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Parallel b iographies. Pál Gulyás, Ervin Szabó 
and the idea of the modem pub lic  library
KATSÁNYI Sándor

ABSTRACTS
INHALTSANGABEN

During the decade before World War I. considerable effort 
was devoted to the establishment of liberal, modern public 
librarianship in Hungary. Following English, American and 
German patterns, the theory of the new type of library was 
elaborated, a manual of its organisation was written, its col
lection profile was defined, and the first really modern Hun
garian public library was opened in Budapest. There were two 
prominent librarians behind these efforts: the politically con
servative Pál Gulyás, and the socialist Ervin Szabó. Ap
proaching from different directions, both of them reached the 
idea of a liberal library/, free of political control. However, they 
fought the most bitter struggle in the history of Hungarian 
libraries over the details. The coming generations assessed 
them on the basis of their political roles in extreme terms, 
though they both were the founders of modern librarianship in 
Hungary, (pp. 199-208)

Hungarica material in European libraries - 
results of a survey
KOVÁCS Ilona

The Hungarica Documentation Unit of the National Széchényi 
Library carried out a sun/ey of the Hungarica material of for
eign libraries in 1990 in order to provide researchers with 
information. The list of potential Hungarica collectors in 
Europe was compiled. The survey covered the nature of the 
collection, the composition, size, type, etc. of the Hungarica 
material. The series entitled “Hungarika anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke" (Directory of foreign libraries having 
Hungarica collections) is the result of the survey. It was also 
possible to get an overview of the Hungarica collections of 
European libraries. The study summarises the types and 
characteristics of these collections. There are about half a 
million Hungarica items in European libraries, however, the 
number of titles is less, amounting to 200-300 thousand. The 
British Library, the Humboldt University (Berlin), the Univer
sity of Göttingen and the French national library have the four 
most significant Hungarica collections. These collections may 
be characterised by long-term collection development poli
cies, and permanent acquisition. Minor collections have hap
hazardly selected items. Practical advice is given in order to 
improve the collection of Hungarica. Maintaining good rela
tions, carrying on joint projects (e.g. in the field of automation) 
is important, (pp. 209-218)

Management at university libraries
ZALAINÉ KOVÁCS Éva

Effectiveness and efficiency are more and more important for 
university libraries, too, due to the decrease of financial re
sources and the transition to market economy. The university 
library of the future would be an integrated information centre, 
working as the centre of the university network, supporting 
learning, research, and teaching. Emphasis shifted to the
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user and the quality of services. A complex method for the 
management of change is library management aiming pri
marily at making services more efficient. The article, a part of 
the doctoral thesis of the author, gives a detailed account of 
various marketing techniques, of the nature of “7S”, and the 
role and methods of TQM (Total Quality Management), (pp. 
219-235)

The qualification of librarians
VIDRA SZABÓ Ferenc

The Readers' Service Unit of the Centre for Library Science 
and Methodology surveyed the personnel of libraries in Janu
ary, 1995 to find out what levels of qualification are de
manded by libraries, and of what level of staff is there a 
surplus. The survey used a questionnaire for data gathering 
supplemented by interviews with the top management of the 
institutions. Four types of libraries were involved: large spe
cial libraries, academic (college and university) libraries, and 
county libraries. The picture is heterogeneous. The number 
of college/university graduates is almost too much. Profes
sional staff is applied for jobs that should be performed by 
medium level staff. The number of those speaking foreign 
languages is, however, greater than it has been in the former 
surveys. The structure of the training of librarians, and new 
requirements in this connection were also dealt with. It turned 
out that the profession is unable to clearly formulate its needs 
it terms of the number of librarians demanded in the future. 
(There is too much uncertainty in every field to be able to 
give a reliable prognosis in this respect.) Libraries are not 
interested in supporting further education and training, on the 
contrary (lack of financial resources for.supporting it, loss of 
working hours, manpower, salary increase after graduation, 
etc.). More up-to-date knowledge is expected from training in 
general, and less training institutions would be necessary. 
Meanwhile more resources (financial and intellectual) should 
be concentrated in existing training institutions having a good 
reputation. The Training Unit of the Centre for Library Sci
ence and Methodology should carry on its further training 
programme, (pp. 236-250)

New Sending area in the Library of the 
Budapest Technical University
GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit

The new lending area of the Library and Information Centre 
of the Budapest Technical University has been used for a 
year. The new circulation area was designed and built as a 
part of the reconstruction of the building. It meets the ergo
nomic and functional requirements of computerised circula
tion with a traditional architectural background. The former 
lending area also used to be in the lobby, however, it hin
dered the movement of users, and readers were exposed to 
long, uncomfortable periods of waiting. The new solution 
serves as an example for other libraries, too: designers fol
lowed the requirements of the protection of the old building, 
still, they kept the comfort of readers and librarians, the re
quirements of librarianship and storage in mid as well. The 
submission of requests is separated from other functions of 
circulation. A round (convex and concave) lending area could

be brought about that does not disturb internal routes, and 
meets new technical requirements better, (pp. 251-254)

Reply to the Development Unit of the 
National Széchényi Library
BAKONYI Géza

Antecedents: Bakonyi Géza: Library and/or electronic library? 
(Könyvtári Figyelő 4 (40) 1994. 4. pp. 522-535.) and Develop
ment Unit, National Széchényi Library:....  (Könyvtári Figyelő
5 (41) 1995. 1. pp. 13-19). Debate between the unit responsi
ble for computerised services at the National Széchényi Li
brary and the author. Description of the conversion of 
HUNMARC - Hungarian data exchange format - illustrated by 
the example of four libraries, (pp. 255-256)

The national data exchange format and the 
fusion of data elements
System Development Branch, National Széchényi Li
brary

International and national data exchange formats are based 
on valid bibliographic standards. Each data element qualified 
in standards, are also qualified in the exchange format. How
ever, the separate, qualified handling of data elements does 
not prevent libraries participating in data exchange on the 
basis of HUNMARC from using display formats meeting their 
demands, including abbreviated display formats, beside the 
standard bibliographic exchange format. A detailed theoreti
cal and practical example is given to illustrate that data ele
ments should be amalgamated not in the national data 
exchange format, but in the database management system of 
libraries requiring fusion, (pp. 257-263)

Abroad

LÉCESNÉ Mesterházi-Nagy Márta: Possibilities 
of the international utilisation of research 
information in Hungarian doctoral theses.
(pp. 265-275)

TÖRNUDD, Elin: Library cooperation for na
tional information provision.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 276-281)

WEISS Márta: The state of libraries in Slovakia.
(pp. 282-283)

DEÉ NAGY Anikó: The Teleki library in Maros- 
vásárhely.
(pp. 284-291)

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 193



CHOPRA, Hans Raj: Librarianship as a profes
sion in Hungary - through the eyes of a for
eigner.
(Transl.: Orbán Éva) (pp. 292-295)

Book reviews

“Library’s burning”
FORTSON, Judith: Disaster pianning and recovery. A how- 
to-do-it manual for librarians and archivists.
(Rev.: Fülöp Géza)(pp. 297-298)

Beginnings of scientific journalism in Hungary.
BATÁRI Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása 
Magyarországon. 1721-1864.
(The rise of technical journals in Hungary. 1721-1864.)
(Rev.: Móra László)(pp. 299-300)

A 100-year-old library in Székesfehérvár
KÉGLI Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron.
(Rev.: Tóthné Kúrán Júlia) (pp. 301-302)

User education in academic libraries
Ed. by Hugh Fleming
Rev.: Koitay Tibor) (pp. 303-304)

EFF’s Guide to the Internet (Trans.: Drótos 
László)
GAFFIN, Adam: Nagy Internet-kalauz mindenkinek (EFF’s 
Guide to the Internet, v. 2.3)
(Rev.: Koitay Tibor) (pp. 304-305)

From foreign journals (Abstracts)

INHALTSANGABEN

Paraleile Biographien. Pál Gulyás, Ervin 
Szabó und die Entfaltung des Gedankens der 
modernen Öffentlichen Bibliothek
KATSÁNYI Sándor

Im Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg war es eine starke 
Bestrebung in Ungarn, eine liberale, moderne Public Library 
zu schaffen. Aufgrund britischen, amerikanischen und deut
schen Beispielen wurde die Theorie des neuen Bibliotheks
typs entwickelt, das Handbuch seiner Verwaltung 
zusammengestellt, sein Sammelgebiet erarbeitet und in Bu
dapest die erste, wirklich moderne ungarische Öffentliche 
Bibliothek geöffnet. Hinter den Bestrebungen standen zwei, 
hervorragende Bibliothekare: der (aus politischem Hinsicht)

konservative Pál Gulyás und der Sozialist Ervin Szabó. Von 
verschiedenen Ausgangpünkten haben die beiden zu dem
selben Gedanken gelangen, dem einer, von politischer 
Lenkung freien, liberalen Bibliothek. Sie haben doch in Ein
zelfragen den schärfsten Streit der ungarischen Bib
liotheksgeschichte geführt. Die Beurteilung ihrer Tätigkeit 
durch die Nachfolger war vor allem von ihrer politischen 
Tätigkeit beeinflusst und hat sich extrem geändert, obwohl 
die beiden, zusammen, die Pioniere des modernen Bib
liothekswesens in Ungarn waren. (S. 199-208)

Die Hungarica-Bestände von europäischen 
B ibliotheken - Erfahrungen einer Erhebung
KOVÁCS Ilona

In der Abteilung Hungarica-Dokurnentation der Nationalbib
liothek Széchényi wurde 1990 eine Erhebung der Hungarica- 
Bestände ausländischer Bibliotheken für Zwecke der 
Forschungsinformation durchgeführt. Es wurde eine Liste der 
Hungarica-Sammlungen zusammengesteili, und das Charak
ter, die Zusammensetzung, die Grösse usw. dieser 
Sammlungen festgestellt. Als Ergebnis ist die Reihe “Liste 
der ausländischen Bibliotheken mit Hungarica-Beständen” 
entstanden. Die Hungarica-Bestände von europäischen Bib
liotheken betragen ca. eine Halbmillion Bände, aber die Zahl 
der Werke ist weniger, ca. 2-300.000. Die vier grössten 
Sammlungen sind in der Londoner und Pariser Nationalbib
liothek, an der Berliner Humboldt-Universität, und an der Uni
versität Göttingen zu finden. Diese Sammlungen werden von 
einer für eine lange Zeit entwickelte Erwerbungskonzeption 
charakterisiert, aber der Inhalt der kleineren Sammlungen ist 
sehr zufällig. Der Beitrag gibt auch praktische Hinweise zur 
Entwicklung der Hungarica-Sammlungen. Es ist sehr wichtig, 
die guten Beziehungen zu bewahren, und gemeinsame Pro
gramme zur Bestandsbearbeitung mit EDV zu schaffen.
(S. 209-218)

Management in Universitätsbibliotheken
ZALAI NÉ KOVÁCS Éva

Mit der Verkürzung der finanziellen Quellen und infolge des 
Umganges zur Marktwirtschaft wird die Effizienz und Wirt
schaftlichkeit auch für die Unviersitätsbibliotheken immer 
wichtiger. Die Universitätsbibliothek der Zukunft sollte ein in
tegriertes Informationszentrum sein, das das Studieren, die 
Forschung und das Unterricht gleichermassen unterstützt. Es 
werden der Benutzer und die Qualität der bibliothekarischen 
Dienstleistungen hervorgehoben. Bibliotheksmanagement ist 
eine komplexe Methode zur Verwaltung der Umwandlungen. 
Es wird bestrebt, vor allem die Dienstleistungen wirt
schaftlicher zu machen. Der Beitrag (Teil der Doktorendisser
tation der Verfasserin) demonstriert verschiedene Marketing- 
Techniken, das Wesen der 7 “S”, die Rolle der Total Quality 
Management und die Methoden der Qualitätskontrolle.
(S. 219-235)
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Der Stand der Ausbildung von Bibliothekaren
VIDRA SZABÓ Ferenc

Im Januar 1995 hat die Abteilung Leseforschung der Zentral
stelle für Bibliotheks- und Informationswissenschaft eine Ana
lyse durchgeführt, einerseits über die Versorgung der 
Bibliotheken mit Fachleuten, andererseits darüber, welche 
Ausbildungsformen die Bibliotheken für ihre Mitarbeiter 
benötigen, und in welchen Ausbildungsformen nach ihrer Mei
nung es zu viele Absolventen gibt. Die Fragebogenerhebung 
wurde durch Interviews mit den Leitern der betroffenen Bib
liotheken ergänzt. In der Analyse figurierten vier Typen der 
Bibliotheken: grosse Spezialbibliotheken, Hochschulbib
liotheken (Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken) und 
Komitatsbibliotheken. Das in der Analyse gewonnene Bild ist 
stark polarisiert. Der Anteil der Mitarbeiter mit Hochschulab
schluss ist fast überall zu hoch. Sie oft leisten solche Arbeit, 
für die eine mittlere Ausbildung genügt. Das Niveau der 
Sprachkenntnisse ist besser, als bei einer früheren Analyse 
vor einigen Jahren. In den Interviews wurde auch die Struktur 
der Bibliothekarausbildung und die Anforderungen der ver
schiedenen Bibliothekstypen an die Ausbildung besprochen. 
Es hat sich herausgestellt, dass der Beruf, wegen den Un
sicherheiten in allen Gebieten, seine Anforderungen an die 
Nummer der Studenten nicht prognostisieren kann. Die Leiter 
der Bibliotheken sind nicht an der Unterstützung der Aus- und 
Weiterbildung interessiert, weil sie keine finanzielle Mittel ha
ben, ihre Mitarbeiter zu bezahlen, die eine Ausbildung be
kommen oder eine Sprachprüfung bestehen haben. Es fällt 
ihnen auch schwer, die herausgefallene Arbeitszeit zu 
ersetzen. Es werden weniger, aber mehr konzentriert ar
beitende Ausbildungsstätten benötigt. In der Weiterbildung 
wird man auch in der Zukunft auf die Arbeit der Abteilung 
Ausbildung der Zentralstelle für Bibliotheks- und Information
swissenschaft rechnen. (S. 236-250)

Neuer Ausleihraum in der Bibliothek der 
Technischen Universität zu Budapest
GÁSPÁRNÉ DEMETER Judit

Der neue Ausleihraum der Bibliothek und des Informations
zentrums der Technischen Universität zu Budapest wurde 
vor einem Jahr für die Benutzer geöffnet. Es kam dazu im 
Rahmen der technischen Rekonstruktion des Gebäude. Der 
frühere, alte Ausleihraum war auch in der Vorhalle unter
bracht, er hat aber dem Verkehr gestört, und die Leser 
unangenehm langem Warten ausgesetzt. Die neue Lösung 
kann als Beispiel für andere Bibliotheken dienen. Die Ar
chitekten haben die Vorschriften für historische Gebäude 
streng beibehalten, und es ist ihnen gelungen - die Bequem
lichkeit der Leser und der Bibliothekare, und die Erfor
dernisse der Magazinarbeit beachtend - einen, den neuen 
technischen Anforderungen entsprechenden Ausleihraum zu 
formen. (S. 251-254)

Antwort an die Abteilung Entwicklung der 
Nationalbibliothek Széchényi
BAKONYI Géza

Frühere Beiträge: Bakonyi G.: Library and/or electronic li
brary. (4.(40.)1994.4.pp.522-535.) und Die Bibliothek ist nicht 
das Gegenteil der elektronischen Bibliothek. Antwort auf den 
Beitrag von Bakonyi G. durch die Nationalbibliothek 
Széchényi, Gruppe Entwicklung (5.(41 .)1995.1 .S.13-19.)
Die jetzige Rückantwort von Bakonyi betrifft ausführlicher die 
Rolle der Nationalbibliothek, das nationale Austauschformat, 
die cover-Dienstleistungen und die zentralen Dienstleistun
gen. Bakonyi G. meint, dass die Gruppe Entwicklung der 
Nationalbibliothek Széchényi nur auf eine von diesen Fragen 
reagiert hat, nämlich auf die Rolle des nationalen Austausch
formats. (S. 255-256)

Das nationale Austauschformat und die 
zusammengezogenen Datenelemente
Nationalbibliothek Széchényi, Gruppe Entwicklung

Die internationalen und nationalen Austauschformate 
beruhen auf gültigen bibliographischen Normen. Sie behan
deln jedes einzelne, in den Normen qualifizierte Datenele
ment separat, mit Qualifikationen. Solche Behandlung der 
Datenelemente verhindert es nicht, dass die Bibliotheken, die 
aufgrund des HUNMARC Formats Daten austauschen, ne
ben dem standardisierten Display-Format nach ihren 
Bedürfnissen andere, gegebenenfalls verkürzte Display-For
mate benutzen. Es wird mit der Hilfe von ausführlichen 
theoretischen und praktischen Beispiele gezeigt, dass die 
Datenelemente nicht im nationalen Austauschformat zusam
mengezogen zu behandeln sind, aber im Datenbank-Ma- 
nagement-System der Bibliotheken, die diese Vereinfachung, 
Zusammenziehung benötigen. (S. 257-263)

Ausblick

LÉCESNÉ MESTERHÁZI NAGY Márta: Möglich
keiten der internationalen Nutzung von in un
garischen Doktorendissertationen veröffen
tlichten Forschungsinformationen.
(S. 265-275)

TÖRNUDD, Elin: Library cooperation for na
tional information provision. (Bibliothekari
sche Zusammenarbeit im Interesse der Infor- 
mationsversorgun g.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 276-281)

WEISS Márta: Die Lage der slowakischen 
Bibliotheken.
(S. 282-283)
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DEÉ NAGY Anikó: Die Teleki Bibliothek in 
Tirgu Mures.
(S. 284-291)

CHOPRA, Hans Raj: Librarianship as a pro
fession. (Der Bibliothekarberuf in Ungarn.)
(Übers.: Orbán Éva) (S. 292-295)

Buchbesprechungen

Vorbereitungen für und Rekonstruktion nach 
Katastrophen. Ein Handbuch für Bibliothe
kare und Arhivare.
FORTSON, Judith: Disaster planning and recovery. A how- 
to-do-it manual for librarians and archivists.
(Réz.: Fülöp M. Géza) (S. 297-298)

Die Entwicklung der wissenschaflichen Fach
presse in Ungarn. 1721-1864.
BATÁRI Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása 
Magyarországon. 1721-1864.

(Réz.: Móra László) (S. 299-300)

Eine hundertjährige Bibliothek in Székesfe
hérvár.
KÉGLI Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron.
(Réz.: Tóthné Kúrán Júlia) (S. 301-302)

Benutzerschulung in Hochschulbibliotheken.
User education in academic libraries. Ed. by Hugh Fleming. 
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 303-304)

Grosser Internet-Führer für alle. (Übers.: Drótos 
László)
GAFFIN, Adam: Nagy Internet-kalauz mindenkinek. (EFF’s 
Guide to the Internet, v.2.3.)
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 304-305)

dús ausländischen Zeitschriften 
(Referate)

FELBOMLIK-E A 70 ÉVES KÖNYVTÁRI HÁZASSÁG Frankfurt városa és egyeteme között? -  Amikor az 1.
világháború után Frankfurt am Main-ban egyetem létesült, az 1668-ban alapított városi könyvtár 

-  megfelelő fejlesztéssel -  az egyetem ellátását is átvette; a Városi és Egyetemi Könyvtár Németország 
egyik legnagyobb tudományos könyvtára. Ki is nőtte tároló tereit, új épületre van szüksége; amellett 

némileg centralizálni kellene (már csak a párhuzamos beszerzések csökkentése végett is) az egyetemi 
könyvtár szervezetei leg és területileg erősen széttagolt 172 egységét. Ezeknek az új feladatoknak a 
megoldását a közös fenntartás ténye önmagában is*nagyon megnehezíti, ráadásul a város -  anyagi 

nehézségei miatt -  a folyamatos ügymenettel járó anyági terheket sem tudja tovább viselni. A szövetségi 
Tudományos Tanács (a várossal egyetértésben) azt javasolja, hogy a könyvtárat sürgősen adják át 

egészében az egyetemnek, így fenntartása egyedül Hessen tartomány gondja lesz, s megindulhat a
szükséges építkezés és átszervezés.

(DBI-Pressespiegel, 1994. okt.)
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Tisztelt régi és új Előfizetőnk!

A napokban jutott tudomásunkra, hogy minden eddiginél nagyobb öncsonkítást kénytele
nek a könyvtárak a jövő évi külföldi folyóirat-előfizetéseik terén végrehajtani. Sajnos, pénzt mi 
sem adhatunk, de talán az egyeztetések nehéz feladatát segíthetjük azzal, hogy közreadjuk az 
N PA/CD 3. kiadását, amelyben már -  az Önök jóvoltából -  mintegy tízezer 1995-ös ál
lományi bejelentés is van.

Korábban úgy terveztük, addig nem adjuk ki a felújított tartalmú CD-ROM-ot, amíg el nem 
készül hozzá a folyóiratok HUNMARC formátumban való letöltését lehetővé tevő program, il
letve amíg fel nem dolgozzük az összes nehezen egyeztethető címet. Úgy gondoljuk azonban, 
ha november-december helyett július hónapban megkapják az 1981-1995. évkörről készült 
NPA/CD-t, jobban segítjük az Önök munkáját most, mint fél év múlva. Cserébe vállaljuk, 
hogy a HUNMARC/folyóirat letöltő programot annak elkészülte után ingyen elküldjük Önök
nek.

Itt hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy az NPA-tól addig is megrendelhetik az ISO 2709 
előírásainak megfelelő folyóirat-rekordokat, amelyeket a bejelentő könyvtáraknak (majdnem 
ingyen) 8 ,- FT/rekord áron adunk át a megrendeléstől számított két héten belül.

Egy fontos kérdésben is kérjük egyúttal véleményüket: régóta eldöntetlen, lehessen-e a 
CD-ROM-on közvetlenül keresni a könyvtárkódokra -  vagyis egyetlen gombnyomásra meg
tudni, mely könyvtárnak hány folyóirat jár, és melyek azok. Sok kollégával beszéltünk már erről 
a kérdésről, a legtöbben arra szavaztak, hogy ez a plusz szolgáltatás segítené a munkát. Ah
hoz azonban, hogy ez az adat publikus formában megjelenhessen, hozzá kellene járulniuk 
ahhoz, hogy könyvtáruk adatait egy másik intézmény is azonnal lekérdezhesse. Kérjük, a 
mellékelt kérdőív visszaküldésével hatalmazzanak föl bennünket arra, hogy a könyvtárkódokat 
is kereshetővé tegyük az NPA/CD-n. Ahhoz, hogy ez az adat publikussá válhasson, a 600 
bejelentőnk közül több mint 300 könyvtártól kell igenlő választ kapnunk.

Kérjük, olvassák el mellékelt kérdőívünket valamint megrendelőnket, és mielőbb értesít
senek bennünket, hozzájárulnak-e az adatbázis keresési szempontjainak bővítéséhez, illetve 
hogy igényt tartanak-e az N PA/CD legújabb kiadására.

Az NPA Szerkesztősége nevében tisztelettel:

dr. Tószegi Zsuzsanna 
osztályvezető

Budapest, 1995. VI. 1.
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KÉRDŐÍV AZ 1VPA/CD KERESÉSI FELÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉHEZ

Könyvtárunk nevében hozzájárulok / nem járulok hozzá*, hogy az NPA/CD keresőfelületét kibővítsék a 
könyvtári állományok közvetlen lekérdezhetővé tételéhez.

Amennyiben a többség hozzájárul, és a keresőfelületen ez az adat szerepel, kérem, hogy könyvtárunk 
állományát az NPA/CD adatbázis ne tartalmazza.

A könyvtár hivatalos neve:.....................................................................................................................

A könyvtár kódja: .....................

Dátum: ..........................
Aláírás

M E G R E N D E L É S

Alulírott megrendelem az IVPA/CD 1981-1995. adatbázist 1995. júliusi szállítással az alábbi feltételekkel:

teljes ár: 18.000,- Ft + ÁFA (első előfizetőknek)**
50%-os ár: 9.000,- Ft + ÁFA (korábbi előfizetőinknek)**

A megrendelés visszaküldésével vállalom, hogy számlájuk kézhezvétele után az előfizetési ár 50%-át 
előlegként az OSZK számlájára átutaltatom.

A megrendelt példányszám:....................  db, ára ...................  Ft + ÁFA.

A könyvtár hivatalos neve:......................................................................................................................

A könyvtár kódja: .....................

Dátum: ..........................
Aláírás

A kérdőívet és megrendelést kérjük az OSZK NPA címére visszaküldeni: 
OSZK NPA Szerkesztőség, 1827 Budapest

* a nem kívánt törlendő

**  a hálózati telepítésre az előfizetési ár változatlan



Párhuzamos életrajzok

Gulyás Pál, Szabó Ervin és a 
korszerű közkönyvtár 

gondolatának kibontakozása

Katsányi Sándor

Az itt következő krónika a magyar könyvtár- 
történet másfél évtizedére terjed ki. Arra a másfél 
évtizedre, melyben a modern közkönyvtár esz
méje megjelent és szakmai viták során kibontako
zott. A vitázók a könyvtárügy számos kérdését 
megfogalmazták, köztük máig élő kérdéseket is.

A történetnek két szereplője van, a magyar 
könyvtárügy két nagy formátumú, meghatározó 
egyénisége. A krónika annak a küzdelemnek a 
felvázolására korlátozódik, melyet a közkönyvtá
rak ügyében vívtak egymással. A szerző megkí
sérli megérteni mindkettőjüket, bár ők maguk ko
rántsem voltak mindig megértők egymással 
szemben.

Az első pengeváltás

A nagy tekintélyű Magyar Könyvszemlében 
1902-ben egy 21 éves fiatalember -  Gulyás Pál -  
kritikát írt egy 25 éves fiatalember -  Szabó Ervin -  
szakmai kezdeményezéséről.

Gulyás mint tehetséges és megbízható pálya
kezdő a folyóiratnál lajstromozást kapott felada
tul: a magyar bibliográfiai irodalom kurrens anya
gának összeállítását. A jól hangzó cím mögött va
lójában túlnyomórészt jelentéktelen könyvtárak 
érdektelen katalógusfüzetei húzódtak meg. A 
jegyzék készítője felkészült és ambiciózus volt: 
ennél nagyobb feladatra várt. Oroszlánvadász, 
aki elé sorra csak nyulak kerülnek. 8 ekkor meg
jelenik a nemes vad: kezébe kerül egy 900 olda
las nyomtatott katalógus,1 mely “a feldolgozás 
módja által vonja magára a könyvtári tudomá
nyokkal foglalkozók f ig y e lm é tHiszen “az Euró- 
pa-szerte nagy port fölvert katalógus rendszerről” 
van szó, melyet “a szerző hazánkban először al
kalmazott” -  írja a bíráló, Gulyás.2

A bírált mű szerzőjének, Szabó Ervinnek ez 
idő tájt szintén a lajstromozás: a katalóguskészí
tés jutott osztályrészül, de a gályapadból ő is kí
sérleti laboratóriumot csinált: modern külföldi 
módszereket alkalmazott.

Az osztályozási rendszerek hazai története 
szempontjából Szabó katalógusa és Gulyás re
cenziója forrásértékű. A vitatott téma, a tizedes 
osztályozási rendszer hazai adaptálásának kér
dése még többször visszatér majd Gulyás és a 
Fővárosi Könyvtár disputáiban, egyre nagyobb 
téttel, egyre nyomatékosabban és egyre ingerül
tebben.3 Mi azonban most és itt a közkönyvtár
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körüli harcokra korlátozzuk krónikánkat, ezért a 
vita konkrét tartalmi kérdéseitől elvonatkozva 
csak az első összecsapás mikéntjét vesszük 
szemügyre. Figyeljük meg: Szabó Ervin kezde
ményez, Guiyás Pál azonnal felfigyel a kezdemé
nyezés könyvtárügyi jelentőségére, de buktatóira 
is, ismertet, értékel és elmarasztal. De leginkább 
elmarasztal. Ebben az ifjúkori írásában is felsejlik 
már a jövendő kritikus, a könyvtártörténet Gyulai 
Pálja.

"Csak minél gyakrabban és minél élesebben 
mérjük össze fegyvereinket” -  ajánlja Szabó 
Gulyásnak.

Meg fog történni. De most egyelőre néhány 
csendes tanulóév következik.

Tanulóévek

Az első disputát fél évtizedes csend követte: 
az elmélyült szakmai tájékozódás ideje, a “tanuló
évek”, melynek végén mindketten kiforrott, meg
alapozott közkönyvtári koncepcióval állnak majd 
elő. Tájékozódásuk iránya többé-kevésbé rekon
struálható: Szabó Erviné könyvrendeléseiből, le
veleiből, külföldi útjaiból, Gulyásé pedig irodalom- 
jegyzékeiből és publikált tanulmányúti beszámo
lóiból. A mozaikkockák, melyekből koncepcióju
kat felépítették, jórészt azonosak, a szerkezetbe 
való helyezés módja más.

A fiataloknak nem kellett Kolumbuszként 
felfedezniük a public libraryt. A századforduló 
éveiben a magyar könyvtárügy szakmai elitje már 
tisztában volt az új könyvtártípus jelentőségével. 
A Magyar Könyvszemle például 1898-ban felhív
ta a figyelmet az új charlottenburgi városi könyv
tárra (mely sokáig az új könyvtártípust tanulmá
nyozók Mekkája lesz), majd így folytatta: “Szerve
zetével és különösen a mintájául szolgáló ameri
kai és angol népkönyvtárakéval igen tanácsos 
behatóbban is megismerkedni azoknak, akik a 
nálunk oly örvendetesen megindult könyvtárügyi 
mozgalomban sikeres tevékenységet akarnak ki
fejteni/A Mintha egyenesen a pályakezdőknek 
szólna! Később még határozottabban szögezi le 
Ferenczi Zoltán: “Hazánk minden nagyobb váro
sában amerikai mintát szem előtt tartó városi nyil
vános könyvtárat akarunk.,ß

Ha a public library “fel is volt fedezve”, de a 
szakma adós volt beható értelmezésével, tüzetes

leírásával és főleg a hazai megvalósítás mikéntjé
nek kidolgozásával. Az új könyvtártípusnak volt 
már Kolumbusza, de nem volt Vespuccija és 
Corteze, e két szerep még betöltőre várt. Különö
sen a hazai adaptáció jelentett nehéz feladatot. A 
közkönyvtár addigi útja nálunk sajátos “zsákutcás 
magyar út” volt, hiányzott ui. a megvalósítás leg
fontosabb feltétele: a saját könyvtárat igénylő és 
azért áldozni (adózni) is kész erős polgárság, s 
ezt a hiányt állami dotációval, a népkönyvtárak 
hálózatának létrehozásával kívánták pótolni. A 
hatalmas erőfeszítések (Európában alig volt or
szág, mely nálunk többet költött volna a népkönyv
tárakra) mégis zsákutcába vitték a közkönyvtár 
ügyét: maga a népkönyvtár intézménye torlaszol
ta el az utat a valóban korszerű nyilvános könyv
tár elől. A problémát a népkönyvtár ügyének 
szakmai vezéralakja, Ferenczi Zoltán is érzékel
te, jól látta a népkönyvtárak alacsony színvonalát. 
(Ő használta írásában először a később oly nagy 
karriert befutott “népkönyvtár -  népkonyha” ha
sonlatot6.) Ferenczi azonban a hagyományos 
alapállásból nem tudta feloldani a meglevő nép
könyvtári rendszer és a kívánatos korszerű köz
könyvtárak ellentmondásosságát. Ez a feladat 
újakra várt, az ez idő alatt szakmailag felkészült 
fiatalokra.

Az alapkérdések vitája

Az “amerikai típusú” közkönyvtár külső, for
mai jegyei ismertté és kívánatossá váltak a szak
mában, de a hagyományos paternalista-népne
velő szerepet eleddig senki sem kérdőjelezte 
meg, és senki sem nézett szembe az alapkérdé
sekkel: Miben különbözik a régitől az új könyvtár- 
típus társadalmi bázisa és társadalmi szerepe? 
Mennyiben más az ideológiája? S következés
képp: Milyen legyen gyűjtőköri elve?

E kérdések határozott megfogalmazásának 
érdeme Szabó Erviné. Szabót szinte minden tulaj
donsága erre a szerepre predesztinálta: lényeg- 
retörő intellektusa, társadalomtudósi habitusa és 
a megcsontosodott hazai hagyományokon túllép
ni képes radikalizmusa.

A kérdés exponálása rendkívüli körülmények 
között történt. 1907 őszén Apponyi Albert kor
mányellenőrzés alá akarta vonni a Társadalom- 
tudományi Társulat legfontosabb művét, a “sza
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badtanítást” . (Ez a paternalista-népnevelő elv 
elmélyítését jelentette volna a könyvtárak terüle
tén is.) Ezért vonultak fel 1907 őszén a pécsi 
Szabadtanítási Kongresszusra egyrészt a kon
zervatív kultúrpolitika, másrészt a polgári radiká
lis gondolkodás markáns képviselői. A “Fölszállott 
a páva” évében vagyunk. Ebben a szituációban 
vállalt előadást a Könyvtári és Múzeumi Szak
osztály szekcióülésén Szabó Ervin. A politikai 
harcokból is ismert személye erre a szekcióra 
terelte a legnagyobb érdeklődést. Könyvtári kér
dés Magyarországon sem előtte, sem utána nem 
kapott még nagyobb társadalmi figyelmet.

Szabó Ervin előadásában a paternalista
nevelő könyvtárral szemben új könyvtári ideál
képet vázolt fel: a következetesen liberális polgári 
könyvtárét7. (A paternalista könyvtár elveit a má
sik előadó, Tóth Rezső fejtette ki: “Mi igenis irá
nyítani akarjuk, hogy a magyar nép mit olvasson 
és miben gyönyörködjék!’)  A liberális könyvtár el
sődleges célja viszont nem a direkt nevelés 
(“Nem tartozik a föladatai közé, hogy a 
got", a “vallást”, a “nemzeti eszmét” stb. védel
mezze, terjessze..."), hanem az ismeretátadás. A 
közvetített ismeretek körét nem korlátozza világ
nézeti szempontból, nem szegődik egyetlen tár
sadalmi-politikai irányzat szolgálatába, hanem 
kizárólag a tudományos és esztétikai értéket al
kalmazza válogatásában kritériumként.

Szabó Ervin tehát egy pluralista értékrendű, 
liberális-polgári könyvtár ideálképét fogalmazta 
meg, a paternalista-nevelő könyvtárral szemben 
az ideológiailag el nem kötelezett szolgáltató
tájékoztató intézmény eszményét. A hozzászólók 
két szélsőséges tábora közül a hivatalos kultúr- 
politikusok mindannyian elutasították nézeteit, li
beralizmusát még a kevésbé szélsőséges kon
zervatívok is sokallták, a másik tábor képviselői 
viszont egyetértéssel fogadták, illetve ki nem 
mondva kevesellték, és közvetlenebb egyház- és 
kormányellenes harcra szólítottak fel. (Hadd 
mondjuk el, a szituáció érzékeltetésére: Szabó 
Ervin előadásához hozzászólt a Horthy-korszak 
két jövendő minisztere, a Tanácsköztársaság két 
jövendő népbiztosa, Prohászka Ottokár, a püs
pök és Fáber Oszkár, az Egyházi Vagyont Likvi
dáló Bizottság jövendő vezetője.)

A két tábor látványos harca a könyvtártör
ténet lapjairól jól ismert. Nem figyeltünk azonban 
azokra a halkabb szavú résztvevőkre, akik Pé
csett kísérletet tettek a Szabó Ervin-i liberális 
szemlélet és egy mérsékelten konzervatív érték

rend közelítésére, pedig ezek mutatták a reális 
mozgásteret, annak a lehetőségét, hogy a Szabó 
Ervin-i koncepció egyes elemei beépüljenek egy 
konzervatívabb alapozottságú könyvtárügybe.

Figyelemreméltó például az alapjában kon
zervatív világszemléletű irodalomtörténész, A/é- 
gyessy László álláspontja. Elfogadja Szabó kon
cepciójának két alappillérét: a toleranciát a világ
nézeti kizárólagossággal szemben és a tudomá
nyos, illetve esztétikai értéket, mint legfőbb 
kritériumot. Nem tudja viszont elfogadni, hogy 
Szabó “a tilos tendenciák között csak a hazafisá- 
got, a nemzeti eszmét és a vallást nevezi meg, 
mégpedig a stigmatizáló idézőjelek között, ezzel 
az ellenkező irányú tendenciáknak ad támaszt.

Más hozzászólók, ugyancsak a kompromisz- 
szum útját keresve, elfogadták a Szabó által java
solt értéktoleranciát, de azt a szélsőséges esz
mék és a “pártirodalom” kizárásával kívánták ki
egészíteni. (Ami természetesen ellentétben állt a 
radikálisabb politikai eszmék irányába is nyitni 
kívánó Szabó Ervin-i koncepcióval.) E mérsékel
tebb hozzászólások azt mutatják, hogy a konzer
vatív alapállású értelmiségnek egy -  nyitottabb 
gondolkodású -  csoportjában megvolt a készség 
a problémák liberálisabb szellemű megoldására is.

A kongresszus nem hozott határozatot, de a 
problémák és az ellentétes vélemények éles 
megfogalmazásával, a várható társadalmi vissz
hang érzékeltetésével feladta a leckét azoknak, 
akik a népkönyvtárak/közkönyvtárak ügyét to
vábbvinni voltak hivatottak. Mindenekelőtt kellett 
valaki, aki a kibékíthetetlennek látszó ellentéteket 
elfogadhatóan szintetizálni tudja. Ferenczi Zoltán 
erre a szerepre fiatal tanítványát, Gulyás Pált 
ajánlotta.

Szintézis: a Kézikönyv

Ferenczi jól választott, mikor egy összefog
laló kézikönyv megírására Gulyást javasolta. A 
feladat az ő egyéniségére, enciklopédikus, szin
tetizáló szellemére szabott volt. Problémameg
oldó módszere: széles körű anyaggyűjtés, rend
szerezés és pedáns kategorizálás, a lehetőségek 
bemutatása az optimálisnak ítélt variáns kiemelé
sével -  mindez jól megfelelt a kézikönyvírás 
követelményeinek.
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Intenzív szakirodalmi és tanulmányúti tájéko
zódás után 1910-ben jelent meg a mű, A nép
könyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése9, 
melynek fő feladata a pécsi vita után joggal elvárt 
korszerű közkönyvtári kép kimunkálása volt.

Gulyás nem kerülhette meg az alapkérdést: 
kié is voltaképp a közkönyvtár? Anglia példája 
-  írja -  erre egyértelmű választ ad: az angol pol
gár, aki a saját közvetlen szükségleteit szolgáló 
könyvtárért hajlandó adót fizetni, erkölcsileg is 
azonosul vele. Ez a teljesen kielégítő megoldás: 
az állampolgár a könyvtár gazdájává válik. Ahol a 
polgároktól nem várható el a könyvtári adó (és 
Magyarországon sajnos ez a helyzet), ott a köl
csönzési díj bevezetése, illetve az állami támo
gatás deformáló hatású szükség megoldás.

Ha a könyvtár gazdája -  ideális esetben -  az 
azt fenntartó polgár, annak célja sem lehet vala
mely kívülről oktrojált eszme. S itt Gulyás felso
rolja -  válaszként a pécsi kongresszus szélsősé
ges nézeteire hogy mi minden nem lehet a köz
könyvtár célja:

♦ antiszocialista propaganda,
♦ vallásos propaganda,
♦ az osztályharc szítása.
A pécsi kongresszus ismeretében tudjuk, me

lyik pont kinek szóló üzenet volt.
Ezzel szemben “A népkönyvtárnak csupán 

egy célja, egyetlen természetes feladata van: jó, 
minden irányzatosság nélkül összeválogatott 
könyvanyaggal a nép minden rétegét nemesen 
elszórakoztatva a magasabb művelődésre ve
zetni.”10.

Szabó Ervin, aki a Kézikönyvre azonnal kri
tikával válaszolt, egyetértőén jegyzi meg: "Való
ban, egyebet mi sem mondtunk s nem is akar- 
tunk.’A\  A fenti cél szellemében határozza meg 
Gulyás a könyvtár gyűjtőkörét. Szépirodalomból 
“a lehető legjobbat, remekműveket” szeretne, de 
engedményeket tesz a “nemes szórakozásnak”. 
(E pontnál is találkozik Szabó Ervin helyeslésé
vel, bár Szabó a nemes szórakozás helyett a 
tudatos társadalmi harcossá formálást várja el a 
szépirodalomtól: “Csak adjatok hát az olvasóknak 
jó regényeket, akkor majd kikényszerítik maguk
nak a tudományos irodalomból is mindazt, amire 
mint harcosoknak szükségük van.” Az ismeret- 
közlő irodalomból ui. Gulyás -  erre céloz az idé
zet -  kizár minden művet, “melyben szűkkeblű 
irányzatosság nyilatkozik meg akármiféle párt 
vagy felfogás érdekében.”

(A Kézikönyvben -  amerikai példával illuszt
rálva -  felmerült az a lehetőség is, hogy a könyv
tár mindennemű irányító szerepről, még az esz
tétikai és tudományos normákról is lemondva, 
kizárólag az olvasók igényei alapján alakítsa ál
lományát. Ezt a megoldást azonban Gulyás és 
Szabó egyaránt elvetette.)

A Kézikönyv az olvasószolgálati módszerek 
megválasztásánál is a “szabadelvű” eljárásokat 
ajánlja, például a “szabad bebocsátás” vagy “nyílt 
polc” néven emlegetett szabadpolcos rendszert 
és a szótárkatalógust (mely “előre láthatólag ki 
fogja szorítani a szisztematikus katalógust.”) 

Gulyás kézikönyve a közkönyvtári kérdéskör
nek sikeres szintézisét adta, ezt a kortársak is 
egyöntetűen elismerték. “Gulyás Pál könyve min
den tekintetben lépést jelent a magyar könyv
tárügy fejlődésében” -  írta Szabó Ervin. A törté
netnek ezen a pontján Gulyás és Szabó a leg
lényegesebb kérdésekben találkoztak.

Hátra volt azonban még a puding próbája, az 
elvek átvitele a gyakorlatba.

Az állomány kérdései: mintajegyzékek

Az emlékezetes pécsi kongresszuson Szabó 
Ervin beszédének leghatásosabb része az 1902- 
es népkönyvtári ajánló jegyzék gyilkos bírálata 
volt. Ez a 40 oldalas kezdetleges lista védhetet- 
lennek bizonyult, ezért közvetlenül a kongresszus 
után Ferenczi Zoltán javaslatára egy teljesen új, 
nyugati minták alapján készítendő címjegyzék 
összeállítására adott a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Felügyelősége megbízást. Bár a mun
kában sokan vettek részt, a kész kötetet mégis a 
főszerkesztő, Gulyás Pál szellemi termékének 
tekinthetjük.

1910-re készült el a mű, a Népkönyvtári cím
jegyzék12, s megjelenésével egy új műfajjal gaz
dagodott a hazai könyvkultúra: a könyvtárosok 
irodalmi, állománygyarapítási és olvasószolgálati 
tájékozódását szolgáló mintakatalógussal.

A Címjegyzék nem titkolt szándéka szerint 
válasz volt a pécsi vitán elhangzottakra, s egyben 
új kihívás Szabó Ervin részére, aki nem késle
kedve, megbízást adott hasonló mintajegyzék 
készítésére a városi nyilvános könyvtárak szá
mára. Koncepciója szerint Gulyás címjegyzéké
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nél a felvett művek mennyiségét tekintve bővebb, 
a válogatásban szélesebb körre támaszkodó, az 
elrendezésben áttekinthetőbb művet kívántak lét
rehozni. De mindenek előtt Gulyás válogatási 
szempontjaival szemben kívánta Szabó Ervin sa
ját állománygyarapítási elveit reprezentálni. A 
munkát Staindl Mátyás kezdte, de az 1913-ban 
megjelent Mintajegyzék13 már Madzsar Józsefet 
nevezi meg összeállítóként.

Mindkét mintakatalógus messze túlhaladta a 
korábbi népkönyvtári jegyzékek egyoldalúságát, 
s a Fővárosi Könyvtár nek több
tekintetben sikerült Gulyás művét is meghalad
nia. Egyik sem valósította meg azonban mara
déktalanul az összeállítók “a lehető legjobbat!” 
elvét. Különösen a szépirodalmi műveknél volt 
szembetűnő az elvileg megfogalmazott magas 
esztétikai követelményektől való lemaradás. 
Gulyás Címjegyzéke esetében az utókor kritikái 
ezt tüzetesen kimutatták14. Madzsar Mintajegy
zékének viszont nem kellett az utókorra várnia: 
megjelenése után Gulyás azonnal szóvátette a 
“hazai és külföldi regénygyárak selejtes, de a 
napi érdeklődés homlokterébe tolakodó” termé
keinek “kritikátlan” felvételét.15

Miben és miként torzult el az eredeti szán
dék? Gulyásnál a hazai széppróza bő egyharma- 
dát a “lelki fejlesztés eszközéül szolgáló mulattató 
könyvek” teszik ki, provinciális, érzelmes, gyak
ran “népies” lektűrök. Tudjuk, hogy a Címjegyzék 
egyik szépirodalmi szaktanácsadója Szabolcska 
Mihály volt (és nem -  mondjuk -  Osvát Ernő), 
Szabolcska szelleme lengi be a művet.

D e . miért tett Madzsar is engedményeket? 
Tény, hogy jegyzékében a külföldi irodalom címe
inek harmada esztétikailag értéktelen, a korabeli 
kispolgári divathoz kapcsolódó bestseller. -  A 
korabeli ízléssel való kompromisszumkötés útja 
talán rekonstruálható. Szabó Ervin gyűjtőköri 
elveinek megfogalmazásakor -  közvetlen köz- 
művelődési könyvtári tapasztalat híján -  teóriák
ból, mindenekelőtt Walter Hofmann “munkásiro
dalom” koncepciójából indult ki. Hofmann ez idő 
tájt azt vallotta, hogy a munkásolvasó irodalmi 
ízlése alapjában véve tiszta lap, a rárakódott kis
polgári hatásoktól megtisztítva, alkalmas a leg
igényesebb irodalom befogadására is. A gyűjtő
köri és mintajegyzéki viták idején erre a hofmanni 
tanra hivatkozva deklarálta Szabó Ervin: “A válo
gatásnál csak egy kritériumunk lehet: az ízlésé
ben legfejlettebb...olvasó szükséglete.”16 Ámde a 
Mintajegyzék összeállításának idején a fiók

könyvtárak szervezésével megbízott Madzsarnak 
már más irányú gyakorlati tapasztalatai is voltak, 
föltehetőleg ezért vállalta a tényleges olvasói íz
lésnek tett kompromisszumot.

A két jegyzéket összehasonlítva, mai termi
nológiánkkal azt mondhatnánk, hogy Gulyásnál a 
“régi lektűr”, a Fővárosi Könyvtár kiadványában a 
“mai lektűr” van erőteljesen jelen. Korántsem biz
tos azonban, hogy nekünk, kései elemzőknek is 
“torzulást” kell látnunk e listákban. Fontosabb az, 
hogy a Fővárosi Könyvtár Mintajegyzéke “a mo
dern városi népesség szükségletével, leikével és 
szellemével számol” -  Szabó Ervin szavait hasz
nálva - ,  Gulyás jegyzéke a konzervatívabb vidéki 
népesség szükségletével és szellemével. A két 
jegyzék -  többek között -  hitelesen tükrözi a szá
zadelő magyar ízlésvilágának két meghatározó, 
karakterisztikus arculatát: a konzervatív -  Sza
bolcska féle -  és az új -  Ohnet féle -  olvasói 
ízlésképletet, és az azt megértőén tudomásul 
vevő, de rajta felülemelkedni is kívánó könyvtáros 
attitűdjét.

Más kérdés a mintakatalógusok ismeretközlő 
anyaga. E téren Gulyás válogatási elve, vagyis a 
szélsőségek, a “pártosság” mellőzése és a köz- 
érthetőség hangsúlyozása visszafogottabb és 
szürkébb anyagot produkál, míg Szabó Ervinék 
minden aktuális irányzatot bemutatni kívánó meg
közelítése változatosabb, színesebb, frissebb 
választékot kínál.

Új összegezés: az Emlékirat

Egy évvel Gulyás Pál Kézikönyvének meg
jelenése után Szabó Ervin is közrebocsátotta 
részleteiben is kidolgozott közkönyvtári koncep
cióját. Az apropót az adta, hogy 1910-ben elér
hetőnek látszott egy új, korszerű városi könyvtár 
létrehozása. Szabó Ervinre várt a feladat, hogy 
meggyőzően összefoglalja az erre vonatkozó elvi 
és gyakorlati elképzeléseit.

Az e célból írt Emlékir17 alkalmi jellegén 
messze túlmutató mű: első fejezetei Szabó Ervin 
közkönyvtári elveinek legteljesebb összegezését 
adják, (követve a pécsi kongresszuson előadot
tak főbb nyomvonalait, de annál részletezőbben 
és elmélyültebben.)

Az Emlékirat több lényeges ponton eltér 
Gulyás koncepciójától. Egyértelműbben és pon
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tosabban határozza meg a modern közkönyvtár 
társadalmi beágyazottságát, azt, hogy ez a könyv
tártípus az ipari társadalom és a modern kapita
lizmus teremtménye, s egyben nélkülözhetetlen 
követelménye. (Gulyásnál ez a gondolat csak tö
redékesen és kevésbé hangsúlyosan jelenik 
meg.) Másként fogalmazzák meg a könyvtár fő 
feladatát is. Gulyás a közkönyvtár fő funkciójának 
az elvontan értelmezett “magas művelődésre ve
zetést” tartja, Szabó viszont a társadalmi küzde
lemre (osztályharcra) való felkészítést, s ehhez 
az esélyegyenlőség biztosítását. Ebből követke
zőleg a könyvtár gyűjtőkörének skáláját is igen 
szélesre tárja, hogy abba beleférjen a konzer
vatívok által szélsőségesnek ítélt társadalmi és 
politikai irodalom is. E téren ismét ellentétbe kerül 
Gulyással, aki viszont kizárja a “pártos” irodalmat.

Bármennyire is eltérő több lényeges kérdés
ben a két könyvtárpolitikus véleménye, az új 
könyvtártípus alapelveit illetően azonosan foglal
nak állást. (Ez kiderült már Szabó Ervinnek 
Gulyás Kézikönyvéről írt ismertetéséből is.) Mind
kettőjük könyvtárfilozófiája az angol-amerikai 
public library modelljét, illetve annak nyugat
európai változatait tekinti példának. Mindketten 
elfogadják az ideológiai irányzatosságot kizáró, 
az értéktolerancia liberális alapján álló közkönyv
tár elvét. Ezt annál is inkább értékelnünk kell, 
mert tudjuk, hogy egyikük világnézetétől sem állt 
teljesen távol az elkötelezett “nevelő könyvtár” 
eszméje, bár ellenkező előjellel. Megalapozottan 
feltételezzük, hogy a Ferenczi-tanítvány Gulyás a 
konzervatív értékek, a szocialista Szabó Ervin 
pedig a baloldali eszmék erőteljesebb érvénye
sülését fogadta volna szívesen.

Végül is a korszerű polgári könyvtár gondo
latát Magyarországon egy konzervatív és egy 
szocialista könyvtáros fogalmazta meg, egyidő- 
ben, de egymástól korántsem függetlenül, mivel 
kölcsönösen tiszteletben tartották a demokratikus 
játékszabályokat és hajlandók voltak a kölcsönös 
kompromisszumra.

A Fővárosi Könyvtár kérdései

1910-ben már nem volt elégséges az alap
elvekben való megegyezés: egy új típusú nagy
városi könyvtár konkrét szervezeti kérdéseivel is

szembe kellett nézni. Szabó az Emlékiratában 
felvázolja, hogy milyen legyen

♦ a központi könyvtár jellege, szerepe és 
viszonya a fiókkönyvtárakhoz,

♦ a közkönyvtárak viszonya az iskolai 
könyvtárakhoz,

♦ a közkönyvtárak és a népművelési intéz
mények (Népház) kapcsolata.

Az Emlékiratokra Gulyás hosszú tanulmány
nyal válaszolt.18 Mindhárom kérdésben ellentéte
sen foglaltak állást.

A központi könyvtárat illetően Szabó adott
ságként elfogadja a Fővárosi Könyvtár társada
lomtudományi jellegét, s elképzelései szerint mint 
ilyen lenne a közkönyvtári fiókhálózat vezetője. 
Távlatilag sem akarja általános gyűjtőkörű köz
könyvtárrá fejleszteni, hanem meg kívánja tartani 
a fővárosi tudományos könyvtári rendszer egyik 
tagjának. (Nyilvánvaló, hogy itt egy adott helyze
tet ideologizál meg, hiszen az általa is példakép
nek ajánlott és az Emlékirat függelékeként közölt 
chicagói városi könyvtárban a társadalomtudo
mányok irodalma csak 10-12%.) Ezzel szemben 
Gulyás javaslata: “Hasznosabbnak tartanók, ha a 
Fővárosi Könyvtár jellegét továbbra is megőrizve, 
mint a főváros tudományos könyvtára a tervezett 
új közkönyvtártól helyiség és javadalom tekin
tetében is elkülönítve tartatnék fenn... Az igazga
tás és a könyvtári munka tudományos része 
közös tisztviselői karra volna bízható... Miért ne 
lehetne az új könyvtár megalakításánál másból, 
mint a fővárosnak 80 ezer kötetet számláló gyűj
teményéből kiindulni? Amit Szabó itt ajánl, lénye
gileg nem volna más, mint -  névváltoztatás. A mai 
fővárosi könyvtár megtartaná jellegét s irányát a 
’’központi könyvtár" cégére alatt.

Ugyancsak másként ítélik meg a vitázók a ter
vezett közművelődési könyvtár és az iskolai 
könyvtárak viszonyát. Szabó Ervin, valamennyi 
iskolai könyvtár teljes anyagát beolvasztaná az új 
városi könyvtárba, azzal a megokolással, hogy 
“az iskolai könyvtárak teljesen céljuk tévesztett in
tézmények, amelyek sem didaktikai, sem oktató, 
sem gyönyörködtető hivatást nem képesek telje
síteni." Ezzel szemben Gulyás úgy látja, hogy a 
tantestületi könyvtárak anyaga kézikönyv jellegű 
munkaeszköz, melynek helyben kell maradnia, a 
gyerekek sajátos ellátása pedig elképzelhető 
ugyan közkönyvtári keretek között is, de csak de
centralizálva, ehhez pedig Budapesten legalább 
50 fiókkönyvtárra lenne szükség. Ez gyakorlatilag
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keresztülvihetetlen, ezért a beolvasztásra tett 
javaslat irreális.

A harmadik meghatározandó szervezeti kér
dés a Népházban való elhelyezés, vagyis a nép
műveléssel való közösség. Ezt Szabó elfogadha
tó megoldásnak tartja, Gulyás viszont úgy véli, 
hogy a házközösség akadályozná fontos társa
dalmi rétegek könyvtárlátogatását.

Szabó tehát mindhárom szervezeti kérdés
ben kompromisszumot kötött a megvalósítható
ság érdekében, Gulyás viszont ragaszkodott az 
elvi követelményekhez.

Az elvi kérdések megvitatása helyénvaló volt. 
Rosszul szolgálta azonban a létesítendő új 
könyvtár ügyét, a terv várospolitikai elfogadtatá
sát a Budapest jelenlegi könyvtári ellátásáról foly
tatott vita.

A fővárosi népkönyvtárakról rendelkezésre 
álló statisztikai adatok bizonytalansága többféle 
értelmezést is megengedett. Szabó Ervinnek az 
új könyvtár létjogosultsága megindokolásához a 
kedvezőtlenebb kép adott több segítséget. 
Gulyás azzal vádolta Szabót, hogy egyoldalúan, 
pesszimista szemüvegen át nézi a helyzetet. Ő 
maga elfogadta ugyan e könyvtárak csatlakozá
sát az új nyilvános könyvtári hálózathoz, de a 
csatlakozást nem alábecsült, megvert hadsereg
ként, hanem többé-kevésbé egyenrangú partner
ként képzelte el. Végtére e könyvtárak között 
olyanok is voltak, mint a Budapesti Könyvtár
egyesület a maga 30 ezer kötetével és 6 fiók- 
könyvtárával, s velük szemben a főváros egyelő
re csak tervekkel rendelkezett. E könyvtárak 
megítélése Gulyásnak, mint népkönyvtári szak
előadónak egyébként sem volt közömbös, ezért 
az Emlékirattal szemben kedvezőbb képet rajzolt 
róluk. (Szabó Ervin a radikális centralizáció, 
Gulyás Pál a visszafogottabb integráció híve volt, 
ez a különbség köztük nem csak taktikai jellegű, 
hanem alapvető beállítottságukból fakadó.)

