
Eltérő módszerek, eltérő válaszok: egy egye
temi könyvtár nyitvatartási idejével kapcsola
tos felmérés módszereinek összehasonlítása

E gye tem i könyv tá r; Fe lm érés; K önyvtá rtudom á
n y i ku ta tás; N y itva ta rtás i idő

A Curtin University of Technology (Perth, 
Ausztrália) különböző használói csoportok be
vonásával felmérést végzett a könyvtárhasználat 
és az ideális nyitvatartási idő felderítésére. Az 
adatgyűjtéshez háromféle módszert (belső kér
dőívek, postán kiküldött kérdőívek és személyes 
beszélgetések) használtak, és ezek hatékonysá
gát hasonlították össze. Az egyes módszerek el
térő eredményeket adtak -  a szerzők ennek 
okaira próbálnak magyarázatot adni. A legkedve
zőbb módszernek a személyes beszélgetés bi
zonyult. A szerzők megvizsgálják a felmérés 
eredményeinek a könyvtárvezetési, valamint a 
megfelelő kutatási módszer kiválasztásával kap
csolatos vonatkozásait.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

Lásd  206, 208

KÖNYVTÁR
É I  TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

94/174
HARAVU, L .J .: L ib ra ry  au tom ation  and 
networking in India - an overview of recent 
developments = Ann.Libr.Sci.Doc. 40.vol. 1993. 
1.no. 32-40.p. Bibliogr. 12 tétel.

Könyvtárautomatizálás és hálózatosítás In
diában - a legújabb fejlemények áttekintése

G épi könyv tá ri há lóza t; H e ly i g é p i há lóza t; Szá
m ítógépesítés

Indiában a könyvtárautomatizálás a szakkönyv
tárakban a legfejlettebb, mivel annak idején itt 
kezdődött; ez a tény főleg e könyvtártípus arány
lag nagyobb döntési szabadságának, a mikro
számítógépek nagy választékának és az Unesco 
ingyenes programcsomagjának, a CDS/ISIS-nek 
volt köszönhető. Az egyetemi könyvtárakban a 
szűkös anyagi lehetőségek, a kisebb autonómia 
és a szolgáltatási színvonal emelésére irányuló 
motiváció hiánya miatt a gépesítés lassúbb üte
mű. Az automatizálás terén a legelmaradottab
bak a közkönyvtárak, amelyekben még az új in
formációtechnológiák bevezetését szorgalmazó 
tervek sem láthatók.

A könyvtárautomatizálási szoftverekkel kap
csolatban a cikk megkülönbözteti a hazai fejlesz
tésű, illetve a kereskedelemben megvásárolható, 
főleg nyugati termékeket. Az előbbiek közül a 
legjelentősebb a MAITRAYEE nevű integrált 
rendszer, amelyet a CALIBNET-ben, a calcuttai 
könyvtárakat összekapcsoló hálózatban fognak 
kipróbálni. Említést érdemelnek még a szakkönyv
tárak saját célokra írt programjai és a DESIDOC 
által kifejlesztett CDS/ISIS alapú, kisebb könyv
tárak céljait szolgáló integrált rendszer.

Összehasonlítva a hazai termékeket a nyu
gati szoftverekkel (pl. LIBSYS, GEAC, VTLS) 
három lényeges különbséget érdemes kiemelni:

-  a MAITRAYEE kivételével az indiai progra
mok egyike sem támogatja a MARC alapú kata
logizálást;

-  a hazai szoftverek többet kívánnak nyújtani 
az alapvető könyvtári munkafolyamatok automa
tizálásánál (pl. analitikus feldolgozást, SDI-t stb.), 
de nem követik a nemzetközi szabványokat;

-  a nyugati termékekben a használóbarát in
formációkeresés (OPAC) egyre nagyobb hang
súlyt kap, miközben az indiai szoftvereket csak a 
könyvtárosok és információs szakemberek tud
ják hatékonyan használni.

A nyugati típusú integrált rendszerek nehe
zen adaptálhatók Indiában; ennek fő okai az 
osztott katalogizálási kultúra és az OCLC típusú, 
MARC rekordokat szolgáltató szervezetek hiá
nya.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A számítógép-hálózatokkal kapcsolatban a 
cikk infrastruktúra, illetve alkalmazási hálózato
kat különböztet meg. Az előbbiek pusztán hard
vert, szoftvert, protokollokat, és szabad informá
cióáramlást biztosítanak, míg az utóbbiak spe
ciális alkalmazásokra készültek.

Az in fras truktú ra -há lóza tok  a magyar IIF-hez 
hasonló l-NET, a műholdas kommunikációt biz
tosító NICNET, és a CMC vállalat jelentős hard
ver- és szoftver-erőforrásait kínáló kereskedelmi 
hálózat, az INDONET.

Az a lka lm azás i há lóza tok  a következők:
-  INFLIBNET: az ország egyetemi-, főiskolai- 

és legjelentősebb szakkönyvtárait, valamint a 
kormányzati szerveket kapcsolná össze, négy 
(országos, regionális, ágazati és helyi) szinten. A 
szerző megkérdőjelezi ennek a már három éve 
folyó, s véleménye szerint túl ambiciózus, 1030 
millió rúpia kezdeti befektetést igénylő vállalko
zásnak a célszerűségét, s szerényebb, de meg- 
valósíthatóbb tervezés mellett foglal állást.

-  DELNET: 35 könyvtárat összekötő csomag
kapcsolt hálózat Delhi körzetében. E könyvtárak 
mindegyikében megtalálhatók a CDS/ISIS alapú 
alkalmazások és a közös csereformátum, a 
CCF.

-  CALIBNET: A calcuttai körzet 38 tudo
mányos-műszaki könyvtárát fogja hálózatba 
kapcsolni. A tervek szerint a résztvevő könyv
tárak munkafolyamatait előzetesen egy közös in
tegrált rendszer, valószínűleg a MAITRAYEE al
kalmazásával automatizálnák. Bibliográfiai leí
rásra az AACR-2, adatcserére a MARC vagy a 
CCF használatát tervezik.

(Novák István)

94/175
MERTENS, Lothar: A state secret - dissertations 
in the German Democratic Republic = J.Doc. 
50-vol. 1994. 1.no. 1-9.p. Bibliogr. 15 tétel.

Titkosított doktori értekezések az NDK-ban

D isszertác ió ; N em ze ti b ib liog rá fia ; Z á rt anyag

Az 70-es évek eleje óta az NDK kommunista 
politikai rendszere többezer doktori disszertációt 
titkosnak minősített, s így számos tudományterü
letet elzárt a kutatás elől. A nemzeti bibliográfi
ákból ilyen okokból több, mint 6800 tétel maradt

ki. A jelen cikk elsőként tekinti át a korlátozott ku
tatási területeket, és az államtitoknak minősített 
témákat. A tanulmány azzal is foglalkozik, hogy a 
főiskolák és egyetemek milyen szerepet játszot
tak a disszertációk minősítésében és a nyilvá
nosság elől való elzárásában.

(Autoref.)

94/176
WIMMER, Ulla: Winds of change are blowing 
hard: German libraries after the unification = 
Libri. 43-Vol. 1993. 4.no. 309-325.p. Bibliogr.

