
Külföldi folyóirat-figyelő

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

Lásd

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

Lásd 35, 37-38, 47-48, 63, 65, 67, 70

Közművelődési könyvtárak

95/023
GATTEGNO, Jean: Unesco Public Library 
Manifesto = Libri. 44.vol. 1994. 2.no. 164-170.p.

Miért van szükség az Unesco Közművelődési 
Könyvtári Kiáltványának revíziójára?

Hozzáférhetőség; Irányelvek -könyvtári; Közmű
velődési könyvtár; Nemzetközi szervezet; Tájé
koztatás szabadsága

Az Unesco 1972-es közkönyvtári alapelveit 
(Public Library Manifesto) a szerző szerint -  bár 
jelentősen hozzájárultak a közkönyvtárak minő
ségi fejlődéséhez -  meg kell újítani. Először 
azért, mert erős hangsúlyt kell fekteni a valóban 
pluralisztikus állományokra, ezzel is harcolva a 
cenzúra új, kifinomult formái ellen. A második fő 
ok az, hogy az ingyenességet, amit sok könyv
táros magától értetődőnek tart, már nem lehet ál
talánosságban kezelni; a fejlett országokban leg
alább is jogos követelménnyé válik, hogy a hasz

nálók vegyenek részt a közösség költségvetési 
erőfeszítéseiben.

(Autoref.)

95/024
. KLINEC, Peter: Public responsibility for public 
library services concerning law, funding, staffing 
and networking = Libri. 44,vol. 1994. 2.no.
111-122.p.

A közületi hatóságok felelőssége a közműve
lődési könyvtárügyért a jogalkotás, a pénz
ügyi és személyi ellátás és a hálózatépítés 
terén

Fenntartó szerv; Jogszabály -könyvtárügyi; 
Könyvtári hálózat; Közművelődési könyvtár; 
Személyzet; Támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági

A közkönyvtári szolgáltatások felelősségének 
legnagyobb része a könyvtári hatóságok vállán 
nyugszik, országos és helyi szinten egyaránt. Az 
ő feladatuk például a könyvtári irányelvek és tör
vények meghozatala és az anyagi eszközök biz
tosítása. A cikk célja az, hogy megvilágítsa ezen 
funkciók alapvető, néhol vitatott szempontjait. 
Különös figyelmet szentel a könyvtári jogszabá
lyozásnak. Ismerteti a törvényhozási folyamat 
néhány alapelvét, miközben felveti a választási 
lehetőség kérdését egy igazi közkönyvtári és 
egy általános könyvtári törvény között. A jelenle
gi általános decentralizálási folyamatok fényé
ben vizsgálja a központi és helyi hatóságok sze
repét. Figyelmet szentel a könyvtári hálózatosí- 
tás és együttműködés alapelveinek és formáinak 
is. Hangsúlyozza, hogy a közkönyvtárak finan
szírozására országos és helyi forrásokat egy
aránt fel kell használni, miközben hangsúlyozza 
az ajándék és a pályázati támogatás fontosságát 
is. Végül a szlovák közkönyvtárakkal kapcsola
tos legújabb fejlemények néhány részletével fog
lalkozik.

(Autoref.)
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95/025
ASTBURY, Raymond: The public library of the 
twenty first century: the key information and 
learning centre in the community? = Libri. 44.vol. 
1994. 2.no. 130-144.p. Bibliogr.

A 21. század közművelődési könyvtára -  kö
zösségek alapvető tájékoztatási és tanulási 
központja?

Felnőttoktatás; Információtechnológia; Közérde
kű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; Társa
dalmi követelmények

