásközpont adatait ismerteti, hat esetta
nulmányt is tartalmaz, melyekből világosan kitű
nik, hogy tevékenységük kiterjed a multimédia ok
tatásban, képzésben való használatával, illetve

további multimédia forrásközpontok létrehozásá
val kapcsolatos tanácsadásra is.

A Számítógéppel segített Oktatás Országos 
Központja (CNEAO = Centre National d’Enseig- 
nement Assisié par Ordinateur) 1985-től a Párizsi 
Egyetem mellett működő, de egyetemközi in
tézmény, amely jó kapcsolatokat épített ki a válla
latokkal is. Feladata az új technológiák oktatás
ban, képzésben, továbbképzésben való fel- 
használásának előmozdítása az alábbiak szerint:
-  módszertani, technikai, értékelési szolgáltatás,
-  segítségnyújtás szoftverkészítéshez,
-  szoftver kipróbálás és demonstráció,
-  együttműködés európai projektekben (pl. 

Lingua),
-  tanulmányok, felmérések készítése az új 

technológiák képzési alkalmazásáról (pl. 
IBM, France, Bull részére),

-  szemináriumok, kollokviumok, 1-4 napos 
gyakorlati foglalkozások szervezése,

-  pedagógiai, módszertani anyagok összeállí
tása,

-  kiadványok megjelentetése az AEM (Auto- 
formation et Enseignement Multimédia) so
rozatban, melynek egyes kötetei a multimé
diával segített önképzés elméleti, kutatás
módszertani alapjaival, gyakorlati eredmé
nyeivel ismertetnek meg. A legújabb kötetek 
a számítógéppel segített oktatással, annak 
terminológiájával, szoftverkészítés szem
pontjaival, a képzésben való felhasználá
sukkal, valamint a szakértő rendszerekkel 
foglalkoznak.
Kifejezetten a szoftvergyűjtemények létreho

zásával és működtetésével foglalkozik egy szin
tén 1993-ban megjelent módszertani kiadvány, 
mely a közművelődési könyvtárak és médiatárak, 
a dokumentációs központok és a tanulási forrás- 
központok számára ad jól hasznosítható gyakor
lati tanácsokat15, részletesen szólva többek kö
zött a Cité Médiatára, a BPI és a Caeni Városi 
Könyvtár tapasztalatairól is.

Várható, hogy ennek a franciaországi, kon
centrált, országos szintű fejlesztésnek a hatása a 
közeljövőben még jobban érvényesül a könyv
tárakban, médiatárakban, s a már működő szoft
vertárak mellett egyre több új létesítésére kerül 
sor, a nyitott, rugalmas tanulás és távoktatás se
gítése érdekében.
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A szerző 1993 őszén az MKE Mezőgazdasági Könyvtárosok 
Szekciója tagjaival együtt hollandiai tanulmányúton járt. Be
számolója felkeltheti azoknak a szakembereknek a figyelmét 
is, akik közvetlenül nem foglalkoznak mezőgazdasági infor
mációval.

ság szempontjából is. Magyarországon, tekintet
tel azokra a gyökeres változásokra, amelyek a 
mezőgazdaságban is végbementek és most is 
zajlanak, különösen fontos ez a kérdés.

Napjainkban a mezőgazdasági szaktájé
koztatást -  hasonlóan a többi szakterülethez -  az 
elektronizáció, a nemzetközi adatbázisok intenzív 
használata, a korszerű információhordozók, (CD- 
ROM, multimedia stb.) kiteijedt alkalmazása jel
lemzi. Az információs szolgáltatások előállításá
ban és a felhasználókhoz való eljuttatásban nem
zeti és nemzetközi szinten egyaránt a szervezett 
és többszintű kooperáció vált uralkodóvá.

A holland mezőgazdaság információellátásá
nak rendszere jól példázza mindezeket a főbb jel
lemzőket.
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HollandiábarTa mezőgazdaság intenzív fejlő
dését több tényező segítette elő, illetve kény
szerítette ki, pl. a magas népsűrűség, a magas 
földárak, a fejlett technológiai módszerek alkal
mazásának lehetősége stb. A földterület közel 
70%-át művelik meg, ebből 59% legelő, 35% 
szántóföld és 6% kertészeti művelésű terület.

Hollandia a második világháborút követő 
években gyors gazdasági növekedést ért el, és 
mezőgazdaságában is nagyarányú fejlődés ment 
végbe. A gazdálkodó egységek területének növe
kedése ellenére, az ésszerűsítések azt eredmé
nyezték, hogy a mezőgazdaságban dolgozók 
száma több mint a felére csökkent a háború előt
tihez viszonyítva, azaz a dolgozó népességhez 
viszonyított arányuk mindössze 6%-a lett.

A holland mezőgazdaság eredményei jelen
tős mértékben köszönhetők a mezőgazdasági 
szakemberek, gazdálkodók, állattenyésztők, ker
tészek szaktudásának. E szakemberek folyama
tosan bővítik és naprakészen tartják ismereteiket. 
Mind az alapképzés (az alapszinttől a felsőfokig), 
mind a továbbképzés által kínált különféle lehető
ségek azt a célt szolgálják, hogy a mezőgazdasá
gi szakismerethez mindenki hozzájusson, akinek 
szüksége van rá. Ezt támogatja a mezőgazdasá
gi intézményi háttér: a mezőgazdasági egyete
mek, a mezőgazdasági kutatásszolgálat és a me
zőgazdasági szaktanácsadó szolgálat.

A holland mezőgazdaság, kertészet és élel
miszeripar eredményei hazánkban is ismertek. 
Ha azt mondjuk, hogy tulipán, vagy eidami sajt, 
Hollandiára asszociálunk.

Hollandia virágtermesztése is közismert: nem 
véletlenül érdemelte ki „a világ virágkertészete” 
elnevezést. A virágok, virághagymák, virágma
gok export-bevétele évente 4 milliárd Hfl (ez kb. 
20 milliárd Ft.) A virágexport szinte tökéletes szer
vezettséget igényel. A virágpiacok, illetve a két 
nagy virágárverési hely, közvetlenül az amszter
dami repülőtér mellett van, ami megkönnyíti a fris
sen vágott virágok gyors légi szállítását.

Ismeretes, hogy a hollandok a tengertől hódí
tottak vissza területeket mezőgazdasági művelés 
céljára, olyan módon, hogy feltöltötték a tengert, 
és mezőgazdasági és rekreációs területeket ala
kítottak ki belőle. Hozzávetőlegesen 225 000 
hektár került vissza a tengerből, ezek az ún. pol- 
derek. A mezőgazdasági termelés ezeken a terü
leteken is intenzív, olyannyira, hogy a művelés 
hatékonysága miatt szokás Nyugat-Európa élés
kamrájának is nevezni.

Nem igényel különleges bizonyítást, hogy az 
intenzív mezőgazdasági-kertészeti és erdészeti 
kultúra csak úgy lehet folyamatosan eredményes, 
ha állandó és naprakész információk jutnak el a 
szakemberekhez, dolgozzanak bár az oktatás
ban, kutatásban vagy a közvetlen termelésben.

Az információk sokféleségére van szükségük 
a szakembereknek, (pl. meteorológiai előrejelzé
sek, piaci információk az árakról, a keresletről, 
szállítási ajánlatok, technológiai információk, új 
kutatási eredmények stb.). Az információk teljes
ségének és maximális hozzáférhetőségének biz
tosítására szerteágazó és sok ponton illeszkedő 
információs rendszer működik.

A tudományos információk közvetítése a hol
land könyvtárak, információs-dokumentációs in
tézetek feladata. Tevékenységüket összehangol
tan végzik a Mezőgazdasági Információs Hálózat 
(MIH) keretében. Jelentős szerepe van a wagen- 
ingeni Agrártudományi Egyetemnek és a Mező- 
gazdasági Minisztérium kutatási részlegének is.

A MIH tevékenység koordinációs központja a 
wageningeni Agrártudományi Egyetem Központi 
Könyvtára és a Mezőgazdasági Dokumentációs 
Központ (PUDOC). Mindkét intézmény székhelye 
Wageningenben van. A Központi könyvtár az 
egyetem szervezetébe tartozik, a PUDOC pedig 
a minisztériumnak van alárendelve. Az első lépés 
az egyesítés felé az volt, hogy közös főigazgató 
került a két intézmény élére.

A Központi Könyvtár.

A Központi Könyvtárnak kettős funkciója van. 
Elsősorban egyetemi könyvtári feladatokat lát el, 
de kezdettől fogva szolgálja a holland mező- 
gazdasági kutatás szakirodalmi ellátását is. Hol
landiában eredetileg a mezőgazdasági kutatás és 
oktatás egy szervezetben működött, az évek so
rán azonban két külön intézményrendszerré szer
veződött. A Központi Könyvtár megtartotta ellátó 
szerepét mindkét intézményrendszer számára. 
Alapításakor, 1873-ban mezőgazdasági főiskolai 
könyvtárként működött, napjainkra országos me
zőgazdasági könyvtárrá fejlődött. Ma már hálózati 
központi feladatokat is ellát. A központi könyvtár
közei egymillió kötet egyedi dokumentum, vala
mint kb. 20 000 kurrens periodika állománnyal -  
egyike a világ legnagyobb mezőgazdasági könyv
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tárainak. Az állománygyarapítás elsősorban az 
agrártudományt helyezi előtérbe, de a társ- és 
kapcsolódó tudományterületek szakirodaimából 
is folyik szerzeményezés (pl. a táplálkozástudo
mány, kémia, környezetvédelem stb.)

A Könyvtár egyben letéti könyvtára a Food 
and Agricultural Organizations of United Nations 
(FAO) kiadványainak is. A különgyűjtemények kö
zött kiemelkedik a régi könyvek gyűjteménye, va
lamint a térkép és a kerttervezési művek gyűjte
ménye.

A könyvtár mindenki számára hozzáférhető, 
és többféle módja van annak, hogy a bibliográfiai 
információkat a felhasználók megkapják. A köz
ponti katalógus -  a Central Agricultural Catalouge 
(CAC) -  kb. 600 000 címet tartalmaz és mikro- 
fishen is rendelkezésre áll.

A felhasználók a DATANET vagy a SIRFNET 
hálózaton keresztül kereshetnek ebben az adat
bázisban.

Azokat a publikációkat, amelyeknek bibliog
ráfiai adatait az adatbázis tartalmazza, a hálózat 
valamelyik könyvtárában (esetleg többen is) meg 
lehet eredetiben találni, tehát az eredeti doku
mentum könyvtárközi kölcsönzés vagy másolat
szolgáltatás formájában hozzáférhető. A kölcsön
zés díjtalan, a másolatszolgáltatás térítéses (nem 
olcsó!).

A Központi Könyvtár és hálózata integrált 
számítógépes rendszerrel működik. A rendszer 
része a holland könyvtári információs rend
szernek, ilyenformán a mezőgazdasági adatbázis 
az egész országban lekérdezhető. Természete
sen nyomtatott formátumban közreadott bibliog
ráfiák, katalógusok is rendelkezésre állnak a Köz
ponti Könyvtárban.

Online információkeresést külföldi adatbázi
sokból rendszerint új kutatások megkezdésekor, 
vagy olyan esetekben végeznek, amikor sürgős 

.szükség van a a teljes információs anyagra.
Az információs adatbázisok CD-ROM-on 

vagy lemezen is rendelkezésre állnak a könyv
tárban. A közeljövőben már teljes lesz a hozzáfé
rési kiépítettség, úgyszólván valamennyi kutató 
asztaláról saját személyi számítógéppel hozzá
férhető lesz a CAC.

A hálózati együttműködés szervezője a PU- 
DOC állománygyarapító osztálya. Itt végzik a há
lózat számára az SDI-szolgáltatást is, melyet a 
megrendelő kívánsága szerint vagy papírhordo
zón, vagy géppel olvasható formátumban adnak 
át.

A Cardbox Plus szolgáltatás.

A Cardbox-Plus a személyes információs 
adatbázis létrehozásának eszköze. A szoftver 
kompatibilis a hálózat szoftverjével. A használók 
számára tanfolyamokat szerveznek, ahol elsajá
títhatók a szükséges tudnivalók az adatbázis épí
tésével és kezelésével kapcsolatban.

Bibliográfiai információkat az AGRALIN Agri
cultural Literature Information System in the Net
herlands nevű információs rendszer igénybevéte
lével a hálózat bármely pontján lehet kérni. Az 
AGRALIN olyan számítógépes központi kataló
gus, amely referátumokat is tartalmaz, tehát a 
bibliográfiai információknál több információt nyújt. 
Azoknak a holland dokumentumoknak adatait 
táplálják be az adatbázisba, amelyek a nemzet
közi információs rendszerekbe nem kerülnek be. 
A PUDOC gyűjti össze ezeket az információkat, 
és betáplálja az adatbázisba. Az adatokról tájé
koztató bulletineket állítanak elő.

A mezőgazdasági könyvtárak hálózati együtt
működése

1978-ban megegyezés született az Agrártu
dományi Egyetem és 17 mezőgazdasági kuta
tóintézet között, hogy a tudományos, szakinfor
mációk gyűjtésében, feldolgozásában és továbbí
tásában együttműködnek. A kezdetben csak 
ezekre az intézményekre vonatkozó együttműkö
dés később az egész országra kiterjedő hálózattá 
nőtte ki magát. Részt vesznek különböző szinte
ken más intézmények, könyvtárak is. A szolgálta
tásokhoz az ország szinte valamennyi könyvtárán 
keresztül -  beleértve a közművelődési könyvtára
kat is -  hozzáférhetnek a felhasználók. A koordi
náció a Központi Könyvtár feladata.

A mezőgazdasági információellátást a PU
DOC végzi. Alapelvük a technikai színvonal folya
matos fejlesztése és felhasználóbarát szolgálta
tások kialakítása. Nagy fejlődést jelentett a háló
zaton belül az AGRALIN rendszer kiépítése és 
működtetése. Ilyenformán a holland mezőgazda
ság hatékony és jól működő információs rend
szerre támaszkodhat.
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Az AGRALIN Rendszer

A rendszert 1978-ban kezdték szervezni, az
zal a céllal, hogy a mezőgazdasági könyvtárak és 
dokumentációs központok dokumentumállomá
nyának adatait számítógépes adattárban dolgoz
zák fel és automatizált hálózatban tegyék hozzá
férhetővé a többi könyvtár számára.

A rendszer saját fejlesztésű szoftverrel dolgo
zik, amelyet a MINISIS-bői fejlesztettek ki. A Ml- 
NISIS az International Development Research 
Centre Ottawa szoftverje.

Az AGRALIN 1980-ban kezdett működni. 
Rendelésnyilvántartási moduljában a mezőgaz
dasági könyvtárhálózat könyv- és folyóiratrende
léseit tartalmazó adatbázis található, így az 
AGRALIN használói időben értesülnek a rendelé
sekről, és mind saját rendeléseiknél, mind az in
formációs szolgáltatásoknál figyelembe tudják 
venni. A rendelési folyamat, reklamálás, pénzügyi 
műveletek automatikusan zajlanak.

Az adattárban a bibliográfiai adatok mellett a 
lelőhelyadatok is szerepelnek, tehát az adattár 
központi katalógusként is használható.

A dokumentumokról analitikus adatokat is 
betáplálnak az adattárba, amelyeket egyrészt 
visszakereső szolgáltatások céljára, másrészt ki
adványok előállítására használnak fel. Az adattár 
adataihoz a hozzáférés online módon, mikrofil
men, (a bibliográfiai adatok mellett referátumokat 
is tartalmaz), nyomtatott formátumban lehetsé
ges.

Az integrált rendszer részét képezi a kölcsön
zési adminisztráció, kiadás, visszavétel, előjegy
zés, felszólítás, valamint a kurrens időszaki kiad
ványok érkeztetése és kezelése.

A rendszerben más rendszerektől mágnes- 
szalagon átvett adattárakat is felhasználnak, töb
bek között SDI szolgáltatások céljára.

Az AGRALIN jelenleg 670 000 dokumentum 
adatait tartalmazza. 250 terminálon, illetve PC-n 
keresztül csatlakoznak a felhasználók.

A mezőgazdasági szaktájékoztatás rend
szerének fontos tagjai a kutatóintézetek, az egye
temi tanszékek és a laboratóriumok. A jelenleg 
működő 173 intézmény tevékenységi körébe az 
információszolgáltatás is beletartozik. A kutató és 
oktató munka információs ellátásán kívül jelentős 
a gyakorlati szakemberek számára nyújtott tájé
koztatás is. Van olyan intézet, amely a fejlődő 
országok mezőgazdaságát látja el tudományos 
és technológiai Információkkal a mezőgazdaság 
területén.

Összességében elmondható, hogy a holland 
mezőgazdaság információellátási rendszere im
ponálóan szervezett, amelyben a mezőgazdasági 
kormányzat nemcsak a tervezés, irányítás terén 
vállal vezető szerepet, hanem az anyagi feltételek 
megteremtésében is. A mezőgazdasági szaktájé
koztatás ugyanis magas állami támogatásban ré
szesül. Nagy hangsúlyt helyeznek az információs 
rendszer nemzetközi fejlesztésére is. A fejlesztési 
programok szerves részét képezik a mezőgazda- 
sági szaktájékoztatásnak, s ez különösen figye
lemre méltó.
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Folytatjuk az előző számunkban elkezdett magyar-holland 
könyvtári szimpózium (Budapest, 1993. jan. 12-13.) holland 
előadásainak közlését.
A szerző The marketplace for automated library systems. A 
survey (The role of libraries today, tomorrow and beyond. 
Trends in Hungary and the Netherlands. Ed. Dorathé Blom, 
Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hogesschool 
van Amsterdam, 1993. pp. 23-36.) c. előadását Orbán Éva 
fordította.

Az automatizált 
könyvtári rendszerek 
piacának áttekintése

Nijboer, Jelke

1. A piac meghatározása

Az automatizált könyvtári renszerek piaca a 
világon mindenhol dinamikusan fejlődő, erősen 
kompetitiv terület. Hosszú ideig a nagy, majd in
kább a miniszámítógépekre készült könyvtári 
rendszerek forgalmazói uralták a piacot. Ahogyan 
azonban az információs technológia az egyre na
gyobb teljesítményű mikroszámítógépekkel egy
idejűleg fejlődött, és a helyi hálózatok műszaki 
megoldása előre lépett, a kisebb forgalmazók is 
ki tudták már elégíteni a több felhasználós könyv
tárak igényeit. Ez azt jelentette, hogy rendszereik 
kapacitását olyan mértékben növelték, hogy a 
könyvtári világban már hírnevet szerzett forgal
mazókkal is versenyre kelhettek.

A hardver teljesítményének javítása a na
gyobb forgalmazók számára lehetővé tette, hogy 
kisebb könyvtárak számára költséghatékony 
rendszereket biztosítsanak. A bevett forgalmazók 
most mikro-, mini- és nagyszámítógépes változat
ban kínálják rendszereiket. Óriási a versengés. 
Nem szabad meglepődnünk, ha a közeljövőben 
nagy kavarodásnak leszünk tanúi. Hasonló hely
zettel találkozunk a kompjúteripar más szektorai

ban is. A számítógép-piac telítettsége és a re
cesszió megnehezíti a helyzetet.

Nem könnyű a piacról teljes képet kapni: 
Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban 
rendszeresen készítenek felméréseket, a világ 
más részeiben a kép azonban igencsak törede
zett. Hollandiában a Nemzeti Könyvtáros Egye
sület Szakkönyvtári Szekciója rendszeresen ké
szít felméréseket erről a témáról, de a kérdőívek
re többen is válaszolhatnának1. Számos felmérés 
eredményét elsősorban a forgalmazók és a 
könyvtárak válaszaira alapozzák. Ahhoz, hogy a 
piacról megbízható áttekintést adjunk, e felméré
sek összállítóinak az eredményeket bizonyos kö
vetkezetlenségek miatt korrigálniuk kellene, pél
dául

♦ egyes forgalmazók több, azonos rend
szeren osztozó könyvtárat több rend
szerként számolnak;

♦ egyes forgalmazók az egyedülálló mikroszá
mítógépeket rendszerekként definiálják;

♦ a „felszámolt”, azaz más rendszerre cse
rélt rendszerek számában is eltérések 
mutatkoznak az értelmezésben.

Egy érett piacon mindennapi esemény az, ha 
egyik rendszerről egy másikra váltanak, ezért ezt 
is figyelembe kellene venni, amikor a könyvtári 
rendszerek piaci trendjeit és piaci részesedését 
vizsgáljuk. Európában, akárcsak Észak-Ameriká
ban nehezen határozható meg a piac. Az infor
mációs technológia fejlődése következtében egy
re jobban elmosódik a határ a nagyobb és kisebb 
rendszerek között.

2. A piac az Egyesült Államokban

A legutóbbi felmérés újra definiálta az auto
matizált könyvtári rendszerek piacát. 1990-ben 
és 1991-ben az Automatizált rendszerek piaca 
éves felmérés összállítói a Library Journal-ban a
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piaci részesedések számítását korrigálták, első
sorban a technológiai változásoknak, azaz a 
nagy kapacitású mikorszámítógépes rendszerek
nek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi 
néhány év adatainak összevetése nem könnyű. 
Ha a könyvtárgépesítés piacáról beszélünk, álta
lában a több felhasználós rendszereket vizsgál
juk. Az egyetlen felhasználós, egyetlen modulból 
álló, önálló rendszereket kizárjuk.

Az 1990-es felmérésben a több felhasználós 
integrált könyvtári mikroszámítógépes rend
szereket nem vették fel. Egy évvel később a ko
molyabb mikroszámítógépes rendszerek közül 
néhányat már tartalmazott az elemzés, és 1992- 
ben a több felhasználós mikrogépes rendszere
ket már számításba vették2. Bridge további kor
rekciókat hajtott végre az ún. „terminálszámlálás” 
terén.1 A terminálszámlálás fontos szempont a 
könyvtári automatizálás piaciának szegmentálá
sában. Több oka is van annak, hogy a piac ilyen 
felosztása hasznos a könyvtárosok és a forgal
mazók számára, amikor a piaci részesedésről, a 
változásokról és a termékek és szolgáltatások 
trendjeiről akartak tájékozódni e dinamikus pia
con. Az amerikai felmérés a terminálok száma 
alapján dönti el, hogy egy rendszer egy adott in
stallációja nagyon kicsi (1-4 terminál), kicsi (5- 
16), közepes (17-64), nagy (65-200) vagy igen 
nagy (201+ terminál).

Alább az amerikai piac fontosabb forgalma
zóinak áttekintését láthatják az automatizált 
könyvtári rendszerek területén világpiaci szere
pük szerint:3

Piaci részesedés az összes 1990-ben és 1991-ben 
installált rendszerből

(összeállítva a Library Journal felmérése alapján).

Bridge két forgalmazót kizárt az automatizált 
könyvtári rendszerek 1992-es piacáról. Ezek: 
Winnebago és Nichols határozottan uralják a na
gyon kis rendszerek piacát Észak-Amerikában. 
Winnebago, aki azt állítja, hogy csak 1991-ben 
2200 rendszert adott el, és a kanadai forgalmazó, 
Nichols, aki 1991-ben 260 rendszert adott el. 
Egyik cég sem adott használójegyzéket, ezért 
ezek az adatok nem verifikáltak.

3. Az EK országok piaca

3.1. Bevezetés

Európában nem készül a könyvtárgépesítés 
piacának az Egyesült Államokéhoz hasonló 
részletes és évente felújított áttekintése. Leg
alább átfogó képet nyerhetünk az integrált könyv
tári rendszerek piacáról a 12 EK országban az EK 
közelmúltban készült tanulmánya alapján5. E ta
nulmány, a LIB-2 tanulmány, egy 1986-ban kia
dott hasonló munka újabb változata. Óvatosnak 
kell lennünk, ha párhuzamot akarunk vonni az 
1986-os és az 1992-es adatok között6. Egyes 
országok mintái nem azonosak, eltérések vannak 
az adatgyűjtésben is (például egy rendszeren 
osztozó, több könyvtár szerepelhet több rend
szerként vagy egyetlen rendszerként).

A számbavétel következetlenségei dacára az 
áttekintés összeállítói meglehetősen sikeresek 
voltak az európai integrált rendszerekre vonatko
zó adatok összegyűjtésében (Larsen, p. 362). A 
piacszegmentációt megalapozandó, a rendszere
ket két csoportra osztották:

* 47% nagyon kis rendszer (1 -4 terminál), pl. a CTB ügy
feleinek 70%-a nagyon kis rendszert fenntartó könyvtár
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♦ nagyobb rendszerek közművelődési és 
egyetemi könyvtárak számára;

♦ kisebb rendszerek, amelyek elsősorban a 
szakkönyvtárakban működnek.

Az alábbiakban az integrált könyvtári rend
szereknek az Európai Közösség tagországaiban 
megfigyelhető fejlődését tekintjük át. Csak a nagy 
és kis integrált könyvtári rendszerek összegét 
tüntetjük fel. Larsen (p. 364-367) országonkénti 
összefoglalást is ad. A 40-néi több terminállal mű
ködő rendszereket tekintettük nagy rendszerek
nek.

3.2. Nagy integrált rendszerek

1986-ban mindössze 12 forgalamzó installálta 
a nagy integrált rendszerek többségét (84%-át). 
1991-ben e 12 forgalmazó még mindig jelentős 
mértékben részesedett a piacból. Legalább 
400%-kal növelték vásárlóik körét. A LIB-2 tanul
mányban több, mint 1300 installációt számláltak 
meg. A növekedés üteme több, mint 525%-os, 
amelynek 36%-át új forgalmazók indították be. Ez 
azt jelentette, hogy az eredeti 12 forgalmazó piaci 
részesedése 84%-ról 64%-ra esett vissza. A for
galmazók száma az 1986-os 12-ről 1991-re 30 
fölé emelkedett. Larsen (p. 363) szerint az új for
galmazók elsősorban arra a piaci szegmensre 
építenek, amely származási országukban találha
tó.

Lehet, hogy ez a feltételezés helytálló, de a 
példáiban szereplő cégek -  közöttük a VUBIS 
(Belgium) és a SISIS (Németország) -  valójában 
az utóbbi néhány évben külföldön építettek ki üz
leti kapcsolatokat. A VUBIS egészen sikeres Hol
landiában, a SISIS pedig szintén bekerült néhány 
hollandiai könyvtárba. Néhány hagyományos for
galmazó piaci részesedésének visszaesése nem 
egyedi jelenség. Ugyanezt a tendenciát figyelték 
meg éveken át az Egyesült Államokban. Jó példa 
erre a CLSI, amely legalább egy évtizeden át a 
piac vezetője volt.

Az alábbi áttekintésben látható az 1986-ban 
több, mint öt rendszert installáló és öt évvel ké
sőbb még mindig a piacon lévő 12 forgalmazó 
részesedése az EK piacból (a teljes piaci része
sedés 1986-ban 84%, 1991-ben 64%).

12 forgalmazó egymáshoz viszonyított piaci 
részesedése az Európai Közösségben (a1 és b1) 

és részesedésük a teljes piacból (a2 és b2)

1990/1991-ben a nagy integrált rendszerek 
legfőbb forgalmazói között 10 új ellátó cég volt. 
Ezek egyike a világ egyik vezetője a könyvtár
automatizálási rendszerek terén: a Dynix, amely 
mostanában nyitja meg irodáját a kontinensen. 
Egy másik az izraeli ExLibris, amely Magyar- 
országon is telepített rendszereket.

3.3. Kis integrált rendszerek

A legutóbbi EK tanulmány most elsőízben a 
kisebb könyvtáraknak való rendszereket is tartal
mazta. Legalább 3600 installációról számoltak 
be, bár egyes tagországok adatai nem tartal
mazták a szakkönyvtárakra vonatkozó adatokat, 
ezért a ténylegesen működő európai könyvtári 
rendszerek száma jelentősen nagyobb7. Az ÍME 
terméke, a TINIib az egyik legnépszerűbb, szá
mos EK országban elterjedt szoftvercsomag. A 
TINIib több nyelven is kapható. A piacon lévő szá
mos rendszer csak származási országában hoz
záférhető.
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4. A holland piac

4.1 Bevezetés

Az EK tanulmány azt mutatta, hogy a Közös
ségben a könyvtári automatizált rendszerek piaci 
behatolása Hollandiában a legnagyobb. A piac te
lítettsége a felsőoktatási könyvtárakban 100%-os, a 
tartományi könyvtári központokban 100%-os, az 
e központokhoz kapcsolódó könyvtárakban 80%- 
os1, az önálló közművelődési könyvtárakban pe
dig 90%-os. A bemutatott anyag részben keres
kedelmi vizsgálatokon, részben az önálló és a 12 
tartományi könyvtári központhoz kapcsolódó köz- 
művelődési könyvtárakban végzett felmérésen 
alapul9. A felmérés részletes képet ad az automa
tizálás mértékéről a különböző könyvtárakban 
(modulok, a terminálok száma, az adatbázis(ok) 
mérete, a tranzakciós szintek, szerződések, a for
galmazóktól származó hardver és szoftver támo
gatás stb.) Az egyes könyvtárakra és forgalma
zókra vonatkozó specifikus információkat nem 
közöljük.

4.2. Szakkönyvtárak

A szakkönyvtárakról kialakított teljes képpel 
nem rendelkezünk, ám az EK felmérés szerint e 
szektorban az ADLIB, a BIBIS, a dLIB és a VU- 
BIS voltak a legelterjedtebb rendszerek . A 
szakkönyvtárak többsége olyan kis könyvtár, 
amely kereskedelmi és nem profit-orientált szer
vezetekben működik. Az utóbbi néhány évben 
több hollandiai szakkönyvtár automatizált egy 
vagy több könyvtári funkciót mikroszámítógépen 
futtatható könyvtári programcsomaggal. Néhány 
szakkönyvtár miniszámítógépén futó rendszerrel 
dolgozik (pl. a DEC, PRIME). Igen sokféle szoft
vercsomag kapható, de egyetlen forgalmazó sem 
uralja a piacot.

A Holland Szakkönyvtári Egyesület 1990-ben 
(csak) 170 könyvtártól kapott választ11. Ez maga
sabb válaszarányt jelentett, mint az 1987-es fel
mérés, de még ez sem adott teljes képet. Kide
rült, hogy a közép- és főiskolákban az automati
zálás nagy mértékben növekedett. A válaszadók 
sokkal kedvezőbben vélekedtek a forgalmazókról

a kiválasztott rendszer installálásában, a haszná
latára való felkészítésben és a dokumentáció el
készítésében kapott támogatásról (75% adott ,jó” 
választ), mint a két korábbi felmérésben12. A Bibis, 
Cardbox, PICA Micropc, dLIB voltak a felmérésben 
a leggyakrabban említett szoftvercsomagok.

Bár a szakkönyvtárakban az a tendencia, 
hogy mikroszámítógépes rendszereket telepíte
nek, számos nagyobb intézményben működő 
könyvtár még mindig mini- vagy nagygépen dol
gozik, és „házilagos” rendszereket használ13. A 
teljes körkép hiányzik ugyan, de feltételezhető, 
hogy a szakkönyvtárak többsége 1992-re vala
mennyi, de legalábbis a legtöbb könyvtári funkciót 
automatizálta. 1992 decemberében a könyvtári 
automatizálás helyzetéről új kérdőívet küldtek ki a 
szakkönyvtáraknak14.

4.3. Egyetemi könyvtárak/nemzeti könyvtár

4.3.1. Bevezetés
Hollandiában egy nemzeti könyvtár, a hágai 

Királyi Könyvtár és 13 nagy gyűjteménnyel ren
delkező egyetemi könyvtár, egy MBA programot 
nyújtó üzleti iskola (Nyenrode), egy teológiai 
egyetem, és több mint húsz főiskola működik. A 
főiskolák általában nem rendelkeznek nagy 
könyvtári gyűjteményekkel. Közülük több átszer
vezés alatt áll (a különböző tanszékek könyv
tárainak összevonása), és ez az egyik oka annak, 
hogy kihagytuk őket az áttekintésből.

A 16 hollandiai nagy könyvtár és ezek integrált 
könyvtári automatizálási rendszerei
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- R ijksuniversite it M aastricht PICA
- Nyenrode Universiteit w oor Bedrijfskunde,

Breukelen VUBIS
- Theologische Universiteit Kämpen PICA

4.3.2. A PICA könyvtári rendszerek
A PICA legfontosabb jellemzője az, hogy ké

pes a közreműködő könyvtárak között a forrás- 
megosztást megvalósítani. Kezdetben, még 
1969-ben az integrált katalógus automatizálását 
célzó kutatási programként indította a Királyi 
Könyvtár együttműködésben az egyetemi könyv
tárakkal. A PICA szervezetet 1976-ban hozták 
létre, és a nyolcvanas évek elején lépett a PICA a 
könyvtári piacra a kis helyi könyvtárak számára 
tervezett integrált könyvtári rendszerével. A PICA 
helyi rendszerei a következő modulokból állnak: 
online nyilvánosan hozzáférhető katalógus (OPAC), 
szerzeményezés, időszaki kiadványok nyilvántar
tása, kölcsönzés, közhasznú információ. A PICA 
könyvtári rendszert megjelenése óta közel húsz 
könyvtárban vezették be.

Létezik egy kis könyvtárak számára készült 
OPAC változat is, a Micro OPAC. A vásárlók köre 
kb. 90 felhasználóból áll. A rekordokat a központi 
PICA rendszerből lehet a helyi rendszerbe lehívni.

A PICA igen jelentős -  vagy ahogy néhány 
könyvtáros mondja - ,  domináns tényező a hol
land könyvtárügyben. Ez az a szervezet, amelytől 
(műszaki értelemben) minden, az osztott katalo
gizálással, könyvtárközi kölcsönzéssel, hálózat
építéssel és az új információs technológiával 
kapcsolatos dolog függ. Gyakorlatilag minden 
hollandiai egyetemi és közművelődési könyvtár 
közvetlen vagy közvetett használója a PICA szol
gáltatásainak. Számos szakkönyvtár is használja 
a PICA szolgáltatásokat, és ezek közül néhány a 
PICA integrált helyi könyvtári rendszerét is beállí
totta.

1988-ban a PICA harmadik generációs 
könyvtári rendszer kifejlesztését kezdte meg. Ez 
a központi PICA funkciók új változatát jelenti, a 
helyi rendszer új megoldását és egy ún. OLN 
(Open Library Network = Nyitott Könyvtári Háló
zat) létrehozását, amely a könyvtárak számára 
megoldja a modern számítógépes és adatközve
títő technológia integrálását. Vajon a PICA a 21. 
századba vezeti tagjait, a virtuális könyvtár szá
zadába?

Az OLN a könyvtárosok és a végső fel
használók számára több előnyt hoz. A könyv
tárosok számára kínált előnyök közül néhány:

-  új használói interfész parancs struktúrával 
(amely a régi menü rendszer helyébe lép);

-  katalogizálás online módon, valós idejű tranz
akcióban mind a helyi rendszerekben, mind 
a központi PICA számítógépen;

-  a felhasználók hozzáférhetnek egy nyitott 
postai hálózathoz (SURFnet postai lehető
ség); használhatják a SURFnet más funk
cióit (pl. a kommunikáció egyes magyar 
könyvtárakkal nemzetközi távközlési hálóza
tok igénybevétel jóval könnyebb és olcsóbb 
lehet).

A használókat segítő fejlesztések a követke
zők:

-  az OPAC használói interfész és más funk
ciók azonosak lesznek, ami azt jelenti, hogy 
a használók a helyi OPAC-ban ugyanúgy 
kereshetnek, mint a PICA központi refe- 
rensz adatbázisaiban;

-  azok a használók, akik hozzáférhetnek az 
egész egyetemet átszövő hálózathoz, 
használhatják a helyi rendszer OPAC-ját;

-  a használók nemcsak saját könyvtáruk 
OPAC-jához férhetnek hozzá, hanem a töb
bi, helyi PICA rendszerrel rendelkező könyv
tár OPAC-jához is;

-  a használók maguk továbbíthatják könyv
tárközi kölcsönzési kéréseiket (ugyanazt az 
interfészt használják az OPAC-hoz)16.

Az OLN alkalmazása igen előrehaladott stá
diumban van.

4.3.3. A PICA és a német könyvtárak 
1991 őszén a PICA két megállapodást írt alá 

a német egyetemi könyvtárakkal, és ez áttörést 
jelent az európai könyvtárak együttműködésé
ben. A PICA hálózat tevékenységét kiterjeszti két 
tartományra (Niedersachsenre és Sache-Anhalt- 
ra) és a német Nemzeti Könyvtárra. A központi 
PICA rendszerek alkalmazásával indulnak el a 
göttingeni egyetemi könyvtárban és a német 
Nemzeti Könyvtárban, majd a PICA integrált 
könyvtári rendszerét vezetik be három év alatt 19 
németországi egyetemen és főiskolán. Hosszú 
távon a közművelődési könyvtárak is használhat
ják a PICA infrastruktúrát a tartományokban17.

Ezen keresztül az OLN technológia Német
országra is átterjed. Néhány híres egyetemi 
könyvtár (pl. Leiden, Amsterdam, Göttingen, 
Magdenburg, Leipzig és Frankfurt) katalógusát 
adatközvetítő hálózatok segítségével kapcsolják 
össze.
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4.4. Közművelődési könyvtárak

4.4.1. Tartományi Könyvtári Központok 
Az egyetemi világtól eltérően, ahol a rend

szerek bizonyos szabványosítására került sor (a 
PICA helyi könyvtári rendszerével), a 11 tartomá
nyi könyvtári központ többféle automatizált 
könyvtári rendszert vezetett be. Az információs 
technológia fejlődésével lehetővé válik a különbö
ző könyvtári rendszerek hálózatba kapcsolása, 
de költségesebb lesz. A legtöbb könyvtári köz
pont fejlesztette rendszerét, és egyesek teljesen 
új rendszereket installáltak. A LIBRA rendszert a 
GIDEON rendszer váltotta fel. Mindkét rendszert 
a gelderlandi tartományi könyvtári központ szá
mára fejlesztették ki. A LIBS/100 rendszer helyett 
a BICAT jött, amelyet egy kis szoftverház készí
tett kimondottan a drenthei rendszer számára. A 
SISIS rendszer viszont az észak-brabanti köz
pontban egy másik CLSI rendszer helyébe lép.

Tartományi könyvtári központokban18 működő 
rendszerek

A 11 tartományi könyvtári központnak nagy 
rendszerei vannak, és a több mint 440 kapcsoló
dó közművelődési könyvtár többsége kapcsoló
dik a központi könyvtári rendszerhez. Néhány tar
tományi könyvtári központ decentralizálta könyv
tári rendszerét azáltal, hogy mikroszámítógépes 
renszerre váltott. A kapcsolódó könyvtárak ugya
nazt a hardvert és szoftvert használják.

A tartományi könyvtári központok valamelyikéhez 
kapcsolódó könyvtárak száma az EK-tanulmány 

alapján19:

A legutóbbi időkig a tartományi könyvtári köz
pontok erősen centralizáltak voltak, de ugyanak
kor érvényesült egy decentralizálási tendencia is. 
Példák: a GIDEON rendszer, a BUKS és a BICAT 
rendszerek. Sajnálatos tendencia az, hogy né
hány könyvtári központ saját szoftver fejlesztésé
re vállalkozik. Ez a „házilagos” fejlesztést támo
gató trend számomra már túlhaladottnak tűnik, 
különösen akkor, amikor olyan sok remek szoft
vercsomag áll rendelkezésre a könyvtári automa
tizálási piacon.

4.4.2. Önálló közművelődési könyvtárak
1993-ban alig található olyan nagy vagy köze

pes könyvtár, amely még nem gépesítette funk
cióit. 1991-ben két nagy (több, mint 100 000 lako
sú) város írt alá szerződést a Datapointtal, és két 
közepes könyvtár (50 000-100 000 ellátandó la
kossal) szerződött az ALS-sal (az egyik még min
dig a rendszerválasztás időszakában van)20. A 
tartományi könyvtári központokhoz hasonlóan 
többféle rendszer működik a közművelődési 
könyvtárakban. A tartományi könyvtári közpon
tokkal ellentétben csak kereskedelmi forgalma
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zóktól származó installációkkal találkoztunk eb
ben a felmérésben.

Több könyvtár korszerűsítette rendszerét a 
kilencvenes években, de csak néhány vásárolt 
más forgalmazótól rendszert. Sok könyvtár pa
naszkodott a forgalmazójára. Az említett, általá
nosabb problémák: a szoftver modulok rend
szeresen gyenge válaszadási idővel dolgoznak; 
nem képesek a szoftver kiadásának határidejét 
tartani; a rendszer teljesítménye általában kívánni 
valókat hagy maga után; nem megfelelő a hard
ver és szoftver problémák megoldásához adott 
támogatás; nem jó az információs rendszer me
nedzselése.

A könyvtári rendszerekkel kapcsolatos elége
detlenség a rendszer korával párhuzamosan nő. 
Több hardver és szoftver hiba fordult elő a műkö
dés évei alatt21. A közművelődési könyvtárak au
tomatizálásának kiindulása a legtöbb esetben a 
kölcsönzés, amelyet a katalogizálási modul kö
vet. Időnként ezt a közhasznú információs modul 
vagy a szerzeményezési modul követi. A közmű
velődési könyvtárak automatizálása azért kezdő
dik a kölcsönzéssel, mert a kölcsönzésnyilvántar
tás vált egyre inkább kezelhetetlenné.

A kézi rendszerek nem tudtak megbirkózni a 
megnövekedett igényekkel, és erőteljesen fel
szöktek a személyi kiadások, mert egyre nagyobb 
személyzet kellett a kiadás, visszavétel, előjegy
zések, hosszabbítások kezeléséhez, és a felszó
lítások megírásához. Ehhez járult még a kölcsön
zők beírására fordított idő. Egyre több használó 
panaszkodott a manuális rendszer által nyújtott 
szolgáltatások korlátáiról.

Batt (1990) felmérése az Egyesült Királyság
ban hasonló tendenciát mutatott a kölcsönzés
nyilvántartás és a katalogizálás funkciói terén, 
mint ami Hollandiában tapasztalható22. Az egye
temi könyvtárakban a kiindulópont gyakran eltérő 
volt. Johnson (1991) például az egyesült államok
beli egyetemi könyvtárakban végzett vizsgálata 
során arra az eredményre jutott, hogy a megkér
dezett könyvtárak 50%-a először a katalogizáló 
részleget gépesítette, majd ezután nem sokkal a 
kölcsönzésnyilvántartást23.

Az önálló közművelődési könyvtárakban 
rendszert beállító forgalmazók áttekintése követ
kezik az alábbiakban (a listát a város mérete sze
rint osztottuk fel)24:

Az önálló közművelődési könyvtárakban mű
ködő rendszerek (a független könyvtárak 90%-a

5000 lakosnál nagyobb lélekszámú közösséget 
szolgál).

5. Néhány következtetés a holland piacról

Az első automatizálási programok, a Kulturá
lis Minisztérium határozott elkötelezettségével és 
finanszírozásával a hetvenes évek végén és a 
nyolcvanas évek elején kezdődtek. E projektek 
kimenetele az lett, hogy Hollandiában a közműve
lődési könyvtárak egy évtized alatt majdnem telje
sen automatizálttá váltak. Az Oktatási Minisztéri
um anyagi támogatásával megalapították a PICA 
irodát, ezt követően pedig az egyetemi könyv
tárak gépesítették szinte valamennyi könyvtári 
funkciójukat. Az eredmény: a könyvtári automati
zálási rendszerek piaci előretörése itt a legna
gyobb mértékű az Európai Közösségben.

Alig található olyan, nem automatizált közmű
velődési könyvtár, amely új bevezetésekre piacul 
szolgálna. Az e területen forgalmazók és új ver
senytársak számára az egyetlen megmaradt piaci 
lehetőség a régi könyvtári rendszerek korsze
rűsítése és helyettesítése újakkal. Bár meglehe
tősen sok közművelődési könyvtár panaszkodik 
jelenlegi rendszerére, haboznak forgalmazót vál
toztatni. Vajon tipikusan hollandiai jelenség ez? 
Valószínűleg nem.

Még az Egyesült Államokban is, ahol a könyv
tári piac sokkal érettebb, a könyvtárak nem szíve
sen változtatnak forgalmazót. Az 1989-es felmé
rés eredményei szerint a közművelődési, főiskolai 
és egyetemi könyvtárak 81%-a az eredeti forgal
mazótól vásárolta meg a rendszer felújítását. 
Csak 11% változtatott forgalmazót (14% a köz- 
művelődési, és 6% a főiskolai és egyetemi könyv
tárak közül)25. A rendszerek felújításáról és meg
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változtatásáról szóló információ Európa más or
szágairól nem áll rendelkezésünkre.

Hollandiában a régi rendszer felújítása 
és/vagy másikkal történő helyettesítése általában 
7-8 évet vesz igénybe. Érvényesül azonban egy 
olyan tendencia, hogy ez az időszak 5-6 évre szű
kül. Ez összevág az Egyesült Államokban szer
zett tapasztalatokkal, de Berry (p. 59.) szerint 
még olyan tendencia is van, hogy ezt az interval
lumot 2-4 évre csökkentik. Részben az informá
ciós technológia fejlődése felelős e helyzetért. 
További, Berry által említett okok: a tanácsadó, a 
könyvtár vezetősége vagy a forgalmazó rossz íté
lete. A korai felújításokért a versenyben állók al
kudozását és/vagy a műszaki felkészültség hiá
nyát lehet még okolni. Ez Hollandiában is érvé
nyes.

Mindent összevetve, felújításra egyre gyak
rabban kerül sor, s ez költséges és időrabló folya
mat a könyvtárakban. Ahelyett, hogy az automati
zálást költséghatékonyabbá tennék, számos 
könyvtár számára anyagi teherré válhat.

Hollandiában sok könyvtárnak régebbi rend
szere van, és rendszerét a közeljövőben tervezi 
felújítani. Mivel néhány forgalmazó jelenleg gon
dokkal küzd a piacon, ez lehet a megfelelő pilla
nat arra, hogy egy erős és tapasztalt, könyvtári 
automatizálással foglalkozó forgalmazó betörjön 
a piacra. A könyvtári automatizálás piacán azon
ban erőteljes verseny folyik, és ez várhatóan fo
kozódik, amikor az EK egységes piaca kialakul, 
és újabb műszaki szinteket érnek el. Nincs olyan 
forgalmazó (véleményem szerint a PICA kivételé
vel), még ha jó klientúrája van is, amely bizakod
va tekinthetne a jövő elé. A túlélés stratégiája az 
lehet, hogy felvásárolják a versenytársakat piaci 
pozíciójuk megerősítése érdekében. A közelmúlt
ból vett példa az, hogy a GEAC felvásárolta a 
CLSI-t, amely a nyolcvanas években egyik leg
főbb vetélytársa volt.

A piac telítetté vált, és a technológia meg
könnyíti a felhasználók számára, hogy egy másik 
forgalmazótól válasszanak egy új rendszert. A ki
váló marketing stratégia és különösen a jó fel
használói szolgáltatások a legfontosabbak, és a 
K+F tevékenységbe való befektetés feltétlenül a 
kilencvenes évek forgalmazóinak kulcstevékeny
sége kell hogy legyen Hollandiában csakúgy, 
mint a világ bármely más szegletében.
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Közhasznú 
információszolgáltatás -  
kihívás a közművelődési 

könyvtárak számára

Knul, Menno

Martién Hagoort könyvtárgazdaságtanról 
szóló előadásának üzenete számomra ez volt: a 
helyi hatóságok és a közművelődési könyvtárak 
állapodjanak meg a kívánt szolgáltatás szintjé
ben, és abban az árban, amit ezért az adófizető
nek fizetnie kell. Hagoort úr nem foglalkozott a 
beruházások problémájával, sem a hosszú távú, 
az új közművelődési könyvtári szolgáltatások ki- 
fejlesztését célzó befektetésekkel. A közhasznú 
információs szolgálat is ilyen hosszú távú befek
tetés. Tulajdonképpen szívesebben beszélnék 
stratégiai beruházásokról, mert a közhasznú in
formáció bevezetése a könyvtárba annak a stra
tégiának a része, amely révén a könyvtár szerepe 
vadonatúj területekre is kiterjeszthető.

Eddig már bővítettük a gyűjteményt (zene, 
CD, videó), a szolgáltatásokat (információkere
sés), vagy új használói csoportokat nyertünk meg 
(etnikai kisebbségek, gyengén látók). Többé-ke- 
vésbé a meglévő gyűjteményekre, szolgáltatá
sokra és használókra építünk a továbbiakban is. 
Az üzleti információ könyvtári bevezetéséhez ha
sonlóan, a közhasznú információ bevezetése is 
azt jelenti, hogy a közművelődési könyvtár szere
pét új területekre terjesztjük ki. Erőfeszítéseink 
arra irányulnak, hogy a közművelődési könyvtárat 
minden állampolgár számára olyan „clearing- 
house”-zá alakítsuk, amelyben mindenki minden
féle közösségi információt megtalál. Ez pedig, 
véleményem szerint, meglehetősen nagy előrelé-

A szerző Community information service, a challenge to 
public libraries (The role of libraries today, tomorrow and 
beyond. Trends in Hungary and Netherlands. Ed. Dorathé 
Biom, Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hoges- 
school van Amsterdam, 1993. pp. 73-79.) előadását Orbán 
Éva fordította.

pést jelentene. Hadd vázoljam azonban elöljáró
ban a közhasznú információ bonyolult helyzetét 
Hollandiában.

1. Bevezetés

Ma Hollandiában két alapvető közhasznú in
formációszolgáltatási formával találkozunk. Az 
egyik egy országos telefonos szolgálat, a másik 
pedig egy számítógépre épülő helyi információs 
szolgálat. A telefonszolgálat a 06 számok segít
ségével igen gyorsan terjed. A legtöbb esetben 
felhívhatja az országos 06-os számot, legyen szó 
egészségügyi vagy biztosítási ügyről, „forró dró
tos” szexről vagy adótanácsokról. Ma már könyv
tári információt is kérhet telefonon. Az ilyen hívá
sok egy része ingyenes, a többségért azonban fi
zetni kell. Úgy gondolom, fényes jövő áll az ilyen 
telefonszolgálat előtt, de nem sokat segít a helyi 
(közhasznú) információs gondok megoldásában. 
Talán, mert még nincs helyi 06-os szám. Hozzá
szólásomban ezért a számítógépes helyi köz
hasznú információs szolgálattal foglalkozom.

1. 1.Kormányzati tájékoztatás

A közhasznú információnak a nagyközönség 
számára való közvetítése nemcsak a közműve
lődési könyvtárak ügye, hanem a helyhatóságoké 
is. Ez a helyzet Hollandiában akkor állt elő, ami
kor néhány éve új törvényt fogadtak el a kor
mányzati tájékoztatásról. Ennek értelmében első
sorban a kormány, a tartományi és a helyi hatósá
gok a felelősek azért, hogy az információáramlás 
útját megnyissák az állampolgárok felé. A helyi 
hatóságok az egész országban azon munkálkod
nak, hogy egylépcsős információszolgáltatást 
alakítsanak ki. Ez az egylépcsős információszol
gáltatás azért fontos cél, hogy elkerüljék azt, hogy 
a polgárokat egy kérdéssel hivataltól hivatalig,
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ablaktól ablakig küldözgessék. Azt hiszem, min
den bürokratikus szervezetben találkozhatunk 
ezzel a problémával. így, ha a helyi hatóságok 
foglalkoznak e gonddal, és megpróbálják ezt egy
lépcsős információszolgáltatással kiküszöbölni, 
mi lehet a közművelődési könyvtárak feladata?

1.2. Nyílt szociális információ

A helyi kormányzati szervezetek mellett a tár
sadalmi szervezetek is hasonló módon közelíte
nek az egylépcsős információszolgáltatáshoz. A 
társadalmi nehézségeknek csak egy részét keze
lik a kormányszervek és intézmények, többsé
gükkel egyházak és magán szervezetek egész 
sora (idősek egyesületei, rokkantak szervezetei, 
jóléti szervezetek, jogsegély irodák, gyermek se
gélyező programok stb.) foglalkozik. Az olyan kis
városokban mint Velsen, ahol a könyvtárunk is 
van, több mint hatvan ilyen magán segélyhelyet 
számláltunk meg. A közelmúltban jelentés ké
szült, amely többféle szociális kérdés megoldását 
szolgáló egylépcsős segítő állomások létrehozá
sát hivatott segíteni. Sajnos, a jogi tanácsadással 
foglalkozó kereskedelmi jellegű intézmények, 
mint pl. a jogtanácsosok, nem szerepelnek a 
rendszerben. Ismét felteszem a kérdést: ha a tár
sadalmi szervezetek és intézmények maguk is 
foglalkoznak e problémával, és megkísérlik egy
lépcsős segélyszolgálatok létrehozásával megol
dani azt, mi lehet mégis a közművelődési könyv
tárak feladata?

1.3. Munkaügyi információ

A szervezetek egy harmadik csoportja nem 
régen jelent meg Velsenben. Ezek a munkával 
foglalkozó szervezetek, nemcsak munkaközvetí
tő irodák, hanem egyéb, szintén a munkával fog
lalkozó szervezetek, mint például a női munka iro
dája, a társadalmi- (önkéntes) munka irodája és a 
szakképzéssel foglalkozó kereskedelmi jellegű 
szervezetek. Ezeket sem vették fel, és a problé
mát részben a helyi szociális szervezet kezeli, kü
lönös tekintettel a munkanélküliekre vagy a helyi 
gazdasági szolgálatokra, amelyek a magánvállal
kozások indítása iránt érdeklődőkkel foglal
koznak. Ismét felteszem a kérdést, mi lehet a

közművelődési könyvtárak szerepe, ha a mun
kaügyi szervezetek maguk szervezik és fejlesztik 
egylépcsős közvetítő irodájukat?

1.4. Idegenforgalmi információ

Mindeddig az idegenforgalmi tájékoztatás volt 
a legjobban szervezett terület. Minden nagy és ki
sebb városban van idegenforgalmi iroda, ahol az 
emberek tájékozódhatnak a helyi eseményekről, 
térképeket vásárolhatnak, szállodai szobát foglal
hatnak, színházjegyeket rendelhetnek, és időn
ként utazási információt kaphatnak, a helyi közle
kedési eszközökre jegyeket vásárolhatnak. A ke
reskedelmi jellegű utazási irodák és a vasúti 
tájékoztató szolgálatok ismét csak kimaradnak. 
Ezek után foglalkozzanak-e a közművelődési 
könyvtárak egyáltalán az idegenforgalmi informá
cióval, amikor ezt a területet hagyományosan 
olyan jól ellátják a helyi idegenforgalmi irodák?

1.5. Üzleti információ

Eddig a közönségnek szánt nyilvános infor
mációval foglalkoztam, de helyi vagy tartományi 
kereskedelmi kamarák vezetésével más koope
rációs törekvések is vannak az információ meg
osztására, például üzleti információ a cégek szá
mára, az induló vállalkozások számára stb. Most 
nem foglalkozom ezekkel, mert csak azon köz- 
művelődési könyvtáraknak érdekesek ezek, ame
lyek külön részleget alapítottak az üzleti informá
ció kezelésére. Inkább a közönségnek szóló in
formációra koncentrálok.

2. Definíció

Ideje meghatározni a „nyilvános információt” 
(public information). Nyilvános információ mindaz 
az információ, amelyre egyéneknek és állam
polgárok csoportjainak szükségük van egyéni, 
szociális és kulturális fejlődésükhöz és működé
sükhöz. Ez kizárja a szakmai információt, azt az 
orvosi, egészségügyi információt, amelyet ma
napság a családorvosok, kórházak, szülészek, 
pszichológusok és gyógyszerészek osztanak
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meg a drog-nyilvántartás javítása érdekében. 
Ugyanez vonatkozik azon gazdasági, pénzügyi 
és jogi információra is, amelyet e területek szak
értői használnak fei.