Áldatlan és kicsinyes vita kezdődött. Gulyás 
20 oldalon keresztül sorolta fel -  Szabó Ervin 
találó szavaival -  “száz apró-cseprő kifogását.” 
Szabó célratörő lendületű, meggyőzni kívánó 
Emlékiratán Gulyás Pál tanáros pedantériával 
kért számon jelentéktelenségeket. Mintha Gulyás, 
a szenvedélyes kritikus ezúttal felülkerekedett 
volna Gulyáson, a nagyvonalú könyvtárpolitiku
son. Szabó Ervin válaszcikkének19 szavai szerint: 
“Azt hittük eddig, hogy Gulyás Pál agitációja a 
községi nyilvános könyvtár érdekében azt a célt 
szolgálja, hogy létesítésének könnyűségéről

győzze meg a közvéleményt, ma szinte úgy lát
szik, mintha megriasztani akarná. Pedig pesszi
mizmussal nem lehet ügyet győzelemre vinni.

“A könyvtárügy irányításáért támadó versen
gés”

Pesszimizmus?
Ezekben az években Gulyás szakmai karrier

je felfelé ível: a Magyar Könyvszemle szerkesz
tője lesz, majd egyetemi magántanár, nagybefo
lyású bizottságok tagja. Mégis érzékelnie kell, 
hogy Magyarországon a korszerű közkönyvtár 
megteremtése -  úttörő elméleti művei ellenére is 
-  nem az ő nevéhez fog fűződni, hanem riválisáé
hoz. Tévedésnek bizonyult koncepciójának egyik 
tartópillére: a népkönyvtári bázisból nem lehetett 
kifejleszteni a modern közkönyvtárat.

Igaz, Szabó Ervin is csatát vesztett: több évi 
huzavona után az új, nagyszabású fővárosi nyil
vános könyvtár ügye végleg lekerült a napirend
ről. Csatát vesztett, de nem háborút: kisebb 
léptekkel, de nagyon határozottan és az országos 
könyvtárügyi irányítástól egyre jobban függetle
nedve, elindult a közkönyvtári hálózat megvalósí
tásának útján.

Az új városi könyvtárépület meghiúsulása 
után lekerült a napirendről a budapesti népkönyv
tárak integrálásának terve is, ezek tovább élték a 
maguk önálló életét. Szabó Ervin kizárólag a 
Főváros erejére támaszkodva, elkezdte saját fiók
hálózatát kiépíteni. Ez elkerülhetetlenül konflik
tusokhoz vezetett. Szabó ui. az 50 ezer kötetnyi 
népkönyvtári hálózattal szemben, eleinte csak 
szerény nagyságrendű intézményeket tudott 
szembeállítani. (Az elsőként megnyitott fiókban 
3400 kötet volt.) Ezek azonban egy új könyvtári 
eszmény jelképes értékű előfutárai voltak, s Szabó 
Ervin mindent megtett, hogy a közvéleménnyel is 
így fogadtassa el őket. A puritán Szabó látványos 
publicitást szervezett a kezdeményezéseknek, ez 
viszont irritálta Gulyást.

Jellemző példa az Almássy téri fiók, melynek 
megnyitása a főpolgármester jelenlétében, hang
súlyozottan ünnepélyes körülmények között tör
tént. Gulyás viszont azonnal kritikát ír, melyben 
hideg fölénnyel mutat rá a megvalósult intézmény 
liliputi voltára és szegényességére. “Jelenlegi 
méretei mellett inkább játékszer, amolyan kiállí-
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tásimintafaluba való látványosság, semmint ko
moly eszköze a modem könyvtárpolitikának. ’20

Szabó Ervin és Gulyás Pál -  mondhatnánk: a 
Fővárosi Könyvtár és a könyvtárügy országos 
irányítása -  egyre távolabb kerülnek egymástól. 
Szabó tudatosan és következetesen építi önálló
vá válásának bástyáit. Szakmai koncepciójának 
kibontásához és megvédéséhez orgánumra van 
szüksége -  a “hivatalos” szakmai lapok Gulyás 
irányítása alatt állnak ezért megindítja saját 
lapját, a Könyvtári Szemlét. Most már a lapok is 
rivalizálnak egymással.

A Könyvtári Szemlét rövidesen a saját szak- 
mai-könyvtárpolitikai kiadványsorozat, a Könyv
tári Füzetek megindítása követi. Mindkét kiadvány 
kiadója Lantos antikváriuma. Gulyás -  mert ter
mészetesen azonnal tollat ragad -  ebbe köt bele: 
úgy véli, hogy a kiadványok “nagyon is magukon 
hordják az antikvárius kiadó üzleti érdekeinek 
bélyegét."Ebből áldatlan vita keveredik, mely oda 

fajul, hogy Szabó Ervin a bírósághoz akar for
dulni. A jogászok azonban lebeszélik róla,21

A konkrét és sokszor kicsinyes csetepaték 
mögött Gulyás pontosan látja, és egy cikkében 
meg is fogalmazza a viták igazi okát: a közkönyv
tárügy szellemi irányításának második központja 
kezd Szabó Ervin célratörő tevékenysége nyo
mán kiépülni. A Fővárosi Könyvtár “a mi állami 
Zentralste!lénkkel, a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Főfelügyelőségével és Tanácsával 
szemben meg akarja szervezni az ő külön Zent- 
ralstelléjét... De ha hitünk szerint Németország
ban is sok a két Zentralstelle, úgy engedjék meg, 
hogy mi meg magunkra nézve tartsunk két közép
ponti irányító szervet fölöslegesnek.”22

Tiszta beszéd.
Ahogyan a viták egyre inkább elvesztik elvi 

jellegüket, a hangjuk is egyre érdesebb lesz, mél
tatlan a vitázó felekhez. Az Almássy téri fiókot 
Gulyás egy anonim cikkében -  talán válaszul a 
népkonyha gyakori emlegetéséért -  mérete és 
külleme miatt a nyilvános vécékhez hasonlítja. A 
nemzeti könyvtár miért nem keres lapjának “euró
pai modorú szerkesztőt?” -  kérdezi erre a Könyv
tári Szemle. Később ugyanott a “gulyások fajtájá
val” élcelődnek és így tovább. A mai olvasó rossz 
érzéssel olvassa ezeket -  a hajdani nemes küz
dőfelekhez méltatlan -  sorokat, s az egyik vita
cikk befejező mondatával együtt maga is azt kí
vánja, “hogy a könyvtárügy irányításáért támadó 
versengés ennél szebb erjárt volna.

Az alapkérdések újragondolása?

. Mint korábban láttuk, Szabó Ervin a könyvtár
politika alapkérdéseiben következetesen liberális 
álláspontot képviselt. A könyvtártörténet máig 
megválaszolatlan kérdése: a liberalizmus politikai 
eszméivel ellenfélként szembenálló Szabó Ervin 
vajon őszintén hitt-e abban, hogy a közkönyvtár
nak értékpluralista tájékoztató intézménynek kell 
lennie, mentesnek a direkt világnézeti ráhatástól
-  ahogyan ezt később Sallai István feltételezte 
róla23 - ,  vagy ez csak taktikai engedmény volt a 
távolabbi cél, a szocialista nevelő könyvtár felé 
vezető úton -  ahogyan több munkatársa és nyo
mukban mások is állították.

A kérdésre ma sem tudunk egyértelmű igen
nel vagy nemmel válaszolni, de a megoldáshoz 
közelebb vihet Szabó Ervin és Walter Hofmann 
kapcsolatának szemügyre vétele, különösen a 
Szabó Ervin-i életmű utolsó éveiben.

Walter Hofmann, ez a Szabó Ervinhez kezde
tektől igen közel álló könyvtárpolitikus kiemelkedő 
tagja volt a századforduló után modern szellem
ben megújuló német népkönyvtári mozgalomnak, 
de az 1910-es években egyre jobban eltávolodott 
a liberális könyvtári eszméktől egy újrafogalma
zott, modernizált “nevelő könyvtár” irányába. Sza
bó Ervin jól ismerte Hofmannak a liberalizmustól 
a “szociális pedagógia” irányába tett lépéseit. De 
mi volt róla a véleménye?

A Fővárosi Könyvtár orgánuma, a Könyvtári 
Szemle 1915-ben Dienes László összegezésé
ben behatóan ismertette Hofmann eszméit, majd
-  még nagyobb hangsúlyt adva az ügynek -  a 
Könyvtári Füzetek sorozatában külön műként is 
megjelent a tanulmány.24

Dienes -  nem titkolva szakmai egyetértését -  
leírja, hogy Hofmann, túllépve az olvasói igények
re épülő közkönyvtár eszméjén, a könyvtár szo
ciális pedagógiai funkcióját tekinti meghatározó
nak. Ebben az új könyvtárban tehát már nem a 
nyitottság, hanem a cél érdekében történő kor
látozások a jellemzők: Hofmann korlátozza az ál
lománygyarapítás szabadságát és az olvasó sza
badságát, elítéli a szabadpolcot, nem kedveli a 
túlságosan bő választékot nyújtó nagy könyvtára
kat, meghatározza az egyes olvasóknak való 
könyvtípust s erről belső nyilvántartást vezet. A 
“nem kívánatos” könyvhöz jutást a könyvtáros a 
könyv letagadásával akadályozza meg.
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Ismét Gulyás Pál az, aki azonnal felfigyel a 
“szinte extázisbán levő Dienes” tanulmányára, és 
észreveszi Walter Hofmann formai újításai mö
gött egy merőben új könyvtári ideológia első 
jelentkezését. Látja, hogy Hofmannt politikai 
beállítódása új szerep felé viszi, ahol a liberális 
alapszabályok már nem érvényesek, ahol a tár
sadalompolitikai cél szentesítheti az immorális 
eszközt is. Felteszi a kérdést: a tanulmány közlé
se vajon Szabó Ervin nézeteinek és könyvtári 
gyakorlatának változását is jelenti-e?25

Mintha felcserélődtek volna a szerepek: most 
Gulyás védi meggyőződéssel a szabadelvű és 
pártatlan könyvtárat és Szabó Ervin válik gyanús
sá, mint a közönségét drasztikusan irányítani kí
vánó, újfajta népkönyvtár esetleges híve, mint 
egy olyan intézmény pártolója, mely “a 
dagógia ürügye alatt esetleg a szocialista peda
gógia dolgát szolgálja. ”

Gulyás nem ismerhette a Dienes-tanulmány 
hátterét. Szabó Ervin levelezésének ismeretében 
tudjuk, hogy 1915 júniusában a hazájában egyre 
inkább elszigetelődő Hofmann arra kérte Szabó 
Ervint: vesse latba tollát érdekében. Szabó Ervin 
első válaszlevelében “minden fegyverbaráti szol
gálatra késznek” nyilatkozott, egy hét múlva azon
ban felajánlását visszavonta a következő indoko
lással:

“Három szempont alakult ki előttem:
1. hogy mint korábban, úgy továbbra is az Ön 

által kifejtett alapelvek, különösen azok későbbi 
megfogalmazása mellett tartok ki,

2. hogy saját gyakorlatomban mégis...az ál
talam vezetett intézmény jogi és politikai helyzete 
folytán...az ellenkező irányban sem kötöttem le 
magam kevésbé.

3. Ezért nincs jogom nyilvánosan állást foglal
ni ebben a küzdelemben, amely -  ezt csak most, 
a polémia újabb tanulmányozása után látom -  a 
fogalmak legélesebb tisztázása alapján, rend
kívüli élességgel folyik, anélkül, hogy saját állás
pontomat ne ugyanolyan élesen és világosan fo
galmazzam meg, önmagam és mások számára.

így tehát nem tudom összeegyeztetni lelkiis
meretemmel, hogy a dolgot elsiessem."26

Walter Hofmann könyvtári ideái egy olyan 
könyvtári -  és nem csak könyvtári -  rendszert 
vetítenek előre, mely a világnézeti cél érdekében 
hajlandó feladni a liberális minimumot, a demok
rácia alapvető játékszabályait. Szabó Ervinnek a 
hofmanni nézetekkel kapcsolatos elbizonytalano
dását életrajzírója, Litván György összefüggésbe

hozza világképe általános elbizonytalanodásával 
és újragondolásával. “Nehéz párhuzamot nem 
vonni Szabó Ervin könyvtári és politikai elveinek 
ellentmondásossága és tisztázatlansága között.” 
A változás vagy eltolódás Litván szerint “...az 
elvont forradalmiságtól a liberalizmus, a demok
rácia irányába történt. De teljesen soha nem ment 
végbe, soha nem oldódott fel egészen.”27 Szabó 
Ervin utolsó, szellemi végrendeletének tekinthető 
cikkében így összegezi válaszát (s ez a válasz 
talán Hofmannak is szól): “Inkább maradjon meg 
a rossz, semhogy erkölcstelen eszközökkel vál
toztassuk meg. ”2

Epilógus

Szabó Ervin halálával nem csak egy vita ért 
véget. Lezárult egy korszak is, melyben egyfelől a 
konzervatív értékrend, másfelől a szocialista ér
tékrend alapján álló könyvtárosok és könyvtári 
koncepciók -  a demokratikus játékszabályok köl
csönös tiszteletben tartásával -  egymást korlá
tozva, de e korlátozások által a szélsőségektől 
meg is óvva -  egymás mellett éltek és alkottak. 
Együttesen írták a magyar közkönyvtárak törté
netének talán a legszebb, de mindenképpen a 
legdinamikusabb fejezetét.

A vita nem folytatódott. A kényes egyensúly 
felborult, az elkövetkező évtizedekben már nem 
érvek és egymásnak felelő alkotások harcoltak 
egymással, hanem a hatalmi viszonyok diktáltak. 
A vonalak már nem párhuzamosan futottak: ke
resztezve áthúzták egymást. A Tanácsköztársa
ság diktatúra-védte könyvtárügyének nem volt 
szakmai ellensúlya, s a válasz, Gulyás Pál pamf- 
letje a kommunista könyvtárpolitikáról szintén 
nem vitairat volt már, (mert a vitához szabadon 
válaszolók kellenek), hanem vádirat.

A szakma égboltja elkomorult.
De ez már egy másik krónikára tartozik.
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A kérdés jelentősége, a kutatás célja

Az európai könyvtárak 
hungarika anyaga

Beszámoló egy felmérés ta
pasztalatairól*

Kovács Ilona

Magyarország külföldi megítélésénekjelentős 
tényezője, valamint a Magyarországra és a ma
gyarságra vonatkozó kutatások fontos feltétele a 
velünk kapcsolatos információk és dokumentu
mok hozzáférhetősége a külföldi kutatás és tájé
koztatás számára.

Ebből a szempontból kiemelkedő a külföldi 
könyvtári gyűjtemények és információs rendsze
rek szerepe, a bennük fellelhető hungarika doku
mentumok és információk mennyisége, frissessé
ge, színvonala, aránya és feltártsága.

Az Országos Széchényi Könyvtár Hungarika 
dokumentációs osztályán a Magyarságkutatás c. 
főirány támogatásával a kutatók tájékoztatása ér
dekében a külföldi könyvtárak hungarika anyagá
ról készült egy felmerés.1 A felmérés adatai az 
1990-es állapotokat tükrözik. Célja a tájékozódást 
lehetővé tevő áttekintés biztosítása. Az áttekin
tésre szüksége van egyrészt a kutatónak, más
részt a helyzet alakításában szerepet vállaló 
szakmai és kormányzati szerveknek.

A kutató szempontjából a legfontosabb kér
dés, hogy hol talál a témájához forrásértékű do
kumentumot, illetve hogy a környezetében hol fér 
hozzá a leggyorsabban és legkönnyebben a szük
séges kézikönyvekhez, publikációkhoz, valamint 
a munkáját megalapozó információkhoz.

A forrásértékű kéziratok és régi nyomtatvá
nyok számbavételére már korábban megkezdőd
tek a munkálatok. Gondolunk itt a középkori hun
garika kéziratok, kódexek lelőhelyének regisztrá
ciójára Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi 
Klára munkájaként, továbbá a Éva által
megalapozott újkori kéziratnyilvántartás, a Hun
garika Kézirat Kataszter munkálataira, valamint a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok szerkesztő
ségében Borsa Gedeon és munkatársai által vég
zett lelőhelyfeltárásokra2. E dokumentumtípusok 
esetén a regisztráció a fondok és egyes doku
mentumok konkrét, tételes feltárására törekedett.

A fentiek mellett mindeddig nem került sor 
azonban a modern nyomtatványok és új típusú do
kumentumok gyűjteményeit leíró számbavételre.

Mit nyújthat egy ilyen típusú felmérés? Ho-

* Elhangzott az OKTK szervezésében 1994. szeptember 
6-7-én tartott, “Újabb fejlődési irányok a magyar gazda
ságban, társadalomban és államelméletben” c. konfe
rencián.
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gyan hasznosíthatja az elődök eredményeit? Mit 
tehet hozzá a korábbi áttekintéshez?

Mindenekelőtt fő jellemzője a rendszerszerű 
megközelítés.

A felmérés az elemzés tárgyát képező ország 
könyvtári rendszerének áttekintéséből kiindulva 
igyekezett a rendelkezésre álló címtárak alapján 
a potenciális hungarika gyűjtőhelyek címlistáját 
összeállítani. A felmérés maga pedig a gyűjtemé
nyek karakterét: azaz tartalmi, nyelvi, idő és do
kumentumtípus (kézirat, régi-, ritka nyomtatvány, 
periodikum, videó anyag stb.) szerinti megoszlá
sát, nagyságát, s ezen belül a hungarika állo
mány volumenét és összetételét igyekezett meg
állapítani. A kéziratokra és a régi nyomtatványok
ra vonatkozó korábbi adatgyűjtés eredményeit 
felhasználta úgy, hogy ezeket az információkat 
egy-egy gyűjteményre vonatkozóan számszerű
leg, illetve főbb jellemzőit összesítve, a gyűjte
mény leírásába illesztve közölte. A felmérés-adta 
lehetőségekből, valamint a modern nyomtatvá
nyok számszerűségéből kiindulva, nem töreke
dett azonban a modern nyomtatványok katalógu
sainak részletes feltárására, csupán az arányok 
meghatározását tekintette feladatának. Mind
amellett a választ adó könyvtárak számos eset
ben jegyzéket is csatoltak levelükhöz, amely ese
tenként részletesebb bepillantásra is lehetőséget 
ad. (Ezek archívumunkban hozzáférhetők.) Cé
lunk az volt, hogy az információk birtokában -  le
hetőség szerint ezért adtuk meg a könyvtár 
alapításának dátumát is - ,  a kutató következtetni 
tudjon arra, hogy hol érdemes helyszíni kutatást 
kezdeni.

A gyűjtemény jellemzésén kívül a kapcsolat- 
teremtéshez szükséges adatokat (név, cím, tele
fon, fax, a vezető neve stb.) rögzítettük.

A továbbiakban a gyűjtemény használatára 
és. feltártságára (katalógusok, gépi hozzáférés, 
kiadványok stb.) vonatkozó információkat igye
keztünk tájékoztatásul megadni.

A felmérés eredményeit országonként cso
portosítva a Hungarika anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke c. sorozat3 köteteiben 
tettük, illetve tesszük folyamatosan közzé.

Bár a felmérés célja alapvetően az volt, hogy 
az egyes gyűjteményekről a hazai és külföldi hun- 
garológusokat és más területek kutatóit tájé
koztassa, egyúttal lehetőség nyílt arra is, hogy az 
európai könyvtárak hungarika anyagáról általá
nos képet alkossunk, s a teendőkre vonatkozóan 
következtetésekre jussunk.

A hungarika gyűjtemények keletkezése és a 
kialakult gyűjtemények típusai

A hungarika gyűjtemények kialakulását egy
részt spontán tényezők befolyásolják, másrészt 
szellemi jelenlétünk erősítését célzó tudatos prog
ramok segítik.

A spontán fejlődés jellemzői

A spontán fejlődés egyik mozgató erejét, a 
közvetlen történeti kapcsolatok (pl. követjárás, 
peregrináció, missziók, emigráció stb.) képezik. 
Az ennek révén létrejött dokumentumok, levele
zések, hagyatékok többnyire a kapcsolatok régió
jában fellelhető gyűjteményekben őrződnek meg, 
amelyek felbecsülhetetlen források a történeti ku
tatás számára.

A modern szakmai, kulturális, gazdasági kap
csolatok kiépülésével, a kommunikáció bővülésé
vé! korunkban az oktatás és a tudományos kuta
tás területén kialakuló együttműködés, az irántunk 
élénkülő és elmélyülő érdeklődés a könyvtárak ál
lományának fejlesztésére és az információellátás 
megszervezésére kényszeríti a könyvtárakat. E 
könyvtárak elsősorban kutatóintézetek, egyete
mek, egyetemi intézetek könyvtárai, valamint je
lentős közkönyvtárak (nemzeti, városi, tartományi 
stb.) gyűjteményei. Jellegük és nagyságuk függ 
egyrészt a folyamatot kiváltó kutatási és kulturális 
kapcsolatok tartalmától (pl. Kelet-Európa-kutatás, 
történelem, közgazdaság, politológia, irodalom, 
magyar és finnugor nyelvészet, hungarológia 
stb.) és intenzitásától, másrészt függ a közvetí
tést bonyolító magyar intézményrendszer, azaz a 
könyvtárak, könyvkiadás és könyvkereskedelem 
felkészültségétől. A felkészültség fogalmába 
beletartoznak a modern médiahordozók, az infor
mációfeldolgozás és -szolgáltatás korszerű for
mái, vagyis a nyomtatványoktól az elektronikus 
dokumentumokig, illetve a nyomtatott katalógu
soktól a számítógépes adatbázisokig és CD- 
ROM adattárakig minden olyan forma, amely a 
fejlett világ infrastruktúrájának természetes részét 
képezi. Amennyiben az ellátó ország, jelen eset
ben Magyarország az igénynek megfelelő kiad
ványokat tud előállítani, valamint a hazai publiká
ciókra vonatkozó tudományos és könyvkereske-
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delmi tájékoztatást kellő színvonalon és kellő 
gyorsasággal rendelkezésre tudja bocsátani, ak
kor szakmai automatizmusok keretében a hazai 
szellemi termékek térnyerése és a kellő színvo
nalú külföldi hungarika gyűjtemények és tájékoz
tatás kialakulása várható.

Jelen elemzésünkben felmérésünk alapján 
elsősorban a spontán fejlődés eredményeként 
kialakult hungarika gyűjtemények főbb jellemzői
ről szeretnénk képet adni.

Helyzetkép

A tudatos gyűjteményfejlesztés területei

A kormányzati szervek kultúrpolitikai prog
ramjának részeként telepített, illetve kiemelten 
támogatott intézmények legjellemzőbb típusa az 
ún. kultúrintézet. Nemzetközi modellje pl. a British 
Council, az Institut Frangais, a Goethe Institut 
stb. A hazai tradíció megteremtői az 1920-as 
években a magyar állam által szervezett magyar 
intézetek Bécsben, Berlinben, Zürichben, Rómá
ban, Párizsban.4 Míg e korai intézmények 
10 000-20 000 kötetes, jól felépített könyvtárral a 
kutatás jelentős bázisát képezték, később szá
mos, más országban létesített magyar intézet el
sősorban a közművelődés és tájékoztatás eszkö
zéül szolgált és szolgál ma is. E gyűjtemények 
funkciójáról és összetételéről sok vita folyt és 
folyik ma is.5

Ugyancsak a magyar állam által támogatott 
intézmények az ún. hungarológiai központok, 
illetve intézetek, amelyek többsége a külföldi 
egyetemek egyes magyar, finnugor, illetve hun
garológiai tanszékéből, azok hungarológiai köz
ponttá minősítésével jöttek létre. Feladatuk az 
adott ország hungarológiai kutatásai, valamint a 
vonatkozó egyetemi programok koordinálása, a 
magyar tanszékek, lektorátusok kutatásainak 
összefogása. Körükben nevelődnek a jövő külföl
di hungarológus kutatói (mintegy 1000 hallgató 
25 ország 80-90 oktatási intézményében). A hun
garológiai központok feladata továbbá olyan 
könyvtár és dokumentáció, valamint információ 
megszervezése is, amely az adott országok okta
tási és kutatási rendszerébe integrált hungaroló
giai oktatás és kutatás információs bázisát képe
zi.7 A jelentősebb központok: Róma, Párizs, 
Hamburg, Groningen, Uppsala, London. Ezek a 
gyűjtemények 5000-10 000 kötetes nagyság
rendben, jelentős arányban magyar nyelvű, az 
oktatás és kutatás céljait szolgáló könyvtárral 
rendelkeznek.8

Nagyság és földrajzi megoszlás

A történeti kapcsolatok és az irántunk meg
nyilvánuló érdeklődés nyomán spontán módon 
kialakult hungarika gyűjtemények felderítése ér
dekében több ezer kérdőív alapján végeredmény
ben 1258 könyvtár anyagáról gyűjtöttünk informá
ciót a nyugat-európai országokban. (Törökország 
és Görögország anyagának feldolgozása, vala
mint a tengerentúli felmérés még folyik.) Ennek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a modern nyom
tatványok tekintetében a legjelentősebb gyűjte
mények nagyságrendje 8000-55 000-ig (egyes 
becslések szerint 100 000-ig) terjed. Ezek orszá
gonkénti megoszlása a következő: éien jár Né
metország 8 gyűjteménnyel, ezt követi Ausztria 3, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Svájc, mindegyik 
2-2 gyűjteménnyel. Sajátos a helyzet Olaszor
szágban és Svédországban. Olaszországban 
egyetlen közgyűjtemény sem éri el ezt a méretet, 
csupán a magyar alapítású Magyar Akadémia 
Könyvtára (18 000). Svédországban ugyanez a 
helyzet, ott viszont egy magángyűjtemény, a 
stockholmi Északi Magyar Archívum (25 000) tölti 
be ezt a nagyságrendi szerepet.

Részletezve:

Németország kötet
Humbold Universität. Zweigstelle Finno

ugristik (Berlin) • 5 000
Niedersächshische Staats- und Universitäts

bibliothek. Referat für Uralistik und Ost-Euro
päische Geschichte. Bibliothek (Göttingen) 45 000

Südost-Institut. Bibliothek (München) 22 000
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz.

Osteuropa Abteilung (Berlin) 15 000
Bayerische Staatsbibliothek, Orientsammlung 

(München) 15 000
Universität Hamburg. Finnisch-Ugrisches Seminar 

(Zentrum für Hungarologie) (Hamburg) 10 000
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!  Ausztria
|  Universitätsbibliothek Graz (Graz) 6000
|  Ungarisches Kirchensoziologisches Institut.
I  Bibliothek-Archiv (Wien) 6000

I  Nagy-Britannia
1 National Library ot Scotland (Edinburgh) 5000
|  Bodleian Library (Oxford) 5000

|  Dánia
|  Statsbiblioteket (Arhus) 6000

I Finnország
|  Helsingin Yliopisto. Unkarilaisen Laitoksen Kirjasto 
1 (=Helsinki Egyetem. Magyar Intézet Könyvtára)
I  (Helsinki) 6500

I  Svájc
I  Zentralbibliothek (Zürich) 5000

|  Svédország
I  Stockholms Universitetsbibliothek (Stockholm) 6000

Az 1000 kötetet meghaladó, de 4000 kötetnél 
kevesebbet számláló gyűjtemények megoszlása 
szerint Németországban 13, Ausztriában 7, Olasz
országban 6 , Hollandiában, Finnországban 4-4, 
Nagy-Britanniában 3, Franciaországban, Svédor
szágban 2-2, Dániában 1 tartozik ebbe a kategó
riába.

Részletezve:

I Németország
|  Staats- und Universitätsbibliothek Bremen 
I  (Bremen) 3500
I  Philip-Universität (Marburg) 3500
I  Fachbereich Geschichtswissenschaften. Seminar 
I  für Osteuropäische Geschichte. Bibliothek 2500
I  Osteuropa Institut, Bibliothek (München) 2000
|  Universitäts- und Stadtbibliothek (Köln) 1500
|  Universität Konstanz. Bibliothek (Konstanz) 1500
|  Württembergische Landesbibliothek (Stuttgart) 1500
|  Universität Dortmund, Forschungsstelle Ost-mittel- 
!  europa. Bibliothek (Dortmund) 1250
|  Freie Universität Berlin. Osteuropa Institut.
I Abteilung Soziologie und Philosophie. Bibliothek 
|  (Berlin) 1000
1 Abteilung Südosteuropäische Geschichte. Bibliothek 
|  (Berlin) 1000
|  Universitätsbibliothek Giessen (Giessen) 1000
|  Universitätsbibliothek Hannover (Hannover) 1000
|  Universitätsbibliothek Heidelberg (Heidelberg) 1000
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I  Ungarisches Institut (München) 8 000 |
!  Georg-August Universität Finnisch-Ungarisches |
|  Seminar (Göttingen) 8 000 |

|  Ausztria |
|  Bibliothek Unterwart (Alsóőr) 20 000 |
|  Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik (Wien) 15 000 |
|  Österreichische Nationalbibliothek (Wien) 10 000 |

|  Franciaország |
|  Bibliothéque Nationale (Paris) 30 000 |
|  Bibliothéque de Documentation Internationale |
|  etContemporaine (Nanterre) 18 000 |

1 Nagy-Britannia I
|  British Library (London) 50-100 000 |
|  University of London. School of Slavonic |
I  and East European Studies (London) 14 000 |

I  Svá/c I
I  Ungarische Bibliothek (átmenetileg a Landes- |
I  bibliothek (Bern)-ben) 10 000 |
I  Stiftung Schweizerische Osteuropa-Bibliothek (Bern) 8 000 |

I  Olaszország §
I  Magyar Akadémia (Róma) 18 000 |

I  Svédország |
I  Északi Magyar Archívum (Stockholm) 25 000 |

A következő nagyságrend a 4000-6000-es 
gyűjtemények köre. Ebben a kategóriában is Né
metország vezet 4 könyvtárral, Franciaországban 
3, Ausztriában, Nagy-Britanniában 2-2 és Svájc
ban, Svédországban, Finnországban, Dániában 
1-1 ilyen méretű gyűjtemény található.

Részletezve:

|  Németország |
|  Ludwig-Maximillians-Universität. Institut für |
I  Finno-Ugristik (München) 6000 |
I  Freie Universität. Abteilung Balkanologie (Berlin) 4000 |
I  Universität zu Köln. Seminar für Osteuropäische |
I  Geschichte (Köln) 4000 |
I  Universitätsbibliothek (Marburg) 4000 |

I  Franciaország |
I  Bibliotheque Interuniversitaire de la Sorbonne (Paris) 5000 |
I  Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris IV.) |
|  Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises |
|  (CIEH = Hungarológiai Központ) 5000 |
|  Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris IV.) |
|  Bibliothéque de l'École des Langues Orientales 5000 |



Ausztria
Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut.

Abteilung Bibliothek und Dokumentation (Wien) 2000 
Österreichische Staatsarchiv-Kirchenarchiv.

Bibliothek (Wien) 2000
Parlamentsbibliothek (Wien) 1500
Stadtbücherei Oberpullendorf (Felsőpulya) 1500
Steiermärkische Landesbibliothek an Joanneum 

(Graz) 1000
Universitätsbibliothek Graz. Abteilung für Südost- 

Europäische Geschichte (Graz) 1000

Olaszország
Biblioteca Universitaria di Napoli (Napoli) 3000
Universita di Roma La Sapienza, Cattedra di 

Ungherese - Centro Interuniversitario di Studi 
Ungheresi (Roma) 3000

Biblioteca Generale dell'Universita degli Studi 
di Trieste (Trieste) 2500

Unidroit Library (Roma) 2000
Biblioteca Universitaria “Alessandrina” (Roma) 1700
Biblioteca del Museo Nazionale Preistorico 

Etnografico "Luigi Pigorini" (Roma) 1000

Hollandia
Rijksuniversiteit te Groningen. Fakultéit der Letteren. 

Bibliotek (Finnugor Tanszék - Hungarológiai 
Központ) (Groningen) 2000

Bibliotheek van hét Vredespaleis (s' Graven hag en) 1500 
Koninklijke Bibliotheek (s'Gravenhagen) ‘ 1400
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

Biblioteket (Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen) (Amsterdam) 1200

Finnország
Helsingin Yliopiston Kirjasto (Helsinki) 3500
Porin Kaupunginkirjasto (Pori) 3000
Jyväskylän Yliopiston Kirjasto (Jyväskylä) 2000
Ábo Akademis Bibliotek (Ábo - Turku) 1000

Hagy-Britannia
University of Kent Library (Canterbury) 3000
Taylor Institute Library (Oxford) 1000
Museum of Mankind. The Ethnography Department 

of the British Museum Library (London) 1000

Franciaország
Strasbourg Université. Institut de Hongrois 

(Strasbourg) 2000
Université Lyon III. Magyar Lektorátus (Lyon) 1000

Svédország
Carolina Rediviva (Uppsala Universitetsbiblioteket 

(Uppsala) 2000
Uppsala Universitet. Biblioteket vid Finsk-Ugriska 

Institutionen (Uppsala) 1300

I  Belgium |
1 Université de Liege. Bibliothéque Générale 1
|  (Liege) 1000 §

!  Dánia §
|  Odense Universitetsbibliotek (Odense) 1000 |

Sok könyvtár jelzi pár tucat, illetve pár száz 
kötetnyi hungarika anyag meglétét. Ezek száma 
európai viszonylatban meghaladja a 130-at. E 
gyűjtemények típusa is többféle. A legjelentőseb
bek és legértékesebbek az olyan, többnyire oszt
rák és német gyűjtemények, amelyek esetében 
ez a számszerűség 1801 előtt megjelent nyom
tatványokat takar. (Pl. Franziskaner Bibliothek 
(Eisenstadt), Dr. Paul Esterhazischer Bibliothek 
(Eisenstadt), Stadtbibliothek (Braunschweig), Uni- 
versitäts- und Landesbibliothek (Halle), Herzog 
August Bibliothek (Wolfenbüttel), Universitäts
bibliothek (Erlangen) stb.)

A pár száz kötetet tartalmazó hungarika gyűj
temények további típusai egyrészt a kézikönyv
tárak kategóriájába sorolhatók, másrészt állomá
nyuk az intézet szakterületi profiljába tartozó ide
gen nyelvű munkák gyűjteményéből áll. Számos 
egyetem, tudományos intézet és szakkönyvtár 
anyagában található ilyen nagyságrendű és ilyen 
típusú hungarika anyag (Pl. Universität. Histori
sches Seminar (Hamburg), Universität Tübingen. 
Institut für Osteuropäische Geschichte und Lan
deskunde. Bibliothek (Tübingen), University Li
brary (Liverpool), Institute of Contemporary His
tory (London), House of Commons Library (Lon
don), New College Library (Oxford), Bibliothéque 
Nationale Suisse (Bern), Stadtsbibliotheek (Ant
werpen), Université Catholique de Louvain. Bib
liothéque de la Faculté des Sciences Écono- 
miques, Sociales et Politiques (Louvain-Ia-Neuve), 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Universitéits- 
bibliotheek (Rotterdam), Eduskunnan Kirjasto 
(Helsinki), Museoviraston Tutkimusosasto. Kan- 
nastieteen Toimiston Kirjasto (Helsinki), Suo- 
malais-Ugrilainen Kirjasto (Helsinki), Suomalai- 
sen Kirjallisuuden Seruan Kirjasto (Helsinki), Uni
versitetsbiblioteket (Oslo), Biblioteca communale 
(Milano), Biblioteca Nazionale “Braidense” (Mi
lano), Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Ori- 
ani” (Ravenna), Biblioteche Civiche e Raccolte 
Storice (Torino), Biblioteca de Pontifico Istituto 
Orientale (Roma), Biblioteca de l’arxiu Historie de 
la Ciutat (Barcelona), Biblioteca Central de la Uni-
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versidad Autónoma (Madrid), Biblioteca Nációnál 
(Madrid) stb.)

Összefoglalva a számszerű adatokat, megál
lapíthatjuk, hogy Európa 4 legnagyobb hungarika 
gyűjteménye sorrendben a következő:

|  A könyvtár neve Kötetszám

|  London, British Library 50-100 000
|  Berlin, Humboldt Universität 55 000
|  Göttingen, Niedersächsische Staats- 
!  und Universitätsbibliothek 45 000
I  Paris, Bibliotéque Nationale 30 000

Az egyes országok könyvtárainak hungarika 
könyvanyaga nagyságrendileg az ismertetett ada
tok alapján a következő:

|  Németország 220 000
|  Nagy-Britannía 82 000
|  Ausztria 67 000
|  Franciaország 66 000
1 Olaszország 39 000
|  Svédország 34 500
1 Svájc 24 000
|  Finnország 16 000
|  Dánia 8 500
|  Hollandia 7 600
|  Belgium 2 500
|  Spanyolország 1 200
|  Norvégia 1 000
|  Portugália 500

Elmondhatjuk tehát, hogy a kéziratos és régi 
ritka könyvanyagon kívül a kutatás és oktatás 
számára hozzáférhető könyv, illetve folyóiratköte
tek száma az európai könyvtárakban együttesen 
meghaladja a félmilliót. Bizonyára egy-egy mű 
több gyűjteményben is fellelhető, így valószínűleg 
a művek száma ennél jóval kevesebb, feltehető
en nagyságrendileg 200-300 000 körül lehet.

Az európai országok körében a könyvtári in
tézményrendszer struktúráját tekintve az alábbi 
négy típus különböztethető meg:

♦ Mint láttuk, Németországban egy erőtelje
sen fejlett intézményrendszer jelentős 
gyűjteményei alkotják a hungarika gyűjte
mények körét, mintegy 25 könyvtár. 
Ausztria követi, mintegy 11 intézettel.

♦ Néhány jelentős gyűjteményben koncent
rálódik a hungarika anyag Nagy-Britan- 
nia, Franciaország, Svédország, Svájc,

Finnország területén. Ezek száma Nagy- 
Britanniában és Franciaországban 7-7, 
Finnországban 5, Svédországban 4, Svájc
ban 3.

♦ Bár van különbség az olaszországi és 
spanyolországi helyzet között, mert 
Olaszországban van egy-két nagyságren
dileg kiemelkedő gyűjtemény, karakterét 
tekintve a hungarika anyag jellegében és 
megoszlásában sok a hasonlóság. Mind
két országban sok a forrásértékű kézira
tos, valamint régi, ritka dokumentum anyag, 
és többségében kisebb méretű, földrajzi
lag igen sokfelé szóródó, de nagyszámú 
gyűjteményről érkezett visszajelzés.

♦ Ezzel szemben Dánia, Hollandia, Belgium 
egy-két intézményben koncentrált, köze
pes méretű, modern hungarika gyűjtésről 
adott számot.

Természetesen valamennyi eddig említett or
szágban a súlyponti intézeteknek van egy jelen
tős holdudvara a pár tucat vagy egy-kétszáz hun- 
garikumot tartalmazó gyűjteményekből.

Tartalmi jellemzők

A jelentősebb gyűjtemények tartalmi össze
tételét tekintve részletes feltárás nem készült, egy 
kivételtől eltekintve. A párizsi Bibliothéque Natio
nale hungarika anyagának feltárása folyik az Or
szágos Széchényi Könyvtár részvételével.9 így a 
sajátosságokat a gyűjteményfejlesztés lehetősé
geinek oldaláról tudjuk megragadni.

A kutatás szempontjából a legnagyobb gyűj
temények tekinthetők a legkielégítőbbnek, ezekre 
a könyvtárakra jellemző leginkább a hosszú távra 
kialakított gyarapítási koncepció, és ennek alap
ján egy folyamatos gyűjteményépítő munka.

Ilyenek a régi alapítású könyvtárak, mint a 
Bibliothéque Nationale (Paris), a British Library 
(London), vagy a Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek (Göttingen). Ezekben a 
könyvtárakban az értékes történeti rétegek mel
lett a kurrens beszerzés szakértelemre és jól mű
ködő kapcsolatokra alapozottan évtizedek óta ha
lad.

Az újabb alapítású intézetek -  mint az Ost
europa-Institut (München), Südost-lnstitut (Mün
chen), Universtät Wien. Institut für Finno-Ugristik
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(Wien), Bibliothéque de Documentation Interna
tionale et Contemporaine (Nanterre), University 
of London. School of Slavonic and East Euro
pean Studies Library (London) stb. rendszerint 
egy jól körülhatárolt és intenzív kutatási program 
vonzásában fejlődő gyűjtemények, amelyek 
folyamatos szakmai és anyagi ellátottsága szin
tén fontos garanciákat jelent.

Ugyanez állapítható meg a közepes nagysá
gú, 4000-6000 kötetet számláló hungarika gyűj
teményekről, amelyek többsége egy-egy kutató- 
intézet vagy egyetemi intézet szakkönyvtárának 
szerepét tölti be, s az intézet kutatási programja 
működteti a gyűjteményfejlesztési tevékenysé
get. Ilyen például az Ungarisches Kirchensociolo- 
gisches Institut (Wien), Freie Universität Berlin. 
Osteuropa Institut. Abteilung Balkanologie (Ber
lin), Universität zu Köln. Seminar für Osteuropäi
sche Geschichte (Köln).

A pár száz vagy egy-két ezer kötetes gyűjte
mények -  tartalmi szempontból tulajdonkép
pen eseti elbírálást kívánnak a történeti művek 
aránya, a funkció és a gyűjtemény összetételé
nek összhangja, a reprezentatív munkák színvo
nala és korszerűsége szempontjából.

Milyen értékei és milyen gyengeségei vannak 
egy ilyen gyűjteménynek? A helyszíni vizsgálattal 
szemben a felmérés korlátáit is számításba véve 
lehet-e az áttekintés eme fázisában megbízható 
következtetésekre jutni?

Kellő óvatossággal a beküldött adatok alap
ján talán érdemes bizonyos jellemzőket csokorba 
szedni.

♦ Sok ilyen apró gyűjtemény a külföldi és a 
magyarországi szakintézmény kapcsolata 
révén alakult ki, pl. a művészetek, statisz
tika, közgazdaság, néprajz stb. területén, 
amely szakfolyóiratok; évkönyvek cseréjét 
eredményezte (pl. Biblioteca deli’ lstituto 
Nazionale di Archeológia e Storia dell’Arte 
(Roma), Statistik CentralbyÁ. Biblioteket 
(Oslo), Export Market Information Centre. 
Department of Trade and Industry (Lon
don), Museum of Mankind. The Ethnogra
phy Department of the British Museum. 
Library (London) stb.)

Ezek a kiadványok, ha elég teljesek, a szak
terület alapinformációit közvetítik. A kapcsolatok 
lazulásával azonban hézagossá válhatnak.

♦ Más esetekben egy-egy magyar szakem
ber működésének eredményeként jöttek 
létre (pl. Korrach Mór kerámiatörténész

munkássága nyomán Faenzában). Itt a 
hungarikumok egyrészt az ő személyes 
produktumai, másrészt az ő érdeklődése 
és kapcsolatai révén kerültek a könyvtár
ba. A szakember működésének lazulásá
val a gyűjtemény fejlődése megtorpanhat.

♦ Leggyakoribb, hogy az intézet profiljának 
megfelelően megszerezték azt a néhány, 
az adott országban, esetleg másutt pub
likált, nyelvileg hozzáférhető művet, ame
lyet a saját, vagy az európai szaktudo
mány produkált. Ilyen például a római Ar- 
chivio Centrale dello Stato könyvtárának 
magyar történelmi vonatkozású anyaga, a 
torinói városi könyvtár (Biblioteche Civi- 
che e Raccolte Storiche, Torino), vagy a 
zaragozai egyetemi könyvtár (Biblioteca 
Universitaria, Zaragoza) stb. gyűjtemé
nye. Bár ezek a gyűjtemények sok szem
pontból hézagosak, a legkülönbözőbb 
szakterületekről olyan hungarikumokat 
őrizhetnek, amelyek nincsenek meg a 
hazai könyvtárak birtokában. Tehát fontos 
kiegészítésül szolgálnak.

A rejtett hungarikumok szempontjából nem 
eshetnek ki a látószögünkből az olyan szakgyűj
temények, amelyek közvetve állnak velünk kap
csolatban, pl. a Bücherei der Deutschen Ostens 
(Herne), Rumänisches Forschungsinstitut. Ru
mänische Bibliothek (Freiburg), Polish Institute 
und Sikorski Museum Library (London) stb., vagy 
egy speciális téma vagy sajátos szakterület gyűj
tőhelyei, pl. a New College Library (Oxford) Sea- 
ton-Watson gyűjteménye, a BBC Data: Written 
Archive Centre (Reading) stb.

Nyelvi megoszlás

A magyar nyelvű anyag elsősorban a hun
garológiai intézmények, finnugor intézetek és a 
legnagyobb általános gyűjtemények anyagában 
koncentrálódik. Pl. a Südost Institut (München) 
hungarika anyagának közel 50%-a, a finnországi 
Poriban kialakított hungarika gyűjtemény 75%-a, 
a University of London, School of Slavonic and 
East European Studies, Library (London) 80%-a, 
a Niedersächsische Staats- und Universitätsbib
liothek, referat für Uralistik und Osteuropäische 
Geschichte (Göttingen) 90%-a magyar nyelvű.
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A többi, pár ezer kötetes hungarika gyűjte
ményben túlsúlyban van az idegen nyelvű anyag. 
A kicsi, pár száz kötetes hungarika gyűjtemények 
anyagában viszont kivétel nélkül idegen nyelvű 
anyag található különböző nyelvi megoszlásban.

Pl. Universitetsbiblioteket. I. Afdeling (Kijben- 
havn), azaz itt a társadalomtudományok kari 
könyvtárában a hungarikum 10%-a magyar, 30%-a 
angol, 40%-a német, 20%-a egyéb nyelvű; a 
Stockholms Universitetsbibliotek-ben 0,25% ma
gyar, 15% svéd, kb. 85%-a egyéb nyelvű; 
Universitetsbiblioteket i Oslo állományában a 
hungarikum 10%-ban norvég, 80%-ban angol, 
10%-ban egyéb nyelvű; Biblioteca di Storia Con- 
temporanea “A. Oriani” (Ravenna) hungarika an
yaga 75%-ban olasz, 5-5%-ban francia, angol, 
német nyelvű, Biblioteca dell’lstituto Italiano di 
Studi Storici (Napoli) hungarikumainak 60%-a 
olasz, a több arányosan megoszlik az angol, fran
cia, német és egyéb nyelvek között.

A gyűjtemények feltártsága, a hozzáférés módja

A hozzáférés szempontjából alapvető kérdés, 
hogy szerepel-e a hungarika anyag a gyűjtemény 
katalógusaiban. Elkülönítve szerepel-e, vagy a 
gyűjtemény általános katalógusaiba beolvasztva. 
A továbbiakban rendkívül fontos, hogy ez a hoz
záférés csak a helyszínen vagy esetleg távolból 
is biztosítható. Ennek vannak hagyományos for
mái, mint az általános nyomtatott katalógusok pl. 
a British Museum könyvtárának (London), a Bib- 
liothéque Nationale (Paris) nyomtatványainak 
katalógusa; és a speciálisan hungarika kataló
gusok, pl. Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Aus- 
wahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena. 
Weimar, 1961; vagy a Londoni Egyetem Kelet
európai Intézetében található hungarika anyag 
katalógusa, Czigány Lóránt: English books, 
prints, maps, periodicals etc. relating to Hungary 
collected by Béla Iványi Grünwald. Apharnstonq 
1967. stb.

Az európai könyvtárak katalógusainak számí
tógépesítése az 1970-es és 1980-as évektől öl
tött jelentős méreteket. Helyenként retrospektív 
gépi feldolgozásra is sor került. Többségében az 
új szerzemények az ezt követő időszaktól férhe- 
tők hozzá a számítógépes rendszerekben. Ez azt 
jelenti, hogy a számítógépes hálózatok fejlődé
sével gyakorlatilag bárhonnan elérhetővé válnak.

Vagy géppel olvasható formában (pl. CD-ROM le
mezen) transzportálhatók. Vannak országok, 
ahol ezek a hálózatok egy-egy országon, illetve 
régión belül rendszert képeznek, mint például a 
skandináv államokban kialakult LIBRIS, másutt 
egyedi rendszerként működnek, mint pl. Göttin
gen, München, Párizs. Ezek azonban távlatilag a 
modern eszközökkel összekapcsolhatók lesznek 
és egy információs hálózatot képezhetnek. Az Or
szágos Széchényi Könyvtár nem áll messze attól, 
hogy az európai kommunikációba bekapcsolód
jék és a hálózat kialakításában aktív szerepet vál
laljon.

A hungarika gyűjtemények kialakulásának 
optimális feltételei, a fejlesztésük érdekében 
szükséges gyakorlati teendők

A könyvtári munka keretében a hungarika 
gyűjtemények kialakítása az ún. gyarapító szer- 
zeményező könyvtáros feladata, aki részben a 
könyvkereskedelem szokásos propaganda tevé
kenységén keresztül szerzi be információit 
(könyvkereskedői jegyzékek, bibliográfiák, sajtó
kritikák, kiadókkal meghatározott témakörökre 
kötött állandó szerződések stb.) a felhasználók 
(kutatók, egyetemi oktatók stb.) igénye alapján 
történik, vásárlás, illetve a könyvtárak között folyó 
állandó kiadványcsere tevékenység keretében. A 
gyarapító munka tartalmát alapvetően meghatá
rozza:
-  a gyűjtemény, illetve intézmény kutatási 

területe, profilja,
-  a gyarapító munkatárs szakértelme,
-  a könyvtár beszerzési pénzkerete,
-  a könyvek és egyéb dokumentumok meg

szerezhetősége.
Tehát az egészében elszigeteltnek látszó 

könyvtári tevékenység valójában egy rendszer 
egy eleme. Ahhoz, hogy a hungarika gyűjtemé
nyek fejlesztését segíteni tudjuk, e meghatározó 
összefüggéseket is vizsgálat tárgyává kell ten
nünk. Ezek a következők:

1. Van-e a könyvbeszerzést alakító érdeklő
dés és igény a könyvtárat körülvevő társadalmi, 
kulturális és kutatói környezetben? Hogyan lehet 
ezt oktatási és kutatási programok stb. kezdemé
nyezésével alakítani?

2. Van-e az igénynek megfelelő könyvanyag, 
vannak-e idegen nyelvű kézikönyvek és a hazai
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tudományos eredményeket idegen nyelven köz
vetítő kiadványok? Voina-e lehetőség arra, hogy 
á kutatási programok maguk gondoskodjanak 
ilyen kiadványokról, esetleg e céllal létrehozott 
önálló főirány keretében, lehetőleg a külfölddel 
folyó közös kutatások és kiadói tevékenység 
során, hogy a felhasználói közeg igénye érvénye
süljön?

3. Hozzájuthat-e a külföld a hazai tudomá
nyos eredményekre vonatkozó tudományos és 
kereskedelmi információkhoz? Annak érdekében, 
hogy ez így legyen, minden támogatást meg kell 
adni a hazai szellemi produktumot regisztráló 
nemzeti könyvtár információs tevékenységének. 
Mindent el kell követni, hogy a hungarika és szak
mai információs rendszerek, valamint a könyvke
reskedelmi információk közvetítése világszínvo
nalon folyjék.

4. Van-e megfelelő, a hungarika gyűjtemé
nyek fejlesztését garantáló hozzáértő szakember 
az európai könyvtárakban? Törekedni kellene a 
hungarika gyűjtemények szakemberellátásának 
támogatására, megfelelő ösztöndíj és tanulmányi 
program kialakításával:
-  pl. a hungarológus képzés keretében ösztön

díj alapítása ugyanazon külföldi egyetem 
könyvtáros hallgatói számára,

-  pl. kultúregyezmény keretében, vagy alapít
ványi támogatással magyarországi ösztöndíj 
olyan könyvtárosok számára, akik a magyar- 
országi könyvkiadás, könyvkereskedelem és 
könyvtárak helyzetét tanulmányoznák gyűjte
ményfejlesztési céllal, esetleg tájékoztató 
konferenciák, továbbképzések szervezése a 
külföldi hungarika gyűjtemények könyvtáro
sainak.
5. Van-e a könyvtárnak megfelelő anyagi for

rása a hungarika anyag beszerzésére? Hogy ez 
az igénynek megfelelően alakuljon, szükséges a 
magyarországi támogatás biztosítása tervszerű
en kiválasztott kulcsintézmények esetén (pl. hun
garológiai központok stb.). Fontos lenne továbbá 
jelentős külföldi hungarika gyűjtemények mellett a 
hungarika beszerzést támogató alapítványok lét
rehozásának ösztönzése (pl. Nanterre (Paris) 
egyetemének kortörténeti gyűjteménye).

Összegzés és ajánlások

A külföldi könyvtárak hungarika anyagának 
feltárása a kutatás és tájékoztatás számára olyan 
fontos tevékenység, amelynek tervszerű folytatá
sa szükséges.

A forrásértékű kéziratos és régi nyomtatvány 
anyag feltárásának hagyományos munkálatain túl 
ösztönözni kell az egyes könyvtárak modern 
nyomtatványainak és egyéb dokumentumállomá
nyának feltárását is, hogy az új és legújabb kuta
tási eredmények is széles körben hozzáférhetővé 
váljanak.

Fel kell tárni azokat az összefüggéseket, 
amelyek elősegítik e gyűjtemények fejlesztését, 
és hasznosítani kell ezeket a felismeréseket a 
hazai tudományos és kulturális élet stratégiai 
terveiben.

A jelentősebb hungarika gyűjtemények is
meretében a modern technika fejlődési irányait is 
figyelembe véve fel keli venni a kapcsolatot a fon
tosabb európai hungarika gyűjteményekkel. A 
kapcsolatok és a közös programok alakítása 
során feltétlenül számításba kell venni a számí
tógépes információs rendszerek kommunikációs 
lehetőségeit. A Széchényi Könyvtár hungarika 
gyűjteményére és számítógépes fejlesztésére 
alapozva meg kell kezdeni egy európai hungarika 
tájékoztatási rendszer kiépítését.
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A BODLEIAN LIBRARY (OXFORD) GÉPRE VISZI gyűjteménye 1920 utáni részének katalógusát. A mintegy 
1,8 millió cím konverzióját az OCLC RETROCON végzi el, előreláthatólag 4 év alatt, az OCLC központi

katalógusába való behasonlítás segítségével 
(OCLC Newsletter, 1994. okt.)

A FLAMAND KÖNYVTÁRAK KÖZPONTI PERIODIKUM KATALÓGUSA hamarosan megközelíti a teljességet. -  
Az antwerpeni könyvtárak 1972-ben létesült központi periodikumkataíógusa 1987-ben bővült országos 

méretűvé, feltárva a tudományos könyvtárak kurrens periodikumait Belgium egész flamand részén. Ez az 
ANTILOPE adatbázis jelenleg mintegy 50 000 címet és 125 000 leiőhelyadatot tartalmaz. A most induló 
(1996-ban lezárandó) program keretében kiegészítik a genti és a leuveni egyetemi könyvtár, valamint az 
antwerpeni városi könyvtár nem kurrens anyagával, és a nem egyetemi jellegű felsőoktatási könyvtárak 
periodikumaival, mintegy 100 000 állományegységgel. A költségek 1/3-át Belgium flamand részének 

kormánya fedezi, 2/3-át pedig a részt vevő könyvtárak. -  Az ország francia nyelvű (vailon) részén még nem
létesült hasonló központi periodikumkatalógus.

(Library Technology News, 1995. febr.)
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Az alábbiakban olvasható tanulmány a szerző Új módszerek 
az egyetemi könyvtárak irányító és szervező tevékenységé
ben c. (Bp. 1994.) doktori értekezésének egy, lapunk számá
ra átdolgozott fejezete. (A szerk.)