A változás viszontagságai: A német könyv
tárak az újraegyesítés után

K önyvtá ri re n d sze r -o rszágos; K önyv tá rügy

1990. október 3-án az NDK -  jogi és admi
nisztratív szabályainak nagy részével együtt -  
megszűnt létezni. Az egyesülés könyvtári téren 
is számos problémát vetett fel, s eleinte a válto
zások rendkívül gyorsan folytak. Az egyesülést 
megelőzően egy, majd azt követően hat munka- 
bizottság vizsgálta, készítette elő a közkönyvtá
rak, a képzés és személyzet, az irodalomigény a 
tudományos (és felsőoktatási) könyvtárakban, a 
regionális (és régiók feletti) szolgáltatások és in
tézmények, a könyvtári és információtechnoló
gia, a jogi és szervezeti kérdések problémakörét. 
A politikai és adminisztratív változások minden 
fő iránya (a hatalom decentralizálása; nagyobb 
politikai egységek több autonómiával; nagyobb, 
hatékonyabban és gazdaságosabban működő 
adminisztratív egységek) mind helyi, mind orszá
gos szinten megjelent a könyvtárügyben is. A 
Deutsche Bibliothek (Frankfurt) és a Deutsche 
Bücherei „Die Deutsche Bibliothek” néven, mind
két székhelyét megtartva egyesült. A lipcsei állo
mány 1916-ig visszamenőleg teljes, új anyagát 
tekintve a keleti tartományok, Észak-Rajna 
Vesztfália, valamint a Németországon kívüli né
met nyelvű kiadványok gyűjtését és feldolgozá
sát végzi. Frankfurtban az anyag 1945-tel indul, 
kurrens feladata a nyugati tartományok termése. 
Az egyetlen „Deutsche Nationalbibliographie” 
közös munkával készül. Frankfurtban (a koráb
ban számítógépesített könyvtárban) folyik a gépi 
adatfeldolgozás (újabban a holland PICA szoft
verrel), a MARC formátumok előállítása, a beso
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rolási adatok egységesítése, Lipcsében pedig az 
állományvédelmi és restauráló tevékenység tel
jesedik ki. A szakmai tájékoztatás, továbbkép
zés, az országos koordináció és a kapcsolódó 
feladatok ellátására létrejött a Deutsches Biblio
thekinstitut a korábbi azonos nevű intézmény, 
valamint a Zentralinsitut für Bibliothekswesen és 
a Methodisches Zentrum für Wissenschaftliche 
Bibliotheken egyesítésével (Utóbbi kettő megs
zűnt, munkatársainak legtöbbjét a DB átvette, 
így létszáma 90-ről 140-re emelkedett.) A Porosz 
Állami Könyvtár akkori -  közel hétmilliós -  állo
mányából hármat ötven éve nyugatra menekítet
tek, ebből lett a Staatsbibliothek Preussischer 
Kulturbesitz, a többiből a Deutsche Staatsbiblio
thek. Ma ismét egy könyvtárként működik, 
Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbe
sitz néven, megtartva mindkét (egymástól kb. 3 
km-re lévő), építészetileg fontos épületét. A kele
ti épület -  részbeni rekonstrukciója után -  az 
1955-56 előtti anyagot tartalmazza, és prézens 
jellegű tudományos gyűjtemény lesz, az 1978- 
ban épült nyugati pedig új anyagával és techni
kai felszereltségével modern kölcsönző könyv
tárként működik. A komplex katalógusrendszert 
egységessé és géppel olvashatóvá kell tenni.

Ugyancsak egybeépültek szakmai szerveze
tek: a keleti és nyugati könyvtáregyesület eggyé 
vált, a volt NDK könyvtárosegyesülete pedig fel
oszlott, tagjai a négy német szakmai egyesület
be lép(het)tek be. Regionális szinten a szövetsé
gi rendszerhez kellett igazodni, így az öt új szö
vetségi államban is van (lesz) Landesbibliothek: 
a meglévők Drezdában és Schwerinben, azzá 
válik a hallei és jénai egyetemi könyvtár, vala
mint a potsdami Wssenschaftliche Allgemein
bibliothek.

Az egyesülés hatása különösen erős volt a 
felsőoktatási könyvtárak körében, ugyanis a felső- 
oktatás egész rendszere átalakul az öt új állam
ban. Az egyetemi könyvtárak felzárkóztatására 
külön programok és jelentős anyagiak működnek 
(15 millió márka a szövetségi kormánytól, 10 a 
Volkswagen Stiftungtól), mind az állomány pótlá
sa és fejlesztése, mind a technikai ellátottság ja
vítása érdekében.

Az NDK közkönyvtárai 1989 előtt a köz- 
igazgatással megegyező merev hierarchiában 
működtek, ezt váltotta fel a nagyobb autonómiá
val rendelkező helyi önkormányzatok rendszere. 
Néhány év alatt a könyvtárak száma jelentősen 
csökkent, főként a szakszervezeti könyvtárak

megszűnése, de nem kis mértékben a statisztika 
más megközelítése miatt is. (A volt NDK irány
elvek következtében számos mennyiségi mutató 
lényegesen kedvezőbb a keleti részeken: 1992- 
ben 100 000 lakosra 27,78 könyvtáros, 11,8 
könyvtár, míg nyugaton 15,65 könyvtáros és 4,5 
könyvtár; egy lakosra 2,4, illetve 1,16 könyvtári 
dokumentum jut.) A változó társadalmi és gazda
sági körülmények (az állampolgári és vállalkozói 
tájékozottság igényétől a foglalkoztatási ne
hézségek okozta szabadidő-növekedésig és át
képzési-továbbképzési igényekig), meg a folya
matosan emelkedő kiadvány-árak jelentősen 
megnövelik a könyvtárak szerepét (s hogy erre a 
szerepre korábban is volt igény, bizonyítja, hogy 
az egyesülést követő első időkben a volt NDK 
könyvtárak olvasóik felét elvesztették, ugyanak
kor a nyugat-berlini és a határközeli könyv
tárakat megrohanták a keleti olvasók). Ugyanak
kor a közkönyvtári helyzet javítására nincs a fel
sőoktatásihoz hasonló országos program, s 
megjegyzendő, hogy a nyugati könyvtárak is ép
pen jelentős (Hannoverben pl. 50%-os) költség- 
vetési megszorításokkal küzdenek.

(Mohor Jenő)

94/177
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego 
i Polskiego Towarzystwa Czytelniczego wobec trybu 
likwidacji bibliotek oraz losów ich zbiorów = 
Prz.Bibl. 61 .rocz. 1993. 3/4.no. 269-271.p.

A Lengyel Bibliológiai Egyesület és a Len
gyel Olvasóegyesület állásfoglalása a könyv
tárak likvidációjának rendjével és állományuk 
sorsával kapcsolatban

Á llom ány ; M egszűnés -könyv tá ré

BIENKOWSKA, Barbara: Likwidowane ksiegozbory 
= Prz.Bibl. 61 .rocz. 1993. 3/4.no. 221-225.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven
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Külföldi folyóirat-figyelő

Likvidált gyűjtemények

M egszűnés -könyvtáraké; Tároló könyv tá r

BIERCZYNSKI, Piotr: Ksiegozbiory likwidowanych 
bibliotek zakladowych = Prz.Bibl. 61.rocz. 1993. 
3/4.no. 247-253.p.

Rés. angol nyelven

A likvidált üzemi könyvtárak könyvállománya

Á llom ány; M egszűnés -könyvtáré ; Ü zem i közm ű
ve lődés i könyv tá r

ADAM IEC, W ito ld : O paru paradoksach 
ksiegozbiorowych = Prz.Bibl. 61.rocz. 1993. 
3/4.no. 263-268.p.

Rés. angol nyelven

Némely állományi paradoxonról

Á llom ány; M egszűnés -könyvtáré

Más szakirodalmi forrásból már referáltuk a 
Lengyel Bibliológiai Társulat és a Lengyel Olva
sótársulat „vészharangot kongató” állásfoglalá
sát a lengyel könyvtárak tömeges megszünteté
séről és állományuk „Csáki szalmájaként” való 
kezeléséről (lásd a 94/021 tételt a KF 1994. évi 
1. számának 121-122. oldalán).