A közkönyvtár mindig is nyilvánosan hozzá
férhető intézmény volt. Az elmúlt néhány évtized 
gazdasági, politikai és technológiai fejleményei 
felerősítették a vitát a közkönyvtár szerepéről. 
Az információs társadalom egyre nyilvánvalóbb 
előtérbe kerülése arra késztette a közkönyv
tárakat, hogy vizsgálják felül eddigi filozófiájukat. 
Olyan szakkönyvtárosokra mindig szükség lesz, 
akik biztosítják az emberi kapcsolatot a tech
nológia és az egyén között. Napjainkban a fel
nőttoktatás is radikális változásokon megy ke
resztül. Egyre növekszenek a nyitott, önálló ta
nulás lehetőségei, amihez a könyvtárak is 
növekvő mértékben hozzájárulnak. Nagy-Britan- 
niában 1992-ben egy kormányzati jelentés is 
megerősítette a közkönyvtáraknak ezt a szere
pét, és az önálló tanulást szolgáló tananyagok 
terjesztésének a fokozását szorgalmazta. Ez a 
jelentés az angol és a walesi közkönyvtárak 
90%-át érintően hagyta jóvá, hogy a könyvtárak 
felnőttoktatási programokat készítsenek. Az ed
digi programértékelések szerint a közkönyvtárak 
költséghatékony intézményeknek bizonyultak 
mind a tananyagok használatának előmozdítá
sában, mind a tanulók tanulási előmenetelének 
elősegítésében.

(Autoref.)

95/026
ÁSTREBOVA, E.M.: Gorodskie kommunal’nye 
biblioteki FRG v 80-e gg = Bibliotekoved. 
Bibliogr.Rub. 132.no. 1993. 60-75.p. Bibliogr. 75 
tétel.

Rés. angol nyelven

Városi közkönyvtárak az NSZK-ban a 80-as 
években

Fenntartó szerv; Szolgáltatások; Városi könyvtár

A cikk a németországi közkönyvtárak műkö
désben bekövetkezett változásokat tekinti át. E 
változások nemcsak a könyvtárak új feladatai
ban nyilvánulnak meg, hanem szervezeti felépí
tésükben is, nevezetesen az ún. hármas tagolá
sú könyvtár modelljében. A szerző ismerteti az 
olvasóknak nyújtott új szolgáltatásokat és lehe
tőségeket: kényelmes, kávéház-olvasótermek, 
videokazetták kölcsönzése, számítógéphaszná
lati lehetőség, könyvszállítás az idősek, betegek 
és bebörtönzöttek számára, munkehely-keresés 
a munkanélkülieknek, különféle kulturális tevé
kenységek. Ami a közkönyvtár jövőbeli kilátásait 
illeti, a fejlődés iránya a marketing és az ún. „kö- 
zösségelemzés” elméletének gyakorlati meg
valósításával kapcsolatos, ami lehetővé fogja 
tenni a könyvtári erőforrásoknak az igényekhez 
való igazítását, s ezáltal az egész rendszer haté
konyságának a növelését.

(Autoref.)

95/027
HICKS, John: Radykalne zmiany w brytyjskim 
bibliotekarstwie publicznym = Bibliotekarz. 1994.
5.no. 16-21 .p.

Radikális változások a brit nyilvános könyv
tárügyben

Közművelődési könyvtár

A brit nyilvános könyvtárak történetének 150 
éve alatt még nem fordultak elő olyan drámai 
változások, mint mostanában, illetve a közeli 
években. E változások az alábbi körülményekre, 
illetve folyamatokra vezethetők vissza:

1. Átalakulóban van az önigazgatási rend
szer, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban min
den intézmény fenntartásában és felügyeletében 
az a tanács lesz kompetens, amelynek illetékes
ségi területén az adott intézmény működik. Míg a 
nyilvános könyvtárak eddig grófsági (megyei) 
kezelésben voltak, az 1996/1997. költségvetési 
évben helyi tanácsi kezelésbe mennek át.
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2. Egyre szorítóbb irányzattá vált a közösségi 
célokra szolgáló kiadások csökkentése. A 
Thatcher-kormány már 1979-ben meghirdette 
ennek szükségességét, de kezdetben azért még 
bőven csordogáltak a könyvtárműködtetési kere
tek, sőt: a könyvtárberuházási keretek is. A hely
zet a 90-es évek elején éleződött ki, s különféle, 
nem is mindig átgondolt szabályozások révén 
éleződik mindmáig.