Kizárja az egyéni segítségre és tanácsadásra 
felhasznált információt is. A közművelődési 
könyvtár nem idegenforgalmi iroda, ahol valaki 
szállodai szobát foglalhat; nem munkaközvetítő, 
ahol állást szerezhet; nem közigazgatási iroda, 
ahol segélyt kaphat; nem ingatlanügynök, akinél 
házvásárlási szerődést írhat alá; se nem bank, 
ahol jelzálog ügyletet intézhet.

3. A közművelődési könyvtár szerepe

Többször is feltettem a kérdést, van-e a köz- 
művelődési könyvtárnak szerepe az ilyen típusú 
információ-szétsugárzásban a nagyközönség 
számára. Meggyőződésem, hogy igen, és a kér
désre a választ a kulcsinformáció fogalma adja 
meg. Hatását tekintve a nyilvános információt 
kulcsinformációként írhatjuk le, mert olyan infor
mációt kínál, amely a specializált -  kormányzati 
és nem kormányzati -  szervezetek és intézmé
nyek ajtaját nyitja meg. Ahogyan a tájékozódás a 
dokumentumok teljes szövegéhez vezet el, a 
kuicsinformáció olyan személyekhez, egyesüle
tekhez, szervezetekhez és intézményekhez utalja 
a könyvtárhasználókat, amelyek támogathatják a 
segítséget keresőt.

3.1. Miért fordulnak az emberek a közműve
lődési könyvtárakhoz információért?

Több okból keresnek az emberek információt 
a közművelődési könyvtárakban. Nyilvánvaló, 
hogy azért, mert a könyvtár minden ismeretterü
letről, fontos társadalmi kérdésről rengeteg 
nyomtatott információval rendelkezik könyvben, 
folyóiratokban, újságokban, prospektusokban 
vagy számítógépes formában. Jó esély van arra, 
hogy az ember a könyvtár állományában megta
lálja a válaszokat. Másodszor, szakképzett sze
mélyzetre lehet támaszkodni, amely segíteni tud 
abban, hogy a kérdésekre választ kapjanak. Har
madszor, a közművelődési könyvtár lehetővé te
szi a használói számára azt, hogy magán
ügyeikkel semleges módon foglalkozzanak, ami

re nincs mód, ha segélyprogramokhoz fordulnak. 
A közművelődési könyvtárak a tájékoztató pultnál 
feltett egészségügyi, jogi vagy pénzügyi kérdé
sekből nem kezdenek az illető jövedelmére vo
natkozó beszélgetést. Ettől senkinek sem kell tar
tania.

A közművelődési könyvtárak információs 
munkatársai pontosan tisztában vannak azzal, 
hogy a pultnál feltett kérdés mögött meghúzódik 
egy rejtett kérdés is. Ha valaki az öröklődő beteg
ségekről kér könyvet vagy tájékoztatást, nagyon 
valószínű, hogy a családjában van valakinek ilyen 
betegsége, és a könyvtárhasználó egy speciális 
beteg-egyesület címét keresi. Ha valaki a tanul
mányi ösztöndíjakról kér információt, nyilvánvaló, 
hogy jelentkezési lapot vagy pénzügyi tanácsot 
vár. Ha valaki műemlékekről kér adatokat, előfor
dulhat, hogy a védett épületek jegyzékét akarja 
látni, hogy megtudja, rajta van-e a saját háza 
ezen a listán. Ha valaki az eutanáziáról szóló 
könyveket keresi, gyakran előfordul, hogy a csa
ládjában haldoklóval kell foglalkoznia.

Vannak, akik elmondják, miért kérnek infor
mációt, vannak, akik nem. És gondolhatják, hogy 
a kérdéseket meglehetősen semleges módon 
teszik fel, hogy az érzelmi vagy pénzügyi vonat
kozásait elfedjék. Az egészségügyi és pénzügyi 
problémák az emberek magánéletéhez tar
toznak. Az emberek mégsem fordulnak egyene
sen a specialistákhoz vagy szakintézményekhez, 
mégha tudnak is ezek létezéséről. Először fel 
akarnak készülni arra, hogy felkeressék ezeket, 
előzetesen akarnak gondolkodni a problémán. 
Vagy éppen fordítva, az emberek a specialista 
felkeresése után is kereshetnek információt. Ha 
nagyon bántja, hogy orvosa szerint egy bizonyos 
betegségben szenved, szívesebben megy el a 
könyvtárba, hogy tájékozódjon e betegségről, 
mint hogy megkérdezze az orvost. Több orvost is 
ismerek, akik betegeiket a könyvtárba küldik infor
mációért. Egy dolog magától értetődik, az emberek 
azért kérnek információt, mert szükségük van rá.

3.2. Mit gondolnak maguk a könyvtárak? Miért kell 
közhasznú infonnációszolgáltatást nyújtaniuk?

A könyvtáraknak is megvannak a saját indo
kaik a közhasznú információs szolgáltatás létesí
tésére. A fő ok, legalábbis Hollandiában az, hogy 
a közművelődési könyvtárak mostanában nagy fi-
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gyeimet szentelnek tájékoztató funkciójuknak, 
mert szeretnék helyreállítani az egyensúlyt a köz- 
művelődési könyvtár információs, oktatási, kultu
rális és rekreációs funkciói között. Az utóbbi húsz 
évben a holland közművelődési könyvtárak első
sorban a rekreációs olvasmányok kölcsönzésére 
szolgáló rendszerként tevékenykedtek.

Ez azonban nem felelt meg teljesen azoknak 
a motívumoknak, amelyek a kezdet kezdetén a 
közművelődési könyvtárak alapításához vezet
tek, mert száz éve azért hozták ezeket létre, hogy 
a társadalom alsóbb osztályainak kulturális szín
vonalát emeljék. Több évvel ezelőtt nyilvános vita 
bontakozott ki Hollandiában arról, hogy a könyv
tárhasználók fizessenek vagy sem a szolgáltatá
sokért, amelyekhez hasonlókért -  egy színházi 
előadás megtekintéséért, egy koncert meghallga
tásáért, sportolásért vagy egy múzeum megláto
gatásáért -  mások fizetnek. Erre válaszként a 
könyvtárak sokkal nagyobb figyelmet kezdtek 
szentelni információs értékeiknek. Ez idő tájt 
megváltozott a könyvtári törvény és a könyvtárak 
a holland állam helyett a helyi hatóságoktól 
kezdtek függeni, ezért a helyi közhasznú informá
ció került előtérbe. Ez történt a velseni könyv
tárban is.

3.3. E változás a valóságban

A holland könyvtári törvénynek köszönhetően 
jelentős mértékben javult a könyvtárügy helyzete 
Hollandiában: jobb gyűjtemények, több és kép
zettebb személyzet és több, jobban felszerelt 
könyvtár jelzi ezt. Mivel a könyvtári törvény sze
rint a gyermekek és a 18 éven aluli fiatalok szá
mára ingyenes a könyvtárhasználat, és a felnőt
tek és idősek által fizetendő díj is szerény maradt, 
a használók száma rendkívül megnőtt. Jelenleg 
könyvtárunknak a helyi lakosság 36%-a a tagja. A 
könyvtári törvény ezen kívül egyenjogúvá tette a 
könyveket és audiovizuális anyagokat, és ez le
hetővé tette, hogy a számítógépes információt a 
könyvekkel és az audiovizuális információval egy
formán kezeljük. így amikor a könyvtár köz
hasznú információs programot indít, igen sok fel
használóra számíthat, jól képzett személyzetre 
támaszkodhat, kiterjedt könyvtári hálózat áll mö
götte, és a könyveken és más papír alapú adat
hordozókon túl a többi információforrást is nagy 
mértékben használja.

4. Közhasznú információ Velsenben

Hadd mondjam el, hogyan foglalkozik a vel
seni könyvtár a közhasznú információval. 1989- 
ben automatizálták a könyvtárat az ALS rendszer 
felhasználásával, amit a Tartományi Könyvtári 
Központ ajánlott. A szerződés tartalmazta, hogy a 
könyvtári központ közhasznú információkezelő 
programot is ad, a katalogizáló, kölcsönző és 
használó-nyilvántartó szoftverek mellett. A köz
hasznú információs szoftver akkor még nem állt 
rendelkezésre, csak 1990 elejére.

Ettől kezdve a tartományi könyvtári központ
tal szorosan együttműködve kísérleti programot 
indítottunk. Az első terület, amellyel foglalkozni 
akartunk, az iskolán kívüli oktatás volt, amelyet 
több szervezet nyújtott, nemcsak magában Vel
senben, hanem a közeli városokban, Haarlem
ben, Beverwijkben is, mert a velseniek könnyen el 
tudják érni ezeket a helyeket. Másodjára vala
mennyi velseni egyesület, intézmény és szerve
zet teljes címjegyzékét készítettük el. Ezt követte 
a helyhatósági szabályozásokra és határozatokra 
és az önkéntes munkalehetőségekre vonatkozó 
adatok felvétele. A tartományi könyvtári központ 
maga is gyűjtötte több száz különböző egész
ségügyi egyesület és a területi hatóságok adatait.

Jelenleg mindenféle velseni szociális és jóléti 
szervezet kulcsinformációit dolgozzuk fel. Az 
adatbázis már meglehetősen tele van, ugyanak
kor még számos területet -  sport, egészségügy, 
pénzügy, környezetvédelem, egyházak stb. -  kell 
kidolgoznunk. Ezt akkor lehet elvégezni, ha a he
lyi információt átveszik a helyi hatóságok, és a 
szociális és jóléti szervezetek is lefedik saját in
formációjukat. Ez az év folyamán várható.

A közművelődési könyvtár szerepe ezután a 
helyi hálózat karbantartására, a terminológiai 
egységesítésre korlátozódik, és a kisebb szerve
zeteket és intézményeket segíti abban, hogy in
formációjuk bekerüljön az adatbázisba.

5. Ügyetlenségből fakadó kudarcok

A közhasznú információs szolgálat nem ala
kítható ki két hét alatt. Hollandiában sok ilyen 
szogálat létrehozására tett kísérlet végződött ku
darccal. Ennek a fő oka az, hogy sem a nagykö
zönség nem használta ezeket, sem az informá
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ciószolgáltatók, de még a könyvtári személyzet 
sem. Miért?

A használók, különösen az etnikai kisebbsé
gek közé tartozó, írni-olvasni kevéssé tudók, nem 
tudtak információt keresni a számítógépekben. 
Az adatbázisba gyűjtött információ olyan kérdé
sekre tartalmazta a választ, amelyet nem tettek 
fel, a kínált információ már nyomtatott formában 
is rendelkezésre állt, és a tárolt információt nem 
tartották karban.

A könyvtári személyzet nem használta ki tel
jesen az információs rendszert, főként az ilyen in
formációs rendszerek hatékonyságával szembe
ni jogos szkepticizmusa miatt, de azért is, mert 
szívesebben látta volna, ha az ilyen információs 
rendszerre fordított nagy összeggel inkább gya
rapítási keretüket növelték volna.

Végül az információellátók azért nem hasz
nálták az információs rendszert, mert ők sem hit
tek hatékonyságában, és főként, mert a legtöbb 
információellátó feladata kettős: tájékoztatás és 
segítség. Számukra sokkal fontosabb volt, hogy a 
kérdéseket azonnal, a pult mellett válaszolják 
meg, mert véleményük szerint az emberek valójá
ban segítséget keresnek, nem információt. Ehhez 
kapcsolódik, hogy véleményük szerint a legjobb 
információt csak specialisták adhatják. A könyv
tárosok lehetnek tájékozottak, de nem orvosok, 
munkaügyi vagy lakásügyi szakértők, adótanács- 
adók.

Mindez érvényes a velseni információszolgál
tatásra is, de van egy fontos különbség: az idő. A 
legtöbb könyvtár rövid -  egy-két éves -  kísérletbe 
fogott, amelyre külön támogatást kapott az állam
tól, a tartományi vagy helyi hatóságoktól. Ez után 
az időszak után értékelés következett, és azt ta
lálták, hogy megfeleltek az eredeti céloknak. Mi
vel nem volt valódi perspektíva, a támogatásokat 
megvonták, és a szolgáltatást megszüntették.

Mások esetleg sikeresek. Éppen most hallot
tam egy holland város, Wijchen közhasznú infor
mációs szolgálatáról, ahol a keresések száma 
1991-ről 1992-re 12 000-ről 18 000-re nőtt, és a 
szolgáltatást különböző intézményekben műkö
dő, 24 terminálos hálózat támogatja. Ahhoz azon
ban, hogy egy ilyen hálózat költség-hatékony le
gyen, tízszer több kérdést kellene feltenni a rend
szernek. Velsenben az információs szolgálat 
külön kormányzati vagy helyhatósági támogatás 
nélkül jött létre. Ahhoz, hogy egy új termék egy

szerű ötletből rendszeres szolgáltatássá váljon, 
több évre van szükség, feltéve, hogy egyáltalán 
megfelel az elvárásoknak. E felfogás a kereske
delmi és ipari vállalkozásoktól származik, ame
lyek új termékekkel és szolgáltatásokkal próbál
ják a piacot meghódítani.

Néha nagyon hosszú ez az időszak (nehéz 
elképzelni, hogy a televíziót csak a második világ
háború után fejlesztették ki, és húsz évnek vagy 
még többnek kellett eltelnie, míg a tévékészülék 
minden házban megtalálható lett), máskor keve
sebb időre van szükség (a fax például három év 
alatt terjedt el az üzleti piacon, de több esztendő
be is beletelik, hogy minden otthonban ott legyen 
a telefon mellett). Ne feledjük, hogy 60 év alatt 
fejlődtek a könyvtárak olyanná, amilyenek ma, 
15-20 év kellett ahhoz, hogy a könyv mellett a 
többi dokumentumtípust is a rendszeres szolgál
tatások körébe vonják a közművelődési könyv
tárakban (és még mindig nem mindenhol elfoga
dottak).

Velsenben szükségünk van némi időre, hogy 
feloldjuk a közhasznú információszolgáltató rend
szerekkel szembeni szkepticizmust, teljessé te
gyük az információs bázist, felvegyük a kapcsola
tot a közhasznú információk terjesztőivel, és 
megismertessük a nagyközönséggel az új szol
gáltatást. Sikerrel járunk? Nem tudom, de azt 
igen, hogy eddig sikeresek vagyunk. Az adat
bankunk gazdag, mind a helyhatósági szerveze
tek, mint a jóléti szervezetek szeretnének együtt
működni velünk, és az információs rendszer jól il
leszkedik a tevékenységeinkbe.

Ami a nyilvános használatot és a könyvtári 
személyzetet illeti, nemrégiben megváltoztattuk a 
célunkat: jelenleg a közhasznú információs rend
szert inkább a könyvtári személyzet és a szakér
tők segédeszközének tekintjük, mint olyan infor
mációs rendszernek, amelyet közvetlenül a fel
használók vehetnek igénybe, ami nem azt jelenti, 
hogy a használók ne férhetnének hozzá. Hozzá
férhetnek és ez így lesz a jövőben is. Még hosszú 
út áll azonban előttünk mielőtt megmondhatnánk, 
vajon az egész munka sikeres-e. Ezért, ha a köz
hasznú információs rendszert fel akarja venni 
könyvtári szolgáltatásai közé, adjon időt arra, 
hogy kialakulhasson, különben kárba vesznek 
erőfeszítései és a közpénzek, amelyeket erre for
dítottak.
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6. A változás ideje

Tudjuk, hogy az emberek egyre kevesebbet 
olvasnak. Annak ellenére, hogy több ember lép 
be a könyvtárba, a kölcsönzések száma csökken 
(a mi könyvtárunkban 2300-zal több a használók 
száma, de 40 000-rel kevesebb volt a kölcsönzé

Az amerikai és német 
tárgyszórendszerekrői

Rónai Tamás

Bevezetés

Több mint két esztendeje annak, hogy Hor
váth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé
nek elnöke egy általános tárgyszórendszer kidol
gozását javasolta. Az előterjesztést e folyóirat 
hasábjain is olvashatták. Ebben az induló sza
kaszban is nyilvánvaló, hogy az általános tárgy
szójegyzék sem lehet meg egységes alkalmazási 
szabályok nélkül. Ezért talán nem érdektelen 
megismerni az amerikai és a német tárgyszó
rendszerek fontosabb szabályait.

Dolgozatunk fő célkitűzése tehát az, hogy ha
zai tárgyszórendszerünk alkalmazásához mód
szereket és eljárásokat keressen. Ennek érdeké
ben összehasonlítjuk a német és amerikai nyelv- 
terület tárgyszavazási gyakorlatát, felhívjuk a 
figyelmet a tárgyszókategóriákra és az információ- 
kereső nyelvek „nyitott” és „zárt” szótáraira. A

sek száma 1992-ben, és ez hatalmas csökke
nés.) Nem hiszem, hogy ennél bármi nagyobb 
ösztönzést jelentene arra, hogy megváltoztassuk 
a politikánkat. Ideje változtatni. A közhasznú in- 
formácószolgáltatás az egyetlen lehetőség arra, 
hogy a visszaesést ismét növekedéssé változtas
suk. A lehetőség a kezünkben van.

Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress), az 
USA Országos Orvostudományi Könyvtára tárgy
szórendszerének, a Sears-féle tárgyszójegyzék
nek, továbbá a német RSWK (Regeln für den 
Schlagwortkatalog) tárgyszószintaxisának ismerte
tésével a már említett célokon túl, arra is töreked
tünk, hogy sémákat adjunk a lexikai egységek sor
rendjére.

A Library of Congress tárgyszórendszere

Cutter munkásságának első gyümölcsei 
1892-ben értek be, amikor az ALA (Amerikai 
Könyvtáros Egyesület) lakewoodi konferenciáján 
bizottságot hozott létre egy általános tárgy
szójegyzék elveinek kidolgozására2. Hosszú és 
kemény munka eredményeként 1911-ben publi
kálták a „List o f Subject Headings for Use in Dic
tionary Catalogs” (Tárgyszójegyzék szótárkataló
gusok használatához) (Chicago, American Li
brary Association, 1911.) c. művet. E munka 
felhasználásával alakult ki a Library of Congress 
általános tárgyszójegyzéke. Tizennegyedik kia
dása 1991-ben jelent meg, amely nemcsak 
nyomtatott formában, hanem CD-ROM változat
ban, valamint mikroformátumban is hozzáférhető.

A tárgyszójegyzék szerkesztési elveiben a 
11. kiadás óta jelentős változások történtek. A ko
rábbi összeállítások a „klasszikus” szótárkataló
gusok számára készültek, tehát bőségesen alkal
maztak „gyűjtőfogalmakat" a rokon természetű 
anyag „összehozására”.

A 11. kiadástól az összeállítás szellemét már 
a tezaurusz-szerkesztési elvek is befolyásolták3. 
Az új irányba történő elmozdulást nyilvánvalóan a
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számítógépes online katalógusoknak való megfe
lelés követelménye diktálta. A számítógépes in
formációkeresés koncepciójának nem a kevés, 
hanem a sok belépési és kombinációs lehetőség 
felel meg, amelyet a lexikai egységek messzeme
nő posztkoordinálásával érhetünk el. Ezzel szem
ben a „klasszikus” cédula vagy kötet formájú 
tárgyszó-, illetve szótárkatalógusokban, a kombi
nációs lehetőségek korlátozása a cél, azért hogy 
elkerüljék a katalógusok „felduzzasztását” vagy a 
kötetkatalógusok esetében az oldalszámot csök
kenthessék.

A minőségi változások mellett a mennyiségi 
változások is jelentősek. Az ötödik kiadásban 21 
451, a nyolcadikban 95 920, a tizenegyedikben 
162 750 és a legújabb keletű tizennegyedikben 
186 000 lexikai egység található4. A mennyiségi 
különbségeknek természetesen következményei 
is vannak. A kisebb terjedelmű jegyzékekben a 
specifikus lexikai egységek száma viszonylag ke
vés, azért mert csak így lehetséges a feltárt doku
mentumok túlzott mértékű szétszóródásának 
megakadályozása a katalógusokban. A nagyobb 
terjedelmű jegyzék nemcsak mennyiségi többle
tet nyújt, hanem a lexikai egységek mélyebb 
struktúrálásával, kapcsolataik és összefüggéseik 
bemutatásával jelentős segítséget is ad mind a 
tárgyszavazónak, mind a felhasználónak.

Az alábbi ábrán a Libray of Congress tárgy
szójegyzékének (a továbbiakban: LCSH) egy tipi
kus részletét mutatjuk be.

Az LCSH egy tipikus részlete

A gricu ltu ra l m achin ery Subd Gcog)
[S671-S760]

U F  A gricu lture— E quipm ent and supplies 
C rop s— M ach in ery  
Farm  m achinery 

B T  Farm  supply industries 
Im plem ents, utensils, etc.
T ools

R T  Farm  equipm ent
M achine-tractor stations 

S A  subdivision M ach in ery  under names of 
crops, e.g. C orn — M ach in ery  

N T  A gricultural engineering 
A gricultural im plem ents 
A gricultural instrum ents 
C o m  planters (M achin es)
C otton  planters (M achines')

A fogalmak közötti legfontosabb értelmi 
összefüggéseket szabványosított reláció jelekkel 
adják meg: a fölérendeltet (BT), az alárendeltet 
(NT), a rokonságot (RT) továbbá a preferenciát 
(UF), amely a „használd helyetté”-nek felel meg, 
valamint a feltételes utalást (SA) formában. A 
„lásd még:” (SA) azért feltételes utalás, mert a fel
használó maga dönti el, hogy akar-e élni a felkí
nált lehetőséggel. Szintén érdemes felfigyelnünk 
arra is, hogy az LCSH lexikai egységei mellett (az 
első kiadás óta változatlanul) feltüntetik a Library 
of Congress osztályozási jelzeteit (a továbbiak
ban: LCC) is.

Például:
Agricultural machinery (mezőgazdasági gépezet) 

[5671-5760]

Diesel motor (Diesel-motor)
[TJ 795]

Norwegian language (Norvég nyelv)
[PD 2571-2699]

Ezzel a megoldással nemcsak összekapcsol
ják a két rendszert, hanem az LCSH „szakcso
portos mutatóra” is szert tesz. Csakhogy a 
„szakcsoportos mutatóval”, azaz az LCC-vel való 
összekapcsolás előnyei csak online üzemmód
ban évényesülhetnek.

Amint arra már utaltunk, az LCSH 11. kiadása 
fordulópont volt. Addig Cutter nyomvonalán ha
ladt, és beérte a Ld.: utalók és a Ld. még: hivatko
zások alkalmazásával. Erre épülve, de azt meg
haladva jött létre a mai szerkezet, amelyet sema
tikusan a következőképpen ábrázolhatunk:
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Az LCSH struktúrájában tehát már a 11. kia
dás előtt potenciálisan adva voltak a tezaurusz
szerkesztés irányába való elmozdulás lehetőségei.

A tárgyszójegyzéket elemző amerikai szak
írók, Haykin, Daily és mások felhívják figyelmün
ket arra is, hogy az LCSH-ban a specifikus tárgy
szavak száma viszonylag kevés5. Ezt annak 
tulajdonítják, hogy a specifikus tárgyszavak alko
tására akkor kerül sor, amikor valamely generikus 
tárgyszót részletezni kell, mert a tárgyszókata
lógusban túl nagy számú mű jellemezhető vele.

Az LCSH ötödik (1948. évi) és nyolcadik (1966. 
évi) kiadásaiban található lexikai egységek össze
hasonlító vizsgálatát Daily végezte el. Ennek során 
az alábbi százalékos eredményre jutott6:

Daily vizsgálataiból kiderül az is, hogy az egy- 
tagúak mind főnévi alakban fordulnak elő. Ez 
megfelel a Prevost és Haykin nevével fémjelzett 
főnév-szabálynak7. Érdemes felfigyelnünk arra 
is, hogy a vizsgált időszakban az egytagúak szá
ma majdnem a harmadára csökkent, mialatt a 
kettő vagy annál több tagból állók száma növeke
dett. Ez a tendencia a 11. kiadásig tartott. Attól 
kezdve az egytagúak száma ismét emelkedni 
kezdett, mivel a számítógépes korszak már nem 
a prekoordináció, hanem a lexikai egységek 
messzemenő posztkoordinálásának igényével je
lentkezett.

Ha valamely dokumentum tárgya egy vagy 
több mellérendelt tárgyszóval kifejezhető, akkor 
annak tárgyszavazása igen egyszerű, például: 
DOGS, SCHOOLS, VISCOSITY (kutyák, iskolák, 
nyúlósság) stb.

A példákból az is kiderül, hogy a tárgyakat 
dolgokat jelölő lexikai egységeket többes szám
ban adják meg. (E gyakorlat többé-kevésbé meg
egyezik hazai tárgyszavazási praxisunkkal.)

A kétszavasok típusukban rendszerint jelzős 
szerkezetűek (első helyen a jelző, ha az értelem
hordozó), például:

LOCAL TAXATION (Helyi adózás)
NUCLEAR PHYSICS (Nukleáris fizika)

Ha a téma maga a jelzett tárgyszó, akkor a 
jelző invertált alakban hátravetve szerepel, pél
dául:

ART, AMERICAN (Művészet, amerikai)
ART, MEDIEVAL (Művészet, középkori)
BRIDGES, CONCRETE (Hidak, vasbeton)

A hátravetett (invertált) elemek rendszerint 
(etnikai) népnévi jelzők, nyelveket, időtartamot, il
letve periódusokat határoznak meg, vagy na
gyobb tárgyi csoportok jelzői. A szintaktikai sza
bályok a több lexikai egységből álló kifejezésekre 
(összetett tárgyszavakra) vonatkoznak. A kompo
nensek közötti kapcsolatok paradigmatikus* jelle
gűek, ezért sorrendjük nem közömbös. A lánc 
élén álló lexikai egység a vezérszó (más elneve
zéssel és a továbbiakban: főtárgyszó). A hozzá 
kapcsolódó komponensek (a továbbiakban: al- 
tárgyszavak) módosítják a főtárgyszó fogalmi ter
jedelmét, illetve tartalmát. A főtárgyszó a keresést 
vezérli, és osztályozáselméleti szempontból efe
mer osztályalkotó.

Az LCSH 1974-ig következetesen felsorolta 
az egyes főtárgyszavakhoz rendelhető altárgy- 
szavakat. A tárgyszavazáskor közvetlenül kivá
lasztható volt a megfelelőnek ítélt összetett tárgy
szó8.

1974 után azonban bevezették az ún. „sza
badon lebegtetett” altárgyszavak rendszerét, 
amely azt jelenti, hogy az altárgyszavak mint épí
tőelemek rendelhetők a főtárgyszavakhoz, meg
határozott szabályok betartása mellett9. Az építő
elemek nem mások, mint a tárgyszókategóriák, 
amelyekbe a tárgyszavazáskor, az előre definiált 
szabályrendszernek megfelelően, besorolják a 
tárgyszavakat. Az „építőelemek”, azaz a tárgy
szókategóriák sorrendje is adott. Az LCSH 
vizsgálata alapján arra a megállapításra jutottunk, 
hogy az LCSH az alábbi tárgyszókategóriák 
használatát engedi meg10:

1. formai;
2. kronologikus;
3. földrajzi;
4. osztó, a keresést nem vezérlő;
5. személy, illetve testületi nevek.

* Paradigmatikusnak nevezzük azokat a kapcsolatokat, 
amelyek nem nyelvi mondatba szerveződött összetett 
kifejezés elemei, szavai között fennállnak.
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A formai tárgyszókategóriába tartozó altárgy- 
szavak a dokumentumokra vonatkozó állítások, 
tehát azokról jelentenek ki formai jellemzőket, 
például: -Abstracts (Referátumok), -Catalogs 
(Katalógusok), -Dictionaries (Szótárak), -Digests 
(Tömörítvények), -Handbooks (Kézikönyvek) stb.

A kronologikus tárgyszókategóriához tartozók 
korszakokat jelölnek, például:

EDUCATION -1945-1864 (Oktatás -1945-1964),
PHILOSOPHY, FRENCH - 16th century (Filozófia, 

francia - 16.sz.),
ART, CHINESE - To 221 B.C. (Művészet, kínai - 

i.e. 221-ig)

Az ilyen típusú időtartam jelölések igen jók a 
cédulakatalógusok szakcsoportjainak tagolására, 
online, OPAC katalógusokban az irodalom bön
gészésére, de az OPAC keretei között nem alkal
masak az évszámok pontos keresésére.

A földrajzi, illetve a helymegjelölő altárgysza- 
vak használatának engedélyezése, illetve tiltása 
mindig a főtárgyszót követő kerek zárójelben ta
lálható utasítástól függ. A főtárgyszót követő 
„(MAY SUBD GEOG)" értelemszerűen engedé
lyezi a földrajzi altárgyszavak szükség szerinti al
kalmazását, „(NOT SUBD GEOG)" pedig tiltja. A 
„LABOR SUPPLY” esetében a földrajzi altárgy- 
szó használata engedélyezett, mint például a kö
vetkezőkben:

LAPOK 5UPPLY - FRANCE (Munkaerővel 
való e llátottság - Franciaország)

LABOR SUPPLY - FRANCE - PARIS
(Munkaerővel való ellátottság - Franciaország 
- Párizs)

Ha a földrajzi kategóriába tartozó altárgyszó 
engedélyezett, akkor az mindig a főtárgyszót kö
veti.

A keresést nem vezérlő, „osztó” tárgyszavak 
szintén altárgyszóként jelennek meg, például:

(1) TECHNOLOGY - FRANCE - HISTORY
-16th CENTURY - JUVENILE LITERATURE 
(Technológia - Franciaország - Történet - 18.sz.
- Ifjúsági irodalom)

(2) GREAT BRITAIN - HISTORY - NORMAN 
PERIOD, 1066-1145 - SOURCES - 
BIBLIOGRAPHY
(Nagy-Britannia - Történet - Normann-korszak,
1066-1145 - Források - Bibliográfia)

(5) RAILROADS - FRANCE - TRAINS - STATISTICS 
(Vasutak - Franciaország - S ta tisztika)

A példákból az alábbi sémák alkothatok:
(1) [Fő-(szak-)tárgyszó] - [helyet jelölő al

tárgyszó] - [osztó altárgyszó] - [kronologikus ál- 
tárgyszó] - [formai altárgyszó]

(2) [Helyet jelölő főtárgyszó] - [osztó altárgy
szó] - [kronologikus altárgyszó] - [formai altárgy
szó] - [formai altárgyszó]

(3) [Fő-(szak-)tárgyszó] - [helyet jelölő al
tárgyszó] - [osztó altárgyszó] - [formai altárgyszó]

Mindezek alapján megállapítható az is, hogy 
a főtárgyszó nemcsak szaktárgyszó, hanem föld
rajzi helymegjelölés is lehet.

A személy, illetve testületi nevek tipikusan 
„szabadon lebegtetett” altárgyszavak. Ezek mo
delljeit a „Table o f Pattem Headings” elnevezésű 
táblázatban találjuk meg11. Ennek megfelelően 
például az EDUCATIONAL INSTITUTIONS (ok
tatási intézmények) vagy a MUSICIANS (itt: ze
neszerzők) főtárgyszavakhoz bármely felsőokta
tási intézmény nevét, illetve zeneszerző nevét al
tárgyszóként megadhatjuk, függetlenül attól, 
hogy az a LCSH-ban szerepel-e vagy sem, pél
dául:

(1) EDUCATIONAL INSTITUTIONS - UNITED 
STATES - HARVARD UNIVERSITY

(2) EDUCATIONAL INSTITUTIONS - HUNGARY -
DEBRECEN - KLTE UNIVERSITY

(3) MUSICIANS - GERMANY - Wagner, Richard, 
1613-1663

(4) MUSICIANS - HUNGARY - Király, László.
1953-

Mindezekből az is következik, hogy az LCSH 
feltételezi egy „nyitott szótár” létét, amelyből a 
szabályrendszer figyelembevételével mi is lehív
hattuk egyik egyetemünk (KLTE), illetve kortárs 
zeneszerzőnk (Király László) nevét.

E rövid áttekintés alapján már tehetünk né
hány, megállapítást.

♦ Az LCSH elméletileg három fő részből áll: 
a szabványos tárgyszójegyzékből, a 
szakirodalomban egészen eddig meg 
sem említett nyitott szótárbóT, (amely 
szerintünk nem más, mint valamely ter
mészetes nyelv, konkrétan az angol, szó
készletének gyűjteménye), valamint az 
LCSH-tól függetlenül létező LCC osztá
lyozási rendszerből.

♦ A tezaurusz-szerkezethez való közelíté
sével, a specifikus deszkriptorok számá
nak növelésével az OPAC 1 2 * * 5 katalógusok 
messzemenő posztkoordinációs igényei
nek kísérel meg eleget tenni. Vélemé
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nyünk szerint az LCSH online környezet
ben csak akkor lesz igazán eredményes, 
ha felhagy az invertált alakok alkalmazá
sával és a jelző - főnév összetételeket 
sem használja.

♦ Az már most is bizonyos, hogy az LCSH 
online tezauruszként is funkcionálhat, 
összekapcsolva az LCSH alapján indexelt 
valamelyik adatbázissal.

Az LCSH jelenlegi formájában még nem min
denben felel meg az online katalógusok kövel- 
ményeinek. Ezt jelzi például az Észak Karolinái 
Állami Egyetem OPAC keresési kísérlete az 
LCSH-val, ahol 3707 keresőkérdésből 2008 nulla 
találattal végződött13. A sikertelenség 29,2%-ban 
a keresőelemek nem megfelelő grammatikai 
alakjának volt tulajdonítható14.

A Sears-féle tárgyszójegyzék

Minnie Earl Sears 1923-ban publikálta a „List 
of Subject Headings for Small Libraries” (Tárgy
szójegyzék a kis könyvtárak számára) c. munká
ját. Az első kiadást tizenegy további követte15. A 
negyedik és az ötödik kiadást Isabel Stevenson 
Monro, a hatodik, a hetedik, valamint a nyolcadik 
kiadásokat Bertha Margaret Frick, a továbbiakat 
Barbara Marietta Wesby szerkesztette. Monro 
nemcsak a kiadvány terjedelmét növelte, hanem 
a tárgyszavak mellett a Dewey-féle Tizedes 
Osztályozás rövidített kiadásainak a jelzeteit is 
feltüntette. A jegyzékbe felvett tárgyszavak szá
mát Frick is gyarapította, és ezenfelül bevezette 
az LCSH-ban akkor használatos X  (Lásd:) utaló
kat és az XX(Lásd még:) hivatkozásokat15.

Frick az összeállítás címét is megváltoztatta 
azzal, hogy abból elhagyta a „kis könyvtárak szá
mára” szöveget. Ezzel is jelezni kívánta, hogy 
Sears eredeti szándékától eltérően a tárgyszó- 
jegyzéket már számos közepes nagyságrendű 
(főként iskolai) könyvtárnak is szánta. A Frick-féle 
összeállítás ezzel ráállt az LCSH nyomvonalára 
és annak tárgyszókészletéből válogatva, bővítet
te lexikai egységeinek számát és kissé leegysze
rűsítve, de követte annak szabályrendszerét. Kö
vetkező ábránk ezt illusztrálja.

Wesby a Sears-féle jegyzék 1965-ben megje
lent kilencedik kiadásában a Dewey-féle jelzete
ket elhagyta, és helyettük a Library of Congress 
osztályozási jelzeteit (LCC) adta meg. E változta-

A Sears-féle tárgyszójegyzék egy tip ikus részlete.

Humorous stories. See Wit and humor 
Hundred Years’ War, 1339-1453 944

xx Europe—History—476-1492; France— 
History—House of Valois, 1328- 
1589; Gt. B r it—History—Lancaster 
and York, 1399-1485 

Hungarian language 494 
x Magyar language 

Hungarian literature 894 
x Magyar literature 

Hungarians in the U.S. 325.2
Use same form for Hungarians in oth

er countries, states, etc., e.g. Hun
garians in Austria 

Hungary—History 943.9 
Hungary—History—Revolution, 1956 943.9 

xx Revolutions

tásnak is az volt a célja, hogy a szabványos ame
rikai tárgyszójegyzékhez (az LCSH-hoz) még job
ban közelítsen. (Más értelmezés aligha lehetsé
ges, hiszen a Kongresszusi Könyvtár központi 
szolgáltatásaiban, -  mind a mágnesszalagos 
MARC fomátumban, mind a nyomtatott kataló
guscédulákon -  a Dewey-féle és az LCC jelzete
ket egyaránt megadja, és az LCSH tárgyszavait 
is feltünteti.

A Sears-féle jegyzék így egyre jobban az 
LCSH-hoz kötődik, és annak egyik szintjét képvi
seli. Mindez nem hátrány, inkább előny, mivel a 
felhasználók a különböző típusú és nagyságren
dű könyvtárakban már az általuk megszokott for
mákkal találkozhatnak.

A Medical Subject Headings (MeSH)

Az USA Országos Orvostudományi Könyv
tára, a National Library of Medicine (a továbbiak
ban: NLM) dolgozta ki a Medical Subject Head
ings (a továbbiakban: MeSH) elnevezésű, orvos- 
tudományi tárgyszórendszert. (Az összeállítás 
eredetileg az Index Medicus c. referáló folyó
irathoz készült.) A MeSH 1971 óta a MEDLINE in
formációkereső nyelve.

A MeSH-nek két változata van, az egyik az 
Index Medicus MeSH, a másik az annotált MeSH. 
Borsy Tamás mindkettőt vizsgálta17, ezért a két 
változat jellemzőinek ismertetésétől ezúttal elte-
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kintünk. Ezen a helyen csak arra szeretnénk utal
ni, hogy az annotált MeSH változatban a SEE 
UNDER (jele: SU) utalás segítségével lehet eljut
ni a non-deszkriptortól a fölérendeltekhez. Mind
ezek mellett vannak speciális, ún. „major'’ 
deszkriptorok, amelyek vagy formaiak (például: 
CURRENT BIBLIOGRAPHY, MONOGRAPH. 
REVIEW stb.), vagy kategóriajelölők (például: 
ANIMAL, FEMALE, HUMAN stb.). A kategóriaje
lölőket „check tag”-nek (ellenőrző címkének) ne
vezik, és indexeléskor az egyes dokumentumok
hoz kötelezően hozzárendelik. A SEE UNDER 
utalásról már említést tettünk, azonban más típu
sú utalások is vannak. Egyikük a SEE (jele: X). 
amely a preferált szinonimára, illetve a kvázi szi
nonimára, egy másikuk a SEE RELATED (jele: 
XR) pedig a rokonértelműre utal.

A MeSH három fő részből áll: a betűrendes 
jegyzékből, a hierarchikus részből és a permutált 
indexből18. A következő ábránkon egy részletet 
mutatunk be a betűrendes jegyzékből.

Részlet a betűrendes jegyzékből

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
C2.7S2.215.483.440.40 C2.782.315 616.400.40
C2.800S0l.4O C2.S39.40
C20.673.4S3.440.40
caused by HIV; coord l.M with HIV-1 or HIV-2 (IM) if pertinent: /cpidemiol: 
consider also IUV SEROPREVALENCE: OPPORTUNISTIC 
INFECTIONS is available if particularly discussed: see note there; OF: note 
short X ref 
S3
see related

AIDS SERO DIAGNOSIS 
HIV SEROPOSITIVITY 
HIV SEROPREVALENCE 
LYMPHOMA. AIDS-RELATED 

X AIDS
X IMMUNODEFICIENCY SYNDROME. ACQUIRED 
X IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROME. ACQUIRED 
XR IIIV-I
XR T4 LYMPHOCYTES

ACQUISITION, HEALTH FACILITY sec HEALTH FACILITY MERGER 
N2.278.235

A C R E M O N IU M
B5.354.381.J46.25
do not use /anat /embryo! /microbiol /párásító!
86; was CUPÜALOSPOKIUM 1963-85
use ACREMONIUM to search CHPHALOSI’ORIUM 1966-85 
X CEPHALOSPORHJM

ACRÍDINAMINK see AMINACRINE
D 3 404 46 2!0 200 D20 187 60
D26.408.34ts 60

ACRIDINE MUSTARD v-e ICR 170
D2 455 526.728 650Mfi D3 494 46 250 530

Az alosztások (subheadings) használata min
dig csak meghatározott osztályokba tartozó 
deszkriptoroknál engedélyezett, ahogyan az a kö
vetkező ábránkon is látható.

diet therapy (C, F3) - Used with disease headings for 
dietary and nutritional management of the disease. 
The concept does not include vitamin or mineral 
supplements, for which "drug therapy" may be used.

drug effects (A2-16, B l, B3-6, DS, D12, G4-I1) - Used 
with organs, regions, tissues, or organisms and physio
logical and psychological processes for the effects of 
drugs and chemicals.

Néhány deszkriptor formai funkciót is betölt, 
azonban az alkalmazható formai altárgyszavakat 
külön jegyzékben közük, a kapcsolható osztályok 
felsorolásával és a hozzájuk tartozó magyaráza
tokkal együtt. A földrajzi helyeket és a nyelveket 
szintén elkülönített lista tartalmazza.

A keresőelemként alkalmazható lexikai egy
ségekhez kapcsolt formai, földrajzi és nyelvi al- 
tárgyszavak láncot képeznek, és így a keresés 
mindig a topikalizált (az előtérbe helyezett) elem
re történik.

A MeSH „faszerkezet” olyan polihierarchikus 
struktúra, amelyben a deszkriptorokat betűkkel 
jelölt osztályokba sorolták: Az osztályokban a 
deszkriptorok hierarchikusan rendezettek, amint 
az következő ábránkon is látható.

HEPATITIS. VIRAL, HUMAN 
DELTA INFECTION 
HEPATITIS A 
HEPATITIS 5 
HEPATITIS. VIRAL,
NON-A, NON-B

A keresőelemek közötti tájékozódást segíti a 
Permuted Medical Subject Terms (Orvosi kifeje
zések permutált jegyzéke) című összeállítás, a- 
mely nem más, mint a deszkriptorok KWOC típu
sú indexe. Ábránkon (Id. a következő oldalon) en
nek egy részletét mutatjuk be.

Információkereséskor, a MEDLINE rend
szerben a sikeres információ-visszanyerést jelen
tősen segíti a keresőelemek annotált elrendezé
se, illetve a hierarchikus szerkezetben megjelenő 
osztályozási jelzetek, továbbá a következetesen 
alkalmazott kapcsolási szabályok rendszere.
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ACQUIRED
a c q u ir e d  im  Ml iNO d e f ic ie n c y  s y n d r o m e
ANEMIA. HEMOLYTIC, ACQUIRED see ANEMIA. HEMOLYTIC 
ANEMIA. HEMOLYTIC, IDIOPATHIC ACQUIRED see ANEMIA, 

HEMOLYTIC. AUTOIMMUNE 
APHASIA, ACQUIRED 
DYSLEXIA. ACQUIRED 
EAR DEFORMITIES. ACQUIRED
EPIDERMOLYSIS BULLOSA, ACQUIRED sec EPIDERMOLYSIS 

BULLOSA ACQLTSITA
Fe l in e  a c q u ir e d  im m u n o d e f ic ie n c y  s y n d r o m e
FETAL IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED see IMMUNITY.

MATERNALLY-ACQUIRED 
FOOT DEFORMITIES. ACQUIRED 
HAND DEFORMITIES. ACQUIRED 
IMMUNITY. MATERNALLY-ACQUIRED
IMMUNODEFICIENCY SYNDROME. ACQUIRED see ACQUIRED 

IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROME, ACQUIRED see 

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
MATERNALLY-ACQUIRED IMMUNITY see IMMUNITY.

MATERN ALLY-ACQUIRED
MURINE ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
NEONATAL EMM UNITY, MATERN ALLY-ACQUIRED see IMMUNITY, 

MATERNALLY-ACQUIRED 
NOSE DEFORMITIES. ACQUIRED
READING DISABILITY'. ACQUIRED see DYSLEXIA. ACQUIRED 
SIMIAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

ACQUISITA
EPIDERMOLYSIS BULLOSA ACQUISITA

Részlet a képernyőn megjelenített táblázatból (1)

Compact Cambridge v3.38 Tuesday, July 7,
Permuted MeSH Menu 90, 89, 88, 87, 86 MED

ACOUSTICS
ACOUSTICS, SPEECH see SPEECH ACOUSTICS 
SPEECH ACOUSTICS
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
ANEMIA, HEMOLYTIC, ACQUIRED see ANEMIA, HEMOLYTIC
ANEMIA, HEMOLYTIC, IDIOPATHIC ACQUIRED see ANEMIA, HEMOLYTIC, AUTOIMMUNE 
APHASIA, ACQUIRED
DYSLEXIA, ACQUIRED |, ...Select Tree Number: ==== =  ,]
EAR DEFORMITIES, ACQUIR|| C2.782.815.483.440.40 jj
FETAL IMMUNITY, MATERNAj 02.800.801.40 Üa CQUIRED
FOOT DEFORMITIES , ACQUI || C20.673.483.440.40 j|
HAND DEFORMITIES , ACQUI11--  ■ = = = .================ = . 1
IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED
IMMUNODEFICIENCY SYNDROME, ACQUIRED see ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROME, ACQUIRED see ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY 

SYNDROME
MATERNALLY-ACQUIRED IMMUNITY see IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED 
NEONATAL IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED see IMMUNITY, MATERNALLY-ACQUIRED 

= = ... -  == ■ 1 -=~~=~=-Press space bar to toggle selections"̂ —   ....  MORE. . .

Részlet a képernyőn megjelenített táblázatból (2)

BLUE TONGUE 
COLORADO TICK FEVER 
ROTAVIRUS INFECTIONS 

RETROVIRUS INFECTIONS 
AVIAN LEUKOSIS 
AVIAN SARCOMA 
HTLV INFECTIONS 

HIV INFECTIONS
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME 
AIDS DEMENTIA COMPLEX 
AIDS-RELATED COMPLEX 
HIV SEROPOSITIVITY 

HTLV-I INFECTIONS
LEUKEMIA-LYMPHOMA, T-CELL, ACUTE, HTLV- 
I-ASSOCIATED

C2.782.791.315
C2.782.791.482
C2.782.791.814
C2.782.815
C2.782.815.96
C2.782.815.105
C2.782.815.483
C2.782.815.483.440
C2.782.815.483.44 0.40._
C2.782.815.483.440.70
C2.782.815.483.440.80
C2.782.815.483.44 0.500
C2.782.815.483.470
C2.782.815.483.470.300
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Kísérletként a MEDLINE CD-ROM változatá
ban irodalmat kerestünk az AIDS terápiájára (be
leértve a diétás, a gyógyszeres és a sugárterápi
át, valamint a megelőzést, illetve a kontrollt is) . 
Információkereséskor a permutált jegyzékből in
dultunk ki, és kiválasztottuk az ACQUIRED IM- 
MUNODEFIENCY SYNDROME kifejezést, amely 
az AIDS-nek felel meg. Ezt követően behívtuk az 
osztályozási jelzeteket, amint ez ábránkon (1) a 
„Select Tree Number” feliratú keretben is látható.

A keresés következő lépésében képernyőre 
hívtuk a hierarchikus szakrendi táblázatot, hogy 
eldönthessük, milyen mélységben érdemes, illet
ve szükséges a keresést elvégeznünk, (ábra (2)) 

A C2.782.815.483.440.40jelzetet megfelelő
nek találtuk, ezért a hierarchiában nem kellett

sem felfelé, sem lefelé lépnünk. (Keresésünket 
elvben a Retrovírus-fertőzéssel is indíthattuk vol
na, mivel így minden C2.782tel kezdődő jel
zet a keresési tartományunkba került volna.) Miu
tán megtaláltuk és ellenőriztük kifejezésünket, 
ahhoz még a megfelelő altárgyszavak kétbetűs 
kódjait is hozzá kellett rendelnünk, tehát ezeket: 

DH = Diétás terápia 
DT = Gyógyszeres terápia 
PC = Megelőzés és kontroll 
RT = Sugárterápia 
TH = Terápia
Tekintettel arra, hogy keresésünket az angol nyelv

re, adott dokumentumtípusra és adott időre (1990. ja
nuár - szeptember) korlátoztuk, így „csak” 67 találatot 
kaptunk. Ezek egyike a következő ábránkon látható.

A képernyőn megjelenített találatok egyike

Output generated from Compact Cambridge: MEDLINE 1990 Jan - Sept
Search Strategy:

!MeSH SEARCH: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME[MJ]{DH,DT,PC,RT,TH}i 
C2.782.815.483.440.40[MJ] {DH,DT,PC,RT,TH}

LIMITED RESULT 
DOCUMENT 1 of 67:

UI: UNIQUE IDENTIFIER
9 0 2 8 9 8 8 7
AU: AUTHOR
Hall RL; Wilder D; Bodenroeder P; Hess M 
AF: AUTHOR AFFILIATION
Department of Anthropology, Oregon State University, Corvallis.
TI: TITLE
Assessment of AIDS knowledge, attitudes, behaviors, and risk level of 
Northwestern American Indians.
SO: SOURCE
An J Public Health; 1990 Jul; 80(7); P 875-7
LA: LANGUAGE
English
MJ: MAJOR MESH HEADING
Acquired Immunodeficiency Syndrome:PC. Indians, North American:PX.
Knowledge, Attitudes, Practice:
MN: MINOR MESH HEADING
Acquired Immunodeficiency Syndrome:EH. Adolescence:. Adult:. Aged:. Attitude 
to Health:. Child:. Female:. Human:. Male:. Middle Age:. Questionnaires:. 
Risk:. Support, Non-U.S. Gov't:. United States:
A3: ABSTRACT
A survey was made of 710 American Indians of Oregon, Washington, and Idaho 
to assess the population's knowledge, attitudes, and behaviors in respect to 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), to estimate the population's 
risk, and to plan strategies to reduce it. In contrast to 3 percent of the 
general population, this study found 10.6 percent of male and 6.4 percent of 
female Pacific Northwestern American Indians in groups considered at high 
risk for AIDS. ABSTRACT.
IS: ISSN 
0 0 9 0 - 0 0 3 6
S3: JOURNAL SUBSET 
A; M
JC: JOURNAL CODE 
3 XW
EM: ENTRY MONTH
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A prekoordinált, rendszer központú „fa” nem
csak a MeSH kifejezéseit struktúrálja, hanem a 
különböző mélységű indexelést és információke
resést is támogatja. Információkereséskor tehát, 
a jelzett kifejezés csonkolásával általánosabb, to
vábbi elemek hozzáadásával pedig specifikusabb 
fogalomhoz jutunk, azonban ugyanazon osztályon 
belül sem a csonkolás, sem a hozzáfűzés nem 
szünteti meg az osztályba, illetve az alosztályba 
való tartozást. Ezért a jelzetekkel való keresés 
igen flexibilis, ugyanakkor jól algoritmizálható.

A MeSH hazai adaptálását az Országos Or
vostudományi Információs Intézet és Könyvtár 
(OIIK) végezte el. Az OIIK 1990-től a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia részét képező „Magyar Or
vosi Bibliográfiát' MeSH szerinti tárgyi megköze
lítésben adja közre. A „Magyar Orvosi Bibliog
ráfia” ismertetése és kritikai vizsgálata a szakiro
dalomban hozzáférhető, ezért ezúttal ezzel nem 
foglalkozunk , csupán csak arra szeretnénk 
utalni, hogy az OIIK adatbázisát a Micro-ISIS ke
zeli, így a keresőkérdés megfogalmazásakor a 
tárgyszavakhoz az altárgyszavak, (amelyeket az 
OIIK-ban modifikátoroknak neveznek), a MeSH 
eredeti szintaxisával nem kapcsolhatók. Ezért a 
lexikai egységek közötti kapcsolatokat logikai 
operátorokkal hozzák létre, amint az az alábbi áb
ránkon is látható.

Az OIIK adatbázisában végzett keresés 
részlete

Cím : Orvosok és egészségügyi dolgozok AIDS-szel
kapcsolatos ismereteinek és attitűdjének - 
változása 1933-1990 között

5zerzo(k): 5imon Tamás, Csépe Péter, Lépes Péter,
3ore József, Vádnál Mariann, Kustos István, 
Tasnádí Nora, Padányi Éva,

Munkahely :S0TE Társadalomorvostaní és Orvostörténeti 
Int. Budapest, HUN.

Megjelenési adatok: Orv. hetil. 1991,22, p. 1193-1197.
Deszkript or: SZERZETT IMMUNHIÁNY-SZINDRÓMA; 

(megelőzés és kontroll);

Cím : A szexuális egészség elősegítése : Cambridge,
1991. march. 24-27.
Promoting Sexual Health, The Second 
International Workshop on Preventing the Sexual 
Transmission o f HIV and other STDs

Szerzőik): Buda Béla,
Megjelenési adatok: Lege art. med. 1991,11-12, p.

751-753.
Deszkriptor: KONGRESSZUSOK;

SZERZETT IMMUNHIÁNY-SZÍNDRÓMA;

Az RSWK tárgyszószintaxisának áttekintése

A Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) 1978- 
1984 között dolgozta ki „Regeln für den Schlag
wortkatalog” (a továbbiakban: RSWK) elnevezésű 
szabályzatot, amelynek munkálataiba a Deutsche 
Bibliothek is bekapcsolódott21. A németországi 
könyvtárak 1978. évi konferenciáján a Deutsche 
Bibliothek képviselői arra is kötelezték magukat, 
hogy 1986-tól központi szolgáltatásaikban az 
RSWK alapján tárgyszavaznak22.

Nohr (1989-ben publikált) felméréséből kide
rül, hogy a Deutsche Bibliothek mellett e szabály
zatot alkalmazzák olyan nagy online rendszerek 
mint a BIS, a URICA, a Data Libris és a BiBL23. 
Bossmeyer megállapítása szerint: „Németország
ban nincs olyan könyvtár, amely az RSWK-t 
figyelmen kívül hagyhatná, vagy tárgyszavazási 
gyakorlatára ne lenne hatással’*14. Bossmeyer a 
jelentősebb alkalmazók között említi meg például 
az oldenburgi Egyetemi Könyvtárat, a DIN (a 
Szabadalmi Hivatal) Könyvtárát, és a darmstadti 
Állami Könyvtárat.

Az RSWK szabályrendszerének legfonto
sabb célkitűzése: a tárgyszavaknak „értelmes 
mondatszerű” tárgyszóláncba történő össze
kapcsolása. A dokumentum tartalmát leíró (több 
tárgyszót is magába foglaló) kifejezést, összetett 
tárgyszónak nevezik. Az összetételek tárgyszavai 
az LCSH-hoz hasonlóan típusaiknak megfelelően 
tárgyszókategóriákba sorolhatók. Ennek az 
elvnek megfelelően az alábbi típusokat különböz
tetik m e g .

-  személyi, illetve testületi tárgyszó;
-  földrajzi, illetve népi (etnikai) tárgyszó;
-  szaktárgyszó;
-  időtartamot kifejező tárgyszó;
-  formai tárgyszó;

Vegyük észre, hogy az RSWK tárgyszókate
góriái feltűnő hasonlóságot mutatnak Rangana- 
than PMEST formulájával.
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E típusok, elnevezésükkel megegyező tárgy
szókategóriákba tartoznak. Az összetétel szó
rendjét, a kategóriák definiált sorrendje határozza 
meg26. Az összetétel első szava: a főtárgyszó, 
minden további (az esetleges homonima értelme
zőkkel együtt) altárgyszónak minősül27. Fontos 
kikötés az is, hogy az összetétel maximálisan öt 
altárgyszót foglalhat magába28. Nyilvánvaló, 
hogy a felső határt a kombinációk számának kor
látozása céljából adták meg.

Egy-egy tárgyszóláncot a kategória-szabály 
szerint kell megszerkeszteni29:

[személyi]+[{földrajzi/etnikai }{szaktárgy- 
szó}]+[idő]+[formai]

(A szögletes zárójelben a kategóriákat, a 
kapcsos zárójelben a vagylagosan alkalmazható 
kategóriákat adtuk meg.) A földrajzi/etnikai, illetve 
a szaktárgyszó kategóriák egyenrangúak. Érte
lemszerűen ugyanabba a tárgyszókategóriába 
tartozó tárgyszavakból egymást követően több is 
állhat, például:

Erkel József /  Erkel Ferenc

Az időt, illetve formát jelölők csak altárgysza- 
vak lehetnek, és helyük mindig a tárgyszólánc vé
gén van.