Ehhez szolgáltatnak számszerű háttérinfor
mációkat B. B ienkow ska  és P. B ie rczynsk i cik
kei. így: 1991-ben 334 közművelődési könyvtár 
és 8078 közművelődési könyvtári szolgálati pont 
szűnt meg. Az üzemi könyvtárak megszűnése 
talán még ennél is nagyobb arányú volt, bár e 
vonatkozásban csak részadatok állnak rendelke
zésre. A lódzi vajdaságban 1980-hoz képest, 
amikor területén 107 üzemi könyvtár működött, 
1992-ig a könyvtárak 52,6%-át számolták fel. 
Ezen felül számos orvosi és betegkönyvtár, ipari 
szakkönyvtár szüntette be a tevékenységét. A 
megszüntetések okai között legtöbbször a műkö
dési költségek hiánya és a fenntartó szervek he
lyiséggazdálkodása szerepel (a könyvtárak he
lyén bankfiókok, boltok, magánirodák nyílnak).

Az iménti két szerző azonban kevésbé borús 
képet fest a folyamatról, mint a szóban forgó ál
lásfoglalás, minthogy túlnyomórészt törpe állo
mányú és különlegességeket korántsem tartal
mazó könyvtáracskákról van szó, és a felszámo
lás során is a leggyakrabban elfogadhatóan 
jártak el (újraelosztás, eladás, magánkézbe tör
ténő ajándékozás, állománymegóvó raktározás). 
Persze azért a kirívó esetek sem voltak egye
diek, ám róluk nyilvánosan senkinek sem na
gyon akaródzik beszélni.

Az előző szerzőkkel szemben W. A dam iec  a 
likvidálási folyamat paradoxonjait fogalmazza 
meg. Felveti, hogy miért e mostani nagy siránko
zás, hiszen a megszűnések által tulajdonképpen 
egy nem kívánatos helyzet, az elaprózottság 
számolódott fel. És ugyancsak kár a könnyért 
olyan polgárok ellátatlanul maradása miatt, akik
-  mint ez évtizedeken át bebizonyosodott -  nem 
tartottak igényt a könyvtári ellátásra. S még ke
vésbé illik az államot okolni azért, mert lakosai
nak túlnyomó része nem akart, nem tudott a 
könyvtári ellátásból részesedni, és nem is látta 
ennek szükségességét.

Sok vonatkozásban igaza van a wroclawi 
városi hivatal kulturális osztályvezetőjének, aki
-  természetesen kiváltva a könyvtárügyi elit ha
ragját -  a fiókkönyvtárak privatizálására, illetve 
könyvtárhasználati segélyek folyósítására tett ja
vaslatot, s kimutatta: mindez jóval kevesebbe 
kerül, mint az eddigi költségvetési ráfordítás.

Persze: a likvidálási folyamat paradoxonjai 
mögött évtizedes félreértések húzódnak meg. A 
„hozzáértők” feltételezték, hogy a közművelődési 
könyvtárakat milliószámra olyan olvasók keresik 
fel, akik csak színvonalas alkotásokat vesznek 
kézbe. S ennek megfelelően teltek meg a könyv
tárak polcai az ilyen állományegységek tízmilliói
val. Csakhogy a könyvtárak olvasói között keve
sen akadtak, akiknek e művekre volt szükségük. 
A többség azt állította: „nincs a könyvtárban mit 
olvasni". Miközben ugyan nem kétséges, a mo
dern társadalomnak szüksége van könyvtárakra, 
de azt, hogy milyenekre, nem szabad felülről el
dönteni. Hogy még egyszer ne következhessen 
be a mostani fiaskó, a jövőben az érdekelt hely
színeken kell kipuhatolni a könyvtárak „minémű- 
sége” iránti olvasói igényeket.

(Futala Tibor)

Lá sd  m é g  182, 216, 233-234, 261
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Központi szolgáltatások

94/178
SMITH, K.Wayne: OCLC: changing the tasks of 
librarianship = Libr.Hi Tech. 11.vol. 1993. 3.no. 
7-17.p. Bibliogr. 6 tétel.

Az OCLC szerepe a könyvtárügy feladatainak 
megváltozásában

A datbáz is-szo lgá lta tó  vá lla la t; G épi könyv tá ri há 
lózat; G éppe l o lvasható  ka ta lógusada tok  szo lgá l
ta tása

A z  OCLC tagkönyvtárainak száma 1971 óta 
54-ről 17 ezerre nőtt, szervezete Ohio államról 
47 országra terjedt ki, jövedelme 67 ezer dollár
ról közel 100 millióra emelkedett. A katalogizálá
son kívül az OCLC ma sokféle terméket és szol
gáltatást kínál a forrásmegosztás, a tájékoztatás 
és az elektronikus publikáció terén. F o re s t P ress  
részlege adja ki a Dewey-féle Tizedes Osztályo
zást, a világ legelterjedtebb osztályozási rend
szerét. Működteti a MAPS szolgálatot (Microgra- 
phic Preservation Service); ez a nem profitra 
épülő szervezet kiváló minőségű mikrofilmezést 
vállal a könyvtárak számára állománymegőrzési 
célokra. 1993 áprilisától az In fo rm a tion  D im en 
sions, Inc. (IDI) nevű, profitra épülő leányvállala
ta szoftver-termékeket fejleszt ki elektronikusjdo- 
kumentumok és szövegek kezelésére, különféle 
számítógépekre. Az IDI tevékenysége hatéko
nyan támogatja az OCLC jövőjében fontos sze
repet játszó területek (teljes szövegű elektroni
kus publikáció, elektronikus archiválás és infor
mációmenedzsment) fejlesztését.

(Autoref.)

94/179
M O TAIS DE N AR BO N N E, A nn e -M a rie : 
Pancatalogue: un catalogue collectif de livres 
pour l’enseignement supérieur = Bull.Bibi.Fr. 
39.tom. 1994. 1.no. 28-38.p.

Rés. angol és német nyelven.

A francia egyetemi könyvtárak központi 
könyvkatalógusa

E gye tem i könyvtá r; K özpon ti ka ta lógu s  -on line

A „Pánkatalógus” a francia egyetemi könyv
tárak központi könyvkatalógusa, amelyik 1993 
őszén 72 egyetem 1,6 millió bibliográfiai tételét 
tartalmazta. A projekt 1987-ben indult, maga a 
katalógus pedig 1991-ben, 12 egyetem OCLC- 
adataival. Azóta a Sibil-France (Montpellier) és a 
francia nemzeti könnyvár eltérő típusú adatait is 
integrálták a rendszerbe. A három nagy francia- 
országi gépi katalógusadat ellátó eltérő leírásait 
és formátumait számítógépes programokkal dol
gozzák fel, hogy automatikusan hozzanak létre 
egy egységes központi katalógust. A cikk ismer
teti az adatbázissal szemben támasztott követel
ményeket és az input-adatok kezelését.

(Autoref.)

94/180
DUDENSING, B.: Deutsche Forschungsgemein
schaft fördert Studie zur Einbindung von 
CD-ROM-Produkten in die Erwerbungsaufgaben 
der S ondersam m e lgeb ie tsb ib lio theken  = 
Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 2.no. 210-214.p.