3. Változnak a nyilvános használat szokásai: 
a hagyományos könyvtári állomány iránt csök
kent az érdeklődés, annak ellenére is, hogy ez a 
szolgáltatás ingyenes. Ezzel szemben a téríté
sért kínált információs szolgáltatások iránt ro
hamosan növekszik az érdeklődés. A könyvtá
raknak ezért állandóan vizsgálniuk és elemezni
ük kell az igényeket, nehogy felületes döntések
kel méltánytalan helyzetbe hozzanak különféle 
használói csoportokat.

4. Nagyon valószínű, hogy 1994-től számított 
négy éven belül az Egyesült Királyság nyilvános 
könyvtárainak egy része, többsége vagy kisebb
sége magáncégek és/vagy non-profit társulások 
kezébe kerül.

5. Mi is a nyilvános könyvtárak rendeltetése?
-  e kérdéskörben igencsak ádáz viták folynak. 
Egyesek azt állítják, hogy a nyilvános könyvtárak
-  mint addig is -  a hagyományos hordozókon 
rögzített dokumentumok gyűjtésében és forgal
mazásában illetékesek, mások viszont azt, hogy 
esetükben is a tartalom a fontos, s nem pedig a 
rögzítés formája. Valószínűleg ez utóbbi nézet 
fog felülkerekedni.

6. Jelentős változások várhatók a nyilvános 
könyvtárak pénzügyi ellenőrzésében is, aminek 
nyilvánvalóan nem marad el az igazgatási mód
szerekre gyakorolt hatása sem. Egyelőre azon
ban várni kell a korábban említett szervezeti vál
tozások beálltáig, illetve bejáródásáig.

(Futala Tibor)

Lásd még 2, 76

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

95/028
EYRE, Gayner: Reviewing and censorship = 
Int.Rev.Child.Lit.Libr. 8.vol. 1993. 2,no. 115-127.p. 
Bibliogr. 19 tétel.

A recenzió és a cenzúra szerepe a gyermek
irodalomban

Cenzúra; Ifjúsági és gyermekkönyvtár; Recenzió

A szerző közel 20 éves könyvtárosi, ezen 
belül 12 éves gyerekkönyvtárosi tapasztalattal 
nyúl a témához, és jelzi, hogy az általa átnézett 
500 publikációból mindössze négy foglalkozik a 
gyerekeknek szóló kiadványok cenzurálásával.

John Milton már 300 éve szót emelt az esz
mék szabad összehasonlítása érdekében, de 
azóta is folyamatosan zajlik a vita, különösen az 
ifjúságnak szánt művekről. A felnőttek társadal
ma jelenleg is hisz abban, hogy jobban tudja, 
mire van szüksége a gyerekeknek.

Angliában 1965-ig általában egyetértés volt a 
gyermekkönyvkiadást illetően, de a hatva
nas-hetvenes évek fordulójától a liberalizmus 
térhódítása nyomán robbanásszerűen megnőtt a 
realisztikus könyvek kínálata, s a tabu témák 
fokozatosan eltűntek.

A cenzúra, amely lehet rejtett, nyílt vagy pro- 
aktív, mindig jelen van, és egyúttal tükrözi a tár
sadalom értékrendjét. A brit nemzeti tanterv 
hangsúlyosan kezeli a gyerekek egyéni jogait, de 
a tényleges olvasmányválasztékot a szerzők, a 
kiadók, a kereskedők, a pedagógusok, a könyv
tárosok, a kritikusok, a szülők, a hangadó politi
kai csoportok erőteljesen befolyásolják. Vagyis a 
fentiek külön-külön a cenzúra egy-egy fajtáját 
jelentik.

Az utóbbi évtizedben már nincsenek tabuk, 
hiszen a gyerekeknek szóló irodalomban jelen 
vannak a szex, a drog, az erőszak, a válás, a 
halál és az okkult témák is.

Éppen a fentiek miatt van fokozott jelentősé
ge a gyerekirodalmat szemléző (válogató, aján
ló) lapoknak, amelyből Angliában négy van jelen
leg. (Magyarországon a Könyv és Nevelés 
megjelentetését 1987 óta szüneteltetik! -  ref. 
megj.)

A gyerekeknek természetesen szükségük 
van az eltérő vélemények és ismeretek ütközte
tésére, azokra a „barátságos nagynénikre és 
nagybácsikra, akikhez alternatívaként fordulhat
nak, akik segítenek saját személyiségük kimun
kálásában”.