Az RSWK megengedi a melléknév - főnév 
összetételek használatát, így lehetővé teszi a 
szintagmák képzését. Ugyanakkor a prekoordi- 
nációt oldja is azzal, hogy a melléknév - főnév 
összetételek főnévi tagját tőszóként külön is fel
veszik és Lásd még: utalással az összetételhez 
irányítják.

A háromnál több tagból álló szóösszetételek 
használatát tiltják, például30:

LMrmschvverhörigkeitsverhütung

helyette alkalmazandó:

Lärmschwerhörigkeit/Verhütung

A tárgyszóiánc egyes elemei közötti kapcso
latot kizárólag a sorrend határozza meg, köztük a 
törtvonal, illetve a szóköz csupán a tagolást, a 
jobb áttekinthetőséget szolgálja. A sorrend, a re
lációk jelölésének hiányában, nem mindig egyér
telmű, például a „Jung, Carl /  Valláspszichológia" 
esetében az összetétel jelentheti azt is, hogy a 
dokumentum Jung valláspszichológiával kapcso
latos nézeteit tárgyalja, de azt is Jung saját elmé
leteit szerzőként adja közre.

A személyi, illetve testületi neveket hordozó 
tárgyszavak a cselekvés kezdeményezői, ágen
sei, de betölthetik a cselekvés objektumának sze
repét is. A példaként már említett: „Jung, Carl /  
Valláspszichológia” tárgyszólánc két ellentétes 
értelmezésére már utaltunk. Az egyikben Jungot 
mint szerzőt fogtuk fel, és így az általa írt mű nem 
más, mint a cselekvés eredménye. A másikban 
viszont Jungot a cselekvés objektumaként értel
meztük. Mindezek alapján arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a komponensek sorrendje önma
gában nem képes a láncot egyértelmű, mondat
szerű állítássá formálni. Az összetétel tehát a 
felszíni és nem a mélystruktúrát képviseli31. 
Mindezek ismételten megerősítenek minket ab
ban, hogy egyértelmű, értelmes, mondatszerű ál
lítások generálásához pusztán a komponensek 
közötti sorrendre vonatkozó szabályok nem elég
ségesek, hanem e mellett a szerepoperátorok al
kalmazása is szükséges.

A szaktárgyszavak körét kizárólagosan defi
niálja az RSWK32. E kategóriába tartozik minden 
olyan tárgyszó, amely nem személyt, illetve testü
letet, térbeli helyet, etnikumot, időt vagy formát 
határoz meg.

A földrajzi vagy etnikai kategóriába tartozó tárgy
szavak az összetétel ágensei vagy objektumai.

Példa az ágensi szerepre:

Magyarország /  Biztonságpolitika

A példában Magyarország a cselekvő, amely
nek biztonságpolitikájáról van szó.
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Példa az objektum szerepre:

Európa /  Magyarország /  Biztonságpolitika

E példában Európa objektum, míg Magyar- 
ország ágensi szerepet tölt be.

Az időt jelölő tárgyszavak paradigmatikusan 
definiáltak. Az időt kronologikusan vagy szövege
sen is meg lehet adni, például:

Magyarország /  Történelem /1703-1709 
vagy

Magyarország /  Történelem /  Kákéczí-szabadságharc

A formai tárgyszavak a dokumentum irodalmi, 
fizikai stb. formáját jellemzik, ezért metaállítások, 
amelyek a dokumentumokról jelentenek ki valamit.

Az oldenburgi modell: az RSWK online kör
nyezetben

A Deutsche Bibliothek központi szolgáltatásai 
keretében, 1977 óta a Német Nemzeti Bibliog
ráfiái gépi adathordozón is a könyvtárak rendel
kezésére bocsátja. E szolgáltatások egyik fel
használója az oldenburgi Egyetemi Könyvtár, 
amely a BIS (Bibliotheks Information System) on
line üzemmódban működő rendszerben elsőként 
alkalmazta az RSWK tárgyszószintaxisát.

A BIS-t a LIBER (Ligue Des Bibliothéques 
Européennes De Recherche) 1992-es, budapesti 
konferenciáján bemutatták, és így magunk is ta
nulmányozhattuk az RSWK tárgyszószintaxisát 
úgy. ahogyan azt Oldenburgban is alkalmaz
zák33.

A BIS egyik modulja alkalmas a Deutsche 
Bibliothek gépi adathordozón érkező rekordjainak 
fogadására. Az input rekordokat lánceljárásos és 
mellérendelő indexeléssel dolgozzák fel. Ezért az 
Egyetemi Könyvtárnak adaptálnia kellett az 
RSWK-át. Ehhez be kellett vezetni a kategória 
jelölőket és a kategóriák számát is szükséges volt 
növelni.

A tárgyszavakat az alábbi kategóriákba sorol
ták és a következő megkülönböztető jelekkel lát
ták el:

-  személyi, (jele: p.);
-  testületi,(jele: c.);
-  földrajzi, etnikai, (jele: g.);

-  földrajzi helyen belüli újabb lokalizálás,
Gele: k.);
Például:
g .Budapest]k. Magyar Állami Operaház”

-  szaktárgyszó; Gele: s.);
-  időtartamot kifejező tárgyszó Gele: t.);
-  formai tárgyszó Gele: f.);

Ugyancsak megkülönböztető módon jelölik a 
dokumentumok címeit Gelük: w.) és a sorozatok 
címeit Gelük: z.).

Ha a dokumentumot egyetlen tárgyszóval jel
lemzik, akkor is meg kell adni a tárgyszókategória 
jelét, például:

s. Allergia

Amennyiben a dokumentumot több tárgy
szóból álló összetett tárgyszóként írják le, akkora 
tárgyszavakat vagy a már több példán is bemuta
tott törtvonallal vagy pontosvesszővel kapcsolják 
össze, például:

5. Allergia / f .  Tankönyv 
vagy

s. Allergia; f. Tankönyv

A két különböző kapcsolás közül azonban 
nem lehet következmény nélkül választani. A tört
vonalas kapcsolás azt eredményezi, hogy infor
mációkereséskor főtárgyszóval és minden hozzá 
kapcsolódó altárgyszóval jellemzett dokumentum 
visszanyerhető lesz, például:

s. Allergia / f .  Bibliográfia- 
s. Allergia / f. Kézikönyv 
s. Allergia / f .  Tankönyv

Ha a pontosvesszőt alkalmazzák, akkor a 
láncindexelés helyett, a mellérendelő indexelés 
elveinek megfelelően -  a logikai operátorok segít
ségével -  az összetett tárgyszó komponensen
ként is kereshető, illetve az így jellemzett doku
mentumhalmazok is visszanyerhetők lesznek, 
például:

s. Allergia; AND (logikai operátor) f. Bibliográfia

A lánceljárás és a mellérendelés együttes al
kalmazása, tehát jól szolgálja a megfelelő keresé
si stratégia kiválasztását. Akár egyik, akár a má
sik indexelési eljárást választják, mindkettő kínál
ja a mezőkre való keresés lehetőségét, mivel a 
kategóriák jelei egyértelműen azonosítják a tárgy
szavak típusait is.
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Kitekintés

Összegzés

Minél több megközelítést látunk, annál inkább 
felvetődik bennünk a kérdés: melyik a legjobb?

A példaként ismertetett tárgyszórendszerek 
egyszerű értékelése is érzékelteti, hogy maga a 
kérdésfelvetés helytelen. A különböző tárgyszó
rendszerek erényei, illetve hátrányai összevet
hetők, azonban egyik sem vetélkedhet a másik
kal, mivel mindegyik teljesítménye csak az adott 
cél megközelítésének sikerességével mérhető.

Úgy gondoljuk, hogy az általános tárgy
szórendszerünk alkalmazási szabályainak kidol
gozásánál is figyelemmel kell lenni a kitűzött cé
lokra. Feltehetően a tárgyszórendszer alkotóinak 
egyik legnehezebb feladata lesz az, hogy a ter
mészetes nyelv mondatainak analógiájára, a lexi
kai egységek „mondatszerű” láncba szervezését 
megoldják. A lexikai egységeknek fogalmi kate
góriák szerinti besorolását elméleti és gyakorlati 
megfontolásolások egyaránt indokolják. Ha ugyanis 
az osztályozó számára a lehetséges kategóriákat 
és sorrendjüket definiáljuk, akkor lehetővé válik 
az egyes lexikai egységek fogalmi kategóriákba 
való belehelyezése. Az egymást értelmező kate
góriák szintagmatikus kombinációjától a mellé- 
rendeléses és a lánceljárásos indexelés együttes 
alkalmazásától az online információkeresés ered
ményességének javulása remélhető.

írásunk pár példája, talán alkalmas mindezek 
szemlétetésére is.

Irodalom

1. HORVÁTH T.: Az általános tárgyszójegyzék munkálatai
ról. = Könyvtári Figyelő, 2. (38.) évf., 1992. 4. sz. p. 
610-617.

2. Lemaradásunk pontosan egy évszázad. -  Horváth Tibor, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökének elő
terjesztését (az általános tárgyszójegyzék tárgyában) az 
MKE Osztályozási Bizottsága 1991 novemberében vitat
ta meg. (Ld.: MKE Osztályozási Bizottság meghívója, 
1991. október 17. Gépirat.)

3. Library of Congress Subject Headings. 11. ed. Washing
ton. [D.C.] Library of Congress. 1988. p. XXVII. (A to
vábbiakban: LCSH)

4. LCSH p. VII.
5. HAYKIN, D. J.: Subject headings: a practical guide. In: 

Improving Library of Congress Subject Headings for use 
in on-line catalogs. Ed. P. A. Cochrane. Littleton. Li
braries Unlimited Inc. 1986. p. 348.

6. DAILY, J. E.: Subject headings. In: Subject and informa
tion analysis. Ed. E. D. Dym. New York. Marcel Dekker 
Inc., 1985. p. 260.

7. MIKSA, F.: The subject in the dictionary catalog from 
Cutter to the present. Chicago. ALA. 1983. p. 179-182., 
315-319.

8. LCSH p. XVII.
9. Uo.
10. Uo. p. XIII-XIV.
11. Uo. p. XVI.
12. OPAC: On-line Public Access Catalog = nyilvános hoz

záférésű katalógus.
13. HUNTER, R,: Successess and failures of patrons 

searching the online catalog at a large academic library: 
transaction log analysis. = Reference Quarterly, Spring. 
1991. p. 395-402.

14. Uo. p. 401. Egy másik könyvtárban végzett kísérletek 
sem vezettek jobb eredményre. Ld. erre: GERHAN, D.: 
LCSH in vivo: subject searching performance and strate
gy in the OPAC Era. = The Journal of Academic Librari- 
anship, Vol.15.1989. No.2. p. 83-89.

15. A Sears-féle jegyzékek kiadásai:
List of Subject Headings for small libraries. Edited by M. 
N. Sears. 1. ed. New York. H. W. Wilson. 1923. ; List of 
Subject Headings for small libraries. Edited by I. S. Mon
ro. 2-5. eds. New York. H. W. Wilson. 1926. 1933. 1939. 
1944. ; Sears List of Subject Headings. Edited by B. M. 
Frick. 6-8. eds. New York. H. W. Wilson. 1950. 1954. 
1959. ; List of Subject Headings. Edited by B. M. Wesby. 
9-11. eds. New York. H. W. Wilson. 1965.1972. 1977.;

16. Sears List of Subject Headings. Ed. B. M, Frick. 8. ed. 
New York. H. W. Wilson. 1959. p. 5.

. 17. BORSY T.: Orvostudományi és gyógyszerészeti adatbá
zisok online keresése. In: Az online szakirodalmi tájé
koztatás kézikönyve. Szerk. Novák T., Roboz P. 2. r. Bp. 
OMiKK ÉTK. 1985. p. 381-415.

18. A rendszer elemei (éves megjelenésűek):
Medical Subject Headings - Annotated Alphabetic List, 
1991. ; Medical Subject Headings - Tree Structures, 
1991.; Permuted Medical Subject Headings, 1991.
A továbbiakban a rendszert e források alapján ismerte
tem.

19. Ezúton is köszönetemet fejezem ki dr. Borsy Tamásnak, 
aki a CD-ROM változatban a keresést lehetővé tette, és 
tanácsaival segítségemre volt.

20. VAJDA E.: A számítógéppel készült Magyar Orvosi Bib
liográfia. = Könyvtáros. 41. évf. 1991.5. sz. p. 304-306.

21. Regeln für den Schlagwortkatalog. RSWK. Berlin. DBI. 
1982. 210 p. (A továbbiakban: RSWK) A német nyelvte
rületen használatos általános tárgyszójegyzék körüli 
munkálatok részletes ismertetését adja: DOMOKOS M.: 
Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyv
tárakban. = Könyvtári Figyelő, 2.(38.) évf. 1992. 3. sz. p. 
453-460.

22. A DB kb. 250 000 tárgyszót magába foglaló jegyzéke 
gépi adathordozón, illetve mikro formátumban is hozzá
férhető. A BIS-től kapott információim szerint hetente 
7000 tárgyszóval gyarapszik a jegyzék. (Forrás: LIBER 
konferencia, Bp., 1992. júl. 1-3.)

23. NOHR, H.: Subject access in German language OPACs. = 
International Classification, Vol. 8.1989. No. 2. p. 95-100.

24. BOSSMEYER, Ch.: RSWK-Anwendung und Schlag
wortnormdatei unter Einsatz der Datenverarbeitung. = 
Z.f. Bibi. wes. und Bibliorgr. Bd. 35. 1988. Nr. 2. p. 
113-121.

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2. 269



25. RSWK p. 30. (Ld. 21. sz. jegyzet)
26. Uo. p. 40-42.
27. Uo. p. 42-45.
28. Uo. p. 157-161.
29. Uo. p. 41.
30. Uo. p. 154.
31. Chomsky elmélete szerint a természetes nyelvekben a 

mélystruktúrát felszíni struktúrává transzformáló kompo
nens a felszíni struktúrában, a lexikai egységek között 
szintagmatikus kapcsolatokat generál. A felszíni struk
túrából viszont a mélyszerkezet dekomponálható. A 
Classification Research Group kutatói Chomsky elméle

tét az információkereső nyelvekre is átvitték. E kutatá
sok egyik eredménye: a PRECIS eljárás kidolgozása. 
Ld. erre: CHOMSKY, N.: Aspects of theory of syntax. 
Cambridge, MIT Pr. 1973. p. 4-21. és FOSKETT, A. C.: 
The subject approach to information. 4. ed. London. 
Clive Bingley p. 87-107., és p. 123-149.

32. Uo. p.30-31.
33. Liber Annual Conference and General Assembly 1-4 

July, 1992. National Széchényi Library, Budapest. - A 
konferencián a BIS kiállítóként (OPAC változatban is) 
bemutatta rendszerét. Ennek alapján ismertetem.

ÖN IS ÜZENHET CLINTON ELNÖKNEK az Internet hálózat útján! A kapcsolat egyelőre kísérleti jellegű, s 
figyelmeztetik a potenciális használókat, hogy a Fehér Ház elektronikus postarendszerének korlátozott a 

kapacitása; minden elektronikus levelet elolvasnak és átvételét igazolják, de egyedi elektronikus 
válaszlevelet egyelőre nem küldhetnek mindenkinek; az év végére talán már ezt is meg tudják szervezni.

(ACCIS Newsletter, 1993. szept.)

A BRITISH LIBRARY ÚJ NYILVÁNOS ONLINE KATALÓGUSA (OPAC) a könyvtár londoni állományának 80%-át 
feltárja: a humaniórák teljes könyvanyagát Gutenberg óta, a természettudományi anyagot 1974-től, a 

kottákat 1980-tól. Előbb a könyvtár olvasótermében, majd (1994 elejétől) a JANET hálózaton át 
országszerte használhatják az érdeklődők. A nem latin betűs anyag keresésére a képernyőn a cirill, héber

stb. billentyűzetet is meg lehet jeleníteni.
(BL News, 1993. dec.)

LÉTMINIMUMON AZ EGYIK LEGTEKINTÉLYESEBB NÉMET KÖNYVTÁR. -  A frankfurti Városi és Egyetemi 
Könyvtár az áremelkedések ellenére az 1988. évinek megfelelő költségvetési keretből gazdálkodik. Ezért 
30%-kal csökkentenie kellett állománygyarapítását; meg kellett rövidíteni a nyitvatartást is, a kölcsönzés 
már csak naponta 16.30-ig működik (kivéve a csütörtök esti 20 órás zárást); a könyvkötésre is kevesebb 
jut, úgyhogy sok sűrűn használt, „szétolvasott” dokumentumot -  újrakötési lehetőség híján -  kivontak a
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Retrospektív konverzió

Könyvszemle

Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

V______________________

Az amerikai könyvtárak az 1970-es évek óta 
dolgoznak cédulakatalógusaiknak gépi formára 
való alakításán. A retrospektív konverzió ma is fo
lyik. Igen kevés könyvtárban vannak teljesen ké
szen ezek a munkák, sőt van, ahol még el sem 
kezdték, így a téma nemcsak idehaza, hanem 
még a tengerentúl is aktuális.

A kötetben a téma különböző oldalaival fog
lalkozó tanulmányokat gyűjtötték össze. A szer
kesztő szándéka az volt, hogy az általánostól in
dulva, a konkrét megvalósulásokon át újra az ál
talánosítható elméleti részekhez jusson el az 
olvasó. A retrospektív konverzió végrehajtásának 
látszólag sok, valójában három alapvető módja 
van:

♦ a munkák elvégezhetők a könyvtárban, a 
könyvtár munkatársaival;

♦ végezheti egy erre szakosodott, kereske
delmi alapon dolgozó cég;

♦ a kettő kombinálható.
A kötet mindhárom lehetőség előnyeit és hát

rányait igyekszik bemutatni.
Akárhogyan fogjanak is hozzá, a katalógusok 

adatainak géppel olvasható formátumra való átvi
tele munka- és költségigényes folyamat, ezért 
célszerű csak egyszer, de akkor jól elvégezni. Mi
nél jobban figyelünk tehát a tervezésre, annál na
gyobb a sikeres munka esélye, ezért a tervezés 
mindegyik tanulmányban hangsúlyos kérdés.

A kötet első két írása történeti jellegű. Az első 
a retrospektív konverzió 1980 és 1990 közötti iro
dalmát tekinti át. A több mint 200 tételt tartalmazó 
összeállítást a következő témák szerint csoporto
sították: általános témák; mintavétel; szabványok 
és minőségellenőrzés; költségelemzés és pályá
zatok; opciók, vendorok és termékek; speciális 
aspektusok; speciális formátumok, dokumentum- 
típusok; nemzetközi összefüggések; egyebek; a 
téma bibliográfiái.

A Kongresszusi Könyvtár PREMARC fájljai a 
könyvtár 1896 és 1968 közötti állományát, mint
egy öt millió tétel (könyvek, folyóiratok, térképek, 
mozgófilmek, hangfelvételek stb.) feldolgozását 
jelenti. Az írás felvázolja a PREMARC létrehozá
sának történetét, de a munkával kapcsolatban ér
zékelteti, hogy manapság kérdéses, van-e piaca 
ennek az igen nagy állománynak. Gondot okoz, 
hogy a terjesztéséhez egyelőre nem áll rendelke-
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zésre megfelelő szoftver, és jogi problémák is 
akadályozhatják a korlátlan hozzáférést. Ráadá
sul a PREMARC-ban feldolgozott anyag duplikál
ja az OCLC állományainak egy részét.

A következő fejezetben az „Esettanulmá
nyok" összefoglaló cím alatt közölt cikkek akár a 
„(Különböző) Megközelítések" címszó alatt is 
megjelenhettek volna. Az első írás az Idahoi 
Egyetem, amerikai méretekben közepesnek 
mondható, mintegy 2 millió kötetnyi könyvállomá
nyának konverzióját írja le.

Egy másik cikk az időszaki kiadványok retro
spektív konverziójával foglalkozik az idehoinál 
nagyobb egyetemi könyvtárban. Konkrét rend
szer és állományok kapcsán teszi ezt, de ezek 
elemzéséhez feltesz egy tucat olyan kérdést, 
amelyet más könyvtárakban is feltehetnének ma
guknak a gépesítéssel foglalkozó munkatársak.

A kérdések között szerepelnek a következők:
-  Legyenek-e az online katalógus rekordjai ha

sonlóak a katalóguscédulákon rögzítettekhez?
-  Milyen a meglevő cédulakatalógus, mennyi

re szabványos, és mennyire kell annak len
nie az online katalógusnak?

-  A bevitelt a könyvtár vagy külső vállalkozó 
végezze?

-  Ha a könyvtárban végzik az adatbevitelt, fel
használják-e valamelyik nemzeti adatbázis 
rekordjait?

-  Ha a könyvtárban végzik az adatbevitelt, mi
lyen kvalifikációjú könyvtárosok vegyenek 
benne részt?

Idehaza persze azoknak a kérdéseknek egy 
része másképpen vetődik fel, mindenekelőtt a 
retrospektív konverzió „háttériparának” hiányá
ban.

Az említett két írás a szerkesztő elképzelései 
szerint a meglévő eltérések mellett azt is hivatott 
bemutatni, hogy a retrospektív konverziónak sok 
az állandó, minden körülmények között meglévő 
eleme.

A „Koordináció és innováció” elnevezésű fe
jezet első írása a kották -  a legnehezebben kata
logizálhatnak tartott dokumentumtípus -  hét kü
lönböző intézményben, hét különböző módon el
végzett retrospektív konverzióját mutatja be, 
kiemelve minden esetben az ismertetett megkö
zelítés előnyeit és hátrányait.

A fejezet másik írása azért érdemel külön em
lítést, mert egy, a konverzió céljaira kifejlesztett 
mikroszámítógépes munkaállomás részletes leí
rását adja.

A negyedik és egyben utolsó fejezet két cikke 
a kötet túlnyomórészt leíró jellegű tanulmányaival 
szemben normatív vonásokat is hordoz. Az egyik 
a retrospektív konverzió során keletkezett kataló
gustételek minőségének, ellenőrzésének és szer
kesztésének irodalmát szemlézi, s olyan kérdé
sekre keresi a választ, mint a „milyen szabványok 
alapján” és „milyen áron"? Az ilyen típusú ellenőr
zés szükségessége a szerző szerint vitathatatlan, 
viszont a szerkesztés mértéke már igencsak viták 
tárgya lehet, különösen ha a járulékos költsége
ket is nézzük. A másik írás amellett érvel, hogy az 
„authority control" (egységes besorolási adatok) 
legalább olyan fontos (sőt talán még fontosabb) 
az online környezetben, mint a cédulakatalógu
sok esetében volt.

A könyvtárgépesítés idehaza is kézzelfogha
tó közelségbe került, de könyvtáraink zöme még 
a retrospektív konverzió előtt áll. Az amerikai ta
pasztalatok megismerése -  a nyilvánvaló kü
lönbségek ellenére is -  hasznos lehet. A kötet 
ugyanakkor nem jelenti a téma módszeres, tan- 
könyv-kézikönyvszerű feldolgozását, inkább csak
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egy-egy részkérdés alaposabb tanulmányozásá
hoz ad támpontot.

A kötet írásai megjelentek a Cataloging and 
Classification Quarterly, 14. kötet. 3-4. számában 
(1992).

Koltay Tibor

Optikai lemezek kontra mikroformák 
(mint dokumentumtároló és -kereső 
technológiák)

Ha a cím után nem azt kapja az olvasó, amit 
vár, azért a recenzens elnézést kér. A mellékelt 
címlapból látható, hogy csupán az ismertetett mű 
címének fordítására törekedett. Bár a bibiiográfai 
leírás alapján az is egyértelmű, mégis hang
súlyozni kell, hogy 1988-ban megjelent műről van 
szó, amely nagyrészt még 1987-ben íródhatott. 
Szerzője William Saffady, aki a SUNY (State Uni
versity of New York at Albany) információtudomá
nyi és -politikai tanszékén (School of Information 
Science and Policy) tanít különböző, az informá
ciós menedzsment témakörébe tartozó tárgyakat.

A rövid előszóból megismerhetjük a könyv 
megcélzott olvasóközönségét (ebbe többek kö
zött a könyvtárosok is beletartoznak), célját (a 
mikroformák és az optikai lemezek közötti ver
seny bemutatását), valamint röviden tartalmát. 
Mivel ennek ismertetésére valamivel részleteseb
ben készülünk, most nem részletezzük.

Az első rész a bevezetés. Ebben a szerző 
először áttekinti azokat a véleményeket, amelyek 
összehasonlítják az optikai lemezeket és a mikro- 
formákat. Előbb azokat idézi, amelyek szerint az 
új technológia alkalmas arra, hogy teljes mérték
ben helyettesítse a hagyományos mikroformákat. 
Más vélemények már nem ilyen egyértelműek, 
van aki a mikroformák kipróbált voltát hang
súlyozza, más azt, hogy az optikai lemezek nem 
feltétlenül költséghatékonyak, s hiányzik a tárolás 
hagyományos stabilitása is.

A szerző külön hangsúlyozza, hogy az össze
hasonlításkor figyelemmel kell lenni a két rend
szer létrehozásának részben eltérő céljaira. A 
mikrográfiai rendszereket kifejezetten a doku-

SAFFADY, W illiam
Optical disc vs. micrographics as document stora

ge and retrieval technologies / by W iliam  Saffady. 
-W e s tp o rt: Meckler, cop. 1988. -1 0 6  p . : ill.

ISBN 0-88736-345-8

mentumok tárolására és visszakeresésére ter
vezték, ezek valamennyi típusa miniatürizált 
dokumentumképeket tárol, emberileg olvasható 
szöveges vagy grafikai információt tartalmazva.

Mindez csak az egyik alkalmazási lehetősége 
a különböző optikai lemezeknek, amelyek csak 
olvasható és írható/olvasható csoportra bontha
tóak. A csak olvasható lemezek elsősorban publi
kálási eszköznek tekinthetőek, tartalmuk megfe
lelő eszközzel olvasható. Az írható/olvasható 
lemezekre maga a használó vihet fel rájuk infor
mációkat billentyűzettel, szkennerrel, videokame
rákkal és egyéb eszközökkel.

Míg egyes optikai lemezek közvetlen konku
renciát jelenthetnek a mikrográfiai technikáknak 
dokumentumtárolási és -keresési alkalmazások
ban, másokat teljesen különböző piacra ter
veztek. Még azoknak is, amelyek alkalmasak a 
tárolásra és keresésre, lehet más, esetleg fonto
sabb alkalmazása.

A továbbiakban a szerző az egyes típusokat 
hasonlítja össze. Először a csak olvasható ana
lóg videolemezekkel foglalkozik, mivel ezek jelen
tek meg legelőször, 1978-ban a piacon, s már 
ekkor is a mikrográfiai technika lehetséges alter
natívájának tűntek. Vannak azonban olyan tu
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lajdonságai, amelyek korlátozzák használhatósá
gát. Sem Észak-Amerikában, sem a világ más 
részein nem olyan a TV-képernyők felbontása, 
amely megfelelően olvasható minőséget tudna 
biztosítani a szöveges információknak. Alkalma
sak azonban mozgóképek rögzítésére, míg a 
mikroformák csak fényképeket és egyéb képes 
dokumentumokat tudnak reprodukálni.

A másik korlátozó tényező az, hogy csak ol
vasható médiáról van szó. A mesterlemez előállí
tása jelentős költség, s ehhez még hozzáadódhat 
az erre való előkészítés ára, ugyanakkor maga a 
folyamat meglehetősen lassú. Ezért olyan alkal
mazások esetében, amikor csak néhány példány
ra van szükség, gazdaságossági okokból nem al
kalmasak. Ezek a korlátozások nem jelentkeznek 
a mikrofilmek, mikrofichek, vagy más mikrofor
mák esetében. így ezeket a hagyományos formá
kat látszik érdemesnek alkalmazni olyankor, ami
kor valamit csak szűk felhasználói körnek akar
nak eljuttatni. Meg kell említeni, hogy léteznek 
olyan analóg videolemez-felvevők, amelyek tá
mogatják az egyszer olvasható optikai lemezeket. 
Technikai sajátosságaik miatt ezek is inkább csak a 
képes dokumentumok esetében alkalmazhatóak.

A továbbiakban a kompakt lemezekkel foglal
kozik a szerző. Megállapítja, hogy a hangrögzí
tésre alkalmas CD-DA (Compact Disk -  Digital 
Audio) és a video- és hanganyagot is tároló CD-V 
(Compact Disk-Video) jellegénél fogva nem lehet 
versenytársa a mikroformáknak, míg a CD-I 
(Compact Disk-Interactive) a könyv megírásakor 
csak kísérleti formában volt. Bár elsősorban a fo
gyasztói piac számára készül, s így eleve nem 
sok jelentősége lehet a dokumentumtárolás és - 
keresés szempontjából, valódi elemzést csak va
lódi piaci megjelenése után lehet adni.

így a kompakt lemezek közül egyedül csak a 
CD-ROM-ot tekinti a részletes elemzés lehetsé
ges tárgyának. Megállapítja, hogy nagy tárolási 
kapacitásával a CD-ROM nagyon alkalmas nagy 
adatbázisok több példányos terjesztésére, helyi 
mikroszámítógépes munkaállomásokon való ke
resésre, s így potenciálisan vonzó és költségha
tékony alternatívája lehet a nagy adatbázisok tá
volból való elérésének.

Az ő szempontjából azonban azt tartja fonto
sabbnak, hogy a CD-ROM-ot néha a COM (com- 
puter-output-microfilm) alternatívájaként említik, s 
több könyvtár korábbi COM-katalógusát CD- 
ROM-katalógussal helyettesítette. Túlzott leegy

szerűsítésnek tekinti a CD-ROM-ról festett pozitív 
képet, s hangsúlyozza, hogy túl gyakran figyel
men kívül hagyják a két technika közti jelentős kü
lönbségeket. A COM emberileg olvasható formát 
hoz létre lemezeken vagy szalagokon tárolt, gép
pel olvasható adatokból, míg a CD-ROM géppel 
olvasható adatokat tárol, ezeket később át kell 
alakítani emberileg olvasható formájúvá. A mes
terlemez előállításának költsége, a CD-ROM ese
tében jelentősen meghaladja a COM-ét, és á 
használatához is jóval drágább munkaállomás 
szükséges. Egyedül a sokszorozási költségek 
alacsonyabbak, méghozzá jelentősen, a CD- 
ROM esetében. Két táblázatban összehasonlí
tást ad arról, mekkora 200 000, illetve 350 000 
cím feldolgozásának és használatának éves költ
sége öt és ötven példány esetében. Bár a költsé
gek arányai jelentősen közeledtek ez utóbbi eset
ben, még itt is a COM mutatkozik olcsóbbnak. 
(7701, illetve 30 745 dollár öt, 77 890, illetve 
119 000 dollár ötven példány esetében. Az idők 
változását jelzi, hogy egy 2500 dolláros CD-ROM 
munkaállomás esetében 8086-os vagy 8088-as 
processzorral rendelkező IBM kompatibilis szá
mítógéppel számol, 640 K RAM-mal, két 5.25-ös 
floppy-meghajtóval, monokróm monitorral és 
olcsó CD-ROM olvasóval. Érdekes volna számí
tásait újra elvégezni.) Megállapítja, hogy a CD- 
ROM-ok ott lehetnek versenyképesek, ahol na
gyobb példányszámban való terjesztésre van 
szükség. Harmadikként az írható/olvasható opti
kai lemezekkel végez el összehasonlítást a szer
ző. Ezeket a rögzítés szempontjából közvetlenül 
a mágneses médiákkal, például a mágnesszala
gokkal tartja versenyképesnek, a COM-mal és 
hasonló rendszerekkel inkább csak közvetetten.

Dokumentumtároló eszközként egyes alkal
mazásokat tekintve, már inkább versenytársak
nak minősíti az optikai lemezeket, szemben a 
mikrográfiai rendszerekkel. Véleménye szerint az 
optikai lemezek nem alkalmasak a mikrográfiai al
kalmazások helyettesítésére olyan esetekben, 
amikor inaktív rekordokat kell hosszú ideig tárolni. 
Aktív információtároló és -kereső eszközként a 
dokumentumra orientált optikai lemez-rendsze
rek, (néha optikai tároló rendszernek, optical filing 
system-nek is neveznek) közvetlen versenytársai 
a számítógéppel segített kereső (computer-assis
ted retrieval, röviden CAR) rendszereknek. A 
könyv további részeiben a szerző ezt a két techni
kát hasonlítja össze, hangsúlyozva technikai és
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gazdaságossági jellegzetességeiket, amelyek 
hatással lehetnek alkalmazásukra egyes doku
mentumtároló és -kereső szituációkban.

A második rész címe fejezi ki pontosabban 
azt, amivel a könyv igazából foglalkozik: CAR 
kontra optikai tároló rendszerek (CAR vs. optical 
filing systems).

A CAR rendszer a számítógépes hardver és 
szoftver, valamint a mikrofilmen, mikrofichen 
vagy egyéb mikroformaként tárolt dokumentumok 
indexelését és visszakeresését segítő mikrográ- 
fiai berendezésből áli. így ez a technika képes 
kombinálni a mikrográfiai technika helymegtakarí
tási és egyéb előnyeit a számítógépnek azzal a 
tulajdonságával, hogy képes a mágneslemeze
ken tárolt indexadatok gyors kezelésére. A CAR- 
ral ellentétben az optikai tároló rendszerek egyér
telműen a számítógépes technikára épülnek, a 
dokumentumképek digitalizált tárolási lehetősé
gét kihasználva. Az indexadatokat általában itt is 
mágneslemezen tárolják.

A rész elején a szerző a két rendszer alapve
tő bemutatására törekszik, majd külön szekciók
ban sorra veszi az egyes összehasonlítási lehe
tőségeket, elsőként a szkennerek és a mikrofilm
kamerák összehasonlítására vállalkozik. Ezek 
hasonló szerepet töltenek be, de különböznek az 
alkalmazott technikákban, az eszközökben, a ké
pek minőségében és a sebességben. Mindezeket 
részletesen tárgyalja a szerző.

A mikrográfiák és az írható/olvasható optikai 
lemezek eltérnek egymástól a rögzített információ 
típusában, a rögzítés folyamatában, és olyan sa
játosságokban, mint a kapacitás, stabilitás, kom
patibilitás, költségek és sokszorosíthatóság. A 
rögzítés technikáját tekintve, a mikrofilmes rend
szerek már több mint fél évszázada léteznek, az 
újabb változtatások inkább csak finomításokat je
lentenek, semmint jelentősebb újításokat. Ugyan
akkor a szerző megállapítása szerint, a könyv 
megírása idején az írható/olvasható optikai leme
zek a fejlődés olyan stádiumában voltak, mint a 
mikrográfiai technikák az 50-es és 60-as évek
ben, amikor több rögzítési módszer és termék 
versengett a vásárlók figyelméért. A prototípuso
kat már a 70-es években bemutatták, de kereske
delmi forgalomban kapható csak 1983-tól volt 
Észak-Amerikában. A szerző négy technikát mu
tat be. Lényeges különbségként azt állapítja meg, 
hogy amit optikai lemezre rögzítettek, azonnal 
visszakereshető és megjeleníthető, míg a mikro

filmkamerák esetében még további lépésre van 
szükség.

A továbbiakban részletes elemzést olvasha
tunk a tárolási kapacitásról. Mivel ez többféle té
nyezőtől függ, a szerző ezek összefüggéseit 
részletesen, esetenként pedig terjedelmesebb 
táblázatokban is elemzi. Kevésbé részletes az 
egy oldalra jutó költségek elemzése.

Bár az optikai tároló rendszerek bizonyos for
mái lehetővé teszik a távoli online elérést, általá
ban ezeket is sokszorosítva kell eljuttatni a fel
használóhoz. Ezekben a mikroformákat találja 
jobbnak a szerző, de megállapítja, hogy ezek fel
bontóképessége minden másolási generációban 
10%-ot romlik, míg ilyen veszteség az optikai le
mezek esetében nincs.

A stabilitást kétféle szempontból is értékeli a 
szerző: mennyi ideig lehet adatokat rögzíteni, s 
meddig tárolhatóak azok visszakereshetően. Az 
első szempontból az optikai lemezek vannak elő
nyösebb helyzetben, míg egyes mikroformáknak 
legalább 100 évet jósolnak, szemben az optikai 
lemezek 10-30 évével. A kialakulásuk óta eltelt 
rövid idő miatt a szerző némileg még ebben is ké
telkedik, bár elismeri, hogy a technika fejlődésé
vel lehetővé válhat a rögzített anyagnak más for
mákra való átvitele.

Foglalkozik még a szabványosítás és kompa- 
tiblitás kérdéseivel, valamint a jogi szabályozás
sal. A mikroformák időbeli előnye ekkor még ter
mészetesen érvényesült ezekből a szempontok
ból.

A továbbiakban a visszakeresési jellemzőket 
hasonlítja össze. A keresés lényege nagyjából 
megegyezik a két formánál. Számítógépes indexek 
jelzik, hol találhatóak fizikailag a keresett doku
mentumok. Maga a keresés két lépésben zajlik. 
Megállapítjuk, hogy keresőkérdésünknek milyen 
dokumentumok felelnek meg, majd ezeket vissza
keressük a jelzett mikroformákról vagy optikai le
mezekről. A tényleges fizikai megvalósulás ter
mészetesen különbözik. A szerző elismeri ugyan 
az optikai lemezekben való keresés nagyobb 
gyorsaságát, de aztán azt is kimutatja, ha 13 má
sodpercet nyerünk minden keresésen, akkor 275 
keresés során nyerhetünk egy órát. Szintén cáfol
ja azt, hogy a nagyobb tárolási kapacitás miatt kü
lönösebb előnyöket jelenthetne, hogy az optikai 
lemezek esetében nagyobb valószínűséggel 
fordulhat elő az, hogy a következő dokumentum 
is ugyanazon a lemezen szerepelhet. Termé
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szetesen ehhez is részletes táblázatot ad. Szá
mottevő megtakarítás viszonylag kis anyag ese
tében érzékelhető, pl. számításai szerint 100 000 
oldalas anyag és napi 200 keresés esetében évi 
23 óra megtakarítás érhető el, de az idő nagyobb 
tárolási kapacitású lemezek és napi több keresés 
esetén még növekedhet. Speciális előnyt jelent
hetnek az optikai lemezek esetében az ún. juke- 
boxok vagy wurlitzerek, ilyenkor párhuzamosan 
több lemezben lehet egyszerre keresni.

Fontos szempontként jelentkeznek a rend
szer költségei. Az éves működési költségeket há
rom variációban számította ki a szerző: különbö
ző oldalszámok és napi visszakeresési alkalmak 
mellett, az optikai lemezek a jukeboxok esetében 
közelítik meg legjobban a CAR rendszert de ek
kor is alulmaradnak, pontosabban felette marad
nak. (Egymillió oldal évenkénti bevitele, napi ezer 
keresés mellett 276 170 illetve 261 100 dollár a 
költség.)

Ezt követően azt várhatnánk, hogy valami
lyen végső összegzés következik, pl. a kapott 
adatok értelmezése, s így a két módszer mérleg
re tétele, de helyette váratlanul összebékítésükre 
kerül sor a hibrid megvalósítási lehetőségek be
mutatásával. Szerzőket idéz azzal kapcsolatban, 
hogyan lehet a két megoldási lehetőséget össze
kombinálni. Legjobban akkor alkalmazhatóak 
ezek, amikor már sok dokumentumot rögzítettek 
a korábbiakban mikrofilmen, s ezek átvitele opti
kai lemezekre túl sokba kerülne.

A szöveges részt részletes, csaknem hét ol
dalas bibliográfia követi a szerzők betűrendjében. 
(Meg kell jegyezni, hogy a szövegen belül külön 
hivatkozásokkal nem találkozhatunk.) Ezt az 
amerikai kiadványokban megszokott, magyarok
ban gyakran hiányolt index, vagyis mutató követi. 
Itt érte az a csalódás a recenzenst, hogy a CD- 
ROM-ot keresve megtudhatta, hogy az ezzel 
kapcsolatos információk a 10-15 oldalra korláto
zódnak. Ebből rájöhetett arra is, hogy megté
vesztette az a cím, ami alapján hajlandónak mu
tatkozott az ismertetés elkészítésére. Valójában 
csak az első részben, (4-16.1.) van arról szó, amit 
a cím jelöl (így ez tarthat számot nagyobb körben 
érdeklődésre), a továbbiakban csak egy-egy spe
ciális forma összehasonlítására kerül sor.

Az eddigiek alapján talán úgy tűnhet, hogy 
túlságosan elfogultnak érezzük William 
a mikrográfiai rendszerek irányába. Valójában 
azonban inkább az látszik valószínűnek, hogy mi 
vagyunk túlságosan elkötelezettek a másik irány

ban, s nem vagyunk hozzászokva ahhoz, ha va
laki nem kinyilatkoztat, hanem részletes vizsgáló
dásba fog, mielőtt megfogalmazná véleményét.

Bár a feladatom erről a műről véleményt mon
dani, mégsem látszik indokoltnak, hogy ez alap
ján próbáljam a szerzőt megítélni. Némi tájékozó
dás után megállapítható, hogy Saffady rendkívül 
kiterjedt szakirodalmi munkásságot folytat. Terje
delmes tanulmányai, elemzései jelennek meg 
szakfolyóiratokban, elsősorban a Library Techno
logy Reports-ban, a Computer Equipment Re-
view-ban és a Computer Technology Review- 
ban, ahol egy-egy kérdéskör áttekintésének 
gyakran szentelnek különszámokat.

A mikrográfiákról is megjelent önálló kötete, 
Micrographic systems címen 1990-ben már a 
harmadik kiadásban, az első kettőnek a címe 
Micrographics volt, az első még 1978-ban látott 
napvilágot. Ahogyan a mű kapcsán már szó volt 
arról, milyen időbeli előnye volt az ilyen rend
szereknek, természetes, hogy a szerző is előbb 
tudott elkezdeni ezekkel foglalkozni, mint az opti
kai rendszerekkel, de azokra is hamar fejfigyelt.

1985-ös Optical disks, 1985: a state of the art 
review című munkája után 1986-ban az Optical 
disks for data and document storage jelent meg, 
amely 1987-től évente Optical storage technology 
címen folytatódik. 1989-ben bibliográfiát is szen
telt a témának (Optical storage technology: a bib
liography). A most tárgyalt munkához hasonlóan 
két módszert hasonlít össze az 1990-es Optical 
disks vs. magnetic storage.

Egyéb önálló kiadványai közül említést érde
mel a könyvtárgépesítésbe bevezető Introduction 
to automation for libraríans, legújabb, 1993-as 
műve az Electronic document imaging systems: 
design, evaluation, and implementation, melyet, 
mint legtöbb kötetét a Meckler cég jelentetett 
meg. Sok esetben a cím is tükrözi, hogy legfőbb 
feladatának a pillanatnyi helyzet bemutatását te
kinti, ebben rendkívül alapos, kevésbé jellemző rá 
a távlatokban való gondolkodás. Ezért friss írásai 
rendkívül hasznosak lehetnek az áttekintést 
igénylők számára, a régebbiek viszont erős jelen
hez való kötöttségük miatt viszonylag hamar ve
szíthetnek aktualitásukból. így a most ismertetett, 
már nem a legújabb összefoglalást is ezek figyelem- 
bevételével ajánlom az érdeklődők figyelmébe.

Murányi Péter
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Érdemel-e a referálás önálló mono
gráfiát?

Könyvszemle

A számítógépek térhódítása ellenére sem 
csökkent a referátumkészítés jelentősége, sőt a 
referátumszövegek egyre többször kerülnek be 
adatbázisokba, mivel az információ szűrésének jó 
eszközei. Ezeket a gondolatokat nem a kötet 
szerzőjétől, hanem az előszót író W. Lancas
t e r  olvashatjuk, aki - bizonyára sokan tudják - 
az elektronikus kommunikáció elterjedésével 
egyúttal a referátumok fokozatos eltűnését jósol
ta annak idején1.

Lancaster azt is kiemeli, hogy Maria Pinto 
Molina, a Granadai Egyetem tanszékvezető pro
fesszorasszonya könyvének eredeti vonása az, 
hogy a referátumkészítés problémakörét széles 
perspektívából, többek között nyelvészeti és tör
téneti aspektusból nézi.

Mindehhez hozzátehetjük, hogy a kötet az 
előszót és köszönetnyilvánításokat, a válogatott 
bibliográfiát, a mellékleteket és tárgymutatót nem 
számítva, több mint 350 oldalt tesz ki, és ki ne tar
taná fontosnak azt a közel háromszáz bibliogáfiai 
tételt, vagy a referátumkészítés néhány gyakorlati 
példáját, több idevonatkozó szabvány szövegét, 
a referáló szolgálatok és kiadványok listáját, refe- 
rálási útmutatókat, hogy csak néhányat említsünk 
a függelékben található jól hasznosítható anya
gokból.

Persze, egy könyv igazán akkor jó, ha az 
anyag feldolgozása teljességet és/vagy újdonsá
got nyújt. Különösen így van ez egy spanyol nyel
vű szakkönyvnél, amelyet idehaza valószínűleg 
egy szűkebb kör fog majd csak olvasni.

Pinto Molina könyvének első és igen fontos 
újdonsága az, hogy az egész könyvet a referá
tumnak és készítésének szánja. Újabb keletű an
gol nyelvű könyvet ugyanis többet találunk olyat, 
amelyik a referátumkészítéssel foglalkozik, de 
nagyobb teret inkább az indexelésnek szán.

Ilyen D. B. Cleveland és A. C. Cleveland 
könyve2, amelynek új kiadása főként a referálás
sal kapcsolatos ismeretek tekintetében tér el az 
előzőtől. Ismételten említhetnénk Lancaster ne
vét3 és Jennifer Rowley-ét, akinek könyve a refe
rálás tekintetében egyike a legjobbaknak, de ő is 
csak a terjedelem viszonylag kis részét szánja e 
témának4. Vannak persze a referátumkészítést 
kizárólagos témaként feldolgozó olyan klasszikus

El resumen 
documental
Principios y métodos
Maria Pinto Molina

-----  FUM>1Í>N ------
GERH01 SiNCrlEZ RyipEREZ

|  PINTO MOLINA, Maria
El resumen do cu m e n ta l: P rincipios y metó- 

!  des /  Pinto Molina Maria. - Madrid : Fundacion 
|  Germán Sanchez Ruipérez, 1992

munkák is, mint pl. Edward Cremmins (nem is 
olyan régi és aligha elavuló) könyve5, amelyről 
ugyanakkor a sok, joggal kiérdemelt, dicsérő jelző 
mellett sem mondhatjuk el, hogy teljességre töre
kedne, akárcsak Rowley könyvéhez képest is, 
amely megteszi ezt „kicsiben”. (Cremminsnek 
nem ez az erénye.)

Ha egy pillanatra visszatérünk a könyv címé
hez és annak első részét szó szerint fordítjuk ma
gyarra, furcsa kifejezéssel találkozunk: „doku
mentációs referátum”. A spanyol nyelvben ugyan
is kétértelműség rejlik a „resumen” szó mögött. 
Persze terminológiai tarkaság idehaza is van e 
területen. Elég, ha csak a „referáló ülések” in
tézményére gondolunk, ahol szóbeli beszámolók, 
leginkább előadássá formált szemlék hangzanak 
el.

Pinto Molina könyvében az első fő fejezet az 
alapanyagé, azaz az elsődleges dokumentumé. 
A dokumentumhoz az emberi kultúra alapjain 
elindulva a komunikációelméleten át jutunk el. 
Lancaster előszava után nem meglepő, hogy Pin
to Molina a dokumentum fogalmát a szövegével 
kapcsolja össze. A szöveg szerkezetét illetően T. 
Van Dijk nyomán a szerző mikro- és makrostruk- 
túráról beszél, és terítékre kerül a szöveg globális
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szerkezetét hagyományos sémákban reprezentá
ló szuperstruktúrák kérdése. Ezt a képet a szö
vegtipológiák, a szöveg funkciói és jellemzői, vé
gül a kontextus problémája teszik teljessé.

A második fő fejezet a tartalomelemzésé. A 
tágabb keretet kapjuk meg először. Itt nemcsak a 
szakirodalmi információ tartalmi feltárásának fo
galmával, hanem a nyelvészet fontosabb irányza
taival, azaz a struktúrális, a transzformációs ge
neratív és a szövegnyelvészettel, valamint az 
ugyancsak szerepet játszó logika és pszichológia 
elemeivel ismerkedhetünk meg.

A tartalomelemzés nyelvi meghatározóinak 
alapos elemzése követi mindezt, ami aztán kie
gészül a nyelvi elemzés mikro- és makro- és szö
vegszemantikai megvilágításával. Nem hiányzik 
a nyelven kívüli elemzés fenomenológiai és logi
kai megközelítése sem, és az egyéb tartalom
elemzési iskolákról, valamint a gépi elemzésről is 
képet kapunk. Ugyancsak szerepel ebben a feje
zetben a képi és hangdokumentumok elemzése 
is.

Miután ebben a közelebbi kontextusban is el
helyezte könyve tárgyát, a szerző a harmadik fő 
fejezetben a referátumkészítés fogalmaival fog
lalkozik. Mindenekelőtt áttekintést kapunk a refe
rálás történetéről a kezdetektől napjainkig, külön 
figyelmet szentelve a kérdéskör spanyolországi 
történetének.

A referátumkészítés a tartalomelemzésen 
alapuló legkomplexebb tevékenység, amelynek 
gyökerei jelentős mértékben gyakorlati tapasz
talatokból táplálkoznak. Talán ezért is van, hogy 
a szerző teljes joggal panaszolhatja fel e kérdés
kör tudományos alaposságú feldolgozásának gyen
geségét. A referátum definiálásával igen sokan 
foglalkoztak, sokkal kevesebben tettek azonban 
valamit is a referálási folyamat megismerésének 
elmélyítéséért.

Ahogy más fejezetekben is, a szerzői definí
ciót áttekintés, a meglévő definíciók összevetése 
előzi meg. Pinto Molina meghatározása a referá
tumkészítésre, pontosabban (az ő terminológiája 
szerint) a referálás általános folyamatára vonat
kozik. (Mi itt, a továbbiakban, az egyszerűség 
kedvéért a referálási folyamat terminust fogjuk 
használni.) Ennek megfelelően a referálási folya
mat azt a metamorfózist jelenti, amelyen szöve
ges dokumentumok mennek át mikrostukturális 
(felszíni-szintaktikus) kezdeti állapotukból makro- 
strukturális (mély, logikai-szemantikai) állapotuk 
eléréséhez és annak azt követő leírásához. Ez az

átváltozás biztosítja két szövegszerveződési for
ma (az eredeti dokumentum és a referátum) kö
zötti kapcsolatot a közös tartalom útján. Ez az át
változás redukciós és építő folyamatokat hoz ma
gával. Az egyik oldalon informatív redukció, a 
másik oldalon egy redukált modellben való rekon
strukció nehéz és összetett művelete vezet egy 
olyan új dokumentum létrehozásához, amely az 
eredeti dokumentum legfontosabb információját 
reprezentálja az eredetitől különböző kifejezés- 
móddal, szerkezetben és terjedelemben.

Nem véletlen, hogy a meghatározás ilyen 
hosszú és komplex. Több iskola felfogását és 
eredményeit is egyesíti ugyanis magában. Az 
analitikus-szintetikus információfeldolgozás ket
tősségét is tartalmazza, és aláhúzza a szövegjel
leget. Az eltérő kifejezésmód hangsúlyozásával 
elhatárolja a referátumot az eredeti mondatait vál
toztatás nékül átvevő kivonattól (extractumtól), 
egyérteművé teszi, hogy a referátumnak csak a 
célszerűség határain belül kell követnie az erede
ti gondolatmenetét. Nem pusztán a terjedelmet 
és az információ fontosságát jelöli meg, hanem 
közelebb hoz annak megválaszolásához, mit te
kintsünk fontos információnak.

Nincsen persze arról szó, hogy ezek a kérdé
sek ne kerülnének később napirendre, de már itt 
világos képet kapunk. A könyv egészére jellemző 
nagyfokú strukturáltság és az ezt jól követő-köz
vetítő több szintű (decimális) tagolás mellett 
egészséges mértékű koncentrikusság jellemzi 
ugyanis az előadásmódot, azaz a korábban le- 
szögezettekkel más kontextusban és a korábbitól 
eltérő terjedelemben és kifejezésmódban újra ta
lálkozunk, minden szükséges helyen.

A definíciót követően hangsúlyozza a szerző, 
hogy a referátum a tartalmi feltárás legteljesebb 
és legreprezentatívabb dokumentumtípusa, így 
létjogosultsága is alaposan megokolható.

A referálás folyamatát nyilvánvalóan több té
nyező is befolyásolja. Ezek fakadhatnak a szö
vegből, és ezen belül lehetnek nyelviek és nyel
ven kívüliek; összefügghetnek a referátumkészí
tés feltételeivel, így egy adott referáló szolgálat 
válogatási szempontjaival, pénzügyi lehetőségei
vel; változhatnak a referáló személyével és fel- 
készültségével; módosulhatnak a felhasználók 
elvárásainak függvényében.

A szerző ezt követően azokat -  a téma inter
diszciplináris jellegéből fakadóan igen sok terület
ről eredeztethető -  tényezőket sorolja fel röviden, 
amelyek a referátumkészítés kutatásának jövőjét

278 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Könyvszemle

meghatározzák. Ezek között vannak tudományos 
tényezők a szövegnyelvészet, a formális logika 
és a kognitív pszichológia területéről és technoló- 
gai jellegűek is, úgy mint az informatika és a tele
kommunikáció.

A konceptuális részt a módszertan, azaz a re- 
ferálási folyamat leírása követi. Itt ismét csak jog
gal állapítja meg a szerző, hogy -  bár a referátum 
a másodlagos publikációs tevékenység sarkköve
-  nem állnak rendelkezésre megfelelő normák 
hatékony létrehozásához.

A referálás folyamatában az első lépés a vá
logatás, amely megelőzi a tulajdonképpeni refe- 
rálási folyamatot és amelyet a célok meghatáro
zása követ. A célok a szövegre és a referálás kül
ső körülményeire támaszkodva meghatározzák a 
referálás során követendő kognitív viselkedést.

A referálás már említett analitikus és szinteti
kus jellege egységet képez; e két folyamat kie
gészíti egymást. Nem meglepő, hogy a referálási 
folyamatot meghatározó analitikus változók kö
zött első helyen szerepel a szöveg, hiszen ezt kell 
a folyamat során átalakítania a referálónak. Ezen 
belül is a tudományos szöveg tekintetében a Be
vezetés - Módszer - Eredmények - Következteté
sek szuperstruktúrát és az implicitás prioritását, 
azaz a „régi” ismeretek ki nem mondását és ebből 
következően az előfeltevések fontosságát emeli 
ki a szerző.

Az analitikus változók között ott van a referáló 
is. Előzetes ismeretei, szakmai műveltsége és 
néhány egyéb tényező mellett különleges figyel
met kap a rövid és hosszú távú emlékezet. Ilyen 
tényezők még a referáló intelligenciáját és megér
tését magába foglaló intellektuális képességek és
-  nem utolsósorban -  a referáláshoz rendelke
zésre álló idő.

Az olvasásnak döntő szerepe van a referálás 
folyamatában. A könyvben részletesen leírt komp
lex folyamata a megértésben, vagy a szöveg in
terpretálásában csúcsosodik ki. Az olvasási stra
tégiákat nagy mértékben meghatározzák a refe
rálandó dokumentum típusai és a referálás céljai.

A gyakorlati végrehajtás során a referálás 
legalább kétszeri és kétféle olvasást feltételez. Az 
első az általánosabb jellegű tájékozódásé, a má
sodik már célzott és jó, ha jegyzetelés kíséri.

Az olvasás-megértés vonatkozásában Pinto 
Molina többek között a könnyen megjegyezhető, 
a szövegen kívüli valóság elemeit is magukba 
foglaló, az olvasás során dinamikusan változó 
mentális modellek és az interferencia fontosságát

emeli ki. A szerző T. Van Dijk megértési modelljét 
is felhasználja, miközben rámutat, hogy a megér
tés végső soron az interpretáción alapul, amely 
azonban nem jöhetne létre az -  ugyancsak eb
ben a modellben szereplő -  szegmentáció, kate
gorizáló és kombináció nélkül.