Menedzsment az 
egyetemi könyvtárakban

Zalainé Kovács Éva

A felsőoktatási intézmények könyvtárainak 
alapvető érdeke, hogy a képzési struktúrákban és 
oktatási módszerekben bekövetkezett változá
soknak megfelelően alakítsák tevékenységüket. 
Meg kell találniuk és alkalmazniuk kell azokat az 
irányítási módszereket, amelyek a külső és belső, 
gátló és segítő tényezők feltárásával a teljesít
mények és a szolgáltatások hatékonyságának 
emelésével elősegítik az egyetemi könyvtárak 
reagálását a változásokra. A könyvtári szervezet
nek a hatékonyság és flexibilitás növelésével, a 
szolgáltatások minőségének folyamatos szinten 
tartásával kell működnie. Egy új menedzsment 
szemlélet megismerése és alkalmazása elősegít
heti a környezet változásainak és az új elvárások
nak a követését.

A könyvtári menedzsment a szolgáltatások 
gazdaságosabbá és hatékonyabbá tételével fog
lalkozik. Eszközei:

♦ az egyetem hosszú távú terveinek isme
retében a prioritások, a stratégiai célok 
meghatározása,

♦ a hosszú távú, stratégiai és operatív ter
vek készítése,

♦ a hatékonyság és a flexibilitás növelése, 
a minőség folyamatos biztosítása, az át
fogó minőségelvű irányítás (Total Quality 
Management - TQM) technikáinak alkal
mazása,

♦ a humán erőforrásokkal való gazdálkodás,
♦ a szolgáltatások és a személyzet teljesít

ményének mérése,
♦ a marketing és a public relations tevé

kenység kiszélesítése.
A menedzsment technikák a 80-as évektől 

kezdődően váltak ismertté előbb az Amerikai 
Egyesült Államokban, majd az európai országok
ban, többek között Angliában is. Elterjedését 
elősegítette a szigetországban akkoriban hata
lomra került konzervatív kormányzat politikai és 
gazdasági tevékenysége, melynek során a kultú
rára fordítható pénzügyi kereteket lecsökkentet
ték, és az intézményeket piacgazdálkodási mód-
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szerek alkalmazására kényszerítették. Ebben a 
gazdasági helyzetben a könyvtáraknak is verse
nyezniük kellett a szűkös anyagi forrásokért. A 
versenyben szolgáltatásaiknak piacot kellett te
remteni, magukat pedig szűkebb környezetükben 
nélkülözhetetlenné kellett tenni. (Kaye, 1993) 

Magyarországon most folyik a piacgazdálko
dásra való áttérés, folyamatban van a felsőok
tatás fejlesztése és jelentősen csökkennek a kul
turális tevékenységekre fordítható pénzügyi kere
tek. Mindezeket figyelembe véve, célszerű a 
máshol már bevált módszereket itthon is tanul
mányozni, és a hazai viszonyokra alkalmazva 
átvenni.

Jövőkép, átfogó célok, értékek

A jövőkép (vision) annak az elképzelésnek a 
megfogalmazása, amit el akarunk érni. Lényegé
ben olyan hosszú távú, 5-10 évre szóló elképze
lést jelent, amely megszabja a követendő irányt 
és keretet ad a jövőbeni tevékenységeknek. A 
jövőképpel kapcsolatos feladatok: a jövőkép ki
alakítása, a jövőkép széles körű megismertetése 
és elfogadtatása; annak biztosítása, hogy a mun
katársak tevékenysége a jövőkép által kijelölt 
keretek között maradjon. ( 1993)

Az egyetemi könyvtár -  mivel működése szo
rosan kapcsolódik fenntartója feladataihoz -  
hosszú távú elképzeléseinek kialakításakor figye
lembe kell, hogy vegye az egyetem által megfo
galmazott jövőképet és az abban felsorolt elkép
zelésekhez kell igazítania saját hosszú távú ter
veit.

Az átfogó cél (mission) meghatározásán a 
könyvtár konkrét tevékenységeinek és céljainak 
megfogalmazását értjük. Ennek során képet ka
punk a könyvtár munkájának egészéről, azaz az 
intézmény által nyújtott értékekről. A legtöbb 
könyvtárvezető felismerte, hogy az átfogó cél 
meghatározása hasznos public relations lehető
ség is egyben, különösen az egyetemi vezetés 
meggyőzésére. ( Brophy, 1991)

Az átfogó cél megfogalmazásához választ 
kell adni a következő kérdésekre:

♦ Milyen könyvtárrá kell alakulni a stratégiai 
tervidőszak végére?

♦ Milyen szolgáltatásokat kell nyújtani a 
használóknak?

♦ Kik lesznek a használók?
Meg kell fogalmazni azokat az alapvető érté

keket is, melyek a vezetők gondolkodását és vi
selkedését irányítják. Ilyenek lehetnek a követ
kezők: az egyén tiszteletben tartása, a képzési le
hetőség általános biztosítása, kiemelkedő telje
sítmény elvárása a munkatársaktól, kiemelkedő 
minőségre való törekvés, a szolgáltatás gyorsa
ságára és pontosságára való törekvés stb. 
(Csath, 1993)

A jövőkép kialakításához szervesen kapcso
lódik azoknak a stratégiai céloknak a megfogal
mazása, amelyek elérését egy adott időtartam 
alatt tervezzük. A céloknak világosaknak és egy
értelműeknek keli lenniük, ugyanis végrehajtá
sukhoz csak így köthetők a megfelelő tevékeny
ségek. A célok megfogalmazásánál mindig az 
elérni kívánt jövőképből kell kiindulni. Helyét a 
stratégiai vezetésen belül az alábbi ábra mutatja:

Az átfogó cél meghatározása és a stratégiai 
vezetés

Stratégiai tervezés

A stratégiai tervezés alapja a stratégia, ame
lyet a jövőalkotás eszközének is nevezhetünk. 
Legfontosabb jellemzői: jövőbe tekintő; kreatív; 
rugalmas; aktív; cselekvésre épülő; változásori
entált; tartós sikerre törekvő (Csath, 1993).

Az egyetemi könyvtár számára a változások 
időszakában különösen fontos a stratégiai terv el
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készítése, mert segítséget ad a környezeti ténye
zők felismerésében. A könyvtárat mind szerve
zetileg, mind funkcionálisan aktivizálja, és előse
gíti -  a tervezésbe való bevonáson keresztül -  a 
könyvtári munkatársak motiválását.

A stratégiai tervezés tehát egy olyan folya
mat, amely a könyvtárnak mint szervezetnek biz
tosítja a környezet változásaihoz és a piaci lehe
tőségekhez való alkalmazkodást. A tervezés fo
lyamatában a célok, a feladatok és a tevékeny
ségi programok állandóan fejlődnek, ellenőrzés, 
értékelés alatt állnak és felülvizsgálat alá kerül
nek.

A stratégiai tervezés során meg kell fogal
mazni a könyvtár céljait, feladatait, meg kell hatá
rozni a prioritásokat, megfelelő keretet kell bizto
sítani a döntéshozatalhoz és az irányvonalak ki
alakításához, támogatást kell adni a különböző 
pénzügyi források elnyeréséhez és elosztásához, 
valamint segíteni kell a kritikus pontok megtalá
lását. A könyvtári vezetés számára mindez azért 
hasznos, mert támogatja a vezetés hatékonysá
gát, erősíti a könyvtár pozícióját és elismertségét 
az egyetemen belül. A munkatársak körében erő
síti az elkötelezettséget és a motivációt, lehetővé 
teszi jobb munkakapcsolatok kialakulását. Ösz- 
szességében hozzájárul ahhoz, hogy egy vezető 
könnyebben el tudja fogadtatni a munkatársaival 
a fejlesztéseket és a változtatásokat.

A stratégiai tervezés olyan tanulófolyamatnak 
is nevezhető, amelynek során a környezeti vál
tozások természetét egyre jobban megértve, a 
tervező egyre nagyobb eséllyel vesz részt azok 
alakításában. A következő ábra a stratégiai terve
zés folyamatát szemlélteti.

A stratégiai tervezés legfontosabb alaplépé
sei: ki kell alakítani a tervezés folyamatát, mivel 
annak elemei egymással kölcsönös összefüggés
ben vannak; elemezni és értékelni kell a környe
zeti tényezőket, mivel a folyamatban olyan külső 
és belső elemek szerepelnek, amelyek egymás
sal kölcsönhatásban vannak; meg kell határozni 
az ún. stratégiai pontokat (jövőkép, átfogó célok, 
alapvető célok, feladatok); ki kell választani, meg 
kell állapítani a tevékenységeket, akciókat és erő
forrásokat, és végül meg kell valósítani a tervhez 
kapcsolódó stratégiákat; mindezeket folyamato
san kell ellenőrizni, értékelni, felülvizsgálni és biz
tosítani a támogató vezetői tevékenységet; mivel 
a megvalósítás a szervezet alsóbb szintjén törté
nik, fontos a folyamatos kommunikálás és az 
eredmények megbeszélése a munkatársakkal.

A környezet vizsgálata, elemzése

Az egyetemi könyvtárak környezetének vizs
gálatánál figyelembe kell venni egyrészt a makro-,

A stratégiai tervezés folyamata

Forrás: Csath, 1993.
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vagyis a külső környezetet, másrészt a mikro-, vagyis 
a belső környezetet. Ez utóbbi az anyaintéz
ményt, magát az egyetemet jelenti.

A külső környezet elemzésénél a politikai, 
gazdasági, társadalmi és technológiai változások 
hatását szükséges elemezni, mivel ezek a válto
zások határozzák meg a stratégiai tervezésben a 
hozzájuk való igazodás módszereit. Fontos lépés 
az ún. ipari környezet -  mely ebben az esetben a 
könyvtár-informatikai szektor teljessége -  feltér
képezése. Célszerű megismerni a kiadói trende
ket, az információtechnológiai fejlesztéseket, a 
hálózati technológiákat is. Tudnunk kell, hogy mi 
történik a többi könyvtárban, kik a versenytársa
ink és kikkel tudunk együttműködni.

A belső környezet, a fenntartó intézmény tör
ténetének, hagyományainak, célkitűzéseinek, 
forrásainak, eszközeinek, eredményeinek isme
rete és elemzése feltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy a feladatokat az elvárásokhoz lehessen iga
zítani. Ezeknek a tényezőknek ismerete az adott 
könyvtár vonatkozásában is szükséges, hiszen 
ezek nyújtanak alapot a célok megvalósításához.

Mindezeken túl fel kell mérni az információ
piacot, továbbá piackutatást kell végezni, de nem 
árt figyelembe venni a felhasználóktól érkezett 
megjegyzéseket, panaszokat.

A vizsgálatok és elemzések során összegyűj
tött adatokat a további felhasználás céljából ele
mezni kell. Ennek módszere az ún. SWOT analí
zis, amelynek lényege az adatoknak egyrészt a 
külső környezeti lehetőségek és veszélyhelyze
tek, másrészt a belső erősségek és gyengeségek 
szempontjából való elemzése.

A rendelkezésünkre álló adatok és elemzé
sek alapján elkészíthető egy úgynevezett terve
zési vázlat, amelyben hipotézisek állíthatók fel a 
további tervezéshez. Végül a valószínű és lehet
séges feltételek elemzése alapján elkészülhet az 
a forgatókönyv, amelyben a könyvtár jövőbeni 
tevékenységével kapcsolatos elképzelések sze
repelnek.

Stratégiai fókuszok, stratégiai összpontosítás

A stratégiai összpontosítás egyik legfonto
sabb tényezője, a jövőkép meghatározása, annak 
kijelölése, hová szeretne az egyetemi könyvtár 
egy bizonyos idő múlva eljutni. Ez egy absztrakt, 
idealisztikus, de egyúttal a jövő inspiráló, hosszú

távra, 5-10 évre szóló megfogalmazása. A könyv
tár szerepével és alapfeladataival kapcsolatos át
fogó célok mindig konkrét, realisztikus és az adott 
könyvtárra vonatkozó megkülönböztető ismerete
ket tartalmaznak és középtávra, 3-5 évre szólnak.

Az alapvető célok tekintetében meg kell hatá
rozni a fő feladatokat, a szolgáltatások mennyisé
gét és fajtáit. A célokat funkcionálisan kell meg
fogalmazni 5-10 pontban, hosszú- és középtávra

A stratégiai összpontosítás

Forrás: CORRALL, S.: Strategic planning for 
library and information services. Aslib, 1994.
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szólóan. Fontos rögzíteni azokat a területeket, 
amelyekre a fejlesztések irányulnak. Ehhez ki kell 
jelölni a kulcsfontosságú részeket, ezek körül
belül 4-6 pontban fogalmazhatók meg. A várható 
eredményekhez kapcsolódó változásokhoz szám
ba kell venni a siker szempontjából kritikus ténye
zőket, és a prioritásokat is ezek figyelembevéte
lével kell meghatározni.

Mindezen tényezők alapján fel lehet vázolni 
azokat a lépéseket, amelyeket a kitűzött célok 
eléréséhez meg kell tenni, a cselekvési stratégiát 
meg kell fogalmazni.

A stratégiától a cselekvésig

A legjobb stratégia is csak annyit ér, amennyit 
megvalósítanak belőle. A megvalósítás a straté
giai akciókon keresztül zajlik, és hatékonysága a 
különböző intézményi összetevők minőségén és 
működésének összhangján múlik.

Egy adott intézményt szervezetként az alábbi 
összetevőkkel lehet jellemezni: a tevékenység 
amit végeznek; az emberek, akik a munkát vég
zik; a formális szervezeti rendszerek (a szerveze
ti felépítés jellemzői, a tervezési és döntési rend
szerek stb,); az informális szervezeti jellemzők: 
az értékrend, stílus, véleményalkotási módok, 
egyszóval az intézményi kultúra. ( , 1993)

A stratégiai terv megvalósításához több úton 
is el lehet jutni, ezért először célszerű megvizs
gálni a lehetőségeket és azokat a kritériumokat, 
amelyek a választást befolyásolhatják.

Butler és Davis (1992) hivatkozik Waterman, 
R.H. amerikai szerzőre, aki szerint a stratégiai 
tervezés és a stratégiai elképzelések megvalósí
tásának hét fontos eleme van, hétS-nek nevezi 
őket, mivel mindegyik elem neve S betűvel kez
dődik. Ezek a következők:

1. Stratégia -  azon tevékenységek össze
függő sorozata, amelyek a nyereséget és folya
matos előnyöket célozzák meg a versenyben 
vagy a források elosztásánál, mindezt a felhasz
nálói igények kielégítésének javítása érdekében.

2. Szervezet -  a szervezeti felépítés ábrája a 
szükséges kiegészítésekkel, amelyből kitűnik, 
hogy ki kinek számol be, hogyan oszlanak meg a 
kötelezettségek és hogyan koordinálják azokat.

3. Szisztéma (rendszer) -  a folyamatok és a 
tevékenységek bemutatása, amelyből kitűnik, ho
gyan dolgozik az adott szervezet nap mint nap

(információs rendszer, költségvetési szisztéma, 
feldolgozó folyamatok, minőségellenőrzési és tel
jesítménymérési rendszer).

4. Stílus -  kézzelfogható tanúbizonysága an
nak, hogy a vezetés mennyire ítéli fontosnak az 
együtt töltött időt, egyáltalán a vezetés szokásai
nak és figyelmének összessége, a vezetői visel
kedés.

5. Személyzet -  az emberek egy adott szer
vezetben. Ebben az esetben nem az egyénekre 
mint személyekre kell gondolni, hanem az intéz
mény személyzeti összetételét, úgymond demog
ráfiáját kell figyelembe venni.

6. Speciális vagy közös értékek (az átlagos 
feletti célok) -  azok az értékek, amelyek a közös 
testületi, általános célkitűzéseken felül jelentkez
nek. Megvalósításukhoz ezeket az értékeket ma
gáénak kell, hogy érezze az intézmény személy
zete is.

7. Szakértelem -  azok a képességek, ame
lyek a szervezetben mint egészben vannak jelen. 
A testületi szakértelem több, mint az egyes egyé
ni képességek összessége, inkább jó felfogóké
pességnek nevezhető. Talán úgy értelmezhető a 
legjobban, hogy a mindig legjobbat és legtökéle
tesebbet kiválasztó intézmény esetleg a legegy
szerűbb dolgot nem tudja megtenni, míg egy át
lagos emberekkel dolgozó intézmény extra telje
sítményekre is képes.

A stratégia kiválasztásánál végig kell gondol
ni a várható következményeket, és nem árt szá
molni a véletlenekkel sem. A kiegészítő, támo
gató stratégiák kialakítása a személyzet fejlesz
tése, az elhelyezés, felszerelés, információtech
nológia stb. tekintetében feltétlenül szükséges a 
stratégiai terv megvalósításához.

A stratégiai terv több évre szóló elképzelé
seket tartalmaz, célszerű tehát évenkénti cselek
vési tervet készíteni hozzá. Ezekben évről évre 
meg kell határozni a célokat, a feladatokat, a tel
jesítés határidejét és a megvalósításért felelős 
személyeket. A pénzügyi források mennyiségét 
és felhasználási ütemezését is ezen a ponton kell 
megtervezni.

Az éves tervek emellett úgynevezett operatív 
tervek készítésére is szükség van. Ezekben hó
napról hónapra kell meghatározni a célokat és 
feladatokat, de itt már nemcsak a fejlesztésekkel, 
hanem a szokásos ügymenethez kapcsolódó, 
már meglévő tevékenységekkel összefüggő ten
nivalókat is. Végül, de nem utolsósorban mind a 
stratégiai tervet, mind az azt megvalósító környe-
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A stratégiától a cselekvésig* A stratégiai terv 
tartalma

A stratégiai terv
nek minden esetben 
az adott könyvtár hely
zetéhez és céljaihoz 
kell igazodnia, ezért 
tartalma változó le
het. Szerkezeti fel
építése az alábbiak 
szerint alakulhat:

Alapelemek: az 
átfogó céíok megha
tározása; a környe
zeti tényezők bemu
tatása; a főbb irány
vonalak meghatáro
zása; a célkitűzé
sek, a stratégiák és 
a cselekvéssorok 
számbavétele; pénz
ügyi, gazdasági kom
mentárok.

Kiegészítő ele
mek:, az igazgató 
előszava; felsőbb ve
zetői összefoglaló; 
jövőkép; szervezeti 
értékek; támogató 
stratégiák; statiszti
kai mellékletek; tel
jesítménymutatók; 
az elért eredmények 
áttekintése; a szak- 
kifejezések magya
rázata, fogalom-meg
határozások.

Átfogó minőségel
vű irányítás -  Total 
Quality Manage
ment (TQM)

zetet folyamatosan kell ellenőrizni és értékelni. Az 
így nyert mutatók alapján a célok és feladatok is
mételten áttekinthetők, felülvizsgálhatók és a meg
változott körülményekhez alakíthatók.

A minőség fogalma a tömegessé váló ipari 
termelés kialakulásához kapcsolódik. A termelők
nek fontos volt, hogy termékeik minősége, kivitele 
állandó legyen, mert ezzel tudtak a versenyben
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A stratégiai tervezés összefüggései

kedvező pozíciót elérni és azt folyamatosan meg
tartani. Ennek érdekében eleinte az elkészült ter
mékeket vetették alá egy végső vizsgálatnak. A 
fejlődés következő fázisaiban már a termelés fo
lyamatába építették be a minőség kontrollálását, 
majd a minőség biztosítását. A teljes körű minő
ségirányítási rendszerek mengjelenésével a 
hangsúly a használók elégedetté tételére tevő
dött. Az 1987-ben megjelent ISO 9000 szabvány- 
sorozat azokat a menedzsment szempontokat és 
elvárásokat összegzi, amelyek alkalmazása szük
séges az egyenletes és megbízható minőség el
éréséhez. A szabvány az alábbi terminológiát al
kalmazza:

Minőségellenőrzés: azon üzemeltetési tech
nikák és tevékenységek összessége, melyeket a 
minőségi követelmények teljesítéséhez használ
nak, célja mind a folyamat megfigyelése, mind a 
nem megfelelő teljesítmény okainak kiküszöbö
lése.

Forrás: Csath, 1993.

Minőségbiztosítás: mindazok a tervezett és 
rendszeres tevékenységek, melyek ahhoz szük
ségesek, hogy adatokat szolgáltassanak arról, 
megfelel-e a termék vagy szolgáltatás a minőségi 
követelményeknek.

Total Quality Management (átfogó minőség
elvű irányítás): felöleli mindazon tevékenysége
ket, melyek biztosítják, hogy egy adott szervezet 
a használók, megrendelők szükségleteit és igé
nyeit a leghatékonyabb és költségkímélő módon 
elégítse ki, maximálisan kihasználva az összes 
munkatárs tudását, képességét és együttműkö
dését a továbbfejlesztés folyamatában. ( 
man, 1992)

Angliában az ISO 9000 szabványsorozatot 
nemzeti szabványként BS 5750 számmal alkal
mazzák, amely megfelel az Euro Norm (EN) 
szabványsorozat elvárásainak is. A szabvány és 
az általa megfogalmazott minőségmeghatározás 
célja az, hogy segítsen a hibákat és sikertelen
ségeket megelőzni. A szabvány nem tudja meg
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oldani a problémákat, de segít azonosításukban, 
(Ellis, Norton, 1993.)

Az ISO 9000 előírásait hazánkban az ipar 
területén már 1988 óta műszaki irányelvként al
kalmazták. Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
jegyében indult meg a minőségbiztosítási szem
lélet elterjedése az ipar és a termelés területén. 
Megkezdődött az ISO 9000 szabványsorozat 
gyakorlati tapasztalatokra alapozott finomítása, a 
minőségbiztosítási koncepció és az ehhez kap
csolódó elvek megújítása.

A megújult koncepció és az új elvek tették 
nyilvánvalóvá, hogy a szolgáltatások teljesítésé
nek folyamatában is alkalmazni kell a minőség- 
biztosítás nyújtotta előnyöket. A szolgáltatási te
rület speciális követelményeit szem előtt tartva, 
hasonlóan, de a termeléshez képest más fogal
makkal lehet leírni a szolgáltatásra vonatkozó 
minőségbiztosítási rendszert. Mindezek figyelem- 
bevételével készült el és jelent meg 1993-ban a 
szolgáltatások minőségügyi rendszerének kiala
kítását segítő MSZ ISO 9004-2 számú szabvány. 
A szabvány mellékletben sorolja fel azokat a szol
gáltatásokat, amelyekre előírásai alkalmazhatók, 
pl. műszaki jellegű szolgáltatások, tudományos 
szolgáltatások, adminisztratív szolgáltatások, 
szakmai szolgáltatások, kereskedelmi szolgálta
tások, pénzügyi szolgáltatások stb.

A minőségbiztosítási rendszer kialakítása so
rán a szolgáltatások minőségére hatással levő 
alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

-  a szolgáltatás potenciális erőforrásait: anya
gi eszközeit és személyzetét,

-  a szolgáltatás folyamatát,
-  a szolgáltatási folyamat eredményét. (Cser

mely, 1994)
A szabvány mellékletében felsorolt szolgál

tatások egy része az egyetemi könyvtárakban is 
megtalálható. Ebből következik, hogy a jövőben a 
szabvány előírásainak alkalmazásával és a minő
ségbiztosítási eljárások bevezetésével feltétlenül 
foglalkozni kell. A minőségi célkitűzések figyel
men kívül hagyása ugyanis olyan következmé
nyekkel járhat, amelyek hátrányosan érinthetik 
mind a felhasználót, mind a szervezetet, mind a 
társadalmat. Az ilyen jellegű hibák megelőzéséről 
gondoskodni a vezető felelőssége. A minőség 
elérése szükségessé teszi a szervezet minden 
szintjén a minőségi elvekkel szembeni elkötele
zettséget és a megvalósított minőségirányítási 
rendszer folyamatos átvizsgálását és javítását 
(MSZ ISO 9004-2:1993).

A minőség

Mit értünk minőségen? Erre a kérdésre több
féle válasz is lehetséges. A legáltalánosabban el
fogadott az a meghatározás, hogy a minőség az a 
szolgáltatási színvonal, amely kielégíti, illetve túl
lépi a felhasználók igényeit. Ez magában foglalja 
a szolgáltatás környezetét, a szolgáltatást nyújtók 
magatartását, felkészültségét.

A minőségelvű vezetés azt jelenti, hogy a 
vezetés képes arra, hogy a munkafolyamatokat 
olyan módon tervezze és szervezze meg, illetve a 
munkatársakat úgy irányítsa, hogy a végered
mény a fenti elvárásoknak megfeleljen. (Csath, 
1993.)

A minőségellenőrzés alapelvei

A TQM elősegíti az egyetemi könyvtárak al
kalmazkodását a körülöttük történő gyors válto
zásokhoz az átfogó célok, a szervezeti kultúra és 
a munkafolyamatok folyamatos felülvizsgálatával, 
értékelésével. Öt legfontosabb alapelve a követ
kező: megfelelő légkör biztosítása; a felhasználó 
középpontba helyezése; tények és adatok alap
ján történő menedzsment; munkatársakra építő 
vezetés; folyamatos minőségjavítás.

Az alapelvekből is kiderül, hogy a TQM cso
portmunkán alapul, az intézmény minden mun
katársát be kell vonni a munkába, és biztosítani 
kell folyamatos továbbképzésüket, fejlődésüket. 
Ennek érdekében célszerű úgynevezett minőségi 
köröket létrehozni. Ezek önkéntes alapon létre
jövő kiscsoportok az együtt dolgozó munkatár
sakból. Rendszesen tartanak összejöveteleket a 
munkaidő alatt, annak érdekében, hogy a munká
val kapcsolatos problémákat azonosítsák, ele
mezzék és keressék a megoldást. Ehhez termé
szetesen a megfelelő technikákat el kell sajátíta
niuk.

A problémamegoldás öt szakasza

1. A probléma azonosítása és meghatáro
zása. Az elemzés során pontosan meg kell fogal
mazni az okokat, ki kell szűrni a nem megfelelő 
folyamatokat. Ki kell választani a kulcsfontossá-
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gúakat, majd ezek alapján felállítható a kiindulási 
alap, azaz maga a probléma.

2. A probléma okainak megtalálása. A legjobb 
módszer az ún. brainstorming (ötletbörze), amely
nek során összegyűjthetők az ötletek, és ezekből 
konszenzus alapján kiválaszthatók a domináns 
okok. A kiválasztottakat ismételten elemezni kell.

3. Az elérendő cél meghatározása. Ezt feltét
lenül tudni kell ahhoz, hogy a megoldás kritériu
mait hozzá tudjuk igazítani.

4. A célhoz vezető út meghatározása. Alter
natív elképzeléseket, megoldásokat kell felvázol
ni. Ezekből kell kiválasztani a legjobbat az előb
biekben meghatározott kritériumok alapján. A ki
választott megoldást elemezni kell a várható 
hatások és kockázatok szempontjából. Ezután 
meg kell tervezni a bevezetését.

5. A tevékenység megkezdése és megvaló
síthatóságának ellenőrzése. A megvalósításhoz 
először a résztvevők, az érintettek támogatását 
tájékoztatással és felkészítéssel meg kell nyerni. 
Biztosítani kell az ellenőrző és mérő rendszer 
felállítását. A problémamegoldó folyamatot befe
jezhetjük vagy szükség szerint újra kezdhetjük.

A m inőségellenőrzés módszerei

A TQM rendszer alapja a szolgáltatás minő
ségének javítása a folyamatok állandó elemzé
sén és jobbításán keresztül. Ehhez igen sok adat
ra van szükség, amelyeknek gyűjtéséhez és 
elemzéséhez sikeresen használhatók az alábbi 
módszerek:

1. Folyamatábra -  az egyes munkafolyama
tok különböző lépéseinek és a közöttük lévő kap
csolatoknak az ábrázolására. Az egyes tevékeny
ségeket szimbólumok reprezentálják, ezek ösz- 
szekapcsolása mutatja be a folyamatot.

2. Leltárlap -  adatok gyűjtése egy tevékeny
ség előfordulásának gyakoriságáról. A gyakori
ság számolása vonalakkal történik.

3. H isztogram -  az általános eltérések kimu
tatására szolgák Egy folyamaton belül a jellemző, 
az átlagtól való eltéréseket ábrázolja, konkrét, 
mért adatok alapján.

4. Pareto analízis -  a problémák megállapí
tásához ad segítséget. Egy adott probléma lehet
séges okairól összegyűjtött adatokat ábrázolja, 
vertikálisan és horizontálisan, mennyiség és faj

ták szerint. Az elemzés során megállapíthatók a 
fő problémák.

5. Ishikawa diagram (halszálka diagram) -
a problémák ok-okozati összefüggéseinek megál
lapítására. Egy adott probléma (okozat) lehet
séges okainak ötletbörze keretében történő 
összegyűjtése, majd azok csoportosítása és áb
rázolása. Mindig az okozatból kell kiindulni, valódi 
okokat, nem pedig valaminek a hiányát kell ke
resni.

6. Scatter diagram -  az egyes tényezők 
közötti összefüggések keresése. Alkalmas mind a 
pozitív, mind a negatív összefüggések ábrázo
lására.

7. Kontroll diagram -  részfolyamatok telje
sítménymérése egy meghatározott időszakban. 
Az adatok alapján meghatározható az átlagostól 
való eltérés negatív vagy pozitív irányban.

A TQM alkalmazása egy újfajta vezetési filo
zófiát jelent, melynek lényege: vezetés a tények 
alapján. A minőség biztosítása érdekében folya
matos adatgyűjtésre és értékelésre van szükség 
és a döntéseknek pedig ezeken, és nem a szub
jektív véleményeken, feltételezéseken kell alapul
nia. A munkatársak bevonása a folyamatba 
nélkülözhetetlen. ( Csath, 1993)

Humán erőforrások

Az újfajta menedzsment szemlélet a munka
társakkal való foglalkozással kapcsolatban is 
megváltoztatta a korábbi gondolkodásmódot. A 
múltban a munkaerő főként költségtételként je
lentkezett, ma már egyre inkább stratégiai erő
forrásnak tekintik. Minden vezetőnek döntő fel
adata lesz a jövőben a munkatársak kiválasztása, 
motiválása és folyamatos fejlődésük biztosítása.

Előtérbe kerül a döntéshozatal decentralizá
lása azáltal, hogy a megfelelő információ minden
kihez eljut, ez együtt jár a felelősség, a hatalom 
munkatársakra történő átruházásával. A vezető
nek segíteni kell az önszerveződést, az egyes fel
adatokhoz létrejövő munkacsoportok kialakítását. 
A rutin munkák mellett és/vagy helyett teret keli 
biztosítani a munkatársak kreativitásának, bátorí
tani kell az új kezdeményezéseket és az új ötletek 
kipróbálását.

A munkaerő szerepének ilyen jelentős átérté
kelése természetesen a vezetéstől új szemléletet,
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Általános folyamatábra jelek

Leltárlap
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Alap halszálka diagram lehetséges fejezetekkel 
(ok- és okozat diagram)
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A katalogizálás ellenőrzésének diagramja

A katalogizálás jól ellenőrizhető a vonalazott területek közötti tartományban 
(optimális érték = 200)

magatartást és módszereket igényel. ( ,
1993)

A humán erőforrások menedzsmentje külö
nösen fontos akkor, amikor az anyagi források, a 
személyzet létszámának csökkentése mellett az 
egyetemi könyvtártól lényegesen hatékonyabb, 
költségkímélő szolgáltatást és piacorientált mű
ködést várnak el fenntartóik. Ebben a helyzetben 
különösen fontos, hogy a vezetés a személyzetet 
motiválja, érdekeltté tegye a fenti elvárások tel
jesítésében.

A teljesítmények mérése és értékelése

A teljesítmények mérése és értékelése az 
egyetemi könyvtárak vezetői számára több szem
pontból fontos. Fontos pl. a könyvtár tevékeny
ségének hatékonyságának megállapításához, az 
előző évekhez, illetve más könyvtárak eredmé
nyeihez viszonyítva. A fenntartó intézmény szá

mára deklarálni kell, hogy a könyvtár hogyan 
teljesítette feladatát, mind a szolgáltatások, mind 
a rendelkezésére bocsátott pénzügyi források 
tekintetében, de a használóknak is be kell mutatni 
a könyvtár szolgáltatásainak hatékonyságát és 
értékét.

A teljesítménymutatók alapján értékelhető 
egyrészt a személyzet, másrészt a könyvtár tel
jesítménye.

A teljesítmények értékeléséhez szükséges 
tudni:

♦ a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat 
és azok felosztását az állománygyarapí
tás, az eszközök és a munkabér, illetve a 
különböző szolgáltatások között,

♦ a rendelkezésre álló eszközök és forrá
sok felhasználását -  az épület, a beren
dezés, a terek, raktárak kihasználása, a 
könyvtári állomány használata, feltártsága 
(katalógusrendszer),

♦ a végzett munka minőségét -  a felhasz
nálók elégedettsége, a szolgáltatások
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Forrás: Csath, 1993.

pontossága, a dokumentumok megtalál
hatósága,

♦ a végzett munka hatékonyságát -  a szol
gáltatások teljesítésének gyorsasága, a 
minimális feldolgozási idő, a minimális 
költségek,

♦ a felmerülő költségeket -  direkt és indi
rekt költségek,

♦ a tényleges piaci igényeket -  a várható 
belső és külső felhasználók,

♦ a produktivitást -  a személyzet teljesít
ménye. (Line, 1994)

A teljesítményméréshez különféle teljesít
ménymutatókat lehet használni, melyeket az ada
tok speciális kombinációkban történő összeha
sonlításából nyerhetjük. A teljesítménymutatók ki
dolgozásánál az alábbi igen fontos tényezőkkel 
kell számolni:

♦ mivel különböző intézmények, különböző 
célból alkalmazzák őket, ezért szükséges, 
hogy az alkalmazók igényeinek megfelel
jenek,

♦ a mutatók alakulhatnak, változhatnak az
által, hogy az adatok eltérő módon törté
nő kombinálásával újabb mutatók fejleszt
hetők ki egy-egy adott célnak megfele
lően,

♦ a mutatóknak ki kell terjedniük a gazda
ságra, a pénzért értéket szemléletre és a 
mennyiségre, továbbá a minőségre és a 
hatékonyságra is. Hangsúlyosabbá kell 
tenni a kimeneti teljesítményeket (output), 
szemben az elmúlt időszakokkal.

A mutatóknak figyelembe kell venni a külön
böző könyvtárak közötti különbségeket nagyság, 
történelem, célok és a felhasználói körszempont-
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jából. ( Follett:Report, 1993). A teljesítménymuta
tók különböző szinteken és területeken való alkal
mazás szempontjából az alábbiak szerint csopor
tosíthatók:

1. Makroszintű mutatók
♦ Gazdasági terület

-  a könyvtár összes költségei/egyetemi 
dolgozók és/vagy hallgatók,

-  állománygyarapítási kiadások/felhasz- 
nálók,

-  egy adott szolgáltatásra eső költség 
aránya a teljes költségvetéshez.

♦ Piaci igények
-  a beiratkozott olvasók százalékos 

aránya a potenciális felhasználókhoz 
viszonyítva,

-  a felhasználók típusai és az egyetemi 
dolgozók típusai közötti összefüggés,

-  egy adott szolgáltatás használói és a 
potenciális használók százalékos ará
nya.

2. A szolgáltatási szint mutatói
♦ Teljesítőképesség

-  egy folyamat (beszerzés, katalogizá
lás stb.) átfutási ideje,

-  a teljesítés időtartama pl. a könyvtár- 
közi kölcsönzés, beszerzési igény, fel
világosítás stb. szempontjából.

♦ Hatékonyság
-  a forgalom mértéke,
-  a kölcsönzések és egyéb szolgáltatá

sok száma,
-  a kölcsönzések és egyéb szolgáltatá

sok pontossága,
-  a hibák mértéke a szükségletek ará

nyában,
-  az olvasói megelégedettség.

♦ Költséghatékonyság
-  egy adott szolgáltatás költség-ráfordí

tása,
-  egy szolgáltatás bevezetési költségei

nek viszonyítása a potenciális haszná
lók számához,

-  egy adott szolgáltatás költségei/hasz- 
nálói. 3

3. Az üzemeltetés szint mutatói
♦ Költségek

-  az egyes munkafolyamatok egységnyi 
költségei, pl. egy katalógus rekordé stb.

♦ Termelékenység
-  kimenő teljesítmény (outputj/teljesítő 

személyzet ( Abott, 1994).

Marketing és public relations

Marketing

A brit Marketing Intézet szerint a marketing az 
a vezetési folyamat, amely a vevők igényeinek 
megismerésével, előrejelzésével és azok kielégí
tésével foglalkozik olyan módon, hogy közben 
nyereségre tesz szert. A használó-orientált 
könyvtári szemlélet előretörése szükségessé 
tette, hogy a könyvtárak is befogadják és alkal
mazzák a marketing eljárásokat.

A marketing lényege a szolgáltatások terü
letén az, hogy a hangsúly a minőségre és nem a 
mennyiségre kerül, a hatékonyságra koncentrál 
és nem a teljesítőképességre, továbbá, hogy a 
használó igényeinek megfelelő szolgáltatások 
kialakítására törekszik.

A marketingkutatás során a könyvtár a kör
nyezetét reprezentáló információkat és a környe
zeti jelenségek összefüggéseit vizsgálja abból a 
célból, hogy saját céljainak megválasztásához 
megbízható adatokat szerezzen. A kutatás alap
ján kidolgozott javaslatok megerősíthetik vagy 
módosíthatják a könyvtár céljait.

Nyilvánvaló, hogy a piac különböző -  bizo
nyos ismérvek szerint csoportosítható -  szeg
mentumokból áll össze. A piac szegmentálása a 
használókat igényeik és szükségleteik alapján 
homogén csoportokra bontja. (Alföldi, Hegedűs, 
1988).

A szegmentálás módszerei: fókusz csoportok 
létrehozása, párbeszédes interjú készítése, kér
dőíves felmérés, használói adatok gyűjtése.

A marketing célok eléréséhez különböző esz
közöket kell felhasználni, illetve ezeket kombinál
ni. Ez az úgynevezett marketing mix, melynek fő 
elemeit 4P-nek nevezi az angol szakirodalom 
(price, place, product, promotion). Ennek alapján 
a szolgáltatás szempontjából tehát az árhoz, a 
terjesztéshez, a termékhez vagy szolgáltatáshoz 
és a reklámhoz kapcsolódó eszközöket kell alkal
mazni. A marketing tevékenységet természete-
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sen meg kell tervezni, és a könyvtár stratégiai 
tervéhez kell igazítani. (Corrall, 1994)

Public relations

A használó-orientált könyvtár számára elen
gedhetetlen a jó közönségkapcsolat kialakítása. 
A röviden csak PR-nek nevezett tevékenység a 
brit Public Relations Intézet meghatározása sze
rint az intézmény tudatos, tervezett és folyamatos 
erőfeszítése annak érdekében, hogy az intéz
mény és a használók között kölcsönös megértést 
alakítson ki és tartson fenn.

Ezt többféle tevékenységgel lehet elérni: fo
lyamatos kapcsolat a médiákkal, hírlevél kiadása 
a könyvtár munkájáról, kiállításokon, bemutató
kon való részvétel, beszélgetések, találkozók 
szervezése, nyílt napok rendezése, szponzorok 
keresése.

A közönségkapcsolatok kialakításánál fontos, 
hogy mondandónk megfogalmazása egyszerű és 
világos legyen, kerülve a felhasználók által nem 
érthető szakszavakat. Egy állandó, megszokott 
stílus kialakítása, érdekes és vonzó mondanivaló, 
jól bemutatott szolgáltatások segíthetik elő sike
res PR tevékenységünket. Aranyszabály, hogy 
soha nem szabad a használóknak olyat ígérni, 
amit nem tudunk teljesíteni.

Célszerű a közönségkapcsolatok megterem
téséhez irányelveket, útmutatókat kidolgozni. Eb
ben ki kell térni a szövegek megfogalmazásánál 
alkalmazott egységes nyelvhasználatra, a tipog
ráfiai és formai megjelenítésre; a szolgáltatá
sokat, a könyvtárat népszerűsítő szórólapok for
májára és stílusára; a könyvtárról szóló poszterek 
tervezésére; formanyomtatványok, űrlapok terve
zésére; az egységes terminológiára, szakkifeje
zések használatára; egységes grafikus ábrázo
lásra az eligazító táblák, plakátok stb. tervezésé
nél.

A személyzetet is fel kell készíteni a meg
felelő közönségkapcsolat kialakítására, a fel
használóval való személyes és telefonon történő 
kommunikálás módjára.

A menedzsment technika alkalmazása a ma
gyar egyetemi könyvtárakban feltétlenül szüksé
ges a jövőben. Szükségessé teszi többek között 
az is, hogy meghatározó tényezőként jelentkezik 
az egyetemek akkreditációjánál a könyvtár haté
kony működtetése is.

Várható, hogy -  a fejlett nyugati országok 
mintájára -  az egyetemi könyvtárak fokozatosan 
az egyetem információs központjává válnak.

Összefoglalás

A jövő egyetemi könyvtára az egyetemi háló
zat ütőereként működő, integrált, a tanulást, okta
tást, kutatást és az egyetemi menedzsmentet 
támogató információs központ. Ebben a környe
zetben a könyvtáros információs menedzser lesz, 
aki a hagyományos és modern információhordo
zókból egyaránt tájékoztat. A hangsúly a szolgál
tatásra tevődik át, mégpedig a használók igényei 
szerinti szolgáltatásokra. Cél, hogy jól előkészí
tett, elemzett információkat kell biztosítani, köny- 
nyen hozzáférhető rendszereken keresztül.

Az információ a jövő erőforrása, az informá
cióhoz való hozzáférést pedig a könyvtárak tudják 
biztosítani és ez egyben fennmaradásuk záloga 
is.
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A könyvtárosok 
képzettsége

Vidra Szabó Ferenc

A kilencvenes évek Magyarországán végbe
ment változások nem hagyták érintetlenül a 
könyvtárakat sem: a társadalmi környezet igényei 
megváltoztak, és megváltoztak a könyvtárosokkal 
szemben támasztott igények is. Mindezen válto
zásoknak a képzésben is tükröződniük kell, a 
korszerű könyvtári munka korszerű könyvtáros
képzést, megfelelő szakemberellátottságot téte
lez fel. Kutatásunkban, amely 1995 januárjában 
folyt az OSZK-KMK Olvasószolgálati kutató osz
tályán, elsősorban arra a kérdésre kerestük a 
választ, hogy milyen a könyvtárak szakember
ellátottsága, milyen végzettségű, milyen szakkép
zettségű munkatársakra van szükségük, milyen 
végzettségű könyvtárosokból van hiány, milyen 
végzettségűekből felesleg. Ezen belül megvizs
gáltuk, hogy a képzési struktúra, valamint az 
egyes képzési formák tartalma mennyire felel 
meg a jelenlegi igényeknek, illetve hogy mennyi
ben lehet prognosztizálni a következő évek elvá
rásait.

A vizsgálatba a felsőoktatási intézetek könyv
tárai, valamint azok az egyéb könyvtárak kerültek 
be, amelyek kapcsolódnak a felsőoktatáshoz. 
(Tehát Budapesten a nagy szakkönyvtárak, vidé
ken az adott település közművelődési könyvtá
rai.) A képző intézmények közül lépcsőzetesen, 
véletlenszerűen választottunk mintát. Tekintettel 
arra, hogy a mintának egyszerre sok szempont
nak kellett megfelelnie (településtípus, intéz
ménytípus, nagyságrend), ezért meglehetősen 
nagyra kellett konstruálni. Végül is a mintába 14 
egyetemi, 14 főiskolai könyvtár, 7 nagy szak- 
könyvtár, 7 megyei könyvtár és két városi könyv
tár került be. Az így kiválasztott intézmények jól 
reprezentálják az országos helyzetképet, az 
összegyűjtött tapasztalatok alkalmasak általános 
érvényű tanulságok levonására. A kutatás során 
felkerestük azokat az egyetemeket és főiskolákat 
is, amelyekben könyvtárosképzés folyik, össze
sen tehát 50 intézményben gyűjtöttünk adatokat.

A könyvtárakban kérdőíves adatgyűjtést foly
tattunk, melynek során megvizsgáltuk, hogy az 
egyes munkakörökben, beosztásokban milyen vég
zettségű, milyen szakképzettségű személyek dol
goznak, milyen továbbképzéseken vettek részt, 
milyen a nyelvismeretük. A 44 könyvtárból össze
sen csaknem 1500 kérdőív (1432 db) gyűlt össze, 
ebből a szakkönyvtárakból 573, az egyetemi 
könyvtárakból 413, a főiskolaiakból 59 és a köz- 
művelődési könyvtárakból 387. A vizsgálat nem 
terjedt ki a városi, községi, munkahelyi és iskolai
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könyvtárakra, a megállapításaink tehát ezekre az 
intézményekre nem érvényesek. Valamennyi fel
keresett intézményben interjút készítettünk a ve
zetővel, esetleg a helyettesével, illetve egy-egy 
speciális területet jól ismerő munkatárssal (sze
mélyzeti vezető, számítógépes szakember, háló
zatért felelős személy stb.) A könyvtárakban 72 
interjú készült, a képző intézményekben 11, tehát 
összesen 83.

Szakem berel látottság

Iskolai végzettség, szakképzettség

A különböző beosztásúak iskolai végzettsé
gét tekintve megállapíthatjuk, hogy a felsőveze
tők között 7 olyan személyt találunk (11 %), akinek 
nincs egyetemi diplomája, csak főiskolai. A kö
zépvezetők között 84%-nak van egyetemi, 15%- 
nak főiskolai végzettsége. A beosztottaknál 35% 
egyetemi, ugyanennyi főiskolai és 28% középis
kolai végzettet találunk és vannak néhányan, 
akiknek nincs középiskolai végzettségük sem: 
3%-nak.

A szakkönyvtárakban a dolgozók felének 
egyetemi végzettsége van, és negyedének főis
kolai. A felsőoktatási intézetek könyvtáraiban 
kisebb az egyetemi diplomával rendelkezők ará
nya: 38%, és magasabb a főiskolai végzettségű
eké: 35%; a középiskolát végzettek is többen 
vannak valamivel: 25%. A megyei könyvtárakban 
a főiskolai végzettségűek dominálnak, (41%) 
majd az érettségizettek következnek (31%), és az 
egyetemi diplomával rendelkezők vannak a leg
kevesebben (27%).

Általános tapasztalat, hogy a diplomások ará
nyát nagyon sok helyen magasnak tartják. Sok 
olyan munkakörben foglalkoztatnak diplomást, 
amelyben elegendő lenne jól képzett könyvtár
technikust alkalmazni. A számítógépek terjedé
sével egyébként is sok munkafolyamat lerövidült. 
A diplomásoknak -  főleg az egyetemet végzet
teknek -  sokkal inkább irányítói, munkaszervezői 
feladatokat kellene ellátni. Gyakran abból a meg
fontolásból alkalmaznak diplomásokat, mert ők 
szükség esetén elvégzik a rutinmunkát is, míg a 
képzetlen munkatárs nem képes magasszintű 
feladatok ellátására. Másik magyarázó ok, hogy a

vezetők szeretik magukat túlbiztosítani: ha egy 
megüresedett állás betöltetlen marad, félő, hogy 
elveszítik.

Fontos mutatója a szakemberellátottságnak a 
legmagasabb könyvtáros szakképzettség is. Egy 
1993/94-ben lefolytatott országos vizsgálat1 so
rán az derült ki, hogy az összes megkérdezett 
13%-ának volt egyetemi szintű könyvtárosi szak- 
képzettsége, 32-nek főiskolai, 27%-nak közép
fokú és 28%-nak semmilyen. A most vizsgált 
könyvtárakban dolgozók 31 %-ának van egyetemi 
szakképzettsége, 19%-ának főiskolai, 31 %-ának 
középszintű és 20%-ának semmilyen sincs.

Ha csak a felsőoktatási intézeteket vetjük 
össze, akkor azt látjuk, hogy az egyetemi végzett
ség aránya 18-ról 21%-ra nőtt, a főiskolai 29-ről 
26-ra csökkent, a középfokú 24-ről 28-ra emelke
dett, végül a képzetlenek tábora 29-ről 26-ra 
csökkent. A néhány százalékos elmozdulásból 
arra lehet következtetni, hogy a felsőoktatási in
tézetek könyvtáraiban az utóbbi 10 évben nem 
történt jelentős változás a szakképzettség tekin
tetében. Ha az egyetemek könyvtárait külön ke
zeljük, akkor sem változik meg lényegesen ez a 
megállapításunk, míg ha a főiskolaiakat választ
juk le, akkor azt látjuk, hogy azokban az intézmé
nyekben inkább főiskolai szintű szakképzetteket 
találunk: a dolgozók 42%-át. (Főleg azokra a főis
kolákra jellemző, ahol könyvtárosképzés is folyik, 
hogy szinte csak a saját intézményükben végzet
teket alkalmaznak!)

Kiugró változásnak lehetünk tanúi viszont a 
szakkönyvtárak esetében, ahol az egyetemi 
szakdiplomával rendelkezők aránya eléri az 50%- 
ot! Ezekben az intézményekben nem szívesen al
kalmaznak főiskolai szakképzettségű dolgozókat, 
mert mindössze 7% az arányuk, míg a közép
szintű dolgozóknak 26, a szakképzetleneknek 
pedig 18%. A legrosszabb a szakemberellátott
ság a megyei könyvtárakban: az egyetemi szak
diplomások aránya csupán 15%, a főiskolai vég
zettségűeké 28%; a középszintűek uralják a 
mezőnyt 42%-kal, és 15% azoknak az aránya, 
akinek nincs szakképzettségük. Összefoglalva 
tehát azt állapíthatjuk meg, hogy az egyetemek 
könyvtáraiban szinte egyenletesen oszlanak meg 
a végzettségek a négy szint között, 21 és 28% 
közötti mezőben mozogva; a szakkönyvtárakban 
nagyon erős az egyetemet végzettek aránya, és 
szinte teljesen hiányoznak a főiskolai diplomások; 
a főiskolák könyvtáraiban viszont a diplomások 
nagy része főiskolát végzett. A megyei könyvtá-
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V idra Szabó Ferenc

1. sz. táblázat
A különböző beosztásúak könyvtáros szakképzettsége (fő)
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rakban a középszintű szakemberek vannak túl
súlyban, és egyetemi végzettségből van hiány.

Ma már könyvtárvezető szinte kizárólag 
egyetemi végzettséggel képzelhető el, a megkér
dezett felsőszintű vezetők közül ötöt találtunk, 
akinek csupán főiskolai végzettsége van. Hason
ló a helyzet a könyvtáros szakképzettség terüle
tén is. A megváltozott jogszabályok ezen a téren 
jelentős változást hoztak. Míg 10 évvel ezelőtt 
azért panaszkodtunk, hogy a felsőszintű vezetők 
közül csak 42%-nak volt egyetemi szakdiplomája, 
és 18%-nak nem volt semmilyen könyvtárosi 
szakképzettsége, addig ma a vizsgálatunkban 
résztvevő felsővezetők 67%-ának van egyetemi 
könyvtárosdiplomája, és 15%-ra csökkent azok
nak az aránya, akiknek semmilyen szakvégzett
ségük nincs.

Az 1.sz. táblázat alapján pontos képet rajzol
hatunk a különböző beosztásúak szakképzettsé
géről, hiszen nemcsak a szakképzettség fokát 
tüntetjük fel, hanem azt is, hogy milyen formában 
szerezték azt. Kitűnik, hogy a főiskolai szintű 
szakképzettséget szinte mindenki tanárképző fő
iskolán szerezte. Nem találtunk senkit, akinek az 
ún. komplex államvizsga alapján kiállított diploma 
lenne a legmagasabb szakképzettsége. Ezekben 
a könyvtárakban elenyésző azok száma is, akik 
valamilyen tanítóképző keretében tanultak voina. 
Bár arányuk nem magas, mégis figyelemreméltó 
az asszisztensképzőt végzettek jelenléte, és a 
legerősebben képviseltetik magukat a középszin
ten a szaktanfolyamot, illetve a könyvtárkezelői

2 . sz. táblázat
A felsőszintű vezetők legmagasabb iskolai vég 

zettsége és könyvtáros szakképzettsége

3. sz. táblázat
A középszintű vezetők legmagasabb iskolai vég 

zettsége és könyvtáros szakképzettsége
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4. sz. táblázat
A beosztottak legmagasabb iskolai végzettsége és könyvtáros szakképzettsége

tanfolyamot végzettek. Főleg a beosztottakra jel
lemző a kétpólusúság: fölül igen erős arányban 
az egyetemi és főiskolai diplomával rendelkezők 
vannak (az összes beosztott 38%-a), alul pedig a 
szaktanfolyamot vagy könyvtárkezelői tanfoiya- 
mot végzettek (24%), akikhez csatlakoznak ter
mészetesen azok, akiknek semmilyen végzett
ségük nincs (21%).

Az 2-4. sz. táblák még pontosabb áttekintést
adnak, hiszen nemcsak a legmagasabb könyv
táros szakképzettséget mutatják meg, hanem azt 
is, hogy azok milyen egyéb iskolai végzettséggel 
párosulnak.

A felsőszintű vezetők markáns csoportját az 
egyetemi szakdiplomával rendelkezők alkotják, 
ők 41-en vannak (az összes felsővezető 67%-a). 
Bár számszerűen csak kilencen vannak, mégis 
érdemes felfigyelnünk azokra, akiknek az egye
temi diplomájuk mellett nincs semmilyen könyv
táros szakképzettségük. A középvezetők között is 
az egyetemi szakképzettséggel rendelkezők 
uralják a mezőnyt, az összes középvezető 68%- 
át sorolhatjuk ide. A beosztottak között a legtöb
ben az egyetemi szakvégzettségűek vannak (az 
összes beosztott 20%-a), de csaknem ennyi 
azoknak az aránya is, akik a könyvtáros diplomát 
tanárképző főiskolán szerezték. (18%). Az alsó 
mezőben is két markáns csoportot figyelhetünk 
meg: egyrészt azokat, akiknek nincs semmilyen 
diplomájuk, viszont könyvtárkezelői tanfolyamot 
végeztek (11%), és azokat, akiknek egyetemi

diplomájuk van ugyan, de semmilyen könyvtáros 
végzettségük nincs (8%).

Ennek a kiemelt hat tipikus csoportnak a 
nyelvismeretét is érdemes szemügyre venni, bár 
a nyelvismeret kérdését később részletesen is 
tárgyaljuk. Az egyetemi szakvégzettségű felső
vezetők 41 fős csoportjában lévők közül 68%-nak 
van nyelvvizsgája, zömében felsőfokú. A kilenc 
fős egyetemi diplomával rendelkező, de szakkép
zetlen vezetőből hatnak felsőfokú nyelvvizsgája 
van, háromnak viszont nincs semmilyen. Az 55 
egyetemi végzettségű középvezető közül valami
vel kevesebbnek, 61%-nak van nyelvvizsgája, 
pontosan fele-fele arányban középfokú és felső
fokú. A 254 egyetemi szakdiplomás beosztott 
közül csak 33%-nak van nyelvvizsgája, szintén 
fele-fele arányban középfokú és felsőfokú. A 
tanárképző főiskolán diplomázott 229 főből vi
szont már csak 7%-nak van felsőfokú és 24%-nak 
középfokú nyelvvizsgája, összesen tehát 31 %- 
nak. A könyvtárkezelői végzettséggel rendelkező 
beosztottak közül pedig a 139-ből csupán tíznek 
(7%) van nyelvvizsgája, ebből négy főnek felső- 

. fokú, és hatnak középfokú. Erős a nyelvtudásuk 
azoknak a beosztottaknak, akiknek az egyetemi 
diplomájukhoz nem párosul szakvégzettség: a 
száz főből 49-nek felsőfokú nyelvvizsgája van, 
25-nek középfokú, és csak 26 olyan személyt 
találunk közöttük, akinek egyáltalán nincs nyelv
vizsgája. Vagyis ők azok, akiket a nyelvtudásuk 
miatt (is) alkalmaznak, akik egyéb szakterületen 
is jártasak.
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V idra  Szabó Ferenc

Fontos szakemberek

A diploma önmagában nem sokat ér! - ebben 
a kérdésben teljes volt az egyetértés. Leginkább 
azokból a szakemberekből van hiány, akik rugal
masak, gyorsan tanulnak meg új dolgokat, akik 
tudnak reagálni a környezet változó kihívásaira.