A Német Kutatási Társaság támogatja a CD- 
ROM termékek felvételét a gyűjtőköri együtt
működésben részt vevő könyvtárak gyarapí
tási feladatai közé

C D -R O M ; E g yb e h a n g o lt á llom ánya la k ítás ; O r
szágos szakkönyv tá r

A szakterületi gyűjtőkörű könyvtárak (pl. az 
egyetemek könyvtárai) egyre gazdagabb CD- 
ROM gyűjteményekkel rendelkeznek, CD-ROM 
hálózatuk azonban az épület falainál véget ér, 
nem terjed ki az egyetem egészére, még kevés
bé az ennél szélesebb használói körre. A tágabb 
körű felhasználásnak nem annyira technikai, 
mint inkább jogi akadályai vannak: a produktu
mok egy részénél kifejezetten tiltott a saját ré
gión kívüli felhasználás, máshol a hálózati fel- 
használás csak jelentős ártöbblet (néha 100%) 
esetében engedélyezett.
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A könyvtárak arra kényszerülnek, hogy kifeje
zésre juttassák saját érdekeiket a CD-ROM elő
állítókkal szemben. Az első ilyen dokumentum az 
EUSIDIC (European Association of Information 
Services) irányelve volt 1989-ben, amit egy né
met változat követett a Német Könyvtári Intézet, 
a Német Könyvtárosegyesületek Szövetsége és 
a Német Könyvkereskedők Egyesülete részéről.

Ilyen előzmények után a Német Kutatási Kö
zösség elhatározta, hogy anyagilag támogatni 
fog egy projektet, mely egyrészt a szakirodalmat 
gyűjtő könyvtárak CD-ROM ellátottságával fog 
foglalkozni, másrészt a régión túli hozzáférhető
ség kérdéseit vizsgálja. A projekt vezetésével 
1993 októberében a Frankfurti Városi és Egyete
mi Könyvtárat bízták meg, együttműködésre pe
dig a Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtárat, 
valamint a Kölni Egyetemi és Városi Könyvtárat 
kérték fel.

A munka első szakaszában a megbízottak 
piacelemzést végeztek. Az előállító cégek jegy
zékei alapján számba vették az elérhető kínálatot, 
és megállapították, hogy szakterületenként hány 
CD-ROM cím esik a könyvtárak gyűjtőkörébe. A 
szakkönyvtári gyűjtőkörbe tartozó művek aránya a 
világpiaci kínálathoz mérten szakterületenként erő
sen változó. Másfelől az angol nyelvű CD-ROM 
anyagok között magasabb arányban vannak a 
szakkönyvtári gyűjtőkörbe tartozók, mint a német 
nyelvűek között, és különösen magas ez arány a 
természettudományok területén, ahol az újabb 
kiadványok között bibliográfiák és statisztikai 
adattárak éppen úgy találhatók, mint képanyagok.

A legmagasabb átlagár a közgazdasági és a 
társadalomtudományi műveket jellemzi, ezeket a 
természettudomány követi. Legkevésbé drágák 
a szellemtudományok anyagai, mivel ezeknél az 
előállítás magas költségét a nagy példányszám 
kiegyenlíti.

A projekt második fázisa 1994-ben indul. Eb
ben a szakaszban egy éven át minden érdekelt 
könyvtárnak egy-egy meghatározott CD-ROM 
összeállítást bocsátanak rendelkezésére, első
sorban azért, hogy a saját régión túlmutató szol
gáltatások lehetőségeit kikísérletezzék. A rendel
kezésre bocsátott anyag ui. bármelyik könyvtár 
számára elérhető lesz könyvtárközi kölcsönzés 
útján vagy akár közvetlenül is. Ezáltal kialakul
hatnak a különféle hálózatok közötti CD-ROM el
látási kapcsolatok, beleértve a közvetlen kapcso
latokat is, legalábbis kísérleti jelleggel.

(Katsányi Sándor)

Lásd  m ég  216

Együttműködés

94/181
GOODALL, Deborah - W ARREN, Geoff: 
Parlez-vous Francis? Sprechen sie Cookson? = 
Public Libr.J. 8.vol. 1993. 5.no. 137-144.p.

Hogyan segíti elő a SEALS projekt a fő euró
pai nyelveken írt regényekhez való hozzáfé
rést a brit olvasók számára?

E gyü ttm űköd és  -nem zetköz i; H ozzá fé rhe tőség ; 
Idegen n ye lvű  iroda lom ; Próza

A brit Public Library Development Incentive 
Scheme alapítvány, a West Midlands Regional 
Library System és a résztvevő könyvtárak által 
közösen finanszírozott SEALS (SElection, Acqui
sition & Loans Systems) nevű brit projekt célja 
az, hogy a West Midlans régió 11 közkönyvtári 
körzetét -  együttműködéses állománygyarapítás 
révén -  ellássa népszerű szépirodalommal (fő
leg regényekkel, novellákkal) a legfontosabb eu
rópai nyelveken. Előzetes felmérések ugyanis 
azt jelezték, hogy a nem angol nyelvű dokumen
tumok beszerzése Angliában, Skóciában és 
Walesben az olvasói igények ellenére igen szór
ványos és „alulfinanszírozott". Ezt támasztotta 
alá a szóban lévő 11 központi közkönyvtárban 
végzett felmérés is, aminek nyomán a projekt 
megszületett. A West Midlands Regional Library 
System (WMRLS) által koordinált program 
résztvevői gondosan kiválasztott és aktualizált 
francia, német, olasz és spanyol nyelvű regé
nyekből álló gyűjteményekhez juthatnak hozzá.

14, különböző szempontok szerint összeállí
tott gyűjteményt alakítottak ki, amelyek minde
gyike 300 könyvből áll (100-100 francia és né
met, valamint 50-50 olasz és spanyol cím). Az 
egyes gyűjteményeket évente egyszer -  rotációs 
alapon -  cserélik az egyes könyvtárak között.

A beszerzendő művek kiválasztásában egy
részt az illető országok kulturális intézményei (pl. 
Franciaországban az Institut Frangais, Német
országban a Goethe Institut), másrészt ezek je
lentősebb közkönyvtárai segítettek, fontos sta
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tisztikai információkat szolgáltatva a legkereset
tebb szerzőkről.

Ami a művek bibliográfiai számbavételét illeti, 
a katalogizálás a brit regionális könyvtári rend
szerek közös, VISCOUNT nevű adatbázisrend
szerében történik, amelyet a lelőhely-tájékoz
tatáson és üzenetközvetítésen kívül állományke
zelésre, kölcsönzésre és nyomtatott jegyzékek 
előállítására is lehet használni.

(Novák István)

Lásd  m ég  189, 216, 235

Jogi szabályozás

94/182
HOWORKA, Boleslaw: Aktualne problemy 
prawne polskiego bibliotekarstwa i informacji 
naukowej = Prz.Bibl. 61.rocz. 1993. 3/4.no. 
183-192.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol nyelven.

A lengyel könyvtárügy és tudományos tájé
koztatás aktuális jogi problémái

Jo g sza b á ly  -kö n yv tá rü g y i; K ö n yv tá ri rendsze r; 
Tá jékozta tás i re n d sze r

A könyvtárügy jogi szabályozására irányuló 
erőfeszítések már 1918 után, az újra független
séget nyert Lengyelországban megkezdődtek. 
Általános könyvtári jogszabályozás ennek elle
nére 1939 előtt nem jött létre, de számos fontos 
rendelet született. Általános könyvtári és állomány
építési rendeletet csak 1946-ban, a háború után 
adtak ki, majd 1968-ban a Könyvtári Törvény is 
életbe lépett. Ez az 1968-as törvény van ma is 
érvényben, de egy nemzeti könyvtár és informá
ciós rendszer létrehozása érdekében újabb sza
bályozásra lenne szükség. A szerző javaslatot 
tesz egy ilyen szabályzat tartalmára. A könyvtári 
munka egyes területeit szabályozó speciális 
jogszabályokra is szükség lenne.

(Autoref.)