Az olvasás feletti szint a tartalomelemzésé. 
Erről is igen részletes leírást kapunk, amelyből is
mételten csak válogathatunk. Megint Van Dijk 
neve kívánkozik kiemelésre, mivel az őáltala 
rendszerbe foglalt makroszabályok és makromű- 
veletek a könyvben jelentőségüknek megfelelő 
hangsúlyt kapnak.

E négy alapműveletre épít aztán B. Endres- 
Niggemeyer, akinek okfejtése joggal kap a kötet
ben nagyobb teret, olyannyira, hogy nemcsak az 
analízis, hanem a szintézis műveleteit is az ő el
képzelése alapján tárgyalja Pinto Molina.6

A referálás folyamata mellett a referátum de
finíciója sem maradhat el. A szerző a referátum 
három sarkalatos jellemzőjét adja meg. Ezek a 
szöveg, az önállóság és a sokféleség. A szöveg 
fontosságáról már szó esett. Az önállóság a refe
rátum autonóm voltát, az elsődleges dokumen
tumtól független létezni tudását jelenti. A sokféle
ség mögött az áll, hogy a célok függvényében 
egyazon dokumentum tartalmát többféle referá
tumban tükrözhetjük vissza.

Itt is jól tetten érhető Pinto Molina könyvének 
összegző, szintetizáló jellege. Ezek a jellemzők 
ugyanis elszórtan más munkákban is megjelen
nek, de együtt és főként a szöveg ilyen mélységű 
kifejtésével párosítva sehol sem (nem beszélve 
arról, hogy mindez többszörös kontextusba 
ágyazva történik meg).

Nem kell hiányolnunk a referálással foglal
kozó írásokban gyakori, a referátumot a rokon 
műfajoktól elkülönítő fejezetet sem. Nehéz hatá
rokat húznunk ezek között, még akkor is, ha ezt 
már többen megtették. Ez a fejezet ennek megfe
lelően elsősorban a spanyol terminológia iránt is 
érdeklődők számára lehet fontos, de kiemelésre 
kívánkozik, hogy Pinto Molina (többek között J. 
Rowley nyomán) azt a leginkább elfogadható né
zetet vallja, hogy a referátumot az annotációtól 
közeli rokonságuk folytán az utóbbi korlátozot
tabb rendeltetése és rövidebb terjedelme külön
bözteti meg.

Sajátos felsorolást kapunk a referátum tu
lajdonságairól. Nem szokatlan a rövidség, a vilá
gos és koherens stílus követelménye. Kevéssé 
szervül mindezzel a gyors feldolgozás, azaz az
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eredeti dokumentum és a referátum megjelenése 
közötti minél rövidebb idő elvárása és egy sor 
más vegyes temészetű követelmény. Az objekti
vitás követelményét szokatlan módon kettébontja 
a szerző, valamiféle „absztrakt” objektivitásra és 
az eredetinek való minél teljesebb megfelelés, a 
bibliográfiai leírás pontossága, a szerkezet ho
mogenitása és az értelemzés-nélküliség együtte
sére.

Sokkal egyértelműbb és a korábbiakból logi
kusan levezethető az, amit a referátum általános 
szerkezetéről olvashatunk. A referátum makró- 
struktúráját a referáló az analízis során nyeri, és 
ez nem esik szükségképpen egybe az elsődleges 
dokumentum szerzője által létrehozott makró- 
struktúrával. A mikrostuktúra a már említett válto
zatosság jegyében különböző lehet. A szuper
struktúra hagyományos és közismert: ez a bib
liográfiai leírás (amellyel kapcsolatban igen 
részletes útmutatást is kapunk itt), a referátum 
teste (azaz a tulajdonképpeni szövege) és a refe
ráló neve.

A referátum testének alapvetően az elsődle
ges dokumentum Bevezetés Módszer- Eredmé
nyek - Következtetések szuperstruktúrájának 
megfelelő szerkezetben kell megjelennie. A stí
lussal szemben támasztott követelmények között 
szerepel, hogy a referátum kezdődjék a mondan
dó egészét reprezentáló (tétel)mondattal, kohe
rens, befejezett szöveg legyen, amely hű az ere
detihez, azaz nincsenek benne sem (indokolat
lan) elhagyások, sem (szubjektív) interpretáció. 
Nyilván csak a spanyol nyelv iránt érdeklődő olva
sót érdeklik viszont igazán az igeidőkkel és ige
módokkal kapcsolatos előírások.

Meglepő módon kétszer is előfordul a könyv
ben az a követelmény, hogy a stílus „izmokból és 
idegekből álljon, kötőszövet nélkül”. Bár sejthető, 
mit is takar ez a metafora -  nevezetesen a tölte
lékszavak, stilisztikai szerepű fordulatok lehető
leg minimális szinten tartását - ,  aligha tekinthet
jük ezt egzakt előírásnak.

Elengedhetetlen, hogy a könyv foglalkozzon 
a referátumok különböző szempontok szerinti ti
pizálásával is.

Az informatívitás, vagy ahogy a szerző fogal
maz, az információ sűrűsége alapján megkülön
böztetett indikativ referátum az analitikus mély
ség és az információsűrűség két tengelyével áb
rázolt grafikon legmagasabb pontján foglal helyet, 
hiszen mind sűrűsége, mind mélysége a legna
gyobb. Ez a típus jeladó szerepű, könnyen előál

lítható. Terjedelmének felső határát Pinto Molina 
ötven szóban határozza meg.

Az informatív referátum mélysége és sűrűsé
ge is kisebb. Ez a referátumtípus tartalmazza az 
elsődleges dokumentumban leírt célokat, mód
szereket, eredményeket és következtetéseket. 
Jellemzőinél fogva akár az elsődleges dokumen
tum helyettesítőjeként is felléphet az általános is
meretekkel megelégedő felhasználók számára. 
Terjedelme az eredeti terjedelmének függvényé
ben 100-300 szó.

A szerző felveti, hogy a referátumok osztályo
zása főként terminológiai tekintetben következet
len. Az indikativ és az informatív referátum elkülö
nítésére komplex megközelítést ad, ami alapvető
en megállja a helyét, még akkor is, ha az 
informatívitás megítélésére vannak más, ugyan
csak hasznosítható, de ebben a munkában figye
lembe nem vett nézetek is.

A probléma az indikativ-informativ referátu
mokkal kezdődik. Ezek ugyanis -  ahogy a szerző 
is leírja -  nagy népszerűségnek örvendenek, de 
nem illeszthetők be az általa megalkotott koordi
nátarendszerbe.

Kicsit hasonló és egyúttal fordított a helyzet 
az analitikus referátummal. Ez a típus beilleszthe
tő a koordinátarendszerbe, de legtöbben az infor
matív referátummal azonosítják, vagyis nem te
kintik önálló típusnak.

A kritikai referátum esetében viszont csak he
lyeselhetünk. Sokan felvetik létjogosultságát, de 
még többen a recenzió műfajába sorolják, aho
gyan Pinto Molina is teszi ezt, hiszen a kritikai 
elem belépésével elvész az objektivitás.

A referátum szerzőség szempontjából is 
osztályozható. Pinto Molina szembesíti egymás
sal az elsődleges dokumentum szerzőjének két 
ellentmondó jellemzőjét: a téma alapos ismeretét 
és az objektivitás hiányának lehetőségét, amely 
éppen a szöveghez való közelség következmé
nye lehet. Nem foglal viszont állást az ilyen szer
zői (auto)referátumok értékét illetően. Tegyük 
hozzá, igen nehéz is elvi alapon állást foglalni eb
ben a kérdésben.

A másik oldalról, a referáló szempontjából 
nézve persze nyomatékosan felhívja a figyelmet 
arra, milyen fontos volna a cikkek szerzőinek el
sajátítaniuk a referálás technikáit, hiszen az auto- 
referátumok gyakran kerülnek be változtatás nél
kül referáló lapokba, adatbázisokba.

A referátum szemszögéből történő kategori
záláshoz visszatérve, még meg kell említenünk a
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feldolgozott dokumentumtípusok, a terjesztés 
módja (referáló lapok, adatbázisok) szerinti 
osztályozást, valamint a táblázatos, moduláris, 
távirat-jellegű stb. referátumok felsorolását. Eb
ben a fejezetben kapunk rövid összefoglalást a 
referátum lehetséges funkcióiról is.

Az elsődleges dokumentum szerzője mellett 
készíthet referátumokat az adott szakterület vala
mely másik szakértője is, de ilyen esetben is 
gyakran hiányoznak a szerzőtől referálási ismere
tek.

A referátum par excellence szerzője a hivatá
sos referáló, akinek többek között az olvasás és 
írás mesterének, nagy tárgy- és világismerettel 
rendelkező személynek kell lennie. Képzésének 
és továbbképzésének lehetséges színtereiről, 
szakmai szervezeteiről is áttekintést kapunk a 
könyvben.

A szabályozás és gépesítés fő fejezetében a 
szabályozás fontosságáról ír a szerző. Áttekinti 
több ismert szerző referálási útmutatásait, és tö
mören összefoglalja saját útmutatásait. Ugyan
csak megismerhetünk egy sor referálási útmuta
tót, instmkciót és több szabványt is.

Képet ad a gépesítés több ismert kísérletéről 
is, de leszögezi, hogy a gépesítést a tevékenység 
hangsúlyozottan intellektuális jellegét figyelembe 
véve sem szabad eleve elutasítanunk, bár tud
nunk kell, hogy az ezen a téren elért eredmények 
még igen szerények.

A már említett kiegészítő részeket megelőző 
utolsó fő fejezet a referáló szolgálatokról és refe
ráló folyóiratokról szól. Ez sem kizárólagosan tör
téneti, és nemcsak a szolgálatok leíró „listáját” 
kapjuk meg, hanem tipológiájukat is. Az ismert re
feráló folyóiratok bemutatása pedig kiegészül egy 
rövid „know how”-val, azaz a referáló folyóiratok 
kiadásának követelményeit tartalmazó útmutatóval.

Érdemel-e a referálás önálló monográfiát? -  
tettük fel az egyáltalán nem költői kérdést. María 
Pinto Molina meggyőzött róla, ez a téma önállóan 
is tartalommal tölt meg akár egy vaskos kötetet is.

,Aki sokat markol, keveset fog.” -  tartja a köz
mondás. Aligha igaz azonban ez esetünkben. 
Egy ilyen összetettségű könyvben aligha elkerül
hető bizonyos mértékű egyenetlenség, ami azon
ban messze nem zavaró, tehát csak azt mond
hatjuk, kár, hogy nem angolul (horribile dictu, ma
gyarul) íródott ez a kötet. Sokkal szélesebb 
olvasói kör figyelmére lenne méltó a referátum
készítésnek ez az alapos, sokoldalú, átfogó tudo
mányos monográfiája.

Koltay Tibor
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KÖNYVTÁR- ÉS 
INFORMÁCIŐTUÖÖMÁNY

Általános kérdések

94/086
MURANIVSKIJ, T.V.: Infornomika -  novaá 
naucnaá disciplina = Naucn.-Teh.lnf. I.ser. 
1993. 6.no. 9-14.p. Bibliogr. 18 tétel.

Infornomika -  egy új tudományos diszciplína

Informatika

Míg az informatika az emberiség azon kérdé
seire keresi a választ, hogyan, milyen eszközök
kel kell a különböző információkat megtalálni, 
megőrizni, átadni és megszerezni, az infornomi
ka arra keresi a választ: milyen információt kell 
megőrizni, átadni és kapni. Az új tudományág a 
„tudományos információ” fogalmi köréből ere
deztethető, amelyből is az informatika is szárma
zik. Az infornomika és az informatika elméletileg 
nem szinoním fogalmak, és bár az informatikai 
eszközökre irányultság mindkettőnél tetten- 
érhető, az infornomika elméleti jellege pontosab
ban meghatározható.

Az infornomika elnevezés két szóból: az in
formációból és a görög „nomos” (törvény) szóból 
alakult ki. Az elnevezést a szerző 1991 októberé
ben egy nemzetközi kollokviumon tartott előadá
sában vezette be. Az új tudományág lényege, 
hogy az ismeret és az információ ciklikus körfor
gását vizsgálja. Tehát nemcsak az ismeret infor
mációvá válásának törvényszerűségeit, hanem 
az információ ismeretté válásának folyamatait is. 
A ciklus komplex kutatása közös területeket je
lent az informatikával pl. az új információs tech
nológiák terén, de több más tudományággal is 
érintkezik (közgazdaság, szociológia, stb.).
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Az infornomika feladata annak a vizsgálata, 
hogy a tudomány, a termelés és más szférák in
formáció iránti igényei hogyan alakulnak. Már a 
80-as évek közepén készültek olyan felhasználói 
elemzések, amelyek az információs rendszerek és 
szolgáltatások hatékonyságát kérdőjelezték meg.

Az informatika negatív jelenségei gyakran 
eredtek annak technokrata megközelítési mód
jaiból. Tévesen a kibernetika paradigmájaként 
működött és formális szempontok érvényesültek 
az Információ feldolgozásában. Az információke
reső nyelvek nem természetes nyelvi tulajdonsá
gaiknak, hanem a gépi rendszer diktálta egysze
rűsített igényeknek feleitek meg. A programozás 
kérdései háttérbe szorították az elméleti-tartalmi 
kérdéseket, így a közelmúltig az eszközök logi
kája és nem a kérdés megoldási logikája volt lé
nyeges.

Az infornomika tárgya a tartalom logikája. Az 
új technológia fejlődési fokozataiban kimutatha
tók törvényszerű jelenségek. A hagyományos 
dokumentumfeltárási folyamatok különösebb 
rendszerelemzést, logikai, matematikai és nyel
vészeti kutatásokat nélkülözve váltottak át az új 
számítógépes technológiákra. Az infornomikára 
hárul mindazon humán kutatások végzése, ame
lyek az informatika hatósugarából eleddig kima
radtak (például az SDI-szolgáltatások elemzése 
a felhasználói viselkedés szempontjából).

Az infornomika elméleti megalapozóiként 
említik Afanasjev akadémikust és Ilizarov pro
fesszort, akik az „emlékezés” folyamatát vizsgál
ták történelmi, társadalmi és dokumentalisztikai 
összefüggésben. Az informatika mint a számító- 
gépes rendszerek tudománya világszerte elis
merést nyert. Az infornomika fejlesztése érdeké
ben a szerző javasolja önálló intézet létrehozá
sát, saját folyóiratot ,Az infornomika kérdései” 
címmel és egy referáló kiadványt. Az infornomi
ka humán tudományági elismerését várják a Tu
dományos Minősítő Bizottságtól is.

Az infornomika eredeti módszere az E.S. 
Bernstein által a 80-as évek elején kidolgozott 
ún. hiányelemzés, amelyet Polányi Mihály kuta
tásai alapoztak meg. Az informatika humán jelle
gű kutatásaiban sok szaktekintély vett részt, 
csak kiragadva közülük néhányat Giljarevskij, 
Kedrovskaja, Lancberg, Mihajlov, Cemyj, Srejder 
és mások. Az utóbbi két évben az Orosz Állami 
Egyetemen fakultatív tárgyként szerepel az infor
nomika.

(Bíró Júlia)

94/087
ARTAMONOV, G.T.: Problemy teoreticeskoj 
informatiki = Naucn.-Teh.lnf. I.ser. 1993. 6.no. 
25-27.p.

Az elméleti informatika problémái

Informatika

Az informatika mint tudományág tartalma 
igen sokrétű, s feladatai meghatározásában is 
igen eltérőek az álláspontok. Az elméleti infor
matika minden tudományágat vagy társadalom
ban élő személyt bonyolult információs rendszer
nek tekint. Bibliai hasonlattal élve: az elméleti 
informatika metaproblémája a társadalom-em- 
ber-információ szentháromsága közötti törvé
nyek vizsgálata.

Az elméleti informatika -  felfogása szerint -  
magában hordozza a kognitológiai problémákat; 
az információs rendszerekre jellemző belső és 
külső nyelvi kifejezés gondjait; az emberi infor
mációs rendszer és a tömegméretű információs 
ipar ekvivalens helyettesítési kérdéseit, stb.

Az informatika „információtermelés" alapfo
galma csak az utóbbi időkben került a politikai 
gazdaságtan és a szociológia kutatási témái 
közé. Az eddigi társadalmi formációkban az in
formációs termék kis hányadot képviselt a társa
dalmi össztermelésben.

Az anyagi javakkal ellentétben a szellemi in
formációs termékek tulajdonviszonyai bonyolul
tabbak. A társadalmi termelés árupiacán az in
formációs termék sajátosabb mozgást végez. Az 
információs társadalom korában az anyagi ter
meléshez képest az információtermelés új lehe
tőséget jelent majd az ember mint információs 
rendszer számára a foglalkoztatottság tekinteté
ben. Az információs ipar fejlődése már most is 
strukturális változásokat okoz a foglalkozási 
ágakban. Az ember információs rendszerének 
változásai -  külső és belső szinteken -  nemcsak 
az elméleti informatika, hanem a pszichológia és 
a fiziológia vizsgálódási területei is egyben. A 
társadalmi információs rendszerek átalakulása a 
gazdaság, a politológia és a történelem ér
dekszféráival találkozik.

A társadalomban észlelhető információmoz
gás mérési problémái különös figyelmet érde
melnek az elméleti informatikában. A metrikai 
módszerek alkalmazásában kétféle eljárás együt-
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tes érvényesítése látszik célszerűnek: a shanno
ns klasszikus információelméleti-kibernetikai és a 
szemantikai módszereké. Az információkereső 
rendszerek relevanciájának és pertinenciájának 
méréséhez például szükség van a rendszer
közelség szemantikai nagyságának viszonyított 
és az információs rendszer szemantikai nagysá
gának abszolút mérésére.

(Bíró Júlia)

Történet

94/088
ARTAMONOVA, S.S.: Regional’nyj faktor v 
istorii bibliotecnogo dela = Bibliotekoved. 1993.
2.no. 89-93.p.

A regionális tényező a könyvtárügy törté
netében

Együttműködés -regionális; Könyvtártörténet - 
nemzeti

A könyvtárosképző főiskolákon egyre több 
kritika éri a Hazai könyvtártörténet c. kollégiu
mot. Egyesek heti óraszámának csökkentése 
mellett szavaznak, mások egyenesen a kollégi
um megszüntetése mellett. A kritika jogos, ui. a 
tananyag forradalom előtti korszakra vonatkozó 
része csupa negatív megállapítás, a szovjet 
korszakra vonatkozó pedig „feltupírozott” adatok 
tengere. Ennek ellenére tévút volna a kollégium 
óraszámának csökkentése is, hát még a meg
szüntetése. A tartalmán kell javítani.

A viszonylag gyors javítás egyik útjául az or
szág egyes régióinak valós könyvtártörténeti fel
tárása kínálkozik, minthogy ezekben a könyvtár- 
történetekben -  mint cseppben a tenger -  az 
ország könyvtártörténetének egésze tükröződik, 
de jól leírható sajátosságokon keresztül.

Itt van pl. az Urál könyvtártörténete, amelyből 
eleddig alig valami „emelkedett tananyaggá”. 
Holott tudni kellene, hogy a 18. századtól kezdve 
itt és az Altájon lehet megtalálni a műszaki 
könyvtárak csíráit, 1859-ben itt alakult meg a 
népkönyvtárak egyik őse, itt találhatók meg az 
„éberség” korszakának iratai (pl. a jekatyerinbur- 
gi Belinszkij Megyei Könyvtárral kapcsolatban), 
itt alakultak -  a helybeli értelmiség buzgólkodása

folytán -  az ún. könyvtári társaságok, a 19. és a 
20. század fordulóján itt jelentek meg a mohame
dán lakosság igényeit kielégítő könyvtárak (közü
lük mindössze kettő működik mindmáig) stb.

Az uráli könyvtártörténet feltárása azért mu
tatkozik viszonylag könnyűnek, mert a korabeli 
könyvtárak majdnem mindegyike évente igen 
gondosan összeállított, olyan jelentéseket adott 
ki, amelyben számos progresszív könyvtári gon
dolatnak is nyomára lehet bukkanni.

A sikeres feltárásnak két előfeltétele van. 
Egyfelől meg kellene erősíteni -  mint koordináló 
szervet -  az Oroszországi Állami Könyvtár 
könyvtártörténeti főosztályát, másfelől pedig a 
terület megyei könyvtáraiban meg kellene hono
sítani és/vagy megerősíteni a kutatómunkát.

Hogy a jelenről is majd úgy lehessen információ
kat szerezni, mint a múltról, fel kellene újítani az 
egyes könyvtárak jelentéskészítő és -közreadó gya
korlatát, az ügyvitel gondos archiválását, rá kellene 
térni a hangzó és képi dokumentumok gyűjtésére.

Sem országosan, sem regionálisan -  jegyzi 
meg a szerző - ,  nem hasonlíthatunk arra az 
Ivánra, aki elfelejtette, honnan jött.

(Futala Tibor)

Lásd még 104

Tudománymetria, bibliometria

Lásd 131, 145

Nemzetközi könyvtárügy

Lásd 95
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94/089
KROLLER, Franz -  REINITZER, Sigrid: Das 
Bibliotheks- und Informationswesen Österreichs 
= ABI-Tech. 13.vol. 1993. 3.no. 167-180.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Ausztria könyvtár- és tájékoztatásügye

Információtechnológia; Könyvtárépítés, berende
zés; Könyvtárügy; Tájékoztatásügy

Egy történeti bevezető után a cikk az osztrák 
könyvtárügy jogi szabályozását és pénzügyi elő
feltételeit mutatja be. Ezt követi a nemzeti könyv
tár, az egyetemi és főiskolai könyvtárak, a ható
sági és kamarai könyvtárak, a tudományos inté
zetek és múzeumok könyvtárai, valamint a 
pedagógiai akadémiák tankönyvtárainak bemu
tatása. Külön fejezet szól a közművelődési 
könyvtárügyről és a könyvtárépítésről. Részletes 
ismertetés olvasható az információtechnológia 
alkalmazásáról, az osztrák gépi folyóirat-kataló
gusról, a grazi könyvtári hálózatról, a BIBOS-1 
és BIBOS-2 hálózatról, a CD-ROM alkalmazásá
ról és az információközvetítésről. A tanulmányt a 
könyvtári, dokumentációs és információs kép
zésről szóló fejezet zárja. Az osztrák könyvtár- 
és tájékoztatásügy kapcsolatban áll a nyugati és 
a szomszédos országokkal egyaránt. Az Európai 
Közösséghez való csatlakozás az elkövetkező 
években várható. Ez indokolja azokat a műszaki 
törekvéseket, amelyek majd teljes egészében 
csak az európai együttműködés keretei között 
térülnek meg.

(Autoref.)

94/090
SATBERASVILI, O.B.: Informacionnaá politika 
Gruzii v perehodnyj period = Naucn.-Teh.lnf.
I.ser. 1993. 5.no. 1-6.p.

Grúzia tájékoztatási politikája az átmeneti pe
riódusban

Tájékoztatási politika

Az átfogó tanulmány a döntési helyzetben 
lévő szervek munkájához kíván helyzetképet 
adni, kiindulási alapjául egy 1986 végén összeál
lított rövid- és hosszútávú prognózis szolgált.

Modellértékűek azok a problémák, amelyeket 
a Szovjetunió felbomlása jelent az egyes kivált 
köztársaságok számára. A nemzeti könyvtárak
nak kell átvenni egyebek között az össz-szövet- 
ségi központok feladatkörét, s tájékoztató-szol
gáltató hálózatuk átszervezése kevés állami tá
mogatás közepette történik. A köztársaságokban 
korábban hiányzott a találmányok, a szabványok 
és más speciális dokumentumok feldolgozása és 
nyilvántartása. Ma viszont a pénzügyi elszámolá
sok bonyolultsága és a vámterhek alaposan 
megnehezítik a volt szovjet központokkal való 
együttműködést. A külföldi adatbázisokhoz való 
kapcsolódás infrastrukturális problémái mellett 
igen jelentősek a nyelvi-fordítási gondok.

Független államként Grúzia az elmúlt években 
több nemzetközi szervezetnek (UNESCO, FID, 
IFLA, EUROPATENT stb.) lett tagja. A részvételt 
nagyban nehezíti a konvertibilis valuta hiánya.

A kormányzati és döntéshozói információellá
tás a hagyományokat és intézményi bázisokat 
nélkülözve szerveződik újjá. A 10 nagykönyvtár 
olyan problémákkal küszködik, mint a párhuza
mosság (pl. a műszaki információ területén) 
vagy a nemzeti könyvtár helyhiánya, nehézségei 
a bibliográfiai számbavételben, stb.

A TEHINFORM, a Társadalomtudományi In
formációs Központ és a nemzeti könyvtár alkotja 
azt az újonnan létrehozott parlamenti informá
ciós szolgálatot, melynek fő feladata a grúz tör
vények, minisztériumi rendeletek és szabályok 
nyilvántartása, valamint az előkészítésükhöz 
szükséges anyagok, jegyzőkönyvek gyűjtése, és 
teljes szövegű adatbázis létrehozása az állami 
normatív okiratokról.

Általában véve csökkent a társadalom infor
mációs igénye (sajnálatos módon a tudományos 
élet területén is), ugyanakkor az egyes gazdasá
gi-műszaki tájékoztató szolgáltatásokra jól körül
határolható igény jelentkezik. Ezért is sürgető a 
külföldi és nemzetközi szabványok állományá
ban a hiánypótlás. Hasonlóan nagy szükség len
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Külföldi folyóirat-figyelő

ne a nehezen beszerzett külföldi anyag gépi lelő
hely-nyilvántartására.

Különös igény mutatkozik a szakértői infor
mációkra. A TEHINFORM-ban több adatbázis 
(grúz tudósok, tudományos publikációk, kutatá
sok) épül, amelyekben megtalálhatóak a külföl
dön és a nemzetközi szervezetekben dolgozó 
grúz szakemberek adatai is. Az ipari információ 
terén a szabadalmi dokumentumok és védjegyek 
adatbázisa készül. Egy céginformációs adatbá
zisban kb. 100 ezer cég termelési és szolgáltatá
si információja lesz elérhető. Jelenleg a TEHIN- 
FORM-ban több mint 4 ezer grúz vállalat adatai 
találhatók meg orosz és angol nyelven is.

(Bíró Júlia)

94/091
OSIPOVA, I.P.: Kontury preobrazovanij = 
Bibliotekoved. 1993. 3.no. 3-13.p. Bibliogr.

Az átalakulás kontúrjai

Könyvtári rendszer

A túlélésért harcoló oroszországi könyvtárak 
számára fontos a kölcsönös tájékozottság egy
más gyakorlatáról. Ezt a célt szolgálja az Orosz 
Állami Könyvtár és az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár által évente összeállított szemletanul
mány, amely az orosz és a külföldi könyvtárügy 
fejlődésének fontosabb állomásait elemzi.

Az ágazati irányításban már az 1980-90-es 
évek fordulóján jelentkeztek új jelenségek, ilyen 
volt pl. a 2000-ig tartó fejlesztési stratégiai terv 
kidolgozása. A könyvtárpolitikai terv először volt 
ideológiamentes, átértékelte a könyvtárak társa
dalmi funkcióit. Az 1991-92-es években a szociá
lis helyzet Oroszországban oly mértékben rom
lott, hogy komolyan felvetődött a könyvtárak túl
élésének kérdése. A megoldásra három 
reformlépést ajánlottak: a könyvtárügy új gazda
sági alapjának megteremtését a piaci körülmé
nyek között: az irányítási struktúra átalakítását a 
regionális önkormányzati tendenciák figyelembe
vételével; a könyvtári munkában a humanista, 
összemberi értékek érvényre juttatását.

1991-92-ben elkészült a könyvtári törvény, a 
nemzeti könyvtárakról szóló, illetve a kötelespél- 
dány-szolgáltatást szabályozó törvény tervezete, 
és széles körű társadalmi vitára bocsátották

őket. A piaci körülmények között a könyvtárak 
védtelensége nyilvánvalóvá vált. A 90-es évek
ben egyre több könyvtári önkormányzati és ér
dekvédelmi szerv alakult, pl. a Könyvtári Egye
sületek és Szövetségek Oroszországi Föderá
ciója. 1991-ben könyvtári alapítvány is létrejött, 
amelynek feladata szponzorokat keresni a 
könyvtárak megsegítésére. Lépések történtek az 
Orosz Bibliográfiai Társaság újraélesztésére is.

A könyvtárak a központi irányítás szétesése 
után új együttműködési formákat keresnek. Ilyen 
pl. a Független Államok Közössége nemzeti 
könyvtárainak egyezménye is, amely a követke
ző kérdésekre terjed ki: könyvtárközi kölcsönzés, 
kötelespéldány-szolgáltatás, központi katalógu
sok, szakirodalmi információcsere stb.

A könyvtárak irányításában is mind jobban ér
vényesülnek a gazdasági módszerek, az önel
számolás ösztönzése, a marketing-szemlélet be
vezetése. Szélesedik a térítéses szolgáltatások 
köre, de a bevétel igen szerény, és nem lehet 
minden szolgáltatásért pénzt kérni. 1991-92-ben 
tíz szolgáltatásfajta volt térítéses, köztük a sok
szorosítás, másolás, a videoszalonok működte
tése és a nyelvi szakkörök fenntartása. A könyv
tárak számára is fontos a vállalkozók információ- 
ellátása. Szélesedik a könyvtárak kereskedelmi 
tevékenysége, pl. fordítószolgálat, kiállítások, 
helyiségek bérbeadása.

A központi irányítás fokozatos leépülésével 
átalakul a könyvtárak funkcióinak definíciója. A 
könyvtári rendszer struktúrája alkalmazkodik az 
adott régió sajátosságaihoz.

A könyvtári szolgáltatások „egyénre szabása” 
hosszú folyamat, amelyhez sokféle dolog teljesü
lése kell: a marketing szemlélet meghonosodá
sa, új típusú könyvtárak létrejötte, az ajánló bib
liográfia szerepének átgondolása, az olvasóhoz 
való viszony elemzése. Csökken a nagyszámú 
közönség számára rendezett rendezvények szá
ma, helyüket a meghittebb, családiasabb foglal
kozások, szakkörök, beszélgetések veszik át.

A szolgáltatások humanizálása tükröződik a 
speciális csoportokkal való foglalkozásban is. A 
könyvtár érdeklődésének középpontjába egyre 
inkább a család kerül, főleg a gyerekek olvasóvá 
nevelése érdekében.

Ezek a jelenségek a totalitarizmus könyvtári 
rendszerének lebontását jelentik: az irányítás a 
régiók, illetve a könyvtári önkormányzatok kezé
be kerül; az egyes könyvtárak gyűjteményeiben, 
feladataiban egyre inkább a helyi sajátosságok
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tükröződnek; fokozatosan megszűnik az olvasó 
totális nevelése, ellenőrzése, és partneri vi
szonyt alakítanak ki az olvasó és a könyvtáros 
között.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 94

Központi szolgáltatások

94/092
HEARTY, John -  SMITH, Robert: Redefining 
services to libraries = Inf.Serv.Use. 13.vol 1993.
3.no. 207-213.p.

Új elvi alapra helyezi az OCLC a könyvtárak
nak nyújtott szolgáltatásait

Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Központi 
szolgáltatások

Az OCLC, az Online Computer Library Cen
ter, Inc. egy nonprofit számítógépes könyvtári 
szolgáltató és kutató intézmény, amely az Ohio 
állambeli Dublinban székel. Az OCLC működtet 
egy nemzetközi számítógép-hálózatot, amelyet 
47 országban több mint 16 ezer könyvtár hasz
nál. Az OCLC referenszrészlege számára straté
giai tervet dolgozott ki.

A terv leírja a jelenlegi könyvtári környezetet, 
amelyben a költségvetési korlátozások elősegí
tették a hálózati együttműködést és az erőforrá
sok megosztását, annak érdekében, hogy a költ
ségeket alacsony szinten tartsák, ugyanakkor 
biztosítsák az információhoz való hozzáférést. 
Egyidejűleg, miközben a létrejövő kiadói ipar igy
ekszik kielégíteni a könyvtárak változó igényeit, 
egyre jobban érdeklődik az elektronikus publiká
lás iránt. A terv foglalkozik a jövővel is, amikor az 
információterjesztés áttér az elektronikus eszkö
zökre. A földrajzi távolság jelentéktelenné válik, 
ahogy a távközlési technológia fejlődik.

Az OCLC számára mindez azt jelenti, hogy a 
referenszrészleg stratégiai terve értelmében: 1. 
az offline helyett az információhoz való online 
hozzáférésre kell törekednie, 2. a felhasználók
nak szolgáltatásait a könyvtárak közvetítésével 
kell nyújtania, 3. ki kell bővítenie a dokumentum

rendelési lehetőséget, 4. és az adatbázisok tar
talmát, 5. stratégiai szövetségeket kell kötnie 
céljai elérése érdekében, 6. javítania kell az in
formációterjesztés gazdaságosságát, hogy elérje 
az információk széleskörű felhasználását.

(Autoref.)

Együttműködés

94/093
CORDONIER, Jacques: Bibliothek Schweiz: 
global denken, lokal handeln = ARBIDO-R. 8.vol. 
1993. 4.no. 94-101 ,p. Bibliogr.

Res. francia és olasz nyelven.

A „Bibliothek Schweiz” koncepció: globális 
gondolkodás -  helyi cselekvés

Együttműködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat; 
Tudományos és szakkönyvtárak

A „Bibliothek Schweiz” kérdése különösen a 
nemzeti könyvtár átszervezése óta van napiren
den. A „virtuális egyetemes könyvtár” utópiája 
évszázadok óta létezik. A Bibliothek Schweiz 
gondolatából mára egy tudományos és műszaki 
információs hálózat koncepciója lett, amely fő
ként a tudományos és regionális könyvtárakat 
fogja át, és amelyben az utóbbiaknak jut a 
kulcsszerep. A Bibliothek Schweiz program sike
réhez a következők szükségesek: műszaki 
eszközök, strukturális, szervezeti és emberi té
nyezők és végül bizonyos társadalmi-politikai 
előfeltételek.

A cikk egy felhívással zárni a svájci könyv
tárügy chartájának kidolgozására, amelyben a 
könyvtár társadalmi szerepét és feladatait rögzí
tenék.

(Autoref. alapján)

94/094
CALL, I.S.: Joint-use libraries. Just how good are 
they? = Coll.Res.Libr.News. 54.vol. 1993. 10.no. 
551-556.p.

288 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

Közös fenntartású könyvtárak. Mennyire jó 
ez a megoldás?

Kettős funkciójú könyvtár

Közös fenntartású könyvtárnak azt nevezik, 
amelyet együttesen hoz létre két vagy több in
tézmény. Rendszerint működési szerződésben 
rögzítik az együttműködő partnerek szerepét és 
felelősségét, érintve a működtetés, az irányítás 
és a pénzügyi feltételek kérdését is.

Az ilyen típusú együttműködés célja, hogy a 
költségeket megosszák, és növeljék a rendelke
zésre álló könyvtári állományt.

A BCC/Déli Regionális Könyvtár és a Browar- 
di Népfőiskola 1983-ban, Floridában elsőként 
közös könyvtár fenntartását határozta el. Azóta a 
főiskola már további két hasonló projektbe fogott 
és országszerte megnőtt az érdeklődés a közös 
fenntartás iránt.

A közös fenntartásról történő döntés általá
ban magasabb igazgatási szinten történik, az 
érintett könyvtáraknak sokszor nincs is beleszó
lásuk. Pedig ha egy előre alaposan átgondolt 
megoldás születik, azzal sok későbbi kudarcnak 
lehet elejét venni.

A különböző együttműködő partnereknek 
más-más igényeik vannak és más-más haszná
lói kört szolgálnak ki. Egy népfőiskolái könyvtár 
és egy egyetemi könyvtár együttes működtetése 
még az eltérő igények ellenére is szerencsé
sebb, mint például egy közkönyvtár és egy nép
főiskolái könyvtár közös fenntartása.

A lehetséges irányítási modellek közül a há
rom legtipikusabb a következő:

1. Társvezetők állnak a könyvtár élén és min
denki a saját intézménye érdekeit képviseli. Mint 
menedzserek teamje dolgoznak együtt, megha
tározva a különböző feladatokat, munkaidőt, 
munkaterveket és egyéb adminisztrációs kérdé
seket.

2. A partnerintézmények valamelyikéből való 
egyetlen vezető áll az élen, aki az irányítás és 
felelősség egészét vállalja. Ennek a modellnek 
az az előnye, hogy a teljes könyvtári személyzet 
ugyanazzal a fizetési táblázattal, munkaidővel, 
stb. működtethető,

3. Irányító testület igazgat, melynek tagjai az 
érintett intézményeket képviselik. Ez a testület 
független vezetőt alkalmaz, aki közvetlenül a tes

tületnek tartozik beszámolni és nem a partner- 
intézeteknek.

A közös fenntartású könyvtárban több olyan 
működési kérdés van, amelyet szabályozni szük
séges.

-  A katalógusok rendszere. Új könyvtár bein
dításánál ez a kérdés nem jelent problémát. 
Meglévő állományok esetében, ha azok eltérő 
elvek szerint készült katalógusokban vannak fel
tárva, a katalógusok összeolvasztása a legréme
sebb álmokat meghaladó feladat.

-  Számítógépes rendszerek. Problémát a 
már meglévő rendszerek összekapcsolása jelent. 
Ilyenkor tisztázni szükséges, hogy hogyan lehet 
leghatékonyabban ötvözni a kettőt? Mennyibe 
fog kerülni? Biztosíthatók-e a korábbi szolgálta
tások?

-  A kölcsönzési szabályzatot egységesíteni 
kell.

-  Állománygyarapítás/apasztás. Ezt a kérdést 
oly módon szükséges szabályozni, hogy egyik 
partner érdekeit se sértse.

-  Felszerelés. Új épület emelésénél, meglévő 
renoválásánál, berendezésénél pontosan meg 
kell határozni az intézmények hozzájárulási költ
ségeit.

A felvetődő problémákat bőven ellensúlyoz
zák az előnyök, pl. a könyvtár működtetési költ
ségének drasztikus csökkenése egy-egy in
tézménynél, a használóknak nyújtható jóval 
gazdagabb választék, a nagyobb létszámú sze
mélyzet, a hosszabb nyitvatartási idő. A főiskolai 
hallgatók számára például vonzó lehet, ha a 
könyvtár közkönyvtárral kooperál, így gazda
gabb állományhoz és nagy, rendezvényre alkal
mas területekhez jut.

(Kovács Emőke)

Lásd még 106, 111, 119, 121, 138

Jogi szabályozás

94/095
VITIELLO, Giuseppe: II futuro del deposito 
legale in Italia = Boll.Assoc.ltal.Bibl. 33.vol. 
1993. 3.no. 287-303.p. Bibliogr. 32 tétel.

Rés. angol nyelven.

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2. 289



A kötelespéldány-ügy jövője Olaszországban

Jogszabály -könyvtárügyi; Kötelespéldány

Az UNESCO 1981-es irányelveinek összeállí
tójáról Lunn-teorémának nevezett megközelítési 
mód gyakorlatilag összeomlott. A kötelespél- 
dány-szolgáltatás ott felsorolt céljai közül ugyan
is mindössze a nemzeti gyűjtemény építése és a 
nemzeti bibliográfiai szolgáltatások fenntartása 
állja meg többé-kevésbé a helyét. Ám ha a tel
jes kötelespéldány-áradat bezúdulna, nem lenne 
lehetőség minden egyes darab fizikai megőrzé
sére (még a pusztulás lassítására sem), s mind 
a megőrzésben, mind a bibliográfiai feldolgozás
ban fokozottan előtérbe kerül a válogatás kérdé
se. A teljesség-válogatás kérdéskörben további 
gondokat okoz a számos „nem hagyományos 
hordozó”, a hangrögzítéstől a tévéműsoron át a 
CD-ROM-ig és az elektronikus publikálás terjedő 
gyakorlatáig.

Olaszországban, ahol az EK-országok közül 
a legalacsonyabb (65-70%) a beszolgáltatás ha
tásfoka, az ügyet egy 1939-ből származó, a cen
zúra érdekében létrejött rendelet szabályozza. 
Ennek értelmében a példányok a helyi hatóságo
kon keresztül jutnak el (nagy késéssel és időn
ként hiányosan) a két (Róma és Firenze) köz
ponti nemzeti könyvtárba. A szakminisztérium 
megbízásából egy bizottság vizsgálja az új sza
bályozás lehetőségét, s ugyanakkor az EDIFI- 
CARE projekt keretében kísérletileg vizsgálják 
egy gyors és elfogadható költség-hatékonyságú 
nemzeti bibliográfiai szolgáltatás megvalósításá
nak lehetőségét. A megoldás talán a kötelespél- 
dány-gyűjtő könyvtárak olyan rendszere lehetne, 
ahol a szelekció, a decentralizáció, a specializá- 
ció és a kooperáció a kulcsfogalmak. Termé
szetesen nagy szükség van az új jogi szabályo
zásra, ám a kötelespéldány-szolgáltatás in
tézményének csak akkor van létjogosultsága, ha 
azt a nemzeti bibliográfiai szolgáltatás, a nemzeti 
gyűjtemény megőrzése és a dokumentumellátás 
igazolja.

(Mohor Jenő)

Lásd még 159, 161

Könyvtárosi hivatás

94/096
SOBOLEWSKI, Witold: Wspólczesny bibliotekarz 
-  urz^dnik czy wspóttworca kultury narodowej = 
Poradnik Bibi. 1993. 9.no. 1-4.p.

Hivatalnok-e vagy a nemzeti kultúra társalko
tója a mai könyvtáros?

Könyvtárosi hivatás

Noha a Társadalom- és gazdaságpolitikai 
alapelvek kimondják, hogy a „társadalom kultu
rális aspirációi nem csökkenhetnek az anyagi 
életszínvonallal azonos arányban, s ezért az ál
lam és az önkormányzatok kötelessége a nyilvá
nos könyvtárak rendeltetésszerű működését biz
tosítani”, a gyakorlat mást mutat. Sok esetben 
makacs küzdelmek árán sem sikerül a könyv
tárak pozícióit megvédeni.

A továbbélésre és felvirágzásra csak annak a 
könyvtárnak van esélye, amely változatos, kör
nyezete számára adekvát közművelődési és tá
jékoztatási kínálattal áll elő. Ez az aktivitás azu
tán megnöveli az állomány használatát is, s a 
könyvtárat valóban a település kulturális centru
mává avatja. Különösen a falusi környezetben 
kellenének ilyen könyvtárak, minthogy itt általá
ban a könyvtár egymaga képviseli a kulturális in
tézményrendszereket.

A közművelődési könyvtár nem lehet „ékszer
doboz”, vagy ha annak néz ki, elvesztette olva
sóit vagy azok tekintélyes részét. Az ilyen könyv
tárat olyan hivatalnokok „működtetik”, akik a 
fenntartó szervezet hivatalnokainak gazsulálnak, 
általában bürokratikus dokumentumokat -  jelen
téseket, kimutatásokat, szabályzatokat és terve
ket -  produkálva a számukra.

Mivel a szerző a gdanski Nyilvános Megyei 
Könyvtár két fiókkönyvtárában szerzett három év 
alatt tapasztalatokat, különös élességgel veti fel 
a fiókkönyvtárak minél aktívabb működésének a 
kérdéseit. Az ezzel kapcsolatos követelményei
nek lényege: nagykorúsítani kellene ezeket az 
intézményeket, amin személyi megerősítést, 
önállóbb állománygyarapítást, szolgáltatási sza
badságot ért.
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A könyvtárak aktivizálódása nyomán könnyebb 
lesz kiegészítő bevételekre is szert tenni. Ebbéli 
meggyőződésében a szerző lehetségesnek tart
ja a kölcsönzési díjak bevezetését is.

,A történelem nemegyszer bizonyította, hogy 
a nyilvános funkciókat ellátó könyvtárak nélkü
lözhetetlenek a demokrácia gyakorlatában. A 
könyvtáros feladata, hogy ösztönözze a kulturá
lis fejlődést hozó változásokat, és hivatásának 
súlyát érzékelve, harcot kezdeményezzen az ol
vasóért és azon szükséges anyagi eszközök 
megszerzéséért, amelyek lehetővé teszik misszi
ója színvonalas teljesítését.”

(Futala Tibor)

94/097
SEAVEY, Chrales: A failure of vision: librarians 
are losing the war for electronic professional turf 
= Am.Libr. 24.vol. 1993. 10.no. 943-944.p.

Az előrelátás hiányossága: a könyvtárosok 
lemaradnak az információtechnológiai fejlő
déstől

Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; 
Munkabér, alkalmazás

Az elektronikus kor már jó ideje közeledik a 
könyvtárak világa felé. A 80-as évek közepéig a 
könyvtárosok még meglehetősen jól meg tudtak 
felelni az információs társadalom kihívásának. 
Létrehozták a MARC-rekordot és olyan bibliog
ráfiai szolgáltatókat mint az OCLC, RUN, WLN 
vagy az UTLAS.

Ugyan nem ők voltak a különböző szakirodalmi 
adatbázisrendszerek üzemeltetői, de ők voltak a 
legfőbb felhasználói ezeknek a szolgáltatásoknak. 
Magas szintre jutottak a szakadatbázisok és a 
végfelhasználók közötti információközvetítésben.

A probléma akkor kezdődött, amikor az elektro
nikus információ előrenyomulásával megjelent a 
„nyers”, feldolgozatlan információ hatalmas 
tömege (digitalizált térképek, képi formában rög
zített dokumentumok és szöveget, képet és han
got kombináló elektronikus dokumentumok for
májában). Ezeknek az információknak a kezelé
sében -  főleg ha földrajzilag különböző helyeken 
lévő számítógépeken voltak megtalálhatóak -  a 
könyvtárosok bibliográfiai készsége sokszor már 
használhatatlanná vált.

A másik komoly gond a számítástechnikai is
meretek hiányaiból adódott. Erre a legjobb példa 
az USA 1990-es népszámlálási adatainak nyilvá
nosságra hozatala. A Népszámlálási Iroda az 
adatokhoz nem adott felhasználóbarát, kényel
mes keresőrendszert. A könyvtárak többségének 
viszont eszébe sem jutott, hogy szakértőkkel sa
ját maga fejlessze azt ki.

Már jó előre látszott, hogy az adatok fő elektro
nikus hordozója a CD-ROM lesz. Hiába terjedtek 
el rohamosan a könyvtárakban a CD-ROM doku
mentumok és adatbázisok, a könyvtárak többsé
gében még mindig alacsony kapacitású PC-kel 
próbálják megoldani ezek szolgáltatását.

Az információs kor jellemzője már nem a bib
liográfiai, hanem az elektronikusan rögzített „nyers”, 
feldolgozatlan információk hatalmas tömege. 
Ezek alapvető változásokat kívánnak a könyv
tárosok szemléletében. A könyvtáraknak jobban 
együtt kellene működniük az egyetemi vagy vá
rosi számítóközpontokkal. Több figyelmet kelle
ne szentelniük a könyvtárosok képzésére és a 
megfelelő technikai eszközök beszerzésére.

Ha a könyvtárosok nem lesznek képesek 
megfelelően válaszolni az elektronikus kor kihí
vásaira, akkor lesüllyednek egy felesleges, ha
talmas dokumentumtár rosszul fizetett őrzőinek 
a színvonalára -  és meg is fogják érdemelni a 
sorsukat.

(Moldován István)

94/098
GRACEV, V.I.: Bibliotecnaá socionika -  novoe 
napravlenie izuceniá bibliotecnoj zizni = Naucn. 
Teh.Bibl. 1993. 7.no. 18-32.p. Bibliogr. 17 tétel.

Könyvtári szocionika -  a könyvtári élet tanul
mányozásának új irányzata

Könyvtárosi hivatás

Az információs vagy posztindusztriális társa
dalomba való átlépés forradalmi jellegű, s mint 
ilyen, viharos gyorsaságú alkalmazkodást kíván 
meg minden társadalmi-foglalkozási csoporttól. 
Azt, hogy a szóban forgó csoportoknak miként 
kell és miben alkalmazkodniuk, különféle kutatá
soknak kell felderíteniük. Minél sokoldalúbb és 
sokszempontúbb ez a felderítés, annál jobb.
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Igen hatékony módszereket kínál az egy-egy 
csoportban található egyének személyiségjegye
inek feltárására és értékelésére a szocionika, 
amely meglehetősen fiatal tudományág. Kifej
lesztője egy litván kutató, A. Augustinavicute 
volt, aki K. Jung pszichoanalitikai tipológiájából 
kiindulva olyan személyiségtipológiai osztályo
zásra tett javaslatot, amely a személyiséget az 
emberek között végbemenő információcsere fo
lyamatával összefüggésben határozza meg.

A szocionikai megközelítés módszerei a 
„könyvtári életben” is jól alkalmazhatók, s nyo
mukban az eddig szokásosaknál lényegesen hi
telesebb vizsgálati eredmények látnak napvilá
got. így pl. igen sikeres volt a Könyvtároshivatás 
c. felmérés, amelyet A. V. Sokolov irányított. Eb
ben a könyvtárosokat a reális körülmények alap
ján különféle rétegekbe sorolták be, majd e réte
geken belül az egyes személyekről „szociális 
portrékat készítettek”. A szóban forgó portréknak 
részint verbális, részint formális (előre kimunkált 
kódokkal operáló) változata volt. Ez utóbbi tette 
lehetővé a számítógépes feldolgozást. A sokféle 
eredmény egyik legjellegzetesebbje: az elkészí
tett portrék tulajdonosai jórészt (64%-ban) felet
tébb konzervatívan gyakorolják a hivatásukat, és 
hallani sem szeretnek holmi radikális változások 
szükségességéről. (A cikk mellékletében megtalál
hatók a formális portrékészítésnél használt kódok.)

A portrékészítésen kívül a cikkben más szo
cionikai vizsgálati módszerek is említésre kerül
nek, így a „szabványosított rácsok módszere”, a 
„szociotípusok elemzésének módszere".

A szocionikai módszerek sikeres és változa
tos könyvtári alkalmazása folytán joggal beszél
hetünk könyvtári szocionikáról, mint az integrált 
személyiségvizsgálat sajátos trendjéről.

(Futala Tibor)

Lásd még 99, 147-148, 153, 156

Oktatás és továbbképzés

94/099
LAZINGER, Susan S. -  PERITZ, Bluma C.: 
Managing multilinguality: Israel’s retraining 
course for new immigrant librarians = Educ.lnf. 
11-vol. 1993. 3.no. 181-188.p. Bibliogr. 10 tétel.

A többnyelvűség kezelése: izraeli átképző 
tanfolyamok Oroszországból bevándorló 
könyvtárosok számára

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Nyelvismeret - 
könyvtárosoké; Tanterv, óraterv; Továbbképzés

Izrael helyzete a bevándorlókat illetően elég
gé sajátos: az állam támogatja és szorgalmazza 
a zsidók letelepedését. A közelmúlt legnagyobb 
bevándorló hulláma a Szovjetunió területéről ér
kezett Izraelbe, köztük sok könyvtáros, akik foly
tatni kívánták a munkát választott szakterületü
kön. Ahhoz, hogy e könyvtárosok Izraelben 
könyvtári állást tölthessenek be, néhány feltétel
nek eleget kell tenniük:

1. az írott és beszélt héber nyelv alapfokú is
merete;

2. jó angol nyelvtudás, ami nélkülözhetetlen a 
szakirodalomban való eligazodáshoz, az AACR2 
használatához valamint az online és CD-ROM 
adatbázisok kezeléséhez;

3. a zsidó és az izraeli történelem, irodalom, 
kultúra és bibliográfia ismerete;

4. a nyugati típusú könyvtári rendszer sajá
tosságainak megismerése;

5. a korszerű információtechnológia alkalma
zásában való jártasság megszerzése az ALEPH- 
től a CD-ROM-ig.

A jeruzsálemi Héber Egyetem könyvtári, le
véltári és informatikai tanszéke a Közművelődési 
Könyvtárak Központja, a Munkaügyi Minisztéri
um és az Oktatási Minisztérium támogatásával 
továbbképző tanfolyamot szervezett és indított el 
1992 januárjában a Szovjetunióból bevándorolt 
orosz anyanyelvű zsidó könyvtárosok számára 
Jeruzsálem, Haifa és Tel Aviv egyetemén. Az 
egyetemi szakképzettséggel és szakmai gyakor
lattal rendelkező könyvtárosoknak szánt prog
ram azt a célt tűzte ki, hogy felfrissítse a résztve
vők tudását és kiegészítse azokkal a speciális is
meretekkel, amelyek elengedhetetlenek az 
izraeli könyvtári munkában.

A hathónapos, 600 órás tanfolyam anyagát 
14 témakörbe csoportosították. Az első hónap
ban 100 órás intenzív nyelvtanfolyam keretében 
oktatták a héber nyelvet. A könyvtári ismeretek 
(feldolgozás, osztályozás, számítógépesítés, 
közművelődési és iskolai könyvtárügy, az angol 
és héber szaknyelv) oktatása mellett fontos he-
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lyet kapott a zsidó kultúra, történelem, a héber 
irodalom és bibliográfia megismertetése.

A továbbképző tanfolyam rendkívül jelentős
nek és eredményesnek bizonyult az eltérő szak
mai tapasztalatokkal rendelkező könyvtárosok
nak a megváltozott körülményekhez és követel
ményekhez való alkalmazkodásában. A program 
sikerét bizonyítja, hogy a mintegy 90 résztvevő 
60%-a 3 hónapon belül el tudott helyezkedni a 
szakmában.

A program tapasztalatait felhasználva tervbe 
vették két kurzus (könyvtári menedzsment és 
online információkeresés) indítását.

(Pappné Farkas Klára)

94/100
SEEGER, Thomas -  KLUCK, Michael: Wissen
schaftliche Dokumentarinnen und Dokumentäre im 
Beruf = Nachr.Dok. 44.vol. 1993.6.no. 333-344.p.

Rés. angol nyelven.

Végzettek és munkáltatók véleménye a 
Frankfurtban folyó posztgraduális dokumen
tálóképzésről

Dokumentáló -felsőfokú; Dokumentálóképzés - 
posztgraduális; Felmérés; Munkabér, alkalmazás

Frankfurt am Mainban a 60-as évek vége óta 
működik a Dokumentációs Oktatási Intézet, az 
informatikusok egyik fontos képzési bázisa. Egy 
nagyobb vizsgálat keretében (melynek célja a 
foglalkozás melletti kiegészítő tudományos infor
matikus- és dokumentálóképzés új modelljének 
kidolgozása volt, és a postdami egyetem tanárai
nak munkacsoportja végezte) számba vették az 
1978-92 között végzett hallgatók helyzetét, a 
képzés eredményességét.

477 egykori hallgatót postán küldött kérdőív
vel kerestek fel, 157 értékelhető válasz (33%) 
alapján készült az elemzés. A hallgatók között a 
férfiak néhány százalékos többségben vannak, 
átlagos életkoruk tanulmányaik idején 30-35 év 
között váltakozott. A legtöbben humán szakos 
alapképzettséggel érkeztek (62%), mások társa
dalomtudományi vagy közgazdasági (22%) ill. 
természettudományos vagy mérnöki (16%) vég
zettséggel.

A frankfurti dokumentálóképzést -  utólag 
visszatekintve -  a hallgatók 70%-a jónak ill. na
gyon jónak minősítette, a többiek kielégítőnek, 
csak egy volt hallgató ítélte hiányosnak. Az 
egyes oktatott tantárgyak megítélésében nem 
mutatkoztak lényeges különbségek. A tanulmá
nyi időt 49% kevésnek tartotta, 34% megfelelő
nek, 17% hosszúnak vagy nagyon hosszúnak.

A volt hallgatók 90%-a jelenleg munkában áll. 
Munkanélküli: 3,8%. Az elmúlt időszakban egyál
talán nem volt munkanélküli 66%, 3 hónapnál 
kevesebb ideig volt munkanélküli 13%, hosszabb 
ideig 21%.