Általános tendencia, hogy nagy a kereslet 
“kemény tudású” szakemberekre (nyelv, számító
gép, “tisztességes” szakma), és nagyon sok mun
kakörben nincs igazán szükség könyvtárosi is
meretekre. “Nem hagyományos könyvtárosok 
kellenek, hanem olyanok, akik nyelveket tudnak 
és eligazodnak a hálózatban, a különböző adat
bázisokban!” - fogalmazta meg az egyik szak- 
könyvtár vezetője és mivel az általa felvázolt kép 
tipikusnak mondható, érdemes hosszabban idéz
ni a szavait:

“Annak ellenére, hogy az országban munka- 
nélküliség van, ha könyvtárost keresek, nem talá
lok. A szakmában nincsen olyan munkakör, amire 
embert lehetne találni, legyen az osztályozó, cím
leíró, vagy akár raktáros. Ha ritkán akad, azt nem 
tudjuk megfizetni. Nem érzékelhető a könyvtáros- 
képzés. Itt soha nem lehet embert találni, aki friss 
diplomával el szeretne helyezkedni. Minden év
ben felhívom a tanszéket, de még soha nem sike
rült embert szereznem. Nekem korszerű könyv
tárosokra lenne szükségem! Minden könyvtárat 
két téma érdekel: a fejlesztés és a működtetés. 
Akik a fejlesztésben profik, azok megfizethetetle
nek. Ilyen ember néhány van, de azokat nem le
het megtalálni. Nekem is van néhány 

dően magas képességű és képzettségű munka
társam, kész csoda, hogy itt vannak, és nem 
mentek el. Ezek speciális lelkivilágú emberek, 
úgy összenőttek az intézménnyel, hogy nem 
akarnak elmenni.

A megoldás kulcsa a magasabb bér lenne, és 
egy rendes képzési rendszer. Kellenének külföldi 
képzési lehetőségek -  de hogy ez nincs, az sem 
teljesen igaz. Kaptam egyszer egy francia ösztön
díjat, az egész könyvtárban nem találtam egy em
bert, aki elment volna. Végigtelefonáltam az ösz- 
szes könyvtárat, végre találtam valakit, aki meg
tette azt a szívességet, hogy elment Párizsba. 
Amikor visszajött, pár hónap múlva átment dol
gozni az idegenforgalomba.

Egy-két szelep működik. Egy nagyon jó mun
kaerőt úgy tudok megtartani, ha kap lehetőséget, 
hogy részt vegyen külföldi szakképzésen, és ha

három hónap alatt megkeresi az egész évi jöve
delmét, akkor a fennmaradó időben hajlandó itt 
dolgozni. Ilyen céget máshol nem talál, én meg 
örülök, hogy a munkaereje egyharmadát meg
kapom.

Ide nem hagyományos könyvtárosok kelle
nek! Vegyük a referens munkát: kitűnően kell tud
nia nyelveket, ismernie kell a távközlési módokat, 
hálózatban kell tudni dolgoznia, adatbázisokat 
kell használnia. Ha korszerű tudású embert sze
retnék, az egyetemről nem kapok, mert a modern 
nagyobb könyvtárak jóval előbb tartanak, mint a 
tanszék, amely kullog a dolgok után. Olyan típusú 
embert, mint amilyen a fejlesztésben kell, olyat a 
tanszék nekem nem tud produkálni!

Külső forrásokkal van lehetőségem arra, 
hogy “megcsináljak” egy embert, de ha ez tényleg 
sikerül, akkor nem tudom megtartani. Ennek el
lenére van egy réteg, amelyik beletörődött abba, 
hogy ugyanabban a könyvtárban éli le az életét. 
Ez a réteg, amelyik nálunk dolgozik, nem butább, 
mint a nyugati könyvtárosok, több dologhoz ért, 
nyitottabb, de a részterületeket azok ismerik job
ban. Azoknak nem kell másra figyelniük, csak a 
saját kis részterületükre, nem kell lesniük a tetőt, 
hogy beázik-e. "

A szakkönyvtárak és a felsőoktatási intézetek 
könyvtárainak fontos igénye, hogy a könyvtáros 
szakképzettségen túl a könyvtár profiljának meg
felelő szakirányú végzettséggel is rendelkezze
nek legalább néhányan. Ezt az igényt olykor meg
lehetősen nehezen lehet teljesíteni: orvos- 
egyetemi könyvtárban nem találni orvosi diplomá
val rendelkező könyvtárost, de ugyanilyen nehéz 
közgazdászt vagy jogászt találni.

Ilyen szempontból a legrosszabb helyzetben 
a műszaki, kereskedelmi, pénzügyi főiskolák van
nak, valamint a gyógypedagógiai főiskola: ezek
ben az intézményekben nincs egyetlen olyan 
munkatárs sem, akinek a szakképzettsége meg
egyezne az iskola profiljával. A Képzőművészeti 
Főiskolán az öt könyvtárosból van egy művészet
történet-könyvtár szakos, a Zeneművészetin vi
szont a 16 főből kettőnek van zeneművészeti 
főiskolai végzettsége, és két főnek magyar-ének 
szakos tanárképző főiskolai. Az agrártudományi 
egyetemek közül a gödöllőin találunk négy hely
ben végzett szakembert, akik közül az egyik el
végezte az ELTE-n az informatika kiegészítő' 
szakot is. A debreceni agráregyetemen két agrár
végzettségű munkatárs van, mindketten a KLTE 
informatikus-könyvtáros szakán is végeztek. Az
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Országos Mezőgazdasági Könyvtár 20 dolgozója 
közül egy fő végzett biológia szakon tanárképző 
főiskolán, egy másik pedig a Kertészeti Egyete
men tanult. A vizsgált orvosegyetemeken termé
szetszerűen nem találtunk orvosi végzettségű 
munkatársakat, ők a szakirányú képzést az 1, il
letve 3 éves orvosi szakkönyvtáros továbbkép
zéseken kapták meg. A legjobbnak tűnik a hely
zet a Műszaki Egyetemen, ahol a 67 dolgozóból 
tizenegyen végeztek a helyi egyetemen, ketten 
az ELTE matematika-fizika szakán, egy fő tanár
képzőben matematika-rajz szakon, és egy fő az 
ELTE-n kémia-könyvtár szakon.

A közkönyvtárak különösen nehéz helyzet
ben vannak, hiszen nehezebben jutnak anyagi 
forrásokhoz, ráadásul velük szemben az olvasók 
differenciáltabb igényeket támasztanak. A felső- 
oktatásban résztvevő fiatalok -  éppen a rossz 
könyvtári ellátás miatt -  nagyrészt ezekben az in
tézményekben szerzik be a kötelező olvasmá
nyokat. A közkönyvtárakkal szemben él még a 
hagyományos igény is: bizonyos szociális funk
ciók felvállalása, az olvasókkal való jó kontaktus 
fenntartása: “Én pillanatnyilag azt a típust hiányo
lom, amelyik a klasszikus műveltséggel bíró, 
tájékozott könyvtáros típusa, amelyik a könyvtári 
segédleteket, eszközöket nagyon magas szinten 
ismeri és kezeli, ugyanakkor amelyik az olvasók
kal jó kontaktust teremt, és nagyon vigyáz arra, 
hogy a gépek okozta sokk, az elszemélytele
nedés veszélye feloldódjon az olvasóban.” 
(Megyei könyvtár munkatársa.)

Számítógépes ismeretek, nyelvtudás

Mint az eddigiekből kiderült, az igények a 
nyelvtudás, a számítógépes ismeretek, illetve a 
jól hasznosítható egyéb ismeretek környékén 
kristályosodnak ki.

A számítógépes ismeretek fontosságát senki 
nem vetette el, a 72 interjúból 33 foglalkozik vele 
érdemben; többségük elégedetlen a dolgozók 
számítógépes tudásával. “Az idősek nem szíve
sen ülnek oda” -  mondta egy főiskolai könyv
táros. Mások úgy fogalmaztak, hogy soha, senki
ben nem volt ellenállás; legalább affinitása min
denkinek volt; szükség lenne rá, de nincs, aki 
megszervezze a tanfolyamot. Vagyis megérezték

az idők szavát, átérezték, hogy számítógép nélkül 
nincs könyvtár.

Zömében teljesen váratlanul érte a könyv
tárakat a technikai változás, és sok helyen kellő 
irányítás, tájékoztatás nélkül vágtak bele a gépe
sítésbe. “A folyamatot nem tervezték, hanem egy
szer csak észrevették, hogy lejátszódott!” -  
mondta az egyik egyetemi könyvtár igazgatója. A 
régi, hagyományos tájékoztatáshoz értő emberek 
lassan nyugdíjba mentek, helyettük számítás- 
technikai végzettségűeket vettek fel. A számító- 
gépes szakemberek nem eléggé könyvtárosok, a 
könyvtárosok nem értenek igazán a számítógé
pekhez -  fogalmaztak többen, főleg a szakkönyv
tárak és az egyetemi könyvtárak dolgozói közül. 
Olyan nincs, aki könyvtárosként számítógépes - 
rímelt erre még néhány megállapítás.

“Nálunk kettős feladatnak kell megfelelni. Az 
egyik, hogy üzemeltetni kellene a gépeket, a má
sik, hogy a könyvtárosokat kellene betanítani a 
szoftverhasználatra. Akit én erre elképzelek, az 
egy kicsit hardveres, egy kicsit szoftveres, meg
áldva nagy adag pedagógiai hajlandósággal és 
türelemmel, azért, hogy a könyvtárosokat is és a 
gépeket is egyaránt gondozni tudja.” (Megyei 
könyvtár igazgatója.)

A szakemberek tekintetében tehát nem a 
számítógépektől való idegenkedés a gond, az 
alapszintű gépkezelés könnyen megtanulható, 
hanem az, hogy magasabb szinten képzett szak
emberek -  fejlesztő mérnökök, rendszergazdák, 
hardveresek nehezen illeszthetők a könyvtári 
struktúrába. Ennek egyik oka, mint a korábbiak
ból kiderült, hogy kevés a könyvtárak nyelvén értő 
számítógépes, a másik ok -  mint annyiszor 
máskor -  az anyagiakban keresendő. A legtöbb 
intézményben akkor sem tudnának megfizetni 
egy profit, ha lenne rá pénzük, mert olyan bér- 
feszültség teremtődne, amit az intézmény nem 
bírna elviselni.

Hasonlóan elszomorító a helyzet a nyelvtu
dás területén. Elengedhetetlen, nagyon fontos 
szempont, rosszul állunk ezen a téren -  hallottuk 
a legkülönbözőbb helyszíneken. “A folyóiratos 
nem tudja lefordítani a folyóiratok címét.” “Ha tud 
nyelveket, akkor sem fizethetek neki.” Az egyik 
egyetem könyvtárában arról panaszkodtak, hogy 
jó néhány munkatársuknak hozzájárultak a 
nyelvtanulásához, akik azután valamennyien el
mentek. Egy másik könyvtárban azt hallottuk, 
hogy senkit nem engedhetnek nyelvet tanulni,
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mert egyik kollégájuk főiskolára jár, és több to
vábbtanulót nem bírnának el.

“Van egy informatikus-könyvtár szakos hall
gatónk, ő kicsit már tud angolul, korábban senki 
nem tudott nyelveket. Két kollégánknak van 
passzív nyelvtudása, de ha valaki véletlenül jön 
hozzánk, nem tudnak vele beszélgetni. Nagyon 
rosszul állunk, sem angol, sem német... Próbál
koztunk belső nyelvtanfolyammal, de abbama
radt, meghalt, nem volt kellően inspiráló...” 
(Megyei könyvtár igazgatója.)

Az egyik nagyhírű egyetemi könyvtárban ha
sonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ott jó 
néhány embernek van nyelvvizsgája, de beszélni 
egyikük sem tud. “Ha jön egy német vendég, ak
kor az öt német szakos közül egy se meri vállalni. 
Voltak, akik csak azért merték behozni a bizo
nyítványukat, mert megígértük nekik, hogy csak a 
fizetésben fog megmutatkozni, de ha jön egy 
orosz vendég, nem kell tolmácsolni.

A nyelvtudás passzivitása máshol is előkerült, 
nemcsak a külföldi vendégek, hanem a külföldi 
diákok miatt is. Nem nagyon növeli a könyvtárak 
presztízsét, ha még a leggyakoribb világnyelve
ken sem lehet kommunikálni senkivel.

A nyelvtudással a kérdőíves vizsgálat során 
is foglalkoztunk. A közép- és felsőfokú nyelvvizs
gát, valamint a nyelvszakos diplomát fogadtuk el, 
és az ír-olvas-beszél típusú válaszokat nem. A 
válaszokat először öt kategóriában dolgoztuk fel, 
de az értelmezés során kiderült, hogy egyes kate
góriákban nagyon kevés elemszám került, ezért 
háromra csökkentettük a számukat. Az elsőbe 
azok kerültek, akiknek felsősokú nyelvvizsgájuk 
van, vagy nyelvszakosok, a másodikba azok, akik
nek csak középfokú, a harmadikba pedig azok, 
akiknek egyik sem. (A korábbi felosztás szerint a 
nyelvvizsgák számát is figyelembe vettük.)

Mint várható volt, a legmagasabb nyelvis
merettel a felsőszintű vezetők rendelkeznek, fel
sőfokú nyelvvizsgája 40 százalékuknak van, kö
zépfokú pedig 33%-nak. Ugyanezek az arányok a 
középvezetőknél: 35 és 26%, a beosztottaknál 
viszont 16, illetve 20%. Meghatározó a nyelvtu
dás szempontjából az iskolai végzettség is: az 
egyetemet végzettek 35%-a rendelkezik felső
fokú nyelvtudással, 27%-a pedig középszintűvel; 
a főiskolai végzettségűeknél ezek az arányok: 23, 
illetve 22%; a középiskolát végzetteknél pedig 3 
és 10%.

A könyvtáros szakképzettség határozza meg 
leginkább a nyelvtudás szintjét: az egyetemi

szakképzettségűek 26%-ának van felsőszintű 
nyelvismerete és 27%-ának középfokú; a főisko
lai végzettségűeknél ezek az arányok: 10 és 
26%; a középszintűeknél 7 és 15%; végül a kép
zettséggel nem rendelkezőknél 11 és 8%.

A nyelvtudás megoszlását szemléletesebben 
mutatja, ha azokat emeljük ki, akiknek egyáltalán 
nincs nyelvvizsgájuk: a felsővezetők 33%-a, a 
középvezetők 40%-a, a beosztottak 65%-a tar
tozik ide. Az egyetemi diplomával rendelkezők 
38%-ának nincs nyelvvizsgája, a főiskolai vég
zettségűek 69%-ának, a középiskolát végzettek
nek pedig a 87%-ának. Végül a könyvtáros szak- 
képzettség szempontjából: az egyetemi könyv
táros szakképzettek 46%-ának nincs nyelvvizs
gája, a főiskolai szakképzettségűek 63%-ának, a 
középszintűek 78%-ának és a szakképzetlenek 
81%-ának.

A nyelvtudás szintjének eltéréseit még egy 
szempontból vizsgáltuk: az életkor függvénye
ként. Arra számítottunk, hogy a nemrég végzett 
fiataloknak -  a képzés korszerűsödésével pár
huzamosan -  magasabb szintű nyelvismerete 
van, mint az idősebbeknek. Ezzel szemben az 
derült ki, hogy az életkor előrehaladtával egyenes 
arányban emelkedik a nyelvismerettel rendelke
zők aránya is. Különösen szembetűnő ez a jelen
ség a felsőfokú nyelvismerettel rendelkezők ese
tében, ahol korcsoportonként ugrik a nyelvet tu
dók aránya: a 21-30 évesek 11%-ától az 55-60 
évesek 29%-áig, nem is beszélve a 61 éven felü
liek 47%-áról! A középszintű nyelvtudással bírók 
tábora is nő az életkorral, de ott az 55. évnél meg
torpan a növekedés -  valószínűleg a nyugdíjba 
vonuló nők “viszik magukkal” a nyelvismeretet is. 
Érdemes kiemelni, hogy a derékhadat adó, legna
gyobb létszámú korcsoportban (a 31 és 50 év kö
zöttieknél), a megkérdezettek 18%-ának van fel
sőfokú nyelvvizsgája és 21%-nak középfokú. .

A képzés strukturális és tartalmi problémái

Rendet kellene teremteni...!

A strukturális kérdéseket vizsgálva alapvető 
problémaként említhetjük, hogy a korábbi egy
értelmű képzési szisztéma felbomlott, a helyzet 
kuszává, áttekinthetetlenné vált. A korábbi rend
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szer, amelyet az alapfokú, középfokú, valamint a 
főiskolai és egyetemi képzés jellemzett, a tanító
képzők felsőszintűvé válásával összekuszálódott
-  mint ahogyan ezt többen felvetették. Az asz- 
szisztensképzés megjelenése valós igényt elégí
tett ki, mely szerint szükség volt nagyszámú, 
alapos szakmai ismeretekkel rendelkező közép
szintű szakemberre. A problémát az jelentette, 
hogy nem alkalmazkodott a meglévő struktúrá
hoz, hanem elindítói arra számítottak, hogy majd 
a rendszer igazodik hozzájuk. Az asszisztenskép
zéssel most nem kívánunk részletesen foglalkoz
ni, hiszen a véleménykülönbségek közismertek, 
több konferencián megvitatták, számos cikk látott 
napvilágot ez ügyben/5

Egyébként is bonyolult a helyzet, hiszen -  az 
autonómiára hivatkozva -  bármelyik felsőfokú 
tanintézet képezhet könyvtárosokat, anélkül, 
hogy a kellő feltételek meglennének. Sok helyen 
üzletet jelent könyvtárosokat képezni -  anélkül 
indítanak kurzusokat, hogy előtte bárki felmérné, 
szükség van-e rájuk, vagy nincs. Sajátos helyet 
foglalnak el a képzésben a tanítóképzők is. A 
könyvtári szakkollégium nem épült be a képzési 
rendszerbe, a végzettekkel a könyvtárügyi veze
tés nem számolt, holott alkalmasak lennének 
kisebb községekben -  tanítói munkájuk mellett -  
a közös iskolai és községi könyvtár irányítására, 
önálló iskolai könyvtár esetében annak a vezeté
sére, nagyobb közművelődési könyvtárakban a 
gyermekkönyvtárakban való munkavégzésre stb. 
Néhány éve több tanítóképző intézet a tanítói 
szak mellett önálló könyvtáros szakot indított, 
négyéves időtartamban, körülbelül olyan időke
retben, óraszámban, mint a tanárképző főiskolá
kon. Problémát jelent viszont, hogy az egyetem 
nem teszi lehetővé a tanítóképzőben végzettek
nek a kiegészítő szakon való továbbtanulást.3

A kérdezettek egyetértettek abban, hogy tö
megképzés indult be, kontrollálatlan szakmai 
színvonalon, tervezés nélküli létszámban. “Bol
dog-boldogtalan indít képzést” -  fogalmazott 
egyik interjúalanyunk. “A képzés nagyon eklek
tikus” -  mondta egy megyei könyvtár igazgatója.
-  “Nem lehet látni az elejét és a végét. Össze
vissza lehet képesítéseket szerezni itt, ott, amott, 
de nem lehet biztos abban a szakma, hogy a 
kiadott bizonyítvány mit ér.

Megindult a harc a potencionális jelöltekért, 
amiből következik, hogy különböző érdekek üt
köznek egymással. A szakma teli van presz

tízsharcokkal, egyéni érdekek, magánindulatok 
uralják a mezőnyt. “Óriási érdekellentétek feszül
nek a háttérben. Ezt nagyon negatívnak tartom és 
nagyon kétségbeejtőnek, mert arról van szó, 
hogy a könyvtárak nagyon nehéz helyzetben van
nak, a jövőjük kerül veszélybe, és most kellene 
összefogni, hogy a legkevesebb energia beveté
sével, a tudás összpontosításával, a jó szerve
zettséggel és a megfelelő forma kitalálásával 
megteremthessük a lehetőségeket, és nem lenne 
szabad személyes problémákon elcsúszni.” 
(Egyetemi könyvtár vezetője)

A képzés területén mutatkozó kaotikus álla
potokért a kérdezettek egyértelműen a megfelelő 
koordináció hiányát említették. A megkérdezettek 
a mindennapi munkájuk során nem érzékelik, 
hogy van minisztérium, van KMK, mert nem kap
nak tőlük segítséget. A képzés koordinálása a két 
intézmény feladata lenne -  vélik. Kellene egy irá
nyító testület, amelyik elfogadtatja azokat a leg
fontosabb elveket, amelyek a képzés érdekeit 
képviselik, és azután ellenőrzi, megköveteli a 
végrehajtást. “Valakinek, valahol előbbre kellene 
tartani” -  fogalmazott egy főiskolai könyvtár igaz
gatója.

Az iskolarendszeren belüli, illetve kívüli kép
zésről megoszlottak a vélemények. A vélemény- 
nyilvánítók körülbelül egyharmada fogalmazott 
úgy, hogy a forma mindegy, inkább a tartalom a 
lényeg; csaknem felük voksolt amellett, hogy 
inkább iskolarendszeren belül folyjon a képzés, 
míg a fennmaradó hányad csak bizonyos feltéte
lek megléte esetén tudja elképzelni az iskola- 
rendszeren kívüli képzést.

A jól megszervezett, tematikailag jól felépített 
iskolarendszeren kívüli képzés és továbbképzés 
sokszor többet nyújt, mint az iskolarendszeren 
belüli; nagy hátránya viszont, hogy nem ad vég
zettséget. Jó példa erre az egyik egyetemi könyv
tár vezetőjének esete: “Tavaly fejeztem be a 
KMK-ban az informatikus-könyvtáros szakot. 
Teljesen egyforma tananyaggal, tematikával dol
goztunk, mint a Kossuth Egyetem KMK-ba kihe
lyezett humáninformatikus tagozata. Ugyanazo
kat az előadásokat hallgattuk, ugyanakkor vizs
gáztunk, ugyanazoknál az embereknél. Minden 
párhuzamosan folyt. Ennek ellenére a második 
év elején tudtam meg, hogy kapunk ugyan bizo
nyítványt, aminek az elbírálása teljesen szubjek
tív. Tehát a fenntartóra van bízva, hogy elfogadja-e, 
vagy nem. Állami oklevelet nem kapunk.”

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 243



V idra S zabó Ferenc

Az iskolarendszeren kívüli képzést ellenzők 
táborából idézzük egy másik egyetem könyvtár- 
vezetőjének a véleményét:

“A képzés az iskola feladata, mert tanítani is 
meg kell tanulni. Mutassanak nekem olyan he
lyet, ahol egyetemen vagy főiskolán kívül képez
nek magyar tanárt, orvost vagy bányamérnököt! 
Ezeket a komolytalan dolgokat meg kellene fe
gyelmezni!”

Ehhez a témához kapcsolódik a hallgatói lét
szám kérdése is. Nemcsak a képzőhelyeket tartja 
soknak a megkérdezettek zöme, hanem a kép
zettek létszámát is. Alapvető hiba, hogy nem a 
szükséglet, hanem a képző intézmény dönti el, 
hogy hány embert vegyenek fel. Többen java
solták, hogy kevesebb intézménybe kellene kon
centrálni a szakembereket, hiszen jó néhány kép
ző intézmény küzd szakembergondokkal.

Arra is tettünk kísérletet, hogy a könyvtár- 
vezetőkkel megbecsültessük azt, hogy milyen 
lesz a szakemberigényük. Be kell ismernünk, 
hogy próbálkozásunk kudarcba fulladt. Azt még 
csak meg tudták fogalmazni, hogy jelenleg milyen 
szakemberek hiányoznak, de a jövőbeni igénye
ket nem tudták felmérni. Egy megyei könyvtár 
igazgatójának szavaival: “Nehéz prognosztizálni, 
hogy öt év múlva milyen társadalmi környezetben 
lesz a szakma, milyen felvevőpiaca, milyen anya
gi kondíciói tesznek és milyen szakemberekre 
lesz szükség. Hol van az a képzés, vagy hol van 
az a társadalom, amelyik meg tudja mondani, 
hogy öt év múlva milyen könyvtáros kell, hány 
könyvtáros kell?”

A létszámigénynél mindenképpen különbsé
get kell tennünk a vágyálmok és a realitás között. 
“Az ideális létszámról azért nem gondolkodtunk, 
mert teljesen reménytelen a helyzet. Két okból is: 
egyrészt státusz terén, de reménytelen olyan 
szempontból is, hogy ha most kapnék három 
munkatársat, nem tudnám hová leültetni, mert 
nincs helyünk. Az egész könyvtár a topográfiai 
helyzeténél fogva meghatározott és nem bővít
hető.” (Főiskolai könyvtár vezetője)

Egy 1989-es felmérés szerint évfolyamon
ként egyetemi szinten 100 fő, főiskolai szinten 
160 főre lett volna igény.4 Nem tudom, milyen 
módszerrel történt az igényszint megállapítása, 
hogyan lehetett kiszűrni olyan tényezőket, hogy 
például a végzetteknek hány százaléka helyezke
dik el könyvtárban; a könyvtárosok közül hányán 
mennek GYES-re, hányán kapnak külföldi ösz
töndíjat, hányán változtatnak időközben munka

helyet, hányán dolgoznak a nyugdíjkorhatár elé
rése után stb.

“Nagyon nehéz megbecsülni, hiszen attól is 
függ, hogy a társadalmi igények milyen mérték
ben fokozódnak. Ha jelentősen nem emelkedik a 
könyvtárak forgalma, akkor szerintem 10 év múl
va is a jelenlegi létszámmal lehet menni. A gépe
sítés legalább öt évig nem jelent megtakarítást, 
hiszen amíg az új rendszerbe átkerülnek az ada
tok, az többlet munkaerőt igényel. El kell telnie öt 
vagy tíz évnek ahhoz, hogy egy sor manuális 
munkát végző embernek nem lesz kenyere. Te
hát én lényeges növekedésre országos szinten 
nem tudok számítani, még derűs jövőképet figye
lembe véve sem. Nem derűs jövőképet figye
lembe véve drasztikus csökkenés is elképzelhető, 
főleg a közművelődési területen.” (Megyei könyv
tár igazgatója)

Tagozat, szakpárosítás

A nappali-esti-levelező tagozat problémakö
réhez csaknem minden megkérdezett hozzászólt. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a vélemények igen el
térőek voltak. Általában a nappali képzés elsődle
gességét emelték ki, a tartalmasabb tudás miatt, 
de ezzel az érvvel szembeállították, hogy a nap
palin végzettek jelentős hányada nem könyvtá
rosként helyezkedik el. (Ugyanez az érv ismétlő
dik majd az egyszakos-többszakos dilemmánál is.)

A válaszadók egy része (7 fő) nem tartja meg- 
vetendőnek az esti-levelező képzést, véleményük 
szerint szükség van rá; nem látnak különbséget a 
nappalival szemben; úgy vélik, hogy mindent meg 
lehet tanulni levelező képzés keretében; nem a 
formát tartják lényegesnek, hanem a tartalmat. 
Volt, aki úgy fogalmazott, hogy nagyon hiányzik a 
kétszakos levelező képzés, éppen azért, mert 
egyes könyvtárakba nem jelentkeznek nappalin 
végzettek, és a szakemberhiányt csak levelező- 
sökkel lehet megoldani. (Ez az érv főleg vidéki 
közművelődési könyvtárakban hangzott el.) Két 
válaszadónk kifejezetten úgy fogalmazott, hogy 
nagyon fontos lenne a levelező képzés fejleszté
se. (Mindketten ugyanannak a megyei könyvtár
nak a munkatársai.)

Egyikük -  az igazgató -  azzal érvelt, hogy 
munka közben derül ki, hogy ki az alkalmas. A 
főiskoláról kikerülő fiatalok -  még a jószándékú- 
ak, jó eredménnyel végzettek is - teljesen kez-
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dők. “Az információs irodában dolgozik egy kis
lány, teljesen tipikus példa. Rendkívül rendes, 
jóindulatú, igyekvő, de az égvilágon semmilyen 
gyakorlati ismerete nincs. Nem ismeri a körülöt
tünk lévő társadalmi környezetet. Ha megkérde
zel egy főiskolát végzett könyvtárost, hogy a 
megyei önkormányzat hogy néz ki, fogalma sem 
lesz róla. ”

Szintén ketten voltak, akik úgy vélték, azért 
célszerűbb az esti-levelező képzés, mert a gya
korlati idő alatt a hallgatók olyan problémákkal 
találkoznak, amelyekre az oktatás során rákér
dezhetnek, tehát az elméletben tanultakat azon
nal fel tudják használni, illetve kapcsolni tudják a 
konkrét gyakorlathoz. Ugyanez fogalmazódott 
meg a másik oldalról is: az egyik szakkönyvtár 
munkatársa szerint igaz, hogy a nappali tagoza
tos hallgató egész nap szakemberek között van, 
de a tanultak a levegőben lógnak, nem tudják 
semmihez kötni azokat.

Ehhez a táborhoz csatlakoznak azok is, akik 
a nappali képzést bírálják, egyrészt azért, mert a 
nappalin végzettek elhagyják a pályát, másrészt 
mert elkényelmesednek, hiszen mindent a szá
jukba rágnak, megmondják, hogy minek hol kell 
utánanézni. Egy főiskolai könyvtár vezetője úgy 
fogalmazott, hogy a nappalisok kifejezetten üveg
burában élnek. “Jártak már nálam nappalisok 
gyakorlaton. Nem voltam megelégedve velük, 
mert lehet, hogy nagyon tudnak címleírni, vagy 
nagyon alapos bibliográfiai ismereteik vannak, de 
nem voltak eléggé felkészülve arra, hogy a 
másikkal együtt dolgozzanak. Hiányzott belőlük a 
kapcsolat teremtése a munkához, hogy valamit 
úgy tudjanak átadni a másiknak, hogy azt én 
biztosan megcsináltam, nem kell ellenőrizni. A 
könyvtárosi munka sokkal inkább igényli azt, 
hogy másokkal kapcsolatot tartsunk. Nagyon kell 
ismernünk egymás feladatát, s az egésznek úgy 
kell működnie, mint egy kamarazenekarnak. 
Hogy ha nem számíthatok a másik biztos belépé
sére, akkor az egész dolog fals. Úgy érzem, hogy 
a nappalisokat erre nem készítik fel. Nem tudom, 
hogy mennyit tanulnak szociológiát vagy munka
pszichológiát, de több gyakorlatot kellene beépí
teni az életükbe!”

Ha az eddigiekhez hozzávesszük azt a 
három személyt is, akik úgy fogalmaztak, hogy 
mindkét formát meg kellene tartani, de színvona
lasan, valamint azt a véleményt, amely szerint a 
nappali képzés sokféle munkakörre készít fel, de 
felszínesen, akkor láthatjuk, hogy az esti-levelező

tagozatot támogatók, vagy legalábbis megenge- 
dők tábora igen népes, a témáról véleményt alko
tóknak a fele (62 főből 34).

Mivel érvel a másik fél, azok, akik egyértelmű
en a nappali képzést szorgalmazzák?

A levelező képzést többen is azért utasítják 
el, mert sokan a rossz tanulmányi eredményük 
miatt jelentkeznek (nappalira nem vették fel őket), 
illetve mert felszínes tudást kapnak. Sokan fogal
mazták meg (9 fő), hogy az első diplomának min
denképpen nappalinak kellene lennie, és a má
soddiploma megszerzése történhetne esti vagy 
levelező formában.

A nappali képzés elsődlegessége mellett ér
velők főleg az értelmiségivé válás folyamatának 
fontosságát emelik ki, vagyis a diákévek szemé
lyiségformáló erejét. Szemléletesen mesél erről 
az egyik egyetemi könyvtár igazgatóhelyettese: 
“Az egyetemhez nemcsak az tartozik hozzá, hogy 
betanulok adatokat, vagy ismereteket elsajátítok, 
hanem a légkör is. Az, hogy valaki tizennyolc éve
sen bekerül egy intellektuális légkörbe, ahol meg
tanul magas szinten beszélni, társalkodni em
berekkel, hall ilyen-olyan problémákról, tehát 
kémikus létére összetalálkozik meteorológussal, 
vagy egy francia szakossal, és megtanulja azt, 
hogy más is létezik. Sokkal szélesebb látókörrel 
jön ki az, aki négy vagy öt évig járt oda, még ak
kor is, ha a felét ellinkeskedte, mint az, aki érett
ségi után beáll ide dolgozni, és estin vagy levele
zőn úgy végzi el az egyetemet, hogy azzal a lég
körrel nem ismerkedett meg. Az ember egyetemi 
élményei nem a tanulásból állnak, hanem a bará
tokból, tanárokból, balhékból tevődnek össze.”

A képző intézmények egyértelműen a nappali 
képzést szorgalmazzák. A korábbi kétszakos 
levelezőképzés megszűnt, néhány intézményben 
azonban -  a másoddiplomás képzés mellett -  
újra indítottak egyszakos levelező évfolyamokat. 
Ennek oka a társadalmi nyomásban keresendő: a 
közalkalmazotti törvény hatására nagyon meg
nőtt azoknak a száma, akiknek fontossá vált a 
könyvtáros diploma megszerzése. Néhány év el
teltével alighanem végleg megszűnik ez a forma, 
amelyet egyébként is mostohagyermekként ke
zelnek sok helyen, vagy éppen -  a tandíj le
hetősége miatt -  pénzbeszerzési forrásnak, a 
nappali tagozat működtetését megoldó jövede
lemnek.

Viszonylag kevesen szavaztak az egyszakos 
képzésre. Véleményüket leginkább azzal a közis
mert indokkal támasztják alá, hogy a kétszakos
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könyvtárosok más pályán helyezkednek el, főleg 
akkor, ha a másik szak valamilyen keresett tudást 
ad, például nyelvismeretet vagy matematikai tu
dást. Az így gondolkodók a könyvtárosokat szinte 
erőszakkal akarnák kényszeríteni, hogy a pályán 
maradjanak, vagyis azt szeretnék elérni, hogy ne 
értsenek semmi máshoz. A többiek lényegében 
azt javasolják, hogy egyszakos képzés legyen, de 
szakon belüli specializációval, tehát az általános 
könyvtárszak párosuljon vagy egészüljön ki vala
milyen egyedi képzéssel, pl. iskolai, közművelő
dési specializációval, esetleg nyelvvel, számító- 
gépes ismeretekkel. (Hasonlóan képzelik el, mint 
pl. az orvosok esetében.) Véleményük szerint a 
könyvtárosnak nagyon műveltnek kell lenni, és 
ezt a műveltséget csak akkor lehet megszerezni, 
ha nem kell megosztani az energiát két tudomány 
között.

A népesebb tábor tagjai viszont a két- vagy 
több szakos képzés mellett állnak. Volt, aki úgy 
fogalmazott, hogy a könyvtártudomány nem igazi 
tudomány. Egy másik vélemény szerint: “A csak 
könyvtáros végzettségű nagyon jó technikai em
ber lehet, de nincs rálátása, nem tudja átérezni a 
kutatásnak a folyamatát. Ráadásul nekem az a 
tapasztalatom, hogy az egész könyvtárosi folya
matot másként fogja fel egy természettudomá
nyos gondolkodású ember. Jobban lehet velük 
haladni, okosabbak, logikusabbak, egészen más
ként fogják meg a kérdést, nem ködösítenek, 
nem misztifikálnak, egyből nekiszaladnak a kér
dés megoldásának.”

A kérdésre adott válaszokat úgy lehetné sum
mázni, hogy a többség a két- vagy többszakos 
képzést tartja jónak, ráadásul nem csak humán 
tárgyakkal párosítva, hanem minél színesebb 
kombinációkban. Különösen előnyösnek tartják a 
könyvtár-informatika-nyelv összetételű képzést, 
mint ahogyan arról a szakemberellátottságról 
szóló fejezetben részletesen szóltunk!

Alap -  közép -  felsőfok

E kérdés lényegét tekintve egyetértettek a 
megkérdezett szakemberek. Egyrészt azt vallot
ták, hogy jól el kellene különíteni a különböző 
szinteket, másrészt pedig a különböző szinteknek 
egymásra kellene épülniük.

A szintek elkülönülését úgy értelmezik, hogy 
a főiskolai és egyetemi képzést jobban el kellene 
választani az alapszintű vagy középszintű kép
zéstől. Az alap- és középszintű képzésnek meg 
kellene maradni a betanított munkás, szakmun
kás szinten, nem lenne szabad összekeverni a 
főiskolai, egyetemi szinttel, mint ahogyan a kő
műves végzettséget sem szokták összekeverni a 
műszaki főiskolai vagy mérnöki diplomával. 
Sokan vannak ugyanakkor, akik a főiskolai kép
zést féltik. Abban az esetben, ha a tanárképző 
főiskolák egyetemi rangra emelkednek, kérdé
sessé válik, hogy a könyvtártanszékek is auto
matikusan betagozódnak-e az egyetemi sziszté
mába, vagy sem. Továbbra is szükség lesz 
ugyanis a jó erős főiskolai képzésre, és nem 
valószínű, hogy ezt az űrt a tanítóképzőben folyó 
oktatás ki tudná tölteni. ‘A főiskola ne legyen 
egyetem!” -  fogalmazott sommásan egy megyei 
könyvtár igazgatója.

Az is egyértelműen kicsengett az interjúkból, 
hogy a színvonalas középfokú oktatásban részt
vevők létszámát kellene emelni, hiszen most na
gyon sok esetben a mechanikus munkát is a 
diplomások végzik.

Igen heves reakciókat váltott ki, amikor a 
különböző képzési szintek egymásra épüléséről 
kérdeztünk. Ugyanazt kezdik tanulni újra meg 
újra a különböző szinteken. Egyikük elmesélte, 
hogy tanárképző főiskolán szerzett könyvtársza
kos diplomát, majd az egyetem kiegészítő tago
zatán tanult tovább. Az egyetemen volt olyan ta
nár, aki nem fogadta el a saját maga által koráb
ban adott jegyet, holott szóról szóra ugyanazt 
tanította ott is.

Ha valaki elkezdi a tanulmányait az asszisz
tensképzőben, majd főiskolára iratkozik, végül 
pedig egyetemre, akkor abban a szerencsés 
helyzetben lehet, hogy ugyanazoknak az ismere
teknek háromszor is nekifuthat.

“Van két kollégám, az egyik asszisztenskép
zőbe jár, a másik egyetemre. Ugyanabból a jegy
zetből tanulnak mind a ketten, ugyanannál a ta
nárnál vizsgáznak. Az egyik kap egy asszisztens 
diplomát, a másik egy másoddiplomát.”

Többen is javasolták, hogy kellene egy alap
képzésnek lenni, amit mindenki elsajátítana, aki 
könyvtári területen dolgozik. Erre az alapképzés
re épülne a felsőfokú képzés, amely egy bizonyos 
szintig egyforma lenne, és utána lehetne szako
sodni. Egy másik vélemény szerint az alsó lép
csőfokon raktárosokat kellene képezni, a máso
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dik szinten nagyon erős, stabil középfokú képzést 
adni, és a legfelső szinten helyezkedne el az 
egyetemi képzés.

Sokan javasolták azt is, hogy egyes nyugati 
mintákra csak posztgraduálisan kellene képezni 
a könyvtárosokat, az egyik szakkönyvtár igazga
tója pedig azt javasolta, hogy az egyetemi képzés 
egy része külföldön történjék.

Nagyon fontosnak tartják az átjárhatóságot. 
“Legyen átjárhatóság, legyen kredit rendszer, 
legyen olyan sávos oktatás, amely biztosítja, 
hogy minden könyvtár megtalálhassa a saját 
szakembereit. Tehát át lehessen menni főiskolá
ról egyetemre, vagy egyik egyetemről a másikra. 
Ezt úgy lehetne megvalósítani, hogy lenne egy 
alapképzés, ami országosan ugyanaz, és utána 
szakosodhatnának a hallgatók. szakok tema
tikájának országosan viszonylag egységesnek 
kellene lenni, hogy ne jelentsen az gondot, ha 
valaki átmegy Debrecenből Budapestre vagy 
Szegedre. ”

Tartalmi kérdések

A képzés tartalmának vizsgálatát azzal kezd
hetjük, hogy a megkérdezett 72 könyvtárosból 
kettő volt, aki elégedett a képzéssel -  mindketten 
szakkönyvtárban dolgoznak. A többiek -  vérmér
sékletüktől függően -  hevesen, illetve visszafo
gottan, de szinte alapjaiban bírálták a képzés tar
talmát.

Előre kell bocsátanunk, hogy a beszél
getésekből kitűnik: a kérdezettek zömének nin
csenek ismereteik arról, hogy a legtöbb képző in
tézményben az utóbbi egy-két évben jelentős 
tantervi reformok zajlottak. Ezek az évfolyamok 
még nem végeztek, így a kritikai észrevételek 
még a korábbi képzési tematikát érintik. Voltak 
néhányan a megkérdezettek között -  főleg a ki
sebb könyvtárak idősebb vezetői - ,  akiknek szin
te semmilyen információjuk nincsenek a jelenlegi 
képzésről. Tudatlanságukat azzal próbálták ma
gyarázni, hogy ők már régen végeztek, friss diplo
más pedig nincs náluk.

A kritikai megjegyzések általában az elmélet
gyakorlat és a korszerű tudás kérdéscsoportok 
körül mozogtak, sokszor egymásnak is ellent
mondva. “Nem érzek különbséget az egyetemi és 
a főiskolai végzettség között” -  vélte egy egye
temi könyvtárigazgató és egy szakkönyvtári igaz

gatóhelyettes, velük szemben egy másik egyete
mi könyvtár vezetője így fogalmazott: “Óriási a 
különbség az egyetemet végzettek és a főiskolát 
végzettek között! Az egyetemet végzettek lesznek 
a vezetők, a tervezők, a programalkotók. A főisko
la végzettségűek középszintű vezetők és végre
hajtók lesznek." “A főiskolán használni, az egye
temen alkotni tanítják meg a hallgatókat" -  vélte 
egy megyei könyvtár igazgatója is. Ugyancsak ő 
fogalmazta meg azt is, hogy nagyobb különbség
nek kellene lenni az egyetemi és a főiskolai kép
zés között: “Minden főiskola úgy szeretné önma
gát rangosítani, hogy olykor még szigorúbb, mint 
az egyetem. Több kötelező irodalommal és is- 
kolásabb módszerekkel kérdezi vissza az ismere
teket, mint az egyetem, tehát nagyon nagy isme
retbeli különbség nincs. Inkább az eredendő 
szelekció dominál: a tájékozottabb, a jobban fel
készült, az intelligensebb figura kerül az egye
temre. Tehát nem az intézmény által adott tudás
anyag több, hanem az eleve meglévő és a sze
mélyiségben adott többlet az, ami az egyetemi 
diplomához tapad.”

Az elmélet-gyakorlat kérdés megvitatása előtt 
fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a kérdés 
nagyon szubjektív, és nehéz igazságot tenni. Egy 
felmérés során megkérdezték a végzetteket, 
hogy az egyetemen szerzett tudás megfelel-e a 
szükségletnek. Az első évben a többség azt 
mondta, hogy kevés volt a gyakorlati tudás, és 
sok az elméleti. A 3. évben azt mondták, hogy az 
elméleti és a gyakorlati képzés is egy kicsit kevés 
volt. A későbbiek során viszont úgy látták, hogy 
túl sok felesleges gyakorlat volt.

A saját vizsgálatunkban résztvevők zömének 
véleménye szerint a képzés túlságosan elméleti, 
kevés a gyakorlat, életközelibb oktatásra lenne 
szükség. A diákoknak nagyon sok feleslegesnek 
ítélt ismeretet kell megtanulniuk, a képző helyek 
nem ismerik a valós könyvtári igényeket. “Ma 
Magyarországon minden második könyvtárosnak 
történeti különgyűjteményben kellene dolgoznia!” 
-  fogalmazott az egyik szakkönyvtár vezetője. A 
történeti tárgyak oktatását mindenképpen csök
kenteni kellene, fölöslegesnek érzik például a 
szabványok bemagoltatását csakúgy, mint a ré
gen elavult könyvtári törvényeket.

“Az is előfordult, hogy szegény feje megtanult 
egy szabványt, és mire munkába állt, a szabvány 
megváltozott, kezdődött elölről az egész. Általá
nosabb szinten kellene tanítani, nem szabványo
kat magoltatni, mert arra is van példa, hogy szóról
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szóra az éppen uralkodó szabványokat kérik 
vissza. Változtatni kellene ezen a hagyományos 
felépítésen, hogy könyvtártörténet két évig, bib
liográfiai leírás két évig, utána osztályozás... 
(Egyetemi könyvtár igazgatója)

Van olyan képző intézmény, legalábbis az el
beszélésekből ez derült ki, ahol olyan jegyzetből 
tanulnak, amit mára 15. változatlan utánnyomás
ban adtak ki, máshol még ma is tanítanak például 
lyukkártyás feldolgozást. “A friss diplomások in
kább a cédulakatalógusra képzettek!” -  fogalma
zott egy egyetemi könyvtárigazgató, “holott az ok
tatásnak előbbre kellene járni, mint a könyvtári 
gyakorlatnak”. A most végzettektől azt várják, 
hogy rengeteg újdonságot hozzanak, frissítsék fel 
a régiek szemléletét. “A tanároknak be kell vinni
ük a változást az egyetemre, és a hallgatónak to
vább kellene hoznia hozzánk. Ma már nemcsak a 
bogarászó típusú, aprómunkát végző könyvtáro
sokra van szükség, hanem olyanokra is, akik a 
változás ütőerén tartják a kezüket.

Összefoglaló

Korszerű könyvtárakba korszerű könyvtáro
sok kellenek! -  ez a felismerés indította el vizs
gálatunkat, melynek során arra tettünk kísérletet, 
hogy kiderítsük, milyen a könyvtárak szakember
ellátottsága jelenleg, illetve hogy milyen igénye
ket támasztanak a képzéssel szemben. Mivel a 
kutatás a nagy szakkönyvtárakra, a felsőoktatási 
intézetek könyvtáraira és a megyei könyvtárakra 
terjedt ki, megállapításai csakis ezekre az intéz
ményekre érvényesek. Nem tudhatjuk, hogy a vá
rosi, községi, munkahelyi és iskolai könyvtárak
ban mi a helyzet -  erről egy újabb kutatás során 
alkothatnánk képet. Egy hasonló vizsgálat annál 
is inkább fontos lenne, mert minden jel arra mu
tat, hogy a könyvtárak két táborra szakadnak: a 
nagy, jól felszerelt, korszerű szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárak fejlődnek, ugyanakkor a 
kisebb, a szociális funkciót is felvállaló, az emberi 
kapcsolatokat is ápoló könyvtárak visszafejlőd
nek, esetleg megszűnnek.

A vizsgálatban szereplő négy intézménytípus 
is sok mutatót tekintve polarizálódott, a szak- és 
az egyetemi könyvtárakban több férfi dolgozik, 
magasabb az egyetemet végzettek aránya, kor
szerűbb a technikai felszereltség. A főiskolai 
könyvtárak a nagy testvérek árnyékában húzód

nak meg, el-elkapkodva bizonyos morzsákat, míg 
a megyei könyvtárakra leginkább a szerepzavar a 
jellemző: egyrészt azért, mert a hálózatok meg
szűntével eltűnt az irányítói, koordináló funkció
juk, másrészt nagyon sok esetben -  egyes felső- 
oktatási intézetek rossz könyvtári ellátása miatt -  
a diákok náluk próbálják csillapítani szakirodalmi 
éhségüket.

A vizsgált könyvtárakban magas a diplomá
sok aránya, különösen így van ez a szakkönyvtá
rakban, ahol a könyvtárosok fele egyetemi diplo
mával rendelkezik, körülbelül negyede főiskolai
val, és ugyancsak negyede középiskolai végzett
ségű. Az egyetemi végzettség ebben az esetben 
egyetemen szerzett könyvtáros szakképzettséget 
is jelent, amiből az következik, hogy teljesen 
hiányzik a főiskolai szintű könyvtáros szakember. 
Vagyis a dolgozók fele egyetemi szintű könyv
táros diplomával rendelkezik, a másik fele viszont 
középszintűvel vagy semmivel. Minden közép
szintű végzettségű vagy képzetlen munkatársra 
jut tehát egy egyetemet végzett könyvtáros, holott 
az egyetemet végzetteknek sokkal inkább irányí
tói, munkaszervezői feladatokat kellene ellátni, és 
a rutinmunkát középszintű szakemberekkel, illet
ve szakképzetlenekkel elvégeztetni.

A többi három könyvtártípusban is körülbelül 
fele-fele a diplomás és a nem diplomás szakkép- 
zettségűek aránya. Az egyetemi könyvtárakban 
szinte egyenletesen oszlik meg a négy szint 
(egyetem, főiskola, középfok, semmi), a főiskolai 
könyvtárakban a diplomás egyértelműen főiskolai 
diplomát jelent, a megyei könyvtárakban pedig a 
középfokú végzettségűek vannak többen, és vi
szonylag kevesebben a teljesen szakképzetle
nek.

A könyvtárosok társadalmán belül jól körül
határolható csoportokat fedezhetünk fel. Az egyik 
tipikus csoport a felsőszintű szakemberekből ver
buválódik, akik általában a nagyobb könyvtárak 
vezető beosztásaiban dolgoznak, egyetemi szak
diplomával rendelkeznek, felsőfokú nyelvismere
tük van. Róluk szoktuk mondani, hogy ők a szak
ma hangadói, a hazai könyvtárosélet legfőbb 
meghatározói.

Hozzájuk csatlakoznak azok a középvezetők, 
akiknek szintén egyetemi szakdiplomájuk van, 
bár azt zömében kiegészítő tagozaton szerezték; 
nyelvismeretükre a középszint a jellemző. Ők 
azok, akikre bátran lehet számítani, akikre azt 
szokták mondani, hogy ők viszik a hátukon az in
tézményt.
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A beosztottak között négy tipikus csoportot 
figyelhetünk meg. Az elsőbe az egyetemi szak
diplomások tartoznak, azonban közülük csak 
minden harmadiknak van nyelvvizsgája, körülbe
lül fele-fele arányban középfokú, illetve felsőfokú. 
A második csoportot a tanárképző főiskolát vég
zettek alkotják, közülük is minden harmadiknak 
van nyelvvizsgája, de kevés a felsőfokú. Számuk 
nem nagy, mégis figyelemre méltó csoport azoké, 
akiknek egyetemi végzettségük van ugyan, de 
nincs semmilyen könyvtáros diplomájuk, viszont 
van egyéb, jól hasznosítható szakismeretük. 
Közülük minden második felsőfokú nyelvvizsgá
val rendelkezik, minden negyedik pedig középfo
kúval. Ők azok a fontos szakemberek, akikre a 
szakkönyvtárakban és a felsőoktatási intézetek 
könyvtáraiban óriási szükség van. Végül a negye
dik sajátságos csoportot azok alkotják, akiknek 
könyvtárkezelői végzettségük van. Közülük na
gyon kevésnek van nyelvtudása, szakmunkás
szintű munkavégzésre alkalmasak.

A jelenlegi bizonytalan társadalmi helyzetben 
a megkérdezett szakemberek nem tudták meg
becsülni, hogy hány frissen végzett diplomásra 
lenne szükség. A kutatás során nem vállalkozhat
tunk arra, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, 
mert erre a kérdésre nem lehet választ adni. Egy
részt bizonytalan a könyvtárak jövője az ország 
gazdasági helyzetének függvényeként. Nem le
het tudni, hogy honnan hány embert kell elbocsá
tani, nyugdíjba küldeni. Megválaszolhatatlan a 
kérdés azért is, mert azt sem lehet megbecsülni 
semmilyen módszerrel, hogy a jelenleg könyvtár
ban dolgozók négy-öt év alatt milyen arányban 
válnak meg az intézményüktől. Hány -  egyébként 
jó szakembert -  szorítanak rá a körülmények 
arra, hogy jobban dotált állást keressen; milyen 
lesz azoknak az aránya akik külföldön vállalnak 
munkát, akik otthon maradnak a gyerekükkel, 
akik a nyugdíjkorhatár után is dolgozni szeretné
nek. Harmadsorban azért sem lehet megbecsül
ni, mert nem lehet tudni, hogy a könyvtárszakos 
diákok végzés után milyen arányban akarnak 
könyvtárosként dolgozni. A felvételi keretszámo
kat nem a szakma igénye, hanem a képző intéz
mények döntik el -  szűrhettük le a tapasztalatot, 
de hozzá kell tennünk azonnal, hogy a szakma 
nem tudja megfogalmazni ez ügyben az igényét.

Sokkal inkább megfogalmazta ezzel szem
ben a tartalmi vonatkozású elvárásait. A megkér
dezettek véleményéből az derül ki, hogy a képző 
intézetek többségében korszerűtlen tudásanya

got adnak át, egyes könyvtárak sokkal előrébb 
járnak, mint a könyvtáros tanszékek. Különösen 
az ELTE-n folyó oktatást érte sok bírálat. Túlsá
gosan elméletinek, történetinek tartják az ott folyó 
képzést. A KLTE informatikus könyvtáros képzé
sét éppen ellenkező oldalról bírálták, nem tartják 
igazából könyvtárosképző helynek, szerencsét
lennek érzik, hogy nincs önálló tanszékük. Leg
inkább a szombathelyi képzéssel voltak megelé
gedve. Úgy tűnik, hogy ott érvényesül leginkább a 
team munka, a külföldi kapcsolatok is ott a legerő
sebbek.

Az alacsony bérek miatt kevés a jól felkészült 
főfoglalkozású oktató, ezért óraadókkal, külső 
szakemberek bevonásával próbálják tartani a 
színvonalat. Célszerű lenne a képző helyek szá
mának csökkentése, a meglévő erők koncentrá
lása. így nem fordulhatna elő, hogy két-három fős 
tanszékek működnének. A jelenlegi helyzetben a 
tanszékeken nem alakulhatnak ki szellemi műhe
lyek, a különböző tárgyak oktatása nem válik 
szerves egységgé. Különösen világosan kirajzo
lódik mindez az informatikai tárgyak és a hagyo
mányos tantárgyak között: a két terület nem kap
csolódik egymáshoz, külön-külön életet él mind
kettő. Ennek következménye, hogy a könyvtáro
soknak nincs számítógépes szemléletük, a 
számítógépeseknek pedig nincs könyvtárosi.

A könyvtárak és a könyvtárosok ellenérde
keltek a továbbtanulás, továbbképzés tekinteté
ben. A könyvtárak azokat a továbbképzéseket 
támogatják, amelyeket nem nekik kell finanszí
rozni, kevés munkaidő-kieséssel járnak, a képzés 
befejezése után nem kell bért emelni. A dolgozók 
viszont azokra járnának szívesen, amelyeket a 
munkáltató kifizet, amelyek munkaidő-kedvez
ménnyel járnak, és amelyek elvégzése után 
emelkedik a fizetésük.

A továbbképzések színhelyét tekintve továbbra 
is a KMK-t tartják a legmegfelelőbbnek. Magasak 
az elvárások a KMK-val szemben a képzés koor
dinálása, a különböző irányvonalak közös meder
be terelése terén is. A képző intézmények között 
kibékíthetetlen érdekellentétek feszülnek, félő, 
hogy ezek feloldása megoldhatatlan feladat, pe
dig feltétlenül szükség lenne olyan közvetítőre, 
amelyik összeköttetést teremtene a különböző 
képző helyek és a könyvtárak között. Valakinek a 
legfrissebb ismereteket közvetítenie kellene, 
hogy ne fordulhasson elő, hogy valamilyen szak
mai újdonságról a gyakorlatról visszatérő hallgató 
tájékoztassa az oktatóját.
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VÁNDOR "OLVASÓTÁBOR” , KISISKOLÁSOKNAK. -  Egy hesseni kisváros, Oberursel könyvtára -  hatósági és 
alapítványi támogatással -  vándor olvasótáborral kívánja olvasásra kapatni az elemi iskoláknak főként a 

3-4. osztályos tanulóit. Kb. 300 könyvvel indul el a sátor, 4-4 hétig állomásozik a kiválasztott 8 iskolában 
(elsősorban olyan helységekben, amelyek könyvtári ellátása nem megfelelő). A tananyag bizonyos 

témáihoz összeválogatott könyvek, valamint szórakoztató olvasmányok állnak a könyvszekrényekben; 
kölcsönözni is lehet belőlük. Mindegyik iskolában ünnepélyesen nyitják meg a sátrat; hetenként egyszer az 

oberurseli vagy egy helyi könyvtár dolgozója patronálja az ott folyó nevelőmunkát; a négy hét alatt
író-olvasó találkozót is rendeznek.
(DBI-Pressespíegel, 1994. dec.)