94/183
BERGER, Franz: „Hat unsere Erwartungen 
übertroffen". Zehn Jahre Bibliotheksgesetz 
Südtirol = Buch Bibi. 46.vol. 1994. 3 .no. 
230-239.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

"Felülmúlta a várakozásinkat.” Tíz éves a dél- 
tiroli könyvtári törvény

Jogszabá ly  -könyv tá rügy i; K önyv tá rüg y

A korábban Ausztriához tartozó tiroli területek 
egy részét 1919-ben Olaszországhoz csatolták. 
A bolzánói (Bolzen) központú területnek 440 
ezer lakója van, anyanyelvi megoszlásuk: német 
68%, olasz 28%, ladin (raetoromán) 4%. A lakos
ság évtizedeken át harcolt autonómiájáért, míg 
végül 1972-ben mint bolzánói tartomány (Dél-Ti- 
rol) viszonylag magas fokú autonómiát nyert.

A terület közkönyvtárai alacsony színvonalon 
álltak. A falvakban található aprócska könyv
tárakat túlnyomórészt az egyház működtette, 
csekély és egyoldalú állománnyal, rövid nyitva
tartási idővel, kivétel nélkül tiszteletdíjas kezelők
kel. Mai értelemben vett közkönyvtárakról Dél-Ti- 
rolban ebben az időben nem is lehetett beszélni.

A területi autonómia megteremtése után egy 
olyan korszerű közkönyvtári hálózat létrehozását 
tűzték ki célul, amely az osztrák példát követi, de 
a helyi viszonyokat, pl. az egyház sajátos szere
pét is figyelembe veszi. Az ehhez vezető út leg
fontosabb lépésének a könyvtári törvény megal
kotása látszott. A 70-es években folyó hosszas 
előkészítő munkák után 1983-ban megszületett 
a könyvtárügyet szabályozó tartományi törvény.

A törvény szabályozza a helyi, a körzeti és a 
tartományi könyvtári ellátás szervezeti kérdéseit 
és intézményrendszerét. A helyi ellátást illetően: 
az ötezer lakosnál kisebb településeken csak 
egy könyvtár működhet, mely az igényeknek 
megfelelően fiókokat hozhat létre. A könyvtár 
fenntartója lehet a falu, falvak közössége vagy 
egy plébánia is, de a fenntartónak biztosítania 
kell azt, hogy az intézmény a könyvtári törvény 
szellemében, független közintézményként műkö
dik. Ezzel az intézkedéssel megszűnt a sok kis 
könyvtár (sokszor községi és egyházi könyv
tárak) koordinálatlan egymás mellett élése. Je
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lenleg a községi könyvtárak több mint a fele (105 
könyvtár) működik a községek fenntartásában.

A hat közigazgatási körzetben (Meran, Brixen 
stb.) a törvény központi könyvtárak létrehozását 
írta elő. Ezek a könyvtárak a helyi ellátáson kívül 
(heti 40 órás nyitvatartásra kötelezettek) regio
nális feladatokat is végeznek a 25-75 ezer la
kosra kiterjedő körzetükben (pl. támogatják a 
községi könyvtárosok munkáját). Kisugárzó ha
tásától a könyvtárügy irányítói a jövőben igen so
kat várnak.

A könyvtárügy korszerűsítésének egyik kulcs
kérdése: képzett és főfoglalkozású könyvtárosok 
munkába állítása. A korábban kizárólag tisztelet- 
díjasokkal működő kis könyvtárak közül huszon
hatban már főfoglalkozású munkatárs dolgozik. 
A munkaerőkkel való kívánatos ellátottság meg
valósítása érdekében a községekben munkába 
állítandó főfoglalkozású könyvtárosok munka
bérének 40%-át a tartomány magára vállalja, ha 
a munkábaállítás egyúttal heti 20 órás nyitvatar
tási is jelent. Az a cél, hogy minden 2500 lakos
nál többet számláló településen legalább részfog
lalkozású könyvtáros dolgozzék.

Korábban a rövid tanfolyamoktól eltekintve a 
könyvtárosok képzése megoldatlan volt. Jelen
leg a már munkában álló könyvtárosok (és 
könyvkereskedők) hároméves tanfolyamon sajá
títhatják el az alapismereteket. Bár ez a „házila
gos” megoldás is hasznosnak bizonyult, a jövő
ben az iskolarendszerű könyvtárosképzésre kí
vánnak alapozni: az érdeklődő érettségizetteket 
a stuttgarti könyvtárosképző főiskolán való tanu
lásra ösztönzik.

A törvény hatása a könyvtári terek alakulásán 
is lemérhető. A nyolcvanas évek közepén sok 
helyen építettek vagy rendeztek be új könyv
tárat: először a 30-150 m2 nagyságrend volt a 
jellemző, ma már a 60-600 m2, a központi 
könyvtáraknál pedig a 600-1500 m2.

Az 1983-as törvény az iskolai könyvtárakat a 
közkönyvtárakkal együtt tárgyalja. A két könyv
tártípust azonos központi intézmények támogat
ják és koordinálják, és 25 közös könyvtár (iskolai 
és közkönyvtári funkciókkal) működik. Ennek el
lenére az iskolai könyvtárak ügye maradt a tör
vény megjelenése óta a legsúlyosabb megoldat
lan probléma. 1990-ben új tartományi rendelke
zés jelent meg az iskolai könyvtárakról.

A törvény hatása nyomán kibontakozó könyv
tárügyi megújulás és korszerűsödés természe
tesen az olvasói igénybevételben is tükröződik.

1984-1988 között az olvasók és a kölcsönzések 
száma megduplázódott, 1984-1992 között pedig 
az olvasók száma két és félszeresére nőtt, a 
kölcsönzések száma több mint háromszorosára. 
Dél-Tirol német és ladin nyelvű lakosságának 
23%-a könyvtári olvasó.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 192

Könyvtárosi hivatás

94/184
S U K IA S Ä N , E .P .: K akim  bűde t za v tra  
bibliotekar’-professional’? = Bibliotekoved. 1993. 
5/6.no. 124-134.p.

Milyen lesz a jövő könyvtáros szakembere?

Könyvtáros hivatás

Az alább ismertetett cikk a Moszkvai Könyv
táros Szövetség által felkért szakbizottság mun
kájának keretében készült. Szerzőjének a hazai 
helyzeten kívül alkalma volt az USA-beli helyze
tet is tanulmányoznia.

Az Oroszországi Föderációban a közép- és 
felsőfokú könyvtárosképzés kusza halmaza ala
kult ki. Miközben időről-időre eredmények is szü
letnek e téren, egészében véve sok vonatkozás
ban nyugtalanító a mai helyzet.

Egyébként a hazai szakirodalom intenzíven 
foglalkozik a képzés és alkalmazás kérdéseivel: 
évente kb. 50 cikk és tanulmány jelenik meg ró
luk. E publikációk alapján a megoldásra váró 
problémák hosszú sora kerekedik ki. Szerzőnk 
szerint főleg a következő jelenségek fájdalma
sak: az országban nem alakult ki a folyamatos 
képzési rendszer; nincs teljes és hitelt érdemlő 
tájékoztatás a képző intézményekről és azok 
szellemi-anyagi felkészültségéről; az azonos 
szintű képzési formák tantervei között megen
gedhetetlen korszerűségi és színvonalkülönbsé
gek vannak; a képzés nem igazodik a kereslet
hez és a megrendeléshez; nem alakultak ki a 
pályaalkalmassági és a pályán belüli alkalmas- 
sági vizsgálatok; a végzettek és a képző in
tézmények között a diplomanyújtással megsza
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kad minden kapcsolat, s így nincs pályán belüli 
átképzés és továbbképzés; elégtelen a képzés 
és foglalkoztatás kérdéskörének tudományos ku- 
tatása-feltárása; túlságosan merev a nappali, 
esti és levelező képzésre való tagozódás, hiá
nyoznak belőle a rugalmas köztes formák.