A jelenlegi munkahelyet illetőleg 127 választ 
adó hallgató közül 74 mint tudományos doku
mentáló ill. médiadokumentáló dolgozik, 13 infor
mációközvetítő, 8 könyvtáros. Néhányan szerkesz
tőségben, levéltárban, oktatásban dolgoznak. 17 
volt hallgató nem informatikusi munkakörben he
lyezkedett el.

A fizetések az esetek többségében a közal
kalmazotti kategóriák szerint alakultak. A végzet
tek 65%-ának a jövedelme netto 2500-6000 DM 
között mozog, ez megfelel a tudományos alkal
mazottak bérátlagának. 19%-nak netto 6-8 ezer 
DM között van a fizetése. A megkérdezettek 3/4-e 
elégedett, sőt nagyon elégedett munkahelyével.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 155

Nemzeti könyvtárak

94/101
GELL MASON, Marilyn: More than a library for 
Congress: making LC the nation’s library = 
Libr.J. 118.VOI. 1993. 18.no. 40-43-p.
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A Kongresszusi Könyvtár ne csak a Kong
resszus, hanem a nemzet könyvtára is legyen!

Nemzeti könyvtár

A Kongresszusi Könyvtár (LC) állományához 
még a személyzet sem férhet hozzá közvetlenül: 
csak raktárból való kiszolgálás létezik, az első 
könyvre kb. 90 percet kell várni. A technológiai 
fejlődés, és az NREN-t magába foglaló országos 
optikai vezetékes hálózat ígérete lehetővé tenné, 
hogy ez a helyzet megváltozzon. Azonban mi
előtt a LC technikailag a 21. század könyvtárává 
válna, nemzeti könyvtárrá kell válnia.

Az LC nem csak a világ legnagyobb könyv
tára, hanem az emberiség tudásának eddigi leg
teljesebb kumulációja is. Százmillió feletti egysé
ge, több mint 20 millió könyve (470 nyelven), 600 
ezer filmje-videoszalagja Washingtonban, a Ca- 
pitoliummal szemközti három épületben találha
tó. Ha az OCLC és az RLG hálózataiban (vagy 
az ország összes könyvtárában) talán .nagyobb 
is az információk összmennyisége, az „elektroni
kus nemzeti könyvtár” igen kiterjedt koordinációt, 
kommunikációt és erős vezetést igényel. Ennek 
magában kellene foglalnia a már létező, vagy 
ezután létrejövő elektronikus adatbázisok ezreit, 
az ország jelentős könyvtárait és az LC állomá
nyát egyaránt.

Kérdés azonban, hogy kié a Kongresszusi 
Könyvtár, amelyet -  bár nemzeti kincsnek és for
rásnak tekintendő -  a Kongresszus teljes mér
tékben sajátjaként kezel. Egy szenátor (vagy 
képviselő) információellátására évi százezer dol
lárt költenek, míg a Harvard egyetem egy hallga
tójára (és ez csillagászati összeg) 2200 dollár jut 
a könyvtári költségvetésből. (Országos átlagban 
egy közkönyvtári olvasóra 20, egy egyetemi hall
gatóra 350 dollár esik...)

A könyvtár tett néhány kísérleti lépést anya
gának elektronikus konvertálására (az American 
Memory Project keretében különféle témákról el
sősorban az oktatást segítő optikai lemezeket 
készítenek adatokkal, kép- film- és hangfelvéte
lekkel), és korlátozott mértékben már egyes 
adatbázisai is hozzáférhetők Washingtonon kívül 
is. A főként törvénykezési információkat tartal
mazó SCORPIO (Subject Content Oriented Re
triever for Processing Information On Line) 1993 
óta hatvan egyidejű felhasználó számára „kívül
ről” is elérhető.

Ugyanakkor a teljes állomány mintegy egy- 
harmada feldolgozatlan és hozzáférhetetlen: a 
Kongresszus nem óhajt a számára érdektelen 
állományrész feldolgozására sokat költeni. A ki
mondott kötelesség (a Kongresszus kiszolgálá
sa) és az implikált felelősség (a nemzet iránti) 
közötti konfliktus nem oldható fel mindaddig, míg 
a könyvtár csak a Kongresszusnak tartozik fele
lősséggel. Olyan irányító, ellenőrző testületre 
van szükség, mint amilyen a Smithsonian Intéze
té vagy a National Medical Library-é. A könyvtárt 
nemzeti könyvtárrá kell tenni, azaz meghatáro
zott feladat- és felelősségkörrel kell felruházni. A 
Kongresszusnak lehetővé kell tennie, hogy a 
könyvtár be is tölthesse ezt a szerepet, s a könyv
tárt ennek megfelelő mértékben kell finanszírozni.

Megoldandó feladat a könyvtári állomány egy ré
szének elektronikus tonnára konvertálása, az ilyen 
munkák országos koordinálása, alapvető szerzői 
jogi problémák megoldása, és részvétel az elektro
nikus infrastruktúra fejlesztésében. A 21. század 
könyvtárának ugyanis nemcsak a dokumentumokról 
való információt, hanem magát a dokumentumot is 
el kell tudni juttatni a felhasználóhoz.

Jelenleg az Egyesült Államok Kongresszusa 
élvezi a legfejlettebb könyvtári és információs 
szolgáltatást a világon. Ha az ezt nyújtó 19. szá
zadi intézményt 21 .századivá teszik, a Kong
resszus nem rövidül meg akkor sem, ha könyv
tára ezáltal más feladatok ellátására is alkalmas 
és hivatott lesz. A technológia megvan ahhoz, 
hogy a LC állományát minden amerikai kezébe 
tegyék, korától, fajától, földrajzi helyétől és 
gazdasági körülményeitől függetlenül. Meg kell 
ragadni a lehetőséget. (A szerző a clevelandi 
közkönyvtár igazgatója -  a rec.megj.)

(Mohor Jenő)

94/102
EDE, Stuart: Strategic planning for the 
Millennium: a national library perspective = 
Inf.Serv.Use. 13.vol. 1993.1.no. 25-34.p.

A British Library stratégiai terve az ezredfor
dulóig

Nemzeti könyvtár; Távlati terv

Hamarosan megjelenik a British Library (BL) 
2000-ig szóló stratégiai tervét tartalmazó kiad
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vány, melynek címe: A tudományért, kutatásért 
és innovációért. Ez a cikk a fő célokat és eléré
sük technológiai eszközeit ismerteti.

A BL szolgáltatásainak rövid bemutatása 
után szót ejt az Information UK 2000 c. anyagról, 
amely a társadalmi, gazdasági, politikai és tech
nológiai környezet elemzése után vázolta fel a 
2000-re várható helyzetet. Fő megállapítása, 
hogy a majdani technológia jórészt már ma is lé
tezik; arra lehet számítani, hogy a munkahely és 
az otthon egyre jobban összemosódik, a számí
tógépes munkaállomások elszaporodnak, a 
használók mindinkább saját íróasztalukról veszik 
igénybe a könyvtári szolgáltatásokat és oda vár
ják a dokumentumok szövegét, képeit is.

A terv legfőbb jellegzetessége, hogy a jelen 
és a jövő használóját állítja a középpontba. Az
zal, hogy elkészül a londoni St. Pancras negyed
beli új épület, a BL két, egyaránt fontos telep
helyen fog működni: itt és Boston Spaban. A 
számítógép és a telekommunikáció lehetőségei 
következtében a használó számára egyetlen 
könyvtárként jelennek meg. Ennek érdekében 
növelik a digitalizált állományt.

Az információs rendszereket illető stratégia a 
szolgáltatásokra orientál. Kötelező lesz az OSI- 
hoz szükséges hardver, az UNIX operációs 
rendszer, az Ingres relációs adatbáziskezelő 
rendszer. Az interfészeket a használóhoz barát
ságos módon alakítják ki. A hálózatosításra nagy 
súlyt fektetnek a külső használat és a két telep
hely összekötése szempontjából is. Az elektroni
kus posta és a video-konferencia a belső kom
munikációt könnyíti meg.

A BL egyre több anyagot szerez be digitális 
formában és konvertál erre távközlési és kon
zerválás! célból. Némely dokumentumok eredeti
ben való megőrzésére a polimer technológiát és 
más eljárásokat alkalmaznak. Megoldandó prob
léma a digitalizált anyagok leolvasása a későb
biek során, amikor az eredetileg alkalmazott 
technológia elavulttá válik. Kiterjesztik a gyűjtést 
a multimédiára is.

Jelentősen megjavul a katalógusszolgáltatás 
is. A visszamenőlegesen konvertált, 3,5 millió re
kordot tartalmazó OPAC 150, majd 450 terminá
lon lesz hozzáférhető. A könyvtár használói 
ezekről a külső hálózatokhoz is hozzáférhetnek. 
A kért könyv percek alatt rendelkezésre áll az in
formációs pontokon. A „gateway” koncepció al
kalmazása lehetővé teszi a használók interaktív

keresését, saját rendszerük nyelvén is, továbbá 
az elektronikus dokumentumok fogadását.

A Nemzeti Bibliográfiai Adatbázis célja az 
osztott katalogizálás előmozdítása. Ez mindenki 
előtt nyitott letöltésre, de a minőség megőrzése 
végett csak a nagyobb tudományos könyvtárak 
lesznek jogosultak rekordok bevitelére. A British 
National Bibliography egyik outputja lesz ennek 
az egységes adatbázisnak.

Az ambiciózus tervek anyagi alapjai még kér
désesek, de csak egy távlatos koncepció győz
heti meg a kormányt a támogatás indokoltságá
ról. Ha a teljes összeget a kormány nem képes 
állni, a szolgáltatásokat priorizálni és racionali
zálni kell (pl. ugyanazzal a példánnyal kielégíteni 
a helybeli használatot és a dokumentumellátást, 
a beszerzés során jobban igazodni a használói 
igényekhez stb.). A saját bevétel is számottevő; 
jelenleg 30%-át képezi az éves költségvetésnek. 
Az új technológia alkalmazására a magánszek
torral közös beruházásokat is terveznek.

(Papp István)

94/103
LEHMANN, Klaus-Dieter: Die Deutsche 
Bibliothek: Germany’s national library and 
national bibliographic agency = Alexandria. 5.vol. 
1993. 3.no. 161-173.p.

A Die Deutsche Bibliothek -  Németország 
nemzeti könyvtára és nemzeti bibliográfiai 
központja

Nemzeti bibliográfia; Nemzeti könyvtár

Rövid visszapillantás idézi fel az 1912-ben 
Lipcsében alapított Deutsche Bücherei történetét 
és feladatkörét. Németország kettészakítottsága 
következtében 1946-ban ugyancsak a német 
könyvkiadók és -kereskedők alapították meg 
Frankfurt am Mainban a Deutsche Bibliotheket, 
hasonló célkitűzésekkel, s már akkor tekintettel 
az ország majdani egyesülésére.

Az 1990. október 3-án aláírt egyesülési szer
ződés új intézményt hozott létre Die Deutsche 
Bibliothek (DB) néven, frankfurti székhellyel. 
(Ennek képezi részét a berlini Deutsches Musik
archiv is.) Ettől kezdve kitartó és folyamatos erő
feszítéssel dolgoztak az egyesítésen, pontos
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terv szerint. A fő hangsúlyt a személyi kérdések 
megoldására helyezték. Intenzív át- és to
vábbképzésekre, hosszabb tanulmányutakra ke
rült sor. A két könyvtár egyesülésének három 
alapelve a következő volt: mindkét könyvtár tel- 
jeskörűen működő egység marad; azonos szab
ványok alapján a duplikáció kiküszöbölendő a 
feldolgozásban; a helyi erősségek nem transzfe
rálhatok, hanem eredeti helyükön fejlesztendők.

Az első eredmények közé tartozik, hogy 1991 
óta ismét egyetlen német nemzeti bibliográfia lé
tezik, amely modern információs technológiával 
készül. Újabb sorozatai indultak (pl. idegen nyel
vű germanica és német művek idegen nyelvű 
fordításai), bővültek és minőségileg javultak a 
meglévők. 1992-ben floppyn is rendelkezésre állt 
már a szabványosított tárgyszavak listája.

A frankfurti egységre hárul a nemzeti bibliog
ráfia előállítása, a központi adatbázis vezetése 
(amelyhez közvetlen hozzáférés van a lipcsei 
helyi hálózatból), a technológiai fejlesztés (a hol
land PICA rendszer bevezetése), a szabványosí
tás, a számítógépes formátumok (MAB, UNI- 
MARC) gondozása, a nyílt rendszerek összekö
tésének (OSI) előkészítése.

A lipcsei egység feladatkörébe tartozik az ál
lományvédelmi és konzerválási program (savta- 
lanítás, mikrofilmezés, papírbontásos konzer
válás), a német könyv- és írásmúzeum, az Anna 
Frank-Shoah Bibliothek gondozása, a német 
könyvkultúra hazai és külföldi dokumentálása.

A lipcsei épületet korszerűsítették és modem 
technikával látták el, Frankfurtban pedig meg
kezdődtek egy 48 000 m2-es új épület munkála
tai. A befejezés 1996-ra várható.

A teljes német könyvtermésből kötelespél
dányt kap mindkét egység, de csak Lipcse gyűjti 
a németről készített fordításokat és a nemzetkö
zi szervezetek anyagait. Megkezdték az elektro
nikus publikációk gyűjtését is. Területi illetékes
ség szerint folyik a bibliográfiai rekordok készíté
se, s nincs már szükség arra, hogy Frankfurt 
verifikálja a Lipcsében készült leírásokat. 1992- 
ben a Deutsche Bücherei 236 177, a Deutsche 
Bibliothek 291 118 egységgel gyarapodott.

A DB bibliográfiai adatokkal látja el a közmű
velődési, felsőoktatási, tudományos könyvtára
kat, a könyvkiadókat és -kereskedőket, a külföldi 
intézményeket. A rekordok nyomtatott bibliog
ráfiákban, katalóguscédulákon, mágnesszalagon 
és diszkeken, CD-ROM-on és online módon áll
nak rendelkezésre.

Mindkét egység közvetlen könyvtári szolgál
tatásokat is nyújt. 1992-ben Lipcsében 20 187, 
Frankfurtban 22 040 használó vette igénybe a 
könyvtárat.

A DB intenzíven vesz részt számos nemzet
közi könyvtári és könyves szervezet munkájában. 
Lépéseket tett a II. világháború során Oroszor
szágba került német könywagyon visszaszerzé
se ügyében. Nyugati kapcsolatai mellett intenzifi- 
kálni kívánja együttműködését a közép- és kelet
európai nemzeti könyvtárakkal is.

(Papp István)

94/104
VARLAMOVA, S.F.: Spechran RNB: prosloe i 
nastoásee = Bibliotekoved. 1993. 2.no. 74-82.p. 
Bibliogr.

Az Orosz Nemzeti Könyvtár „különleges 
gyűjteménye”. A múlt és a jelen

Nemzeti könyvtár; Zárt anyag

Az 1980-as évek szovjet könyvtári szakiro
daimában tűnt fel először a „különleges gyűjte
mény” kifejezés, amely a könyvtárak zárt anya
gát jelentette. Létezéséről mindenki tudott, de 
nyilvánosan nem használták és nem írtak róla. A 
demokratikus átalakulások során egy 1990-es 
rendelet feloldotta a zárlatot, hozzáférhetővé 
téve a politikai vagy ideológiai okok miatt elzárt 
anyagot. Sor kerülhet a kérdéskör tudományos 
igényű feldolgozására is.

Az irodalom hozzáférhetőségének korlátozá
sa minden ország nemzeti könyvtárában létezik, 
főként az állam- és hivatali titkot tartalmazó, illet
ve ideológiailag károsnak minősített anyagok te
kintetében. A tiltás mértéke szorosan összefügg 
az adott társadalom demokratikus voltával és er
kölcsi felfogásával.

Az Orosz Nemzeti Könyvtárban (RNB; koráb
ban Saltykov-Sedrin Könyvtár) alapítása óta lé
tezik ún. „titkos” részleg, amelyet a Vatikáni 
Könyvtár példája nyomán hoztak létre, és a cári 
cenzúra által betiltott könyveket őrizték benne. A 
forradalom után nyilvános lett az anyaga. A 
szovjet korszakban új cenzúratörvényt vezettek 
be 1917-ben ideiglenes jelleggel (azonban több 
mint 70 évig tartott). A törvény rendelkezései az
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állam- és a rendszerellenes tartalmú nyomdater
mékekre vonatkoztak. Ez a személyi kultusz évei 
után is teljes körű állami ellenőrzést biztosított a 
nyomdatermékek, illetve a könyvtári állományok 
tartalma felett. A 20-30-as években az ideológiai 
ellenőrzés főként a közművelődési könyvtárakon 
keresztül valósult meg, ahonnan az „ideológiai
lag káros” könyveket ki kellett vonni, és az álta
lános tudományos könyvtárakban kellett megő
rizni őket korlátozott példányszámban -  a későb
bi kutatások számára, zárt anyagként.

Ekkor jött létre az RNB újabb zárt gyűjte
ménye is. Összetétele többször változott, tükröz
ve az SZKP politikájának változásait. A legna
gyobb kivonások a könyvtári állományból két hul
lámban, 1925-1930 között, illetve a 40-50-es 
években történtek. 1956-ra az RNB'zárolt kiad
ványok gyűjteménye már 122 ezer kötetes volt. 
Különleges elbírálásban részesültek az időszaki 
kiadványok, amelyeket nem vontak ki, csak a 
használatukat korlátozták. Az 1950-es évek má
sodik felétől csökkent a zárt anyagok közé került 
kiadványok száma, majd 1985-re megszűnt a 
gyűjtemény gyarapodása. A külföldi könyvek 
1947-től már szerepelhettek a szolgálati kataló
gusokban (a hazai kiadványok csak 1956-tól) és 
1956-tól az olvasóiban is. 1920-1940 között csak 
nagyon kevés külföldi könyv került az RNB állo
mányába. A beérkezett külföldi kiadványoknak -  
amelyeknek 70%-a társadalmi-gazdasági tema
tikájú volt, és 85%-a időszaki kiadvány -  a ké
sőbbiekben csak 2%-a került a zárt anyagba. A 
gyűjteményben különleges helyet foglalt el az 
orosz emigráns irodalom.

A zárt anyag sosem volt teljesen elzárva az 
olvasók elől. A gyűjteményhez mindig is tartozott 
olvasóterem, ahol speciális engedély alapján ku
tatási vagy hivatalos célra kiadták a zárolt kiad
ványokat. A kiadás szabályai az 50-es évekig 
voltak a legszigorúbbak, majd 1956 után felol
dották a szigorú előírásokat, 1987 után pedig 
már munkahelyi igazolás is elegendő volt a gyűj
temény használatához. Az olvasók számára és 
összetételére vonatkozóan csak a 40-es évek 
óta vannak adatok. Elsősorban a kutatók 
használták a gyűjteményt, főleg a külföldi idősza
ki kiadványokat, illetve a közgazdasági irodal
mat.

Két jelentősebb akció történt, amikor a zárolt 
kiadványok meghatározott részét nyilvánossá 
tették: az 1950-60-as évek fordulóján (a 30-50-es 
években üldözött és rehabilitált szerzők műveit),

majd 1987-1990 között (egy speciális bizottság 
felülvizsgálatát követően, amikor a könyvtárak 
ideológiai felügyelete megszűnt).

Az RNB-ben a zárolt kiadványok gyűjte
ményét megszűntették, a kiadványokat vissza
helyezik a raktárakba -  a munkák csak az új 
épületbe költözés után fejeződhetnek be. A gyűj
temény katalógusa kutatási célokra megmarad. 
A program 1987 és 1995 között zajlik.

Továbbra is vannak olyan hivatalos, állam
vagy szolgálati titkot tartalmazó dokumentumok, 
amelyek használatát a kibocsátó szerv korlátoz
za. A kérdést csak a tömegkommunikációról szó
ló törvény oldhatja meg, amely megszabja az 
esetleges korlátozások jogi kereteit.

(Rácz Ágnes)

94/105
WUEST, Ruth: From national libraries to the 
global village library. Networks offer new 
opportunities for traditional libraries = IFLA J. 
19.VOI. 1993. 4.no. 385-390.p. Bibliogr.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

A nemzeti könyvtáraktól a „globális falu 
könyvtáráig”. A hálózatok új lehetőségeket 
kínálnak a hagyományos könyvtáraknak

Nemzeti könyvtár; Online 
Számítógép-hálózat

A nemzeti könyvtárak a világban válságban 
vannak. Itt az idő, hogy újragondolják szerepü
ket, feladataikat. A válság egyik oka, hogy a gya
rapodó elektronikus információk megkérdőjelez
hetik létüket is. Ezért kell újraszervezni tevé
kenységüket, hogy megpróbálják megőrizni 
dinamikus jellegüket.

Európában hagyomány volt a nemzeti könyv
tárak alapítása. Szerepük alapvetően egy ország 
könyvtermésének gyűjtése és őrzése volt. Az in
formáció világa azonban mára drámai módon 
megváltozott. A számítógépek és a kommuniká
ció egyesüléséből létrejött a „kompunikáció”, a- 
mely idejétmúlttá tette a kevesek számára hoz
záférhető centralizált gyűjteményeket. Azonban 
új lehetőségeket is kínál a nemzeti könyvtárak
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számára: a centralizált állományok globális hoz
záférhetővé tételét a hálózatok segítségével.

A könyvtárak -  akár a nemzeti, egyetemi 
vagy más könyvtárak -  olyan információs rend
szerek, amelyek fő célja a társadalom probléma- 
megoldó folyamatainak támogatása. Nem ele
gendő azonban arra várni, hogy az információk
ra vágyó felhasználók bemenjenek a könyvtárba, 
hanem el kell vinni hozzájuk az információkat. 
Ennek egyik jó példája az online katalógusok lét
rejötte. A bibliográfiai információk szélesebb nyil
vánosság számára való hozzáférhetővé tétele 
azonban csak az első lépés ebbe az irányba. A 
hálózatok felé való nyitás megoldhatja a szövet
ségi országokban lévő nemzeti könyvtárak egyik 
alapproblémáját is: a centralizált könyvtárak és a 
szövetségi politikai rendszer ellentmondását.

A hálózatok a nemzeti könyvtárak számára is 
előnyökkel járhatnak. A nemzeti könyvtárak 
ugyanis alapvetően monopólium jellegűek. Pl. az 
egyetemi könyvtáraktól eltérően egy országon 
belül lényegében nincs „versenytársuk”. Ez a 
monopolisztikus helyzet általában az intézmé
nyek statikus, a változásokra kevésbé érzékeny 
jellegét erősíti.

A bibliográfiai információk mellett a muzeális 
és a „kényes” dokumentumok is digitalizálhatóak 
(pl. a fotogyűjtemények). A nagysebességű háló
zatokon keresztül egyéb képi formájú informá
ciók (pl. fakszimile kiadványok) is hozzáférhető
vé válnának a felhasználók szélesebb köre szá
mára. Ez talán még egyelőre futurisztikusan 
hangzik, de a technológiai fejlődés már a belát
ható időn belül megvalósíthatóvá teszi az ehhez 
szükséges nagy kapacitású hálózatokat.

Ehhez először is a megfelelő könyvtári állo
mány, a szöveges, képi vagy akár a hangos in
formációk elektronikus rögzítése szükséges. Má
sodsorban a nagysebességű üvegszálas techno
lógiával készült hálózatok széles körben való 
elterjedése.

Azonban az új technológiákat nem szabad 
csak a régi feladatokra felhasználni. Nemcsak az 
információ-visszakereséssel és az online kataló
gusokkal kapcsolatos koncepciókkal kell foglal
kozni, hanem a közeljövőben a kommunikáció új 
formáival is. A könyvtáraknak részt kell venniük 
a kommunikáció fejlődésében és megtalálni új 
feladataikat a világméretű kommunikáció új fo
lyamatában.

(Moldován István)

Felsőoktatási könyvtárak

94/106
DOMINGUEZ, Patricia Buck -  SWINDLER, 
Luke: Cooperative collection development at the 
Research Triangle university libraries: a model 
for the nation = Coll.Res.Libr. 54.vol 1993. 6.rio. 
470-496.p. Bibliogr.

A három szomszédvár; három egyetemi 
könyvtár állománygyarapításának fokozatos 
egybehangolása mint országos jelentőségű 
példa

Egybehangolt állományalakítás; Egyetemi könyvtár

A három észak-karolinai egyetemi könyvtár 
együttműködése azért érdemel figyelmet, mert a 
harmincas évek eleje óta tart. A történelmi és 
gazdasági körülmények kényszerítették együtt
működési megállapodásra a két (s a később 
hozzájuk csatlakozott harmadik) egyetemet. Ezt 
követte könyvtáraik együttműködése, köszönhe
tően az igazgatóknak, az együttműködést bátorí
tó egyetemi közhangulatnak és a külső támoga
tásoknak.

Célul nem a takarékosságot, hanem a kielé
gítőbb állományt és a jobb szolgáltatásokat tűz
ték ki. Az együttműködés alapelveiként leszö
gezték, hogy a könyvtárak azzal vesznek részt 
az együttműködésben, amivel tudnak; hogy nem 
korlátozzák egymás beszerzési döntéseit; hogy 
a kooperációt a kutatói igények kielégítésére kor
látozzák, az általánosabb és a hallgatói tömeg
igényeket kielégítő anyagot minden könyvtár be
szerzi; hogy a kutatói igényeket tekintve kerülik a 
felesleges duplikálást és növelik az egypéldá- 
nyos dokumentumok mennyiségét; és végül, 
hogy a kooperáció során kellő rugalmasságot ta
núsítanak.

Minden intézmény tovább folytatta a gyűjtést 
azokon a szakterületeken, amelyekben eddig is 
erős volt, illetve, amelyek az egyetem fő műkö
dési területei. Ugyanakkor egyes szakterületeket 
részterületekre osztottak fel egymás között. Min
den területen igyekeztek a legköltségesebb be
szerzések párhuzamosságát megegyezéssel el
kerülni. Az a kezdeti próbálkozás, hogy bel- és 
külföld szerint osszák meg a gyűjtést, nem vált
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Külföldi folyóirat-figyelő

be, így a földrajzi és a tárgyi szempontokat kom
binálták. A későbbiekben a gyűjteményfejlesztés 
nagyobb régiók (pl. Közép- és Dél-Amerika) sze
rinti megosztása is kialakult.

Az ötvenes évékben a nagy és drága mikro
film-kiadások beszerzésénél a kooperáció továb
bi lehetőségeit használták ki. A mikrofilm-gyűjte
mények közös katalógusának tanúsága szerint 
mindössze a teljes állomány 3%-a nem egypél- 
dányos, és csak 1% van meg mindhárom egye
temen. A kooperáció földrajzi modelljét további 
területekre is alkalmazták, pl. az 1988-as közös 
folyóiratlista szerint a külföldi előfizetések mind
össze 21, a nyugat-európai újságokat kivéve pe
dig csak 4%-a volt duplum.

A külső források bőségének idején elhatáro
zott gyűjtési gyakorlat persze meg is kérdőjele- 
ződött az anyagilag nehezebb időkben. így pl. 
kudarcba fulladt a német irodalom betűrend sze
rinti megosztása, s olyan, inkább tartalmi fel
osztás lépett a helyére, amely jobban figyelembe 
vette a meglévő gyűjtemények jellegét és az 
egyes egyetemek oktatási gyakorlatát.

A kooperáció értelme a hatékonyabb szolgál
tatás. Ennek érdekében összeköttetésben álló 
gyűjtemények épülnek nagy mennyiségű egyedi 
dokumentummal, így az egyes független könyv
tárak többet tudnak nyújtani olvasóiknak. Az 
együttműködés csak a felismert intézményi önér
deken alapulhat, a gyűjtemények meglévő erős
ségeiből és az intézmény oktatási programjából 
nőhet ki.

Az együttműködési erőfeszítéseket a kutatói 
igényeket kielégítő anyagokra kell korlátozni, a 
túl periférikus témákkal nem érdemes, az erősen 
használt és tömegesen igényelt művekkel pedig 
nem szabad foglalkozni. Az együttműködés ad 
hoc formája elég gyakori és általában meglehe
tősen sikeres is, legjobban a rendkívül drága 
egyedi beszerzéseknél és megrendeléseknél 
(nagy mikrofilm-kiadások, sokkötetes művek, 
stb.) működik. A szisztematikus gyűjteményépí
tési együttműködés koriátozottabban használha
tó. Elsősorban ott működhet jól, ahol egyedi, 
speciális oktatási programok zajlanak, illetve 
ahol a gyűjteményeknek határozott hangsúlyai 
vannak.

Alapvető, hogy az együttműködő intézmé
nyek hozzáférjenek egymás katalógusaihoz és 
állományához (minden hallgatónak is azonos jo
gokkal kell rendelkeznie minden könyvtárban). A 
külső anyagi támogatás új programokat indíthat

és segít felélénkíteni a létezőket. Végül: a sike
res együttműködés folytatásra és kiterjesztésre 
ösztönöz.

(Mohor Jenő)

94/107
CORRALL, Sheila M.: The access model. 
Managing the transformation at Aston University 
= Interlend.Doc.Supply. 21.vol. 1993. 4.no. 
13-23.p. Bibliogr. 20 tétel.

Súlypontáthelyezés a gyűjtésről a hozzáfér
hetővé tételre; egy egyetemi könyvtár példája

Állományalakítás; Dokumentum -gépi informá
cióhordozón; Egyetemi könyvtár; Gazdálkodás - 
könyvtárban; Hozzáférhetőség; Szolgáltatások

Anglia könyvtárainak jövőjéről szólva már egy 
1982-es jelentés arról szól, hogy a gyűjteményi 
szemléletet a hozzáférést előtérbe állító szem
léletnek kell felváltania. A birminghami Aston 
Egyetem (melyet 1966-ban alapítottak, elődje 
műszaki főiskola volt) Könyvtári és Információs 
Szolgálata kidolgozta a maga hozzáférési straté
giáját. Az egyetemen 1982 óta integrált könyvtári 
rendszer működik, 86-ban feljavították a számí
tástechnikai lehetőségeket, 88-ban pedig a teljes 
egyetemre kiterjedő OSI lokális hálózat épüit ki, 
kb. 2500 csatlakozási ponttal. (Az egyetem há
rom karának négyezer hallgatója van.)

Az Aston Egyetem így összegezte új prog
ramjának jellemzőit az 1988-as „elektronikus 
kampusz” konferencián: szolgáltatás-orientáció, 
testreszabott szolgáltatások meghatározott hasz
nálói csoportoknak; az oktatás, kutatás kurrens 
és azonnali igényeinek kielégítése mellett csak a 
kiemelten fontos területek gyarapítása és nagy 
hangsúly a kivonáson; az alapvető bibliográfiai 
igények kielégítése, rekordvásárlás más forrá
sokból; gyors hozzáférés biztosítása a dokumen
tumellátó szolgáltatásokra alapozva; nemcsak 
információk, hanem információs eszközök ren
delkezésre bocsátása.

A második (1989-90-es) stratégiai áttekintés 
a kilencvenes évek közepéig figyelembe vette a 
hallgatói létszám növekedését és az oktatási-ta
nulási módszerek változását, a jelentős el
mozdulást az elektronikus információ- és doku
mentumellátás felé, a CD-ROM-on és hálózato
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kon elérhető produktumok további gyarapodását, 
a kapcsolódó licensz-, copyright- és műszaki 
problémákat, a használó közvetlen hozzáférési 
lehetőségeinek bővülését. Szükségesnek ítélték 
a rendelkezésre álló források jobb elosztását, a 
használói csoportok jobb megismerését, az okta
tók és hallgatók megismertetését az új lehetősé
gekkel.

1991-ben (85 után ismét) igazgatóváltás volt, 
ami a jelentős költségvetés-csökkentéssel együtt 
új helyzetet teremtett. A fejlesztés irányát az ön- 
kiszolgálás lehetőségeinek bővítésében, az 
egyetemen elérhető elektronikus információfor
rások növelésében (ide értve a CD-ROM hálózat 
kialakítását), és az információtechnológiai isme
retek, használati készségek elterjesztésében ha
tározták meg.

A JANET-hez és a Bath Information and Data 
Services-hez való csatlakozás és a CD-ROM 
használat megnöveli az igényeket, ám ezek állo
mánygyarapítással nem elégíthetők ki (főként a 
költségvetés lefaragása idején), nagyobb szere
pet kapnak tehát a könyvtárközi kölcsönzés és a 
dokumentumellátás más módjai, mint például a 
háromszáz folyóirat-előfizetés lemondásával 
egyidejűleg bevezetett ADONIS teljes szöveges 
CD-ROM rendszer. Az ADONIS egyéves 
használati elemzése nyomán olyan programot 
fejlesztettek ki, amely a tartalomjegyzékeket a 
helyi hálózaton is hozzáférhetővé teszi. Ezek a 
lépések, valamint a CARL, Faxon, OCLC és 
RLG szolgáltatások bevezetése, használata ve
zetnek a jövő egyetemi könyvtára felé.

(Mohor Jenő)

94/108
SMITH, Eidred -  JOHNSON, Peggy: How to 
survive the present while preparing for the future: 
a research library strategy = Coll.Res.Libr. 54.vol. 
1993. 5.no. 389-396.p. Bibliogr.

Túlélni a jelent, felkészülni a jövőre -  az 
egyetemi könyvtárak stratégiája.

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; 
Egybehangolt állományalakítás; Egyetemi könyv

tár; Gazdaságosság -könyvtárban; Igénykutatás 
-könyvtári szolgáltatásokra

A tudományos könyvtáraknak megoldást kell 
találniuk arra, hogy milyen úton haladjanak to
vább a csökkenő erőforrások, a megnövekedett 
feladatok és az új elektronikus információtechno
lógia körülményei között. A cikk egy közös, egy
behangolt stratégiát sürget, amelyben a tulajdont 
felváltja a hozzáférhetőség, az intézményi ver
senyt pedig az együttműködés. így a tudo
mányos könyvtárak nemcsak hogy túlélhetik a 
jelenlegi válságot, hanem jelentősen hozzá is já
rulhatnak a tudományos kommunikáció új világá
nak a felépítéséhez. E cél elérése érdekében a 
szerzők konkrét lépéseket is ajánlanak.

(Autoref.)

Lásd még 119, 143, 146, 157, 161

Közművelődési könyvtárak

94/109
MASON, Marilyn Gell: Is there a global role for 
metropolitan city libraries? = IFLA J. 19.vol. 
1993. 4.no. 391-396.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven.

Van-e globális szerepük a nagyvárosi könyv
táraknak?

Gépi könyvtári hálózat; Hozzáférhetőség; Városi 
könyvtár

Az információs és telekommunikációs tech
nológiák fejlődése az egész világra kiteijedő pia
cot hozott létre. Lehetővé vált az „univerzális 
könyvtár” eszméjének megvalósítása: bárkinek, 
bárhová, bárhonnan a szükséges információt 
rendelkezésre bocsátani.

Az ezzel kapcsolatos tervezgetés azonban 
többnyire megfeledkezik még a legnagyobb köz- 
művelődési könyvtárakról is, melyeket sokan 
mindig gyermekeket és felnőtteket ellátó in
tézményeknek tekintenek.
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A clevelandi Közművelődési Könyvtár 1991- 
ben csatlakozott az Internethez, s ennek követ
keztében havonta nyolcezerszer keresnek külső 
használók katalógusaiban, Izraeltől Japánig. 
Könyvtárközi kölcsönzési forgalma is nemzetkö
zivé vált. Cleveland nem kivétel; sok más ameri
kai nagyvárosi könyvtár is hasonlóan értékes, 
speciális gyűjteményekkel rendelkezik, de ez a 
helyzet világszerte a hasonló intézményekben. 
Ténylegesen ezek a könyvtárak a közeli egyete
mek és főiskolák könyvtáraivá is váltak.

A nemzetközi kooperációhoz azonban szab
ványosított bibliográfiai adatokra, a katalógusok
hoz való hozzáférésre és dokumentumszolgálta
tó kapacitásra is szükség van.

A nemzeti keretekben folyó könyvtárközi 
együttműködésbe némely helyen bevonják, má
sutt nem vonják be a közművelődési könyv
tárakat. Ez tükrözi a közművelődési könyvtárak 
ellátottsági szintjét: ők a könyvtári világ szegény 
rokonaivá kezdenek válni. Nem kapják meg azt 
az anyagi segítséget -  különösen a technológia 
terén - ,  amely lehetővé tenné teljes mértékű be
kapcsolódásukat a világ információáramlásába. 
A nemzetközi kooperációban való részvételük fi
nanszírozása alig várható el a fenntartó helyi ha
tóságoktól, központi állami támogatás is szüksé
ges ehhez (mint pl. Finnországban teszik).

A nagy közművelődési könyvtáraknak be kell 
kapcsolódniuk az országos hálózatokba, hogy 
részt vehessenek ezeken keresztül a nemzetkö
zi együttműködésben.

A közművelődési könyvtárak használóinak is 
szükségük van más könyvtárak szolgáltatásaira. 
Igényeik messze meghaladják a róluk feltétele
zett szintet.

A nagy közművelődési könyvtáraknak igenis 
van globális szerepük, de valóra váltása attól 
függ, milyen mértékben tudnak bekapcsolódni az 
elektronikus hálózatokba.

(Papp István)

94/110
Konzepte von Grosstadtbibliotheken. Ansichten 
aus Ost und West = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 
10/11.no. 860-870.p.

Res. angol nyelven.

Nagyvárosi könyvtári koncepciók Németor
szág keleti és nyugati feléből

Fejlesztési terv; Szolgáltatások; Városi könyvtár; 
Vezetés

Az 1993. júniusában Lipcsében tartott könyv
tári kongresszus előadásainak rövidített szöve
gét vezeti be Wolfram Henning. Felveti az infor
mációs társadalom, a három részre tagolt könyv
tár, az irodalmi-kulturális központként funkcionáló 
könyvtár, a multimédia, a fiókhálózat profilírozá- 
sa, a napi rutinmunkák kérdéseit. A menedzs
menttel kapcsolatban rámutat, hogy manapság a 
könyvtárfenntartók számára tabutémává vált a 
hosszú távra szóló tervezés és az igazgatók át
tértek a módszeres improvizációra.

Reinhard Stridde a lipcsei tapasztalatokról 
számol be. A német egyesülés következtében 
olyan problémákkal kell szembenézniük, mint a 
politikai-ideológiai okokból hiányzó irodalom, a 
demokrácia új felfogásának következményei, a 
hallatlan mérvű át- és továbbképzési igények, a 
munkanélküliségből fakadó könyvtárhasználat 
stb. Fő funkcióikat a közösségi információs szol
gálatban, a gazdasági (business) információban, 
a továbbtanulást és a munkát segítő szolgáltatá
sokban, a szellemi kulturális központként való 
működésben látja. Újra megnyílt Lipcsében az 
átalakított központi könyvtár, bevezették az ALS 
automatizált rendszert a központi könyvtárban 
lokális hálózatban, amelyhez online hozzáféré
sük van a fiókkönyvtáraknak is, s nagy súlyt he
lyeztek a propagandamunkára és a nemzetközi 
kapcsolatokra.

Norbert Kamp a düsseldorfi fejleményeket is
merteti. A város szociális (gazdag polgárok) és 
kulturális (az átlagot meghaladó képzettségi 
szint) hátterén mutatja be azokat a törekvéseket, 
amelyek eredményeként a központi könyvtárban 
az információs szolgáltatásokra helyezték a 
hangsúlyt, a fiókkönyvtárakban, mint helyi kultu
rális központokban pedig az irodalmi alapellátás
ra. Ugyanakkor a fiókkönyvtárakból online elér
hetők a központi könyvtár katalógusai és adatbá
zisai, s naponta futárszolgálat viszi helybe a kért 
műveket. A nagyvárosi könyvtárak azonban a 
csökkenő anyagi ellátottság következtében vagy 
szolgáltatásaik vagy nyitvatartási idejük vagy a 
szolgálati helyek csökkentésére kényszerülnek.
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Horst Neisser a kölni Városi Könyvtárról szól. 
Az imponáló állomány- és forgalmi adatok ismer
tetése után a könyvtár tartalmi céljait sorolja fel. 
Prioritása az információellátásnak van, s ezt 
egészíti ki a gyerekszolgálat, a szépirodalom 
rendelkezésre bocsátása, a szociális funkció és 
a helyi kulturális munka. Fontosnak tartja a 
könyvtárosok tevékeny közreműködését, közve
títő szerepét az információellátásban; ennek ér
dekében intenzív továbbképzést folytatnak. 
Álláspontja szerint jobb térítésért (pl. 25 márka 
éves beiratkozási díj, CD-lemezek és videók 
kölcsönzése 3 márka, térítésért nyújtott gazda
sági és egyéb információk, irodalomkutatások 
stb.) adni minőségi szolgáltatást, mint ingyen 
gyengét. Az állományépítésben a tényleges igé
nyeket kell kielégíteni, akár többszörös beszer
zéssel, s nem minden területen keveset, hiány
érzetet keltőt adni. Saját bevételeikből egyelőre 
ki tudták egyenlíteni a költségvetési hiányokat.

(Papp István)

94/111
ROSA, Fausto: Le biblioteche comunali tra 
cooperazione e legge 142. = Boll.Assoc.ltal.Bibl. 
33.VOI. 1993. 3.no. 265-267.p.

LAZZARI, Giovanni: La cooperazione strumento 
dell’efficienza dei servizi = Boll.Assoc.ltal.Bibi. 
33.VOI. 1993. 3.no. 269-277.p.

GRACILI, Rino: I consorzi e la altre forme 
associative tra gli enti locali nella legge 142. = 
Boll.Assoc.ltal.Bibl. 33.vol. 1993. 3.no. 279-285.p. 
Bibliogr. 9 tétel.

Az olasz közkönyvtárak együttműködése 
(konzorciumok és más társulási formák) a 
helyi hatóságok között a 142. sz. jogszabály
ban

Együttműködés -regionális; Fenntartó 
Jogszabály -más területről; Közgyűjtemény; Köz- 
művelődési könyvtár; Művelődésügy

Az Olaszországban gyakran emlegetett 
„száznegyvenkettes” egy 1990-ben megjelent 
jogszabály, amely a helyi önkormányzatok (hely
hatóságok) közötti együttműködés lehetőségeit 
szabályozza, s elsősorban a konzorcium-formát

részesíti előnyben. A szervezett, rendszerbe és 
szerződésbe foglalt együttműködés célja valami
lyen feladat közös, egyesült erővel való megol
dása. Ezek között igen előkelő helyen áll a mű
velődési jellegű, így a közkönyvtári ellátással 
kapcsolatos cél. A megoldások azonban még 
nem alakultak ki a gyakorlatban, s a könyvtári 
berkekben legalább annyi a kétség, mint a re
mény a fenntartói együttműködés majdani ered
ményeit illetően.

(Mohor Jenő)

94/112
MIDWINTER, Arthur -  MCVICAR, Murray: 
Population size and functional efficiency in public 
library authorities: the statistical evidence = 
J.Libr.Inf.Sci. 25.vol. 1993. 4.no. 187-196.p. 
Bibliogr.

Van-e összefüggés a megyei közművelődési 
könyvtári hálózatok hatékonysága s az álta
luk ellátott lakosság lélekszáma között; a sta
tisztika tanúsága

Gazdaságosság -könyvtárban; Hatékonyság; 
Könyvtári hálózat; Közművelődési könyvtár; Sta
tisztika

A szerzők az Egyesült Királyság közkönyvtá
rainak típusaira, költségeire és használatára 
vonatkozó statisztikai adatokat vizsgálva azt kí
vánták megállapítani, hogy van-e általános 
összefüggés a közkönyvtárak által kiszolgált ol
vasók létszáma és a könyvtárak funkcionális ha
tékonysága között. Összehasonlítják a legkisebb 
könyvtárak működési hatékonyságát a brit átlag
gal, a következő jellemzők alapján: a szolgáltatá
si pontok száma, a kölcsönözhető dokumentu
mok száma, a kölcsönzés határideje és a nyitva
tartási idő. A vizsgálat a kiskönyvtárakra 
vonatkozóan némi gazdaságtalanságot mutatott 
ki; ezekben az egy főre jutó kiadások nagyob
bak, mint a nagyobb könyvtárakban. Összefogla
lásként megállapítja, hogy nem a méret az 
egyetlen tényező, amely a szolgáltatások körét, 
illetve bőségét meghatározza. A kutatás anyagi 
fedezetét a BLRDD pályázata biztosította.

(Autoref. alapján)
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94/113
SEEFELDT, Jürgen: Benutzungsgebühren in 
Öffentlichen Bibliotheken -  ein Allheilmittel 
gegen leere Kassen? Ein Plädoyer für soziale 
Vernunft, Chancengleichheit und bildungspolitische 
Verantwortung = Bibi.Info. 3.vol. 1993. 11.no. 
751-760.p.

A könyvtárhasználati díjak közkönyvtárakban 
-  csodaszer az üres kasszák ellen? Védőbe
széd a társadalmi belátás, az esélyegyenlő
ség és a művelődéspolitikai felelősség érde
kében

Előzményét lásd: 94/64

Könyvtárhasználati díj; Közművelődési könyvtár

A 80-as évek elején, az akkor jelentkező 
gazdasági recesszió hatására gyakori vitatéma 
volt Németországban a könyvtárhasználati díj 
kérdése. Néhány évi viszonylagos nyugalom 
után most a téma újra időszerűvé vált. A könyv
tárosok két táborra szakadtak: a díjak bevezeté
sének meggyőződéses híveire és a határozott 
ellenzőkre.

A Német Könyvtárak Szövetsége már 1981- 
ben egyértelműen állást foglalt a használati díj 
bevezetése ellen. Most a Német Könyvtáros
egyesületek Szövetsége programnyilatkozatá
ban („Könyvtárak ’93 -  Szervezetek, feladatok, 
lehetőségek”) ismét egyértelműen nyilatkozott: 
,A díjakat felemelni csak a könyvtárak speciális 
szolgáltatásainál és a késedelmi díjak esetében 
szabad. A könyvtárhasználati ill. a kölcsönzési 
díjak bevezetése akadályozza a könyvtárak mű
velődési és tudománypolitikai feladatainak meg
valósítását.”

A cikk szerzője szerint a könyvtárhasználati 
díjak bevezetése a programnyilatkozatban felso
roltakon túl az alábbi következményekkel jár: nö
veli a művelődési esélyek egyenlőtlenségét, kü
lönösen sújtja a nyugdíjasokat, a munkanélkülie
ket, a vendégmunkásokat és az elszegényedett 
rétegeket, tehát antiszociális hatású, hátrányo
san befolyásolja a gyerekek olvasását, anyagi 
okok miatt a tömegigények túlzott kiszolgálására 
ösztönöz, ezzel növeli az értéktelen irodalom 
könyvtári jelenlétét. A tapasztalatok szerint a 
könyvtárhasználók 10-35%-os csökkenésével

jár, ugyanakkor a tervezett többletbevétel csak 
részben valósul meg.

A bevételek növelése érdekében viszont elfo
gadható a speciális szolgáltatások díjtételeinek 
emelése (pl. adatbázis-használat, másolatkészí
tés, elvesztett olvasójegy pótlása, a könyvtárközi 
kölcsönzés igénybevétele esetén). Elfogadható 
a dokumentumok késedelmes visszahozása 
esetén ill. azok elvesztésekor kért összegek lé
nyeges emelése is.

(Tájékoztatásul arról, hogy milyen összegek
ről van szó: a göttingeni városi könyvtár 1994 ja
nuárjától egy évi könyvtárhasználatért 24 DM-et 
kér, Detmold városi könyvtárában felemelt kése
delmi díjat vezettek be, amely minden megkez
dett hét után 2 DM. -  K. S.)

(Katsányi Sándor)

Lásd még 96, 117, 122, 151, 156, 158-159

Tudományos és szakkönyvtárak

94/114
STRZOLKA, Rainer: Umweltbibliotheken -  Ziele, 
Erfahrungen, Perspektiven = Buch Bibi. 45.vol. 
1993. 10/11.no. 879-884.p.

Res. angol nyelven.

Környezetvédelmi könyvtárak -  célok, tapasz
talatok, perspektívák

Szakkönyvtár -környezetvédelmi

Eddig a könyvtárosok a tudomány semleges 
szolgálóinak tartották magukat, a környezetvé
delmi könyvtár viszont politizál, kritikát gyakorol 
és annak létrejöttét támogatja. Érdeklődése kö
zéppontjában a környezeti kérdések állnak, ezen 
belül kritikusan figyeli a tudomány, a gazdaság 
és a politika egybeolvadásának tendenciáját, 
amely katasztrófához vezethet. Németországban 
már mintegy 70 ilyen könyvtár működik, melyek
nek tevékenysége sokkal bővebb, mint a hagyo
mányos könyvtáraké: a szakirodalmi ellátáson 
kívül környezeti kérdésekben tanácsadó tevé
kenységet folytatnak, szakértőkkel kapcsolatot 
vesznek fel, ill. közvetítenek, nem kereskedelmi
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célra irodalomjegyzéket készítenek, szemináriu
mokat szerveznek stb., mindezt meglehetősen 
szűk anyagi háttér mellett. E könyvtárak közös 
vonása, hogy egyértelműen a nyilvánosságra 
orientáltak, az „öko-szektások” irányító szerepét 
és ipari érdekek képviseletét egyaránt visszauta
sítják.

A legrégibb ilyen típusú könyvtárak helyi 
kezdeményezésre jöttek létre a környezettel 
kapcsolatos könyvek és más típusú anyagok 
gyűjtőhelyeként. Néhány esetben intézeti szak- 
könyvtárak külső használóknak is megnyitották 
kapuikat, így pl. a berlini Szövetségi Környezet
védelmi Hivatal és a bonni Európai Környezetpo
litikai Intézet. E könyvtárak harmadik típusa ál
lampolgári kezdeményezésre alakult ki.

A legtöbb környezetvédelmi könyvtár nem 
rendelkezik sem az induláskor megfelelő pénz
ügyi fedezettel, sem később állandó költségve
téssel. A finanszírozást részben a dologi költsé
gekből (könyvek, másológépek stb.) oldják meg, 
vagy a hannoveri és a bonni könyvtárhoz hason
lóan a gazdaság területéről nyernek maguknak 
szponzorokat. Nagy projektek finanszírozásához 
a bankok és takarékpénztárak közhasznú célo
kat támogató alapjait veszik igénybe. Egyes 
könyvtárak a környezeti vétségekért beszedett 
pénzbírságból és különböző környezetvédelmi 
alapítványokból is anyagi fedezethez jutnak.

E könyvtáraknak nemcsak az anyagi helyzete 
problematikus, a helyi közösség is nehezen fo
gadja el őket önálló intézményként. Örvendetes 
viszont az a szolidaritás, amely a közművelődési 
könyvtárakban dolgozó kollégák részéről tapasz
talható, akik szakmai tapasztalataikkal -  tanács
adóként -  segítik e könyvtárak munkáját.

A környezetvédelmi könyvtárak állományába 
-  a közkönyvtárakétól eltérően -  az ún. „szürke” 
irodalom is beletartozik, szolgáltatásaik is széle
sebb körűek (alternatív városnézés, túrák szer
vezése, aktuális környezetvédelmi információk 
propagálása stb.). Összességében elmondható, 
hogy a két típusú könyvtári munka szerencsésen 
egészíti itt ki egymást. A környezetvédelmi 
könyvtárak a közművelődési könyvtári ellátás 
egyik hiánya következtében jöttek létre.

A formai és tárgyi feltárás hagyományos mó
don történik vagy készen kapható szoftverek se
gítségével. A chemnitzi környezetvédelmi könyv
tár fejlesztette ki a „Bibliothek” nevű, már több
ször módosított adatbáziskezelő rendszert. A 
program, melyet most kezdenek alkalmazni az új

tartományokban, párhuzamosan több könyvtár 
állományának feldolgozását teszi lehetővé, a 
visszakeresési lehetőségek azonban egyelőre 
korlátozottak. Jelenleg élénk vita folyik e könyv
tárak számára egységes feldolgozási rendszer 
kialakításáról, aminek végső célja központi kata
lógus létrehozása. A tárgyi feltárás kérdése 
ugyanis eddig még nem megoldott: a rendsze
reket mindenütt egyedileg alakították ki, ezért 
nem kompatibilisek egymással; sok könyvtár 
egyszerűen szakrendi felállítást alkalmaz a tényle
ges feltárás helyett. Egyetértés született abban, 
hogy a chemnitzi könyvtár rendszerét fogják kiin
dulási alapnak tekinteni a további tervekhez. A 
központi katalógussal szembeni alternatívaként 
most széleskörű felmérést terveznek, amelynek 
alapján az állományok jellegéről pontosabb ké
pet kaphatnak.

A környezetvédelmi könyvtárak politikai tevé
kenysége az NDK-ban is jelentős volt, az ellen
zék fontos találkozóhelyei voltak. Berlinben
1989-ben mintegy 300 környezetvédelmi csoport 
működött, amelyből egy éven belül 170 meg
szűnt. Az újraegyesülés után a környezetvédelmi 
könyvtárak újjáalakultak.

(Feimer Ágnes)

94/115
DAVENPORT, T.H. -  PRUSAK, L : „Blow up the 
corporate library” = Int.J.Inf.Manage. 13.vol. 
1993. 6.no. 405-412.p.

„Robbantsuk fel a vállalati szakkönyvtárat!”

Tájékoztatás -közgazdasági; Üzemi szakkönyvtár

A cikk azt vizsgálja, hogy a vállalati szak- 
könyvtárak miért játszanak csupán marginális 
szerepet a mai vállalatok életében. Ez már csak 
azért is érthetetlen, mert állandóan azt hallani, 
hogy „információs korban” élünk, s a könyvtáro
sok jogosan tekintik magukat információs szak
embereknek. A szerzők úgy vélik, hogy a könyv
tárak egy rossz modell szerint működnek, amely 
nem felel meg a 90-es évek szolgáltatási köve
telményeinek. Ezt az elavult felfogást „raktári” 
modellnek nevezték el, s alternatív módszerek 
bevezetését szorgalmazzák, amelyek jobban 
megfelelnek a mai vállalati igényeknek és korlá
tozó tényezőknek. Ilyen alternatívák a „szakértői
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központ” és a „hálózat” típusú modellek. A cikk 
részletesen elmagyarázza ezeket a fogalmakat, 
s kutatási eredmények alapján a kialakult helyzet 
okaira is kitér.

(Autoref.)

94/116
SANZ, E. -  RUBIO, L : Necesidades de 
információn en las empresas: estudio de un 
caso = Rev.Esp.Doc.Cient. l6.vol. 1993. 3.no. 
229-236.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol nyelven.

Vállalati információigények: esettanulmány

Igény; Igénykutatás dokumentációs szolgáltatá
sokra; Üzemi tájékoztatási központ

A vállalati információigények tanulmányozása 
fontos és többféle módon vizsgálható probléma. 
Az Indiana State University által végzett vizsgá
lat egyaránt használt kérdőíven alapuló interjú
kat és méréseket az egyes információforrások 
használatáról. Általánosítható tanulság, hogy a 
vállalat sikeres tevékenysége érdekében nagy 
mennyiségű és sokféle információforrást kell 
használnia, ám az esetek többségében nem is
merik mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a 
könyvtárak és információs központok nyújtanak, 
ezért ezeket ismertetni, népszerűsíteni kell. A 
vállalati szervezetben szükség van megfelelően 
képzett munkatársakkal rendelkező egységre, 
amely az információk gyűjtésével, felkutatásával, 
rendszerezésével/feldolgozásával foglalkozik. A 
vállalatoknak ismerniük és követniük kell az 
egyetemeken és más kutatóhelyeken folyó kuta
tómunkát.

(Mohor Jenő)

Lásd még 93, 118-119, 139

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK 111

Állomány, állományalakítás

94/117
JAPSEN, Anne Lise: Book selection in Danish 
public libraries = Scand.Public Libr.Q. 26.vol. 
1993. 4.no. 20-23.p.