Látnunk kell, hogy a pedagógusok, a kritiku
sok, a szülők értékrendjét tükröző referátumok, 
ismertetések valójában a cenzúra egy fajtáját
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jelentik, vagyis mindig a felnőttek vannak döntési 
helyzetben, hiszen a felelősség is az ő vállukon 
nyugszik, miközben ismételten meg is osztják 
azt a gyerekekkel, mert az olvasásra vonatkozó 
döntést többnyire ők hozzák meg.

(Nagy Attila)

Iskolai könyvtárak

95/029
ZENG Lili: Obsee sostoánie skoi’nyh bibliotek v 
Kitae = Bibliotekoved.Bibliogr.Rub. 132.no. 
1993. 39-47.p. Bibliogr.11 tétel.

Rés. angol nyelven

A kínai iskolai könyvtárak általános helyzete

Iskolai könyvtár

Kínában -  több mint 125 millió tanulóval -  
hozzávetőlegesen 800 ezer általános és -  5,5 
millió tanulóval -  100 ezernél több közép- és 
szakközépiskola működött 1989 folyamán.

1884-ben alakult az első középiskolai, 1910-ben 
pedig az első általános iskolai könyvtár. 1935-ben 
162, 1947-ben pedig 1492 iskolai könyvtár volt 
az országban. 1949 után rohamosan szaporo
dott az iskolai könyvtárak száma, minthogy a 
kommunista párt nagy jelentőséget tulajdonított 
nekik a pedagógiai folyamatban.

A „kulturális forradalom” tíz viharos évében 
gyakorlatilag az összes iskolai könyvtár meg
szűnt létezni. Napjainkban az általános és kö
zépiskolai könyvtárak száma 150 ezer körül van; 
a szakképzett könyvtárosok száma meghaladja 
a kétezret, a pedagógus-könyvtárosoké pedig az 
500 ezret.

Az iskolai könyvtári munka orientálására 
időnként előírások jelennek meg. A nevesebbek 
1981-ből és 1989-ből valók. Létszámnormák is 
vannak. így a legalább 12 osztályú középiskolák
ban 1-2, a 13-18 osztály közöttiekben egy- 
három, a 19-24 osztály közöttiekben pedig kettő
négy könyvtáros státusz van. Az általános isko
lákban érvényes norma: 12 osztályig egy rész
foglalkozású, 13 és 17 osztály között egy, 18 
osztály fölött egy-két könyvtárosra van szükség.

Az iskolai könyvtárak a pedagógusok számá
ra szakkönyvtárként és információs központként 
szolgálnak, a gyermekek számára részint tan
könyvtárként, részint általános műveltséget ter
jesztő intézményként működnek. Ebből követke
zően szoros kapcsolatban vannak az egyéb 
gyermek- és ifjúsági könyvtárakkal.

Az iskolai könyvtárügyben gyakorlatilag a 
hálózati elv érvényesül. Intenzív a képzés- és to
vábbképzés; ez utóbbiban fontos szerepet ját
szanak a terület szakfolyóiratai.

(Futala Tibor)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

95/030
ATTON, Chris: Beyond the mainstream: 
examining alternative sources for stock selection 
= Libr.Rev. 43.vol. 1994. 4.no. 57-64.p. Bibliogr. 
12 tétel.

Az állománygyarapítás alternatív forrásai

Előszerzeményezés; Szűk publicitása anyag

A könyvtárak polcain található dokumentu
mok témái szinte mind megtalálhatók a kisebb, 
eldugottabb, ún. alternatív kiadók termékei kö
zött, sőt e kiadók olyan témákat is elővesznek, 
amelyekkel szinte sohasem találkozunk a könyv
tárban. E kiadókat a szerző a köztudatban jól is
mert és meghatározó szerepű kiadókhoz képest 
(Penguin, Longman stb.) nevezi alternatíváknak. 
Fő jellemzőjük, hogy nem a tömegkommunikáció 
által meghatározott irányelveket és a szabad 
piac -  valójában irányított -  törvényszerűségeit
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