A szerző az iménti hiányosságok kiküszö
bölését egy állandó könyvtárosképző központ 
életre hívásában látja. Ennek feladata részint a 
képzési szabványok kimunkálása volna (főként a 
főiskolai és az egyetemi képzés számára), ré
szint pedig az országos koordináció a legkülön
félébb képzési és továbbképzési formák tekinte
tében. A munkát a foglalkoztató intézmények 
szükségleteit és sajátosságait figyelembe vevő 
rugalmasságnak, hajlékonyságnak, továbbá a 
választék olyan ismertetésének kell jellemeznie, 
ami lehetővé teszi a képzésbe belépni szándé
kozók „testhezálló” választását.

(Futala Tibor)

94/185
IVEY, Robert T.: Teaching faculty perceptions of 
academic librarians at Memphis State University 
= Coll.Res.Libr. 55.vol. 1994. 1.no. 69-82.p. 
Bibliogr.

Hogyan látják az egyetemi oktatók az egyete
mi könyvtárosokat?

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Könyvtár
kép

Az elmúlt években az amerikai egyetemi 
könyvtárosok fokozott érdeklődést mutattak az 
iránt, hogy az egyetemen oktató kollégáiknak mi 
a véleménye az ő szerepükről az egyetemi kö
zösségen belül. 1980 óta négy felmérést is vé
geztek ebben a témában. A Memphis State Uni
versity 1990-es tavaszi és őszi felmérése rész
ben a korábbi felmérések kérdéseit ismételte meg, 
részben új kérdéseket tett fel az egyetemi könyv
tárra, annak állományára és szolgáltatásaira 
vonatkozóan. A memphisi felmérés a korábbi 
adatokkal való hasonlóságok és különbségek 
kiemelésével kiegészíti azokat, s javaslatokat tesz 
arra, hogy hogyan lehetne elősegíteni az egyete
mi könyvtárak és könyvtárosok szerepének jobb 
megértését az egyetemi oktatók körében.

(Autoref.)

94/186
VIAUX, Jacqueline: Le métier de bibliothécaire 
dans une bibliothéque d’art = Art Libr.J. 18.vol. 
1993. 3.no. 4-9.p.

Rés. és szöveg angol nyelven is 

A művészeti könyvtáros munkája

Könyvtárosi hivatás; Szakkönyvtár -képzőmű
vészeti

A művészeti könyvtárak erősen különböznek 
az egyéb könyvtáraktól. A könyvtárosoknak 
nemcsak széles körű művészeti ismeretekkel 
kell rendelkezniük, hanem az illető szakkönyvtár 
fő gyűjtőkörének részletes ismeretével is. Az 
ilyen jellegű szakértelem nem sajátítható el köny
vekből; a művekkel való személyes találkozás, 
valamint a különféle helyek és kultúrák elmélyült 
tanulmányozása is szükséges. A művészeti 
könyvtárosoknak a hazai és külföldi kollégáiktól 
egyaránt tanulniuk kell, a használók szükségle
teiről pedig legjobb, ha maguktól a használóktól 
kérnek tájékoztatást. Arra is van eset azonban, 
amikor bizonyos használói kérésekkel és vezetői 
beavatkozásokkal szemben ellenállást kell tanú
sítani. A művészeti könyvtárosok ne csak köny
vek válogatására használják fel a szakértelmü
ket, hanem vizuális dokumentumok beszerzésé
re, feldolgozására, s adatbázisok értékelésére is.

(Autoref.)

Lásd még 200

Oktatás és továbbképzés

94/187
BOYCE, Bert: The death of library education = 
Am.Libr. 25.vol. 1994. 3.no. 257-259.p. Bibliogr. 
5 tétel.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A könyvtárosképzés halála

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

Az egyetemi szintű könyvtárosképzés jövőjé
nek vizsgálata során három alapvető kérdést kell 
tisztázni:

1. Lesz-e egyáltalán szükség könyvtárosokra 
a jövőben?

■ Az informatikai szakemberek gyakran nyilat
koznak arról, hogy a könyvtárakban a teljes szö
vegű visszakeresés elterjedése kiszorítja a ha
gyományos könyvtárosokat. Ugyanakkor az 
elektronikus hozzáférés nem ingyenes szolgálta
tás, szerzői jogi problémák is gátat szabnak kor
látlan használatának. A hatékony információ
visszakereséshez a hatalmas adatállományok
ban szakmailag jól képzett könyvtárosokra van 
szükség.

2. A könyvtárosképzésnek továbbra is meg
határozott tárgyak oktatását kell-e kitűznie célul, 
vagy inkább a mai könyvtárakban hasznosítható 
képességek kifejlesztését?

A kérdés megválaszolásához tisztázni kell, 
hogy tudománynak tekinthető-e a könyvtáros
ság, mert akkor a felsőoktatás, a tudományegye
temek keretében van a helye, illetve mesterség
nek kell-e tekinteni, akkor a fogásai elsajátítha
tók a munka során, szakmai iskolákban vagy 
levelező oktatás keretében. Mivel a könyvtár- 
tudomány és informatika tanulmányozza, hogy 
hogyan viselkednek az emberek az információ- 
csere során, vizsgálja az ellenőrzés mechaniz
musát, értékeli hatékonyságát és az információ 
hatását az emberekre, feltétlenül indokolt az 
egyetemi szintű könyvtárosképzés.

3. Mi a könyvtárosképzés legmegfelelőbb tar
talma, és melyek a vele szemben támasztott kö
vetelmények?

A jelenleg engedélyezett amerikai képzési 
programok fele-harmada jelentős változtatások
ra szorul, mind az oktatókat, mind pedig az in
tézmények működését illetően. Ahhoz, hogy jobb 
minőségű szakemberek kerüljenek ki az egyete
mi oktatásból, magasabb fizetéseket kell a fris
sen végzetteknek biztosítani, ugyanis a kedve
zőtlen anyagi kilátások eleve leszűkítik a képzési 
programokra jelentkezők körét, hiszen a nagyon 
jó képességű, ambiciózus fiatalok igyekeznek 
magasabb presztízsű és ezzel együtt jobb fizeté
sű hivatalt választani. Ebből következik, hogy

nem a könyvtár léte, a könyvtárosok iránti igény 
vagy a könyvtárosképzés forog veszélyben, ha
nem az egyetemi könyvtárosképzés haldoklik. A 
megoldást az jelentené, ha a szakma felkarolná 
a magas szintű képzést. Olyan piaci viszonyokat 
kell teremteni, hogy csak a minőségi programok 
tudjanak megélni, ehhez már a felvételi követel
ményeket magasra kell állítani. A programok 
megszervezésében a minőség szempontjának 
maradéktalanul érvényesülnie kell, háttérbe szo
rítva a korábban döntő jelentőségű gazdaságos
ságot.

A szerző véleménye szerint a szakma igény
telensége okolható a könyvtárosképzés haldok
lásáért, hiszen jelenleg olyan szakemberek ke
rülnek ki a képzésből, amilyenre a szakma igényt 
tart, pontosabban amilyeneket megfizetnek.

(Pappné Farkas Klára)

94/188
GURUSWAMY NAIDU, N.: The department of 
library science: in search of an identity = 
Libr.Rev. 43.vol. 1994. 1.no. 24-28.p.