AZ ESZÉKI VÁROSI ÉS EGYETEMI KÖNYVTÁR gépesítése 1988-ban szerény keretek között indult, majd a 
háború miatt igen lelassult. 1993-ben az ICL UNIX munkaállomás létesítése új lendületet adott a 

munkának: bevezették a CROLIST integrált gépi rendszert, s az addigi 4000 tételes adatbázist már újabb 
10 000 tétellel bővítették. A könyvtár így a horvát országos könyvtári és tájéoztatási rendszer négy

csomópontjának egyikeként működik.
(Library Technology News, 1995. febr.)
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Új kölcsönzőtér a 
Budapesti Műszaki 

Egyetem Könyvtárában

Gáspámé Demeter Judit

A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és 
Tájékoztatási Központ (BME KTK) előcsarnoká
ban 1994 tavaszán vettük használatba az új köl
csönzőteret. A könyvtárépület rekonstrukciójának 
első ütemeként megvalósult kölcsönzőben csend
ben, ünnepélyes megnyitás nélkül kezdődött el a 
munka. Azóta azonban újra és újra olyan osztat
lan tetszést és érdeklődést tapasztaltunk könyv
tárunk látogatói és vendégei részéről az új köl
csönzőtér formai és funkcionális megoldása iránt, 
hogy úgy érezzük, pótolnunk kell az elmulasztot
takat, és legalább jelen cikk formájában meg kell 
mutatnunk a könyvtáros világnak a -  talán sze
rénytelenség nélkül -  példa értékűnek nevezhető 
beépítést. Mondanivalónkat elsősorban a könyv
tárvezetők számára fogalmazzuk meg, akik ma
napság rendre szembesülnek azzal a problémá
val, hogy a hagyományos kialakítású kölcsönző
pultjuk nem felel meg a számítógépes kölcsönzés 
ergonómiai-funkcionális követelményeinek. Ezen 
túlmenően nem egy könyvtár működik régi, eset
leg műemlék épületben, az ő számukra további 
haszonnal szolgálhatnak a tapasztalataink.

Előzmények

Az 1848-ban alapított műegyetemi könyvtár 
mai épülete a hagyományos könyvtárépítés kie
melkedő jelentőségű alkotása, amely Pecz Samu 
műegyetemi építész professzor tervei szerint 
épült 1909-ben. A Műegyetem a világörökség ré
szét képező budai Duna-parton terül el, az ún. 
történelmi magjának tekintett épületegyüttes épí
tészetileg legértékesebb eleme a műemléki vé
dettséget élvező neogótikus könyvtárépület.

Az építése idején Európa egyik legkorsze
rűbb könyvtárának számító épület évtizedeken 
keresztül maradéktalanul kiszolgálta a könyvtári 
funkciókat. A 80-as évek végére a fejlődő könyv
tárügy -  elsősorban a számítógépesítés -  immár 
elodázhatatlanná tette a könyvtárépület rekon
strukcióját. A BME vezetői -  felismerve a kérdés 
fontosságát és közérdekű voltát -  a 90-es évekre 
tervbe vették a rekonstrukciót, pénzügyi és 
üzemeltetési okokból a legfontosabbakra: a nagy 
olvasóteremre és az előcsarnokra korlátozva azt.

A tisztán funkcionális okokon túl egyéb szem
pontok is sürgették a rekonstrukciót. Az épület je
lentős károkat szenvedett a II. világháborúban, 
elpusztultak például a Róth Miksa műhelyében
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készült színes üveg ablakok, az előcsarnok és a 
nagy olvasóterem csillárai és más építészeti 
értékek. A további évtizedekben kevésbé a pénz
hiány, inkább a gondatlanság és a rossz építé
szeti ízlés okozott károkat, kezdetben “helyreállí
tás”, majd “felújítás” vagy “korszerűsítés” címén. 
A nagyolvasó falát díszítő, a háborúban csak kis
mértékben sérült Rakssányi freskót fellelhetet
lenül lefestették, a neogótikus tértől teljességgel 
idegen szocreál ízű elemek kerültek az előcsar
nokba és az olvasóterembe, ahol a központi 
világítás hiánya, valamint a rossz fűtés tovább fo
kozta a gondokat.

A rekonstrukció tervezése

A tervezést végző csapat -  Orbán Tibor épí
tészmérnök, az iparművész Kovács (KO-
JODESIGN) és Vörös Ferenc Attila (SZEM
PONT Bt.) -  előtt igen összetett tervezési feladat 
állt. Munkájukat a könyvtár részéről Liszkay Béla 
könyvtáros, az Olvasószolgálati Osztály akkori 
vezetője, valamint jelen cikk építészmérnök szer
zője segítette.

A tervezőknek egyszerre kellett kielégíteniük 
a műemlékvédelmi hatóság szigorú feltételeit és 
igen magas esztétikai igényeit, valamint a könyv
tártechnológiának -  általuk nem várt -  bonyolult 
követelményeit.

A kölcsönzőpult alaprajzi kialakítását az épí
tészeti-térbeli adottságok, az olvasók közlekedési 
útvonalai, valamint a raktárakkal való kapcsolat 
határozta meg.

A Pecz Samu-féle eredeti megoldás szerint a 
kereszt alaprajzú előcsarnoknak egy másik ágá
ban, a nagyolvasó előtti térben folyta kölcsönzés. 
Ezt a teret ikonosztázhoz hasonló, faragott fa
borítású fal határolta, amely azonban elpusztult a 
háborúban. Renkonstrukciója -  tekintettel az azó
ta sokszorosára növekedett kölcsönzői forgalom
ra -  fel sem merült. A háború óta egy, az előcsar
nokba megérkező olvasó útvonalára merőlege
sen álló, egyenesvonalú pultnál folyt a kölcsön
zés. Ez a pult egy tágas teret vágott le az 
előcsarnokból, amelybe elvben bejárhattak az 
olvasók, hogy az ott szabadpolcokon elhelyezett 
ismeretterjesztő és szépirodalmi művekben tal
lózzanak. Ez a megoldás két szempontból is 
rossz volt: ha bement az olvasó, akkor a kölcsön

ző könyvtárosok háta mögé, a zárt raktárak elő
terébe került, de a bátortalanabb olvasók be sem 
merészkedtek a kölcsönzői üvegfal mögé, így a 
szabadpolcos rendszer lényegében nem műkö
dött.

A kölcsönzőtér olvasói oldala

Végül is az új kölcsönzőtér az évtizedek óta 
megszokott helyén maradt, szemben a főbejárat
tal. A beépítés -  homorú megformálása és elő
renyúló írópult-karjai révén -  egyrészt optimálisan 
illeszkedik a térbe, másrészt szinte odavonzza az 
olvasót. Az új kölcsönzőpult sokszög alaprajzú, 
az eredetihez képest hátrahúzott elrendezésben. 
Ez az elrendezés több területet biztosít a kölcsön
zésre várakozóknak, ugyanakkor zavartalanabbá 
teszi az előcsarnok fő közlekedési útvonalait.

A kölcsönzőtér tengelyesen szimmetrikus el
rendezésű, szimmetriatengelye az előcsarnoké
val esik egybe. A kétszabadonálló írópulton kitölt- 
hetik az olvasók a kölcsönzési kérőcédulákat, 
amelyeket egy, a pult falában erre a célra kialakí
tott nyílásba kell bedobniuk. Ily módon a kérések 
leadása elkülönül a többi kölcsönzési funkciótól, 
ami sorbanállást s, ezzel időt takarít meg az olva
sónak. A bedobónyílás belső oldalán plexi anya
gú vályúba esnek a cédulák, hogy a raktáros 
azonnal észrevegye: új kérés érkezett. A kölcsön
zőablakokhoz jelenleg név szerint szólítjuk az ol
vasókat. Ha majd elfogytak a régi típusú kérő
céduláink és hívószámmal ellátott újakat készít
tetünk, akkor tudjuk majd használatba venni a 
kölcsönzőablakok fölé már beépített banki hívó
berendezéseket. A pulton, az álló olvasó számára 
megfelelő magasságban, keskeny lerakófelület 
fut végig. Az olvasók tájékoztatását a kölcsönző
ablakok folytatásában kialakított átlátszatlan fal
mezőkön oldjuk meg. Itt természetesen csak a 
legszűkszavúbb információt adjuk, azt viszont 
mindazon a négy nyelven, amelyeken a BME-n 
képzés folyik.

A kölcsönzőpult könyvtárosi oldala

Ezt látja tehát az olvasó, s most nézzük meg 
a pult belső, szolgálati oldalát. Az olvasó felől ho-
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rriorú -  és ezáltal otthonos, intim teret eredmé
nyező -  beépítés könyvtárosi oldala törvénysze
rűen domború, ami a nem túl tágas térben is 
viszonylag sok lerakó- és munkafelületet ered
ményez. Az ötletes alaprajzi elrendezés a szom
szédos két-két könyvtárosi munkahelyet kissé 
egymás felé fordítja, de nem teljesen szembe 
egymással. A munkaasztal szétnyíló szárú U for
mában veszi körül a könyvtárost, aki így jól eléri a 
számítógépes kölcsönzés valamennyi kellékét: a 
billentyűzetet, a printert, a mágnesszálas lopás- 
gátló rendszer demágnesező készülékét, a kiköl
csönzésre váró könyveket stb. Az elrendezés 
szimmetriájából következően van alkalmas mun
kahely jobb- és balkezes munkatársak számára 
egyaránt. Az álló olvasó és az ülő könyvtáros kö
zötti magasságkülönbség áthidalására a kölcsön- 
zőpuiíot pódiumra állítottuk. A linóleum (nem 
PVC!) burkolatú pódiumot alulról fűti a meleg
vizes központi fűtés rendszerébe bekötött cső
fűtőtest. Utólagos tapasztalatunk, hogy célszerű 
lett volna egy elektromos kiegészítő fűtés beépí
tése is a pódium alá a fűtési szezonon kívüli 
hűvös napokra. A rekonstrukció második ütemé
ben megépítendő nagyolvasói pódium alá már 
beterveztük ezt.

A kölcsönzőpult falának tartószerkezete egy 
kandelábersor, az egyes oszlopok négy-négy 
lámpát tartanak, kettő a külső, kettő pedig a belső 
térbe nyúlik. A kettős lámpakoszorú jó általános 
megvilágítást ad. A könyvtáros munkaasztalon 
egy rejtett fénycső ad káprázás- és tükrözésmen
tes helyi megvilágítást.

A visszavett és visszaosztásra váró könyvek 
számára polcokat integráltunk a faanyagú falbur
kolatba, különböző polctávolságokkal. A teret fűtő 
berendezést szintén elrejtettük a falburkolat mö
gé. A munkahelyeket kiszolgáló erős-, illetve 
gyengeáramú vezetékek, valamint a telefonveze
tékek a pult falában, rejtve futnak.

A kölcsönzőtér alaprajzi kialakításakor figye
lembe vettünk egy esetleges jövőbeli igényt is. A 
világ nem egy könyvtárában tapasztalható, hogy 
a hagyományos zárt raktárakat, vagy ezek egy 
részét, megnyitják, és szabadpolcos olvasóte
remként az olvasók rendelkezésére bocsátják. 
Ha nálunk is bekövetkezne egy ilyen lépés, akkor 
egyszerűen csak ki kell tárnunk a kölcsönzőpult 
kétszárnyú ajtaját, amely éppen a raktárbejárattal 
szemben van. A pulton nem lesz szükség sem
minemű változtatásra.

Műemlékvédelmi-esztétikai szempontok

Eddig főként a funkcionális-ergonómiai igé
nyek kielégítését elemeztük. A tervezésnél azon
ban legalább ekkora súllyal estek latba a műem
lékvédelmi szempontok. A tervet az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatallal kellett engedélyeztet
nünk, akik -  nagyon helyesen -  semmiféle eszté
tikai kompromisszumra nem lettek volna hajlan
dók a könyvtártechnológiai szempontok érdeké
ben. Igaz, nem is álltunk elő ilyen kéréssel, az 
iparművészből, építészből és könyvtárosból álló 
tervezőcsoport maximálisan törekedett minden 
építészeti érték figyelembevételére, megőrzésé
re, adaptálására. Addig készültek az újabb és 
újabb tervváltozatok, amíg a könyvtártechnológiai 
és esztétikai követelmények egyidejűleg kielé
gítést nem nyertek.

A könyvtárrekontstrukció tervezésének leg
első lépéseként összegyűjtöttünk minden fellel
hető szakirodalmat, levéltári és múzeumi anya
got, valamint tárgyi emléket a könyvtárépülettel 
kapcsolatban. Megvizsgáltuk, mely motívumok 
kerülhetnek át a tervekbe, nem szolgaian másol
va az eklektikus részletmegoldásokat, hanem új
rafogalmazva a mai építészet-iparművészet szel
lemében.

A kölcsönzőpult esetében például a faszerke
zeten megjelennek az eredeti faburkolatok és aj
tószárnyak “füllung’ -motívumai, a pác színe az 
eredetivel azonos. A kölcsönzőablakok fölötti 
könnyed, fém-üveg anyagú, pártaszerű lezárás 
vonala viszontlátható az eredeti falburkolaton és 
a könyvtárba vezető “Sóhajok Hídja” ablakainak 
íves felső lezárásában. A lámpaernyők formája a 
háború előtti olvasóasztali lámpákat idézi. Ugyan
akkor az együttes egésze egyértelműen mai ipar- 
művészeti alkotás, amelyben egymással össz
hangban vannak jelen a könyvtárépület eredeti 
motívumai és a legnemesebb mai iparművészeti 
értékek.

Néhány szó a kivitelezésről

A kölcsönzőpult megépítését természetesen 
építési munkák előzték meg. Fűtésszerelés, vil
lanyszerelés, faláttörések és ajtóbeépítések, fes
tés, mázolás, valamint a teljes padlóburkolat cse
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réje. A padlóburkolat számára az eredeti mintá
zattal gyártattuk le a téglavörös-homokszínű 
műkőlapokat. Megemlítjük, hogy a kölcsönzőtér
rel szomszédos kéziraktárat födémáttörés és egy 
új lépcsőkar beépítése révén közvetlenül össze
kötöttük a raktári szárny alagsorával, ami révén 
megszűnt a nagy olvasóterem és a raktárak kö
zötti forgalom kényszerű átvezetése a kölcsön

zőtéren. A kivitelezést nehezítette és időben né
mileg el is nyújtotta, hogy sokféle szakiparnak 
kellett viszonylag kis területen egyidejűleg vagy 
egymáshoz kapcsolódva dolgoznia.

Az építési munkák kivitelezője a SZÁMÉP Bt., 
az asztalosmunkáé a Rekord Kft., a fém-üveg 
szerkezet Kovács József iparművész munkája.

Fotó: Som Endre
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Lapunk 1994. 4. számában jelent meg Bakonyi Géza írása*, 
melyre az 1995. 1. számban reagált az OSZK Fejlesztési 
Osztály**. Ehhez a válaszhoz az alábbiakban olvasható 
észrevételeket tette Bakonyi Géza. Bakonyi válasza után, a 
lovagiasság szabályai szerint közöljük az OSZK viszont
válaszát is, s a magunk részéről lezártnak tekintjük a beszél
getést. (A szerk.)

Válasz az OSZK 
Fejlesztési Osztályának

Bakonyi Géza

Az OSZK Fejlesztési Osztálya elég éles han
gú választ fogalmazott meg, ami “flame war" ki
robbantására ingerelne. Az elektronikus levele
zés “örömteli” gyakorlása közben azonban meg
tanultam, hogy egy ilyen eszmei háború inkább 
csak kárt okoz, és kellemetlen szájízt hagy nem
csak a résztvevőkben, hanem a szurkolókban is. 
Különben sem állt szándékomban az OSZK mun
katársainak hántása: kizárólag az OSZK valós és 
vélt szerepköreivel foglalkoztam — már amennyi
ben az egyes kérdések ezt szükségessé tették. A 
további félreértések érdekében mindenesetre 
megpróbálnám röviden összefoglalni álláspon
tom néhány elemét.

1. Könyvtár és elektronikus könyvtár ellentéte

Szót sem ejtettem ellentétről: a címbeli vagy
lagosság (értsd per jel) éppen ennek az abszur
ditását volt hivatott jelezni. Amiről viszont szó volt: 
a könyvtárak automatizálása, a számítógépes há
lózatok és a számítógépes, illetve hálózati infor
mációforrások utóbbi években végbement, gyors 
fejlődése szükségessé tenné, hogy egy pillanatra 
megálljunk, és átgondoljuk ennek a fejlődésnek a 
következményeit. Ez a fejlődés ugyanis olyan kö
vetkezményekkel jár és járt, amelyek a könyv
tárak szerepét és szerepvállalását, önállóságát 
és együttműködését átgondolni és átfogalmazni 
kényszerítenek minket.

* BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyv
tár. In: Könyvtári figyelő. 4.(40.) 1994. 4. pp.522-535.

** OSZK Fejlesztési Osztály: A könyvtár nem ellentéte az 
elektronikus könyvtárnak. Válasz Bakonyi Gézának. In: 
Könyvtári figyelő. 5.(41 ,)1995.1. pp.13-19.
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2. A nemzeti könyvtár és a “más” könyvtárak

A nemzeti könyvtárnak valóban az a fő fela
data, hogy a nemzeti kiadványtermést feldolgoz
za, s ez nem “veszélyeztethető”. A többi könyvtár
nak azonban elsősorban szolgáltatnia kell (infor
mációt szétsugározni, szak- és szépirodalmi igé
nyeket kielégíteni, horribile dictu kölcsönözni). 
Ehhez szükségük lenne együttműködésre, szab
ványokra, központi szolgáltatásokra. Én csak azt 
az ötletet vetettem fel, hogy nem feltétlenül kell 
mindezt az OSZK-tól várni. Vannak más lehető
ségek is, s ezek nem feltétlenül az OSZK ellen 
való lehetőségek. Az ellentét nem az egyetemi 
könyvtárak és a “csak” könyvtárak között van. A 
helyzet az: van az OSZK és vannak a “csak” 
könyvtárak.

3. Szolgáltatás

Nem szeretnék ezzel kapcsolatban (is) elme
rülni a részletekben. Csak annyit jegyeznék meg: 
szolgáltatásnak azt hívjuk, ami működik. Az 
OSZK számítógépes szolgáltatásai egyelőre 
csak “próbaszolgálatosak”: Az OPAC elérésével 
még mindig gondok vannak, az MNB és az NPA 
CD-ROM változatai csak zökkenőkkel használ
hatók, sokszor az OSZK munkatársainak email- 
ben való elérése is problémát jelent. A hazai háló
zaton számtalan olyan könyvtári szolgáltatás van 
(OPAC, elektronikus könyvtár, gopher, WWW), 
amelyek már működnek és jól működnek, gond 
nélkül elérhetők a hálózaton. S ami azt illeti, 
ezeknek az intézményeknek a legtöbbször sokkal 
alacsonyabb a költségvetésük, mint amennyit az 
OSZK feltételez.

4. HUNMA R

Az adatcsere formátum használata nemcsak 
azt jelenti, hogy a könyvtárak adatokat kapnak az 
OSZK-tól, hanem azt is jelentheti, hogy egymás
sal adatokat cserélnek e szabványnak megfelelő
en. Csakhogy nem igazán tudnak, hiszen ők is 
megállapítják: "... összevont adatelemeket nem 
lehet részletesekre felbontani.” Márpedig az 
OSZK kivételével minden más (“csak”?) könyvtár 
az említett adatelemeket összevontan kezeli. Én 
úgy gondolom, hogy az adatcsere formátum és 
általában minden szabvány csak eszköz és nem 
cél. Tehát a célnak megfelelően kell és lehet is 
alakítani, s nem fordítva.

5. “Cover-szolgáltatás”

Talán szerencsétlen az elnevezés, de csak 
munkahasználatra készült. Elsősorban akkor len
ne értelme, ha a nemzeti anyag bibliográfiai téte
leit nem az OSZK szolgáltatná a többi könyvtár
nak. Pontosabban, a többi könyvtár átvenné 
(pénzben kifejezve) a bibliográfiai adatokat az 
OSZK-tól, s egy saját maguk által létrehozott 
szervezet segítségével szolgáltatná azt. Illetve 
nem csak azt, hanem felmérve az igényeket, 
megpróbálná minél teljesebben lefedni azokat 
(innen az elnevezés). Ez a megoldás viszonylag 
gyors és hatékony lehetne, mert a résztvevők ke
zét nem kötnék feldolgozási kötelezettségek.

Végezetül csak annyi: sem én, sem a szegedi 
egyetemi könyvtár netji akart semmit sem egye
dül kidolgozni, megtervezni. Amit szeretnénk, az 
a hatékony, gyors és sokszínű könyvtári szolgál
tatás. S tisztában vagyunk vele, hogy ezt egyedül 
nem lehet megvalósítani.

256 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2.



Bevezető

A nemzeti adatcsere 
formátum és az 

összevont adatelemek

OSZK Fejlesztési Osztály

Viszontválaszában Bakonyi Géza megismé
telte azt javaslatát, hogy a HUNMARC nemzeti 
adatcsere formátumban bizonyos adatelemeket 
nem a szabvány szerint elkülönítve kellene ke
zelni, hanem össze kellene vonni. Korábban már 
megírtuk*, hogy amikor a nemzeti adatcsere for
mátum tervezetét a múlt évben vitára bocsátot
tuk, senki sem tett ilyen jellegű módosító javasla
tot. Bizonyára azért, mert akik a kérdéssel foglal
koztak, feltételezték, hogy a nemzeti és nemzet
közi adatcsere formátumoknak meg kell felelniük 
az érvényes bibliográfiai szabványoknak. Márpe
dig, ha a HUNMARC formátumban összevontan 
kezelnének adatelemeket, akkor a HUNMARC se 
a szabványoknak, se a nemzetközi adatcsere for
mátumoknak nem felelne meg.

Az adatelemek elkülönített, minősített kezelé
se egyébként sem akadálya annak, hogy a HUN- 
MARC-ot használó könyvtárak a szabványom bib
liográfiai megjelenítési formátum mellett a szük
ségleteik szerinti egyéb, adott esetben rövidített 
megjelenítési formátumokat is használjanak.

Részletes és táblázatban összefoglalt példa 
segítségével fogjuk bizonyítani, hogy az adatele
meket nem a nemzeti csereformátumban kell 
összevontan kezelni, hanem az egyszerűsítést, 
összevonást igénylő könyvtárak adatbázis-kezelő 
rendszerében.

Konvertálási példa négy könyvtárral

Vegyük példaként a HUNMARC 245-ös hívó
jelű “Cím és szerzőségi közlés” mezőjének szab
ványos adatelemei közül az első hatot, melyeket 
a továbbiakban a hívójel és az almezők betűjelé
vel azonosítunk (pl. “245a Főcím, ill. összetett 
cím közös része”, “245b Alcím”).

Tételezzünk fel négy, A, B, C és D jelű ma
gyar könyvtárat a következő jellemzőkkel:

1. Az A jelű könyvtár teljes részletességgel, 
azaz külön-külön minősítve veszi át a fenti adat
elemeket, de belső használatban, saját online és

* A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak. 
Válasz Bakonyi Gézának. In: Könyvtári Figyelő, 5.
(41 ,)évf. 1995. 1.SZ. pp. 13-19.
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egyéb katalógusában csak a “245a Főcím, ill. 
összetett dm  közös része” , valamint a “245c Első 
elsődleges szerzőségi közlés” adatelemeket óhajtja 
megjeleníteni.

2. A B és a C jelű. könyvtár összevontan akar
ja a fenti adatelemeket átvenni, ugyanakkor mind
egyik átvett adatelemet meg akarja jeleníteni.

3. A D jelű könyvtár összevontan és csak a 
245a, valamint a 245c adatelemeket akarja át
venni és megjeleníteni.

Tételezzük továbbá fel az egyszerűen szem
léltethető konverzió érdekében, hogy minden 
adatelemnek van az adatcsere alkalmával érté
ke. (Ha nem ebből indulnánk ki, nem lenne mit 
összevonni.)

Az egyes könyvtárak más-más módon azo
nosíthatják ugyanazt az adatelemet, illetve az 
összevonás eredményeként keletkezett adatele
meket.

Az A jelű könyvtár például AE1-gyel, [AE2]- 
vel stb. azonosítja a HUNMARC szerinti 245a, 
245A stb. adatelemeket (szögletes zárójelek kö
zött azok az adatelemek szerepelnek, melyek 
megjelenítését, adott esetben akár átvételét is a 
könyvtárban szükségtelennek ítélik).

A B jelű könyvtár BE1-gyel azonosítja a 
HUNMARC szerinti 245a, 245A, 245b, 245B, 
245c és 245e adatelemek összevonásából kelet
kezett adatelemét stb.

Az összevonások esetén az egyetlen 
mezőbe kerülő különböző adatelemek közötti 
elválasztójeleket is létre kell hozni a BE1, a CE1, 
illetve a DE1 mezőkben (pl. köz : köz elválasztó 
jellel jelölve az alcímet, köz / köz elválasztó jellel

jelölve az első szerzőségi közlést)*. Az A jelű 
könyvtár esetén viszont nem az AE1 és az AE5 
mezőkben kell létrehozni az elválasztó jeleket 
(hanem azok között), mert azokat az adatbázis
kezelő rendszer tudja szükség szerint megjelení
teni, hiszen a könyvtárban a mezőket nem össze
vontan, hanem elkülönítetten kezelik.

Az elmondottakat az alábbi táblázatban fog
laltuk össze. ( Az A jelű könyvtárnál, amely nem 
von össze, az adatelemek kockáiban a szimbo
likus adatelem-azonosítókat tüntettük föl. Azoknál 
a könyvtáraknál, ahol összevonnak, az adatele
mek kockáiban az elválasztó jeleket tüntettük föl, 
melyeket a tárolt adatelemértékeken belül elke
rülhetetlenül létre kell hozni ahhoz, hogy megjele
nítéskor az összevont adatelemértékeket elkülö
níthessék. Az át nem vett adatelemek kockáit -  a 
D jelű könyvtár esete -  üresen hagytuk. A közt az 
aláhúzás jelével jelöltük.)

A példa elemzése

Látható, hogy az A jelű könyvtár esetén nincs 
összevonás, az egyes átvett adatelemek önálló 
AE1, [AE2] stb. almezőkbe kerülnek. A saját on
line és egyéb katalógusban megjelenítendő két,

* Azt nem feltételezzük, hogy a Bakonyi Géza által emlí
tett “összevont kezelés” egyben a "leírás adatcsoportja
it elkülönítő, illetve adatelemeit megelőző kötelező je
lek” elhagyását is jelenthetné, hiszen ez ellentétes ien- 
ne a szabványokkal (példánkban v.ö. MSZ 3424/1 3.2.3)
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AE1 és AE5 adatelem között az elválasztójelet a 
mindenkori adatbázis-kezelő rendszer hozza lét
re, az elválasztó jel tehát nem alkotja az adatelem 
értékének részét*

Látható továbbá, hogy a B és a C jelű könyv
tárak az összevontan átvett adatelemeket egyet
len mezőben, egyetlen adatelemként kezelik, és 
az elválasztó jelek az egységként kezelt mező
ben az adatelemérték részét alkotják, attól elvá
laszthatatlanok.

Látható végül, hogy a D jelű könyvtár esetén 
kevesebb összevontan átvett adatelem van, de 
ezt is egyetlen adatelemként kezelik, és az egyet
len szükséges “ köz dő lt vonal köz” elválasztó 
jel az egységként kezelt mezőben ugyancsak az 
adatelemérték részét alkotja, attól elválaszthatat
lan.

Vegyük számba, milyen konvertáló progra
mokra van szükségük az egyes könyvtáraknak:
♦ Az A jelű könyvtárnak olyan konvertáló prog

ramra van szüksége, mely a HUNMARC 
azonosítókkal azonosított adatelemeket a 
saját rendszere szerint azonosított A1, [A2], 
[A3], [A4], A5 és [A6] mezőkbe viszi át és 
fordítva. Az adatelemek közötti elválasztó 
jelek nem alkotják az adatelemek értékeinek 
részét, a konvertáló programba nem kell be
építeni a kezelésüket, az adatbázis-kezelő 
rendszer specifikálásakor gondoskodnak a 
megjelenítésükről. A mindenkori adatbázis
kezelő rendszer megfelelő képernyő megje
lenítő és nyomtatóprogramjainak kell biztosí
tania, hogy csak azok az adatelemek jelenje
nek meg, melyek megjelenítését a könyvtár 
az adott időszakban, az adott katalógusban 
szükségesnek tart.

Ez a könyvtár tehát minden, az adatcsere 
céljára HUNMARC formátumot használó 
könyvtárral oda-vissza képes adatcseré
re. Következésképpen tőle a B, C és D 
könyvtárak is átvehetnek adatokat a 
HUNMARC-on keresztül, tehát a már 
meglévő konvertáló programjukkal.

♦ A B és C jelű könyvtárnak olyan konvertáló 
programra van szüksége, mely a HUNMARC 
azonosítókkal ellátott adatelemeket a saját

A mai könyvtári adatbázis-kezelő rendszerek iránt termé
szetes követelmény, hogy Qzembehelyezésük alkalmá
val -  de akár később is -  meghatározza a felhasználó, 
milyen elválasztó jeleket kíván használni az egyes meg
jelenítési formátumokhoz.

rendszere szerint azonosított BE1, illetve 
CE1 mezőkbe összevontan viszi át, generál
va egyúttal az átvett adatelemértékek között 
az elválasztó jeleket, melyek ettől fogva elvá
laszthatatlan részét fogják alkotni az össze
vont adatelem értékének.

Fordítva a csere nem lehetséges: a HUN- 
MARC-ba az összevont adattartalmú 
BE1, illetve CE1 mezők értékei nem ve
hetők át egyszerű** konverziós módsze
rekkel. Ez a két könyvtár tehát minden, 
HUNMARC formátumot használó könyv
tártól át tud venni adatokat, de fordítva ez 
nem lehetséges.

♦ Egymás között ez a két könyvtár akkor ké
pes adatot cserélni, ha két további konvertá
ló programmal is rendelkezik. Ezek nem azo
nosak azzal a konverziós programmal, mely 
a HUNMARC formátumban levő adatok átvé
telét biztosítja, hanem olyan konverziós prog
ramok, amelyek csak e két könyvtár közötti 
kölcsönös cseréhez alkalmasak.

Ez a két program biztosítja, hogy a B jelű 
könyvtár BE1 adatelemét a C jelű könyv
tár a maga CE1 mezőjébe átvegye és for
dítva.

♦ A D  jelű könyvtárnak olyan konvertáló prog
ramra van szüksége, mely a HUNMARC 
azonosítókkal azonosított adatelemek közül 
csak kettőt vesz át összevontan a saját rend
szere szerint azonosított DE1 mezőbe, gene
rálva egyúttal az átvett két adatelemértékek 
között a “ köz dő lt vonal köz”  elválasztó je
let, mely ettől fogva elválaszthatatlan részét fog
ja alkotni az összevont adatelem értékének.

A csere fordítva nem lehetséges: a HUN- 
MARC-ba az összevont adattartalmú 
DE1 mező értéke nem vehető át egysze
rű konverziós módszerekkel. Ugyancsak 
lehetetlen a csere egyszerű konverziós

** Egyszerű konverziós programokon kívül készíthetők bo
nyolultabb, ún. forrnátumfelismerő programok (format 
recognition programs). Ha az összevonások egy-egy 
adatcsoporton belül maradnak, akkor ezek a programok 
az egyszerű eseteket konvertálni tudják, de a speciális 
eseteket nem: ezekben szellemi beavatkozásra van 
szükség, tehát a konvertálás eleve nem teljesen auto
matikus. Ha azonban több adatcsoportot is összevon
nak, gyakorlatilag lehetetlen a konvertálás, mivel a 
szabványos bibliográfiai elválasztó jelek homonímák: 
ugyanaz az elválasztó jel más-más adatelemek között 
ismétlődhet (például a köz : köz a főcímet az alcímtől, a 
párhuzamaos címet a párhuzamos alacímtől, a megjele
nési helyet a kiadótól stb. választja el.)
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eszközökkel az A, a B és a C jelű könyv
tárakkal.

Következtetések

A fentiekből szükségszerűen az alábbiak kö
vetkeznek:

a) Az adatcseréhez -  függetlenül attól, milyen 
a HUNMARC -  minden könyvtárnak konverziós 
programokra van szüksége.

b) Az A jelű könyvtár oda-vissza tud cserélni 
adatokat minden olyan felhasználóval, amelyik 
maga is minősítve, tehát nem összevontan kezeli 
a HUNMARC adatelemeit. A HUNMARC-on ke
resztül át tud adni adatokat mind a B, C és D jelű 
könyvtáraknak. Fordítva nem: a B, C és D jelű 
könyvtáraktól egyszerű konverziós módszerekkel 
nem tud átvenni adatokat.

Csak két (a csereformátumról és a 
csereformátumra) konvertáló program
ra van szüksége.
A HUNMARCon keresztüli országon 
belüli és nemzetközi adatcserében kö
tetlenül részt vehet, saját maga azt 
használ fel és olyan módon, amit és 
ahogy akar.

c) A B és a C jelű könyvtár csak egymás kö
zött tud adatokat cserélni. Az OSZK-tól és az A 
jelű könyvtártól csak átvenni tud adatokat, saját 
adatait az OSZK-nak és az A jelű könyvtárnak 
egyszerű konverziós módszerekkel nem tudja 
átadni.

Három konverziós programra van szük
sége: az egyikkel átveszi a HUNMARC 
formátumban az adatokat, a másik ket
tővel pedig egymástól veszi át, illetve 
adja át az adatokat.
Az országon belüli cserében csak azok
kal a könyvtárakkal vehet részt, melyek 
maguk is pontosan úgy vonják össze 
az adatelemeiket. A HUNMARC-on ke
resztüli országos és nemzetközi adat
cseréből kizárta magát.

d) A D jelű könyvtár csak HUNMARC formá
tumban tud átvenni adatokat az OSZK-tól és az A 
jelű könyvtártól. Se a B, se a C jelű könyvtártól 
nem tud átvenni adatokat, és saját adatait egyet
len más könyvtárnak sem tudja egyszerű konver
ziós módszerekkel átadni.

Egyetlen konverziós programra van 
szüksége.
Az országos és nemzetközi cseréből 
kizárta magát.

A fentiekből világosan látható, hogy mind logi
kailag, mind a cserélési szabadság, mind pedig a 
gazdaságosság szempontjából a legjobb helyzet
ben az A  jelű könyvtárak vannak. Ezek a könyv
tárak nem úgy oldják meg azt a problémájukat, 
hogy bizonyos adatelemekkel nem kívánnak fog
lalkozni, illetve bizonyos adatelemeket nem kí
vánnak minősítve megjeleníteni, hogy összevon
ják őket egyetlen -  szabványosan nem létező -  
adatelembe, hanem úgy, hogy az adatelemek 
szelektív kezelését saját adatbázis-kezelő prog
ramrendszerükre bízzák, nem pedig a cserefor
mátumból konvertáló programjaikra.

Az is világosan látható, hogy a B, C és D 
könyvtárak helyzete rendkívül hátrányos. Különö
sen az, ha meggondoljuk, hogy az általuk kezelt 
adatok egy részében az elválasztó jelek az adat
elemhez kötött értékeket képviselnek. Ennek kö
vetkeztében a különböző felhasználói igények 
szerint kialakítandó megjelenítési formátumok
ban nincs módjuk automatizált eszközökkel (tehát 
a saját adatbázis-kezelő rendszerükkel) külön
féleképpen megjeleníteni az adatokat.

Ahhoz, hogy az OSZK-n kívül minden más 
könyvtár egymás között adatokat cserélhessen, 
és ezt ne a “túl részletes” HUNMARC formátum 
szerint csinálja, arra lenne szükség, hogy minden 
könyvtárat arra kényszerítsenek, hogy össze
vontan kezeljen bizonyos adatelemeket, ezt az 
összevonást mindig egyformán végezzék el, 
tekintet nélkül az érvényes nemzeti és nemzet
közi szabványokra, az adott könyvtár speciális 
igényeire és az esetleges időbeli változásokra. 
Eme összevonás következtében -  ha egyáltalán 
rákényszeríthető erre központi erőszak nélkül 
bármely könyvtár -  egyetlen könyvtár sem lehet
ne abban a helyzetben, hogy a HUNMARC-on
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keresztül az OSZK-val és bármely más, külföldi 
könyvtárral adatokat oda-vissza cseréljen.

Gyakorlati példa

Az egyszerűség kedvéért csak a bibliográfiai 
leírás részletét, a cím és szerzőségi közlés adat
csoportot mutatjuk be. A szemléltethetőség érde
kében a csereformátum mutatójában szereplő 
hívójelet rendeljük hozzá az adatelemhez azono
sítóként, elhagyva az indikátorokat és az almező- 
azonosító típusjelét (vagyis az adatelemek azo
nosítását a tároláskor is leegyszerűsítve, a kiin
dulópontul választott eszközökkel jelezzük)*. A 
HUNMARC által szolgáltatott tételrészlet fentiek 
szerint végrehajtott “tárolása” és megjelenítése a 
következő:

(i) Tároláskor:

2 4 5 á -v  . . lVíá§yarorsiáö iö m b tó  e rd ő i:
245A . • Die:LaubwälderÜngarns: .

• 24 5 b • •••••::A tiszta le v e g ő s ö m ! •:
2 4 5 B . ’ :f i t te r  dér; reinen.Luft ; ;
245c . írta Kálózd Jstyán
245 G. : fényképek Horváth Gyöngyvér

Látható, hogy a HUNMARC nem tartalmazza 
az adatelemek közötti szabványos bibliográfiai 
elválasztó jeleket. A könyvtári adatbázis-kezelő 
rendszerekben az implementálás során megha
tározható, hogy az adatelemek elé az egyes meg
jelenítési formátumokban a minősítésük alapján 
milyen elválasztó jel kerüljön. Az így -  automati
kusan -  megjelenített elválasztó jelek nem részei 
az adatelemek adattartalmának. Más szóval, kü
lönböző megjelenítési igényekhez, különféle mó
don, különféle elválasztó jelekkel lehet a tételeket 
megjeleníteni. Például:

(ii) A szabványos bibliográfiai leírást tartal
mazó megjelenítési formátum a következő (az 
adatbázis-kezelő rendszer által megjelenített 
elválasztó jeleket félkövér dőlt szedéssel, a közt 
az aláhúzás jelével jelöltük):

Indikátorokkal és almező-azonosító típusjelével az első 
két adatelem például így festene: 10$aMagyarország 
lombos erdői$bA tiszta levegő szűrői$ADie Laub
wälder...

Magyarország lom bos erdői A tiszta levegő szűrői 

Die Laubwälder Ungarns Filter der reinen

Luft írta Kálózy István fényképek Horváth 

Gyöngyvér

(iii) Ugyanez táblázatos megjelenítési for
mátumban például a következő lehet (az elvá
lasztó jeleket itt is félkövér dőlt szedéssel jelöltük, 
a CR LF a soremelés kocsi vissza jelölése [hiszen 
az is az elválasztás jelölése, hogy valami új sor 
elején kezdődik]):

Az A) könyvtár mindegyik adatelemet átveszi 
és valamilyen módon tárolja a saját belső for
mátumában, de csak a főcímet és az első elsőd
leges szerzőségi közlést tünteti föl a saját online 
katalógusában, megőrizve az átvett adatelemek 
eltérő minősítését (azaz “nem von össze” adat
elemeket).

(i) Tároláskor:

ÁÉ1 Mágy ároréZ-ag loifibós-Bfdiq] . 
&E2V ; V Lá ub w iid  e r :U rigarns y
ÄE3 A tiszta levágó M íM :: :
A ||: • • . niter der reinen Luft: •::- 
A É 5 . írta^KalQzyylstVáhyy:..
AE6 f: • , : ' y i | p p  Horvátit Gyöngyvér

Az előbbiekben bemutatott két formátum pe
dig, melyekben csak a félkövéren szedett AE1 és 
AE5 adatelemeket jelenítik meg, a következő

(ii) Sorfolytonosan (az elválasztójelet a keze
lőprogram írja ki):

Magyarország lom bos erdői /  írta Kálózy István
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(iii) Táblázatosán:

Akár megőrzi a könyvtár a későbbiekben a 
nem megjelenített adatelemeket, akár nem őrzi 
meg, a példánkban megjelenített AE1 és AE5 
adatelemek cseréje minden HUNMARC formátu
mot használó könyvtárral egyszerű konverziós 
eszközökkel megvalósítható. A csere független 
attól, hogy melyik könyvtár milyen elválasztó jele
ket alkalmaz, mivel az elválasztó jelek nem részei 
az adattartalmaknak.

A B) és C) könyvtárak két mezőbe össze
vonva kezelik az átvett adatelemeket. Náluk a 
tárolás és a két formátum a következő (a B könyv
tár BE1 adatelem azonosítását használva):

(i) Tároláskor:

BEI !.. Magyarország lombos érdöi: J  J A tiszta:levegő szűrői, : 
_ . Die LälrWaider Ungarn? filter der feinen ;L i| fL .

; j f  írta Káfezy I s t v á n fé n y k é i íé k  jHbtyáth G yö ngyvé r; ; :

Azaz, már eleve az elválasztó jelekkel együtt 
kell tárolni az adatelemeket, mert külön-külön le
mondtak a minősítésről azáltal, hogy összevon
tan kezelik őket.

(ii) Sorfolytonosan:

Magyarország lom bos erdői A tiszta levegő szűrői 

_ = _  Die Laubwälder Ungarns Filter der reinen Luft 

_ /_  irta Kálózy István fényképek Horváth Gyöngyvér

Mivel a sorfolytonos megjelenítéshez szük
ség volt elválasztó jelek megjelenítésére, és mert 
ezek az elválasztó jelek az összevonás következ
tében -  tehát az egyes adatelemek minősített 
kezelésének hiányában -  az adattartalom részét 
alkotják, ezért minden más megjelenítési formá
tumban, így a táblázatosban is meg kell hogy 
jelenjenek.

(iii) Táblázatosán:

Főcím és szerzőség'._____Magyarország lom bos erdői A

tiszta levegő szűrői _ = _  Die Laub

wälder Ungarns Filter der 

reinen Luft _ /_  írta Kálózy István 

fényképek Horváth Gyöngyvér

A példánkban bemutatott BE1 adatelem cse
réje HUNMARC formátumát használó könyvtárral 
egyszerű konverziós eszközökkel megvalósítha
tatlan. A csere csak azokkal a könyvtárakkal le
hetséges, melyek ugyanilyen módon vonják ösz- 
sze a szabványos adatelemeket.

A példából jól látható ennek a módszernek a 
másik súlyos hátránya: többé nem lehet szaba
don formátumokat definiálni, hiszen az elválasztó 
jelek az összevont adatelem adattartalmához tar
toznak, attól már nem választhatók el, vele együtt 
tárolják őket, s ezért minden más megjelenítéskor 
is meg kell hogy jelenjenek. Persze külön speciá
lis formátumfelismerő programmal és ezt elkerül
hetetlenül kiegészítő szellemi munkával az elvá
lasztójeleket újra ki lehetne szűrni -  de akkor meg 
minek volt az összevonás és minek kellett lemon
dani a differenciált minősítésekről?

A D) könyvtárban is egyetlen mezőbe össze
vonva kezelik az átvett adatelmeket, de csak két 
adatelemet vesznek át. Ebben a könyvtárban a 
tárolás és a két formátum a következő:

(i) Tároláskor:

: : B |’ Magyarország lombos crdóiv/L frta Kátó^.Isfviir

Tároláskor itt is eleve az elválasztó jelekkel 
együtt kell tárolni az átvett adatelemeket, mert 
külön-külön lemondtak a minősítésről azáltal, 
hogy összevontan kezelik őket.

(ii) Sorfolytonosan:

Magyarország lom bos erdői _ /_  írta Kálózy István

Mivel a sorfolytonos megjelenítéshez itt is 
szükség volt elválasztó jelek megjelenítésére, és 
mert ezek az elválasztó jelek az összevonás kö
vetkeztében -  tehát az egyes adatelemek minősí
tett kezelésének hiányában -  itt is az adattarta
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lom részét alkotják, ezért minden más megjelení
tési formátumban, így a táblázatosban is meg kell 
hogy jelenjenek.

(iii) Táblázatosán:

Főcím és szerzőség:_____Magyarország lom bos erdői _ /_  írta

Kálózy István fényképek 

Horváth Gyöngyvér

Korábban már kifejtettük, hogy a DE1 adat
elem cseréje HUNMARC formátumot használó 
könyvtárral egyszerű konverziós eszközökkel 
ugyancsak megvalósíthatatlan, és ebben a könyv
tárban sem lehet többé szabadon formátumokat 
definiálni.

Összefoglalva megállapítható, hogy ha
-  valamelyik könyvtár kevesebb adatelemet 

akar megjeleníteni,
akkor
-  kevesebb adatelemet vehet át a HUN

MARC formátumon alapuló adatcserében, vagy

-  minden adtatelemet átvesz, de csak az általa 
szükségesnek ítélteket használja 

de
-  semmiképpen se úgy járjon el, hogy össze

vontan kezeli azokat az adatelemeket, melyek 
megjelenítésére igényt tart.

Az alternatívák összefoglalása

Az elfogulatlan olvasó levonhatja ezek után 
magának a következtetéseit: milyen nemzeti 
adatcsere formátum felel meg a leginkább az ér
dekeinek?

Az olyan, amely bizonyos adatelemeket ösz- 
szevontan, nemzeti és nemzetközi szinten nem 
csereszabatosán kezel és előre megköti a fel
használó kezét?

Vagy az olyan, amely minden adatelemtípust 
minősítve kezel, és a felhasználóra bízza, mihez 
kezd velük?

A MAFFIA A KÖNYVTÁRRA IS LECSAPOTT, DE RAJTAVESZETT. -  "Az évszázad lopását" követték el 1994 
decemberében a szentpétervári Orosz Állami (volt Szaltikov-Scsedrin) Könyvtárban: 89 kínai, tibeti és 

egyéb ázsiai kéziratot vittek el, értékük meghaladta a 150 millió márkát. Egy hét alatt azonban sikerült
lefülelni a tolvajokat, zsákmányukkal együtt.

(DBI-Pressespiegel,1994. dec.)
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In fo rm á c ió  a k u ta tá s o k ró l

Kitekintés

A magyar egyetemi 
doktori 

disszertációkban 
közzétett kutatási 

információk nemzetközi 
hasznosításának 

lehetőségei*

Lécesné Mesterházi-Nagy Márta

A kutatóintézetekben, egyetemeken folyó ku
tatások eredményeit főként a kutatásokat lezáró 
jelentésekben összegzik, publikálják. A kutatások 
nyilvántartása, a jelentések hozzáférhetővé tétele 
a kutatási jelentéseket gyűjtő és feltáró intézmé
nyek állományépítő és információfeltáró felada
tainak ellátásával történik.

A kutatások eredményei a doktori disszertá
ciókban is lecsapódnak, sőt ha “egyéni” kutatás
ról és nem intézeti kutatásról van szó, akkor a 
kezdő kutató első publikálási -  közzétételi -  lehe
tősége a disszertáció.

A kutatás így tehát sokkal hamarabb válik is
mertté, mint pl. egy cikk vagy könyv útján, amely 
bizonyos átfutási idő után kerül csak az érdeklődő 
olvasóhoz; “hagyományos” irodalomban pl. 12-18 
hónap múlva jelenik meg.

Hosszú ideig a kutatási információkon első
sorban a kutatási jelentésekben publikált informá
ciókat értették, s figyelmen kívül hagyták a doktori 
disszertációkban közzétett, de a disszertáció mű
faja miatt nem-publikáltnak, vagy “félig-publikált- 
nak” tekinthető információkat. Mindenesetre a ku
tatási információszolgáltatás továbbfejlesztésé
nek fontos láncszeme a doktori disszertációkban 
közölt kutatási információkhoz való hozzáférés 
biztosítása.

A doktori disszertáció mint dokumentum- 
típus

A doktori disszertáció az egyetemi tanulmá
nyok befejezése, a diploma megszerzése után 
különböző előírásoknak, illetve szabályzatoknak 
megfelelően készítendő el -  s hazánkban, né
hány más ország gyakorlatához hasonlóan -  3 
példányban nyújtandó be. (Hasonló volt a helyzet 
az MTA-hoz benyújtott kandidátusi és doktori 
disszertációk esetében is, kérdés, hogy a PhD fo
kozat eléréséhez mi lesz az előírás).

A magyar egyetemek 1957-ben kapták vissza 
a doktori cím adományozásának jogát, így a do
kumentumokat az egyetemi könyvtárak kötelesek

* A Műszaki Egyetemi Könyvtáros 1993. 1-2. számában 
megjelent cikk átdolgozott változata
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állományba venni, megőrizni és olvasótermi 
használatukat biztosítani. A magyar előírásoknak 
megfelelően ezek az egyetemi doktori disszertá
ciók csak 3 példányban kerülnek beadásra, 1 pél
dányt őriz meg a könyvtár kéziratként. A rektori 
hivatal feladata a könyvtár részére az állományba 
veendő példány eljuttatása. Mivel a jelenlegi elő
írások szerint a disszertációt kéziratként (gépel
ve, xeroxozva) kell benyújtani, ezt nem-publikált 
vagyis “szürke irodalomnak" nevezi a szakiroda- 
lom; a könyvtárakban a kéziratgyűjtemény speci
ális részeként kap helyet. A disszertációkat a 
külföldi gyakorlatban is “szürke” irodalomnak te
kintik, habár külföldön többnyire mikrofilmlapon 
vagy xeroxozott formában több példányban (he
lyenként 100) kell benyújtani az egyetemre.

A magyar disszertáció-irodalom jelenleg tehát 
csak korlátozottan publikus, cél a széles körű 
hozzáférés lehetőségének megteremtése.

Az egyes egyetemi könyvtárakban a doku
mentumállomány fejlesztése behatárolt, évi kb. 
20-150, max. 200 tételre tehető egyetemenként.

A disszertációk -  mint a “szürke” irodalom do
kumentumai -  nem szerezhetők be a szokásos 
kereskedelmi csatornákon -  könyvkereskedel
men -  keresztül. Beszerzésük az egyetemek rek
tori hivatalain keresztül történik, természetesen 
ingyen és a könyvtár számára kötelespéldány
ként. Más egyetem könyvtára, vagy akár az 
OSZK (mivel nem publikált, hanem kézirat-jellegű 
dokumentumról van szó, tehát nem kötelespél
dány) nem juthat hozzá, ezért a gyűjtemények 
szigorúan csak a saját egyetem disszertációit tar
talmazzák.

Gyűjtemények

Az említett okok miatt a könyvtárak állomá
nyukat vagy a kéziratgyűjtemény speciális része
ként, vagy pedig különgyűjteményként őrzik.

1. táblázat
Összesítés a könyvtárak disszertációállományáról
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Az MTA Könyvtára
A Kézirattár a teljesség igényével gyűjti az 

MTA-hoz benyújtott összes kandidátusi és dok
tori disszertációt, az állomány közel 16 000 kötet. 
Az MTA egyetemi doktori disszertációkat termé
szetesen nem gyűjt.

Egyetemi könyvtárak
Az egyetemi könyvtárak az 1957 óta benyúj

tott doktori disszertációkat -  többnyire különgyűj- 
teményként -  kezelik. Az állományok nagysága 
nagy szóródást mutat, kb. 300 kötettől 8000 köte
tig terjed, országosan pedig mintegy 40 000 kö
tetre tehető. (1. táblázat)

Feltárás, hozzáférés

A disszertációk a könyvtárban a kézirat-jelleg 
következtében, mivel csak egyetlen példányt 
őriznek (a másik két példány az egyetemi admi
nisztrációban marad), fokozott védelmet élvez
nek és így
-  nem kölcsönözhetők,
-  csak az olvasóteremben vehetők igénybe,
-  másolat (részlegesen) készíthető,
-  cédulakatalógusban kereshetők,
-  online katalógusban kereshetők, ha már a 

könyvtárban számítógépes rendszer működik 
és az adatbázisba felvették.
A hozzáférést nehezíti, hogy a Magyar Nem

zeti Bibliográfia a disszertációkat nem regisztrál
ja, mivel kézirat-jellegű dokumentumok; országos 
disszertációs jegyzék sem készül, mint pl. a né
met “Jahresverzeichnis der deutschen Hochschul
schriften” stb. Egyes egyetemi könyvtárak (pi. 
BME, Közgazdasági, Erdészeti) periodikusan ki
adják, illetve a közelmúltig kiadták a megvédett 
és elfogadott disszertációk jegyzékét. Az MTA 
szintén periodikus kiadványban közli egy-egy idő
szak disszertációinak bibliográfiai leírásait. Mind
ezeknek a jegyzékeknek közös hátránya, hogy 
kb. 2-3 évvel a disszertáció elfogadása után je
lennek meg. Ezért fontos, hogy a dokumentumok 
információtartalmának azonnali feltárása érdeké
ben a disszertációk adatai online lekérdezhetők 
legyenek.

Nemzetközi hasznosítási program

Cél

A program célja, hogy
♦ a Magyarországon megvédett doktori 

disszertációkban közzétett kutatások ered
ményeit mind a hazai, mind a külföldi fel
használók részére hozzáférhetővé tegye, 
egyúttal előmozdítsa a kutatási együttmű
ködést, a disszertációk tartalmi informá
cióinak kölcsönös felhasználási lehetőségét;

♦ a SIGLE* nemzetközi dokumentum-állo
mányt feltáró adatbázis építésében, amely 
előmozdítaná a magyar kutatások európai 
integrálását, Magyarország is részt vegyen;

♦ a BME Könyvtár és Tájékoztatási Köz
pont mint nemzeti központ képviselje ha
zánkat az EAGLE szervezetben.

Feladatok

A program feladatai:
-  az egyetemi könyvtárak állományában őrzött 

magyar egyetemi doktori disszertációk biblio
gráfiai adatainak (az angol nyelvű címfordítá
sokkal együtt) egységes számítógépes rend
szerben történő feldolgozása,

-  az adatbázis hálózatban történő hozzáférésé
nek biztosítása,

-  az egyes egyetemeken külön-külön készülő 
adatbázisok magyarországi doktori disszertá
ciós központi katalógusként való működtetése,

-  az egységes adatbázis rekordjainak átadása 
a SIGLE nemzetközi adatbázisba,

-  a SIGLE adatbázisból készült CD-ROM-ok 
előfizetése és az adatbázis online használata,

-  az eddig -  főként disszertációs jegyzékek
ben -  feltárt magyar nyelvű címek hozzáfér
hetővé tétele külföldi kutatók számára az 
adatbázisban angol nyelven, ezáltal hozzá
férés a magyar kutatási eredményekhez,

-  olyan számítógépes információs háttér kiala
kítása, amely mind a magyar doktori disszer

* SIGLE = System for Information on Grey Literature in 
Europe (A szürke irodalom információs rendszere 
Európában)
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tációk, mind a SIGLE-ben feltárt külföldi 
egyetemi doktori disszertációk adataihoz le
hetővé teszi a hozzáférést,

-  a BME Könyvtár és Tájékoztatási Központ 
mint magyarországi SIGLE Központ tech
nikai és személyi feltételeinek biztosítása, 
az egyetemi könyvtárak adatfeldolgozó mun
kájának koordinálása és a rekordoknak a 
SIGLE-hez való eljuttatása céljából,

-  az adatbázisból évente közös vagy egyete
menként disszertációjegyzék előállítása, 
esetleg a disszertációk magyar nyelvű tartal
mi összefoglalóival.

Az MTA Könyvtárának állományában lévő 
kandidátusi és akadémiai doktori disszertációk 
feldolgozása esetén a fentiek értelemszerűen 
azokra is vonatkoznak majd.

Az EAGLE

Az EAGLE (European Association for Grey 
Literature Exploitation = A Szürke Irodalom Fel
használásának Európai Szövetsége) az Európai 
Közösség (ma már Európai Unió) 8 országának 
szövetsége, melynek tagjai Belgium, Franciaor
szág, Németország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Király
ság Írországgal. Székhelye: Hollandia, Hága. A 
tagországokat egy-egy könyvtár (egyetemi, nem
zeti, kutatóintézeti) vagy dokumentációs közpqnt 
képviseli, amely az illető országban folyó munkát 
összefogja és a szolgáltatásokért felelős.