Vita a dán közművelődési könyvtárak gyara
pítási politikájáról

Állománygyarapítás; Igény; Közművelődési könyvtár

Hosszú ideje folyik vita Dániában arról, hogy 
a közművelődési könyvtárak „behódolnak”-e a 
közönség igényeinek vagy minőségi munkákkal 
gyarapítják állományukat.

A dán országos könyvtári hatóság felmérése 
kimutatta, hogy a nyolcvanas években a gyara
pítási keretek nem nőttek a könyvtárak költség- 
vetésével párhuzamosan. Ennek, és a merede
ken felfutó könyváraknak tudható be, hogy a 
gyarapodás 27%-kal csökkent, miközben a kia
dás mintegy 2000 címmel, elsősorban ismeret- 
terjesztő művekkel bővült. Ezzel párhuzamosan 
nőtt a kevesebb művet beszerző (felnőttek szá
mára évi 3000 alatt), kisebb könyvtárak aránya.

E felmérés nyomán 1989-ben megvizsgálták 
a felnőtteknek beszerzett könyvek összetételét. 
114, egyértelműen kedvező kritikát kapott (12 
bestseller) szépirodalmi könyv vásárlását nézték 
meg valamennyi közművelődési könyvtárban. 
Azt találták, hogy a könyvtárak főként bestselle
reket és népszerű -  főként dán -  regényeket vá
sárolnak. Igen kevéssé kelendő a színvonalas 
külföldi regényirodalom és még kevésbé a köl
tészet. A könyvtárak kötészeti központja szerint 
az ún. magas irodalomnál jóval kelendőbb a kö
zepes vagy gyenge színvonalú irodalom. Össze
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foglalva: a könyvtárak csak olyan mértékben ke
resik a minőséget, amennyire az találkozik az 
igényekkel. Az ismeretterjesztő könyvekkel ha
sonló a helyzet: a várt igényeknek elébe menve 
népszerű emberek életrajzából és a magán
élettel kapcsolatos irodalomból (a magánnyal, 
szorongással, testbeszéddel, koleszterin-diétá
val, erotikus masszázzsal stb. foglalkozó köny
vekből) fogy a legtöbb.

A beszerzés arányait tekintve a kisebb 
könyvtárak elsősorban a népszerű műveket 
szerzik be, és minél kisebb az ellátandó körzet, 
annál kevesebbet. Vagyis a kisebb közigazgatá
si egységben kettős értelemben is gyengébb az 
ellátás. A példányszámok megítélése meglehe
tősen egységes -  a beszerzési irányelvek, gya
rapítási tanácsadás intencióinak megfelelően.

Kérdés, hogy a könyvtárak gyarapítása meg- 
felel-e céljuknak, amely -  a könyvtári törvény 
szerint -  az oktatás, a felvilágosítás és más kul
turális tevékenységek elősegítése. A könyvtári 
hatóságnak jobban oda kell figyelnie erre, to
vább kell folytatnia vizsgálódásait és talán több 
kritériumot kell megadnia a szerzeményezés 
orientálására.

(Orbán Éva)

94/118
ZARZEJBSKI, Tadeusz: Specjalizacja zbiorów i 
bibliotek = Bibliotekarz. 1993. 9.no. 23-30.p.

A gyűjtemények és a könyvtárak specializálása

Egyhehangolt állományalakítás; Gyűjtőkör; Szak- 
könyvtár

A természet- és alkalmazott tudományoknak 
a 17. század óta tartó, mind gyorsabb fejlődése 
kikényszerítette a könyvtárról alkotott nézetek 
változásait is, bár ez utóbbi folyamat meglehető
sen elmaradt az előbbitől, aminek egyik fő oka -  
legalábbis a nagy általános könyvtárak esetében 
-  az állományi inercia. Emiatt a könyvtárak ese
tenként kikerültek a tudományos kommunikáció 
áramköréből, ami diszfunkcionális eltévelyedés.

Míg a K+F a legújabb tudományos gondola
tok gyors könyvtári megjelenését kívánja, addig 
a könyvtáraknak a hajdani tudományos eredmé
nyek rögzítéseit is a lehető legtovább őrizniük 
kell. E kettős követelménynek a könyvtári rend

szer részint szűkén szakosodott kisebb és tá- 
gabban szakosodott nagyobb könyvtárak háló
zati kooperációjával, részint a tárolókönyvtárak 
és fölöspéldány-raktárak hálózatával tudna meg
felelni. Míg a tárolókönyvtárak a specializált há
lózati kooperációk „hinterlandját” képeznék (min
den ritkán használt, de a gyűjtőkörükbe vágó do
kumentumból egy-egy példányt őrizve), addig a 
fölöspéldány-raktárak regionális alapon működ
hetnének.

Nagyon fontos az imént megemlített intézmé
nyek funkciójának egzakt meghatározása. A tá- 
gabban szakosodott nagyobb könyvtárak, vagy 
ahogy egy 1979-ből származó jogszabály nevezi 
őket: a központi könyvtárak feladata a szűk sza- 
kosodású kisebb könyvtárak szolgáltató hálóza
tokba történő összefogása (miközben a részvé
tel minden könyvtár számára önkéntes, s egy- 
egy könyvtár akár több hálózatba is „beléphet”). 
A tárolókönyvtárak biztonsági funkciót látnának 
el, a fölöspéldány-központok pedig újraelosztás
sal és értékesítéssel (antikvár kereskedelem, 
ipari hasznosítás) foglalkoznának.

Az egyes szakosodott hálózatokból az állo
mánykivonásnak előbb a tárolókönyvtári szűrőn 
kell átmennie, s csak az ott sem szükséges pél
dányok kerülnének a fölöspéldány-raktárakba. 
Ez alól csak az 1945 után kiadott lengyel doku
mentumok képeznének kivételt, amelyek, ha va
lahol fölöslegessé váltak, azonnal a fölöspél
dány-raktárakba irányíthatók.

A cikk szerzője elismeri, hogy az imént meg
említett 1979. évi jogszabály helyes irányba ta- 
pogatódzott. Két hibája van: az egyik a közpon
tosított megoldás, az együttműködés -  mondhat
ni így -  „parancsba adása”, a másik, hogy 
összemossa a központi könyvtár, a tároiókönyv- 
tár és a fölöspéldány-raktár funkcióit. (E funkciók 
megkülönböztetése akkor is szükséges, ha törté
netesen valamelyik intézményre több is hárul be
lőlük.)

A cikket szerzője és a közzétevő folyóirat 
egyaránt vitaindítónak szánta.

(Futala Tibor)

94/119
GABEL, Gemot U.: Das System der französischen 
Schwerpunktbibliotheken = Bibliothek. 17.vol. 
1993. 2.no. 176-180.p.

Res. angol és francia nyelven.
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A francia tudományos és egyetemi könyv
tárak gyűjtőköri együttműködésének tapasz
talatai

Általános tudományos könyvtár; Egybehangolt 
állományalakítás; Egyetemi könyvtár

A francia egyetemi könyvtárak gyarapítási ke
rete elégtelen, ezért a kutatás ellátását külföldi 
szakirodalommal nem tudják biztosítani. A 80-as 
évek elején német mintára hozták létre a gyűjtő
köri együttműködés rendszerét (CADIST). Bár a 
szakterületek tekintetében ma is vannak fehér 
foltok, több mint tízéves működés után az orszá
gos hálózat első eredményei már megmutat
koznak.

(Autoref.)

94/120
SCHMOLLING, Regine: Bestandsaufbau
fremdsprachiger Literatur in einer multikulturellen 
Gesellschaft = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 12.no. 
964-972.p.

Res. angol nyelven.

Az idegen nyelvű irodalom állományának ala
kítása a multikulturális társadalomban

Állományalakítás; Hátrányos társadalmi helyzetű 
olvasó; Idegen nyelvű irodalom

Az NSZK-ban ma 6,5 millió külföldi él. A Né
met Könyvtárosegyesületek Szövetségének 
1993-ban kiadott programnyilatkozata („Könyv
tárak ’93 -  Szervezetek, feladatok, lehetőségek”) 
ellátásukat a könyvtárak alapvető feladatai közé 
sorolja: ,A könyvtárak járuljanak hozzá a külön
féle etnikai csoportok kommunikációjához és 
kölcsönös megértéséhez.” Követelmény, hogy a 
városi könyvtárak és az ellátási rendszerek „dif
ferenciált idegen nyelvű dokumentumkínálatot 
biztosítsanak azoknak a német anyanyelvűek- 
nek, akik idegen nyelvismeretre törekednek, a 
bevándorlóknak, akik németül akarnak tanulni és 
a külföldi polgártársaknak, akik anyanyelvükön 
kívánnak olvasni vagy szöveget hallgatni.” A 93- 
as könyvtári terv -  az előzőektől eltérően -  a 
vendégmunkások speciális könyvtári ellátását

nem fakultatívan vállalható szociális (karitatív) 
feladatnak tekinti, hanem kötelező alapfeladat
nak.

E követelmények gyakorlati megvalósítását a 
szerző a Hamburgi Városi Könyvtár példáján 
mutatja be. Az NSZK-ban 1991-ben a lakosság 
8%-a volt külföldi, a könyvtárakban az idegen 
nyelvű dokumentumok 1 %-ot tettek ki, Hamburg
ban közel 3%-ot (60 ezer dokumentum a 2 mil
liós összállományból). A legnagyobb állomány- 
csoport az angol (3540 szépirodalmi cím, 550 
gyermekirodalmi), a török (3530 szépirodalmi és 
ismeretterjesztő cím, 1820 gyermekirodalmi), ezt 
jóval kisebb állománnyal követi (csökkenő nagy
ságrendben sorolva) a francia, spanyol, olasz, 
újgörög, perzsa, lengyel, portugál, vietnami, 
orosz, szerbhorvát irodalom.

Az igény állandóan változik. Az egykori ven
dégmunkások családjai (gyakran már a második 
generáció) asszimilálódnak, a korábbi igény 
anyanyelvi könyveik iránt visszaesett (kivéve a 
törököt). Új igény jelentkezett viszont a lengyel, 
az orosz, a román és legújabban a szerbhorvát 
irodalom iránt. Az állandóan változó keresletet a 
nagyvárosi könyvtári ellátó rendszer sajátos 
szolgáltatásaival (központi gyűjtemény, blokk
kölcsönzés) sikeresen ki tudja elégíteni. A követ
kező években a központi szolgáltatások tovább
fejlesztését tervezik.

Az idegen nyelvű könyvek beszerzése koráb
ban a könyvtár két különböző részlegében tör
tént: egyrészt a „Külföldi vendégmunkások iro
dalmának gyarapítási osztályán”, másrészt az 
általános állománygyarapítási részlegben („lek
torátus”). Az utóbbi egységben az „iskolai nyel
vek” irodalmát szerezték be: az angol, francia, 
orosz, ógörög, latin és skandináv nyelvű műve
ket. A kettősséget 1991-ben megszüntették, a 
dokumentumokat azóta egységesen a lektorátus 
szerzi be. A szerzeményezésnél felhasználják a 
könyvtárellátó (EKZ) rendszeresen megjelenő 
idegen nyelvű irodalmi ajánló jegyzékeit.

(Katsányi Sándor)

94/121
WESSELS, R.H.A.: The importance of international 
cooperation for grey literature availability = 
Alexandria. 5.vol. 1993. 3.no. 185-192.p.
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A szűk publicitású irodalom hozzáférhetővé 
tétele; a nemzetközi együttműködés fontos
sága

Adatbázis; Bibliográfiai számbavétel; Együtt
működés -nemzetközi; Hozzáférhetőség; Szűk 
publicitású anyag

Szürke irodalomnak általában a könyvesbolti 
forgalomba nem kerülő, legtöbbször speciális 
szakterület kiadványaként megjelenő dokumen
tumokat szokták nevezni. Jellemzőjük még, hogy 
viszonylag kis példányszámban látnak napvilá
got, mint például a konferenciai anyagok, intézeti 
jelentések, doktori disszertációk stb. A kiadó 
gyorsan és a lehető legkisebb költséggel szeret
ne bizonyos információkat megosztani az azo
nos érdeklődésű szakemberekkel, szervezetek
kel. Sok köztük az interdiszciplináris jellegű; a 
használóknak talán ezeket a legnehezebb fellel
niük. A dokumentumokat meglehetősen szűk 
körben terjesztik -  általában testvérintézeteknek, 
kormányszerveknek küldenek belőle, így még a 
könyvtárak számára is nehezen hozzáférhetők.

A nemzetközi adatbázisépítők közül főleg 
azok veszik a fáradságot a feldolgozásukra, me
lyek maguk is adnak ki ilyen anyagokat, és így 
tisztában vannak ezek értékévéi. Egyesek annyi
ra fontosnak tartják őket, hogy nemzeti közpon
tokat hoznak létre a könnyebb beszerzés érde
kében. Mindezek ellenére azonban a hozzáférés 
nehézségei és a magas feldolgozási költségek 
miatt bekerülésük egy-egy adatbázisba megle
hetősen esetleges.

1978-ban az Európai Közösség Tanácsa 
konferenciát szervezett, melynek témája a szür
ke irodalom volt. Ennek eredményeképpen létre
jött a SIGLE (a szürke irodalom európai informá
ciós rendszere) adatbázis az EK Tanácsának 
anyagi támogatásával. 1985-ben megszűnt ez a 
dotáció, viszont a nemzeti központok részvételé
vel megalakult a szürke irodalom hasznosításá
nak európai egyesülete, az EAGLE. Az egyesü
let tagjai Belgium, Franciaország, Németország, 
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Spanyol- 
ország és Anglia.

A SIGLE adatbázist most már a résztvevők fi
nanszírozzák, illetve egyre nagyobb mértékben 
saját bevételeiből tartja fenn magát. Jelenleg 
325 000 rekordot tartalmaz, ez évente kb. 
40 000-rel nő. Multidiszciplináris jellegű; a termé

szettudományos irodalom adatai teszik ki 23%- 
át, a társadalomtudományoké 34%-át, a műszaki 
tudományoké 30%-át és az orvostudomány-bio
lógia a 13%-át. Az Európai Közösség országai a 
BLAISE, az STN International és a SUNIST 
adatbázisszolgáltatón keresztül férhetnek a 
SIGLE-hez, mások csak az STN International ré
vén. Van azonban CD-ROM változata is, melyet 
a Silver Platter terjeszt.

Mivel egyre inkább törekednek a résztvevők 
körének és az adatbázis elérhetőségének kiszé
lesítésére, kelet-európai és skandináv országo
kat is meghívtak az adatbázisépítők közé. Ezen 
kívül együttműködést terveznek különböző adat
bázisforgalmazókkal új produktumok létrehozá
sára és terjesztésére.

A szürke irodalom fontossága és a nemzet
közi együttműködés szükségessége indokolta 
azt a konferenciát, melyet 1993 decemberére 
terveztek Amszterdamba. Azokra a kérdésekre 
keresik a választ, melyek a szürke irodalom 
kapcsán felvetődnek, például: milyen az értéke a 
„fehér” irodalomhoz képest, mekkora hányada 
jelenik meg később „fehér” kiadványként a ke
reskedelmi forgalomban stb.

(Fazokas Eszter)

94/122
MYLIK, Miroslav: Czasopisma i ksiazki religijne 
w bibliotekach = Bibliotekarz. 1993. 12.no. 
9-11.p.

Vallásos folyóiratok és könyvek a könyv
tárakban

Állomány; Közművelődési könyvtár

Részleges -  a skierniewicei vajdaságból és 
Varsóból származó -  felmérések szerint a köz- 
művelődési könyvtárak állományában az ETO 2. 
főosztályába tartozó művek igencsak minimáli
san vannak képviselve: a könyvállomány 1 %-át, 
a folyóiratállomány 3%-át teszik mindössze ki. S 
ki ne tudná: az e főosztályba sorolt művek java 
része álvallásos, laicista, ha ugyan nem ateista 
szemléletű. Egy felmérés, amely 10-10 pozitív, 
illetve negatív mű meglétét vizsgálta az állomá
nyokban, kétszer annyi negatív előfordulást re
gisztrált, mint pozitivet.
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A  10 pozitív mű, esetenként műtípus a követ
kező: Biblia (ETO jelzete: 22); az adott vallás ta
nításának hivatalos magyarázatai, pl. pápai en- 
ciklikák, zsinati iratok (262.5); az adott vallással 
kapcsolatos enciklopédiák, pl. a Katolikus encik
lopédia (282); az adott vallás történetének be
mutatása, pl. H. Sozomen: Az Egyház története 
(27); az adott vallás jegyében írt klasszikus mű
vek, pl. Szent Ágoston Vallomásai, B. Pascal 
Gondolatai; vallásoktatási segédletek, pl. kate
kizmusok (238); vallástudományi szótárak-kézi- 
könyvek, pl. Kis vallástudományi szótár (291); 
klasszikus és egyéb mitológiák, pl. R. Graves: 
Görög mítoszok, J. Parandowski: Mitológia 
(292/299); vallásfilozófiai művek (21); vallásos 
szépirodalom, lengyel irodalomból pl. A. Ka- 
mienska, J. Twardowski, K. Wojtyla, C. Milosz, 
R. Brandstaetter művei.

A negatív műtípusok közé a cikk szerzője Le
nin, Marx és Engels vallással kapcsolatos műveit 
említi mindenekelőtt, illetve azokat a Lengyelor
szágban megjelent műveket, amelyek az imént 
említett „atyák” ideológiáját sugallják.

A pozitív műtípusok közművelődési könyvtári 
jelenlétét mindenképpen erősíteni kell, különö
sen a falusi könyvtárakban, ahol az általánosan 
rossz helyzethez képest is még rosszabb a hely
zet. S azt sem szabad elfelejteni, hogy Lengyel- 
ország keresztény, sőt: majdnem színtisztán ka
tolikus állam, s így a katolikus világnézetű köny
vek könyvtári beszerzése az adófizető polgárok 
igényeivel is kvadrál.

A cikkíró végül hangsúlyozza: mindezt a vi
lágszerte általánosan elfogadott tolerancia és 
pluralizmus keretei között kell megtenni.

(Futala Tibor)

94/123
WIESNER, Margót: Der Binnenmarkt -  ein 
Etikettenschwindel? = Z.Bibliothekwes.Bibliogr. 
40.vol. 1993. 5.no. 403-417.p. Bibliogr.

Az európai egységes piac -  csak a címke vál
tozott?

Állománygyarapítás; Könyvárak; Könyvkereske
delem; Külföldi kiadvány

Az európai egységes piac kialakulásának 
kedvezőtlen hatásai a könyvtárakra. -  Szabad

áruforgalom; szándék és valóság (értéktöbblet
adó belföldi importőr esetén; kereseti adó euró
pai közösségbeli terjesztőtől való vásárlás ese
tén; importadó harmadik országból való közvet
len behozatal esetén). -  Az adminisztráció nem 
egyszerűsödött (forgalmi adó azonosító száma 
és előzetes bejelentése; belkereskedelmi sta
tisztikai adatszolgáltatás). -  A kivételes elbánás 
felszámolása és ennek végzetes következmé
nyei. -  A közművelődési könyvtárak sem kaphat
nak adómentességet? -  A könyvkereskedelem 
az egységes piac körülményei közepette (a pia
cok megnyitása; az átmeneti szabályozás kon
cepciója és megvalósítása; fix és szabad árak).

Lásd még 95, 104, 106-108, 166

Állományvédelem

94/124
KAHN, Miriam: Mastering disaster: emergency 
planning for libraries = Libr.J. 118.vol. 1993. 
21.no. 73-75.p.

Készüljünk fel a természeti csapásokra! A 
tervezés fontossága

Elemi károk; Tervezés

A tűzvész vagy az árvíz szerencsére nem 
gyakori jelenség a könyvtárak életében. Mégis 
az utóbbi időben egyre több olyan szerencsét
lenség következett be (pusztító áradás az Egye
sült Államok közép-nyugati területén, az Andrew 
hurrikán, gyújtogatások, robbantás a Világkeres
kedelmi Központban), melyek figyelmeztetnek 
arra, hogy az intézményeknek fel kell készülniük 
az esetleges katasztrófa hatásainak elhárítására.

A könyvtári gyűjtemények megmentése sok 
esetben a helyes döntést hozó, aktív könyv
tárosokon múlik. A gondosan megtervezett men
tési programot szakszerűen végrehajtó felkészí
tett személyzet tűzvész esetén például jelentős 
mértékben hozzájárulhat a károk és a helyreállí
tási költségek csökkentéséhez, a szolgáltatások 
mielőbbi újraindításához.

Felmérések szerint kevés könyvtár rendelke
zik megfelelő katasztrófa-elhárítási tervvel.
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1991-es OCLC-adatok szerint a 161 válaszadó 
könyvtárnak mindössze 19%-a rendelkezett ér
vényes tervvel, és további 17%-ban folyt az el
készítése, azaz 64% egyáltalán nem rendelke
zett mentési tervvel. Az AMIGOS Restaurátor 
Szolgálat 1992-es felmérése szerint 239 ameri
kai könyvtárból 179 nem rendelkezett kidolgozott 
katasztrófa-elhárítási tervvel, annak ellenére, 
hogy 25%-ukat 1992-ban sújtotta valamilyen ter
mészeti csapás.

Amennyiben egy könyvtár vezetése mentési 
terv elkészítését tervezi, az első feladat munka- 
bizottság alakítása, amelyben fontos szerep há
rul az állományvédelmi szakemberre. Valamennyi 
szint alaprajzán fel kell tüntetni a kijáratokat, tűz
jelzőket, tűzoltókészülékeket, valamint a tárolt 
dokumentumok jellegét. A könyvtár állományát 
fontossági szempontból csoportosítani kell. Az 1. 
csoportba azon anyagok sorolandók, amelyeket 
nem érhet víz (fényképek, cédulakatalógusok) 
valamint az intézmény működtetése szempontjá
ból fontos iratanyag. A 2. csoportba a pótolhatat
lan dokumentumok kerülnek, a 3.-ba a gyűjte
mény teljességét biztosító fontos anyagok, míg a 
4. csoportot azon dokumentumok alkotják, ame
lyek megőrzése célszerű, de nem nélkülözhetet
lenek.

Össze kell állítani a mentési egységcsoma
got, amelynek a mentési terven kívül tartal
maznia keli legalább 10 polc letakarásához ele
gendő fóliát, ollót, néhány pár gumikesztyűt és 
gumicsizmát, gázálarcokat, elemlámpákat telep
pel együtt, fényképezőgépet, valamint a kataszt
rófa esetén értesítendők és a szakértők jegy
zékét.

Tűzvész és vízkár esetén hasonló intézkedé
seket kell tenni: a víz főelzáróját el kell zárni ill. 
áramtalanítani kell az épületet. Tűz esetén ri
asztani kell és intézkedni a mentés azonnali 
megkezdéséről. Ezt követően kapcsolatba kell 
lépni a szakértőkkel és a biztosítóval. Vízkár 
esetén a nedves és száraz dokumentumok elkü
lönítése és eltávolítása, tűzvésznél a károsodott 
anyagok összecsomagolása és mentése a 
tervben meghatározott sorrendben történik. A 
sérült dokumentumok esetében felül kell vizsgál
ni a helyreállítás illetve a pótlás várható költsé
geit. Gondoskodni keli az épület helyreállításá
ról, és -  amennyiben szükséges -  a személyzet 
és a dokumentumok átmeneti elhelyezéséről, 
valamint a szolgáltatások beindításáról.

(Pappné Farkas Klára)

Feldolgozó munka

94/125
KLAUSS, Henning: Methodische und arbeits
praktische Überlegungen zur Erschliessung eines 
schriftlichen Nachlasses = Bibliothek. 17.vol. 
1993. 2.no. 205-210.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Az irodalmi hagyatékok feltárása; módszerta
ni és gyakorlati kérdések

Feldolgozó munka; Hagyaték; Szabályzat - 
könyvtári

A hagyatékok feltárásához a dokumentumo
kat rendezni, azaz strukturálni kell. Ehhez a fizi
kai kezeléshez ad a cikk irányelveket, szortírozá- 
si technikákat azoknak a tapasztalatoknak az 
alapján, amelyeket az oldenburgi tartományi 
könyvtár szerzett Hermann Schumacher köz
gazdász hagyatékának feltárása során.

(Autoref. alapján)

94/126
CHU, Clara M. -  O’BRIEN, Ann: Subject 
analysis: the critical first stage in indexing = 
J.Inf.Sci. 19.vol. 1993. 6.no. 439-454.p. Bibliogr. 
12 tétel.

Az indexelés kritikus első szakasza: a tárgyi 
feltárás

Indexelés; Kísérlet; Tárgyi feltárás

Az indexelésről szóló tanulmányok általában 
nem foglalkoznak annak első, fontos szakaszá
val, a tárgyi elemzéssel. A Kaliforniai és a 
Loughborough-i Egyetem két szaktanára közös 
kísérletet végzett 104 diák részvételével annak 
felmérésére, hogy milyen tényezők hatnak a tár
gyi elemzés gyakorlatában, mérhetők-e ezek, és 
-  osztályozási rendszerektől függetlenül -  a ka
pott eredmények általánosíthatóak-e az indexe
lés folyamatára?
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Külföldi folyóirat-figyelő

A tanulmány szerzői rövid, szakmai tudást 
nem igénylő, népszerű folyóiratcikkek témameg
határozásaival vizsgálták a tárgyi elemzés mak
ro- és mikrofolyamatait.

A kísérleti munka során az egyes fázisok ér
tékelésével egyszerre több, előre megfogalma
zott kérdésre keresték a választ: Képes-e a 
kezdő indexelő sikeresen meghatározni a doku
mentum fő témáját; Mi teszi könnyűvé a fő és to
vábbi témák kiválasztását; Milyen szereppel bír
nak a dokumentum egyes részei: a cím, a fő 
rész, a referátum, a bibliográfia a helyes témavá
lasztásban; Nehezebb-e a humán tudományi 
szövegek feldolgozása a tényszerű ismereteket 
közlőkénél; Lehet-e egy írásnak több központi 
témája, és megállapítható-e, hogy melyik a do
mináns.

A vizsgált három cikket előzetesen a szerzők 
-  szakavatott tanárok -  indexelték. Fő témájuk a 
következő volt: 1. Dél-afrikai gazdasági ter
jeszkedés Fekete-Afrika országaiban, 2. A Vé
nusz bolygó felfedezése a Magellán űrhajóval, 3. 
Személyes tapasztalatok a társadalmi és kultu
rális azonosság keresésében.

Az egyes cikkek témájának meghatározását 
követően kérdőíves felméréssel összehasonlító 
táblázatokat állítottak össze. Megállapítást nyert, 
hogy a társadalomtudományi és természettudo
mányi cikkek (1. és 2.) fő témájának meghatáro
zása jóval pontosabb és könnyebb volt, mint a 
humán tudomány körébe tartozó 3. cikké. Az 
első cikk fő témáját többségben (73%) helyesen 
választották ki, a 2., de a 3. cikknél már erősen 
megoszlottak az első és további témaválasztá
sok. Ennek oka a nem tényszerű szövegben, ha
nem a kevésbé informatív bibliográfiai eszközök
ben keresendő. A legnagyobb nehézséget (csu
pán 8% nevezte meg jól a fő témát) a 3., humán 
tárgyú, szubjektív jellegű cikkszöveg jelentette a 
kezdő indexelők részére.

A bibliográfiai eszközök (cím, alcím, referá
tum, bevezető és témakiemelések) megléte és 
információtartalma, valamint a szöveg jó tagolt
sága és világos nyelvezettel megírt fő része a si
keresség döntő tényezői voltak.

A fő és melléktémák viszonyát vizsgálva ér
dekes, hogy a 2. cikknél a 2. és a fő témát 
felcserélték a hallgatók. 29% választott helyesen 
fő témát, ugyanakkor a Vénusz bolygó felfedezé
se generikusabb témát többen (35%) nevezték 
meg. Ez esetben a szöveg tagolását jelezték na
gyobb segítségnek.

A felsorolt, kölcsönhatásban lévő tényezők ki
mutathatóan hatnak a tárgyi elemzés makro- és 
mikroszintjein, esetenként eltérő hatásfokkal.

(Bíró Júlia)

94/127
REISSER, Michael; Anforderungen an biblio
thekarische Klassifikationen bei der Verwendung 
von EDV = Bibliothek. 17.vol. 1993. 2.no. 
137-162.p. Bibliogr.

Res. francia és angol nyelven.

A könyvtári osztályozási rendszerek iránti kö
vetelmények online katalógusok és egyéb 
gépi információkeresési rendszerek esetén

Gépi indexelés; Gépi információkeresési rend
szer; Gépi osztályozás; Online katalógus; Osztá
lyozási rendszer; Tárgyszójegyzék

A dokumentumok formai és tartalmi feltárásá
nak módszereit kivétel nélkül a hagyományos 
katalógusokat szem előtt tartva fejlesztették ki. A 
számítástechnika növekvő könyvtári alkalmazá
sa szükségessé teszi a hagyományos feltárási 
módszerek kritikus vizsgálatát. A cikk a könyvtári 
osztályozást és annak alkalmazását vizsgálja a 
nyilvános hozzáférésű online katalógusokban és 
más információkereső rendszerekben. Különbö
ző osztályozási rendszereket tesztel osztályo
záselméleti szempontok alapján, hogy alkalma
sak-e a gépi rendszerekben a szokásos keresési 
funkciókra. Végül listába foglalja a tárgyszó
mutatókkal szemben támasztott követelménye
ket, amelyek az online katalógusban a verbális 
hozzáférést biztosítanák a könyvtári osztályozási 
rendszerek egyes osztályaihoz.

(Autoref.)

94/128
KRETOV, A.A.: Transliteraciá russkih tekstov 
sredstvami latinskoj grafiki: nesoversenstva i 
usoversenstvovaniá = Naucn.-Teh.lnf. 2.ser. 
1993. 7.no. 26-27.p.
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Orosz szövegek transzliterálása a latin írásje
lek eszközeivel

Transzliteráció

Az elektronikus posta térhódításával már 
nemcsak a külföldiek, hanem az orosz könyv
tárosok problémája is lett a cirill betűk átírása la
tin betűkre.

A cikk két elterjedt rendszert vet össze. Az 
egyik a Szovjet Tudományos Akadémia rend
szere (SZÁN), amely a fonémának a szóban el
foglalt helyét is figyelembe veszi az átírásnál, így 
ötvözi a transzliteráció és a transzkripció elveit. 
Az ISO-átírás tisztán transzliteráció, azaz egy 
betűnek egy másikat feleltet meg (LIN-LOUT-elv 
= letter in -  letter out).

A leginkább problematikus a SZAN-átírás az 
orosz x és m; átírásánál, amelynek nem egy, ha
nem két betűt feleltet meg (eh, illetve se).

Az ISO-átírást nagyon jól lehet alkalmazni a 
gépi transzliterációnál, bár ebben is vannak kö
vetkezetlenségek. Nyelvészeti szempontból a 
magánhangzók átírását nem tartja a szerző kö
vetkezetesnek, illetve alapvetően elhibázott a m 
átírása a f  jellel. Az ISO-átírás minden egyszerű
sége és kényelmessége ellenére sem alkalmas 
az orosz szövegek átírására és elektronikus for
mában való küldésére az Interneten, hiszen a 
diakritikus jelek (ékezetek) nem továbbíthatók.

A szerző az elektronikus posta számára új 
átírási rendszert javasol, amely néhány esetben 
kétjegyű betűt tartalmaz, hasonlóan a SZAN- 
hoz, nem veszi figyelembe a betű pozícióját, ha
sonlóan az ISO-hoz, és néhány mássalhangzó 
esetében pedig a nyelvészeti megközelítéstől 
független grafikai elvet ajánl. (A cikk végén közli 
a javasolt átírási táblázatot.)

(Rácz Ágnes)

Katalógusok

Lásd 127

Információkeresés

94/129
DIERIG, Thomas: Vom Katalogisierungsverbund 
zum „Gopher-Betreiber” = Bibliotheksdienst. 
27.VOI. 1993. 10.no. 1519-1526.p.

A közös katalogizálástól a gopherrel való 
üzemelésig

Gépi információkeresés; Gépi könyvtári hálózat; 
Szoftver

A Délnyugat-német könyvtári hálózat (SWB) 
1983-ban alakult katalogizálási együttműködés
ként. Azóta is jól működik, a könyvtáraknak átla
gosan csak a művek 20%-át kell maguknak fel
dolgozniuk.

A hálózat adatbázisát több lépcsőben tették 
országosan ill. világszerte hozzáférhetővé: elő
ször külső résztvevők számára (már 1983-ban), 
majd az egyetemi számítógép-hálózatok számá
ra, 1992-ben az Interneten keresztül, végül 1993 
augusztusától saját gopher közvetítésével.

A gopherrel sikerült kiküszöbölni az Internet 
FTP-szolgáltatásainak nem kifejezetten haszná
lóbarát kommunikációs nyelvét is.

Az SWB gopherjének főmenüje a következő:
1. rész:
Információk/publikációk (szolgálati használat

ra, a könyvtárosok számára)
-  A Délnyugat-német könyvtári hálózat 

(közhasznú tudnivalók, publikációk refe
rátumai -  a teljes szövegek az FTP szer
verről lehívhatók)

-  Egyéb hálózatok/könyvtárak minervája
-  Könyvtárügyi publikációk (más források

ból)
2. rész:
Információs rendszerek (a könyvtárosok és a 

végfelhasználók számára)
-  Bibliográfiai adatbázisok (hálózati és 

nemzeti könyvtári katalógusok, bibliog
ráfiai hálózatok, nemzeti bibliográfiák a 
világ minden részéről)

-  Információs rendszerek világszerte
-  Gateway szolgáltatások (FTP, Archie, 

Veronica, stb.)
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Külföldi folyóirat-figyelő

Esetleg még: elektronikus könyvek és elek
tronikus folyóiratok.

(Hegyközi Ilona)

94/130
DAVIES, J. Eric -  PRICE, Sandra: The 
information cornucopia. Evaluating the integrated 
information workstation concept. Theory and 
practice = FID News Bull. 43.vol. 1993. 10.no. 
234-241.p. Bibliogr. 18 tétel.

Az információs bőségszaru. Az integrált in
formációs munkaállomás koncepciójának ér
tékelése. Elméleti és gyakorlati kérdések

CD-ROM; Hardver; Kísérlet; Online információ- 
keresés; Szoftver; Terminál

A BLRDD és az Engineering Information Inc. 
által támogatott program keretében a loughbo- 
rough-i műszaki egyetem könyvtárában arra 
akartak választ kapni, hogyan működik és ho
gyan értékelhető egy integrált információs mun
kaállomás egy olyan felsőoktatási könyvtárban, 
amelyben vannak már megszokott információs 
szolgáltatások, és viszonylag felkészültek a 
használók.

Az információs munkaállomás az egy operá
tor számára egy adott feladathoz szükséges 
eszközökkel felszerelt terminál vagy PC. Hagyo
mányosan külön állomáson dolgoztak a külön
böző feladatokat végző könyvtárosok és a 
használók, és a funkciók között nem volt „átjá
rás”. Az integrált munkaállomás ezzel szemben 
az összes funkciót (azonosítás, kiválasztás, ren
delés, szállítás, kezelés, kinyomtatás, alkalma
zások) egyetlen -  önálló vagy hálózatba kapcso
lódó -  munkahelyről elérhetővé teszi.

Az egyetem integrált információs munkaállo
mása a következő modulokból állt:

-  CD-ROM keresés a Compendex plus adat
bázisban vagy bármely más Dialog lemezen,

-  CD-ROM keresés az El Page One, helyi, 
current contents jellegű forrásban,

-  online keresés adatbázisokban,
-  Ei Order, hivatkozásjegyzék dokumentum

rendeléshez,
-  Ei View, elektronikus úton nyert dokumen

tumok kezelése, kinyomtatása,

-  faxolási lehetőség bármely kívánt munkaál
lomásra további kezelés céljából.

Ezek DOS, illetve Microsoft Windows környe
zetben működnek. A rendszert 1990/91-ben állí
tották fel, ekkor készültek -  és azóta is készül
nek -  a segédletek a használatához.

A munkaállomás vizsgálatához 37 oktatót vá
lasztottak ki, akik a munkaállomáson végeztek 
keresést, majd egy könyvtáros az eredményt -  
szintén a munkaállomáson -  összevetette az ál
lománnyal, szükség esetén könyvtárközi kérése
ket továbbított, így biztosította a keresett doku
mentumokat. A keresés lehetőségét később ki
terjesztették.

A mérnöki és kémiai tanszék munkatársai vé
gezték a legtöbb keresést. A használók többsé
ge a természetes nyelvű indexet használta a leg
többet, kevesen választották a szerző nevét elé
rési pontként. A használóknak több, mint a fele 
csak egyféle keresést végzett, vagyis sajnálato
san nem használják ki a rendszer valamennyi le
hetőségét. Ezen talán jobb felkészítéssel lehetne 
segíteni.

A használóknak egyharmada vette igénybe a 
nyomtatott és elektronikus segédleteket. A fel
használók nagy többsége egyedül, közvetítő nél
kül szeret keresni és az a véleménye, hogy az 
adatbázisokban könnyű a keresés, gyorsabb és 
pontosabb egy specifikus téma keresése egye
dül, több időt tölthet a böngészéssel.

A használók kissé túlbecsülik saját keresési 
készségeiket. Kiderült, hogy a rendszert és a ke
resési technikákat jobban ismerő személyzet tá
mogatásával jelentősen növelhető a visszakere
sett releváns tételek száma. A tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a dokumentumrendelés és ren
delkezésre bocsátás terén vannak feszültségek.

A jövőre nézve nagyszabású terveik vannak. 
Nemzetközi hálózatban szeretnének működni, 
amely nemcsak az adatbázisok használatát tenné 
lehetővé, hanem a dokumentumok teljes szöve
gének elektronikus közvetítését, újságok elektro
nikus terjesztését és a használók közötti kom
munikációt is.

A kísérleti munkaállomás messzebb mutató 
problémákat is felvet. A rendszernek a dokumen
tumok azonosítása helyett azok kézbevételét, a 
hozzáférhetőséget kell biztosítania, ehhez pedig 
javítani kell a dokumentumszolgáltatást. Az in
tegrált információs munkaállomás nemcsak 
könyvtári kellék, ott kell lennie minden irodában, 
laboratóriumban stb., ennek feltételei pedig ko
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moly forrásokat igényelnek. Az új, egyre össze
tettebb, kifinomultabb rendszerek létrehozásakor 
a használhatóságnak, az átláthatóságnak kell fő
szerepet játszania.

(Orbán Éva)

94/131
WISSMANN, Christian: Techniques of data 
retrieval for scientometric research in the ISI 
citation indexes = J.Inf.Sci. 19.vol. 1993. 5.no. 
363-376.p.

Visszakeresési technikák az ISI hivatkozás
mutatóiból, tudománymetriai vizsgálatok szá
mára

Gépi információkeresés; Hivatkozásmutató; Szoft
ver; Tudománymetria

A cikk a DIMDI, az STN, a DIALOG és az 
ORBIT adatbázis-szolgáltatók és az ISI CD- 
ROM visszakeresési szoftverének felhasználha
tóságát vizsgálja a Citation Index adatbázisaiban 
végzett tudománymetriai vizsgálatok céljaira. A 
publikációk és a hivatkozások gyakorisági meg
oszlása, a közös szerzőség és a közös hivatko
zások elemzése és a bibliográfiai párosítás 
módszere szerepel a példákban. A cikk ismerteti 
az online Citation Index használatával kapcsola
tos gyakorlati problémákat is.

(Autoref.)

94/132
MEADOW, Charles T. -  WANG, Jiabin -  
STAMBOULIE, Mánál: An analysis of 
Zipf-Mandelbrot language measures and their 
application to artificial languages = J.Inf.Sci. 
19.VOI. 1993. 4.no. 247-257.p. Bibliogr. 19 tétel.

A nyelvek Zipf-Mandelbrot-féle kvantitatív je l
lemzőinek elemzése és alkalmazásuk a mes
terséges nyelvekre

Információkereső nyelv; Nyelvészeti kérdések

A szavak gyakorisági megoszlásának vizsgá
latát a nyelvtudományban már egy ideje alkal
mazzák és gyakran használják az informatikai

kutatásokban is, például a kulcsszavak előfor
dulásának becslésére vagy a szó jelentőségé
nek kiszámítására előfordulásának gyakorisága 
alapján. A cikk a gyakorisági vizsgálat egy bizo
nyos aspektusának, a Zipf-törvénynek történeti 
áttekintését adja. Ezt explicit formában tulajdon
képpen E.U. Condon fogalmazta meg elsőként, 
majd később B. Mandelbrot módosította. A cikk a 
Mandelbrot-féle paraméterek használatát vizs
gálja a nyelvek és a nyelvhasználat területén. 
Javasolja e paraméterek felhasználását a mes
terséges (parancs-) nyelvek jellemzésére, illetve 
arra, hogy a számítógépes interfészek a haszná
lókkal azok hátterét és készségeit figyelembe 
véve tudjanak kommunikálni.

(Autoref.)

Lásd még 127

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

94/133
HOFFMANN, Hilmar: Projekte zur Leseförderung. 
Was tut die Stiftung Lesen für Bibliotheken? = 
Buch Bibi. 45.V0I. 1993.12.no. 980-981 .p.

Programok az olvasás támogatására. Mit tesz 
az Olvasás Alapítvány a könyvtárakért?

Alapítvány; Irodalompropaganda

A Stiftung Lesen (Olvasás Alapítvány) mint
egy 50 különböző projekt keretében kínál a 
könyvtáraknak programokat, melyek egyrészt a 
könyvtárak olvasásra nevelő tevékenységét 
könnyítik meg, másrészt hatékonyabb PR-mun- 
kát és a használókkal jobb együttműködést 
tesznek lehetővé. Az Alapítvány általános célja 
az olvasáskultúra minél szélesebb körű, főként a 
gyermekek és fiatalok számára történő népsze
rűsítése.

A több mint 300 olvasóklub feladata többek 
között a gyermekek és fiatalok megismertetése a 
könyvtárral. Vonzó szabadidős programokat 
szerveznek, melyeknek keretében játékos for
mában irányítják a gyermekek figyelmét az olva
sásra. Megfelelő irányítással a fiatal olvasóklub
tagok ráébredhetnek arra, hogy az olvasás a
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Külföldi folyóirat-figyelő

kommunikációs készséget segítő, a tapasztala
tokat gazdagító-elmélyítő tevékenység. Az olva
sóklubok könyvkínálata szándékosan nem túl 
bőséges, mivel a helyi könyvtárak megismerése 
minden klub egyik fő programja. A klubok isko
lákban, ifjúsági központokban vagy közvetlenül a 
könyvtárakban működnek. A Stiftung Lesen 
szerződést köt a klubok vezetőivel és rendelke
zésükre bocsát egy kisebb könyvgyűjteményt.

Az Alapítvány évente „Könyvtavasz” elneve
zéssel országos olvasásfesztivált rendez. Több 
mint 1500 városban és faluban összesen 8000 
rendezvényt szerveznek, melyeknek előkészíté
séhez, lebonyolításához és finanszírozásához 
az Alapítvány brosúrája nyújt útmutatást.

Több európai országra kiterjedően már négy 
év óta folyik a „Könyvtavasz” keretében indult, 
népszerű szerzőkeresési játék, amelyre csak 
Németországból évente 50-60 ezer megfejtés 
érkezik az Alapítványhoz. A jelentkezési lap egy 
tarka posztert is tartalmaz, amelyen híres ifjúsági 
regények motívumai találhatók. A hátoldalon 
lévő útmutatások segítségével a gyerekeknek ki 
kell nyomozniuk a szerzőt, a címet és az egyik 
főszereplőt. Természetesen olyan irodalmi mű
vet választanak, amely az összes résztvevő or
szágban forgalomban van. A kérdések nem min
dig könnyen megválaszolhatók, ezért a gyerekek 
a család, a baráti kör, a tanárok és könyvtárosok 
segítségét is igénybe vehetik. Ezzel a szervezők 
a könyvekről való beszélgetésre szeretnék 
ösztönözni a résztvevőket.

A Stiftung Lesen évek óta együttműködik a 
televízióval, hogy a nem olvasókhoz olyan mé
diumon keresztül szóljon, amely valóban eléri 
őket. A televíziós szerzőkkel és szerkesztőkkel 
együtt az irodalom népszerűsítésének új formáit 
keresik a gyermekek és fiatalok számára. Ennek 
egyik példája az osztrák televízió által készített 
könyvmagazin, a „Folytatása nincs”, amelyet a 
német televízió is havonta sugároz. Ebben a ha
gyományos könyvismertetéseken kívül mindig 
szerepel két ifjúsági könyv játékfilmváltozata, 
melyeket azonban a legizgalmasabb résznél ab
bahagynak. Ezután a műsorvezető a könyvhöz 
irányítja a kíváncsiakat: a hatás statisztikailag bi
zonyított, nemcsak a könyvesboltokban, hanem 
a könyvtárakban is rendkívül megnő az érdeklő
dés a bemutatott könyvek iránt.

Az Alapítvány forgalmaz olyan videokazettá
kat is, melyek hat-hat megfilmesített könyv 
összefoglalását tartalmazzák. Ezeket nemcsak a
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pedagógusok hasznosíthatják jól a tanításban, 
hanem a könyvtárak is a fiatalokkal kapcsolatos 
munkájukban. Annak érdekében, hogy a könyv
tárak még a televízióadás előtt tájékozódhassa
nak a bemutatandó könyvekről, kívánságra az 
Alapítvány megküldi a hozzájuk tartozó posztert.

(Feimer Ágnes)

94/134
TERESIN, V.I.: Rukovodstvo cteniem? Net, 
bibliotecnaä pedagogika sotrudnicestva = 
Naucn.Teh.Bibl. 1993. 7.no. 43-54.p. Bibliogr. 11 
tétel.

Olvasásirányítás? Nem, könyvtári együtt
működési pedagógia

Könyvtárpedagógia; Olvasásra nevelés

A „szovjet könyvtártudomány” számos tanítá- 
sának-állításának vitatása folyik. Közéjük tartozik 
az olvasásirányításról szóló tan. Egyesek, közü
lük is főként A. N. Vaneev szerint az olvasás
irányításnak továbbra is helye van a könyvtári 
munka eszköztárában, annál is inkább, mivel el
méletét, mindenekelőtt N. A. Rubakinnak kö
szönhetően már a forradalom előtt kimunkálták.

A tények makacs dolgok: az olvasásirányítás 
elmélete valóban már a forradalom előtt meg
született, és senki sem vonja kétségbe: őszinte 
értelmiségi aufklárizmusból. Ám az is igaz, hogy 
ez az elmélet Jól jött” a forradalom utáni évtize
dek bolsevik propagandájának, ui. jegyében gát
lás nélkül lehetett manipulálni az egész szovjet 
könyvtárügy működését. Pl. a Lenin Könyvtárét 
is, hiszen közismert az Oroszországi Föderáció 
Kulturális Minisztériuma Könyvtári Főosztályát 
vezető E. I. Kuz’minnak 1990-ből származó kije
lentése: a Leninka „az olvasás fölötti állami cen
zorként funkcionál” .

így hát nem ildomos védeni -  még az ellent
mondásos elmélet „atyja”, Rubakin mögé bújva 
sem -  az olvasásirányítást, amely az állomány
építés tekintetében is sajnálatosan maradandó 
nyomokat hagyott a volt szovjet könyvtárakban.

Tudni keli: kétféle pedagógiai elmélet és gya
korlat van, egyfelől az autoritativ, másfelől az 
együttműködésen alapuló. Az olvasásirányítás 
pedig az autoritativ, tehát a mindenképpen elve
tendő irányzatok közé tartozik. Az együtt
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működésen alapuló pedagógiáé a jövő -  állítja 
helyesen I. A. Mejfis. Neki csak abban nincs igaza, 
hogy szkeptikus e pedagógia könyvtári alkalma
zását illetően. Ő ui. e pedagógia alkalmazását, 
azaz a személyiség szocializációját más társa
dalmi intézményeknek engedi át, s a könyvtárat 
az iménti intézmények tevékenységét kiszolgáló 
intézménynek tartja csak.

A cikk szerzője a fentieket követően így fog
lalja össze nézeteit: „Én korántsem csak az »ol
vasásirányítás« fogalmával szemben lépek fel 
aktívan, hanem az »olvasó kiszolgálása« fogal
mával szemben is. Az ok: az első folyamat a 
könyvtárost (mégha meggyőződése szerint ne
mes célból is) diktátorrá teszi az olvasóval szem
ben, a második ezzel szemben az olvasót teszi 
diktátorrá, a könyvtárost pedig szolgává. Nekünk 
meg kell szabadulnunk mindattól, ami idejét múl
ta, és ki kell munkálnunk az új társadalom új 
könyvtárainak új metodológiai alapjait.”

(Futala Tibor)

Kölcsönzés

94/135
KETLEY, Peter: Circulation functions within 
OPAC: self-issue and self-renewal at Bradford 
University Libary = VINE. 92.no. 1993. 7-11 .p.

Kölcsönzési funkciók az online katalógusok
ban. A kölcsönzés és a hosszabbítás önálló 
intézése az olvasók által a Bradford Egyetem 
könyvtárában

Integrált gépi rendszer; Kölcsönzés -számítógéppel

A felsőoktatási könyvtárak pénzügyi ne
hézségei mellett a velük szemben támasztott 
szolgáltatási követelmények egyre növekednek. 
E probléma megoldását minden olyan automati
zálási megoldás segíti, amely levesz valamennyi 
terhet a személyzet válláról. Ezért a Bradfordi 
Egyetemi Könyvtár, amely 1989 óta a McDonnel 
Douglas Information Systems URICA nevű szá
mítógépes rendszerét használja, 1990-ben azzal 
az igénnyel fordult a vállalathoz, hogy a szoftvert 
bővítse ki olyan önkiszolgáló lehetőségekkel,

amelyek segítségévei az olvasók saját maguk 
hosszabbíthatják meg a lejárati dátumokat, illet
ve kölcsönözhetik ki a könyveket.

Elsőként az olvasói hosszabbítást vezették 
be, mert ez a funkció nincs összefüggésben a 
könyvtár lopásgátló biztonsági rendszerével. Az 
olvasó, miután begépelte azonosító adatait, 
megjelenítheti a nála lévő könyvek jegyzékét, 
majd a szükséges könyveket -  amennyiben 
nincs rájuk előjegyzés -  az „R” funkció segítsé
gével meghosszabbíthatja. Ez az lehetőség 
nemcsak a könyvtár épületében, hanem az 
egyetemi hálózat többi terminálján is rendelke
zésre áll, tehát a könyvtár zárva tartása idején is 
használható. Népszerűségét mutatja, hogy a 
használat egy éve alatt az olvasói hosszabbítá
sok az összes hosszabbításnak több, mint felét 
tették ki.

Az önkiszolgáló kölcsönzés megoldása már 
nagyobb problémát jelentett. Mivel a könyvtár lo
pásgátló rendszere úgy működik, hogy a köny
vek aktivizált állapota állandó, minden egyes ki
kölcsönzött könyvet a kijáratnál egy munkatárs 
sajátkezűleg vitt át az érzékelési zónán, miköz
ben a kísérőcédulára bélyegzett dátum alapján 
ellenőrizte a kölcsönzés helyességét. A problé
ma az volt, hogy ha az olvasó maga kölcsönzi ki 
a könyvet, hogyan lehet majd az ellenőrzést vég
rehajtani a kijáratnál, lejárati dátum nélkül. A lejá
rat automatikus rögzítésére különféle módsze
rekkel próbálkoztak, de végül az olvasókra bíz
ták, hogy ők írják be a dátumot a megfelelő 
helyre. A kijáratnál ezután mind a könyv azonosító 
számát, mind a dátumot szkennerrel ellenőrzik.

A kölcsönző adatainak biztonsága veszélybe 
kerülhet, ha az illető a saját kölcsönzési nyilván
tartásából nem „lép ki”, mert ilyenkor bárki hoz
záírhat valamit a rekordjához. Ezt a problémát 
úgy oldották meg, hogy az olvasó belépése után 
egy bizonyos idő elteltével a rendszer automati
kusan kilép ebből a funkcióból. A használói inter
fész barátságos: figyelmeztet, hogy a kikölcsön- 
zendő könyv meglétét ne csak a katalógusban, 
hanem a polcon is ellenőrizzék, s arra is felhívja 
a figyelmet, ha egy további könyv azonosítójá
nak beírásával az olvasó már túllépné az enge
délyezett mennyiséget. Az olvasói kölcsönzés 
mégsem olyan népszerű, mint a hosszabítás: az 
összes kölcsönzésnek csupán 18,6%-át teszi ki. 
Ezért a jövőben a rendszert a terminálokhoz 
csatolt szkennerek útján (így az olvasónak nem 
kell a könyv azonosítóját kézzel begépelni), vala
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mint színes, grafikus opciók kínálatával még 
vonzóbbá kívánják tenni.

(Novák István)

94/136
FOUTY, Kathleen G.: Online patron records and 
privacy: service vs. security = J.Acad.Librariansh. 
19.VOI. 1993. 5.no. 289-293.p.

Az olvasókra vonatkozó adatok titkossága az 
online kölcsönzési nyilvántartásokban; a 
szolgáltatás és az adatvédelem konfliktusa

Adatvédelem; Kölcsönzés számítógéppel; Olva
sók nyilvántartása; Online üzemmód

Az online kölcsönzési rendszerek használata 
felveti a használói adatbázisokban lévő informá
ciók titkosságának kérdését. A cikk ezeket a kér
déseket vizsgálja és módszereket javasol a 
könyvtárak számára, hogyan segíthetik a bizal
mas kezelést, köztük olyan „offline” módszere
ket, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhatalma
zással nem rendelkező személyzet is megfelelő 
szolgáltatást nyújthasson, anélkül, hogy megsér
tené az adatvédelmi intézkedéseket.

(Autoref.)

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

94/137
SCHROEDER, Antje: TIBQUICK -  der 
schnellste Weg zur Fachliteratur = ABI-Tech. 
13.VOI. 1993. 3.no. 181-188.p.

Res. angol nyelven.

A TIBQUICK program

Elektronikus posta; Kísérlet; Könyvtárközi 
kölcsönzés -számítógéppel; Másolatszolgáltatás

A német Szövetségi Kutatásügyi és Műszaki 
Minisztérium által támogatott TIBQUICK prog
ram keretében („Az országos irodalmi ellátás

gyorsítása a modern technika révén”) a hanno
veri Műszaki Tájékoztatási Könyvtárban (TIB), 
amely a műszaki tudományok országos szak- 
könyvtára, különböző eljárásokat dolgoztak ki 
arra, hogy erőteljesen csökkentsék a dokumen
tumok megrendelésének és szolgáltatásának 
időigényét. Mindenekelőtt az online megrendelé
si munkafolyamatban igyekeztek javulást elérni, 
különösen a sürgős megrendelések esetében. A 
dokumentumszolgáltatás további gyorsítására a 
TIB tervezi egy nagyteljesítményű digitális máso
ló és dokumentumszolgáltató rendszer kialakítá
sát.

(Autoref.)

Lásd még 107-108

Dokumentációs eljárások és termékeik

94/138
SALOMONSEN, Annika: The European national 
libraries cooperative project on CD-ROM: 
results, experiences and perspectives = 
Alexandria. 5.vol. 1993. 3.no. 193-200.p.

Európai nemzeti könyvtárak együttműködési 
programja a nemzeti bibliográfiai adatok CD- 
ROM-os cseréje terén; eredmények, tapasz
talatok, lehetőségek

CD-ROM; Együttműködés -nemzetközi; Géppel 
olvasható katalógusadatok szolgáltatása; Nem
zeti bibliográfia; Nemzeti könyvtár

1989-ben Dánia, Franciaország, Németor
szág, Olaszország, Hollandia, Portugália és az 
Egyesült Királyság nemzeti könyvtárai együtt
működésbe fogtak annak vizsgálatára, hogy a 
CD-ROM mennyire alkalmas a nemzeti bibliog
ráfiai adatok terjesztésére és használatára. A 
program, amely tíz jól kezelhető alprogramra ta
golódott, 1990 januárjában indult. Egyik jelentős 
eredménye annak a tervezetnek az összeállítá
sa, amely a bibliográfiai adatok közös kereső in
terfészének követelményeit tartalmazza, négy 
használói csoport (a gyarapító, a feldolgozó, a 
tájékoztató könyvtárosok és a végfelhasználók) 
igényeit szem előtt tartva. Másik jelentős ered
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mény egy kísérleti CD-ROM (The Explorers) elő
állítása, UNIMARC formátumban, amely dán, 
olasz, holland és portugál nemzeti bibliográfiai 
rekordokat tartalmaz. Egyéb jelentős termékek 
még a MARC-UNIMARC konverziós táblák és 
egy többnyelvű interfész.