A könyvtártudományi tanszék helye az egye
temeken

Felsőoktatási intézmény; Könyvtárosi hivatás; 
Könyvtárosképző intézmény

A könyvtári tanszékek egyetemen belül betöl
tött helye, szerepe, más tanszékekhez és az 
egyetemi könyvtárhoz való viszonya világszerte 
kényes kérdés. így van ez az indiai Tirupatiban 
működő Sri Venkateswara Egyetemen is.

A könyvtárügy szempontjából az aranykor a 
függetlenségét elnyert India idejében volt. Akkor 
kezdődtek meg a nagy könyvtárépítések, sok 
mindenre volt pénz, a vezetők és a politikusok 
egyaránt lelkesek voltak. Néhányan Amerikában 
szerezhettek tapasztalatot, s ők voltak azok, akik 
hazatérve új színt, új hangot hoztak az indiai 
egyetemekre. A tapasztalt, nagy tudású könyv
tárosok általában az egyetemi könyvtárak vezető 
pozícióiba kerültek (ahogyan S.R. Ranganathan 
is). Ez a „nagy” generáció nemcsak vezetőként, 
hanem oktatóként is fontos szerepet töltött be.

Mindez már a múlté. Jelenleg nincsenek 
olyan személyiségek, akik alkalmasak lennének 
a vezető tisztségek betöltésére. Keveset publi
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kálnak, a könyvtárosok munkássága inkább 
„szóbeli". A jelentősebb lapok tele vannak állás- 
hirdetésekkel, s bár lehetőség lenne arra is, 
hogy a felsőoktatási szintnek megfelelő bérezést 
kapjanak a könyvtárosok, mégis vége a lelkese
désnek, stagnálásról, gazdasági válságról, veze
tői hiányról hallani a legtöbbet manapság, sőt 
gyakran hangoztatott kétely, hogy egyáltalán 
szakmának tekinthető-e. a könyvtárosság? Az ér
tékek leértékelődése, a számítógépek térhódítá
sa, a megváltozott társadalmi fogadtatás is köz
rejátszott abban, hogy érdektelenség, bizalmat
lanság, elszigeteltség jellemzi a könyvtári tanszék 
helyzetét. Két évtizeddel ezelőtt még tanították is 
az etikát a tanszéken, most a könyvtárosok 
ugyanúgy versengenek a hatalomért, ahogy a 
politikusok -  ez az áldatlan helyzet megfigyelhe
tő az egyesületi választásoknál is, bár vannak, 
akik más szakmákra hivatkozva keresnek vi
gasztalást.

A könyvtári tanszékek helyzetét, státuszát az 
egyetemen belül több tényező is mutathatja pl. 
hány főből áll a tanszék (egy átlagos tanszék 
mindössze 5 főből áll).Mivel a könyvtári tanszé
kek az utóbbi 30 évben jöttek létre, újnak számí
tanak még az egyetemen, a könyvtári professzo
rok (tudományos végzettségű könyvtáros taná
rok) száma sem több két tucatnál az egész 
országban. Kevés támogatójuk van mind az 
egyetemen belül, mind a helyi politikusok között. 
Ellentét feszül az egyetemi könyvtár és a tan
szék között is, ugyanis az egyetemi könyvtár a 
maga tekintélyes költségvetésével, személyzeté
vel, egyáltalán a nagyságával jobb helyzetben 
van, mint a könyvtári tanszék, arról nem is szól
va, hogy az egyetemi könyvtárnak jobb a kap
csolata az egyetem vezetésével és a többi tan
székkel is, mint a könyvtárinak.

Többször elhangzott, hogy szorosabb kap
csolatot kell kiépíteni a tanárok és az egyetemi 
könyvtár munkatársai között, ami azért is szük
séges, mert a hallgatók már hosszú ideje bírálják 
a túl sok elméleti, tantermi képzést, és több 
könyvtári gyakorlatra vágynak. Régen, amikor a 
képzés a könyvtár munkájának része volt, ez 
nem okozott gondot. Ma az egyetemi könyvtárak 
csak korlátozott mértékben tudnak helyet adni a 
gyakorlati könyvtárosképzésnek, s a gyakorlat 
egy része idejétmúlttá vált. A posztgraduális kép
zések általában 2 évesek, de a könyvtárosi csak 
most kezd erre áttérni. Megkérdőjeleződött a 
posztgraduális képzés szükségessége is.

A legkomolyabban a felsőoktatásban dolgozó 
kollégák fenyegetik a könyvtárosképzést, azok a 
kollégák, akik nem ismerik igazán és nem is fo
gadják el a tanszéken dolgozókat. A félreértések 
részben abból származnak, hogy ők az egyetemi 
könyvtárban dolgozó személyzet munkájával 
azonosítják a tanszéket, ezért a tanszékiek ki 
vannak téve a kritikának. Az egyetemi könyvtár 
közelsége nem tesz jót a tanszékről kialakított 
képnek, mert a könyvtárban tapasztalt legkisebb 
negatívummal is azonosítják a tanszék munká
ját. Bár néha dicséretet is kap a tanszék, 
többnyire érdektelenség övezi mind a hallgatók, 
mind a kollégák részéről. Néha még a tanszék 
elnevezését se tudják (bár ez a többi új alapítású 
tanszék esetében is így van).

Le kell vonni azt a következtetést, hogy a tan
széknek együtt kell működnie az egyetemi 
könyvtárral, legyőzve a rossz érzéseit és csakis 
egymás kölcsönös elfogadásával és megfelelő 
együttműködés kialakításával lehet ezen a hely
zeten javítani.

(Kovács Katalin)

94/189
VODOSEK, Peter: Deutsche und osteuropäische 
Ausbildungsstätten - eine Chance zur Kooperation 
= Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 41.vol. 1994. 1.no. 
107-112.p.

Német és kelet-európai képzőintézmények le
hetőségei az együttműködésre

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosképzés, 
dokumentálóképzés

Már korábban is élénk kapcsolata volt a ke
let-európai képzőintézményeknek mindkét Né
metország felsőfokú oktatási intézményeivel, 
ami kiadványcserében, személycserében, közös 
képzési programokban, partneri együttműködési 
szerződésekben testesült meg. Az utóbbi időben 
azonban még ehhez képest is ugrásszerűen 
megnőtt az együttműködő intézmények száma. 
A korábbi 160 nyugat-német és 326 kelet-német 
intézmény helyett közel 1300 német képzőinté
zetnek van kétoldalú kapcsolata, közülük néhány 
könyvtárosképzőnek is.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az |FLA képzési szekciója és az Európai 
Unió TEMPUS programja közös kezdeményezé
sére az aberdeeni Könyvtáros- és Informatikus- 
képző Főiskola vezetője, lan M. Johnson úr 
1992-1993-ban összesen 10 könyvtárosképző 
egyetemet és főiskolát keresett fel Bulgáriában, 
Csehországban, Magyarországon, Lengyelor
szágban, Romániában és Szlovákiában. Ta
pasztalatairól az EUCLID 1993 augusztusi, bar- 
calonai ülésén számolt be. Beszámolójában 
részletesen elemezte a helyzetet, és javaslato
kat is tett a helyzet javítása érdekében. Negatív 
tapasztalatai általában az alábbi területekről 
származtak:

-  oktatási eszközök és anyagok;
-  az egyes országok helyzetének saját meg

ítélése; #
-  külföldi szakfolyóiratok és monográfiák;
-  idegen nyelvek ismerete;
-  telekommunikációs hálózatok és online 

szolgáltatások választéka;
-  az információtechnológiai eszközök elég

telensége;
-  ismeretek hiánya egy modem tanterv 

megtervezéséhez és kifejlesztéséhez;
-  didaktikai ismeretek;
-  könyvtárak és információs intézmények 

menedzsmentjének elméleti és gyakorlati 
kérdései;

-  a vezetők információs igénye;
-  gazdasági információs források és szol

gáltatások;
-  a széles nyilvánosságnak szóló informá

ciós szolgáltatások;
-  könyvtárpolitika;
-  a közép- és kelet-európai térségek kap

csolatai szakmai és oktatási téren.
A tapasztalt hiányok leküzdésében a néme

tek segíteni kívánnak ezeknek az országoknak. 
Mindenekelőtt oktatási anyagok cseréjével, eset
leg egyoldalú rendelkezésre bocsátásával. A 
könyvtárosképző intézetek általában nagyobb 
arányban részesülhetnek a nemzetközi segély- 
programokból (pl. ERASMUS, TEMPUS, CO- 
METT), mint a könyvtárak általában.