A résztvevő nemzeti központok a következők:

Belgium
LABORELEC és Université Catholique de
Louvain, Bibliothéque des Sciences Exactes 

Franciaország
CNRS Institut de l’ lnformation Scientifique et
Technique (INIST)

Németország
FIZ Karlsruhe és Universitätsbibliothek/TIB
Hannover

Olaszország
Biblioteca Centrale, Consiglio Nazionale déllé
Ricerche (CNR)

Luxemburg
Bibliothéque Nationale Luxembourg

Hollandia
Koninklijke Bibliotheek, SWIDOC, Bibliotheek 
Technische Universiteit Delft és Bibliotheek 
van de Koninklijke Akademie van Weten- 
schappen (JUPITER)

Spanyolország
Centro de Információn y Documentación 
Cientifica (CINDOC)

Egyesült Királyság
The British Library Document Supply Centre 
(BLDSC)

Írország
BLDSC-n keresztül

CEC (Commission of the European Communi- 
ties=EK Biz.)

BLDSC-n keresztül.

Az EAGLE 1985-ben alakult, azután, hogy a 
CEC megszüntette a SIGLE fenntartásának fi
nanszírozását, amelyet 1980-tól kezdve vállalt. 
Az EAGLE tehát átvette a SIGLE folytatólagos 
menedzselését.

Az EAGLE 1992-ben megváltoztatta alapsza
bályát, és . a közép-kelet-európai, valamint az 
észak-európai országok részére is lehetővé teszi 
a csatlakozást, ha bizonyos feltételeket vállalni 
tudnak.

Mint fő szponzor, az EAGLE fontos támogató
ja volt az Amszterdamban, a TransAtlantic által 
szervezett, 1993 decemberében a szürke iroda
lom tárgykörében megrendezett első konferen
ciának, a GL ‘93-nak; a második konferenciát, a 
GL ‘95-öt 1995 novemberében Washingtonban 
rendezik. Ezeken a konferenciákon nagy teret 
szentelnek a SIGLE-vel kapcsolatos elméleti, 
technikai és gyakorlati kérdéseknek.

Az EAGLE közgyűlése (General Assembly) 
felelős a fejlesztési politikáért és a kivitelezésért. 
A végrehajtó bizottság (Executive Board), ame
lyet a közgyűlés választ meg, az EAGLE mened
zseléséért felel, napról - napra. A menedzsment 
bizottság (Board of Management) a tagországok 
központjainak képviselőiből áll, és a tevékeny
ségeket és fejlesztést érintő információcserét 
biztosítja. A technikai bizottság (Technical Com
mittee) felelős az adatbázis karbantartásáért és 
fejlesztéséért, választott elnöke a Board tagja.

Minden tagország nemzeti központja egysé
ges díjat fizet a rendszerbe beadott dokumentu
mok számának megfelelően. Hasonló formula al
kalmazandó a jövedelem megosztására a tag- 
szervezetek között, illetve ebből biztosítják az
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adatbázis technikai feldolgozási központját, hasz
nálati kézikönyvek kiadását stb. A nemzeti köz
pontok felelősek azért, hogy az országban kiadott 
dokumentumokat a teljesség igényével gyűjtsék, 
azzal a megkötöttséggel, hogy a központ rend
szeres időközökben az adatbázist rekordokkal 
lássa el és az adatbázisban szereplő dokumentu
mokat hozzáférhetővé tegye. A rendszer fő célja 
a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása 
a bibliográfiai feltárás mellett. A nemzeti közpon
tok felelősek azért, hogy az adatbázisban szerep
lő rekordok alapján a jelzett lelőhelyen a nemzeti 
központon keresztül a dokumentum valamilyen 
formában hozzáférhető legyen. Az adatbázisból 
az információ online, sőt CD-ROM-on biztosított, 
a dokumentum megszerzése eredetiben vagy 
másolatban, esetleg mikroformában a nemzeti 
központon keresztül meghatározott díjtételekkel 
igényelhető, ennek biztosítása a résztvevő tagor
szágok részéről kötelező.

Online hostok:
-  STN International, Karlsruhe
-  BLAISE-LINE, Boston Spa
-  SUNIST, Montpellier 

CD-ROM:
-  Silver Platter, London

A SIGLE adatbázis

Az adatbázis számszerű adatai

A kezdetek 1978-ig nyúlnak vissza, amikor a 
CEC egy szemináriumot szervezett Yorkban 
(Anglia) a szürke irodalom témakörében, amely
nek következtében 1980-ban megalapították a 
SIGLE-t a CEC anyagi hozzájárulásával, majd 
1985-től a tagországok finanszírozásával.

A SIGLE adatbázis 1980-tól 1994 decembe
réig 381 102 rekordot tartalmazott. Évi gyarapo
dásként kb. 40 000 rekorddal lehet számolni. Ez a 
szám két tényezőtől függ:
-  a) hogy országonként mennyi a “szürke” do

kumentumtermés;
-  b) a tagszervezetek ebből mennyit tudnak 

dokumentálni és az adatbázisba beadni.
Az adatbázis rekordjainak megoszlását mu

tatja az 1.ábra, valamint a 2. és 3. táblázat.
1994-ben Anglia/írország 22 584, Németor

szág 4587, Franciaország 3222 rekordot küldött 
az adatbázisba, a gyarapodás a többi tagország 
rekordjaival együtt összesen 33 889 volt, s ezzel

1. ábra Az adatbázis rekordjainak megoszlása különböző szempontok szerint

Ez kb. 100.000 rekord: Anglia 50.000, Fran
ciaország 20.000, Németország 15.000 re
kordot szállított.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 269



2. táblázat
Az input a megjelenési év és a szolgáltató országok viszonylatában

3. táblázat
Az input mennyisége
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a rekordok száma 381 102-re emelkedett. Az 
1995-ös prognózis szerint az év végére kb. 
425 000 rekordra lehet számítani.

A rekordok felépítése

A SIGLE saját szabványa szerint elkészült 
adatbeviteli forma a disszertációk vonatkozásá
ban a következő adatokra terjed ki;
-  szerző (vezetéknév, keresztnév)
-  testületi szerző (egyetem, ahová a disszertá

ciót benyújtotta)
-  disszertáció fajtája, doktori fokozat (rövidítve)
-  a disszertáció címe angolul
-  a disszertáció alcíme angolul
-  a disszertáció címe eredeti nyelven
-  a disszertáció alcíme eredeti nyelven
-  kiadás helye
-  kiadás (keletkezés): nap, hó, év (esetleg csak 

év)
-  terjedelem (összes lapszám, ábrákkal, térké

pekkel stb. együtt)
-  nyelv (angol rövidítéssel)
-  megjegyzések
-  hozzáférés (nemzeti központ vagy könyvtár, 

raktári jelzet)
-  deszkriptorok angolul
-  tárgyszavak kódja (max. 3)

A leírás alapját az INIS (International Nuclear 
Information System) rendszere képezi. A szerzői 
nevekre vonatkozóan az angol-amerikai katalogi
zálási szabály 22.5 fejezete irányadó, a testületi 
szerzőkre vonatkozóan pedig az INIS Guidelines 
for Standardized Entry of Corporate Bodies. 
Vienna, 1989. IAEA - INIS - 21.

Tárgyszavazás

A disszertációk feltárását előmozdítja, hogy 
nemcsak több szempont szerint kereshetők, ezen 
belül a cím szavai szerint, hanem deszkriptor kó
dok szerint is. A deszkriptorok sémája a COSATI*

* COSATI Subject Category List AD 612 200, amely az 
AD 672 000 jelű Thesaurus of Engineering and Scien
tific Terms összefoglaló verziója.

(Committee on Scientific and Technical Informa
tion = Tudományos és Műszaki Információs Bi
zottság) rendszeréből épült ki, némi változtatás
sal.

A rendszer 22 főosztályból áll, 01-22-ig. Min
den főosztály további osztályokból tevődik össze 
(összesen 246), az ABC megfelelő betűivel jelöl
ve. Egy-egy betűn belül a fogalmak száma nincs 
korlátozva.

A deszkriptor kódok 3 karakterből állnak: pl. : 
09H Szoftver. Ezen belül további 9 fogalom szin
tén ugyanezt a kódot kapja. (Másik példa: 05B 
Dokumentáció, információtudomány és könyvtár
ügy; ezen belül még 28 fogalom viseli ugyanezt a 
kódot: bibliográfiák, osztályozás, mikroformák, 
könyvtárak, terminológia stb).

A főosztályok a következők:

01 Aeronautika
02 Mezőgazdaság, állatorvostudomány
03 Környezetvédelem és ellenőrzés
04 /nem haszná'ják/
05 Bölcsészettudományok, pszichológia és 

társadalomtudományok
06 Biológia és orvostudományok
07 Kémia
08 Földtudományok, meteorológia
09 Elektronika és villamosmérnöki tudomány, 

számítógép-tudóm ány
10 Energia és erőművek
11 Anyagok
12 Matematika
13 Gépészet, építőipar, ipar, tengerészet
14 Módszerek és berendezések
15 Hadtudomány
16 Rakétatechnika
17 Navigáció, kommunikáció
18 (nem használják)
19 Hadianyagok
20 Fizika
21 Hajtóerő és hajtóanyagok
22 Űrtechnika

A már említett változtatások miatt a SIGLE 
rendszerben néhány főosztály (03, 05, 06, 08, 09, 
10, 20) alosztályai nem egészen felelnek meg a 
COSATI rendszernek.

A számítógépes feldolgozásban a jelölés 0=0 
és a 0 = zéró.
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4. táblázat
Az inputok %-os aránya

A 4. táblázat az inputot 22 tárgykör és a szol
gáltató országok viszonylatában, valamint a főbb 
tudományágak szerint csoportosítva százaléko
san elemzi.

A Technikai Feldolgozó Központ

Az EAGLE megbízásából a római FINSIEL 
-  amely egy 2200 munkatársat foglalkoztató 
cég -  üzemelteti több hasonló feladat mellett a 
feldolgozó központot (TFK). Összegyűjti a külön
böző országokból a SIGLE szabványnak megfe

lelően megküldött adatokat a központi adatbank
ba, és havonta kumulált mágnesszalagokat állít 
elő, amelyeket megküld a vezető tagoknak. A 
szakértők fejlesztik a rendszert, az osztályozási 
sémát, az input formátumát, kidolgozzák a kézi
könyveket (Manuals), módosítják a feldolgozási 
szabályokat stb.

A rendszer jó működése a központ technikai 
munkáján múlik. Az input mágnesszalag előállítá
sa és elküldése drága, ezért ezt 1995-ben felvált
ja egy új technikai megoldás: a rekordokat FTP-n 
(File Transfer Protocol) keresztül lehet a FIN- 
SIEL-nek küldeni és fogadni.
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Az input és output forma az ISO 2709-1973 
nemzetközi szabványon alapszik, melyet más 
együttműködő adatbázisok is használnak, pl. az 
INIS.

Hozzáférés

Hozzáférés az adatbázishoz

A már említett 3 hoston keresztül a SIGLE 
adatbázis online hozzáférhető, de az Európai 
Únió országain kívüli országokból csak az STN- 
től (Karlsruhe) hívható le az EAGLE-vel történt 
megállapodás szerint. (5. táblázat)

Az online keresési szempontokat és a 3 host- 
nái a megfelelő külső kódot külön jegyzék tartal
mazza.

A disszertációk visszakereshetők a következők 
szerint:
-  deszkriptor kód (tárgy)
-  a címben szereplő szavak, számok (mind

egyik cím-adatmezőben: cím, sorozati cím, ere
deti cím eredeti nyelven, a címbővítés kulcs
szava)

-  testületi szerző: szervezet, intézmény neve, a 
disszertációt elfogadó egyetem neve

-  a szerző neve
-  a kiadás éve
-  a dokumentum típusa (csak STN-nél)
-  nyelv
-  rekord azonosító szám

Nem kereshető:
-  az egyetemi fokozat
-  a hozzáférés intézménye (pl. BLDSC) szerint

A CD-ROM változatra a Silver Platter Infor
mation Servicesnél (London) lehet előfizetni. Ak
tualizálás félévenként. Évi előfizetési díj: 950 $, il
letve 1900 $ többfelhasználós munkahelyeseién.

Hozzáférés a dokumentumokhoz

Minden dokumentum, amelynek adatai az 
adatbázisban szerepelnek, a nemzeti központtól

5. táblázat
Hozzáférés a SIGLE adatbázishoz

SIGLE Online hosts

STN International
PO Box 2465
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafeh 
Germany
Tel: +49(0)7247 808555 
Fax: +49(0)7247 808666 
SIN Help Desk - Tel: +49(0)7247 808555 - 

STNmail: HLPDESKK

BLAISE In fo rm a tio n  Serv ices

The British Library
National Bibiiographic Service
Boston Spa, Wetherhy
LS23 7BQ, U n ited kingdom
Tel:+44(0)937 546602
Fax: +44(0)937 546586
BLAISE Help Desk - Tel: +44(0)937 546600

SU NIST

950, rue Saint-Priest 
BP 1229
P-34184 Montpellier cedex 4 
France
Tel: +33 67 14 1414 
Fax:+33 67 52 37 63

StG LEon CD-ROM

SilverPlatter Information Sfevices
10 Barley Mow-Passage
London W4 4BR
United Kingdom
Tel: +44(0)81 995 8242
Fax: +44(0)81 995 5159

vagy azon keresztül beszerezhető (6. táblázat). 
Kölcsönzést és másolatrendelést közvetlenül a 
központtól vagy könyvtárközi kölcsönzés útján 
kell kérni. A hozzáférés körülményeit a nemzeti 
központ határozza meg (pl. csak kölcsön, vagy 
xerox másolatban, mikrofilmen bocsátja rendel
kezésre).
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6. táblázat 
Nemzeti központok

EAGLE Secretariat:
PO Box 90407, 2509 LK Den Haag, The Netherlands, 
tel.; (+31 )(0)70 314 0281; fax: 314 0493

National EAGLE centres

BELGIUM
Labore lec- UCL/BSE 
Centre de documentation 
125, rue de Rhode 
B-1630 Lin kebe ék 
Tel.: (+32)(0)2 382 0217 
Fax: 2 382 0241

FRANCE
CNRS4NIST
2, alléé du Parc de Brabois 
F-54514 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex 
Tel.;(+33)83 504 600 
Fax: 83 504 666

GERMANY
Fachinformationszentrum Karlsruhe GmbH 
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Tel.: (+49)(0)7247 808 104 
Fax: 7247 808 666

Universitätsbibliothek und TIB 
.CriW l̂fehig r̂ten :̂

D-30167 Hannover 
Tel.: (+49)0) 511 762 3424 
Fax: 511 715 936

SPAIN
Centro de Információn y Documentación Cientifica 

(Cindoc)
Calle Joaquin Costa, 22 
E-28002 Madrid

A bekérés történhet több formában: posta, 
elektronikus posta, online, fax, telex, telefon útján.

A fizetésnek is több módja lehet: coupon, 
számla. A rendeléseket sürgősséggel is vállalják 
egyes szolgáltató központok. A fenti lehetőségek
ről részletes nemzetközi lista tájékoztat.

Tel.: (+34)(0)9 546 2493 
Fax: 9 546 2644

ITALY
Consiglio Nazionale delié RiphérChé 
Biblioteca Centrale 
Pie Aldo Moro 7 
1-00185 Roma 
Tel.: (+39)(0) 6 4993 3276 
Fax; 6 4461 954 

6 4993 3834

LUXEMBOURG
Bibliothéque nationale 
Boulevard Roosevelt 37 
L-2450 Luxembourg 
Tel.: (+352) 226 255 
Fax; 475 672

THE NETHERLANDS
Koninklíjke Bíbliotheek 
Postbus 90407 
2509 LK Den Haag 
Tel.: (+31X0) 70 314 0451 
Fax: 70 314 0450

UNITED KINGDOM
The British Library 
Document Supply Centre 
Boston Spa, VVetherby^
West Yorkshire LS23 7BQ 
United Kingdom 
Tel.: (+44)(0) 937 546 044 
Fax: 937 546 453

IRELAND (through UK)
Associated Institution: Commission of the European 

Communities

A hozzáférést a rekord adatai mellett jelezni 
kell, pl.

-  Available from British Library Document 
Supply Centre
DSC: 3630.934815

-  TIB: RN 8422 (1987. 5).
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A magyar könyvtárak csatlakozása a SIGLE 
adatbázishoz

A magyar könyvtárak, amelyek doktori disszer- 
tációs állománnyal rendelkeznek, felismerték a 
SIGLE adatbázishoz való csatlakozás szüksé
gességét, a disszertációk adatainak nemzetközi 
hozzáférésének fontosságát.

E célból első lépésként a Budapesti Egyetemi 
Szövetséghez tartozó könyvtárak, majd a továb
biakban az MTA Könyvtára, majd egyéb egyetemi 
könyvtárak disszertációállományának feltárására 
együttműködést kell kialakítani. A magyar egye
temeken elfogadott disszertációk bibliográfiai 
adatainak és angol nyelvű címfordításainak adat
bázisát kell létrehozni, a rekordokat a SIGLE 
adatbázisba kell küldeni, a magyar és külföldi 
disszertációk adataival a felhasználókat a SIGLE 
adatbázisból online és CD-ROM~on keresztül kell 
ellátni.

A fentiek érdekében szükséges fejlesztési prog
ramot kidolgozni, amely kiterjed a következőkre:
-  számítógépes feldolgozás: állomány-nyilván

tartás, címleírás, tárgyszavazás, szakozás, 
címfordítás angolra, s ezekből a rekordokból 
a saját állomány retrospektív, továbbá folya
matos adatbázis-építése;

-  a rekordok eljuttatása a BME KTK közremű
ködésével FTP-n (File Transfer Protocol) ke
resztül a SIGLE adatbázisba, ezzel a magyar 
kutatási információk nemzetközileg ismertté 
tétele;

-  a felhasználók részére a magyar adatbázisok 
és a SIGLE adatbázis online használatának 
biztosítása;

-  a SIGLE CD-ROM-ok előfizetése és a fel
használók részére rendelkezésre bocsátása;

-  bekapcsolódás az EAGLE tagországok mun
kájába a közgyűlésen, valamint a SIGLE-kon- 
ferenciákon való részvétellel;

-  Magyarország felvétele az EAGLE tagorszá
gok sorába.
Örömmel közölhetjük, hogy törekvéseink ered

ménnyel jártak, az EAGLE 1994. évi közgyűlése 
Magyarországot (és Csehországot -  bár még 
nem tagjai az EU-nak) felvette tagjai sorába.* 

Sajnos azonban, a megfelelő összegek még 
nem állnak rendelkezésre, a tagdíjra és a feldol
gozás, adatbevitel stb. költségeire PHARE és 
egyéb pályázatokon próbáljuk az anyagi fedeze
tet előteremteni.

Irodalom

1. The European Association for Grey Literature Exploita
tion. SIGLE [Kiad. az] (EAGLE, 1993.) 4 p.
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1992.) 4 p.

3. SIGLE Manual. Part 1-4. 3.ed. [Kiad. az] EAGLE. Den 
Haag, 1991.
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5. LÉCESNÉ MESTERHÁZI-NAGY Márta: Concept of join
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*ÚJÁBB NEMZETI KÖZPONTOK:

MAGYARORSZÁG
Budapesti Műszaki Egyetem 

Könyvtár és Tájékoztatási Központ 
Budafoki út 4. 

H-1111 Budapest 
Tel.: (+361)463 2444 

Fax: 463 2440

CSEHORSZÁG
Czech Academy of Sciences. Library 
Národnitr. 3.
CS-115.22 Prague 1
Tel /Fax: (+42)(0)2 2424 0520
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Országos
információellátás

könyvtári
együttműködéssel

Elin Törnudd

A szerző “ N a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  f o r  n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i 

s i o n ”  c. tanulmányát (Information Development, vol.10. no.1. 
March. 1994. pp.29-34.) Orbán Éva fordította.

Az országos forrásközponti rendszer, amelyet 
néhány kisebb európai ország vezetett be, meg
felelő modell lehet a fejlődő országok számára is.

Amikor arról van szó, hogy egy ország vagy 
régió tudományos és műszaki információellátását 
kifejlesszék, több tényező is meghatározó szere
pet játszik. Ezek közé tartozik az ország mérete, 
kulturális hagyományai, a rendelkezésre álló for
rások és az információs igények. A korlátozott for
rásokkal bíró kis és fejlődő országok számára az 
összes működő szakkönyvtárra kiterjedő együtt
működés és ezek tevékenységének összehango
lása az egyik járható út.

Sok fejlődő ország Nagy-Britannia, Francia- 
ország, Spanyolország vagy más szuperhatalom 
gyarmata volt. E gyarmatosítók információs poli
tikája a nemzeti könyvtárakon és az országos in
formációellátást szolgáló más információs köz
pontokon nyugodott. Ezekben az országokban a 
tudományos könyvtárak együttműködése és az 
állományukhoz, szolgáltatásaikhoz való korlátlan 
hozzáférés nem volt feltétlenül szükséges, és 
egykori gyarmataik is ezt a kulturális hagyományt 
örökölték.

Az információpolitika egy lehetséges modell
jét kínálják a kis északi országok, valamint Hol
landia és Németország. Ez a modell azon az 
elven nyugszik, hogy az egyes, az ország számá
ra fontos szakterületeken a könyvtári és informá
ciós szolgáltatások országos biztosítása annak a 
tudományos könyvtárnak a feladata, amely a leg
jobb írott egy egyéb dokumentumokból álló gyűj
teménnyel és a szakterületen a legképzettebb 
személyzettel rendelkezik. Ezek az intézmények 
-  általában egyetemi könyvtárak -  lesznek az or
szágos forrásközpontok vagy országos feladat
körű szakkönyvtárak, amelyek kettős feladatkört 
látnak el: egyrészt továbbra is szolgálják az egye
temi közösséget, másrészt szolgáltatásaikat ki
terjesztik mindenkire, akinek a szakterületen in
formációra van szüksége.

Az országos forrásközpont-hálózat Finnor
szágban

Finnországban 1972-ben a kormány létreho
zott egy országos forrásközpont-hálózatot, ame
lyet húsz évvel később kritikai elemzés alá vetet
tek. A szerző meggyőződése, hogy e tapasztala
tok máshol is, különösen fejlődő területeken, fel- 
használhatók az információellátás fejlesztésében.

Finnországban a hetvenes években, a kor
mány határozata alapján az alábbi tíz területen 
hoztak létre országos forrásközpontokat:

1. közgazdaságtan
2 . mezőgazdaság, élelmiszeripar, háztartástan
3. erdészet
4. egészségügy
5. műszaki és rokon területi tudományok
6 . oktatás, pszichológia és testi nevelés
7. egyéb társadalomtudományok, újságírás, 

kommunikáció, könyvtártudomány, infor
matika

8. jogtudomány és politológia
9. statisztika
10. humaniórák

Feladataik a következők voltak:

A gyűjteményfejlesztés keretében a forrásköz
pont

♦ a szakterületen működő többi könyvtárral 
együtt gyűjti az irodalmat és más informá-
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cióhordozókat, különös tekintettel saját 
szakterületére,

♦ gondoskodik a határterületi irodalom gyűj
téséről,

♦ a felesleges irodalmat szükség szerint ki
vonja.

Az állomány hozzáférhetőségének biztosítása ér
dekében a forrásközpont

♦ a szakterületen információt igénylők szá
mára korlátozás nélkül hozzáférhetővé te
szi gyűjteményeit, mind helybenhaszná- 
latra, mind kölcsönzés és másolás révén.

A könyvtárközi kölcsönzés érdekében a forrás- 
központ

♦ könyvtárközi kölcsönzést végez és állo
mányát ennek keretében rendelkezésre 
bocsátja,

♦ könyvtárközi kölcsönzést folytat más 
könyvtáraktól belföldön és külföldön egy
aránt,

♦ a könyvtárközi kölcsönzés támogatására 
bibliográfiai adatellenőrzést végez.

Az információs szolgáltatások biztosítására a for
rásközpont

♦ tájékoztató szolgálatot és kérdés-felelet 
szolgáltatást tart fenn,

♦ irodalomkutatásokat és szakirodalmi szem
léket készít,

♦ szakbibliográfiákat állít össze,
♦ információt szolgáltat a nemzetközi infor

mációs rendszereknek a közreadott finn 
kutatási eredményekről,

♦ szükség esetén részt vesz a folyamatban 
lévő kutatásokat nyilvántartó információs 
rendszerek fenntartásában.

Az együttműködés és a fejlesztés elősegítése ér
dekében a forrásközpont

♦ együttműködik a szakterületen vagy kap
csolódó területeken dolgozó könyvtárak
kal, például a gyarapítás és a szolgáltatá
sok összehangolásában, a különböző 
egységek közötti funkcionális munkameg
osztás révén,

♦ együttműködik a szakterületén az okta
tással és a kutatással,

♦ a szakterületen dolgozó könyvtárak érde
kében nemzetközi kapcsolatokat tart 
fenn,

♦ szakterületén támogatja a felhasználók 
képzését,

♦ részt vesz a szakterület információs szak
embereinek képzésében.

Az információs szolgáltatások részeként kie
melt feladat volt az ország dokumentumtermésé
ről nyújtott információ, adatbázisok létrehozása 
és bibliográfiák közreadása révén.

Országos forrásközpontok más északi orszá 
gokban

Az északi országokban a forrásközpontokat 
évtizedek óta tervezik. Finnország élen járt eb
ben. Norvégiában 1984-ben hét -  “országos fel
adatkörű könyvtárnak” nevezett -  forrásközpon
tot hoztak létre. E könyvtárak feladata az, hogy a 
külföldi irodalomból gyűjteményt hozzanak létre 
és információszolgáltatást fejlesszenek ki a kö
vetkező területeken: közgazdaságtan, testi neve
lés, mezőgazdaság, műszaki tudományok, állat
orvostudomány, biomedicina, matematika és ter
mészettudományok. Az országos könyvtári szol
gálat (Riksbibliotekstjenesten) meglehetősen 
szerény kereteket biztosított a könyvtárközi köl
csönzés céljaira a forrásközpontoknak. A forrás
központi funkciók pénzügyi hátterét még mindig 
nem dolgozták ki részletesen.

Svédországban a Delegation for Scientific 
and Technical Information (DFI, a Tudományos 
és Műszaki Információs Bizottság) 1983-ban köz
readott egy jelentést Ansvarsbibliotek. Ett system 
för nationell informationsförsörjning (Forrásköz
pontok. Az országos információellátás rendszere) 
címmel. Hat forrásközpontot neveztek ki, ame
lyeknek a kutatás, a fejlesztés és a felsőoktatás 
hatékonyabb információellátásának kielégítése 
volt a feladata.

A forrásközpontok és társkönyvtáraik a követ
kező szakterületeket fedik le:

♦ műszaki tudományok és alaptudománya
ik, matematika, fizika, kémia

♦ orvostudomány, ezen belül a munkakör
nyezet és az egészségügy igazgatása

♦ mezőgazdaság, erdészet, állatorvostudo
mány és környezetvédelem

♦ közgazdaságtan
♦ pszichológia és oktatás
♦ humaniórák
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A BIBSAM, a stockholmi Királyi Könyvtárhoz 
tartozó Országos Tervezési és Koordinációs Iro
da, éves támogatást nyújt a forrásközpontoknak, 
amelynek összege 1990-ben 5 millió svéd koro
nát tett ki. A támogatásokat gyűjteményfejlesztés
re, bérezésre és együttműködési programokra le
het felhasználni. Ebből a szempontból a svéd for
rásközpontok nagy mértékben különböznek egy
mástól. További forrásközpontok kialakításáról 
gondolkodnak a biológia, a földtudományok és a 
társadalomtudományok terén.

Országos forrásközpont-rendszerek más or 
szágokban

Jól ismert a volt Német Szövetségi Köztár
saság forrásközpont-rendszere, amelyben egy 
adott szakterület dokumentumainak gyűjtését és 
rendelkezésre bocsátását, könyvtárközi kölcsön
zéssel is, az egyetemi könyvtárakra bízták. Legje
lentősebb országos forrásközpontjaik a műszaki 
és rokon tudományok, illetve a biomedicina és az 
ehhez kapcsolódó diszciplínák területén működ
nek. A “Sondersammelgebiete” számos könyvtárat 
magába foglal, amelyek, elsősorban gyűjtemény
fejlesztésre, támogatást kapnak a Deutsche For- 
schungsgemeinschaft-tól. Az egykori Német De
mokratikus Köztársaságban hat forrásközpont 
működött a következő területeken: kémia, építő
ipar, közlekedés, mezőgazdaság, biomedicina és 
műszaki tudományok.

Az Egyesült Államokban két híres forrásköz
pont működik, az egyik az biomedicinai, a másik 
mezőgazdasági. Ezek annyiban különböznek 
európai megfelelőiktől, hogy az országos kutató- 
intézetek közé tartoznak, nem az egyetemek kö
zé. Nagy-Britanniában a tudományos információ- 
ellátás nagy mértékben a British Libraryre tá
maszkodik. Franciaországban van egy országos 
kölcsönzőkönyvtár és egy országos tudományos 
és műszaki információs központ, bár a közelmúlt
ban egyetemi könyvtárakat is kijelöltek szakterü
leti dokumentumgyűjtemények építésére, ame
lyek azonban meglehetősen korlátozottan nyújta
nak szolgáltatásokat.

A finn értékelési program1
A finnországi országos forrásközponti hálózat 

értékelése az alábbiakon alapult:

-  országos tudományos könyvtári statisztika 
1975-1990, amely összesen 69 könyvtár, 
közöttük a 10 forrásközpont működésére 
terjedt ki,

-  a tíz forrásközpont éves jelentése,
-  a forrásközpontok vezetőivel és dokumen

tumszolgáltatóival készített interjúk,
-  a jelentéstervezet véglegesítése előtt a for

rásközpontok igazgatóival tartott műhely
munka eredményei.

Az értékelés kiterjedt az input/output arányra 
és a Boston mátrixra, valamint a jövőben várható 
kihívásokra, amelyeket nem kis részben az újon
nan bevezetett működési költség-tervezés, az 
eredmény orientált menedzsment és a LINNEA, a 
finnországi Felsőoktatási és Közművelődési 
Könyvtárak Könyvtári Információs Hálózata, és 
ennek központi katalógusa a LINDA jelentenek. 
Mind a LINNEA, mind a LINDA a Virginia Institute 
of Technology Library System-en (VTLS, a vir
giniai Műszaki Intézet Könyvtári Rendszere) ala
pulnak.

Az általános értékelés szerint a forrásközpon
toké sikertörténetnek tekinthető, ha a rendszerbe 
befeketetett forrásokat az elért eredményekkel 
vetik össze. Azt a célt, hogy országos szolgál
tatásokat és tíz tudományágban ismeretközpon
tokat hozzanak létre, nem lehetett volna kisebb 
befektetéssel elérni.

A tíz forrásközpont széles skálán mozog, ami 
a méretüket (a munkaráfordítás 13-tól 160 em
berévig terjed, és az éves gyarapodás 300Q és 
54 000 kötet között szóródik), adminisztratív stá
tuszukat és használóik szükségleteit illeti. Eltérő 
helyzete és a különböző használói szükségletek 
miatt az egyik forrásközpont a gyűjteményfejlesz
tésre összpontosítja erőit, míg egy másik inkább 
a globális információforrások hasznosítására he
lyezi a hangsúlyt. Ez a rendszer sikerének a titka.

Nyilvános adatbázisok építése

A finn adatbázisok elemzése azt mutatta, 
hogy az online hozzáférhető nagy, és erőteljesen 
használt adatbázisokat az országos forrásköz
pontok építik és kezelik. A francia Pascal-hoz, a 
brit INSPEC-hez vagy az amerikai COMPEN- 
DEX-hez hasonló tudományos-műszaki adatbázi
sok nem készülnek Finnországban. Ezeket a 
nemzetközi adathálózatokon keresztül hatéko
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nyan lehet használni2 Az ilyen adatbázisok készí
tése a máshol már elvégzett munka fölösleges is
métlését jelentené.

A Finnországban épített adatbázisok az aláb
bi csoportokba sorolhatók:3
-  nemzeti bibliográfiák a Finnországban előállí

tott könyvekről, disszertációkról, jelentések
ről, konferencia anyagokról, folyóiratcikkekről 
és egyéb információforrásokról,

-  a finn döntéshozóknak szükséges adatban
kok, pl. finn statisztikai idősorok, jogi eljárások,

-  sajátos információs rendszerek üzleti haszná
latra, pl. hitel és tőzsde információ,

-  LINDA, az ország 200 egyetemi és közműve
lődési könyvtárának nyilvános, online köz
ponti katalógusa, mintegy 2 millió címmel,

-  az országos forrásközpontok3 egyedi nyilvá
nos, online katalógusai és adatbázisai, ame
lyek a különböző szakterületeken információt 
igénylők számára könyvtári és információs 
szolgáltatásokat nyújtanak.
Ezeket az adatbázisokat a finn csomagkap

csolt hálózaton, a telematikus hálózaton, illetve 
az egyetemi és kutatói hálózaton, és természete
sen, az egyszerű telefonvonalakon keresztül le
het elérni.

Az online adatbázisok mellett egyre több 
nagy adatbázis hozzáférhető CD-ROM változat
ban. A legfissebb információt és újdonságokat 
azonban csak akkor lehet megszerezni, ha a CD- 
ROM lekérdezését online kereséssel egészítik ki.

A közgazdasági forrásközpont4 a finn adatbá
zisok mellett nemzetközi és európai online és 
CD-ROM adatbázisokat tart fenn. A műszaki for
rásközpont, két másik jelentős kormányzati in
tézménnyel együtt, közös hálózatot épített ki, 
amely huszonkét, a helsinki Műszaki Egyetemi 
Könyvtár, a Finnország Geológiai Felmérése és a 
finn Műszaki Kutatóközpont Információs Szol
gálata által készített adatbázis5 használatát bizto
sítja. Ez az országosan hozzáférhető hálózat bib
liográfiai adatbázisokat, az északi országok kuta
tóintézeteinek jegyzékét, illetve részletes, kur
rens kutatásnyilvántartást tartalmaz.

Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumel
látás

Az országos forrásközpontok jelentős terhe
ket vállalnak az országon belüli könyvtárközi köl

csönzési és másolási szolgáltatásokban. A teljes 
mennyiség 45%-át biztosítják e két funkcióban. 
Az országos online központi katalógus, a LINDA, 
valamint az egyes könyvtári katalógusokból ké
szült CD-ROM adatbázisok segítségével a doku
mentumok megtalálása és az online kérés na
gyon könnyen és gyorsan elvégezhető. Az ország 
könyvtárainak teljes állománya hozzáférhető, és 
növekszik a használatuk. A másolatok telefaxon 
történő továbbításával javul a dokumentumellátás 
termelékenysége és gyorsasága, anélkül, hogy 
ez további kiadásokkal járna.

Ha az infrastruktúra, elsősorban a telefonhá
lózatok és az adatátviteli hálózatok, javulnak, ez 
az együttműködési forma a fejlődő országoknak 
is melegen ajánlható.

A használók képzése

A CD-ROM adatbázisok és a könyvtárak on
line rendszereinek használatához több képzésre 
és irányításra van szükség, mint a régi cédulaka
talógusok vagy nyomtatott mutatók használatá
hoz. A tíz forrásközpont 1990-ben 2500 órát fordí
tott a használók képzésére, míg a többi 59 könyv
tár együttesen 3000 órát. Az egyetemi hallgatók 
voltak e kurzusok hallgatói, amelyek bevezették 
őket a könyvtárhasználatba, és mélyebb, pont
szerző felkészítést nyújtottak az információkere
sésben. A forrásközpontok személyre szabott 
képzési csomagokat is kínáltak a vendéghaszná
lóknak, például az egyéni vállalkozóknak vagy a 
kormányzati intézményeknek.

A forrásközpontok teljesítményének szám
szerű összehasonlítása

Megpróbálták a szolgáltatás két területére, 
nevezetesen a dokumentumszoigáltatásra és a 
forrásközpont szakterületén épített nyilvános 
adatbázisok előállítására fordított munkaidő alap
ján a forrásközponti munka mutatóját kidolgozni. 
A statisztikai forrásközpont esetében a dokumen
tumszolgáltatás mutatóját a feltett tájékoztatási 
kérdések mutatójával helyettesítették. Jó lenne, 
ha az indexbe valamennyi forrásközpontban fel
vennék a tájékoztató és más információs szolgál
tatásokat is, de ehhez különleges felmérésekre
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lenne szükség, amelyek segítségével el lehetne 
különíteni a belső és külső felhasználókat. Nem 
lenne szabad megfeledkezni a külső felhasználók 
tömegének eligazításáról, és a felhasználók kép
zéséről sem.

Az elemzés világossá tette, hogy a különböző 
forrásközpontokban más és más szolgáltatások 
élveztek prioritást. A helsinki Közgazdaságtudo
mányi Egyetem Könyvtárában például az adat
báziskészítésre fordított idő mutatója 12, a könyv
tárközi kölcsönzésé 2,4, míg a Műszaki Egyetem 
Könyvtárában fordított a helyzet: a mutató 12,2 a 
könyvtárközi kölcsönzésre és 4,8 az adatbázis
előállításra. Az egészségügyi forrásközpont is 
nagyon aktív a könyvtárközi kölcsönzésben, de a 
legtöbb forrásközpontban az adatbázisépítés az 
elődleges prioritás.

Befektetések az országos forrásközpontok
ban

A finn országos forrásközpontokban elért 
eredmények azt a benyomást kelthetik, hogy a 
különböző országos feladatok elvégzésére külön 
támogatásban részesültek és többlet munkaerő 
áll a rendelkezésükre. Valójában nem ez a hely
zet. Az ország hatvankilenc tudományos könyvtá
rának nyújtott kormányzati támogatás nagyobb 
mértékben nőtt az utóbbi évtizedben, mint külön a

tíz forrásközponté, és ez érvényes a személyzet 
alakulására is. A kedvező input/output aránynak 
az a magyarázata, hogy a legjobb tudományos 
könyvtárakat szemelték ki az országos feladatok 
ellátására, és ezek a könyvtárak feladataikat 
nagyrészt a “rang kötelez” alapon tejlesítették. 
Szerény befektetéssel hasonló teljesítményeket 
érhetnek el és kiváló tudásközpontokat hozhat
nak létre a fejlődő országokban is.

Továbblépés: nemzetközi együttműködés

Miután a balti államok visszanyerték függet
lenségüket, konkrét együttműködés kezdődhetett 
tudományos könyvtáraikkal. A finnországi forrás- 
központok különösen igyekeztek észtországi 
partnereiket támogatni, olyan kétoldalú progra
mokon keresztül, amelyek keretében mikroszá
mítógépeket és más berendezéseket adomá
nyoztak nekik, és gondoskodtak a tudományos és 
műszaki időszaki kiadványok újrafelhasználásá
ról. Tanulmányutakat és konzultációkat szervez
tek. Az együttműködés igénye intézményenként 
változó, attól függően, hogy az egyes könyvtárak 
milyen szakterületeken működnek, és milyen 
helyzetben vannak.6 E programok részletes 
elemzését néhány év múlva lehet elvégezni. Most 
még korai volna következtetéseket levonni.

ORSZÁGOS FORRÁSKÖZPONTOK FINNORSZÁGBAN

Helsinki Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára (Hels inki 

S choo l o f Economics Library)

A l a p í t v a :  1911. A közgazdaságtan országos forrásközpon
tja.

C í m :  Runeberginkatu 22-24, SF-00100 Helsinki, Finland
T e l . :  +358 (0)431 31.
F a x :  +358 (0) 431 3539.
I g a z g a t ó :  Kyllikki Ruokonen.

H elsinki Egyetem. M ezőgazdasági Könyvtár (H e ls ink i Univer

sity. Agricu ltu ra l Library)

A l a p í t v a :  1930. A mezőgazdaság, élelmiszertudomány, 
környezetvédelem országos forrásközpontja. 

C í m :  Box 27 (Viikki), SF-00014 University of Helsinki,
Finland

T e l . :  +358 (0)708 51.
F a x :  +358 (0) 708 5011.
I g a z g a t ó :  Heli Myllys.
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H els inki Egyetem i Könyvtár (Helsinki University Library) Jyväskylä Egyetem i Könyvtár (Jyväskylä University Library)

A l a p í t v a :  1640, 1827. A turkui Királyi Akadémia könyvtára.
Finn Nemzeti Könyvtár. A művészetek és humani
órák országos forrásközpontja.

C í m :  Box 15 (Unioninkatu 36), SF-00014 University of
Helsinki, Finland 

T e l . :  +358 (0) 1911.
F a x :  +358 (0) 191 2714.
I g a z g a t ó :  Esko Häkli.

H elsinki Egyetem. Erdészeti Könyvtár (Hels inki University. Li

brary o f  Forestry)

A l a p í t v a :  1862. Az erdészet országos forrásközpontja.
C í m :  Box 24 (Unioninkatu 40 B), SF-00014 University of

Helsinki, Finland 
T e l . :  +358 (0) 1911.
F a x :  +358 (0) 191 7619.
I g a z g a t ó :  An ni kki Karjalainen.

Helsinki M űszaki Egyetem i Könyvtár (H els inki University o f  

Technology Library)

A l a p í t v a :  1849. A műszaki és rokon tudományok országos 
forrásközpontja.

C í m :  Otaniementi 9, SF-02150 Espoo, Finland.
T e l . :  +358 (0)4511.
F a x :  +358 (0)451 4132.
I g a z g a t ó :  Sinikka Koskiala.
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A könyvtárügy helyzete 
Szlovákiában

Weiss Márta

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. november 
22-én kelt törvénye új szempontok szerint hatá
rozta meg a városi és a községi könyvtárak mű
ködését. Az 1991. január 1-jén életbe lépett tör
vény a városi és a községi könyvtárakat a helyi 
közigazgatási szervek fennhatósága alá, míg a 
járási könyvtárakat a Szlovák Köztársaság Kul
turális Minisztériumának irányítása alá helyezte. 
Azáltal, hogy a járási könyvtárak munkája, vagyo
na, költségvetése a Kulturális Minisztérium hatás
körébe került, megváltozott ugyan a fenntartó, de 
a könyvtárak feladata változatlan maradt. Külde
tésük továbbra is a községi könyvtárak segítése 
és a régión belüli együttműködés folytatása ma
radt.

A járási könyvtárak nálunk a városi könyvtá
rak szerepét is betöltik. Szervezeti szabályzatuk 
szerint a járási könyvtárak alapvető feladata az 
olvasók teljes körű kiszolgálása, tehát az alap
vető könyvtári munka továbbra is a könyvek, idő
szaki kiadványok kölcsönzése, valamint az olva
sókkal való személyes foglalkozás. A videókazet
ták, magnószalagok kölcsönzése (elsősorban 
szakmai, illetve nyelvtanulási célra) könyvtáraink 
speciális szolgáltatási közé tartoznak.

A gyermekekkel való foglalkozás ugyancsak 
intenzív munkát igényel, hiszen a rutin feladato
kon túl fontos szerepe van a mesedélutánoknak, 
író-olvasó találkozóknak, s a többi, a gyermek- 
könyvtárban szervezett rendezvényeknek. Az is
kolákkal is szoros a könyvtárak kapcsolata, a 
pedagógusok kérésére gyakran szervezünk 
szakmai előadásokat (pl. “Tavaszi szünet a 
könyvtárban (Léva), olvasótáborokat, külön a

csökkent látóképességű és a mentálisan sérült 
gyermekek részére (Érsekújvár, Nagyszombat), 
irodalmi és zenei versenyeket (Senica) stb.)

Az elmúlt évben közművelődési könyvtáraink 
27 673 rendezvénnyel örvendeztették meg olva
sóikat és látogatóikat.

Azáltal, hogy a községi könyvtárak felettesei 
a helyi önkormányzatok lettek, a fenntartók igényt 
tartanak arra, hogy a járási könyvtárak módszer
tani osztályai tanácsadással, konzultációkkal se
gítsék munkájukat. A módszertani osztályok je
lentősége elsősorban a községi könyvtárak hely
zetének megszilárdításában követhető nyomon. 
1993-ban 7115 alkalommal jártak kinn a mód
szertani munkával foglalkozó könyvtárosok a köz
ségi könyvtárakban.

1993. december 31-ig Szlovákiában a köz- 
művelődési könyvtári hálózathoz 2666 könyvtár 
tartozott, ebből 36 a járási könyvtárak száma, 449 
a városi és községi könyvtáraké, ahol főállású 
könyvtárost alkalmaznak, továbbá 2181 olyan 
kiskönyvtár sorolható még ide, ahol a könyvtáros 
társadalmi munkában látja el a tennivalókat. A 
fentieken kívül 295 fiókkönyvtár is tartozik még a 
hálózathoz.

A 36 járási könyvtárból 4 (a Pozsonyi Városi 
Könyvtár, a trencséni, a zólyomi és a kassai járási 
könyvtár) kerületi hatáskörrel is rendelkezik. A he
lyi önkormányzatok kedvezőtlen pénzügyi hely
zetével magyarázható, hogy az utóbbi években 
több könyvtárat megszüntettek. A megszűnésre 
ítélt könyvtárakon többnyire az önkéntes dolgo
zókkal működő, részidőben nyitva tartó kiskönyv
tárakat kell értenünk. Számuk 1989-hez viszo
nyítva 171-gyei csökkent.

1993. december végén a közművelődési 
könyvtárak könyvállománya 19 millió egységből 
állt. A könyvek, hanglemezek, folyóiratok árának 
növekedésével a helyzet fokozatosan romlott. 
Míg 1989-ben 20 650 809 csehszlovák koronáért 
1 20 071 könyvtári dokumentumot, addig 1993- 
ban 19 675 299 szlovák koronáért, már csak 
602 397 egységet vehettünk meg. A könyvek át
lagárának növekedése is ezt a tényt mutatja: 
1989-ben 30,80 csehszlovák koronáért vehettünk 
meg egy könyvet, ma már ez az összeg 78 
szlovák korona.

Sokat köszönhetünk az Országos Széchényi 
Könyvtár segítségének, ahonnan a Kölcsey Ala
pítványon keresztül magyar könyveket kaptunk. 
Könyvtáraink számára ez óriási segítség, mivel a 
magyarnyelvű könyvek átlagára 120-150 szlovák
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korona, ezért számunkra szinte elérhetetlenek. 
Köszönjük a békéscsabai és a szentendrei me
gyei könyvtár könyvadományait is.

Könyvtáraink olvasói létszáma 1993-ban 
710 965 fő volt, ami az előző évekhez viszonyít
va csökkenést mutat. A kölcsönzött könyvek szá
ma 19 626 011 egység volt, ami azt jelenti, hogy 
itt is visszaesés figyelhető meg. A csökkenés egy 
része a megszűnt könyvtárak számlájára írható.

A könyvtárak átszervezése és a kedvezőtlen 
anyagi helyzet a kisebb helyeken létszámcsök
kentést vont maga után. Szlovákiában 1989-ben 
2391 könyvtáros dolgozott, ebből 2047 volt képe
sített. 1993-ban már csak 1988 könyvtárost tar
tottak számon, közülük 1713 volt képesített.

Látszatra közkönyvtáraink, főleg a járási 
könyvtárak az 1989 előtti hagyományos szerepü
ket töltik be, de az elmúlt 5 év könyvtáraink szá
mára sok újat hozott. Sok helyen újszerű felada
tok megoldására is vállalkoznak, és új utakat ke
resnek önmegvalósításukhoz (pl. szponzorok ke
resése, vállalkozás, marketing, PR-munka stb.)

1990 óta néhány könyvtár már a könyvek 
kölcsönzése mellett könyvárusítással is megpró
bálkozott. A kedvezőtlen szociális változásokkal, 
a csökkenő életszínvonallal magyarázható, hogy 
a könyvek iránti kereslet erősen megcsappant, 
ezért a terjesztésre vállalkozó könyvtárak föl is 
hagytak ilyen irányú tevékenységükkel. Hozzá 
kell tennem, hogy a könyvárusi munka túl sok időt 
vett igénybe, s elvonta a könyvtárost saját mun
kájától.

Némely könyvtár vállalkozása abból állt, hogy 
antikváriumot vagy videókölcsönzőt nyitott. Az így 
szerzett pénzből lehetőségük nyílt arra, hogy né
hány fontosabb kiadásukat fedezni tudják. A 
könyvtárak anyagi helyzetük javítása érdekében

olyan szponzorokat keresnek, akik pénzzel vagy 
könyvadományokkal tudnak segíteni. A Szlová
kiában működő alapítványok még nem tudnak 
olyan mértékű támogatást adni, mint a magyaror
szágiak a magyar könyvtárak számára.

Az 1959-ben kiadott 1959/53. számú könyv
tári törvény mára sok mindenben érvényét vesz
tette, viszont új még nincs helyette. 1991 óta új 
törvény van születőben. A tervezet szerint körze
tesítés várható, melynek értelmében könyvtára
ink 3 típusba sorolhatók:

I. fokozat -  központi könyvtárak
II. fokozat -  8-9 regionális könyvtár, önkor

mányzati működéssel (Pozsony és vidéke, Nagy
szombat, Nyitra, Trencsén, Besztercebánya, 
Zsolna, Eperjes, Kassa)

III. fokozat -  22 járási könyvtár, melyek a helyi 
önkormányzati hivatal alá tartoznnának, de meg
maradna korábbi szerepük a járáshoz tartozó 
könyvtárak módszertani irányításában.

Azt még nem lehet tudni, hogy ha ez a terve
zet lép életbe, a Szlovák Kulturális Minisztérium 
továbbra is támogatja-e a könyvbeszerzést.

A következő választások után elképzelhető, 
hogy választ kapunk kérdéseinkre, és reméljük, 
hogy az új könyvtári törvény is napirendre kerül
het.

Már eddig is sok változás történt könyvtáraink 
működésében, az újabbak feltehetően a járási 
könyvtárakat fogják érinteni. Ma még nem tudjuk, 
hogy helyzetünk javulni fog-e vagy rosszabbodik? 
Reméljük, hogy bárki is lesz a fenntartónk -  akár 
a minisztérium, akár a városi önkormányzat - ,  
fontosnak tartja majd érdekeinket, hiszen a 
könyvtárak a lakosság igényeit szeretnék kielégí
teni, s ehhez mindennemű támogatást elvárnak a 
fenntartóktól.
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A marosvásárhelyi 
Teleki Téka

Deé Nagy Anikó

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár a 
város művelődési hagyományainak egyik leggaz
dagabb tárháza. Itt működik 1802 őszétől Teleki 
Sámuel 40 000 kötetes enciklopédikus könyvtára, 
itt kapott helyet az egykori Református Kollégium 
Nagykönyvtára, valamint a két Bolyai emlék
múzeuma is.

A könyvtáralapító

Gróf széki Teleki Sámuel (1739-1822) korá
nak egyik legképzettebb könyvgyűjtője volt. A bib
liofilja iránti érdeklődése négyéves külföldi tanul
mányútja alatt alakult ki benne. Az alig húsz esz
tendős fiatalember 1759-ben kelt útra, hogy Euró
pa híres egyetemein humán és reál ismereteket 
szerezzen. Fennmaradtak a tanulmányúton vá
sárolt könyvek listái, s ezek már egy hajdani en
ciklopédikus könyvtár körvonalait sejtetik. 1761 
novemberében bázeli professzorának, J. Ch. 
Becknek így ír céljáról: "... és nem fogom kímélni 
a költséget más jó  könyvek megvásárlásánál
-  jóllehet ez most nekem nehezen megy még
valamelyes reménye lesz annak, hogy ezzel vala
mikor hazám ügyének szol

Az 1763-ban külföldről hazatérő Teleki rájön, 
hogy Erdélyből nehezebb megszervezni a köny
vek gyűjtését. “Olyan kevés nálunk a jó  könyv
-  panaszkodik 1764 áprilisában -  hogy egyet 
sem tudtam még megszerezni.’2 Ekkor hozzálát 
egy gyűjtőhálózat kiépítéséhez. Felhasználja kül

földi ismeretségeit, és kint tanuló erdélyi diákokat 
kér meg a könyvek hazaszállítására. Lassan be
indul a gépezet, s Telekinek a 18. század hetve
nes éveiben sikerül az, ami egy mai erdélyi em
bernek szinte hihetetlennek tűnik. Pár hét alatt 
hazaszállíttatja a Marosvásárhelytől pár kilomé
terre fekvő sáromberki kastélyába a különböző 
európai városokban felkutatott könyveket. Az a 
hét-nyolc esztendő, amit Teleki Sáromberkén tölt, 
nem csak a könyvgyűjtés szempontjából gyümöl
csöző. Tudományos tevékenységének is ez a 
legtermékenyebb időszaka.

Ugyanekkor kezd a közügyek iránt is érdek
lődni. Látva a hazai és a külföldi tanulmányi viszo
nyok közötti különbségeket, cselekedni kíván az 
erdélyi iskolaügy javítása érdekében. 1770 febru
árjában bázeli professzorának írja: “Mi komolyan 
gondolkodunk iskoláinkban a tudományok és iro
dalom helyreállításán és a tanítás helyes mód
szereinek kidolgozásán... De ... az idő nem ked
vez és a könyvek szükségében szenvedünk”.3 
Teleki bekapcsolódik az oktatás megreformálását 
célzó tevékenységbe, komoly anyagi támogatás
sal próbál az erdélyi iskolákon segíteni. Mecénás 
tevékenységét élete végéig folytatja. Iskolákat tá
mogat pénzzel, könyvvel, erdélyi diákok hazai és 
külföldi tanulmányait segíti.

Könyvek a köz szolgálatában

Számos bizonyíték van arra, hogy jóval a Té
ka megnyitása előtt már használták Teleki Sámu
el könyveit. Az 1760-as évek végétől kölcsönöz 
könyveket Bőd Péternek, Benkő Józsefnek, Ko
vásznál Sándornak, Comides Dánielnek és má
soknak. 1778-ban főkormányszéki kinevezésekor 
Szebenbe költözik. Két év múlva a Magyar Hír
mondó hasábjain arról írnak, hogy “... könyves
ház is soha Erdélyben ollyan ... mint ugyan Sze- 
benben (oda vitetvén Sáromberkéről) a Méltósá- 
gos R.Sz.B. gróf Széki Teleki Sámuel Gubernális 
Tanács úr ő Nagysága könyvbéli vagyona, a 
mellyre sok ezer költség ment fel, és mégyen is 
minden esztendőnként: ennek is ottan minden jó  
emberek hasznát vehetik ő Nagysága 
géből”.4

1785-ben egy újabb hivatali megbízatás Tele
kit Váradra szólítja. Könyveinek csak egy részét
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viszi magával, de levelei bizonyítják, hogy a nála 
levőkből Váradon is kölcsönöz.

1787-től alkancellári kinevezése miatt Teieki 
családjával együtt Bécsbe költözik, s élete végéig 
ott marad. Az új bécsi tartózkodás Teleki könyv
gyűjtési programjának mindenképpen kedvez. A 
kancelláriai lakosztály mellett elhelyezett biblio
tékából ugyancsak kölcsönöz. A könyvek száma 
addigra annyira megszaporodott, hogy rendezé
sükhöz, nyilvántartásba vételükhöz már segítség
re van szükség. 1792-ben Mihelyes Jánosra bíz
za a könyvek gondozását. A könyvtárszoba kul
csát a következő szavakkal adja a bibliotékárius 
kezébe: “Fogja Mihelyes uram, ez a kulcs már a 
catalogusokat elvégezvén, a könyveimnek rend
beszedését is bízom a kegyelmed sinceritására, 
és ahol megakad, szólítson meg bátran engem; 
ajánlom pedig a kegyelmed szorgalmatosságába 
azon kincseimet, melynél drágább az életem, fe
leségem és gyermekeimen kívül nincsen”.5

1797-ben a francia hadsereggel folytatott 
hadviselés miatt a bécsi kancellária is menekülni 
kényszerül. Teleki legnagyobb gondja féltett 
könyveinek sorsa, s ezért még az évben szeke
rekre rakatja és Marosvásárhelyre szállíttatja 
őket. Ezúttal már végleg ott maradnak a könyvek. 
Teleki úgy dönt, hogy hozzákezd eredeti tervének 
valóra váltásához, és megépítteti a könyveshá
zat. 1799 áprilisában maga jegyzi fel az épület 
alaprajzára a munkálatok megkezdésének dátu
mát.

1802 őszére készül el az építkezés. Teleki 
Marosvásárhelyre jön és személyesen utasítja a 
könyvek elrendezését. A Téka első marosvásár
helyi könyvtárosa, Szász József a következő év 
júliusától pontos nyilvántartást vezet a könyvtár 
olvasóiról, mely szerint az akkori kis mezőváros 
lakosságának 0,5%-a látogatta az olvasótermet, 
ami nem is olyan elhanyagolható szám, ha figye
lembe vesszük azt, hogy Marosvásárhely szám- 
bajöhető értelmiségi rétegének nagy részét az 
akkori tanár-diák társadalom alkotta. Ez utóbbiak 
számára pedig rendelkezésre állt a helyi kollégi
um Nagykönyvtára is.