(Autoref.)

Lásd még 103, 121, 161

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

94/139
KNIFFEL, Leonard: You gotta have Gerber-Hart: 
a gay and lesbian library for the Midwest = 
Am.Libr. 24.vol. 1993. 10.no. 958-960.p.

A homoszexuális irodalom tudományos 
szakkönyvtára a Gerber-Hart Library

Szakkönyvtár; Szexuális kérdések -irodalomban

Nem maradtak fenn dokumentumok, ezért 
kevesen tudják, hogy pusztán homoszexualitá- 
suk miatt 15 ezer férfit pusztítottak el a náci kon
centrációs táborokban. A homoszexuálisok éle
tének más emlékeit sem őrizték a könyvtárak, le
véltárak. Ezért alapították 12 évvel ezelőtt a két 
homoszexuális aktivistáról elnevezett chicagói 
Gerber-Hart Könyvtárat és Levéltárat, és ehhez 
hasonlóan még 80 gyűjteményt az Egyesült Álla
mokban és Kanadában. Ezek a nyilvános ma
gángyűjtemények hivatottak a homoszexualitás- 
sal kapcsolatos dokumentumokat -  tudományos 
munkákat, erotikus irodalmat, AIDS-betegek sze
mélyes vallomásait, feljegyzéseit stb. -  gyűjteni, 
szolgáltatni.

Fontos feladatuknak tekintik a félelemmel és 
tudatlansággal övezett homoszexualitás törté
netének dokumentálását, a homoszexualitással 
kapcsolatos ismeretek terjesztését, a kutatás 
elősegítését. Az AIDS-betegek személyes fel
jegyzéseit nemcsak tudományos szempontból, 
hanem a tragikus egyéni sorsok megörökítése 
miatt is értékesnek tartják, és az AIDS ellen küz
dő nem homoszexuálisok is érdeklődnek az 
anyag iránt.

A homoszexuális használók, a homoszexuali
tás iránt érdeklődők gyakran előítéletekbe ütköz
nek, vagy egyszerűen nem találnak megfelelő 
anyagot a közkönyvtárakban. Ennek a homosze- 
xualitásról kialakított téves felfogás az oka. A 
Gerber-Hart gyűjteményben homoszexuális ön
kéntesek dolgoznak, akik igyekszenek a máshol 
ki nem elégíthető használói igényeknek elébe 
menni, és megértéssel fordulnak olvasóik felé. 
Bátorítják őket abban is, hogy más közműve
lődési és tudományos könyvtárakban folytassák 
kutatásukat. Számos dokumentumnak -  folyói
ratoknak, videofelvételeknek, a homoszexuálisok 
jogaiért folytatott küzdelem eszközeinek stb. -  
egyedüli őrzői. Utódok nélkül -  vallják -  a könyv
tár az egyik lehetősége annak, hogy a homosze
xuálisok történetét továbbörökítsék a következő 
generációknak, és erre vágynak is, amint ezt az 
idős homoszexuálisok adományai bizonyítják.

(Orbán Éva)

94/140
AMBROSY, Katja -  HÜBNER, Manuela -  JAMIN, 
Christian: Elektronischer Blindenarbeitsplatz in der 
Universitätsbibliothek Freiburg = Bibliotheksdienst. 
27.VOI. 1993.11.no. 1736-1741 .p.

Számítógépes munkahely vakok számára a 
freiburgi egyetemi könyvtárban

Egyetemi hallgató; Terminál; Vak olvasó

A freiburgi egyetem pszichológiai intézetének 
rehabilitációs pszichológusai azt vizsgálták, ho
gyan lehetne vak egyetemi hallgatók számára az 
önálló irodalomkeresést és -feldolgozást lehető
vé tenni. Az eddigi legfontosabb segítség a va- 
kdk számára a kazettára felvett szöveg volt, az 
ezzel való munka azonban rendkívül időigényes, 
és a rögzített szövegek választéka minden szak
területen korlátozott.

Sok szöveg Braille-írással is hozzáférhető, de 
nemcsak az volt a cél, hogy vakok számára olvas
hatóvá váljanak a szövegek, hanem az is, hogy a 
látó társaikkal való közös munkát elősegítsék.

A freiburgi projekt keretében egy éven ke
resztül látássérült és vak használók (22-től 81 
évesig) különböző, vakok számára készült olva
sóberendezéseket próbáltak ki. A tanulmány cél
ja az volt, hogy lehetővé tegyék az önálló iroda-

318 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

lomkeresést és technikai eszközök segítségével 
a nem vizuális módon történő irodalomkutatást 
megkönnyítsék. A projekt, melynek megvalósítá
sa különböző szervezetek adományainak és a 
freiburgi egyetem anyagi támogatásának kö
szönhető, sikeres volt, és a vakok számára kia
lakított munkahely az egyetemi könyvtár állandó 
berendezésévé vált. Két gyakorló egyetemi hall
gató vállalta a vak könyvtárhasználók segítését.

A berendezés alapját egy szkenner és be
széd-output képezi. A másolási folyamathoz ha
sonlóan a szöveg egy üveglemezre kerül. Egy 
„fénysorompó” felismeri a lemásolt betűket és je
leket, amelyeket azután a beszéd-output mester
séges hangja olvas fel. A munkát megkönnyíti, 
hogy minden lépést akusztikus visszajelzés kí
sér. Lehetőség van a szöveg tagolására, a szö
vegen belül jelölések alkalmazására stb. A be
rendezést személyi számítógéphez kapcsolva a 
„letapogatott” szöveg szövegszerkesztővel fel
dolgozható. Egy elektronikus Braille-sor a képer
nyőszöveget ismét Braille-írásra alakítja. A bil
lentyűzet bővítéseként a Braille-sor segítségével 
a szöveg olvasható és feldolgozható. A berende
zéshez két nyomtató (mátrix- és normál) tartozik.

A berendezés elhelyezése komoly gondot 
okozott: a szövegolvasás nem zavarhatta a 
könyvtár többi használóját. Ezért egy könnyen 
megközelíthető külön helyiséget biztosítottak e 
célra.

A használók különböző életkornak, így szá
mítógépes ismereteik szintje sem azonos. A két 
patronáló munkája ezért igen sokrétű: gyakran 
bibliográfusok és adatbázis-előállítók segítségét 
is igénybe veszik, de néha az adatfeldolgozás 
első lépéseit is nekik kell elmagyarázniuk a 
használóknak.

A rendszer bizonyára még továbbfejleszthető. 
Először például lemezkönyvtár kialakítását terve
zik. Jelenleg kazettafelvétel készül a freiburgi 
egyetemi könyvtárról: az épületről, a megköze
lítés módjáról, a látáskárosultak számára tájéko
zódási pontokról és a könyvtár speciális gyűjte
ményeiről. Más elektronikus tárolóeszközök (pl. 
CD-ROM-ok) alkalmazását is tervezik. Felveszik 
a kapcsolatot a látáskárosultak intézményeivel 
annak érdekében, hogy a könyvtárban a vakok 
számára kialakított munkahely optimálisan ki
használható legyen.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 120

TÁJÉKOZTATÁSI REND
SZEREK

Általános kérdések

94/141
ROWLEY, J.E.: Information systems
methodologies: a review and assessment of their 
applicability to the selection, design and 
implementation of library and information 
systems = J.Inf.Sci. 19.vol. 1993. 4.no.
291-302.p. Bibliogr. 20 tétel.

Információsrendszer-alkotási módszerek; át
tekintésük és vizsgálatuk a könyvtári és tájé
koztatási rendszerek kiválasztása, tervezése 
és megvalósítása szempontjából

Adatbázis; Gépi információkeresési rendszer; 
Rendszerelemzés; Rendszerszervezés

A rendszerek sikeres megvalósításához elen
gedhetetlen egy szervezett rendszerelemzési és 
tervezési program. A rendszeralkotási módsze
reket azért fejlesztették ki, hogy az információs 
rendszerek tervezésében, elemzésében és ter
veiben elősegítsék a rendszerszemléletű megkö
zelítést. A cikk röviden áttekinti a rendszeralko
tási módszereket a hagyományos megközelítés
től kezdve, a strukturált „kemény” és „puha” 
módszereket is beleértve. E módszerek ismerte
tik a programok fázisait és lépéseit, és az elem
zés és tervezés során segítségképpen felhasz
nálható eszközöket és technikákat. Különösen 
alkalmasak szoftver, adatbázisok és hardver
konfigurációk tervezésére. A könyvtári és infor
mációs menedzserek ritkán vesznek részt a 
rendszerek megtervezésében. Egyre inkább 
csak kiválasztják a iegmegfelelőbb rendszert 
vagy szoftvercsomagot, és aztán kialakítják a 
hardver-konfigurációt és a rendszert az adott al
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kalmazáshoz. Ez az a szerep, amelyet más 
szakterületek menedzserei is egyre inkább betöl
tenek.

A cikk áttekinti a rendelkezésre álló informá- 
ciósrendszer-alkotási módszerek alkalmazható
ságát a könyvtári rendszerek esetében.

(Autoref.)

94/142
HERGET, Josef: The transition process to a free 
market economy: a case study of information 
resource units in East Germany = J.Inf.Sci. 
19.VOI. 1993. 6.no. 467-472.p.

A piacgazdaságra való áttérés hatása a volt 
NDK tájékoztatási intézményeire

Fenntartó; Gazdálkodás -könyvtárban; Költség- 
vetés; Marketing; Tájékoztatási intézmény; Üze
mi tájékoztatási központ

Az NSZK új tartományaiban a piacgazdaság
ra való áttérést célzó gazdasági szerkezetváltás 
erősen érinti a vállalatok információs részlegeit 
is. 1991 júniusában kérdőíves felmérést végez
tek az információs részlegek körében, amelynek 
során a következő kérdéscsoportokra gyűjtöttek 
adatokat: szervezeti felépítés, problémás, ill. si
keres tevékenységek, pénzügyi mechanizmu
sok. A kérdések olyan szerkezeti tulajdonságok
ra tértek ki, mint intézménytípus/profit-orientáció, 
a személyzet létszáma, szolgáltatások, költség- 
vetés és forgalom. A volt kelet-német informá
ciós egységek piacgazdasági váltása modellnek 
is tekinthető, amely egész Kelet-Európa gazda
sági átalakulását tükrözi. Ezért a felmérés nem 
csupán tapasztalati adatokat nyújt, hanem segít
séget is ad a sikeres átalakulás előmozdításá
hoz szükséges lépések megtételéhez.

(Autoref.)

Hálózatok, regionális rendszerek

Lásd 92-93, 105, 109, 129, 162, 167, 169-171

Közgazdasági tájékoztatás

94/143
COCHRAN, Elissa M. -  STAPLES, Alice: Those 
bothersome betas: one library’s solution to 
business reference questions = RQ. 33.vol. 
1993. 1.no. 90-98.p.

Azok a kellemetlen „béták”; egy könyvtár 
megoldása az üzleti referenszkérdések keze
lésének problémájára

Adatbázis; Egyetemi könyvtár; Referensz; Se
gédkönyvtár, kézikönyvtár; Tájékoztatás -köz- 
gazdasági

Az üzleti gyorsreferensz-file (ill. adatbázis) 
megszervezéséről szóló cikk természetesen a 
hatalmas amerikai tényanyagra és referenszmű- 
állományra van szabva; logikája azonban kis 
ország ilyesmivel foglalkozó könyvtárosai szá
mára is tanulságos lehet.

94/144
KONN, Tania: Business information developments 
-  Central and Eastern Europe = J.Libr.Inf.Sci. 
25.VOI. 1993. 3.no. 117-122.p.

Új fejlemények az üzleti tájékoztatás terén 
Közép- és Kelet-Európábán

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Igénykutatás do
kumentációs szolgáltatásokra;
Tájékoztatás -közgazdasági

A kelet-és közép-európai országok informá
ciószolgáltatását a központosítás és a szigorú 
ellenőrzés jellemezte. A tervutasításos gazdaság 
időszakában minimális volt az igény az üzleti in
formációra, a döntéseket a személyes kapcsola
tok és néhány központi intézmény határozta 
meg. Az információellátás és -elosztás is köz
pontosított volt.

A nyugati szolgáltatókra is hatottak a korláto
zások. Beszámoltak arról, amiről lehetett, a töb
bit pedig a kremlinológusok találgatták. Fő tevé
kenységük az alacsony igényű piac ellátása volt.
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Külföldi folyóirat-figyelő

1987 után, a gorbacsovi reformokat követően 
megnőtt az üzleti információ iránti igény, kezdett 
fontossá válni az információ sokszínűsége is. A 
piacgazdaság kialakulása irányába tett lépések, 
a privatizáció, a külföldi befektetők megjelenése 
következtében új igények születtek.

A befektetők számára szükségessé vált a ke
reskedelmi partnerekről, a versenyhelyzetről, a 
várható politikai, gazdasági fejleményekről kap
ható tájékoztatás. Az első időben a hazai infor
mációszolgáltatóknak sem tapasztalatuk, sem 
forrásaik nem voltak. A nyugati vállalkozók úgy 
tekintettek a régióra, mint óriási befogadó képes
ségű, meghódítandó piacra. Néhányan csupán a 
helyzetet, az üzleti információ iránti igényt, a vá
sárlók kezdeti igénytelenségét, tapasztalatlan
ságát használták ki. Úgy tűnt, mindenki minervá- 
kat, adattárakat, jegyzékeket állít össze -  ve
gyes eredménnyel. A silány adatokért is magas 
összeget kérhettek. A nyugati kiadók több prakti
kus, leíró jellegű üzleti kézikönyvet is megjelen
tettek ezekről az országokról.

Az 1989-től napjainkig tartó szakaszban nagy 
jelentősége volt az együttműködésen alapuló 
vállalkozásoknak. A belföldi szakemberek hely
zetismerete és kapcsolatai összefonódtak az in
formációszolgáltatás terén meglévő nyugati 
szakértelemmel. Megjelentek e térség „saját” in
formációs vállalkozói is. A nyugati információs 
szakemberek által drágán készített információs 
szemlék és jelentések ugyancsak a helyi infor
mációszolgáltatás kifejlesztésének irányába ha
tottak, ráadásul a vásárlók is kritikusabbak let
tek.

A „hogyan csináljunk üzletet?" típusú kiad
ványok, elemzések, felmérések stb. nem voltak 
képesek tükrözni a gyorsan változó helyzetet, 
ezért a kiadók előtérbe helyezték a kurrens idő
szaki kiadványokat. Ezek száma 1990-től kezd
ve évről évre folyamatosan nőtt. Kezdetben in
kább több országot átfogó, általános tájékoz
tatók készültek, de az érdeklődés inkább az 
egyedi, speciális területeket bemutató lapok iránt 
erősebb. E kiadványok egy része külföldi, másik 
része már hazai kiadású. A kormányzat által tá
mogatott lapokkal egyidőben megjelentek a füg
getlen kiadású, kritikus hangvételű, angol nyelvű 
lapok is (pl. a moszkvai Commersant).

A térség országaiban lezajlott reformok egyik 
következménye az információs infrastruktúra kia
lakítása. Ennek fejlődése a Cseh Köztársaság
ban, Lengyelországban, Magyarországon és

Oroszországban a legerőteljesebb. Még Albániá
ban és Bulgáriában is megindult az üzleti infor
mációs tevékenység. Az információs ügynöksé
gek igyekeznek átvenni a nyugati szolgáltatók 
stílusát (pl. használói igényvizsgálatok, piackuta
tások végzése, korszerűsítették a statisztikák 
összegyűjtésének, az üzleti adatok megszerzé
sének módszereit stb.). Megjelentek a forrástájé
koztató központok. Mindezek a fejlemények 
meglehetősen bonyolult viszonyok közepette 
bontakoztak ki (pl. a volt Szovjetúnióban a köz
ponti információs infrastruktúrát 15 nemzeti infor
mációs rendszerrel kell felváltani).

A fő adatbázisszolgáltatók (pl. Dialog, Data 
Star) az elmúlt néhány évben kiterjesztették ér
deklődésüket a közép-kelet-európai országokra 
is. A German Business Information (GBI) például 
17 különféle témában kínál online elérésű üzleti 
információs fájlokat. A térség hivatalos és füg
getlen információs ügynökségei meglepő gyor
sasággal vették igénybe az elektronikus tájékoz
tató eszközöket.

(Kovács Katalin)

Lásd még 115

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

94/145
HARTER, Stephen P. -  NISONGER, Thomas E. 
-  WENG, Aiwei: Semantic relationships between 
cited and citing articles in library and information 
science journals = J.Am.Soc.Inf.Sci. 44.vol. 
1993. 9.no. 543-552.p. Bibliogr.

Tartalmi összefüggések a hivatkozó és az 
idézett cikkek között, könyvtár- és tájékoz
tatástudományi folyóiratokban

Folyóirat -könyvtári; Hivatkozás; Tárgyi feltárás

Amikor valaki más szerző munkájára hivatko
zik egy szakmai publikációban, általában azt fel
tételezik, hogy a hivatkozó és az idézett publiká
ció között szemantikai kapcsolat van. A cikkben 
ismertetett kutatás során ezt a kérdést három
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könyvtár- és tájékoztatástudományi folyóirat (Li
brary Journal, College and Research Libraries, 
Journal of the American Society for Information 
Science) cikkeinek mintáján vizsgálták. A makró- 
elemzés során összevetették a hivatkozó és az 
idézett cikkek Kongresszusi Könyvtári osztályo
zási jelzeteit, a mikroelemzés során pedig az 
ERIC, a LISA és a Library Literature c. indexelő- 
referáló szolgáltatások deszkriptorait. Mindkét 
elemzés azt mutatta, hogy a hivatkozó és az idé
zett publikációk között a tematikus hasonlóság 
igen csekély, ami azt támasztja alá, hogy a rele
vancia megítélése szubjektív és az információ- 
keresési és kutatási folyamat heurisztikus. A 
vizsgálat eredményei kihatnak az állományépí
tésre, a pszichológiai relevancia értelmezésére 
és a hivatkozásokat felhasználó információkere
sésre. A cikk javaslatot tesz számos kutatásra, 
többek között azzal kapcsolatban, hogy az inde
xelés mélysége, specifikussága és minősége mi
lyen szerepet játszik a dokumentumok hasonló
ságának mérésében.

(Autoref.)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

94/146
MECH, Terrence F.: The managerial decision 
styles of academic library directors = 
Coll.Res.Libr. 54.vol. 1993. 5.no. 375-386.p. 
Bibliogr.

Felsőoktatási könyvtárigazgatók döntési stí
lusa: felmérés

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Munkahelyi 
légkör; Szakirodalom -pszichológiai [forma]; Ve
zetés

Felsőoktatási könyvtárigazgatók vezetési, 
döntési stílusát vizsgálták a Decision Style In
ventory (döntéshozási módok jegyzéke) alapján. 
A szakirodalom alig foglalkozik a könyvtárosok 
döntéshozatali módszereivel, ám a könyvtárosok 
kognitív (azaz információszerző, -felfogó és 
-feldolgozó) módja erre is vet némi fényt, a kettő 
ugyanis összefügg egymással. Még lényege
sebb összefüggés van a döntési stílus és az 
agyfélteke-dominancia között.

A Rowe által kidolgozott döntésistílus-modell 
négy alaptípust különböztet meg: Az analitikus 
stílus jól tolerálja a többértelműséget, feladat- 
orientált és érdeklik a technikai problémák, jelen
tős mennyiségű információ alapján dönt és gon
dosan mérlegeli az alternatívákat. Szereti az írá
sos anyagokat, jól érzi magát személytelen 
helyzetekben (pl. tervkészítés, komplex problé
mák megoldása). A bal félteke dominanciája jel
lemzi. Hibájaként a dogmatizmust, személytelen
séget, túlzott óvatosságot és néha a lassúságot 
szokták felhozni.

A másik, bal féltekére és logikára alapozott 
stílus a direktív: célorientált és nehezen tűri a
többértelműséget. A gyorsaságot és a cselek
vést hangsúlyozza, ezért korlátozott mennyiségű 
információt használ és kevés alternatívát vesz fi
gyelembe. A szervezet rövid távú belső céljait 
oldja meg, szigorúan ellenőriz. A jól szervezett 
bürokratikus rendben érzi jól magát, gyakran túl 
merevnek, személytelennek, autokratikusnak 
tartják, hajlamos az agresszivitásra is.

A jobb félteke dominanciájára a logikával, 
elemzéssel, struktúrával és befelé fordulással 
szemben inkább az intuíció, a konceptuálás, a 
laza és spontán szervezet, az emberek felé 
fordulás jellemző. (Ők inkább az arcra, mint a 
névre emlékeznek.) A konceptuális döntési stílus 
kreativitással, jövő-orientált gondolkodással jár 
együtt. A technikai helyett a szociális velejárók 
érdeklik, a célokat ismertetik a beosztottjaikkal 
is, szívesebben beszélgetnek, mint vezetnek és 
ellenőriznek. Túl idealistának, lassúnak, határo
zatlannak és dilettánsnak tartják őket.

322 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

A behaviorista stílust empatikusnak is ne
vezhetnénk, döntéseit kevés adat befolyásolja, 
jobban szereti a megbeszélést, mint az írásos 
anyagot. A jól megtervezett, emberközpontú, kol
legiális munkahelyen érzi jól magát. Érzékeny és 
túl sokat törődik másokkal, nehézségei vannak a 
kemény döntéshozásban, és alig tud nemet 
mondani.

A vizsgált amerikai felsőoktatási könyvtár- 
igazgatók négyféle intézményből (doktori fokoza
tot nyújtó valódi egyetem -  I, „comprehensive” -  
MA, bakkalaureátust nyújtó -  IIB, és kétéves 
„community college” -  III) kerültek ki. 46%-ban 
nők, akik közül többen a IIB könyvtárigazgatói. A 
férfi igazgatóknak általában hosszabb a szakmai 
és vezetői gyakorlatuk, mint a nőknek. Hosszabb 
szakmai múltjuk van az I és HA intézményekben 
dolgozóknak. Nincs lényeges különbség az élet
kor-átlagban (férfiak 50,4, nők 49,1 év). Az em
patikus vezetési (döntési) stílus a HA (38%), IIB 
(53%) és III (50%) típusú intézményeknél a leg
népszerűbb. A IIB igazgatók a konceptuális, a III 
igazgatók az analitikus stílust gyakorolják máso
dik helyen. Az egyetemi (I) könyvtárigazgatók 
38%-a konceptuális, 36%-a empatikus döntési 
stílussal dolgozik. A direktív stílust legkevésbé a 
IIB és III főiskolai könyvtárigazgatók kedvelik.

Jelentős negatív korreláció van a vezetői 
gyakorlat és az empatikus stílus között: minél rö- 
videbb vezetői gyakorlata van az igazgatónak, 
annál inkább használja az ember-orientált empa
tikus döntési módszereket, és a magánintézmé
nyek (főleg a rugalmasabb adminisztrációjú kis 
főiskolák) körében is gyakoribb az empatikus 
döntési stílus. Ahogy korosodik az igazgató, 
fejlődik a praktikusabb, tényszerűbb, „itt és 
most" jellegű megközelítésben; inkább gondolko
dik logikusan, mint kreatívan, széleskörűen és 
az emberi vonatkozásokra is figyelve.

Az IIB intézménytípust kivéve, az igazgatók 
nagy többségben bal agyfélteke-orientáltak. Min
den esetben inkább gondolat-, mint cselekvés
orientáltak, ugyanakkor a magánintézmények 
könyvtárigazgatói között több a cselekvés-orien
tált. A női és férfi igazgatók között sem döntési 
stílusban, sem orientációban nem mutatkozik jel
legzetes különbség.

Sok vezetőképző program tartalmaz szemé
lyiség- és vezetői stílus megismertető módszere
ket. A könyvtárigazgatók számára is hasznos, ha 
ismerik önmagukat és a különböző döntési 
módszereket. Ha pedig tudják, hogy milyen in

tézménytípusban milyen vezetői magatartás a 
leggyakoribb, még állásváltoztatásuk is sikere
sebb lehet.

(Mohor Jenő)

94/147
RAIS, Shirley: Managing your support staff: an 
insider’s view = Am.Libr. 24.vol. 1993. 9.no. 
819-820.p.

A beosztottak menedzselése. Egy volt be
osztott nézetei

Könyvtáros -alapfokú, középfokú; Vezetés

A szerző szakmai pályájának történetét be
mutatva -  mely a technikai segéderő, könyvtáros 
asszisztens státusztól a könyvtárvezetői posztig 
ível -  ismerteti személyes tapasztalatait, nézeteit 
a könyvtári személyzeti politikáról, a beosztottak 
és a főnök viszonyáról, a szakmai előrelépés le
hetőségeiről.

Elméletben az asszisztensek a könyvtárban a 
technikai jellegű, gyakorlati feladatokat látják el, 
lehetővé téve a diplomás könyvtárosok számára, 
hogy elmélyülten foglalkozzanak a tervezéssel, 
könyvtárpolitikai stratégia kidolgozásával, döntés
előkészítéssel és -hozatallal. A gyakorlatban 
nem válnak ennyire szét a funkciók. A jól műkö
dő könyvtár alapfeltétele a hatékony vezetési 
módszerek és filozófia segítségével kialakított 
ütőképes „csapat” kialakítása, ahol minden mun
katárs feladata világos és jól körülhatárolt. A fe
lettesek egy része kritikaként éli meg a beosztot
tak ötleteit, míg mások szívesen veszik az alulról 
jövő kezdeményezéseket, a munka mellett foly
tatott tanulmányok során szerzett ismereteket, 
és megpróbálják az új iránti szakmai lelkesedést 
a könyvtár javára fordítani.

A jó vezető ismérvei a következők: hozzáértő 
és alapos tudás, a beosztásból eredő felelősség 
átérzése, határozottság, támogató hozzáállás a 
beosztottakhoz, megközelíthetőség, a sikerek
ben való osztozás képessége, ambíció, követke
zetesség, motiváló készség, jó kapcsolatteremtő 
képesség és a könyvtári személyzettel azonosul
ni tudás. Ezen képességeket minden vezető szí
vesen vallaná magáénak, mégis ritka az, aki 
ezek nagy részét fel tudja mutatni. A szerző há
rom kulcsfontosságú tényezőt emel ki a sorból: a
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motiválás képességét, a jutalmazás és fegyel
mezés megfelelő alkalmazását és azt, hogy ké
pes legyen feladatokról, jogkörökről beosztottai 
javára lemondani.

A megfelelő motiválás csapattá kovácsolja a 
munkatársakat, akik, ha nemcsak szolgai végre
hajtói a feladatoknak, hanem részt vehetnek a 
döntések előkészítésében, a könyvtári munka 
alakításában, sokkal inkább azonosulni tudnak a 
tennivalókkal, és ez az eredményekben is meg
mutatkozik. Nem hanyagolható el az a szempont 
sem, hogy a munkafolyamatokban résztvevők 
belülről látják a problémákat, véleményük, újítási 
ötleteik hasznosak lehetnek.

A jó főnök megismerszik arról, hogy helyesen 
tud-e élni a rábízott hatalommal. A jó munkahelyi 
légkör és a magas teljesítmény alapja, hogy a 
vezető a feladatokat, terheket arányosan ossza 
szét, és ne a húzó emberekre terheljen mindent. 
A jó munkát pedig ne csak kampányszerűen ér
tékelje, hanem spontán megnyilatkozásai tükröz
zék elismerését, elégedettségét.

Legalább ennyire fontos, hogy a megfelelő 
ember a megfelelő feladatot kapja. Ehhez 
kapcsolódik bizonyos jogköröktől való megválni 
tudás, azaz a kisebb jelentőségű, az illető be
osztott munkájával összefüggő leveleket, feljegy
zéseket ne a főnök nevében kelljen megírnia, 
hanem saját maga vállalhassa érte a felelős
séget. E bizalom nagymértékben hozzájárul a 
kreatív munkavégzéshez.

A munkahelyi vezető felelős beosztottjai 
szakmai fejlődéséért, képességeik kibontakozta
tásáért, ezért továbbképzésüket támogatnia kell 
a feltételek megteremtése révén.

(Pappné Farkas Klára)

94/148
SUSLOVA, I.M.: Bibliotecnyj menedzer: trebovaniá 
k licnosti = Naucn.Tech.Bibl. 1993. 7.no. 32-43.p.

A könyvtári menedzser: személyiségi köve
telmények

Könyvtárosi hivatás; Munkaszervezés; Vezetés

A könyvtárak mostani válságos helyzetében 
fontos a jó vezető. A cikk a könyvtárvezető szi
nonimájaként használja a könyvtári menedzser 
elnevezést, amely azonban mentes a korábbi

korszakokban a vezető fogalmához tapadt, ma 
már nem kívánatos jelenségektől (pl. kommunista 
pártosság, bürokrácia, túlzott adminisztráció stb.).

Milyennek kell lennie a jó könyvtári me
nedzsernek? Tudatos, pozitív személyiségvoná
sai a legfontosabbak, ezek meghatározzák ma
gatartását, és elősegítik a helyes, egyértelmű és 
következetes döntések meghozatalát. Döntő, 
hogy tisztában legyen önmaga értékeivel. A sze
mélyes célok hatékonyabbá teszik a vezetői 
tevékenységet. Különösen fontos ez a könyvtár
ügy mostani, instabil helyzetében. A menedzs
ment-tevékenységek többsége magas individuá
lis fejlettséget kíván.

A vezető elsőrendű tevékenysége a problé
mák megoldása, ezért az ez irányú tapasztalat 
kulcsfontosságú a munkájához. Folyton alkal
mazkodnia kell a változó könyvtári környezethez, 
innovatívnak kell lennie, kockáztatni is tudnia 
kell, ha szükséges. Az alkotóképességet más
ban is tisztelnie kell, és képesnek kell lennie al
kotó embereket vezetni.

A tekintélyes menedzser bízik önmagában, 
világosan fejti ki gondolatait, pontos utasításokat 
ad, meghallgatja mások véleményét, magabiztos 
a fellépése. Pontosan és mélyen tudja elemezni 
a helyzetet, és ennek megfelelően választja meg 
a menedzsment adott pillanatban megfelelő filo
zófiáját. Az a hatékony vezető, aki a beosztottak 
munkára ösztönzését ötvözni tudja az optimális 
szociális-pszichológiai légkör megteremtésével.

A jó vezetői képességekkel rendelkező me
nedzser állandóan elemzi saját viszonyát a kol
lektívához, a környezethez; meghatározza a 
munkatársak feladatait, a cél elemzésével vá
lasztja ki a megfelelő végrehajtót; alkotó légkört 
teremt; jó munkára ösztönöz dicsérettel, jutalma
zással; „visszacsatolási lehetőséget” biztosít a 
beosztottak számára; kezelni tudja a „nehéz” 
embereket. Kulcsfeladata a beosztottak tovább
képzésének biztosítása, képességeiknek megfe
lelően foglalkoztatja őket.

A menedzser sikeressége attól is függ, 
mennyire tudja képességeit az adott közösség
ben kibontakoztatni. A szükséges tulajdonságo
kat befolyásolja a menedzser munkaköre is. Egy 
stratégiai feladatokat megoldó felső vezetőnek 
más értékekkel kell rendelkeznie, mint egy vég
rehajtó feladatokat ellátó középvezetőnek.

A cikk végén a vezetői képességeket felmé
rő egyszerű teszt található.

(Rácz Ágnes)
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94/149
DZERELIEVSKAÁ, M.A.: Psihologiceskoe
obespecenie funkcionirovaniá bibliotek v usloviáh 
rynka = Naucn.Teh.Bibl. 1993. 6 .no. 3-10.p.

A piaci feltételek közé került könyvtárak mű
ködésének pszichológiai támogatása

Gazdálkodás -könyvtárban; Munkapszichológia

A piaci viszonyok erősödése a könyvtárak 
belső szervezetében és a környezettel vaió 
kapcsolatukban is tükröződik. A belső környezet 
változásai új elvárásokat támasztanak a személy
zettel szemben, illetve tudományosan megalapo
zott menedzsment-stratégiát kívánnak meg. A 
külső környezeti változások közül a legfontosab
bak: az információhasználók igényeinek elemzé
se és prognosztizálása, a szolgáltatások fajtái
nak bővítése, a könyvtár és a piac többi résztve
vője (kiadók, tájékoztatási intézmények) közötti 
új kapcsolatok kiépítése. A könyvtár hatékony 
működését biztosító legfontosabb feladat a szol
gáltatások kiszélesítése, differenciálása és „egyén
re szabása” -  a könyvtár gazdasági érdekeinek 
szem előtt tartásával. A megvalósítás előtt szüksé
ges a változtatások pszichológiai megalapozása.

A pszichológiai megközelítés sok részfeladat 
megoldásában lesz segítségére a könyvtárnak: 
1. a könyvtári állományt feltáró, számítógépes 
bibliográfiai adatbázisok létrehozásában, 2 . a 
könyvtári szolgáltatások reklámozásában, 3. az 
olvasók szükségleteinek felmérésében, 4. opti
mális pszichológiai légkör kialakításában, 5. a 
könyvtár működési rendjének optimizálásában,
6 . a személyzet értékelésében, 7. a vezetői és 
marketing-döntések meghozatalában, stb.

Jelenleg az állományokról szóló információ 
adatstruktúrája rosszul szervezett, a visszakere
sés módszerei korszerűtlenek, a használót nem 
szolgálja kényelmes, esztétikus felület. Ezek biz
tosítására pszichológus-programozókat kellene 
alkalmazni, akik használóbarát visszakereső 
rendszereket tudnának létrehozni, tudásbázis, 
szakértő rendszerek, neurális hálózatok segítsé
gével.

Ezzel összefüggésben másképp jelentkezik a 
személyzet problematikája is. A képzettség iránti 
elvárások magasabbak, előtérbe kerülnek a 
szakmai ismeretek és képességek mellett a sze
mélyes tulajdonságok is. A jobb személyzeti

munkát alátámaszthatják a pszichológiai tesztek, 
amelyekkel a személyzet továbbképzésére és 
átképzésére tehetnek javaslatokat (a könyv
tárosok tevékenységének elemzése, a szüksé
ges szakmai tulajdonságok meghatározása, 
értékelése, ajánlások megfogalmazása az opti
mális munkafeltételekkel, a munkakörök betölté
sével, illetve az egyes munkatársak továbbkép
zésével, tréningjével kapcsolatban).

A könyvtár optimális és konfliktusmentes mű
ködését biztosíthatja, ha párhuzamosan elemzik 
és valósítják meg a könyvtári tevékenység fő 
céljait és a személyzet egyes tagjainak céljait. 
Ugyancsak fontos az irányítási stratégia elemzé
se és tervezése, valamint a marketingkutatások 
elvégzése.

A könyvtári szolgáltatások iránti szükségletek 
elemzésében a legfontosabb a potenciális hasz
nálói igények osztályozása. Ezáltal összeállítha
tó a lehetséges könyvtári szolgáltatások listája -  
a használók pszichológiai és kulturális-művelt- 
ségbeli szintje alapján. A könyvtári marketinget, 
a piackutatást, a könyvtári reklámot is az emberi 
befogadás pszichológiai törvényei szerint kell 
megvalósítani.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 102

Tervezés

Lásd 124

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

Lásd 141, 155, 160

Pénzügyi és gazdasági kérdések

94/150
Library funding in the ’90s. Report of the state of 
the nation’s libraries as documented by the 
American Library Association = Bottom Line.
6 .VOI. 1992. 3/4.no. 18-21 .p.
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A könyvtárak költségvetésének alakulása a 
90-es évek elején. Az Egyesült Államok 
könyvtárainak helyzete -  az ALA dokumentá
ciójának adatai szerint

Fenntartó; Költségvetés; Megszűnés -könyvtáré; 
Működési feltételek

Tények hosszas felsorolása: milyen korláto
zásokra (fiókok megszüntetése, elbocsátások, a 
gyarapítás korlátozása, nyitva tartási idő csök
kentése, bizonyos szolgáltatások megszünteté
se) kényszerültek a különféle könyvtárak az or
szág különböző tájain.

94/151
Im „Konzern Stadt”: Die Bibliothek als 
selbständiges Unternehmen = Buch Bibi. 45.vol. 
1993. 10/11.no. 871-876.p.

A „városkonszern”. A könyvtár mint önálló 
vállalkozás

Gazdálkodás -könyvtárban; Városi könyvtár; Ve
zetés

Egyes holland városi önkormányzatok átala
kították szervezetüket az ún. „tilburgi modell” 
alapján. Ennek lényege: közelítés a gazdasági 
életben kialakult szervezeti formákhoz, abból ki
indulva, hogy a város vezetése is egyfajta 
gazdasági vállalkozás („városkonszern”), ahol a 
polgárok adóival a lehető leghatékonyabban kell 
gazdálkodni.

A tilburgi modell szakít a hagyományos hierar
chikus szervezettel; a városvezetési csúcsszer
vezet a vezetői kollégium, mellette igazgatók ál
tal vezetett szakértői csoportok működnek. A ve
zetői kollégium határozza meg, hogy mit kell 
csinálni, a szakcsoportok azt, hogy hogyan kell 
csinálni.

A tilburgi modell a közkönyvtárakban is alkal
mazható, mivel a könyvtár is egyfajta sajátos vál
lalkozás: szolgáltatásokat nyújt, s működése ak
kor optimális, ha azok mennyiségileg és minősé
gileg mérhetők, ellenőrzöttek és az igényeknek 
megfelelően alakítottak.

A könyvtárak szervezeti felépítése általában 
hierarchikus és centralizált. A hagyományos 
szervezeti tagozódás a feladatok formális felosz
tására épül, ami kedvező a szakmai specializáló
dás szempontjából, más szempontokból azon
ban hátrányos. Pl. a hagyományos hierarchikus 
munkaszervezetű könyvtárban magas szakmai 
szinten tudják: „Mit hogyan katalogizálunk?” -  a 
tilburgi modellben viszont azt a kérdést is felte
szik: „Kinek katalogizálunk?”

A tilburgi modell fontos eleme a kontroll. Ez 
nem csupán ellenőrzést jelent, hanem rend
szeres mérést, értékelést, iránymeghatározást 
is. A könyvtár esetében a kontroll folyamatosan 
vizsgálja, hogy az intézmény elérte-e kitűzött cél
jait mennyiségileg és minőségileg, és ha nem, mi 
az eltérés oka? Képes-e a könyvtár a váltakozó 
igények gyors és széles körű kielégítésére?

Az új modell a hagyományossal szemben ru
galmasabb vezetési stílust követel meg: a fela
dat-orientált direkt irányítás és a munkatárs
orientált kooperatív irányítás kettős képességét, 
folyamatos interaktív kommunikációt. A munka
társaktól viszont a reform olyan tulajdonságokat 
kíván, mint az önállóság, kezdeményező 
készség, felelősségvállalás, könyvtárhasználó
orientáltság. A modell bevezetésének egyik leg
nagyobb gyakorlati akadálya, hogy a merev bér
tarifák nem ösztönöznek kvalifikált tevékenység
re. A reform bevezetési szakasza (mely több 
évig is eltarthat) időt és többletköltséget követel.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 107-108, 112-113, 141, 149

Gépesítési kérdések

94/152
SWAN, John: The electronic straitjacket = Libr.J. 
118.VOI. 1993.17.no. 41-44.p.

Az elektronikus kényszerzubbony

Ember-gép kapcsolat; Információtechnológia; 
Munkapszichológia; Tájékoztatás szabadsága

A könyvtáros-társadalomból hiányzik a fejlő
dést meghatározó újítás szelleme, ezért passzív
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fogyasztóivá válnak a mások képzeletében 
megszületett termékeknek és szolgáltatásoknak. 
Számukra sajnos nem az jelenti a kihívást, hogy 
kitaláljanak valamilyen, a szakmai értékekkel 
összhangban lévő új fejlődési irányvonalat, ha
nem az, hogy a mások által diktált útvonalon ha
ladva eljussanak valahová.

Azt gondoljuk, hogy túlélésünk attól függ, 
hogy teljes terjedelmünkkel felszállunk-e a „Tel
jes És Azonnali Elektronikus Hozzáférést Min
denhez” jelszóval haladó expresszvonatra, s 
közben nem vesszük észre, hogy hiányzik a sa
ját szakmai célkitűzésünk. Magunkévá tesszük 
F.W. Lancester és Raymond Kurzweil vízióit a 
papír nélküli társadalomról, s lassan odáig ju
tunk, hogy a papírnak -  kivéve a faxátvitel ter
mékeit -  csak minimális figyelmet szentelünk.

A szerző szerint ez elégtelen válasz az 
elektronikus kihívásra, amely vajmi keveset törő
dik az információk és a felhasználók kapcsolatá
val. Figyelembe kelleni venni, hogy a számító
gép nem képes mindent megoldani az informá
ciók megfelelő „fogyaszthatósága” érdekében, 
ezért az elektronikus korszak előtti hagyomá
nyos értékeket át kellene menteni az új korszak
ba. Világossá vált az is, hogy az új információs 
és kommunikációs technológiák először azokhoz 
fognak eljutni, akik meg tudják fizetni őket, a 
könyvtárosoknak ezért „ellenállást kellene tanú
sítaniuk a kulturális-információs szféra vállalati 
uralmával szemben. Olyan stratégiákat kell kifej
leszteniük, amelyekkel beavatkozhatnak az ’infor
mációs társadalom’ fejlődésébe, olyan eszközök
kel, amelyek inkább a demokratikus erőviszonyok 
és a társadalmi szolidaritás előmozdítását szol
gálják, semmint a magánszektor gazdagságát és 
privilégiumát.”

Az ember nemsokára ezernyi elektronikus 
könyvet tarthat a tenyerében, de az a kérdés, 
hogy az emberi agy is ilyen mértékben fejlődik-e 
az információk befogadása és feldolgozása te
kintetében. A felhasználók lassan hozzászoknak, 
hogy az minden, amit a képernyők menüvá
lasztéka kínál, pedig az ideális helyzet az lenne, 
ha az információk minden formája, legyen az 
elektronikus, nyomtatott, audiovizuális, vagy 
akár személyes kapcsolat, békésen megférne 
egymás mellett.

(Novák István)

94/153
MUIRHEAD, Graeme A.: The role of the systems 
librarian in libraries in the United Kingdom = 
J.Libr.Inf.Sci. 25.vol. 1993. 3.no. 123-135.p. 
Bibliogr.

A gépi rendszerért felelős könyvtárosok sze
repe Nagy-Britannia könyvtáraiban

Felmérés [forma]; Integrált gépi rendszer; Mun
kabér, alkalmazás; Munkakör

A rendszerkönyvtáros posztja több mint két 
évtizede létezik, de eddig a szaksajtó igen kevés 
figyelemre méltatta.

Ez a munkakör fokozatosan jött létre, és fejlő
dése egyenetlen volt. A rendszerkönyvtárosok 
száma viszonylag alacsony, specializáltsága mi
att általában egy-egy ilyen állás létezik a köze
pes és a nagyobb könyvtárakban. A munkakör
höz kapcsolódó feladatok köre igen változó, ezt 
csak az elnevezések tarkasága múlja felül.

1991 végén egy, a British Library támogatá
sával végzett kutatás során a rendszerkönyv
táros szerepét vizsgálták, valamint a munkakör 
betöltéséhez szükséges képzettséget és készsé
geket, többek között azért, hogy a (potenciális) 
munkaadók tájékozódhassanak.

Ötszázhárom kiküldött kérdőívből 416-ra 
(82,7%) érkezett értékelhető válasz. A könyv
tárak 55,5%-ában (a számítógépes rendszerrel 
rendelkező könyvtárak 62,9%-ában) alkalmaztak 
rendszerkönyvtárost.

A rendszerkönyvtáros munkakörének tárgya
lásakor fontos szempont, milyen mértékig vesz 
részt a gépesítési ciklusban, amely a tervezést, 
a megvalósítást és fenntartást foglalja magába.

A tervezés a meglévő folyamatok vizsgálatát, 
az új rendszerrel szembeni követelmények meg
állapítását, a végrehajtásért folytatott lobbizást, a 
specifikációk előállítását, a versenykiírásra beér
kezett ajánlatok értékelését és a szállítókkal való 
tárgyalást is tartalmazza. A megkérdezettek kö
zül nem mindenki vett részt az összes fázisban, 
de mindegyiküknek volt szerepe a tervezésben 
és az implementációban. A rendszerkönyvtáro
soknak csupán 44,7%-a szólhat bele valamilyen 
költségvetési kérdésbe.

A fenntartás-karbantartás részfeladatai közül 
a leggyakoribb a dokumentáció készítése és a
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munkatársak oktatása volt. Ezt követte a me
nedzsmentnek nyújtott információ, a felhasználó- 
képzés és a felhasználói dokumentáció elkészí
tése, a számítógép fizikai működtetése, a költ
ségvetési felelősség, a programozás és a 
hardver-karbantartás.

A gyakorisági sorrend nem jelenti azt, hogy a 
leggyakoribb tevékenységekkel töltötték a leg
több időt is, és a tevékenységek értelmezése na
gyon változó volt. így pl. a programozás jelenthe
ti programok írását vagy kész rendszerekben 
egy-egy paraméter beállítását. A karbantartás és 
javítás tesztelést, elemi szintű javításokat és a 
szerviz-szolgálat értesítését jelenti legtöbbször.

A „humán interfész” szerepnek a technikai 
készségekkel szemben amúgy is meglevő túlsú
lyát még növeli az a tény, hogy a programozást 
megjelölő 32,5% és a karbantartást megjelölő 
27,6% valószínűleg magasabb számot mutat a 
valóságosnál. A közvetítői szerep fontosságát 
aláhúzza a külső szervezetekkel (szoftver- és 
hardverszállítók, telekommunikációs társaság 
stb.) való kapcsolattartás nagy volumene.

A megkérdezettek 72,2%-a nemcsak a 
könyvtári rendszer működtetésében, hanem 
hálózati, irodagépesítési, CD-ROM-mal kapcso
latos, valamint egyéb, PC-vel kapcsolatos infor
mációtechnológiai munkában is részt vesz. A 
rendszerkönyvtárosok 70,5%-a nem információ
technológiai könyvtári tevékenységekből is ki
veszi részét.

Azokban a könyvtárakban, ahol nincs kijelölt 
rendszerkönyvtáros (és általában többen látják 
el e feladatot), több mint heti 10 órát fordítanak 
rá, ami a valóságban valószínűleg több, mint a 
39 rendszerkönyvtáros megjelölte 15 órás időtar
tam. A megkérdezettek 62,8%-a gyakran, 
32,3%-a esetenként túlórázik.

Arra a kérdésre, hogy magasabbnak tekintik-e 
státuszukat a korábbinál, 75% igenlően vála
szolt, 20,8% pedig nem észlelt változást. A stá
tusz-emelkedés érzetét az objektív feljebbjutás 
mellett a rendszerkönyvtárost övező misztikum is 
növelte, hiszen közreműködése nélkülözhetetlen 
a könyvtár zökkenőmentes működtetéséhez.

A rendszerkönyvtárosok 66,1 %-a az igazga- 
tó/könyvtárvezető közvetlen beosztottja. Kevés 
viszont az ő irányításuk alá tartozó beosztott. 
Tekintélyük sokkal inkább abból ered, hogy hoz
zájuk fordulnak, ha hiba adódik elő.

A rendszerkönyvtárosok többségének maga
sabb a fizetése, mint más könyvtárosoké, de fi

zetési skálájuk igen változatos. A legmagasabb 
fizetéseket az egyetemeken kapják.

A rendszerkönyvtárosok stresszhelyzetben 
dolgoznak. Ennek okai között van a magasabb 
beosztásból eredő nagyobb felelősség, a gyors 
tanulás szükségessége (a legtöbben két évnél 
nem régebben töltik be ezt a posztot), a jelentős 
terhelés, időhiány, a közvetítői szerep és a meg 
nem értés a menedzsment, a kollégák és a fel
használók részéről, a rendszerekkel való interak
cióból eredő „techno-stressz”, a szállítóktól és 
külső szerviz-szolgálatoktól való függés.

A rendszerekkel való interakció ugyanakkor 
pozitív kihívás számukra, az emberekkel való 
kapcsolat elégedettséget is hoz. A rendszer
könyvtárosok úgy érzik, hogy közvetlen hasznot 
hozó szolgáltatást nyújtanak. Ritkán tekintik vi
szont önmagában magát a technológiát az elé
gedettséget szolgáló tényezőnek.

(Koltay Tibor)

Lásd még 97

Személyzet

94/154
BERGER, Carol A.: Consultans: an essential 
tool or luxury? = Bottom Line. 6 .vol. 1992. 1.no. 
9-14.p.

A könyvtári szaktanácsadó -  munkaeszköz 
vagy fényűzés?

Szakértő

A szakértőket a közkönyvtárak megengedhe
tetlen luxusnak tekintik saját maguk számára. Ez 
azért tévedés, mert egy jó konzultáns időt és 
pénzt takarít meg azzal, hogy olyan értékes se
gítséget ad, amellyel növelhető a könyvtár haté
konysága.

A CBC (Carol Berger and Company) nevű ta
nácsadó társaság tapasztalatai alapján a tanács
adók a könyvtárakban felmerülő különféle prob
lémák kezelésére képesek. Ez lehet egy adott 
helyzet, probléma elfogulatlan vizsgálata, segít
ség személyzeti kérdések megoldásában, tár
gyalás külső, szolgáltatásokat kínáló cégekkel,
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döntések értékelése stb. Érdemes megfontolni 
szakértő igénybevételét akkor, ha meghatározott 
szaktudásra van szükség rövid távon, ha a 
könyvtárnak nincs ideje a problémák elemzésére 
vagy megoldására, vagy ha segítségre van 
szüksége a megoldáshoz.

A szakértőknek a kutatási módszerek soka
sága áll rendelkezésükre (mélyinterjúk, csopor
tos megbeszélések, kérdőíves felmérések stb.). 
Szakmai kapcsolataik révén is segíthetik az ügy
feleket, különösen, ha az adott könyvtár elszige
telten működik. Ilyenkor a hasonló profilú könyv
tárakba látogatást szerveznek, lehetővé téve a 
vezetők megismerését is. Van úgy, hogy a kon
zultánst döntőbírói feladat várja, amikor a könyv
tár korábban meghozott döntését kell értékelnie. 
A legjobb, ha ilyenkor nincs tekintettel a megbí
zóira, s elfogulatlanul értékeli a helyzetet. Sze
mélyzeti ügyekben az egyik legkényesebb kér
dés a vezetők kiválasztása. A szakértők elvégzik 
az álláshirdetéssel járó rutinmunkákat, az ügyfél
nek már csak a legjobbakból kell választani. A 
„fejvadászatot” végző konzultánsok egyébként 
tagjai a főbb könyvtáros-egyesületeknek és szer
vezeteknek.

A szakértőkről több jegyzék is készült, ilyen 
pl. az ALA Library and Information Services Con
sultants’ List-je stb. Szóba jöhetnek még a kollé
gák ajánlatai vagy a hirdetések.

A szakértőt foglalkoztatni kívánó könyvtárnak 
célszerű tájékozódnia a tanácsadó szakmai 
múltja felől, érdemes referenciát kérnie, és mér
legelni, hogy képes lesz-e jó munkakapcsolatra 
a szakértővel. A könyvtárosok gyakran belees
nek abba a hibába, hogy azt hiszik, a szakértő 
úgyis mindent tud, s ezért inkább nem terhelik a 
részletekkel, más esetben szándékosan bizal
masan kezelnek információkat.

Gondot okozhat, ha az ügyfél befolyásolni 
akarja a szakértőt, vagy ha olyan szakaszban 
veszik igénybe, amikor már a lényeges kérdések 
eldőltek, és nem lehet változtatni.

Miért vonakodnak a könyvtárak szakértőket 
alkalmazni? Legtöbbször azért, mert nem akar
nak tájékozatlannak látszani, vagy mert sokallják 
a fizetséget. Ami a díjazást illeti: ha egy vezető 
pótlása 20 ezer dollár, akkor olcsóbb egy-egy 
feladatra konzultánst felkérni. A konzultáns 
igénybevétele azért is gazdaságos, mert elegen
dő egy rövidebb időre (egy adott problémára) 
igénybevenni a szolgáltatásait.

(Kovács Katalin)

94/155
BÜRGIN, Robert -  SMITH, Duncan: Ensuring 
that training pays off: transfer of training in 
libraries = Bottom Line. 7.vol. 1993. 1.no. 
22-25.p.

Hogyan biztosíthatja a könyvtár, hogy to
vábbképzésben részt vevő dolgozói valóban 
hasznosítsák munkájukban a tanultakat

Hatékonyság; Munkaszervezés; Továbbképzés

A könyvtárak jelentős összegeket áldoznak a 
továbbképzésre és a személyzet fejlesztésére, 
de a kezdeti kutatások arra mutatnak, hogy ezek 
az erőfeszítések csak igen kis mértékben térül
nek meg: a megtanult jártasságoknak alig a fele 
kerül gyakorlati alkalmazásra a munkahelyen. A 
képzés haszonsítására sokféle módszer létezik, 
de úgy tűnik, a könyvtárosok nem foglalkoznak 
ezzel a kérdéssel. A cikk -  főleg a vezetésnek 
címezve -  többféle módszert is javasol a képzési 
erőfeszítések támogatására, s ezáltal a személy
zet hatékonyabb teljesítményének előmozdításá
ra.

(Autoref.)

94/156
MACCUNE, Bonnie F.: The new volunteerism: 
making it pay off for your library = Am.Libr. 
24.VOI. 1993. 9.no. 822-824.p.

Önkéntesek alkalmazása a könyvtárban -  a 
Denver Public Library tapasztalatai

Gazdaságosság -könyvtárban; Közművelődési 
könyvtár; Munkabér, alkalmazás

A közművelődési könyvtáraknak anyagi és 
szakmai erőforrásaik bővítésére és a közösség 
támogatásának megnyerésére igen nagy szük
ségük van az önkéntes segítőkre. Az önkéntes 
munka azonban egyre ritkább, amióta a nők ki
léptek a munkaerőpiacra, a családok szétesőben 
vannak, és az emberek szakítottak a hagyomá
nyos életmóddal. E folyamat megfordítására tö
rekedtek a denveri városi könyvtárban, s erre 
adnak ötleteket.

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2. 329



Keressünk önkénteseket új, eddig számítás
ba nem vett csoportokban: az idősek között, a 
közszolgálatban dolgozók soraiban, a kisebbsé
gek és rokkantak között.

Az üzleti szférában is vannak lehetőségek: a 
vállalatok tisztában vannak azzal, hogy az ön
kéntes munka javítja a közösség életminőségét, 
növeli a vállalat ismertségét, és alkalmat ad az 
informális kapcsolatok építésére. Célszerű belső 
támogatót keresni a cégeknél.

Sokak számára értékes tapasztalatokat je
lenthet a könyvtári munka. A fiatalok, diákok szá
mára a szolgáltatás a közösséggel való kapcso
latteremtés, a készségfejlesztés, a munkata
pasztalat stb. igen fontos. A meghatározott idejű 
megbízások átmenetet jelenthetnek a munkanél
küliség, a háztartásbeliség és a munka között 
vagy szakmaváltás idején.

Az eltechnicizálódott világban az önkéntes fel
adatok közül azok a legkedveltebbek, amelyek
ben emberi kapcsolatok jönnek létre: az idősek házi 
szolgálata és a felolvasás a kisgyerekek számára.

A nem profit-orientált szervezetek együttmű
ködése (pl. a képzésben) nemcsak a könyvtárak 
számára hasznos, hanem a támogatásokat is 
vonzza, mert költséghatékony, üzleties megkö
zelítésről tanúskodik.