A nagy német könyvtárosképző iskoláknak 
már jelenleg is több kialakult kapcsolatuk van a 
kelet-európai országokban lévő intézetekkel.

A hannoveri főiskola 1990-1993 között a 
TEMPUS projekt részese volt a holland devente- 
ri főiskolával és a budapesti ELTE Könyvtári 
Tanszékével közösen, melynek keretében nem

csak megreformálták a magyar egyetemi tanter
vet, de a tanszéket modern információtechnoló
giai eszközökkel is felszerelték. 1991 novembere 
óta a varsói egyetemmel is együttműködési kap
csolatuk van.

A kölni főiskola a breslaui, a prágai és a 
minszki egyetemekkel áll kapcsolatban.

A stuttgarti főiskolának többéves múltra vissza
tekintő kapcsolata van a szombathelyi tanárkép
ző főiskola könyvtári tanszékével. Rendszeresen 
vendégoktatókat küldenek Magyarországra. Ör
vendetesen nő a diákcserék száma is. A németül 
rendszerint jól beszélő magyar hallgatók ered
ményesen tanulnak Stuttgartban. Intenzíven fej
leszti kapcsolatait a főiskola Oroszországgal is.

Bár a német könyvtári tanszékek lelkesen 
vállalják az ilyen természetű együttműködéssel 
járó plusz munkát, azt azért meg kell állapítani, 
hogy erre sem személyzetileg, sem anyagilag 
nincsenek felkészülve. Az, hogy mégis meg tud
nak birkózni vele, kizárólag az oktatószemélyzet 
és a hallgatók idealizmusának és lelkesedésé
nek köszönhető.

(Kovács Emőke)

94/190
SCHMIDT, Ralph: Inform ationsarbe it und 
Medienvielfalt. Zur Konzeption und Struktur des 
Hamburger Studiengangs Mediendokumentation 
= Nach.Dok. 45.vol. 1994. 1.no. 19-30.p. 
Bibliogr. 24 tétel.

A médiadokumentálói képzés koncepciója és 
szervezete a hamburgi főiskolán

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Tanterv, óraterv; 
Tömegkommunikáció

A hamburgi szakfőiskolán új, médiadokumen
tációs szakot indítottak. Az elméleti és gyakorlati 
képzés az információs és dokumentációs stúdiu
mok reformjára való törekvések keretében 
kezdődött. A munkaerőpiac és a gyakorlati mé
diadokumentációs munka elemzése után ún. ru
galmas szakosodási koncepciót alakítottak ki. A 
cikk ismerteti a szak tananyagát, a képzés cél
jait, oktatási módszereit, valamint megindokolja a 
tanterv felépítését, időrendjét és tantárgyi struk
túráját. A gyakorlati képzés jelentős részarányát
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biztosítandó a tanszék intenzíven együttműködik 
a hamburgi régió médiatársaságaival.

(Autoref. alapján)

Lásd még 213

Szabványok, normatívák

94/191
BOURNE, Ross: Standars: who needs them? = 
Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994. 3.no. 148-149.p.

Kinek van szüksége a szabványokra?

Szabvány -könyvtári

Míg az ipari szabványok a termékek kézzel
fogható minőségi követelményeit írják elő, addig 
a könyvtári szabványok inkább elméletiek. A bib
liográfiai szabványok lényege a kommunikáció 
elősegítése, közös megegyezések betartásával.

A szabványokat áljami szabványügyi hivata
lok vagy nemzetközi szervezetek dolgozzák ki, 
de előfordul az is, hogy egyetlen könyvtárban 
kialakult gyakorlat válik nemzetközileg elfogadott 
szabvánnyá.

A különböző könyvtárakban alkalmazott mun
kamódszerek meglehetősen eltérőek, és sok 
elemüket más területekről kölcsönözték. A 
könyvtári gépesítésben pénzügyi és közigazga
tási eljárások szolgáltak alapul, a vonalkódot 
eredetileg a kereskedelemben, az ISBN-t a ter
jesztésben használták. Az átvétel hátterében 
anyagi megfontolások is húzódnak, főleg ott, 
ahol kevés a pénz -  olcsóbb átvenni azt, ami va
lahol már működik, mint önállóan kifejleszteni.

Hasonló módon vált „szabvánnyá” a Library 
of Congress gyakorlata, mert katalóguscéduláit, 
MARC szalagjait, osztályozását és tárgy
szórendszerét nemcsak az Egyesült Államok
ban, hanem szerte a világon használják. Ha az 
ilyen nem hivatalos, „de facto” szabványok gon

dozói figyelembe is veszik az alkalmazók észre
vételeit, akkor is fennáll annak a veszélye, hogy 
egy előállító kivonul a hardver vagy szoftver 
piacról, s ezzel megszűnik a karbantartás.

Igaz ugyan, hogy az állami szabványok kidol
gozásánál az alkalmazók teljes körének igényeit 
igyekeznek figyelembe venni, de a BSI (British 
Standards Institution = Angol Szabványügyi Inté
zet) a bibliográfiai szabványoknak csak szűk te
rületével foglalkozik (pl. az ETO-val), és honosí
tott néhány ISO szabványt. 1990-től a BSI-nek 
az információtechnológiával kapcsolatos tevé
kenysége megváltozott. Különböző dokumentá
ciós bizottságokat működtet, amelyek a BSI egy 
osztálya, a Disc (Delivery Information Solutions 
to Customers through International Standards) 
számára dolgoznak, szigorúan önfenntartásos 
alapon. Azaz azoknak, akiknek szükségük van 
egy szabványra, részt kell vállalniuk a kidolgozás 
költségeiben.

Más a helyzet a nem állami szabványok ese
tében. Az AACR és a Dewey Decimal Classifica
tion karbantartása nemzeti és nemzetközi szer
kesztőbizottságok közös feladata, és a legszéle
sebb felhasználói kör észrevételein és javaslatain 
alapszik. Ugyanez a helyzet az UKMARC gon
dozásában. Míg azonban a BSI és ISO szab
ványokat a tagok szavazati többsége alapján fo
gadják el, az AACR, a DDC és az UKMARC 
esetében a döntő szó a tulajdonosé (OCLC, Bri
tish Library). Felmerül tehát a kérdés, szükségük 
van-e a könyvtári és információs szolgáltatáso
kat nyújtók közösségének a BSI-re? Igen, ha fi
gyelembe vesszük, hogy az ISO munkájában 
csak nemzeti szabványosítási szervezeteken ke
resztül lehet részt venni, s az olyan jelentős terü
leteket gondoz, mint az alap MARC felépítés, a 
nemzetközi azonosító számrendszerek (ISBN, 
ISSN), valamint az OSI (Open System Intercon
nection = nyílt rendszerek összekapcsolása) 
szabványok.

Egy javaslat szerint a könyvtárak és informá
ciós rendszerek közösségének érdekeit jobban 
lehetne érvényesíteni kívülről, mint a BSI-ben 
felállított bizottságokban.

(Berke Barnabásné)
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