Teleki Bécsben mindig érdeklődéssel várja a 
híreket, hogy közhaszonra szánt könyvtárát mi
lyen mértékben használják. Élete végéig szívén 
viseli bibliotékája sorsát. Továbbra is rendszere
sen szállíttatja Vásárhelyre az új szerzeménye
ket. 1802-1822 között könyvtárosaihoz írott leve
lei tanúskodnak mindenre kiterjedő figyelméről, 
gondoskodásáról.

A Teleki Téka nyomtatott katalógusa

A könyvtár katalógusa 1796-1819 között 
Bécsben négy kötetben látott napvilágot. Jellem
ző, hogy már korábban is, a könyvgyűjtés minden 
szakaszában Teleki a pontos nyilvántartást és a 
gyűjteményben való tájékozódás megkönnyítését 
szolgáló katalógusok készítését szorgalmazta. 
Figyelemre méltó, hogy a Téka katalógusainak 
egy részét ő maga készítette. A kortárs főúri 
könyvgyűjtők között nem sokan voltak, akik olyan 
szakértelemmel tudták volna elvégezni a bibliofil 
mesterségnek ezt a feladatát.

A nyomtatott katalógus első kötetét egy latin 
nyelvű előszó vezeti be. Teieki itt fogalmazza 
meg a katalóguskészítés szükségességét. “Te
kintetbe véve minden körülményt és számadást 
csinálva, úgy véltem, hogy annak a költséges 
könyvgyűjteménynek, mely sok munkát és ne
hézséget okozott... valami jó  rendben szerkesz
tett katalógusa kell hogy legyen, hogy annak 
nemcsak a pihenésben, hanem a munkában is 
értelme legyen” 6 Az előszó egyébként alapos 
művelődéstörténeti és könyvtörténeti áttekintés 
mellett egy rövid hazai könyvtártörténeti visszapil
lantást is nyújt, s emellett szól még a könyvek- 
könyvtárak hasznáról is.

A Teleki Téka négykötetes katalógusa az 
1819-ig beszerzett könyveket tárja fel. Figyelem
re méltó, hogy a szakszerű bibliográfiai követel
mények szerint készült jegyzék miképpen csopor
tosítja a műveket. Teleki korábban éveken 
keresztül tanulmányozta a külföldi könyvtárak 
katalógusszerkesztési elveit, s a tudományok 
rendszerezésének legfrissebb eredményeit. így 
katalógusában sikerült a diszciplínákat egy olyan 
logikus rendbe szedni, mely valóban megkönnyíti 
az állományban való tájékozódást.

Az 1796-ban megjelent első kötet, a Biblio
theca classica a görög-római klasszikusok kiad
ványait tartalmazza: "... melyek minden művelt
ségnek a forrásai és amelyeket a legjobb és legki
finomultabb ízlésűek közül válogattam ki” -  írja 
Teleki az előszóban. Élete végéig gyűjti ezeket, 
gyakran egy-egy műnek az összes fellelhető kia
dásait megszerzi. így sikerül kiépítenie egy rend
kívül gazdag klasszikus könyvtárrészleget. A gö
rög-római szerzők egyes munkáin kívül megtalál
hatók a legismertebb gyűjteményes kiadások, a 
görög-római egyházírók és az ó-egyházi könyv
tárhoz tartozó művek. A katalógus első kötete a
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szerzők életrajzi adatait is megadja. Lényegében 
ez a kötet a klasszikus irodalom alapos bibliográ
fiai feldolgozása.

A nyomtatott katalógus többi kötete a tudo
mányok különböző területéhez tartozó könyveket 
tartalmazza. A reformáció és a barokk kor könyv
termésétől kezdve az egyetemes és magyar fel
világosodás korának gazdag anyaga mellett 
megtalálhatók a legjobb szaklexikonok, az euró
pai tudóstársaságok, akadémiák közlönyei, vala
mint a külföldi és hazai periodikák. Az első kötet
tel ellentétben a katalógus többi kötete már nem 
tartalmazza a szerzők életrajzát. Magyarázatot 
erre a második kötet előszavában találunk:"... mi
után már hatvanadik életévembe jutottam, ami
hez még az öregség növekvő terhe is járul, 
inkább akartam könyvtáramnak katalógusát bár 
tökéletlenül, de mégis csak átadni a nyilvános
ságnak, ugyanis azt akarom, hogy annak ismere
te minél inkább szolgálja a hasznosságot és a ké
nyelmet, mintsem, hogy minden apró-cseprő 
részletet feldolgozva, évekig várjak a közzététe
lével”.7 Az is siettette a kiadást, hogy Marosvásár
helyen már épül a könyvesház, s Teleki szeretné, 
ha a nyilvánosságra szánt Téka használatát a 
katalógus segítené. A második kötetben teszi 
közzé a könyvtár használatára, megőrzésére 
vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 9 pontban 
összefoglalt intézkedés szabja meg a közhasz
nálatra szánt intézmény működésének feltételeit.

Bethlen Zsuzsánna tékája önálló egységét 
képezi Teleki Sámuel könyvtárának, s a nyomta
tott katalógus is külön fejezetet szán a 2000 köte
tes magyar könyvtárnak. Teleki így ír erről a be
vezetőben: “A magyarországi és erdélyi írók 
munkáihoz, toldalékként ábécé sorrendben hoz
zácsatoltam a különböző tartalmú magyar nyelvű 
nyomtatott, vagy kézírásos könyvek címeit, me
lyeket nagyon szeretett feleségem, iktári Bethlen 
Zsuzsánna grófnő, életében fáradhatatlan buzga
lommal összeszerzett és az én könyvtáram anya
gához csatlandó ugyancsak közhasználatra 
szánta. Többeknek ezek közül az értéke csak rit
kaságukban van; ezeket innen-onnan szerezte és 
azokat forgatta; annyira szokott volt gyönyörködni 
azokban s gyönge testében -  még a gyakori 
betegségek bántalmai között is -  annyira erős 
lelket őrzött, hogy azoknak a könyveknek a 
katalógusát is sajátkezűleg elkészítette.,s

A kis könyvtár magvát Bethlen Zsuzsánna 
nagynénjétől, Wesselényi Katától örökölte, s ezt 
haláláig (1797) fejleszti, formálja egy igen érde

kes arculatú házitékává. Wesselényi Kata köny
vei között sok ritka kézirat, régi kiadvány talál
ható. Bethlen Zsuzsánna ezek mellé inkább olyan 
munkákat gyűjtött, melyek segítették a minden
napi asszonyi gondok megoldásában. Bibliák, 
imádságos könyvek mellett gyermekneveléssel, 
növény-virág-gyümölcstermesztéssel, állattenyész
téssel foglalkozó munkák, orvosi, illetve orvossá- 
gos könyvek, szakácskönyvek kerültek a gyűjte
ménybe. Mind magyar nyelvűek, s úgy tűnik, Te
leki tudatosan őrzi ebben a formában a könyvha
gyatékot. A Bethlen Zsuzsánna kézjegyével 
ellátott idegen nyelvű könyveket áthelyezteti 
könyvtára más osztályaiba. Számunkra ma első
sorban azért érdekes Bethlen Zsuzsánna könyv- 
gyűjteménye, mert ez az egyetlen olyan, 18. szá
zadi erdélyi arisztokrata asszonyi könyvtár, mely 
teljes épségben fennmaradt.

A Teleki Téka utóélete

A Marosvásárhelyen megnyitott Tékáról a 
könyvtár alapítója élete végéig gondoskodik. 
Könyvtárosaihoz írott levelei tanúsága szerint, 
kancellári teendői mellett, országos gondok kö
zött is mindig szakít időt, hogy a könyvtár gyara
pítását folytassa. Nagy érdeklődéssel kíséri a már 
nyilvános könyvtár működését.

Teleki jóval a könyvesház megnyitása előtt 
végrendelkezett könyvei sorsát illetően: “Ifjúsá
gomtól fogva nagy költséggel, szorgalmatosság- 
gal és fáradsággal szerzett és ezután is a’míg 
élek Isten segedelmével szerzendő könyveimet, 
ezekhez kötvén boldogult kedves Feleségemnek 
magyar könyvgyűjteményit is a ’mag a kívánsága 
és rendelése szerint; Mineralogica Collectiommal 
hagyom és Iegálom,mint Házam ‘s Famíliám beli 
örökös Fidei Commissumot maradékaimnak, és 
successoraimnak gondviselések és jó t állások 
alatt, a ‘tudományoknak Nemzetemben, Hazám
ban előmozdításokra: kötelességekben tévén 
maradékaimnak, és successoraimnak, hogy azo
kat és azoknak editioit szám és Catalogusok sze
rint nevezett Maros Vásárhelyi házamnál a’végre 
készített épületemben az én nevem alatt tartsák, 
jó  gondviseléssel conserválják, azokból soha 
egyet is el ne idegenítsenek, el ne adjanak...’8 
Ezekkel a gondolatokkal indítja Teleki 1800 októ-
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bérében, Váradolasziban kelt testamentumának 
a könyvtárra vonatkozó meghagyásait.

Annak ellenére, hogy a végrendelet és annak 
1811-ben készült kiegészítése határozottan le
szögezi a könyvtár további fejlesztésének, gyara
pításának módozatait -  megteremtve ennek 
anyagi hátterét is - ,  Teleki Sámuel halála után 
már nem beszélhetünk rendszeres könyvbeszer
zésről. Még a 19. század közepéig érkeznek a 
Tékába a könyvek, időszaki kiadványok, néhány 
ajándékozásról is tudunk. 1864-ben történik egy 
viszonylag nagyobb vásárlás, amikor 1800 forin
tért megveszik a Téka számára a neves pesti jog
professzor, Récsi Emil mintegy 800 műből álló 
jogi könyvtárát. Ettől eltekintve a fennmaradt 
számadási naplók bizonysága szerint a könyvtár 
évenkénti gyarapodása elenyésző. Ilyen körül
mények között a Teleki Téka lassan kiszorul az 
élő könyvtárak sorából. A könyvtár olvasói ezután 
már nem a kortárs kiadványokért keresik fel a 
gyűjteményt, inkább az egyes tudományok törté
netét tanulmányozzák, vagy a bibliofil ritkaságok
ban gyönyörködnek.

Teleki végrendeletében az erdélyi református 
főkonzisztóriumot bízta meg a könyvtár felügyele
tével, a testamentum érvényesítésével. Halála 
után (1822) azonban kezdetét vette a család és 
egyház között majd száz esztendőn keresztül 
húzódó vita a felügyelet jogáról, a tulajdonjogról, 
az egyház hatáskörének korlátozásáról. Csak 
1942-ben körvonalazódik egyfajta megegyezés. 
Ekkor ugyanis létrejön a Teleki Könyvtár Alapít
vány, melynek keretében megalakul a család és 
az egyház tagjaiból az alapítványi tanács. Ezzel a 
könyvtár az egyház felügyelete és az alapítványi 
tanács gondnoksága alá kerül.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt 
sem, hogy mindezzel párhuzamosan a múlt szá
zad végétől a történettudományi kutatások, a 
nemzeti forrásfeltárás általános folyamatából a 
marosvásárhelyi Teleki Téka állománya sem ma
radhatott ki. Egyre többen keresték fel a könyv
tárat. Az itt folyó kutatások eredményeiről azok a 
szakbibliográfiák tanúskodnak, melyekben a Te
leki könyvtárban őrzött munkák is szerepelnek.

A második világháborút követő években a 
Teleki Téka állami intézménnyé válik. 1955-ben a 
könyvtárépületébe költöztetik a helyi Református 
Kollégium 80 000 kötetes Nagykönyvtárát. Ami
kor a kollégium felekezeti jellege megszűnt, a 
mellette működő, több évszázados könyvtár ön
állósult, s a Bolyaiak emlékére a Bolyai Könyvtár

elnevezést kapta. Kezdetben egymástól elkülö
nülve működött a két könyvtár, majd 1962-ben 
Teleki-Bolyai Könyvtár (Biblioteca Documentara 
Teleki-Bolyai) név alatt egyesítették őket. A két 
törzsállományhoz az elmúlt évtizedekben több 
köz- és magángyűjtemény, töredékkönyvtár ke
rült. Ezek bemutatására nem vállalkozhatunk, hi
szen csak a marosvásárhelyi Református Kollé
gium könyvtárának története külön tanulmányt 
igényelne, de szólni kellene a székelykeresztúri 
Unitárius Gimnázium könyvtáráról, a míkeházi 
Ferences Kolostor könyvtárának történetéről is, 
hiszen ezeknek a gyűjteményeknek is java része 
a Teleki-Bolyai könyvtár állományába került. 
Ezek mellett még számos magángyűjtemény, fel
oszlatott felekezeti iskolai könyvtár, környékbeli 
kastélykönyvtár anyaga képezi a ma 200 000 kö
tetet számláló gyűjteményt.

A Teleki-Bolyai Könyvtárállománya

A könyvtár enciklopédikus jellegű, magába 
foglalja a tudományok 15-19. századi könyvter
mését. Nyelvi megoszlásuk szerint igen változa
tosak. Többségük latin nyelvű, de jelen vannak a 
korabeli tudós Európa nemzeti nyelvei és keleti 
nyelven írott munkák is.

Jelentős disszertáció-diszputáció gyűjtemény 
tartozik az állományhoz. A Teleki Sámuel által 
talán egy tételben vásárolt, egyforma kötésű gyűj
temény több ezer 16-19. századi, nyugat-európai 
egyetemeken végzett diák értekezését őrzi. A 
később odakerült állományrészekben is sok disz- 
putációs kolligátum található. Köztük szép szám
mal fordulnak elő a magyarországi és erdélyi aka
dém iák értekezései.

A kollégiumi könyvtárak mindenekelőtt az ok
tatást, tanulást praktikusan segítő gyűjtemények. 
Ezzel magyarázható a Teleki-Bolyai könyvtár ál
lományába bekerült tekintélyes tankönyviroda
lom, azaz az elmúlt századokban a kollégiumi ok
tatásban felhasznált irodalmi és tudományos 
munkákjelenléte.

A könyvtár hírlap- és folyóiratgyűjteményé
ben az európai sajtótörténet néhány híres, régi 
emléke is megvan. A tudomány- és művelődés- 
történet szempontjából egyaránt értékes a 17. 
század második felétől a 19. század elejéig meg
jelent tudományos periodikumok gyűjteménye,
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mely mintegy 40 címet tartalmaz 2000 kötetben. 
Figyelmet érdemelnek az akadémiák és tudóstár
saságok kiadványai, továbbá jelentősek a könyv
tárban található könyvészeti folyóiratok is.

A magyar nyelvű időszaki kiadványok gyűjte
ményében külön figyelmet érdemelnek az erdélyi 
és mindenekelőtt a marosvásárhelyi folyóiratok, 
lapok. Említésre méltó a könyvtárban őrzött hely- 
történeti vonatkozású anyag. A több száz maros
vásárhelyi nyomtatvány mintegy 30 önálló, vagy 
valamelyik helyi iskola mellett működő tipográfia 
terméke. Megvan az első vásárhelyi nyomtat
vány: Bethlen Kata temetési oszlopa (1786), a 
Református Kollégium tevékenységével kapcso
latos kiadványok, a tanoda professzorainak tudo
mányos vagy szépirodalmi munkái, de számos al
kalmi nyomtatvány is. Ezek arról tanúskodnak, 
hogy a múlt század második felétől a város pol- 
gárosuló társadalma testületekbe szerveződve 
elindult a fejlődés útján. A vásárhelyi nyomtatvá
nyok között tekintélyes helyet foglalnak el a helyi 
iskolák értesítői is. Ezek sorát a Református 
Kollégium első, 1807-ben nyomtatott érdemköny
ve nyitja, majd az 1845/46-os tanévtől a rendsze
resen megjelenő évkönyvek folytatják. Egyébként 
a könyvtár mintegy 11 000 darab, nagyobbrészt 
erdélyi iskolai értesítőt őriz.

A régi ritka nyomtatványok gyűjteményében a
legjelentősebbek a könyvtár ősnyomtatványai. 
Számuk nem túl nagy, mindössze 66, ezek közül 
52 a Teleki Téka állományából való, 10 darab a 
Református Kollégium könyvtárából, 4 pedig a 
mikeházi Ferences Kolostor könyvtárából szár
mazik. A legrégebbi Galeotto Marzio: Liber de 
Homine című munkája (Bologna, 1475 körül). Az 
ókori szerzők mellett Savonarola és Temesvári 
Pelbártmunkáival is találkozunk.10

A könyvtár mintegy 3000, 16. 
tatványt tart számon. Többségük külföldön jelent 
meg, ide soroltuk a magyar nyelvűeket és a ma
gyarországi, meg erdélyi nyomtatványokat is, a 
humanizmus és reformáció korának jelentős 
munkáit. Egyébként a könyvtár 1500, 1711 előtti 
könyvet tart számon. Az 1830 előtt nyomtatott 
régi román könyvek száma 231.

Értékes régi Biblia-gyűjteménnyel is rendel
kezik a könyvtár. A híres európai nyomdák 
(Stephanus Robertus, Plantin, Giunta, Frobenius, 
Oporinus) reprezentatív latin, héber kiadásai mel
lett számos, különböző nemzeti nyelveken írott 
Szentírás található a gyűjteményben. A képes 
Bibliák sorában igen értékes a Lyonban, Kober-

ger Anton műhelyében 1520-ban kiadott Szent
írás. A magyar Bibliák sorát a Vizsolyi Biblia két 
kiadása nyitja, mellette szinte hiánytalanul sora
koznak a későbbi új kiadások. Kiadástörténeti 
kuriózum a Károlyi-bibliafordítás negyedik kiadá
sa. Az Amszterdamban 1645-ben megjelent Bibli
ába Komáromi Csipkés György beírta azokat a 
pótlásokat, javításokat, melyekkel egy új kiadást 
kívánt előkészíteni. Minden valószínűség szerint 
e javítások figyelembevételével látott napvilágot 
1718-ban Leydenben Komáromi új Bibliája.

A Teleki-Bolyai könyvtár ritkaságai között né
hány unikum is található. Legjelentősebb Apáczai 
Csere János: Magyar Logikátskaja (Gyulafehér
vár, 1654), az első magyar nyelven írott logikai 
könyv, mely fontos szerepet játszott a magyar 

tszaknyelv kialakulásában. Balassi Bálint: Istenes 
Énekeknek Bártfán, Klösz Jakab nyomdájában az 
1640-es évek derekán megjelent kiadása ugyan
csak egyetlen példányként ismert. Nem kevésbé 
jelentős az Istenes Énekek első illusztrált kiadása 
(Bécs, 1633). A szakirodalom sokáig csak a 
Teleki Tékában lévő példányt ismerte. Az újabb 
kutatások egy másik, Firenzében található pél
dányt is felszínre hoztak. Unikum Fogarasi István 
latin betűkkel nyomtatott román nyelvű Catechiz- 
musa (Gyulafehérvár, 1648). Természetesen 
nemcsak a régi, 16-17. századi kiadványok között 
vannak nagyon ritka vagy éppenséggel egyetlen 
példányban fennmaradt könyvek. A későbbi 
nyomtatványok között is van számos olyan, egye
di példány, melynek társai időközben elkallódtak.

A magas művészi igénnyel készült, illusztrált 
kiadványok száma is nagy. Sokat közülük neves 
művészek, mint ifj. Hans Holbein, Dürer, Rubens 
rajzai, metszetei díszítenek. Rézkarcokat, met
szeteket tartalmazó albumok, sorozatok között 
kiemelkedő a két olasz mester, Giovanni Battista 
és Francesco Piranesi 29 kötetes sorozata, 
Hodges indiai aquatintái, egy ókori görög váza
kép gyűjtemény, vagy a különböző múzeumok 
kincseit bemutató értékes kiadványok. A sok, kéz
zel metszett és színezett anatómiai, állattani, bo
tanikai, térképgyűjtemény ugyancsak növeli a 
gyűjtemény értékét.

Figyelmet érdemelnek a régi könyvkötések is. 
A gótikától a szecesszióig jóformán minden könyv- 
kötészeti stílus megtalálható.

A Teleki-Bolyai könyvtár több ezer régi könyv
jegyet tart számon. Az állomány szinte valameny- 
nyi kötetében megtalálható Teleki Sámuel négy
féle, feleségének kétfajta és a református Kollégi
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umnak három különböző ex librise. Emellett 
számos könyvben megmaradtak az előző tulaj
donosok (magángyűjtők, intézményi könyvtárak) 
könyvjegyei is. E gazdag gyűjteményben az ex 
librisek szinte minden fajtájával találkozunk, az 
egyszerű, csupán a gyűjtő nevét viselő szalagtól, 
a dúsan díszített, heraldikus könyvjegyeken át az 
arcképes lapokig. A legrégibb ex libris 1568-ból 
való, s az ajándék könyvjegyek csoportjába tar
tozik, de vannak reprezentatív könyvtárbelsőket 
ábrázoló könyvjegyek, beszélő ex librisek, me
lyek a gyűjtő nevének képes megjelenítését ábrá
zolják. A legkülönfélébb grafikai és sokszorosító 
eljárással készült ex librisek sajátos módon ötvö
zik a művészi kivitelezést az ex libris rendelteté
séből fakadó bibliofil üzenettel.

Kéziratos állomány. 1860-ban egy szeren
csés véletlen folytán került a marosvásárhelyi Re
formátus Kollégium könyvtárába az a 14. század 
elejéről származó pergamen kódex, melyet meg- 
mentőjéről, Koncz Józsefről neveztek el. Ez lett a 
könyvtár legbecsesebb, legrégibb darabja, ugyanis 
a latin nyelvű kézírásos Biblia őrzi a hatodik ma
gyar nyelvemléket. A hatsoros szövegemlék, egy 
másik töredék sorral és néhány glosszaszerű be
jegyzéssel összesen 55 magyar szót tartalmaz. A 
szakemberek megállapítása szerint a beírás az 
1410-es évekből való. Jelentős, hiszen kitölti azt 
a hézagot, amelyik a Jókai kódex és a 15. század 
közepéről ismert, nagyobb terjedelmű magyar 
szövegemlékek között eddig tátongott. Termé
szetes, hogy a Marosvásárhelyi Sorok és Glosz- 
száfr11 néven ismertté vált hatodik magyar nyelv
emlékjelentősen növeli az anyakódex jelentősé
gét.

Említésre méltó a Teleki Téka Ars Medica 
címen ismert, 16. századi orvosi tárgyú kézirata 
is, mely az emberi test betegségeit és gyógyítását 
magyar nyelven tárgyalja mintegy ezer oldalnyi 
terjedelemben.

A Téka őrzi Teleki Sámuel levelezésének egy 
részét és a könyvgyűjtéssel, könyvtárteremtéssel 
kapcsolatos levéltári anyagot. Minthogy a levelek 
egy része neves külföldi tudósoktól, a hazai és 
egyetemes művelődési élet számottevő képvise
lőitől származik, ez a hagyaték jóval túlnövi intéz
ménytörténeti jelentőségét.

A könyvtár talán legjelentősebb kéziratos ha
gyatéka a két Bolyai közel 20 000 oldalnyi eredeti 
kézírása. Ki nem adott írásaik, a megjelentek 
kéziratai. Jegyzeteik a nem-euklideszi geometria

megteremtőjének, Bolyai Jánosnak és apjának, 
Bolyai Farkasnak sokirányú érdeklődéséről ta
núskodnak.

Hiányzó könyvek. Talán egyetlen régi könyv
tár sem dicsekedhet azzal, hogy eredeti állomá
nya sértetlenül kiállta az évszázadok viharait. Az 
is előfordul, hogy bibliofil ritkaságok megszállott 
könyvrajongókat a “széptolvajlás” bűnébe csábí
tanak. Leleményes könyvtulajdonosok ez ellen 
úgy is védekeztek, hogy a könyvtárukba belépők
re bevarrt újjú köpenyt adtak. Teleki Sámuel egy
szerűbb megoldáshoz folyamodott. Könyveit drót
háló mögé helyeztette, könyvtárosait pedig szigo
rú törvénykezéssel kötelezte a drága portéka vi- 
gyázására: “a tolvajok és a könyvek
a könyvtárból tiltassanak -  szól az 1789-ben 
hozott intézkedés. “Kár vagy hanyagság vétsége 
esetén a gondnokot, a gyámot, illetve a könyv
tárőrt idézzék törvénybe.

Mindezek ellenére a Téka két legértékesebb 
ritkaságáról ma már csak a régi nyilvántartások 
beszélnek. Az egyikről, a 16. századi európai 
könyvkiadás ritka értékétől a könyvtárnak még 
Teleki életében meg kellett válnia. Serveto Miquel 
Christianismi Restitution még a megjelenés évé
ben a bíróság elé került, s a szerzővel együtt a 
genfi tanács 1553 októberében máglyán égette el 
az eretneknek tartott szerzőt és könyvét. Mind
össze három példány menekedett meg a lángok
tól. Nem csoda, hogy amikor az egyik felbukka
nása Teleki Sámuel tudomására jutott, mindent 
megtett, hogy a ritka kincset könyvtára számára 
megszerezze. Közel húsz esztendeig levelezik ez 
ügyben, míg végre sikerült megkapnia a könyvet. 
Bár az előző tulajdonos a kötet címlapjára írta: 
“ülly veszteg itt, ha oily an szép -  Teleki
könyvtárában sem maradhatott meg a hányatott 
sorsú könyv. Keresztes József kortárs krónikaíró
tól tudjuk, hogy a kancellár Teleki “anno 1789, a 
felséges II. József császárnak parancsoló kéré
sére a bécsi bibliothékának ajándékozta’’} 3 Ma 
tehát a Teleki supra librosával ellátott kötet a bé
csi Nationalbibliothek ritkaságai között található.

Ennél még messzebbre sodródott a könyvtár 
talán legértékesebb könyve, a Mátyás király 
könyvtárából származó ,14 Az er
délyi könyvtárak egyetlen corvináját Teleki 
Strassburgban vásárolta. Századunk harmincas 
éveinek derekán azonban Teleki egyik méltatlan 
utódja, a könyvtár akkori gondnoka, megszegve a 
könyvtáralapító testamentumában foglalt megha
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gyásait, a corvinát négy más középkori kódexszel 
együtt külföldön, saját hasznára értékesítette, (gy 
került a Tacitus-kódex New Havenbe, a Yale 
Egyetem tulajdonába.

Az utóbbi évek sem kímélték a könyvtár integ
ritását. 1975-ben egy meggondolatlan országos 
intézkedés elhamarkodott végrehajtásaként a 
Téka 38 miscellaeás kötete, azzal az indoklással, 
hogy kéziratos anyagot is tartalmaznak, a maros
vásárhelyi Állami Levéltár tulajdonába került.

A könyvtár működése, használata

A Teleki Téka 1802 őszétől nyilvános köz
könyvtárként működik, ami azt jelenti, hogy a 
gyűjteményt az elmúlt közel kétszáz esztendőben 
az olvasók korlátozás nélkül használták. A meg
nyitás után meghonosodott az a szokás, hogy a 
Téka teremkönyvtárát a látogatók megtekinthetik. 
Ugyanígy látogatták régen a Református Kollé
gium gyűjteményét is. Ez a szokás megszűnt az
zal, hogy az állományt a Téka épületébe költöz
tették.

A két könyvtár vendégkönyveiben sokezer 
hazai és külföldi név között a magyar művelődés- 
történet sok rangos képviselőjével találkozunk. 
Járt itt Kazinczy Ferenc, Aranka György, Bolyai 
Farkas és Bolyai János, Köteles Sámuel, Gecse 
Dániel, Tolnai Lajos, Petelei István. Megfordult a 
könyvtár falai között Gárdonyi Géza, Benedek 
Elek, Bartók Béla, Márai Sándor, s szinte kötele
ző módon mindenki, aki az 1876-ban alakult Ke
mény Zsigmond Társaság meghívására Maros- 
vásárhelyre látogatott.

Marosvásárhelyen meghonosodott az a szo
kás is, hogy magánemberek, testületek elhozzák 
vendégeiket a Téka megtekintésére. Az utóbbi 
években a város középiskolás diákjai, főiskolai 
hallgatói csoportosan látogatják a könyvtárat, s 
ilyenkor szakmai vezetés mellett nemcsak a 
könyvtárban őrzött kultúrtörténeti kincsekkel is
merkednek, hanem gyarapítják általános könyv-, 
nyomdatörténeti ismereteiket is.

Az olvasóteremben elvileg a gyűjtemény egé
sze kutatható. Az állományt jellegénél fogva nem 
lehet kölcsönözni, legfeljebb az újabb kiadványok 
közül, esetenkénti elbírálással könyvtárközi köl
csönzést végzünk. Az olvasóterem melletti iroda 
polcain pár száz kötetes kézikönyvtár áll a kuta
tók rendelkezésére.

A Teleki-Bolyai könyvtár állományát összete
vő gyűjtemények megmaradtak a maguk egysé
gében. Eltérően más tradicionális könyvtáraktól, 
itt nem történt meg az anyag bibliofil vagy más szem
pontok szerinti szelektálása. A kéziratos anyag 
egy részét kivéve, az állományok megmaradtak 
eredeti állapotukban. A pontosabb feltárás, hoz
záférhetőség érdekében természetesen sokféle 
katalógus és különböző bibliográfia készült.

A Teleki Téka nyomtatott katalógusa mellett 
megmaradt a Református Kollégium könyvtárá
nak egykori szerzői betűrendes katalógusa is. A 
hatvanas években elkészült a könyvtárba került 
többi állomány katalógusa és velük párhuzamo
san épült az ETO szakkatalógus is. A bibliofil 
értékek számbavétele érdekében külön katalógu
sokat állított össze a könyvtár: ősnyomtatványok, 
kéziratok, 16. századi nyomtatványok, régi ma
gyar és román könyvek, periodikák, évkönyvek 
katalógusai. Az utóbbi években készült el a nyom
dászkatalógus, amely országok és ezen belül 
műhelyek szerint tartalmazza a régi nyomtatvá
nyokat. Külön katalógus született a könyvekben 
lévő ex librisekről, a 16-17. századi nyomdász
jelvényekről.

Az állomány tematikai összetételének fino
mabb lebontását célozzák az évek során készített 
tematikus bibliográfiák.

Az állománygyarapítás, mint említettem már, 
elenyészően kicsi. Ma a Teleki-Bolyai könyvtár a 
Maros Megyei Könyvtár részlegeként működik. 
Az anyakönyvtár költségvetéséből kiutalt pénz
összeggel évente néhány száz új könyvet lehet 
vásárolni. Időszaki kiadványok megrendelésére 
1974 óta nincs lehetőség, saját kiadványok hiá
nyában cserekapcsolatokat sem tud létesíteni a 
könyvtár. A külföldi nyomtatványok az Országos 
Széchényi Könyvtár és az Akadémiai Könyvtár 
adományai révén kerülnek be a könyvtárba.

Természetesen ideális beszerzési lehetősé
gek között is csak egy egészen pontosan körül
határolható gyűjtőkörben történne az állomány- 
gyarapítás. Elsősorban arra a szakirodalomra 
lenne szükség, amely segítené a könyvtárban 
történő tudománytörténeti búvárkodást és bizto
sítaná az állomány modern követelményeknek 
megfelelő további feltárását. Ugyanakkor az 
egész könyvtár új, korszerű számítógépes feldol
gozása sem várathat sokáig magára, hiszen 
enélkül az állomány sajátos értékei nem tudnak 
majd beépülni a hazai és külföldi szakbibliográfi
ákba.
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ÉLETE NAGYOBBIK FELÉT BÖRTÖNBEN TÖLTÖTTE A NOTÓRIUS KÖNYVTOLVAJ. -  A 42 éves Rainer Ch. 
eddig összesen 24 évet ült már könyvlopásért, s most ismét elítélték egy évre, mert könyvtárból lopott 

könyvet adott el brémai antikváriumnak. Börtönévei alatt végezte el a középiskolát, sőt levelező 
hallgatóként egy művészettörténeti szemesztert is mondhat magáénak. De megmaradt főhivatású 

könyvtolvajnak; mihelyt szabadult, mindjárt ismét ebből próbált megélni. Utoljára is a düsseldorfi egyetemi
könyvtárban csípték el, egy hasonló akció közben.

(DBI-Pressespiegel, 1994. nov.)
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A könyvtáros hivatás 
Magyarországon

Hans Raj Chopra

A szerző lapunk számára készített összefoglalását Orbán 
Éva fordította.

Mit értsünk a “hivatás” fogalma alatt?

A “profession” (hivatás, szakma) kifejezés 
eredetileg valaminek az elismerését, kinyilvánítá
sát jelentette, és a szerzetesi fogadalomra vonat
kozott. A “profess” szóból származik, amely hit
vallást, a vallásos meggyőződés kinyilvánítását 
jelenti. A szó mélyebb gyökere a “priest”, pap kife
jezéshez kapcsolódik. Ezek alapján arra követ
keztethetünk, hogy a “papság” mint egyike a 
legősibb hivatásoknak annak a tudásnak és an
nak a hatalomnak, illetve képességnek a letéte
ményese, amely az egyszerű emberek és a külö
nös vagy isteni közötti közvetítésére alkalmas. E 
csoport tagjai olyan dolgokat próbálnak kinyilat
koztatni vagy megtenni az emberekért, amelye
ket azok képtelenek maguk kimondani vagy meg
tenni, vagy nem tudják olyan jól, mint a pap ( 
fer, 1968:18). A kifejezés lényegében ma is a 

speciális ismeretek és készségek együttesét je
lenti, bár már sokkal több előfeltétel és jellemző 
szükséges egy hivatás meghatározásához.

A társadalomelmélettel foglalkozók már jó 
ideje tág teret szentelnek a különböző hivatások
nak, de a “foglalkozásszociológia” csak nemrégi
ben jelent meg a szociológia körülhatárolt szak
területeként. Három fő megközelítési módja ala
kult ki: az interakciós, a strukturalista és az osztá

lyok konfliktusán alapuló. Az első iskolát Everet 
C. Hughes alapította meg a chicagói egyetemen. 
A foglalkozásokat itt olyan szerepteljesítmény
ként vizsgálták, amelyeket a társas interakció szi
tuációs környezetének változó jellege miatt folya
matosan újra kell értékelni. A hivatások interakci
ós felfogása szerint a foglalkozás a szakértő és a 
kliens közötti szerepkapcsoiatok együttese. A 
szakértő egy szolgáltatás során ismereteket, in
formációt nyújt a kliensnek, aki a szolgáltatással 
egyenértékű díjat fizet. A második megközelítést 
Luy League iskolája képviseli. Ez az iskola alap
vetően a közösség értékeit és céljait tükröző sta
bil intézményeknek tekinti a hivatásokat, és első
sorban olyan funkcionális egységként vizsgálja 
azokat, amelyek meghatározott, a társadalom 
számára szükséges feladatokat hajtanak végre. 
A legtöbb strukturalista a hivatássá válás tanul
mányozásával, a professzionalizáció fokának 
követésével közelített a hivatások tanulmányozá
sához. A strukturalisták viszonylag stabil közös
ségeknek tekintik az egyes hivatásokat, amelyek
nek tagjai rendelkeznek a közös identitás érzésé
vel, állandó státusszal, van közös értékrendjük és 
a szakmai közösségnek a képzés révén hatalma 
van tagjai fölött. A harmadik megközelítés marxi 
alapokról, a társadalmi osztályok felől vizsgálja a 
foglalkozásokat. E megközelítés képviselői azt 
jósolják, hogy a kapitalizmus ellentmondásai mi
att egyes foglalkozások osztályt alkotnak, és ezek 
az osztályok majd fellépnek a termelés kapitalista 
módjának megváltoztatása érdekében.

Bár a hivatás kifejezés már régen elterjedt, a 
fogialkozásszociológia fogalma csak a huszadik 
század második negyedében jött létre. E terület 
rendszeres vizsgálata a hatvanas években kez
dődött elsősorban a nyugati országokban és az 
Egyesült Államokban.

A hivatások jellemzői

A hivatás társadalmi objektum. Nem a szabá
lyok, hanem maga a tevékenység jelenti a hivatá
sok társadalmi valóságát. A hivatás olyan szak
ma, amely hosszú, speciálizált, intellektuális kép
zésen alapul, s amelynek révén egy bizonyos 
szolgáltatás nyújtható.

Brandeis (1914) szerint a hivatás olyan foglal
kozás, amelyhez az előzetes képzés intellektuális 
jellegű, és amelyben az ismereteket és bizonyos
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fokig a tanulást, meg lehet különböztetni a puszta 
készségektől. Másodszor, olyan foglalkozás, ame
lyet főként másokért -  mások szolgálata érde
kében -  és nem magukért űznek az emberek. 
Harmadszor, olyan foglalkozás, amelyben a pénz
beli megtérülés nem jelenti a siker mértékét.

Flexner(1915) hat kritériumot sorol fel, ame
lyek alapján egy foglalkozás hivatásnak nevezhe
tő. Szerinte a hivatásszerű tevékenység alap
vetően intellektuális, nagy felelősséggel jár; tanult 
szakma, amely széles körű ismereteken és nem 
a rutinon alapul; inkább gyakorlati, mint akadé
mikus; technikái megtaníthatok, és ez jelenti a 
szakmai képzés alapját; belsőleg jól szervezett; 
és az altruizmus motiválja. A hivatást űzők a “tár
sadalmi jó ” elősegítésén munkálkodnak.

Parsons (1939, 1968) a szakma hasonló jel
lemzőit sorolta fel. A “hivatás” fogalmáról rendel
kezésünkre álló szociológiai irodalom (különösen 
Brandeis (1914), Carr-Saunders és Wilson 
(1933), Parsons (1939, 1968), Barber (1963), 
Eisenstadt (1964), Shaffer(1969), (1969),
Jackson (1970), Dürkheim (1975), Gyarmati 
(1975), Larson (1977), IHich (1977), Bhattacha- 
ryya (1979), Chitnis (1979)) átolvasása nyomán a 
hivatásnak az alábbi alapvető, világszerte elfoga
dottjellemzői határozhatók meg:

1. Specializált ismeretek (tanulás) és készsé
gek (gyakorlat).

2. A kutatás és a specializált ismeretek mun
ka melletti folyamatos korszerűsítése.

3. Intellektuális tevékenység.
4. Társadalmi szükségesség.
5. Inkább a társadalom szolgálata, mint sze

mélyes nyereség.
6. A közösség elismerése és társadalmi stá

tusz.
7. Szabványos terminológia.
8. Szorosan összefonódó, altruista filozófiát 

valló szakmai szervezet.
9. Stabilitás a szakmában a hivatást űzők ál

landósága miatt.
10. A hivatás képviselőinek etikai kódexe.
11. A szakma autonómiája.
12. A hivatást képviselők szakmai tekintélye.

A könyvtáros hivatás helyzete Magyarországon

1994-ben az indiai-magyar kulturális csere
program keretében több hónapot töltöttem Ma

gyarországon. A tanulmányút során sikerült a 
különféle könyvtártípusokat meglátogatnom, meg
ismertem néhány információs központot, könyv
táros és informatikus képző intézményt az ország 
különböző részein. A könyvtáros hivatás helyze
tét megvitattam a különböző intézményekben dol
gozó könyvtárosokkal, informatikai szakemberek
kel és oktatókkal. A jelen tanulmányban fogaltak 
ezeken a látogatásokon, személyes megbeszélé
seken és a magyar könyvtárosoktól, illetve a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesületének tagjaitól, első 
kézből nyert információkon alapulnak.

Magyarországon a könyvtárosképzés már kö
zépiskolai szinten megjelenik (könyvtári fakultá
ció), ez azonban nem exkluzív és átfogó. A buda
pesti, szegedi, nyíregyházi és szombathelyi ta
nárképző főiskolákon azonban már jól bejáratott, 
átfogó és korszerű színvonalú, főiskolai szintű 
szakmai képzés folyik. Magasabb, egyetemi szin
tű képzési programot nyújt a budapesti és debre
ceni tudományegyetem. A könyvtártudományi 
doktori, illetve kandidátusi szint eléréséhez szük
séges kutatások lehetőségei is biztosítottak. A 
gyakorlati képzés és az érintett területek alkal
mazási oldala is megfelelő hangsúlyt kap. Van
nak ugyan további lehetőségek, elképzelések a 
könyvtári és informatikai képzés racionalizálá
sára, fejlesztésére, illetve átszervezésére, a je
lenlegi rendszer azonban jól működik, és meg
felel a magyarországi követelményeknek.

Azok a már dolgozó könyvtárosok számára, 
akik emelni kívánják képzettségi szintjüket, a 
könyvtártudományi és informatikai iskolák, főisko
lák, egyetemek, valamint az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani 
Központjának oktatási osztálya által szervezett 
tanfolyamok kínálnak továbbképzési lehetősége
ket. A gyakorló könyvtárosok speciális területe
ket, új fejlesztéseket vagy az információtechnoló
giát érintő továbbképzéseken korszerűsíthetik 
szakmai tudásukat. Szükség van tehát az ismere
tek és készségek folyamatos korszerűsítésére, 
amelyhez kidolgozott, rendszeres formákat kell 
biztosítani. Ez lépésekben, a nemzeti könyvtári 
politika szintjén meghatározva oldható meg.

A könyvtárak egyben társadalmi intézmények 
is. A könyvtárügy a társadalom számára közvet
len fontossággal bír. A társadalmi fejlődés elkép
zelhetetlen a könyvtárak és személyzetük ará
nyos fejlesztése nélkül. A magyar könyvtárak 
helyzete nem tér el az általánostól.
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A hivatás egyik előfeltétele az, hogy “inkább a 
társadalmat szolgálja, mint a személyes nyeresé
get” . Más szavakkal, lényeges az “altruizmus”. Ez 
a szemlélet a magyar könyvtárosoknál -  érthető 
okok miatt -  csak korlátozottan érvényesül. Az 
emberek az anyagiakért, azaz a megélhetésért 
dolgoznak. Csak néhány idősebb könyvtáros 
hangsúlyozza a társadalom, a közösség szol
gálatának fontosságát, és emeli ezt a személyes, 
anyagi érdekeltség fölé. Hosszú távon azonban 
meg kellene változtatni ezt a gondolkodás- és 
magatartásmódot.

A könyvtárosok fontosságát, a szolgálatot, 
amit a közösség számára adnak, elismeri ugyan 
a nagyközönség, de csak bizonyos mértékig. A 
könyvtárosok többségének, különösen a könyv
tári rendszer alacsonyabb és középső szintjein 
dolgozóknak a társadalmi megítélése alacsony, 
sajnos a megérdemelt szintet sem éri el. Más 
szavakkal, társadalmi státuszuk néhány más hi
vatás képviselőihez, például a mérnökökhöz, or
vosokhoz, építészekhez, jogászokhoz képest, túl 
alacsony. Ennek megváltoztatása érdekében ten
ni kell valamit, feltétlenül emeliiii kell a könyvtáro
sok társadalmi státuszát. Ugyanakkor a könyvtá
rosoknak maguknak is bizonyítaniuk kell értékei
ket, és ki kell vívniuk megérdemelt helyüket a tár
sadalomban.

A hivatás egyik kritériuma a szabványos ter
minológia megléte is. Természetesen nem hiány
zik a könyvtáros szakma szabványos terminológi
ája. Tezaurusz, szakszótárak és a könyvtár- és 
információtudomány valamennyi területére vo
natkozó terminológiai segédletek bőséggel állnak 
a magyar könyvtárosok rendelkezésre.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületét (MKE) a 
szakma előrevitelére hozták létre, tagjai az or
szág valamennyi részéből szerveződtek. Az MKE 
alapszabályának megfelelően, demokratikus el
vek szerint működik. Nemcsak a könyvtárosokért 
dolgozik, hanem a könyvtáros hivatás státuszá
nak, presztízsének emeléséért is. Kétségtelen, 
hogy jobbításra mindig van mód, és ez erre a 
szervezetre is érvényes.

Szükség van a könyvtárosok etikai kódexé
nek összeállítására is Magyarországon, hason
lóan a többi szakmai csoport (például a jogászok) 
etikai szabályaihoz. Talán a Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete elvállalhatná ezt a feladatot, gon

doskodhatna a bevezetéséről, és biztosíthatná, 
hogy tagjai, vagyis a könyvtárosok ragaszkodja
nak az Egyesület által lefektetett etikai szabályokhoz.

Ami a könyvtáros szakemberek autonómiáját 
és szakmai tekintélyét illeti, változtatásra van 
szükség. El kell jönnie annak az időnek, amikor a 
könyvtárosok autonóm módon, önálló identitással 
lépnek fel a többi szakma képviselői mellett. Is
mét csak arra van szükség, hogy a magyar 
könyvtárosok keményen küzdjenek azért, hogy 
szakmájuk tekintélyét megalapozzák, ahogyan 
ezt pl. a jogi és orvosi hivatás esetében is ta
pasztalhatjuk. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
könyvtárosok igazi profiként dolgoznak, és a 
könyvtárak használói teljes mértékben megbíz
hatnak a könyvtárosok által nyújtott információs 
és könyvtári szolgáltatásokban.

Az előző oldalak fejtegetéseit szem előtt tart
va, megállapítható, hogy a könyvtáros hivatás jel
lemzőinek, előfeltételeinek a többsége adott a 
magyar könyvtárügyben. Csak néhány elem hi
ányzik, ezekre különös figyelmet kell fordítani. 
Nemcsak a Magyar Könyvtárosok Egyesületé
nek, hanem minden egyes tagnak, azaz könyv
tárosnak is keményen kell dolgoznia a könyvtáros 
hivatás imázsának javításáért, annak érdekében, 
hogy elérjék a társadalmilag is elismert szakmák 
(pl. a jogi vagy az orvosi pálya stb.) képviselőnek 
a szintjét.

Pozitívum, hogy a könyvtárügy és az informa
tika legutóbbi fejleményeit már beépítették a 
könyvtárosképzés különböző szintjeinek a tan
anyagába. Az automatizálás, a számítógéphasz
nálat és az információtechnológia eljárásai már 
évek óta ismeretesek, használatosak Magyaror
szágon. Rövidesen utol fogják érni a világ többi 
fejlett országát ezen a téren. A könyvtárosság 
egyre inkább specializált szakma lett, amelyhez 
folyamatos képzésre, az ismeretek rendszeres 
korszerűsítésére, megfelelő intellekutális felké
szültségre és nem utolsósorban altruizmusra van 
szükség. A könyvtáros hivatás az autonómia, a 
szakmai tekintély, a magasabb társadalmi státusz 
megteremtése felé halad. A mai magyar könyv
tárügy nem ugyanaz, mint a néhány évvel ez
előtti. Sokat tettek a hivatás rangjának emelése 
érdekében, ám van még néhány lépés, amelynek 
megtételére szükség van akkor, ha a világ bevett 
hivatásaival élvonalba akarnak kerülni.

294 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2.



Kitekintés

Irodalom

1. BARBER, Bemard: The sociology of the professions. In: 
Daedalus, 1963. Vol.92. pp.676-678.

2. BHATTACHARYYA, G.: Library profession, library sci
ence and Ranganathan. In: Venkatappaiah, V. (ed.): 
March of library science. Kaula Festschrift. New Delhi : 
Vikas Pub.,1979. pp. 42-50.

3. BRANDEIS, Louis D.: Business: A profession. Boston : 
Small Maynard, 1914.

4. CARR-SAUNDERS, A.M. - WILSON, P.A.: The profes
sions. Oxford : Oxford University Press, 1933.

5. CHITNIS, Suma - ALTBACH, Philip G. ed.: The Indian 
academic profession, crisis and change in the teaching 
community. New Delhi: Macmillan and Co., 1979.

6. CHOPRA, Hans Raj: Librarianship as a profession in 
India. Jodhpur: Jain Brothers, 1989. 284 p.

7. DÜRKHEIM, E.: Professional ethics and civil morals. 
London : Routledge and Kegan Paul, 1975.

8. EISENTADT, S.N.: Modernization : growth and density. 
In: Indian Quarterly. Vol.20. 1964.

9. FLEXNER, Abraham: Is social work a profession? Pro

ceedings of the National Conference of Charities and 
Corrections. Chicago : Rildmann Printing Co., 1915.

10. GYARMATI, G.K.: The doctrines of the professions. In: 
International Social Science Journal. Vol.27 (4) (1975)

11. HUGHES, Everett C.: Professions ln:Daedalus. Vol.92. 
(1963). p.656.

12. ILLICH and others (ed.): Disabling professions. London : 
Marien Beyars, 1977.

13. LARSON, Mafali Sarfatti: The rise of professionalism: a 
sociological analysis. Barkley : University of California 
Press, 1977.

14. PARSONS, Talcott: The professions and social struc
ture. In: Social Forces. Vol.17. (1939) p.460.

15. PARSONS, Talcott: Professions. In: International ency
clopaedia of social sciences. New York : Macmillan, 
1968.

16. SHAFFER, Dale Eugene: Maturity of librarianship as a 
professions. Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1968.

17. SHAFFER, Dale Eugene: Criteria for improving the pro
fessional status of librarianship. Salem, Ohio : The 
author, 437, Jennings Ave, 1980.

SVÁJC FELZÁRKÓZIK EURÓPÁHOZ — az ISSN rendszerben. Már csak két európai országnak (Svájcnak és 
Ausztriának) nem volt nemzeti ISSN központja, úgyhogy a Nemzeti Könyvtár által nyilvántartott 15 000 
svájci folyóirat közül csak 3000-nek volt ISSN-je. 1995. jan. 1-jén a svájci ISSN Központ is létrejött, a 

Nemzeti Könyvtár keretében. így a svájci kiadók is megkaphatják periodikumaikra az ISSN-t: az adatok a 
Nemzeti Könyvtár adatbázisából kerülnek át bizonyos időközökben a párizsi ISSN nyilvántartásba.

(Library Technology News, 1995. febr.)
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Országos Széchényi Könvsta- 
Könvvtártuaomanvi és Módszertani Központ

KÖNYVTÁROSOK
ZSEBKÖNYVE

1995.
Közhasznú adattar

Budapest
1995.

FOLYÓIRATCIKK-SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATOT épített ki a Görög Nemzeti Dokumentációs Központ az online 
periodikumkatalógusban részt vevő 20 egyetemi és szakkönyvtár között. A könyvtárak a cikkeket online 

rendelhetik meg egymástól, és postán kapján meg.
(Library technology News, 1995. febr.)

CENZÚRA -  PÉNZELVONÁS FORMÁJÁBAN. -  Egy berlini szociáldemokrata városatya felháborodva 
állapította meg, hogy a hajdani NDK-elnök, Honecker 129 könyve és brosúrája szerepel a Városi Könyvtár 
katalógusában, 3 centiméternyi cédulával (bezzeg Helmut Schmidt legföljebb kétszer fordul elő). A város 

költségvetési bizottságában kiharcolta, hogy a könyvtárnak az 1995/96. évre járó 1,7 millió márkás 
támogatásából vonjanak el 200 000 márkát, s így 'legalább szimbolikusan figyelmeztessék a könyvtárat, 
hogy ilyesmit nem finanszíroznak” . -  A könyvtárigazgatónő hiába védekezik azzal, hogy a könyvtár a náci 

korszakban is megóvta a tiltott irodalmat a megsemmisítéstől, amint az NDK-időkben sem küldték zúzdába 
a náci irodalmat (legföljebb zárt anyagként kezelték); az NDK politikai irodalmát egyébként is erősen 
keresik most a történészek, újságírók. -  Hivatalosan egyébként nem a Honecker-írások megőrzéséért 

büntették meg a könyvtárat, hanem a "gazdaságtalan tárolás” miatt, hogy ti. azonnal hozzáférhető 
raktárban tartanak olyan, kevéssé keresett irodalmat, amelynek külső raktárban volna a helye. A "kevéssé 

keresett” dokumentumokra azonban hivatalosan is Honecker műveit hozzák fel példának.
(DBI-Pressespiegel, 1994. nov.)
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“Ég a könyvtár!”
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Number 21
Senes Editor BiH Katz

NEAL-SCHUMAN PUBLISHERS. INC.

FORTSON, Judith
Disaster planning and recovery : A how-to-do-it 
manual for librarians and archivists / Judith Fortson. - 
New York ; London : Neal-Schuman, 1992. - IX, 181 
p. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for libraries ; 21.) 
ISBN 1-55570-059-4

son alapuló) riasztó és jelző berendezésekkel és 
az automata oltó készülékkel.

A szél és a víz -  melyek a következő fejezet 
“hősei” -  talán még alattomosabb ellenségek, hi
szen a védekezés ellenük sokkal nehezebben 
megoldható. Szerencsére mifelénk nincsenek táj
funok és tornádók, a víz azonban nálunk is pusz
títhat -  és nemcsak árvíz formájában, hanem 
olyan banális okokból is, mint egy csepegő víz
csap, egy elrepedt vezeték vagy egy lyukas tető.

A megelőző intézkedések között szerepel a 
tetőszerkezet, a nyílászáró szerkezetek, vezeté
kek, csapok állandó ellenzőrzése, s ha szükséges, 
ezek javítása, cseréje. Ami a raktározást illeti, pin
cében, alagsorban nem szabad dokumentumokat 
tárolni, s a polcokat mindenütt úgy kell felállítani, 
hogy a legalsó a padlótól legalább 10 cm-re legyen.

A könyvben természetesen megfelelő súllyal 
szerepelnek a földrengésre vonatkozó ismeretek, 
tudnivalók is.

A legterjedelmesebb fejezet a helyreállítással 
foglalkozik. Mivel a víz nyomait a legnehezebb el
tüntetni, a szerző ezt tárgyalja a legrészletesebben. 
Az elvégzendő feladatok: a kár pontos felmérése, 
a mentőosztag megszervezések -  esetleg külső

erők bevonásával - ,  az állomány ideiglenes elköl- 
töztetése (természetesen oly módon, hogy visz- 
szaköltöztetésnél minden darab a helyére kerül
jön, a legalkalmasabb szárítási módszer kiválasz
tása és a szárítás végrehajtása, a helyiségek 
rendbehozatala, az állomány vissza költöztetése.

Az alkalmazható szárítási módszerek (Ameri
kában!): szárítás légáramban, fagyasztás majd 
vákuumos vagy szublimációs szárítás. Ha példá
ul kevés az ázott könyv, s elegendő munkaerő áll 
rendelkezésre, azonnal neki lehet kezdeni a ven- 
tillátoros szárításnak. Ha azonban sok a könyv, 
az állományt mélyhűtéssel meg kell fagyasztani, s 
azután az erőforrások megengedte ütemben le
het alkalmazni a különböző eljárásokat.

Szó esik természetesen a fényképek, mikro
filmek, lemezek, mágneses médiumok szárításá
ról, restaurálásáról is.

A penész ellen, ha megjelenik, azonnal fel 
kell venni a harcot. Bármilyen kicsi a fertőzés, a 
darabokat el kell különíteni, és fertőtleníteni kell. 
Később is állandó ellenzőrzésre van szükség az 
állomány megóvása érdekében.

A tűz akkor is károsítja az állományt, ha nem 
égette el. A papír kiszárad, törékennyé válik, a 
dokumentumok bekormozódnak, befüstölődnek, 
s gondos tisztítást igényelnek. Erre vonatkozólag 
is pontos útbaigazítást kap az olvasó.

A címben szereplő Disaster planning nyilván 
nem azt jelenti, hogy a katasztrófát, hanem a fel
készülést kell alaposan megtervezni. A könyv ötö
dik fejezete nagyon részletesen és kimerítően 
mutatja be a tervezés és felkészülés minden 
szakaszát: a feladatok pontos meghatározását, a 
munkatársak felkészítését, a rendelkezésre álló 
erőforrások felmérését, a gyűjtemények pontos 
számbavételét -  milyen típusú dokumentumok 
alkotják az állományt (papírba, bőrbe stb. kötött 
könyvek, különálló lapok, fényképek stb.), s a 
mentésnél melyek élveznek prioritást, továbbá a 
terv írásba foglalását.

Az intézmény, az állomány biztosítása sem 
elhanyagolható aspektusa a könyvtár védelmé
nek. Ezzel foglalkozik az utolsó fejezet.

A könyv mindezek mellett részletes bibliog
ráfiát és hasznos (főleg az Egyesült Államokban 
hasznos) címjegyzéket tartalmaz.