Az önkéntesek alkalmazása a rugalmasság, 
szakszerűség fokozását és némi befektetést is 
igényel. A jelentkezők felkészültségét, múltját, 
igényeit megismerve olyan tevékenységeket kell 
felajánlani nekik, amelyekben képességeiket ki
aknázzák, és személyes kiteljesedésre is lehető
séget kapnak. Rugalmasan kell alkalmazkodni 
az önkéntesek igényeihez, magas szinten, befek
tetéseket sem kímélve kell irányítani bevonásu
kat, képzésüket, elismerésüket és vezetésüket. 
Mindez ezerszeresen megtérül a források kímé
lése és a közösség növekvő támogatása révén.

(Orbán Éva)

Lásd még 100, 153

Marketing, közönségkapcsolatok

94/157
WAAIJERS, Leo: Hoffnungen und Erwartungen 
der End-Nutzer = Bibliotheksdienst. 27.vol. 
1993. 11.no. 1680-1695.p.

A végfelhasználó reményei és elvárásai

Egyetemi könyvtár -műszaki; Marketing; Szolgál
tatások használata; Térítéses szolgáltatás

A szerző saját könyvtárának, a Delfti Műszaki 
Egyetemi Könyvtárnak a példáján mutatja be a 
vevő-orientáltság felé vezető utat.

Már 1988-ban egyértelművé vált: a jövőben 
nem számíthatnak rá, hogy fenntartójuk fedezni 
fogja a könyvtár egyre növekvő költségeit és biz
tosítani fogja a szükséges új technikák beveze
téséhez szükséges összegeket. Felismerték: ha 
modern könyvtár akarnak maradni, és nem vál
lalják a könyvmúzeummá válást, áruként kell ér
tékesíteniük szolgáltatásaik egy részét. Ennek 
az elhatározásnak az a körülmény is realitást 
adott, hogy Delftben az egyetemi hallgatókon és 
oktatókon kívül a külső használók is intenzíven 
igénybe veszik a szolgáltatásokat: naponta csak
nem ezer kölcsönzési igény érkezik „kívülről”.

A vevő-orientált szolgáltatások megszervezé
sére a könyvtár külső marketingszakembert al
kalmazott. Néhány sikertelen kísérlet után az 
1991-ben megvalósított CLIO-program meg
hozta az átfogó szemléletváltást. (CLIO: CLIens- 
Orientation). A beszélgetésekből, vitákból, sze
repjátékokból, tesztelésekből álló több napos tré
ningen a könyvtár több mint 200 főnyi teljes 
személyzete részt vett a portástól kezdve a szá
mítógépes szakemberig. A tréning jól feltárta a 
résztvevők előtt azt a különbséget, mely a ha
gyományosan szubvencionált intézményekben 
folyó udvarias kiszolgálás és a vevőorientált fle
xibilis magatartás között van.

A marketing-program második lépéseként a 
könyvtár pontos képet kívánt kapni a várható 
igényekről. Kérdőívvel kerestek föl egy kivá
lasztott mintacsoportot: hogyan értékelik a jelen
legi szolgáltatásokat és a jövőben mit vennének 
még igénybe? A 440 kérdőív 79%-a érkezett 
vissza. A válaszokból kiderült, hogy a közönség 
csak keveset ismer a könyvtár sokféle szolgálta
tásából, értékelésének legfontosabb szempontja 
pedig a szolgáltatás gyorsasága. Ezért a könyv
tár úgy döntött, hogy a külső megrendelések 
(60%-a telefonon érkezik!) szállítási idejét 3 nap
ra csökkenti le.

E törekvések eredményeképpen a könyvtár 
saját bevétele (a költségvetés egészéhez viszo
nyítva) a korábbi 3%-ról 12%-ra emelkedett. Ter

330 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/2.



Külföldi folyóirat-figyelő

mészetesen tudomásul kell venni, hogy minden 
egyetemi könyvtár létalapját a meghatározó 
használótábor, vagyis a hallgatók és az oktatók 
jelentik. Egyfelől ezek, másfelől a privát szektor
hoz tartozó külső használók azonban két külön
böző világot jelentenek, és a két különféle igény 
egyidejű kielégítése szükségszerűen konfliktu
sokhoz is vezet. E konfliktusokhoz korábban 
hozzájárult magának az egyetemnek az ele- 
fántcsonttorony-magatartása is, ma ez a konflik
tusforrás csökkent, mivel az egyetemek is külső 
pénzforrások keresésére kényszerülnek.

A jövőben az egyetemi könyvtáraknak még 
nagyobb erőfeszítésre lesz szükségük ahhoz, 
hogy eljussanak a fizetőképes privát szférához. 
E könyvtárak jelenleg még ui. számos területen 
monopolhelyzetet élveznek, azonban mind job
ban kialakulóban van az információs intézmé
nyek versenye a vevőért. A sajtóügynökségek, 
kiadók stb. egyre inkább arra törekszenek, hogy 
megfeleljenek az íróasztala mellett ülő és vá
lasztó vevő szempontjainak: megbízhatóság, ké
nyelmes hozzáférés, pontosság és alacsony ár. 
A delfti könyvtár tudatosan készül arra, hogy en
nek a négy szempontnak jól megfelelve a jövő
ben is meg tudja tartani vásárlóközönségét.

(Katsányi Sándor)

94/158
SCHNEIDER, Ronald: Kommunale Bibliotheken 
im kulturpolitischen Wettstreit. Profilierungszwänge 
und neue Strategien der Öffentlichkeitsarbeit = 
Buch Bibi. 45.VOI. 1993. 10/11.no. 844-860.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A települések könyvtárainak vetélkedése az 
egyéb kulturális intézményekkel a pénzala
pok felosztásában. Profilmeghatározásra és 
új PR-stratégiákra van szükség

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Public rela
tions; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági; 
Rendezvény

A 80-as évek kezdetén jelentkező kényszer
takarékossági intézkedéseket nem tekinthetjük 
befejezettnek: beláthatatlan ideig tartó restriktiv 
költségvetési politikára kell számítanunk, a mű

velődési intézményeknek ehhez alkalmazkodva 
kell új hosszútávú koncepciójukat megalkotniuk. 
A közkönyvtárak legnagyobb hátránya e téren, 
hogy nincs egyértelműen képviselt álláspontjuk 
és profilmeghatározásuk. Nemcsak az egyes 
könyvtárak állnak tanácstalanul, nélkülözve a 
megfelelő túlélési stratégiát, hanem az egész 
német könyvtárügy is.

Az alapfeladatok és szolgáltatások egyértel
mű meghatározása nélkül bármiféle PR tevékeny
ség megalapozatlan. A könyvtári marketingről fo
lyó viták központjában egyoldalúan az igények 
elemzése áll, háttérbe szorul a produkció anali
zálása. A könyvtárak minden réteg minden kí
vánságát ki akarják elégíteni („Bibliothek für 
Alle”), ezt azonban a költségvetési restrikció 
időszakában csak alacsony színvonalon tudják 
megtenni. Helyesebb lenne a „kevesebb hasz
nálónak többet nyújtani” elv érvényesítése: kon
szenzusos alapon a vállalt közkönyvtári feladat
katalógus egyértelmű meghatározása, és az így 
kialakított profil erőteljes képviselete.

A könyvtári feladatok között prioritást kell 
kapnia az iskolai és továbbképzési irodalommal 
való ellátásnak és a közhasznú (állampolgári) in
formációk nyújtásának. Csak a képzéssel 
kapcsolatos feladatok kielégítő ellátása után for
díthat a könyvtár pénzt a szabadidős médiák vá
lasztékának bővítésére.

A PR tevékenység egyik alapvető, hosszútá
vú feladata a társadalomban kialakult helytelen 
könyvtárkép módosítása. Máig él a „szegény 
emberek kölcsönkönyvtára” képzet, benne „iro
dalmi műveltségű, kedves, elefántcsonttorony
ban élő” könyvtárosokkal, akik „tanulókat, házi
asszonyokat és más kisembereket” szolgálnak 
ki, jóllehet a könyvtárak valóságos arculata már 
rég nem ilyen.

A sajtóban megjelenő könyvtárkép is torzít. 
Egy vizsgálat szerint ezeknek 57%-a különféle 
rendezvényekkel foglalkozik, és csak 19%-ban 
szerepelnek közvetlenül a tényleges könyvtári 
alapszolgáltatások. A torzítás egyik oka, hogy 
maguk a könyvtárak sem fogalmaznak meg ön
magukról markáns képet, melyet a PR tevékeny
ség közvetíthetne, helyette a „sokoldalú könyv
tár” elmosódó képét szolgáltatjuk magunkról. Itt 
is jelentkezik az alapkoncepció hiánya, mely a 
PR tevékenység egészét meghatározhatná. Eh
hez még más hátrányok is járulnak: a könyvtárak 
PR munkája nem professzionista és nem vesz 
benne részt a munkatársak széles köre.
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A könyvtári PR általában nem eléggé hatá
sos. A megjelenő publikációk pl. már a címükben 
is panaszkodnak: rosszak a működési feltételek, 
szűk az épület, csökken a olvasási kedv stb. Az 
ilyen panaszkodás gyakran a kívánttal ellentétes 
hatást vált ki az olvasóból és a társadalom nega
tív könyvtárképét élteti tovább.

A 80-as években csaknem minden tartomány
ban rendeztek ún. könyvtári napot ill. hetet. Eze
ken a terület közkönyvtárai egyidejűleg, össze
hangolt programmal léptek a nyilvánosság elé, 
ami hatásos publicitást biztosított számukra. E 
munka- és költségigényes rendezvények akkor 
gyümölcsözőek igazán, ha egyértelmű és hatá
rozott PR koncepció van mögöttük.

Sok könyvtár szervez rendezvényeket a fel
nőttek részére. Ez a könyvtári alapfeladatokat 
kiegészítő, járulékos tevékenység, szükséges 
voltát mindig a helyi körülmények döntik el. E 
rendezvények (illetve negatívan: azok hiánya) 
befolyásolhatják a könyvtár helyi politikai megíté
lését is.

A felnőttek rendezvényeivel ellentétben a 
gyerekfoglalkozások tartása a könyvtár alapfela
dataihoz tartozik. A gyerekek olvasási szokásai
nak romlása az egész társadalmat foglalkoztató 
probléma, és minden olyan intézmény, mely a 
gyerekek olvasási kultúráját javítani képes, ked
vező kultúrpolitikai megítélést kap. A gyerekek
kel rendszeresen és hatásosan foglalkozó 
könyvtár nemcsak alapfeladatát látja el, hanem a 
róla alkotott társadalmi képet is kedvezően befo
lyásolja.

(Katsányi Sándor)

94/159
SPETZ, Jon Einar: The national „Save the 
libraries” campaign = Scand.Public Libr.Q. 
26.VOI. 1993. 4.no. 12-14.p.

A könyvtárak megmentésére indított svéd 
országos kampány

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárpropaganda; 
Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági

Egy darabig úgy tűnt, hogy 1992 a svéd 
könyvtárak számára végzetes év lesz. Az or
szágra rátelepedett a recesszió, és az „új libera

lizmus” réme fenyegetett. Ennek piacorientált 
ideológiája nevében a politikusok megkérdője
lezték a könyvtári szolgáltatások ingyenességé
nek létjogosultságát, és ezzel olyan hagyomá
nyos, demokratikus jogokat, mint a dokumentu
mokhoz és az információhoz való szabad 
hozzáférés. Pedig ezek eddig olyan magától ér
tetődő alapjogok voltak Svédországban, hogy 
védelmükre könyvtári törvény sem született. A 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok között azon
ban e hiányosság miatt a könyvtárak igencsak 
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.

Szerencsére a „Mentsd meg a könyvtárakat” 
mozgalom nagy sikerrel járt. Ezt 1992 áprilisá
ban indította a Svéd írók Szövetsége, és hét hó
nap alatt több mint félmillióan írták alá a mani- 
fesztumot.

A kampány során neves írók sikerrel igye
kezték meggyőzni a politikusokat az ügy támo
gatásának hasznosságáról. A mozgalom végső 
célja a könyvtári törvény megalkotása, mely há
rom dolgot garantálna: a kölcsönzés ingyenes
ségét, a könyvtári költségvetés érinthetetlensé- 
gét és az önkormányzatok autonómiáját a köz
könyvtárak ügyében. Az első szinte biztosan 
átmegy a törvényhozáson, hiszen a Parlament 
már egyhangúlag állást foglalt a könyvtári szol
gáltatások ingyenessége mellett. A második már 
kétségesebb. Ha fix állami támogatás járna min
den könyvtárnak, az egyenlő volna azzal, hogy 
egy könyvtárat sem lehetne megszüntetni, akár 
szükség van rá, akár nincs. Ez a könyvtári rend
szer statikusságához, ha ugyan nem megbénu
lásához vezetne. Másrészt pedig -  ahogy ezt a 
norvég tapasztalatok bizonyítják -  igen nehézke
sen lehet az állami támogatásnak ezt az új rend
szerét kidolgozni, a támogatás összegét úgy 
meghatározni, hogy az ne szoruljon állandó mó
dosítgatásra. Egyszóval ez a követelés nem tű
nik túl szerencsésnek. A harmadik kívánság sze
rint a törvénynek egyértelműen ki kellene mon
dania, hogy az anyagi eszközök és a felelősség 
az önkormányzatokat illeti.

Ha a könyvtári törvény megszületik, az érdem 
nagy része kétségtelenül a kampány résztvevőié 
lesz. Sok településen a hatóságok a mozgalom 
hatására máris mérsékelték a könyvtárat sújtó 
költségvetési megszorításokat. A legnagyobb si
ker tehát az, hogy a kampány teret adott az ál
lampolgárok, az írók és szervezetek számára, 
hogy tudatosítsák a politikusokban véleményü
ket: igénylik, hogy a helyi politikusok komolyan
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Külföldi folyóirat-figyelő

vegyék a könyvtárakkal szembeni felelős
ségüket. Másik kívánságuk, miszerint szükség 
van megfelelő garanciákkal rendelkező könyvtári 
törvényre, valószínűleg nem fog maradéktalanul 
teljesülni, ugyanis a Svéd Nemzeti Kulturális Ta
nács, amely a törvény kidolgozásáért felelős, 
egy 1985-ben benyújtott állásfoglalás alapján 
szándékozik megfogalmazni a törvényjavaslatot. 
Ez azonban csak a következőket tartalmazza: 
könyvtárat minden településnek, szakképzett 
könyvtárost minden könyvtárba, valamint a 
nyomtatott dokumentumok legyenek ingyenesen 
kölcsönözhetőek.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 141

Használat- és igényvizsgálat

Lásd 116

Nyomtatott dokumentumtípusok

Lásd 125

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

94/160
BINDER, Wolfgang: Elektronische Zeitschriften 
und Preprints. Neue Publikationsformen und 
-kanäle als Ingredienzen der unsichtbaren 
Bibliothek = Bibliotheksdienst. 27.vol. 1993.
12.no. 1883-1905.p. Bibliogr. 14 tétel.

Elektronikus folyóiratok és preprintek. Új 
publikálási formák és csatornák mint a lát
hatatlan könyvtár részei

Elektronikus folyóirat; Folyóiratkiadás; Kísérlet; 
Munkafolyamat

A virtuális könyvtár, a láthatatlan könyvtár fo
galma -  lényegében a hálózati információforrá
sok -  a fizikai könyvtár kiegészítése vagy alter
natívája, míg az elektronikus könyvtár fogalma 
általában a helyben tárolt publikációkhoz 
kapcsolódik.

A hálózatok (Bitnet, Internet, JANET, EARN, 
UUCP stb.) első korszaka már lezárult az új, nagy- 
sebességű hálózatok (NREN, Super-JANET) 
megjelenésével. A hálózatok használata havonta 
(!) 15%-kal nő. A hálózatokon mód van nyílt 
kommunikációra a hirdetőtáblák, vitacsoportok 
és újabban a gopherek révén.

Ha az elektronikus publikálást leszűkítjük a 
primér dokumentumokra, a hagyományos 
elektronikus médiák, így az online adatbázisok 
közül tulajdonképpen csak a faktografikus adat
bázisok kerülhetnek szóba. A másik hordozó, a 
CD-ROM sem vált a kurrens publikálás bevett 
eszközévé, lényegében a dokumentumszolgálta
tó rendszerek tároló-archiváló eszköze maradt.

Az elektronikus folyóiratok (Internet-folyóiratok, 
E-folyóiratok) ma fejlődésükben ott tartanak, ahol a 
CD-ROM 1987 körül, amikor a nagy várakozások
kal szemben viszonylag szerény realitások álltak. 
A CD-ROM a használókat a „fizikai” könyvtár 
használóivá tette, ugyanakkor az elektronikus fo
lyóiratok a könyvtárakat és a végfelhasználókat 
teszik a láthatatlan könyvtár klienseivé.

Az elektronikus folyóiratok már túljutottak a 
kísérleti időszakon. Tudományos témákkal fog
lalkoznak, részben lektorálják is őket. Ritkán je-
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lennek meg nyomtatott folyóiratok elektronikus 
változataiként. A kiadványok nagy része híradó- 
jellegű. Viszonylag sok cím foglalkozik az infor
máció, kommunikáció, informatika témáival. A fo
lyóiratok felének van ISSN-je, kb. kétharmaduk
nál hozzáférhetők a korábbi számok, néhányat 
referáló lapok is feltárnak. A folyamatos számo
zás jellemző, a periodicitás a hetitől az évi háro
mig változik. Szinte kivétel nélkül ASCII szöveg
ként jelennek meg. Kiadóik legtöbbje nem profit- 
orientált intézmény. Sok esetben a folyóirattal 
párhuzamosan elektronikus konferencia vagy vi
tacsoport is létezik. Az ingyenesség tartósan 
nem tartható fenn, valószínűleg bevezetik az In
terneten a hitelkártyás elszámolást.

Az elektronikus preprintek műfaja 1992 ta
vaszán jelent meg a Los Alamos Laboratories 
(USA) kezdeményezéseként, energetikai és el
méleti fizikai témakörben. Az előfizetők napi gya
rapodási jegyzékekből tájékozódhatnak (bibliog
ráfiai adatok és referátumok). A teljes szövege
ket egy azonosító szám alapján lehet lehívni. A 
későbbiekben a hagyományos publikálás adatait 
a preprintek mellett feltüntetik. A preprintek sike
réhez az is hozzájárult, hogy azokat a formátumo
kat alkalmazzák, amelyekben a szerzők egyébként 
is dolgoznak. A szövegeket ASCII formátumban, 
az ábrákat PostScript fájlként hozzáfűzve közük. 
A rendszerhez egy programkönyvtárat is csatoltak. 
Becslések szerint ilymódon egyes (jelenleg főleg 
természettudományi) szakterületek kutatói kurrens 
szakirodalmi igényeiknek a felét ingyenesen kielé
gíthetik az elektronikus preprintek segítségével.

Az elektronikus hálózati publikációkhoz a fel
használók intézményi közvetítés nélkül hozzáfér
hetnek. A könyvtárakkal előreláthatólag akkor 
lépnek ez ügyben rendszeres kapcsolatba, ami
kor a térítés gyakorlattá válik. A könyvtárakra az 
információközvetítésben továbbra is szükség 
lesz; a következő feladatok várnak rájuk: tanács
adás a használóknak, dokumentáció, feltárás, az 
intellektuális hozzáférés közvetítése, a fizikai 
hozzáférés segítése (helyi tárolás és archiválás), 
távolsági keresés, rendszertervezés.

(Hegyközi Ilona)

94/161
MUIR, Adrienne -  OPPENHEIM, Charles: 
Electrocopying, the Publishers Association and 
academic libraries = J.Libr.Inf.Sci. 25.vol. 1993. 
4.no. 175-186.p. Bibliogr.

Az elektronikus másolás (nyomtatott doku
mentumok átvitele gépi hordozóra) az egye
temi könyvtárakban; technikai és jogi kér
dések

Alakfelismerés; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
publikáció; Felmérés; Másolás; Szerzői jog; Tel
jes szövegű adatbázis

A cikk az elektronikus másolás (EM) fogalmi 
tisztázásával kezdődik. Az EM nyomtatott doku
mentumok szkennerrel vagy egyéb módszerek
kel történő letapogatása, aminek eredménye egy 
elektronikus adatbázis, amelyben a szöveget 
képi vagy digitális formában tárolják. Röviden ki
tér az EM technikai szempontjaira, s bemutat két 
letapogatási technológiát: a képi dokumentum
feldolgozást (document image processing, DIP) 
és az optikai karakterfelismerést (optical charac
ter recognition, OCR), de főleg az EM jogi és 
gazdaságossági kérdéseivel foglalkozik. Tár
gyalja az EM szerzői jogi vonatkozásait, különö
sen a kiadóknak a szerzői jog megsértésétől 
való félelmét, kitérve az Európai Közösségek Bi
zottságának a szerepére, valamint a főbb kiadók 
nézeteire és kezdeményezéseire. Arra a követ
keztetésre jut, hogy a kiadók nem akarnak jog
szabályokkal rájuk kényszerített megoldásokat, s 
azt sem szeretnék, ha az EM gyakorlata széles
körűen elterjedne, de sok időbe telik, amíg pozi
tív lépéseket is képesek lesznek megtenni. A 
cikk áttekinti a brit helyzetet és az egyetemi 
könyvtáraknak az EM-mel és a hálózati informá
ciókkal kapcsolatos szerepét, s közreadja az ez
zel a kérdéssel foglalkozó felmérés eredményét. 
Befejezésül azt mérlegeli, hogy az EM a jelek 
szerint milyen hatással lesz a jövőben a tudo
mányos kommunikációra és az időszaki kiad
ványok fennmaradására.

(Autoref.)

94/162
STAHL, Bil: Interactive video networks: 
experiences, issues and challenges = 
Microcomp. Inf.Manage. 10.vol. 1993. 3.no.
195-202.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Interaktív videohálőzatok: tapasztalatok, kér
dések és kihívások

Online üzemmód; Számítógép-hálózat; Video
technika

Az interaktív video szolgáltatásokról és háló
zatokról egyre több leírás jelenik meg az isme
retterjesztő és a műszaki szaksajtóban. Még na
gyon kevés tapasztalat áll rendelkezésre a nagy
méretű interaktív video hálózatokról. A cikk ezek 
közül ismertet néhányat. Kitér néhány műszaki 
és nem műszaki kérdésre is, amelyekkel foglal
kozni kell, mielőtt az interaktív video szolgáltatá
sok széles körben hozzáférhetővé válhatnak. 
Alapvető változtatásokra van szükség a távköz
lési vállalkozások szolgáltatásaiban és térítési 
rendszerében, amiatt, hogy az interaktív video 
szolgáltatásokhoz nagykapacitású hálózatokra 
van szükség. A távközlési ipar átstrukturálása az 
interaktív video szolgáltatások támogatására 
kockázattal jár, nehéz és költséges, de meg kell 
tenni. Bár az interaktív video pontos hatását nem 
lehet megvalósítása előtt felmérni, kevesen von
ják kétségbe a benne rejlő lehetőségeket.

(Autoref.)

Lásd még 138

Kommunikációs technikák

94/163
PHILIP, G.: ISBN: an emerging electronical 
highway for business data communications = 
J.Inf.Sci. 19.VOI. 1993. 4.no. 279-289.p. Bibliogr. 
23 tétel.

Az Integrated Services Digital Networks -  a 
jövő elektronikus sztrádája az üzleti adat
kommunikáció céljára

Számítógép-hálózat; Tájékoztatás -közgazdasá
gi; Távközlés

Az Integrated Services Digital Network (ISDN) 
megvalósítása a világ legfejlettebb országaiban 
a kommunikációs hálózatok hagyományos, foko

zatos fejlesztésének a végét jelzi. Az ISDN, 
amely a digitális technológia terméke, arra tö
rekszik, hogy a meglévő hálózatokat egyetlen 
elektronikus sztrádává integrálja a sokféle for
mátumú információk együttes szállítása érdeké
ben. Míg az üzleti élet résztvevői számára ideá
lisnak tűnik, hogy számos szolgáltatás biztosít
ható egyetlen vonalon, sajnos az ISDN számára 
a legnagyobb impulzust jelenleg a technológia 
tolóereje, nem pedig a piac húzóereje adja. Sok 
potenciális vásárló szkeptikus az ISDN szolgál
tatás hasznosságával kapcsolatban, a költségek 
miatt, a szabványosítási problémák miatt és a 
meglévő hardver fejlesztésének szükségessége 
miatt. A cikk az ISDN európai, észak-amerikai és 
távol-keleti helyzetét és alkalmazását vizsgálja, 
beleértve a szolgáltatás iránt megnyilvánuló 
alacsony vásárlási kedvet. Az ISDN-szolgáltatás 
valószínűleg nem marad több egy drága és bo
nyolult technikai megoldásnál, ha a távközlési 
forgalmazók fejlesztéseikkel és az új alkalmazá
sok bemutatásával nem ébresztik fel a vásárlók 
érdeklődését.

(Autoref.)

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

94/164
TENOPIR, Carol: Hot topics for the new year = 
Libr.J. 118.VOI. 1993. 21.no. 94-96.p.

Az információtechnológiára épülő szolgálta
tások uralkodó irányzatai 1994-ben

CD-ROM; Dokumentumszolgáltatás; Online in
formációkeresés; Számítógép-hálózat; Szoftver;
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Távközlés

Az 1993-as Online/CD-ROM konferencia kö
vetkeztetései és a használói igények alapján 
1994-ben várhatóan a következő témák lesznek 
kiemelkedő jelentőségűek az elektronikus tájé
koztatási szolgáltatások területén az Egyesült Ál
lamokban:

1. Információs infrastruktúra. Az amerikai kor
mány 1993 szeptemberében egy „információs 
szuperhálózat” létrehozását határozta el, amely
nek két legfontosabb feltétele a szöveg, kép, 
hang, grafika és video átvitelére egyaránt alkal
mas széles hullámsávú kommunikációs vonalak 
kiépítése az egyes otthonokhoz, valamint az 
ezeken közvetítendő szolgáltatások kialakítása. 
A fizikai kommunikáció feltételeit a jelenlegi 
irányzatok szerint a telefon- és a kábeltévé-válla
latok együttműködése fogja megoldani; az előb
biek száloptikai kábeleket fektetnek le, s ezeket 
az otthonokat elérő kábeltévé-vezetékekhez 
kapcsolják. Szinte hetente hallani az említett vál
lalattípusokat érintő egyesülésekről vagy felvá
sárlásokról.

2. Internet. A tervezett szuperhálózat egyik, 
már létező komponense, amelyet a cikk megírá
sának idején 60 ország 2 millió szolgáltató szá
mítógépén 50 millióan használnak. A használók 
száma havonta 7-9 százalékkal növekszik. Az 
Internetet a könyvtárak is sokféle célból használ
hatják, pl. együttműködéses kutatásra, elektroni
kus folyóiratokra való előfizetésre, online kataló
gusokban való keresésre, bibliográfiai vagy szö
vegfájlok elérésére, ill. letöltésére, főleg a 
Gopher, a Veronica, az Archie és a World Wide 
Web nevű használói keresőszoftverek segítsé
gével.

3. A CD-ROM piac éretté válása. Ma már a 
CD-ROM meghajtók is hozzátartoznak az alap
vető mikroszámítógép-konfigurációhoz. 1994-re 
a CD-ROM dokumentumok száma 6-8 ezer kö
zött fog mozogni. A legnagyobb mértékben a 
nem szakmai felhasználók számára készített 
szórakoztató és oktató multimédia-termékek 
száma növekszik. Megszűnőben van az a kor
szak, amelyben a CD-ROM-ot a drága bibliog
ráfiai adatbázisokkal azonosítottuk. Napjainkra 
már a CD-ROM készítésére alkalmas berende
zések is megbízhatókká és megfizethetőkké vál
tak, így a használók maguk is elkészíthetik saját,

CD-ROM alapú dokumentumaikat (CD-Record- 
able; erről bővebben lásd a 94/79 tételszámon 
megjelent ismertetést -  a ref. megj.)

4. Dokumentumszolgáltatás. Az előfizetési dí
jak növekedése és a könyvtári költségvetések 
csökkenése miatt az elektronikus dokumentum
szolgáltatás egyre nagyobb teret fog nyerni. A 
könyvtárak máris áttérőben vannak ,just-in- 
case”, azaz az előzetes beszerzésre épülő ha
gyományos állománygyarapításról a ,just-in- 
time”, vagyis a szükség esetén történő elektroni
kus beszerzésre. A kereskedelmi kiadók -  a 
túlélés érdekében -  kénytelenek együttműködni 
a könyvtárakkal, vállalva a dokumentumok 
elektronikus formában történő szállítását (ilyen 
pl. az ADONIS projekt).

5. Az online információkeresés új módszerei. 
Az online keresők több, mint 20 évig kénytelenek 
voltak valamilyen parancsnyelvre, valamint 
deszkriptorokra és Boole-operátorokra épülő ke
reséseket végezni, amelyek az ún. „pontos meg
felelést” (exact match) tűzték ki célul. Ha pl. há
rom keresőkifejezést ÉS kapcsolattal kötünk 
össze, akkor csak azokat a tételeket kapjuk meg 
találatként, amelyekben mindhárom kifejezés 
előfordul. A keresőszoftverek legújabb generá
ciója természetes nyelvi keresésre is képes, s a 
találatokat relevancia-sorrendben jeleníti meg. 
Ezek a programok „részleges megfeleléssel” 
(partial match) dolgoznak, így azokat a tételeket 
is kikeresik, amelyekben háromból csak két ke
resőkifejezés van meg. A „hármas" találatokat 
természetesen a találati lista elejére teszik, és a 
pontos relevancia-sorrend érdekében azt is 
megszámolják, hogy az egyes keresőkifejezések 
hányszor fordulnak elő a dokumentumban, ill. az 
adatbázis egészében. Ilyen szoftverek például a 
Target (DIALOG), a Freestyle (Mead Data Cen
tral), a WIN és a Personal Librarian.

(Novák István)

Lásd még 140
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Külföldi folyóirat-figyelő

Számítógépes könyvtári rendszerek

94/165
Developments in library housekeeping systems: 
an overview = VINE. 92.no. 1993. 3-6.p. Bibliogr. 
9 tétel.

A könyvtári nyilvántartó rendszerek fejlődé
se; áttekintés

Integrált gépi rendszer

A nyolcvanas éveket a kutatás nagy volume
ne ellenére nem az innováció, hanem a konszo
lidáció jellemezte elsősorban. Javult az integrá
ció, de a rendszerek általános fejlesztése szór
ványos volt és főleg szemet gyönyörködtető 
újdonságok, mintsem hasznos kiegészítések jel
lemezték. A kutatás főleg a tárolt bibliográfiai 
adatokhoz való végfelhasználói hozzáférésre 
koncentrált és alig hozott újat a katalógusokban. 
A hatékony, de szakértelmet igénylő Boole al
gebra szerinti keresésnél újabbat nem kínáltak a 
gyártók. A könyvtárak és könyvtárosok nem vol
tak mindig olyan anyagi helyzetben, vagy nem 
rendelkeztek megfelelő szakértelemmel, hogy ki
használhassák akár a legalapvetőbb szoftverek 
előnyeit is.

A kilencvenes évek új rendszerek és új szem
léletű könyvtárosok megjelenésével kezdődött.

Az online katalógusok területén több változás 
történt:

1. Keresési lehetőségek:
-  A szerző, cím, tárgy, kulcsszó szerinti kere

sést kínáló hagyományos menüvezérelt inter
fészek szöveges keresést is adnak a nyelv- és a 
dátummezőben, valamint egyszerűsített Boole- 
algebrás keresést nyújtanak űrlap segítségével.

-  Egy lépéssel előbbre járnak azok a rend
szerek, amelyek szöveges visszakeresési modu
lok segítségével pl. kapcsolódó fogalmak kere
sését, közelségi operátorok használatát stb. te
szik lehetővé.

-  A poszt-Boole-rendszerek megpróbálják in
terpretálni a keresőkérdéseket, hogy a felhasz
náló számára aztán a találatokat relevanciájuk 
szerint rangsorolják.

-  A hipertext a legújabb kiegészítő, bár a 
könyvtárosok és a szállítók még egyaránt kere

sik ennek a potenciálisan nagy jelentőségű 
eszköznek a gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.

2. Keresési eredmények megjelenítése:
-  A találatok egyszerű megjelenítése helyett 

már találkozhatunk a relatív relevancia alapján 
rangsorolt listákkal.

-  Az egyszerű képernyős vagy nyomtatott 
megjelenítésen túllépve lehetőség nyílik a re
kordok manipulálására a könyvtári programcso
magon belül, „kivág-áthelyez” technikákkal vagy 
szövegszerkesztőkbe történő exporttal.

3. Felhasználói interfész:
-  A megérinthető képernyők (touch screen) 

kipróbálása és (legtöbbször) elutasítása folytán 
a felhasználóknak a billentyűzetre kell hagyat
kozniuk, esetenként csökkentett készlettel, ami 
nem felel meg azoknak, akik nem tudnak gépel
ni. A grafikus interfészek megjelenésével lehető
ség nyílt a billentyűzet mellett az egér, illetve a 
két eszköz együttes használatára.

-  Az utóbbi két-három évben jelentek meg a 
videotex-terminálok, amelyek könnyen használ
hatók, de viszonylag alacsony technológiai fej
lettséget képviselnek és a felhasználóval folyta
tott interakció lassú.

-További eszközök: hangterminálok, az egér 
gombjának megnyomására a gyengénlátók szá
mára képernyőrészleteket kinagyító rendszerek.

4. Katalógus:
-  A bibliográfiai rekordok mellett a katalógu

sok egyéb rögzített információt és komplett do
kumentumokat is tartalmazhatnak. A tömörítési 
technikák lehetővé teszik, hogy ma már nem
csak optikai, hanem mágneses hordozókon is tá
roljunk digitalizált képi információt.

-  Található a katalógusokban a kölcsönzők
re, előjegyzésekre, kölcsönzési státuszra stb. 
vonatkozó információ is.

A kölcsönzés terén történt változások:
A legjelentősebb előrelépés az önkiszolgálás. A 

legnagyobb gond a biztonság kérdése, amely áthi
dalható a személyi azonosító kód használatával.

Az egyéb funkciók területén megjelentek a 
termek, audio-vizuális eszközök stb. bérbeadá
sát adminisztráló, az egyes olvasók preferenciáit 
figyelembe vevő, automatikus előjegyzést bizto
sító rendszerek. A közösségi információs rend
szerek (az OPAC-okon belül, vagy önálló rend
szerekként) hírt adnak az adott településen 
működő klubok, egyesületek tevékenységéről, 
könyvtári nyitvatartásokról stb.

(Koltay Tibor)
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94/166
RUSSELL, Rosemary: Plain SAILing with Swets 
= VINE. 92.no. 1993. 36-40.p.

A Swets folyóirat-ügynökség számítógépes 
folyóirat-nyilvántartó rendszere, a SAILS

Gépi folyóiratkezelés; Szoftver

A folyóiratterjesztésben meghatározó szere
pet játszó Swets és Zeitlinger cég által ki
fejlesztett SAILS (Swets Automated Independent 
Library System) gépi folyóirat-nyilvántartó rend
szer mindezideig nem terjedt el a könyvtárak kö
rében. Ennek oka egyrészt abban keresendő, 
hogy nagygépes programként üzemelt, csak 
nemrégiben írták át személyi számítógépre, 
másrészt nem volt megfelelő a reklámozása 
sem. Most azonban radikális változtatást ter
veznek a piaci terjesztés terén.

A SAILS programot eredetileg a Swets cég 
belső katalogizálási és előfizetés-kezelési rend
szeréből fejlesztették ki. Mikor felmerült annak 
az igénye, hogy személyi számítógépen futó 
rendszerré fejlesszék, először megpróbálták MS- 
DOS programba transzformálni. Amikor ez meg
hiúsult, 1987-ben elkezdték a teljes átírását. A 
fejlesztés a Rotterdami Központi Közkönyvtárral 
és Bielefeldi Egyetemi Könyvtárral közösen tör
tént. A közös projekt beviteli adatai ezért a köz
könyvtárból, illetve a felsőoktatási könyvtárból 
származnak. Ebben az időben a rendszernek 
mindössze három felhasználója volt (még a 
bielefeldi egyetemi könyvtár sem ezt használta): 
a rotterdami közkönyvtár, az INSERM Francia- 
országból és a berlini Schering. Csak később, 
1992 végére lett a rendszernek egy valódi keres
kedelmi felhasználója, a nagy-britanniai Keele 
Egyetem. 1993 augusztusában ötödik felhaszná
lóként csatlakozott a madridi nemzeti könyvtár.

A SAILS jelenleg egyaránt működik nagygé
pes és személyi számítógépes környezetben, 
3.3-as vagy annál magasabb MS-DOS operá
ciós rendszerrel. Az IBM Token Ring, az Ether
net és a Novel NetWare hálózatokon keresztül 
szintén üzemeltethető, az UNIX-os változat ki- 
fejlesztését is tervbe vették. A teljes rendszer an
gol nyelvű, egyes részei hollandul és franciául is 
rendelkezésre állnak.

A rendszer egy egységes csomagból és nem 
modulokból áll. Egyes funkciók azonban, ame
lyekre esetleg nincs szükség, kikapcsolhatok. A 
következő funkciókat látja el: folyóiratrendelés 
(cím, terjesztő cég neve, évszám, periodicitás, ár 
adatokkal -  a könyvtár tetszőleges mezőket fűz
het még hozzá, összesen 18 mezőig); a számok 
automatikus generálása; beérkezés ellenőrzése; 
reklamáció készítés; pénzügyi nyilvántartás; 
kölcsönzési nyilvántartás (név, cím, telefon
szám); keresés (böngészés cím szerint, vagy a 
szöveg első pár betűjének begépelésével, vagy 
index kifejezések segítségével); nyomtatási for
mátum készítése. A kötészeti nyilvántartás még 
nincs kidolgozva. A rendszer menüvezérelt. A 
funkcióbillentyűk segítségével meghatározott fel
adatok adhatók meg (pl. kölcsönzési funkció = 
F2). Nyolc biztonsági kód akadályozza meg a 
egyes szintekhez történő jogosulatlan hozzáfé
rést.

A folyóiratrendelés online üzemmódban nincs 
kidolgozva. Tervbe vették a SAILS és a dBase 
közötti interfész kidolgozását, ami további tet
szőleges adatok kezelését tenné lehetővé.

Bár látszatra a SAILS sokaknak komplikált
nak tűnhet, megbízható, flexibilis és majdnem 
teljeskörű (a kötészeti nyilvántartás kivételével) 
számbavételt tesz lehetővé.

•

(Kovács Emőke)

Lásd még 135, 137

Számítógép-hardver

Lásd 130

Szám ítógép-szoftver

94/167
BRIDGES, Karl: Gopher your library = Wilson 
Libr.Bull. 68 .V0I. 1993. 3.no. 36-38.p.
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Építsünk Gophert a könyvtárunkban!

Ember-gép kapcsolat; Számítógép-hálózat; 
Szoftver

A Gopher új, forradalmi módszert képvisel a 
könyvtári információszolgáltatás területén. Ezt a 
szoftvert eredetileg a Minnesotai Egyetemen 
fejlesztették ki 1991-ben azzal a céllal, hogy egy 
hierarchikus menürendszer segítségével meg
könnyítsék a campuson, majd később az inter- 
net-en való „közlekedést” a használók számára. 
Ha nem a Gophert használva kíván valaki egy 
hálózatban egy idegen számítógépes rendszert 
használni, akkor ismernie kell annak az elérési 
útvonalát, be kell jelentkeznie, majd a feladata 
végeztével ki kell jelentkeznie belőle. A „kliens- 
szerver" kapcsolatra épülő Gopher mindezt lát
hatatlanul elvégzi a használó helyett.

A könyvtárak számára ez gyakorlatilag azt je
lenti, hogy egy mikroszámítógép és a Gopher 
„kliens” modulja segítségével egy világméretű 
virtuális könyvtárat lehet létrehozni, amelyben a 
dokumentumok fizikai lelőhelyének nincs jelentő
sége.

A különféle számítógépes rendszerekben 
sokféle Gophert használnak. A legelterjedtebb 
talán a Macintosh gépekre kifejlesztett 
Gopher, amelyik nemcsak gyorsabb és barátsá

gosabb, mint a DOS-Gopherek, hanem a tömörí
tett fájlok és a grafikus ábrák kezelésére is ké
pes.

A TurboGopher szoftver egyébként ingyenes, 
s az Interneten az anonymous FTP (file-transfer 
protocol) használatával a boomboxmicro.umn.edu 
címen, a /pub/gopher/Macintosh-Turbo-Gopher 
alkönyvtárból letölthető.

A kliens szoftver telepítése igen egyszerű, 
csak a legalapvetőbb számítógépes ismeretek 
szükségesek hozzá. A Minnesotai Egyetem köz
ponti Gopherének elérése előre be van építve a 
programba, s így a telepítés után gyakorlatilag 
az egész világ kitárul előttünk, hiszen a főme
nüben olyan opciók állnak rendelkezésünkre, 
mint pl. „Libraries” (A világ jelentős könyv
tárainak online katalógusai), „FTP sites” (Prog
ram- vagy szövegfájl lelőhelyek), „Other Gopher 
and Information Servers” (Egyéb Gopher-, ill. tá
jékoztatási szolgáltatások). Érdemes kiemelni a 
TurboGopher „Bookmark” parancsát, amellyel 
egy bizonyos forráshoz vezető útvonalat el lehet

menteni, s így legközelebb már nem kell arra 
emlékeznünk, hogy milyen Gopher rendszerek 
útján jutottunk el a kívánt helyre.

A Gopher ideálisan használható egyetemi in
formációs rendszerként is, mert felszabadítja az 
egyetemi hálózatoknak a hagyományosan egyet
len nagyszámítógépre és az ehhez kapcsolt ter
minálokra épülő centralizált kötöttségét. A 
Gopher szerverek ugyanis elhelyezhetők az 
egyes tanszékeken is, tehát nincs szükség egy 
központi nagygép használatára; hatékonyabb és 
gazdaságosabb egy 120 ezer dolláros nagyszá
mítógép helyett több Macintosh vagy IBM szer
vert vásárolni.

(Novák István)

94/168
JUST, Michael: Hypertext und Hypermedia. 
Überblick und Bewertung der neuen 
Entwicklungen aus bibliothekarischer Sicht = 
Bibliothek. 17.vol. 1993. 2.no. 163-175.p.
Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Hiperszöveg és hipermédia. Az új fejlemé
nyek áttekintése és értékelése könyvtári 
szemszögből

Hiperszöveg

A cikk bemutatja és értékeli a hiperszöveg és 
a hipermédia elképzelhető könyvtári alkalmazá
sait. Az első részben rövid történeti áttekintés, a 
két fogalom meghatározása után az adatszerve
zés újfajta módszeréről, az abból adódó lehető
ségekről és problémákról van szó. A második 
rész a könyvtári alkalmazási lehetőségeket (tájé
koztató rendszerek, használóbarát online kataló
gusok, teljes szövegű adatbázisok, PR, állomány
kiegészítés) szemlélteti és értékeli már megvaló
sított alkalmazások alapján (St. Paul Public 
Library, Apple Computer Library, BookHouse, 
Roget’s International Thesaurus, HYPERBIB, 
Grapevine, Glasgow Online).

(Autoref. alapján)

Lásd még 129-131
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Elektronikus könyvtár

94/169
OPPENHEIM, Charles: Virtual reality and the 
virtual library = Inf.Serv.Use. 13.vol. 1993. 3.no. 
215-227.p.

A „virtuális valóság” és a virtuális könyvtár

Elektronikus könyvtár; Modellálás; Számítógép
hálózat

Ha a számítógép-generációkat nem az alkal
mazott technológia (elektroncsőtől az integrált 
áramkörig), hanem az ember-gép kommuniká
ciós felület (interfész), illetve az input-output for
mái szerint számítjuk, a lyukkártyától és a katód
sugárcsőtől a negyedik generáció a WIMP-ekig 
(window, icon, mouse, pointer) és a VDU-ig (vi
deo display unit) jutott. A következő lépés a be
széd és a háromdimenziós kép, s ettől már nincs 
messze az, hogy ne csak nézzük a képernyőn, 
hanem bele is sétáljunk a számítógép alkotta vi
lágba. Ezt kínálja a legújabb számítástechnikai 
eredményeken alapuló virtuális valóság (Virtual 
Reality -  VR) technika, melynek ma több meg
határozása létezik.

Lényegében a VR egy háromdimenziós, 360 
fokos, számítógép által generált interaktív világ, 
amely az ember valamennyi érzékszervére (de a 
látás-hallást legalább a tapintással kiegészítve) 
hat és egy más környezetben való lét érzését 
kelti. Jelenleg minimális eszközként (a számító
gépen és programján kívül persze) legalább egy 
speciális kesztyű és egy fejre szerelt bukósi
sakszerűség szükséges, mindkettő részben 
érzékeli az ember mozgását (input), részben lá
tási-hallási, illetve tapintási érzeteket közvetít 
(output). Fejlesztése során a technika persze ké
nyelmesebb lesz és finomodik, a bukósisakot 
szemüvegszerűség váltja fel, amely már nem 
csak a fej, hanem a szem mozgását is érzékelni 
tudja, megszűnik a vezetékes összeköttetés az in
put-output eszközök és a számítógép között stb.

Alkalmazási lehetőségei közül talán a legegy
szerűbb a számítógépes tervezés (a tervezett 
épület körüljárható, a „mi lenne ha...” kérdések 
pillanatok alatt megválaszolhatók és megtapasz
talhatok). Hasonlóképpen, a fegyveres erők har

cászati gyakorlatokat tarthatnak; a rendőrség 
előzetesen kipróbálhatja egy veszélyes rajtaütés 
különféle lehetőségeit; a fiatal orvos első szív
műtétjét egy virtuális betegen végezheti el; az 
oktatási célú felhasználásokat szinte felsorolni 
sem lehet; a mozgáskorlátozottak a sportolást, 
kirándulást érzékelhetik; és persze játékok min
den mennyiségben.

A gyakorlat már létezik: egy népszerű PC-s 
játék (Dungeons and Dragons) VR változatával 
percenként fél fontért lehet játszani, 1994-ben 
Los Angelesben és Tokióban VR-színházak nyíl
nak, a McGill Egyetem mikrosebészeti robotján 
kényes szemműtéteket gyakorolnak (és készül 
az agysebészeti rendszer).

A virtuális könyvtárról számos cikk szól, még 
több értelmezi rosszul a fogalmat. Ezekben csak 
arról van szó, hogy a távadatközlés olyan háló
zatai, mint az Internet, vagy a Super JANET 
nagy mennyiségű adat átvételét teszik lehetővé 
egy távoli könyvtárból, akár munkahelyi, akár he
lyi könyvtárbéli vagy éppen otthoni terminálról. 
Ám az adatok nagy többsége így is csak bibliog
ráfiai vagy katalógusadat, s meglehetősen kevés 
a grafikus és teljes szöveges átvitel lehetősége. 
(Ennek egyik oka az adatátviteli hálózatok nem 
elég széles sávja, a másik pedig a copyright
problémák megoldatlansága.)

Mindennek és az elektronikus publikálásnak 
vagy kiadványterjesztésnek azonban kevés köze 
van a virtuális valósághoz. A „virtuális” ugyanis 
arra utal, hogy a személy egy reális világban 
érzi, hiszi magát. Márpedig aki egy hálózatok se
gítségével összekötött könyvtárak egységes ka
talógusában böngész, navigál, vagy különféle 
könyvtárak katalógusai között ugrál, tudja, hogy 
képenyő előtt ül, s egy pillanatig sem hiszi, hogy 
bent jár egy másik könyvtárban.

Kétségtelen, hogy meg fog jelenni a valódi 
virtuális könyvtár is. Addig pedig mit tehet a 
könyvtáros a VR-rel? Beszerezhet egy-két gé
pet, kölcsönözheti a VR-programokat (hiszen ezt 
tette a hanglemezekkel, majd a videokazettákkal 
és a CD-kkel is).

A VR könyvtár az, amely -  a leírt technikai 
eszközök segítségével -  érzékeink számára 
megjelenik, ahová -  a virtuális valóság keretein 
belül -  beléphetünk, ahol választhatunk, hogy a 
virtuális polcok közé megyünk-e vagy a pulthoz, 
hogy a számítógép által generált számítógép elé 
ülünk vagy a cédulakatalógust böngésszük. Ha 
kézbeveszünk egy könyvet, érezhetjük a bőrkö
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tés illatát, lapozáskor a papír vastagságát, és 
halljuk a jellegzetes hangot. Ha a könyvtároshoz 
akarunk fordulni, akkor bukkan elő, ha szüksé
günk van rá, és választásunk szerint férfi vagy 
nő, idős vagy fiatal, bőbeszédű, készséges, vagy 
éppen mogorva.

A létező könyvtárral szemben a virtuális 
könyvtárnak számos előnye van: példányai soha 
nincsenek kikölcsönözve vagy kötészeten (el 
sem lopják, meg sem csonkítják azokat), a 
könyvtári anyagok nekünk tetsző formátumúak; s 
egy könyv számos polcon is ott lehet, különböző 
szempontok szerint. Végül pedig eldönthetjük, 
hogy milyen könyvtárépületet kedvelünk inkább: 
modem, nagyablakost vagy éppen egy csendes 
klubszerűt, süppedő fotelokkal. Ezt a VR könyv
tárat ki fogják fejleszteni, hiszen a fenntartónak 
kevesebb gondja van egy ilyen könyvtárral, a fel
használó pedig gyorsabban, kényelmesebben jut 
információhoz. A VR technika mintegy húsz év 
múlva közhellyé válhat, a virtuális könyvtár ki- 
fejlesztésére kb. ötven éven belül sor kerül. A 
könyvtáros és információs szakemberek sokáig 
részt vehetnek a virtuális könyvtár kialakításá
ban, fejlesztésében.

(Mohor Jenő)

94/170
GILBERT, J.D.: Are we ready for the virtual 
library? Technology push, market pull and 
organisational response = Inf.Serv.Use. 13.vol. 
1993. 1.no. 3-15.p.

Készen állunk a virtuális könyvtár működte
tésére? A technológia tolóereje, a piac hú
zóereje és az intézmények reakciója

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Számí
tógép-hálózat; Szolgáltatások

A „valódi könyvtárak” és szolgáltatásaik a 
nyomtatott dokumentumok, különösen a szak
könyvek és -folyóiratok gyűjteményeire összpon
tosítottak. A könyvtári automatizálás és a távköz
lés együttese megnyitotta a „virtuális könyvtár”, 
„a falak nélküli könyvtár” lehetőségét. Ahogy az 
olvasó ezt érzékeli, ez egy olyan könyvtár, 
amelyhez neki személyi számítógép útján kedve
ző hozzáférése van.

A hálózati technológia gyors fejlődése azt a 
benyomást keltette, hogy a virtuális könyvtár már 
realitássá vált. Ez enyhe túlzás. A virtuális 
könyvtárhoz való hozzáférés már nem probléma, 
de egyelőre még nem áll rendelkezésre a szol
gáltatások teljes köre (kölcsönzés, dokumentum
rendelés és -szolgáltatás, tagnyilvántartás).

A virtuális könyvtár kulcsfontosságú jellemző
je, hogy a használó áll a középpontban: minden 
egyes használó létrehozhatja saját virtuális 
könyvtárát! A virtuális könyvtár kialakítása az 
egyik technológiai tolóerő, amely ösztönzi a piac 
húzóerejét -  a több (és kényelmesebb) szolgál
tatás iránti használói igények formájában - ,  ami 
viszont intézményes választ sürget a szolgálta
tók részéről.

A könyvtáraknak és más intézményeknek 
ezért sürgősen foglalkozniuk kell a virtuális 
könyvtár használóbarát szolgáltatásai kifejleszté
sének, finanszírozásának problémáival, a hagyo
mányos könyvtári szolgáltatások és erőforrások 
átszervezésével (pl. a könyvtárközi kölcsönzés, 
az áliományalakítás és az osztályozás terén).

Hollandiában az fenyeget, hogy a virtuális 
könyvtár irányába tett műszaki haladás jóval 
megelőzi az intézményes választ. A holland 
könyvtárak számára a címben szereplő kérdésre 
ez a válasz: Nem, még nem, de nincs veszteget
ni való idő!

(Autoref.)

94/171
Perspectives on digital libraries = J.Am.Soc.lnf.Sci. 
44-vol. 1993. 8.no. 440-491.p.

A digitális könyvtár lehetőségei. Cikkgyűjte
mény, 6 közlemény

Adatbázis; Elektronikus könyvtár; Elektronikus 
publikáció; Ember-gép kapcsolat; Számítógép
hálózat; Szerzői jog

Bevezető tanulmány. -  Egy képalapú elektro
nikus könyvtár. -  Interfészek információszer
verek osztott rendszerei számára. -  Elektronikus 
copyright-kezelő rendszer felé. -  A kiadói szak
ma a következő évtizedben. -  Használók, 
használói interfészek és objektumok az Envision 
nevű digitális könyvtárban.
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Kiadói tevékenység

Lásd 123, 160

Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria (GB)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
ARBIDO-R. -  ARBIDO-Revue (CH)
Bibi.Info -  Bibliotheks Info (DE)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)
Bibliothek-Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.Assoc.Ital.Bibi. -  Bolletino Associazione Italiana 

Biblioteche (IT)
Bottom Line -  The Bottom Line (GB)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coli.Res.Libr.News -  College and Research Libraries 

News (US)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
FID News Bull. -  FID News Bulletin (I)
IFLA J. -  IFLA Journal (I)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I) 
Int.J.Inf.Manage. -  International Journal of Informa

tion Management (I)
Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document 

Supply (GB)

Lásd 133

Határtudományok

Lásd 132

J.Acad.Librariansh. -  The Journal of Academic Li- 
brarianship (US)

J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society 
for Information Science (US)

J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB) 
J.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Informa

tion Science (GB)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Microcomp.Inf.Manage. -  Microcomputers for Infor

mation Management (I)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Naucn.Teh.Bibl. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Naucn.Teh.Inf. -  Naucno-Tehniceskaä Informaciá 

(RU)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL) 
Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documen- 

tación Cientifica (ES)
RQ -  RQ (US)
Scand.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
V IN E -V IN E  GB)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US) 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zentralblatt für Biblio

thekswesen und Bibliographie (DE)
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Kérések a Könyvtári Figyelő szerzőihez, közre
működőihez

Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi 
könyvtárügy legfontosabb eseményeivel, kutatási eredményeivel, valamint szakmai ki
adványok bemutatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti megközelítésű írásokat vár 
közlésre.

Ha önnek már van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valamely Önnek fontos, s 
lapunk profiljába illeszkedő témáról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot. 
Szívesen fogadjuk az általános érdeklődésre, megfontolásra számot tartó írásokat a 
következő műfajokban: tanulmányok, tömörítések, szemlék, referátumok, könyvis
mertetések, hírek, beszámolók.

A terjedelmet és a határidőt a szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.

További kéréseink: a tanulmányokat -  ha lehet -  tagolják alcímekkel, a hivatkozásokat 
számozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulmányokhoz 
szíveskedjenek mellékelni egy 10 mondatos tartalmi összefoglalást is az idegen nyelvű 
rezümékhez.

Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül szük
séges esetben tudunk közölni és kizárólag jó minőségű, tónusos, másolásra alkalmas 
minőségű illusztrációt, ábrát tudunk elfogadni.

Ha A/4-es papíron küldi a kéziratot, egyetlen kérésünk, hogy jól olvasható, áttekinthető 
legyen az Írás és ne legyen sűrűn gépelve.

IBM PC-n futtatható szövegszerkesztővel készült kéziratot is elfogadunk. Ebben az 
esetben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lemezt küldjenek, s mellékeljék a 
cikk nyomtatott változatát is. Az adatállományokat szíveskedjenek ASCII kódban elmen
teni. A lemezt visszaküldjük.

A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szer
zőket. Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a munkahelyi és a lakáscímüket, 
valamint a telefonszámukat.

Köszönettel

a lap szerkesztői
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