Judith Forston munkája a How-to-do-it manu
als for librarians and archivists sorozatban jelent 
meg, s ahogy a sorozatcím ígéri, valóban meg
tanít arra, hogyan kell csinálni.

M. Fülöp Géza
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Könyvszem le

A tudom ányos szaksajtó kezdetei 
hazánkban

A szakemberek körében, de a szélesebb 
olvasóközönség soraiban is közismert, hogy az 
időszaki kiadványok igen fontos dokumentumok, 
mert a legfrissebb információkkal szolgálnak. Ez 
az igazság nem új keletű, amit igazol Bugát Pál
nak 150 évvel ezelőtt tett megállapítása is, misze
rint “A tudományok serkentésére, s illendő feszü
letben tartására a foylóiratok bizonnyal többet tet
tek, mint az egészen bevégzett munkák: noha 
más részről azt nem tagadhatjuk, hogy ki csak 
magát egyedül csak folyóiratokból műveli, az min
denkorfelületes marad."(Orvosi Tár, 1840. janu
ár). Érett kutatóra vall, hogy Batári Gyula az idő
szaki folyóiratok és kiadványok fontosságát, a 
tudományban betöltött elsődleges szerepét Bu
gát Pál gondolataival is alátámasztja. Legújabb 
könyvében is követi a szerző jól bevált, kitűnő 
módszerét, hogy a korabeli tudományos felfo
gást, a magyar nyelv mindenkori állapotának be
mutatását a folyóiratok régi cikkeiből vett szó 
szerinti idézetekkel érzékelteti.

Könyvének tárgyválasztása is szerencsés, 
mert az alig ismert természettudományos, orvosi 
és technikai témákkal foglalkozó időszaki kiadvá
nyokat (hírlapokat és folyóiratokat) tárgyalja. A 
szerző bevezetésében jelzi, hogy az irodalom- és 
történettudománnyal, nyelvészettel, pedagógiá
val stb. azért nem foglalkozott, mert ezek hasonló 
feltárása már a korábbi monográfiákban és a kö
zelmúltban megjelent sajtórtöténeti kézikönyvek
ben megtörtént. Batári egyébként az általánosan 
elfogadott angolszász gyakorlatot követi, amely a 
“science” kifejezés alatt a természettudományt 
érti, így a tudományos szaksajtó tehát a termé
szettudományos folyóiratokat, időszaki kiadvá
nyokat (scientific periodicals etc.) jelenti.

A szerző a tárgyalt korszak kezdő időpontjául 
Bél Mátyás latin nyelvű Nova Posoriensia meg
jelenését (1721. március) választotta, és az 1867 
augusztusában induló, első modern magyar mű
szaki szaklap, a Magyar Mérnök-Egyesület Köz
lönye leírásával fejezte be könyvét. A közben el
telt másfél száz esztendőben napvilágot látott 40 
jelentősebb időszaki kiadványt ismertet tudomá
nyos értéküknek, illetve megjelenésük időtarta
mának megfelelő terjedelemben. A kiadványok 
indulásánál, a lapalapítás igényének vázolásánál

kitér néhol a társadalmi-gazdasági helyzetre is, 
mindamellett a súlyt az egyes kiadványok céljá
nak, tartalmának elemzésére, tárgyilagos bemu
tatására helyezte. Helyenként közölte a neves 
szerkesztők ( KovachichMárton, Péczeli József 
stb.), valamint a jelesebb szerzők, köztük például 
Beszédes József (1787-1852) mérnöknek, a ma
gyar műszaki irodalom egyik megteremtőjének 
életrajzi adatait is.

Rátérve a könyv felépítésére, az első részé
ben a XVIII. századi időszaki kiadványok sorában 
elsőnek a pozsonyi Magyar Hírmondót ismerteti, 
melyet a korabeli hazai német nyelvű folyóiratok 
felsorolása követ. Ezután az 1789-ben alapított 
Mindenes Gyűjtemény elemzése következik, en
nek alapján Batári leszögezi: a ál
tal szerkesztett folyóirat hazánk első jelentős tu
dományos ismeretterjesztő lapjának tekinthető. 
Ebben az enciklopédikus jellegű lapban már föld
rajzi felfedezésekről, műszaki és ipari jellegű ta
lálmányokról is tudósítottak.

A következő részben azután a XIX. század
beli, valóságosan tudományosnak minősülő fo
lyóiratokat ismerhetünk meg, ezekben már a kül
földi -  főként német nyelvű -  szakirodalmat is
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rendszeresen referálják. E kiadványok sorát a 
pesti Trattner nyomdában 1817-ben megjelenő 
Tudományos Gyűjtemény nyitja meg, melyről -  a 
köztudatban élő felfogással szemben -  Batári bi
zonyítja, hogy jelentős részben természettudo
mányi, orvosi és műszaki jellegű. Fontos ese
mény a Bugát Pál és Schedel (későbbi nevén 
Toldy) Ferenc szerkesztésében 1830-ban induló 
Orvosi Tár kiadása is, mert ez az első, csak egy 
tudományággal foglalkozó szakfolyóirat, amely 
nagy szerepet játszott a magyar orvosi szaknyelv 
megteremtésében. Az egyéb, kisebb ismeretter
jesztő lapok (GarasosTár, Fillértár stb.) javarészt 
a nyugati országok divatos magazinjait igyekez
tek követni.

A fenti, főként egyéni vállalkozásként alapított 
és szerkesztett időszaki kiadványok mellett minő
ségi változást hoztak a tudós társaságok és szak
egyesületek szerveződései, mert célkitűzéseik 
között első helyen szerepelt tudományos folyóira
tok létrehozása. Ilyen volt a Magyar Tudós Tár
saság havi folyóirata, az 1834 áprilisában indult 
Tudománytár (alcíme: Tudományos, ismeretter
jesztő és kritikai folyóirat), amely 1844 decembe
rében szűnt meg. Munkatársai többségükben az 
Akadémia rendes, illetve levelező tagjai voltak. A 
Tudománytár közleményei legalább felerészben 
természettudományos vonatkozásúak voltak, 
köztük például Irinyi Jánosn, a zajtalan gyufa 
feltalálójának “A vegyaránytan”-ról írott, forrás- 
értékű, tudománytörténeti szempontból érdekes 
dolgozata 1840-ből.

A széles olvasóközönségnek szánt Tudo
mánytár után az Akadémia elsősorban tagjai 
tájékoztatására elindította (1840) a Magyar Aka
démiai Értesítőt, melyben székfoglalókat, előadá
sokat, jelentéseket és híreket közöltek. A színvo
nalas időszaki kiadvány azután a magyar tudo
mányosság eredményeit folyamatosan hírül adta. 
Hasonló célok szolgálatában szerveződött ebben 
az időben a természettudósokat és orvosokat 
tömörítő jeles mozgalom, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlése, melynek ülé
sein elhangzott előadásokat saját kiadványukban 
örökítették meg. A legnagyobb szerepet pedig az 
1840-ben alakult Királyi Magyar Természettudo

mányi Társulat játszotta, mely a hazai reáltudo
mányok megalapozásában, a természettudomá
nyos műveltség kifejlesztésében hervadhatatlan 
érdemeket szerzett. Kiadványai között az 1860- 
ban indult folyóirata, az 1869-ben Szily Kálmán 
átszervezésében megjelenő Természettudomá
nyi Közlöny máig él, Természet Világa néven és a 
múlt évben (1994) ünnepelte 125. évfolyamát.

A szabadságharcot követő elnyomás és a 
kiegyezésig eltelt évtizedekben több-kevesebb 
sikerrel próbálkoztak egyéb ipari, technikai és ter
mészettudományos lapok alapításával. A szerző 
alaposságára vall, hogy még az olyan rövid életű 
kísérletekről is beszámol, amilyen Zsolnay Ignác 
néhány számot megért Pécsi lparlap\a volt 
(1862). Az orvosi folyóiratok (Egészségi Tanács
adó, Gyógyszerészeti Hetilap stb.) bemutatásá
ból viszont hiányoljuk a Felletár Emil és Nékám 
Sándor egyetemi tanárok által 1863-ban szer
kesztett Vegyészet és Gyógyszerészet c. szak
lapot, amely közel 20 évvel megelőzte az első 
magyar kémiai folyóiratnak elfogadott kolozsvári 
Vegytani Lapok (1882-86) megjelenését.

Az Országos 'Széchényi Könyvtár Nyomda
üzemében tetszetős tipográfiával előállított köte
tet névmutató, angol nyelvű összefoglaló, továb
bá az egykori legjelentősebb folyóiratok címlapjait 
bemutató képillusztrációk zárják. A nagy szak
értelemmel készült, értékes munka az idősebb 
nemzedéket a néhai Magyar Sajtótudományi Tár
saság sorozatára emlékezteti, amelynek Sajtó
tudományi Könyvtár füzeteiben Elekes Dezső, 
Dezsényi Béla, Goriupp Aliz, Máté Károly, Nagy 
Iván és mások, sajtóval kapcsolatos tanulmányait 
olvashattuk. E nemes hagyományokat látjuk foly
tatódni Batári Gyula legújabb, igen hasznos és ér
tékes munkájában, és a tudománytörténészek, 
könyvtárosok, újságírók és a sajtótörténet iránt 
érdeklődők nevében is örömmel üdvözöljük mun
káját. Reméljük, hogy a sikeres sajtótörténész 
könyvének folytatásaként a dualizmuskori termé
szettudományos és műszaki szaksajtó fejlődés- 
történetét is megírja és mielőbb közreadja.

Móra László
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KÉGLI FERENC

100 EVES KÖNYVTÁR 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

O

Egy százéves könyvtárról

Kégli Ferenc munkája, amely a székesfehér
vári könyvtár, illetve könyvtárak történetét ismer
teti, kiváló és alaposan kidolgozott tanulmány. 
Csodálattal olvastam e művet, látva mögötte a ha
tártalan lelkesedést, szeretetet, amellyel a szerző 
a régmúltból felszínre hozta az ismereteket. Biz
tos vagyok benne, hogy hiánytalanul mindent 
megtudhatunk, ami csak megtudható a történet
hez. Színes képekben pereg le az olvasó előtt a 
könyvtárak hányatott sorsa.

A mű többet ad egy könyvtár történeténél, 
hiszen egyetértve az előszóban írottakkal, e ta
nulmány egyben szakmánk történetéhez is hoz
zájárul. Hiszem, hogy meg kell őriznünk kincse
inket, értékeinket, és ezek sorába tartozik könyv
táraink története is. Kégli Ferenc nem hagyta 
elveszni a múltat, munkája példaként állhat min
denki előtt, aki hasonló feladatra vállalkozik.

A szerző időrendet követve mutatja be a 
könyvtár harcát a létezésért, láttatva az adott kor 
gazdasági, kulturális környezetét és minden 
olyan fontos társadalmi, szociális tényezőt, amely 
hatással volt a könyvtár sorsának alakulására.

A kölcsönkönyvtár alapításának ötlete köz
vetve Jókai Mórnak köszönhető. Ötvenéves írói 
jubileumának megünneplésekor a nemzeti díszki
adás előfizetési felhívása úgy szóit, hogy a város 
annyi példányt rendeljen, ahány könyvtára, kul
turális intézménye van. A felhívás felelvenítette 
azt a korábbi törekvést, hogy létesítsenek egy 
közkönyvtárat. A város határozatot hozott, hogy 
Jókai Mór összes munkáinak díszkiadását (100 
kötet) meg kell rendelni, és majd ez képezi alapját 
a létesítendő közkönyvtárnak.

Az alapítással egyidőben azonban nem hoz
tak létre olyan bizottságot, melynek feladata a fej
lesztés és szervezés ellátása lett volna, bár a 
leendő könyvtár gyarapítására 1894-től a költség- 
vetésből éves keretet biztosítottak. Az állomány 
először a városháza épületében kapott helyet, 
néhány zárható szekrényben. Ekkor még nem 
volt katalógusa és könyvtárhasználati szabály
zata sem. Az 1910-es évek elején említették elő
ször a nyilvánosság előtt is a könyvtár tarthatat
lan helyzetét, a városháza bővítése, újjáépítése 
kapcsán. A könyvtár közművelődési funkcióit a le-

I  KÉGLI Ferenc É
p  100 éves könyvtár Székesfehérváron : A Vörösmarty p  
p  Mihály Megyei Könyvtár elődje, a városi könyytár jg 
| |  1893-1952 / Kégli Ferenc ; [szerk.] Hegedűs Éva. - p  
É Székesfehérvár: Vörösmarty Mihály Megyei g
p  Könyvtár, 1993. - 241 p. ; 24 cm g
P  ISBN 963 7591 141  ̂ ^  ^   ̂ ^  ^  ^  | |

hetetlen elhelyezési körülmények miatt ebben az 
épületben nem tudta ellátni, ezért 1932-ben a 
megüresedett leánylíceumi épületbe költözött. Itt 
több jelentősebb esemény is történt a könyvtár 
életében. Adományokat, segélyeket kaptak. Saját 
pecsétet használtak, s elkészült a könyvtárhasz
nálati szabályzat. Azonban még nem volt főállású 
könyvtárosa, hetente egyszer volt nyitva, s emiatt 
a szolgáltatás nem lehetett kielégítő. Továbbra is 
nagy volt a zsúfoltság. A könyvtár nem gazdál
kodhatott önállóan, működését évente meghatá
rozott összegek biztosították, de nem részesült 
az állam rendszeres anyagi támogatásban. A 
könyvtáros tiszteletdíjáról a városi költségvetés 
gondoskodott. Mivel ebben az épületben nem fej
lődhetett tovább a könyvtár, újabb költözés követ
kezett, de azt sem lehetett véglegesnek tekinteni. 
Felmerült egy olyan kultúrház építésének a terve, 
mely a könyvtárat is magában foglalná, ám erre 
még várni kellett.

A kultúrházat 1940-ben tervezte Schmidl Fe
renc. A könyvtári rész háromszintes, raktárral 
ellátott épületrész volt, amely a kultúrháztól elzár- 
tan működhetett. 1944. máj. 1-jén már új helyén, 
az Ince pápa téri félkész épületben várhatta a
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kölcsönzőket. Olvasóterme még nem készült el, s 
még mindig tiszteletdíjas könyvtáros dolgozott 
benne. A Fejérmegyei Napló 1944. nov. 30-i írása 
színes tudósításban mutatta be a könyvtárat, 
amely végül is kisebb-nagyobb károkkal élte túl a 
háborút. Nagy veszteség volt Kiss Jenő könyv
tárigazgató halála, aki évekig lelkesen küzdött, 
dolgozott a könyvtár ügyéért. A háborús károk 
helyreállítása is lassan ment. Az új vezető Sze
mere Gyula lett, aki nem sok segítséget kapott a 
város vezetőitől. Ennek ellenére a könyvtár 1946, 
november 5-én ismét megnyílt a látogatók előtt, 
bár erre a helyiségei nem igazán voltak alkalma
sak. Szemere tiszteletdíjért, egyedül dolgozott, 
néha lelkes tanítványai segítették. 1950-re kb. 8- 
10 ezerre lehetett becsülni a könyvtár állományát. 
A műveket az Egyetemi Könyvtár rendszeréhez 
hasonlóan csoportosította.

1949-ben nagy változás következett be a vá
rosi könyvtár életében, ugyanis a Vallás és Köz
oktatási Minisztérium közgyűjteménnyé nyilvání
totta. Ez a könyvtár költségvetésében nagyobb 
összeget jelenthetett volna. Hogy mégsem követ
kezett be, annak egyik oka egy körzeti könyvtár 
létesítése volt. Már más városban is létrejött ilyen 
könyvtár, a népkönytárak ellátó és módszertani 
irányító intézményeként, mintegy felettes szerv
ként. Ez Székesfehérváron a városi könyvtár fel
adata lett, ezért a városi könyvtárat átszervezték, 
állományának nagy részét pedig kivonták a forga
lomból. Szemere lemondott, s Mácsai Lajosné, a 
körzeti könyvtár vezetője vette át ideiglenesen 
ezt a posztot. Az állományt az akkori ideológiának 
megfelelően kezdték bővíteni. A városi tanács

továbbra sem vitte túlzásba a könyvtárról való 
gondoskodást. 1951-ben a költségvetésben egy
általán nem is volt előirányzat a könyvtárra. 
Később ez a helyzet módosult, s már három sze
mély dolgozhatott a könyvtárban, havi fizetésért. 
A helyreállításokra s egyéb fejlesztésekre is 
terveztek pénzösszegeket. Ezekkel a támogatá
sokkal a könyvtár végre megkezdhette azt a kul
túra közvetítő munkát, melynek betöltésére min
dig is készült. Könczöl Imrére várt a feladat, hogy 
irányítása alatt megvalósulhasson mindez. Hoz
záértő, lelkes személyzettel fogott hozzá a mun
kához. Megkezdődött a dokumentumok címleírá
sa, osztályozása a tizedes rendszer alapján, fiók- 
könyvtárak szervezése és a könyvtárosok to
vábbképzése. Elindultak a később hagyománnyá 
váló könyvtári rendezvénysorozatok, gondot for
dítottak a könyvtár propagálására is, Könczöl 
mindig jó politikai érzékkel állt ki a könyvtár 
ügyéért.

1952-ben a városi könyvtár és a körzeti könyv
tár összevonásával létrejött a megyei könyvtár. 
Az ezzel járó szervezési munkák elvégzésével 
Könczöl Imrét bízták meg. A Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár avatására 1952. augusztus 19- 
én került sor. A városi könyvtár mint intézmény, 
megszűnt létezni.

Eddig az időszakig ismerteti Kégli Ferenc a 
könyvtár viszontagságokkal, zökkenőkkel teli út
ját. Bízom benne, hogy rövidesen elkészül a foly
tatás is, amely napjainkig kíséri majd végig a 
könyvtár sorsát.

Tóthné Kúrán Julianna
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Használók képzése a felsőoktatásban

Korszerű-e egy ötéves könyv a felhasználó- 
képzésről? A kérdés nem költői. Válaszoljuk is 
meg tehát! Gyűjteményes munkáról lévén szó, ez 
a kötet nagyobbrészt ma is érdeklődésre tarthat 
számot. Érdeklődésre tarthat a számot kötet 
azért is, mert a főiskolai-egyetemi könyvtárakban 
folyó használóképzésről szól.

A tartalomjegyzéket végigtekintve persze 
észrevehetjük, hogy van olyan téma, amelyről 
egy, a kilencvenes években készült könyv már bi
zonyára szólna, itt meg hiányzik: ez pedig a hasz
nálóképzés és a hálózatok kapcsolata. Feltűnik 
az is, hogy van online irodalomkutatás, de nin
csen CD-ROM.

De, menjünk sorjában és lássuk, mit haszno
síthatunk a kötetből! Nemzetközi kíván tanulsá
gaiban lenni a könyv, bár szerzői angolok, tehát 
nagy figyelmet szentelnek az ottani felsőoktatás 
ismertetésének. Ez aligha baj, hiszen mindebből 
csak okulhatunk, legfeljebb hiányolnunk kell, 
hogy talán valami fontosról lemaradunk, ha a 
közelmúlt fejleményeit nem ismerhetjük meg.

Jó, ha tudjuk, hogy ez a kötet nem kívánja he
lyettesíteni a téma ismert angol-amerikai monog
ráfiáit, kézikönyveit. Sokkal inkább kiegészítő 
szerepet szánnak neki szerzői. Azt sem árt szem 
előtt tartanunk, hogy a kötet nem történeti áttekin
tés, szakirodalmi szemle és nem a nyolcvanas 
évek vége gyakorlatának áttekintése.

A hangsúly egyrészt a használók típusainak 
elméleti modellezésén és tanulási stílusaik meg
értésén van, másrészt a számítógépes infor
mációkeresésre mint a használóképzés eszközé
re irányul.

Kezdjük az utóbbival, annak ellenére, hogy 
ez a téma a kötet végén található. Az új technoló
giák és a használóképzés kapcsolatában érvé
nyesül igazán a hiányérzetünk, míg a modelle
zéshez kapcsolódó tanulmányok esetében való
színű, hogy az elvek általános volta kevésbé kor- 
és technológiafüggő.

Találkozunk itt az interaktív videó hasznosítá
sával, az online használók képzésével és az on
line katalógus használatának oktatásával. Nyil
vánvalóan az utóbbi idehaza sokhelyütt érdek
lődésre tarthat számot. Hasonlóképpen időszerű 
a könyvtárhasználati bevezető kurzusok hipertext 
ismertetőként való megoldása. Más kérdés, hogy 
a Guide szoftver Macintosh gépeken futtatott vál-

USER
EDUCATION
IN
ACADEMIC
LIBRARIES

Hugh Hemme

User education in academic libraries / ed. by Hugh 
Fleming ; [publ. by] Library Association. - London : 
Libr. Assoc., 1990. - XX, 194 p. ; 22 cm 

ISBN 0-85365-529-4

tozata aligha tipikus eszköz a hazai könyvtárak
ban.

A kötet szerkesztője úgy gondolja, hogy a 
használóképzés “szenvedő alanyai” kevés figyel
met kaptak más munkákban. Ezért is került a kö
tetbe két tanulmány a használók modellezéséről. 
A két tanulmány két -  egyébként tipikusnak 
mondható - ,  egymástól eltérő gondolkodásmó
dot, iskolát képvisel. Az első az információs rend
szerek és a szolgáltatások, a másik a felhasz
nálók viselkedési és tanulási stílusai felől közelít a 
kérdéshez.

Nagy-Britannia felsőoktatásának harminc 
éves fejlődését vázolja fel a következő tanul
mány.

Az elméleti kerettől már messzebb álló két 
tanulmány közül különösen érdekes lehet az, 
amelyik a használóképzésnek az oktatás egészé
be való integrálását tárgyalja, hiszen idehaza 
még aligha gyakori a könyvtárak és a tanszékek 
együttműködése ezen a téren. Itt (és az online 
kérdésekkel foglalkozó fejezetben) minta-tanter- 
vekkel is találkozhatunk.

Sokak szerint a használóképzés gyenge 
pontja az értékelés. Akkor, amikor a magyar fel
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sőoktatásban csak most bontakozik ki az a gya
korlat, hogy a hallgatók értékelik a kurzusokat, 
különösen érdekes lehet az értékeléssel foglal
kozó fejezet. Megjegyezzük, hogy e két tanul
mány különös figyelmet szentel az angol és az 
amerikai elvek és gyakorlat összehasonlításá
nak. Nekünk, akik Európába tartunk, de könyvtá
rosként gyakran figyelünk az Egyesült Államok 
gyakorlatára, ez sem lényegtelen.

Koltay Tibor

Nagy Internet kalauz mindenkinek

Az Információs Infrastruktúra Program füzet
sorozat megjelentetését kezdeményezte azzal a 
céllal, hogy a hálózatok minél több vonatkozásá
ról álljon a használók rendelkezésére magyar

GAFFIN, Adam
Nagy Internet kalauz mindenkinek/Adam Gaffin ; 

[ford. ... Drótos László]; [kiad. az Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs 
Iroda]. - Hungarian ed. V.2.31. - Bp. : IIF : Kornétás, 
1994. - 240 p. ; 25 cm. - (Információs füzetek ; 1.) 
Eredeti cím: EEF's guide to the Internet 
ISBN 963 7843 24 8

nyelvű, nyomtatott formában és a hálózatról le
tölthetően is megkapható útmutatás. A sorozat 
első nyomtatott “füzete” igazából nem is füzet, ha
nem terjedelmes könyv, méghozzá fordítás.

Érdemes az eredeti “EFF’s Guide to the In
ternet” történetével röviden megismerkednünk. 
Az EFF (Electronic Frontier Foundation) fenti 
című kalauza és az MIT Press által a későbbiek
ben kiadott nyomtatott változat, az “Everybody’s 
Guide to the Internet” kiadásának ötlete 1991 -ben 
született. A kalauz elektronikus változata először 
1993 júliusában jelent meg “Big Dummy’s Guide 
to the Internet” címmel.

Az alapötlet az volt, hogy egy olyan kéziköny
vet csináljanak az Internetről, amely a hálózati 
kommunikáció terén kevés vagy szinte semmiféle 
tapasztalattal sem rendelkező embereknek szól.

Elhatározták, hogy ezt a kalauzt ASCII és Hy
perCard formátumban felteszik a “Hálózatra”, to
vábbá mágneslemezen is terjesztik, amit azóta túl 
is teljesítettek, és a kalauz a világ különböző 
tájain egy sor különböző formátumban hozzáfér
hető.

’Népszerű munka kerül tehát a magyar olvasó 
kezébe. Más kérdés persze, hogy a kezdők 
mennyire veszik hasznát. Inkább források, ötletek 
tárházaként vonulhat majd be a magyar “network
ing” történetébe, hiszen aligha kétséges, hogy 
“öreg networkerek” is bőven találnak benne újat, 
rácsodálkozni valót (különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a nagybetűs “Hálózatról” mérete
inél fogva még a legnagyobb “guruk” sem mond
hatják el magukról, hogy minden szolgáltatását 
ismerik.)

A kötet előszavát Mitchell Kapor, az Elec
tronic Frontier Foundation egyik alapítója írta. Ezt 
az előszót a “Hálózat” jövőjéért aggódó, a vele 
kapcsolatos etikai, politikai kérdésekkel foglalko
zó tanulmánynak is tekinthetjük. Itt fejti ki azt a vé
leményét például, hogy a számítógépes hálóza
tok digitális csatornái alapvetően különböznek a 
jelenleg uralkodó televíziós, rádiós, napi- és heti
lapokból álló tömegkommunikációs médiától. A 
digitális kommunikációs média kezdettől fogva in
teraktívabb, jobban ösztönöz a részvételre, az 
egyenlőségre törekszik, ugyanakkor kevésbé hie
rarchikus és inkább decentralizált.

Igen lényeges tényezőként emeli ki azt is, 
hogy a számítógépes hálózatok nem igényelnek 
erősen központosított adminisztrációs irányítást. 
Sőt, valójában a decentralizálás nélkülözhetetlen 
feltétel a hálózat gyors növekedéséhez. A szoros

304 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/1.



Könyvszem le

felügyelet ugyanis megfojtja a növekedést. A de
centralizáltság elősegíti a széles körű részvételt, 
mivel csökkenti azokat az akadályokat, amikkel a 
hálózathoz csatlakozni kívánó új csoportoknak 
meg kell küzdeniük.

Foglalkozik olyan, gyakran viták kereszttüzé
ben álló jelenségekkel, mint a “flaming”, azaz 
amikor valaki bosszantó vagy támadó tartalmú le
veleket küld. Az ilyen jelenségek leküzdésének 
egyik lehetősége a cenzúra lenne, ha nem ellen
kezne elveinkkel az, hogy ilyen eszközökhez fo
lyamodjunk.

A bevezetés a szerzőtől, szár
mazik. A könyv eredeti szellemének megfelelően 
a fordítás is személyes hangvételű, tegező. Hű 
fordítás, amit pozitív és negatív értelemben is 
mondhatunk, utóbbi alatt azt értve, hogy általá
ban nem tér ki a hazai helyzet okozta esetleges 
eltérésekre.

Az első fejezet címe mindent elárul: “Felsze- 
relkezés és rácsatlakozás”. Itt és a következők
ben is többször találunk egy-egy SZT (Szíves tá
jékoztatásul) című alfejezetet, amelyben az adott 
fejezet témájához további forrásokat mutat be.

A második fejezet az elektronikus levelezésé. 
Fontosságát a legtöbbek számára nem kell ma
gyaráznunk. Talán még kevesen ismerik a 
Smileys (mosolygók) szerepét, mely az élő társal
gás metakommunikációját “tudja” pótolni. A :-) 
(kacsintás) jel azt fejezi ki, hogy nem kell komo
lyan venni a megjegyzést. A : - (a helytelenítést, a 
:-o a meglepődést stb. fejezi ki.

Idehaza talán sokak számára kisebb a jelen
tősége, de annál érdekesebb megismernünk a 
Usenet hírcsoport-hálózatot. Érdemes elolvasni 
az ezzel foglalkozó két fejezetet (Usenet 1 és 2.).

Nem maradhatnak ki a levelező csoportok (vi
tafórumok) a Bitneten és az Interneten. Övék az 
ötödik fejezet.

A Telnet fogalmát már sokan ismerik, ezért 
hasznos, hogy a hatodik fejezetben megismer
kedhetünk egy sor felhívható könyvtári katalógus
sal, néhány érdekes Telnet helyszínnel, valamint 
a Telnettel elérhető faliújság rendszerekkel.

A fájlátvitel is alapvető hálózati funkció, tehát 
az FTP-fejezet sem maradhatott ki. Ebben és

több más fejezetben is találkozunk az “Amikor 
valami elromlik” elnevezésű alfejezettel, amely
ben az ilyen esetekre vonatkozó tanácsokat talál
juk.

A nyolcadik fejezet a Gopher, a WAIS és a 
World Wide Web világát hozza közelebb hoz
zánk.

Ezután jön az elektronikus levelezés haladók
nak, többek között fájlok levélben történő küldé
sével, FTP-s állományok ugyancsak elektronikus 
levélben való lekérésével

A tizedik “A világ hírei”címet viseli. A hírcso
portok ugyanis érdekes, tanulságos információkat 
közölnek, de nem a sajtóból vett híreket. Ezt elő- 
rebocsátva, néhány név alighanem mindent meg
magyaráz: UPI, Reuters, USA Today.

“Az IRC, MŰD és egyéb, a sokkal
érdekesebb dolgok” - olvassuk a tizenegyedik fe
jezet címét, amely néhány interaktív szolgáltatást 
ismertet. Érdemes utána nézni!

A hálózat igen fontos az iskolák számára is, 
tehát nem véletlen, hogy a hálózatnak az osztály
teremben játszott szerepéről is találunk egy feje
zetet.

Lehet, hogy sokan szívesen nélkülöznék, de 
a hálózaton folyik üzleti tevékenység is, tehát jog
gal szól róla egy fejezet ebben a kalauzban is.

“Befejezés -  Itt a vége?” Ezt látjuk az utolso 
fejezet címeként. A költői kérdésre adott válasz
ból csak az első mondatot idézzük: “A forradalom 
éppen csak elkezdődött,”

Két függelék is tartozik a könyvhöz. Az egyik 
egy szószedet, amely a “Szakzsargon” “névre 
hallgat”. A másik információkat tartalmaz az Elec
tronic Frontier Foundationról.

Egy hálózati kalauz nem lehet igazán meg 
kiegészítések, aktualizálások nélkül. Az eredeti
hez tartozó havi aktualizálások és kiegészítések 
csomagját kapjuk a kötethez 1994 márciusától 
1994 szeptemberéig. (N.B. a géppel olvasható 
változat 1995 márciusában már 1995 februárjáig 
tartalmazza ezeket.)

Koltay Tibor
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KÖNYVTÁR- ÉS 
INFORMÁCIÓTUDOMÁNY

Terminológia

95/091
FERNÁNDEZ-MOLINA, J. Carlos: Enfoques 
objetivo y subjetivo del concepto de információn 
= Rev.Esp.Doc.C ient. 17.vol. 1994. 3 .no. 
320-331 .p. Bibliogr. 38 tétel.

Rés. angol nyelven

Informatika; Terminológia

Az információtudomány elméleti szakembe
reit régóta foglalkoztatja az információ adekvát 
meghatározása. A fogalom megközelítése vagy 
fizikai, objektív vonásai, vagy kognitív, szubjektív 
vonásai kiemelésével történik. Mindkét irányzat 
néhány kiemelkedő példáját megvizsgálja, ám 
relevánsabbnak ítélve, nagyobb figyelmet fordít 
a kognitív megközelítésre.

(Autoref. alapján)

Lásd még 164

Történet

95/092
CAWKELL, A.E.: Gems from the information 
literature, part 1: 1945-1987 = Inf.Serv.Use. 
14.vol. 1994. 2.no. 91-108.p.
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Gyöngyszemek az informatikai irodalom tör
ténetéből. 1.r.: 1945-1987.

Informatika; Könyvtártudomány története; Szak- 
irodalmi szemle [forma]

Az idioszinkratikus válogatás az igen tágan 
értelmezett “könyvtártudomány” -  amely Nymo
don az információ- és kommunikációtudomány- 
nyal közös -  klasszikus írásait eleveníti fel (fel
idézve Mark Twaint, aki szerint a “klasszikus” 
valami olyasmi, amiről mindenki szeretné, ha ol
vasta volna, de olvasni senki sem akarja). 1945 
és 1989 között nagyjából ugyanannyi felidézére 
érdemes írás gyűlt össze, mint az 1989-et köve
tő időszakból. Tárgyukat tekintve a publikációk 
legtöbbje információ- és kommunikációtudomá
nyi, információgazdasági (7, ill. 6) tárgyú. A je
lentősebb publikációk:

1945: V. Bush elektromérnök cikkét a számí
tógépes visszakereső-rendszerek úttörő gondo
latának tartják.

1945: A. C. Clarke a teljes Földet behálózó 
rádió összeköttetés műholdak segítségével való 
megoldását jósolja meg.

1948: R. Fairthorne, a matematikus, aki szá
mos olyasmit mondott, ami később elfogadott 
közhellyé lett, leírja a Boolé-algebra osztályozási 
rendszerekben való alkalmazását.

1948: C. E. Shannon -  akkor a Bell Telefon 
Laboratórium munkatársa -  a kommunikációtu
dományt a zajos csatornán való jeltovábbítás és 
-felfogás leírásával gazdagítva az információel
mélet alapjait is lerakja: sokáig az információs je
lenségeknek az indokoltnál szélesebb körére is 
alkalmazták elméletét.

1951: Casey és Perry könyvének kiválasztott 
fejezete a koordinált indexelés “gépesített” meg
oldását, a peremlyukkártyát és annak alkalmazá
sát írja le.

1962: F. Machlup az elsők között ír az infor
mációs társadalomról.

1962: M. McLuhan legjobbnak tartott könyvé
ben, a “Gutenberg Galaxisában számos olyan 
eszmét vet fel, amelyek rendkívül széles ismert
séget, s legalább akkora vitatottságot hoznak 
számára.

1966: C. Cherry nyelvről, jelekről, beszédről, 
írásról, szemiotikáról stb. szóló esszékötetének 
második kiadása is már 24 éves, pedig jórészt

ma sem veszített frissességéből, széles körben 
lenne ma is olvasandó.

1967: C. Cleverdon cikke kitűnő összefogla
lása mindannak, amit az indexelő rendszerek 
megalapozásához nyújtott.

1968: M. Hyslop és 1979: M. Huston írása az 
egyetlen, ami egy nagy információs szolgáltatás 
sikertelenségéről szól, illetve ilyen témában 
megtalálható.

1974: A.D.J. Flowerdew és C.M.E. Whitehead 
közgazdászok (a British Library megbízásából) 
tájékoztató szolgáltatások hatékonyságának kér
désével foglalkozva a költség/haszon elemzések 
(cost/benefit analysis) használatáról szólnak.

1975: A. Kay szerint a jövő számítógépe egy 
jegyzetfüzet (szó szerint: “notebook”).

1976: J. Flanagan összefoglaló cikke a be
szédrendszerekről, a számítógépes beszédfelis
merésről 18 év múltán is kiinduló pontja lehet a 
témának.

1976: D.J. Urquhart levelet ír Flowerdew és 
Whitehead jelentésével vitatkozva, s kifejti, hogy 
ha az információ -  mint a közgazdászok állítják -  
áru is, különleges árucikk (hiszen anélkül transz
ferálható A-tól B-hez, hogy ez A-t szegényebbé 
tenné), s ha a British Library további összegeket 
szán a könyvtári és információs rendszerek gaz
dasági tanulmányozására, ez a remény győzel
mének nyilvánvaló jele a tapasztalat felett.

1978: Broadbent és Broadbent cikke, bár 100 
különböző karácsonyi ajándék osztályozásáról ír, 
valójában a természetes kontra mesterséges (el
lenőrzött) indexelő nyelvekről beszél.

1980: A. Mine a francia Minitel rendszerről 
számol be.

1981: A. Jain 50 oldalon több mint 200 írás 
lényegét hozza össze az adatkompresszióról.

1984: H. Kenner és J. O ’Rourke egy Pascal 
nyelven írt véletlenszerű szöveget generáló pro
gramot -  és néhány így keletkezett produktumot 
-  ismertet.

1984: A. Schrader cikke voltaképpen az infor
mációtudomány fejlődéstörténete.

1985: S. Weyer és A. Borning az akkor létező 
kizárólag szöveges elektronikus enciklopédiáktól 
eltérő prototípusa szinte mindazt anticipálja, amit 
ma multimédiaként ismerünk.

1985: M. Line megállapítja, hogy a “papírta- 
lan társadalom” kissé elhamarkodott jóslat volt, 
de a kiadók, adatbázis-hostok, könyvtárak, olva
sók és szerzők között sokoldalú egyetértésre 
van szükség.
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1986: T. Nelson a hiperszöveg egyik úttörője, 
akinek ide sorolt írása a Xanadu rendszerrel fog
lalkozik.

1987: J. Conklin a CD-ROM technológia fejlő
déséről, s ennek nyomán a hiperszöveg hiper- 
médiává szélesedéséről szól.

1987: Berger és Chaffee szerkesztésében 
megjelenik a kommunikációtudomány kéziköny
ve.

1989: A. Repo írása nem csak áttekinti, ha
nem ismét feleleveníti az információ értékéről 
szóló, néhány éve elhalt vitát, s azt mondja, je
lenleg az esettanulmány az egyetlen megközelí
tési mód, amelyen át kellő mélységében tanul
mányozható az információ értéke.

(Mohor Jenő)

Kutatás

95/093
BLAKE, V irgil L.P.: Since Shaughnessy: 
research methods in library and information 
science dissertations, 1975-1989 = Collect. 
Manage. 19.vol. 1994. 1-2.no. 1-42.p. Bibliogr.

A könyvtár- és a tájékoztatástudományi disz- 
szertációkban alkalmazott kutatási módsze
rek alakulása 1975-89 között

Disszertáció -könyvtártudományi; Dokumentáló
képzés -posztgraduális; Informatika; Könyvtáros
képzés -posztgraduális; Könyvtártudományi ku
tatás

A cikk első, bevezető része azt a régi, Euró
pában sem ismeretlen kérdést tárgyalja, hogy 
kutatható-e egyáltalán a könyvtártudomány. A 
könyvtártudományi-informatikai PhD fokozat 
megszerezhetőségének ellenzői inkább mester
ségnek, és még egyetemi szintű oktatásra sem 
érdemes diszciplínának tartják e tudományterüle
tet.

A szerző korábbi kutatásokra építve végez 
felmérést a doktori disszertációk indexe, a Dis
sertations Abstracts International (DAI) segítsé
gével, az 1975-1989 közötti 15 éves periódusról. 
Vizsgálatának tárgya a könyvtártudományi-infor
matikai doktori disszertációk kutatásainak mód

szerei, e módszerek változásai az idők folya
mán. A DAI-ban szereplő ismertetések alapján 
az alkalmazott kutatási módszereket a követ
kező csoportokba sorolja: 1/ leíró módszer, 
vagyis a megfigyelések és esetek leírása; 2/ 
esettanulmányok; 3/ történeti és/vagy biográfiai 
kutatások; 4/ bibliográfiai, vagyis a könyv-, a 
könyvkiadás-, és a könyvkeresekedelem és ha
tárterületeinek kutatása; 5/ felméréses módszer, 
amelyeket kérdőívek vagy interjúk támasztanak 
alá; 6/ bibliometriai kutatások, beleértve a hivat
kozáselméleti módszereket; 7/ modellezésen 
alapuló kutatás: a modell kifejlesztése és/vagy 
tesztelése; 8/ tartalom-elemzéses módszer; 9/ 
kvázi-kísérleti módszer; 10/ kísérleti módszer; 
11/ elméleti kutatás.

A szerző elemzése csak a könyvtár- és infor
matikai területen készülj doktori disszertációkra 
terjedt ki, ellentétben a cikkben részletesen is
mertetett korábbi, hasonló kutatások némelyiké
vel, amelyekben oktatási, szociológiai és társa
dalomtudományi dolgozatokat is vizsgáltak.

A szerző által vizsált dolgozatok három idő
szakból származtak, 1975-79-ből, 1980-1984-ből 
és 1985-1989-ből. Míg az 1975-79-es időszak
ban a dolgozatok 75,1%-a volt könyvtártudomá
nyi, 1980-1984-ben 75,8%, és 1985-1989-ben ez 
az arány 59,7%-ra esett vissza, világosan tük
rözve az informatikai terület kutatásának irányá
ba történő erőteljes elmozdulást.

Az alkalmazott kutatási módszereket illetően 
az egyes korszakokat és a könyvtártudományi 
és informatikai területet külön-külön elemezte a 
szerző, táblázatokban foglalva össze a százalé
kosan kimutatott eredményeket.

Négy olyan kutatási módszer volt, amelyeket 
legalább a dolgozatok 5%-ában alkalmaztak: 1/ 
történeti/biográfiai; 2. felmérésen alapuló; 3/ kí
sérleti; 4/ tartalom-elemzéses. Ezek közül a tör- 
téneti/biográfiai 23%-kal csökkent a vizsgált peri
ódusok második szakaszában az elsőhöz ké
pest, és további 24,4%-kal 1985-1989-re, azaz a 
harmadik és első időszak összehasonlításában 
41,7%-os csökkenés volt tapasztalható -  a szer
ző szerint -  e nagyon fontos kutatási módszer 
alkalmazásában. A kérdés korábbi elemzői -  
Thomison (1974), Shaughnessy, Grotzinger, 
valamint Schlacter és Thomison (1982) -  szerint 
a doktori dolgozatok írásánál a két leggyakrab
ban alkalmazott kutatási módszer a felmérésen 
alapuló, illetve a történeti/biográfiai módszer. 
Tekintetbe véve valamennyi kutatási módszert, a

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 309



kísérleti módszerek kiszorították a történeti/biog- 
ráfiai módszereket. Végkövetkeztetésként a 
szerző megállapítja, hogy a kifinomultabb, első
sorban a modelláláson és kísérleten nyugvó ku
tatások irányába történt elmozdulás, bár számos 
problémával kell még e téren számolni.

(Kovács Emőke)

Lásd még 134

Tudománymetria, bibliometria

95/094
ALBERANI, Vilma - DE CASTRO PIETRANGELI, 
Paola: La lettaratura grigia nelle scienze 
deN’informazione = Boll.AIB. 34.vol. 1994. 3.no. 
273-290.p. Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol nyelven

A szürke irodalom az információtudományban

Hivatkozás; Szűk publicitású anyag

Tíz könyvtári-informatikai szakfolyóirat (2-2 
amerikai,angol, német és olasz, egy francia és a 
hollandiai megjelenésű IFLA Journal) 1990-91-es 
évfolyamainak cikkeit elemezték a hivatkozások, 
illetve a szürke irodalomra hivatkozások szem
pontjából.

A két év alatt megjelent 537 cikk közül 318 
(77%) tartalmaz mind hagyományos, mind szür
ke irodalomra való bibliográfiai hivatkozást. Az 
összesen 6229 hivatkozás 22,11%-a (1377 da
rab) nem hagyományos irodalmi adatot közöl. 
Megállapítható tehát, hogy az “információtudo
mány” területén a szürke irodalom használata 
releváns.

A szürke “árnyalatait” tekintve, a jelentés a 
leggyakrabban (56,75%) idézett dokumentum- 
típus, ezt a közlemények (32,32%), a tézisek 
(3,49%), szabványok (és bibliográfiai leírási 
szabályzatok, 1,74%) követik. A maradék 5,88% 
a házi újságok cikkeit, hivatalos dokumentumo
kat is tartalmazó “egyéb” csoport.

Nyelvi megoszlás szerint az angol messze a 
leginkább használt (76%), majd a francia (8%), a

német (3,7%), a spanyol (2,9%) következik, a 
maradékon az egyéb nyelvek osztoznak.

Származási hely szerint a legtöbb szürke do
kumentumot az USA produkálta (32%), ezt az 
Egyesült Királyság (14%), Francia- (5,9%) és 
Németország (3,6%) követi. A szürke irodalmat 
előállító nemzetközi szervezetek rangsorát az 
IFLA (39,6%) és az Unesco (20,3%) vezeti.

(MohorJenő)

KÖNYVTÁR-
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzetközi könyvtárügy

95/095
SILLINCE, J.A.A.: Coherence of issues and 
coordination of instrum ents in European 
information policy = J.Inf.Sci. 20.voi. 1994. 4.no. 
219-236.p. Bibliogr.

Ami jó volna, de nincs: a célok koherenciája 
és az eszközök koordinációja az Európai 
Unió tájékoztatási politikájában

Együttműködés -nemzetközi; Tájékoztatási politika

A cikk azt igyekszik bizonyítani, hogy nincs 
egységes európai információs politika. Az Euró
pai Uniónak, mint politikai testületnek a jellegze
tességei, s az információ belső tulajdonságai 
egyaránt okai az integrált politika hiányának. Az 
információ nem tartozik egy bizonyos társadalmi 
tevékenységhez, mást és mást jelent adott kör
ben, helyen és időben, az Európai Unióban 
pedig számos nemzeti érdek küzd egymással, s 
ugyanakkor szemben találja magát az USA és 
Japán oldaláról érkező kihívással az információs 
szolgáltatások és technológia terén is.
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Kérdéses, hogy valóban stratégiai ágazat-e 
az információ. Annyi bizonyos, hogy a számítás- 
technika, telekommunikáció és a rádió/tévésu- 
gárzás egyre szorosabban fonódik össze. Ebben 
az összefüggésben a szellemi tulajdon védelme 
mind nagyobb jelentőséget nyer. Az olcsóbb és 
könnyebb telekommunikáció kiterjeszti az infor
mációs piacot (a nemzeti telefontársaságok 
visszaélnek monopolhelyzetükkel áraikban), az 
információs ipart növekedés jellemzi és a piaci 
verseny.

Az Európai Unió információs politikájában ne
hézséget jelent, hogy számos, egymással is konf
liktusban álló célt kíván elérni (pl. az adatvéde
lem és az európai határok lebontása, a copyright 
határai, a piac átláthatósága, a szabad infor
mációáramlás, a szoftverkalózkodás megakadá
lyozása). Az európai információs politika alakítói
nak helyzetét -  az Európai Unió jellegéből követ
kezően -  több körülmény is nehezíti. A szerző tíz 
paradigmát sorol fel, mint amelyek befolyásolták 
az Európai Unió információpolitikusait. Ezek a 
következők:

1. Különféle intézmények és szervezetek ki
alakítása és működtetése. Ezzel kapcsolatban 
az volt a nehézség, hogy magában az Európai 
Bizottságban is számos igazgatósághoz tartozott 
és tartozik az információ ügye.

2. A protekcionizmus alkalmazása kétélű 
fegyvernek bizonyul, mert a fogyasztók rovására 
megy.

3. A vezető nemzeti és európai vállalatok vé
delme nem járt a kívánt eredménnyel.

4. Az információs politika fontos elemévé vált 
a szabványosítás, de az előrehaladás még min
dig lassú.

5. A telekommunikáció terén határozott libe
ralizálódás ment végbe, bár nem üdvözölték 
minden oldalról. A növekvő verseny arra késztet
te a vállalatokat, hogy lépjenek túl a nemzeti ha
tárokon.

6. Az Európai Unió általában támogatta az in
formációs ipar terén is az európai együttműkö
dést a Japánból és az USA-ból érkező kihívással 
szemben.

7. Az általános célokat felvonultató progra
mok helyett egyre inkább speciálisan célzott, 
ambiciózusabb, piacorientáltabb projektek indul
nak.

8. Az információ és az információs technoló
gia megosztása a szegényebb országokkal, így 
erősítve az európai kohéziót.

9. Tudomásul vették az információ és az in
formációs technológia globális voltát, s erősödő
ben vannak az Európán túlmutató kapcsolatok, 
közös vállalkozások. A multinacionális vállalatok 
nem szükségképpen nagyvállalatok.

10. Az Európai Közösség jogszabályai egyre 
inkább célokat tűznek ki, s nem merülnek el a 
technikai részletekben.

(Papp István)

Nemzeti könyvtárügy

95/096
OPPENHEIM, Charles: Are national information 
plans useful? = Alexandria. 6 .vol. 1994. 2.no. 
133-143.p. Bibliogr.

Van-e szükség nemzeti tájékoztatási poli
tikára?

Együttműködés -nemzetközi; Információipar; 
Tájékoztatási politika

A nemzeti tájékoztatási politika egy adott or
szág kormánya által hozott intézkedések soroza
ta, melyeknek célja az információs infrastruktúra 
javításának elősegítése. A tájékoztatáspolitikai 
kérdéskörök négy fő terület szerint csoportosít
hatók: jogi kérdések, tájékoztatás és gazdaság, 
tájékoztatás és szervezetek, végül tájékoztatás 
és szociális kérdések. Néhány ország határozott 
tájékoztatási politikával rendelkezik (pl. Német- 
oszág, Franciaország és Japán), néhány, bele
értve az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát, 
pedig nem. Gyakran (pl. Nagy-Britanniában) a 
politika nem hivatalos politika, hanem a piaci vi
szonyok szerint alakul. Az Európai Közösség Bi
zottsága lehetőséget adott az egyes országok
nak adatbázisaik hálózati elérésére (Euronet), 
de nem sikerült az adatbázisépítés európai politi
káját kialakítani, aminek következtében Európá
ban az információipar széttöredezett, sok az 
egymással versenyző adatbázis. Érdekes mó
don a határozott információpolitikával nem ren
delkező országokban -  Nagy-Britanniában, Hol
landiában, az Egyesült Államokban -  erős infor
mációipar fejlődött ki. Ez felveti a kérdést, hogy 
egyáltalán szükség van-e ilyenre. Kínának érde
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ke a tájékoztatási politika kidolgozása, mivel 
gazdasági fejlődésének kezdetén áll, és most 
még tanulhat a Nyugat hibáiból. Ha az informá
ciós infrastruktúra már kialakult, Kínának töre
kednie kell arra, hogy elkerülje a túlzásokat és 
ne avatkozzon be olyan szektorokba, ahol erre 
többé már nincs szükség.

(Autoref.)

9 5 /097
BLOOMFIELD, Barry: A special case? Preserving 
and funding heritage collections in research 
libraries: the British example = Alexandria. 6.vol. 
1994. 3.no. 205-214.p. Bibliogr.

A nemzeti kulturális örökséghez tartozó érté
kek szétszóródása, pusztulása Nagy-Britan- 
niában, a szervezetlenség és a pénzhiány 
miatt

Muzeális gyűjtemény; Nemzeti gyűjtemény; 
riotica; Támogatás -pénzügyi -általában

Nagy-Britanniában a nemzeti kulturális örök
séghez tartozó értékek sok könyvtár és levéltár 
között szóródtak szét, s a védelmükre hozott in
tézkedések nem eléggé hathatósak. A legtöbb 
gondot a jó vezetés és tanácsadás hiánya okoz
za; a pénzhiány, ami az örökséghez tartozó 
anyagok eladására kényszeríti a könyvtárakat; a 
gyorsaság, amellyel a problémák sokszorozód- 
nak; az idő, amely az anyagok eladásának vagy 
szétszóródásának megakadályozására hozott in
tézkedések megtételéhez szükséges. Segítség
re lenne szükség a különböző intézményeknél 
lévő, a kulturális örökséghez tartozó anyagok 
azonosításához és a különösen veszélyeztett 
vagy szétszóródással fenyegetett értékek meg
mentéséhez. Sokféle szervezet létezik amely 
tanácsot és anyagi segítséget nyújt a bajba jutott 
könyvtáraknak, de komoly hiányosságok tapasz
talhatók. Minden intézményre kiterjedő hivatalos 
irányelveket és útmutatást kellene kidolgozni. A 
cikkben tárgyalt problémák valószínűleg nem
csak Nagy-Britanniára jellemzőek.

(Autoref.)

9 5 /098
SOCHOCKY, Christine M.: Undoing the legacy 
of the Soviet era = Am.Libr. 25.vol. 1994. 7.no. 
684-686.p.

A szovjet korszak örökségének felszámolása

Könyvtárügy

A szovjet könyvtárügy teljes mértékben cent
ralizált volt és az állam gondosan ellenőrizte. 
Működésében ugyanazok az elvek érvényesül
tek, mint a gazdaságéban, s amelyek végül a 
rendszer bukását okozták. Ugyanakkor a szovjet 
könyvtárosok irigylésre méltó helyzetben is vol
tak: hasznosságukat soha nem kérdőjelezték 
meg, könyvtáraikat nem fenyegette bezárás.

Mégsem éltek a világok legjobbikában. A 
glasznoszty időszakában már panaszokat le
hetett olvasni a papírmunka formalizmusáról, a 
felfújt statisztikákról, a használhatatlan anyagok
kal teletömött állományokról. Sőt, kérdőjelek me
rültek fel a könyvtárosnak, mint pártpropagan
distának a szerepével kapcsolatban is.

1991 augusztusában hirtelen 15 önálló or
szágra bomlott a Szovjetunió. Az Orosz Állami 
Könyvtár (Lenin Könyvtár) és az Orosz Nemzeti 
Könyvtár (Szaltikov-Scsedrin Könyvtár) már csak 
a 115 ezer orosz könyvtár központja maradt, a 
többi 245 ezer más köztársaságokba került. 
Mind a 15 könyvtári rendszer azonban többnyire 
azonos problémákkal küzd: a viszonylagos bő
ségből szegénysorba jutottak.

A demokratizálás és a humanizmus jelszava 
váltotta fel a kommunizmus építéséét. Mégis ne
héz megszabadulni a szovjet élet pszichológiai 
terheitől. Például nehezen tör utat az a hozzá
állás, hogy a könyvtáros nem ellenőrzője, hanem 
előmozdítója az információs folyamatnak. Sok 
könyvtáros még nincs meggyőződve arról, hogy 
meg kell könnyíteni a gyűjteményekhez való 
hozzáférést. Mindenesetre a zárolt kiadványok 
tárait megnyitották.

Azokban a köztársaságokban, amelyek politi
kai konfliktusokkal terheltek, a könyvtárak háttér
be szorultak. Máshol azonban élnek a szellemi 
szabadság lehetőségeivel: felszámolták az ideo
lógiai didakticizmust, a szerzeményezésben ki
térnek korábban tiltott témákra is, felszámolják 
az erőszakos russziíikáció hatását (pl. Moldová- 
ban és Tádzsikisztánban saját írásukra térnek át
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a cirill betűkről a katalógusokban). Erősítik nem
zetközi kapcsolataikat; ebben élenjár az észt 
könyvtárügy.

Ukrajnában is érezhető a megújhodás szele. 
Mintegy szimbóluma ennek a Vernadsky Köz
ponti Tudományos Könyvtár új, 21 emeletes 
épületének 1989-es felavatása, ahol egy ameri
kai könyvtáros irányításával kezdték meg a nyu
gatról érkező anyagok MARC formátumban való 
katalogizálását, még a teljes automatizáció előtt. 
Lvovban a Stefanyk Tudományos Könyvtárban 
azon vannak, hogy visszaszerezzék a tőlük el
származott anyagokat, legalább másolat formá
jában. A könyvtárosképzésben a nemzetközi 
szintet tűzték ki célul.

Paradox, ahogy a posztszovjet könyvtárosok 
a változás szükségességéről beszélnek, s ugyan
akkor ragaszkodnak a régihez. Éppen azokban 
az években voltak elszigetelve egy utópisztikus 
ideológia révén a nyugattól, amikor ott a legna
gyobb szakmai változások zajlottak le. Most 
valóban egy minőségi ugrást kell tenniök.

Némelyekben az apátia uralkodott el, mások 
azt képzelik, ha rendelkeznének a modern tech
nológiával, minden bajuk megoldódnék. Optimiz
musuk és aggályuk néha ugyanabban a mondat
ban jelenik meg. Az egyik könyvtárigazgató elu
tasította az állományritkításra vonatkozó józan 
amerikai tanácsot, de a történelmi érveket meg
hallgatva, őt is meg lehetett érteni. Még messze 
van tőlük a nyugati könyvtárak hatékonysága és 
gyakorlatiassága.

(Papp István)

95/099
GENIEVA, Ekaterina - SIMON, Elisabeth: 
Russische Bibliotheken - quo vadunt? Einige 
vergleichende Betrachtungen zur Entwicklung in 
Russland = Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 
12.no. 1896-1908.

Merre tartanak az orosz könyvtárak? Össze
hasonlító elemzés

Könyvtárügy

Az orosz könyvtári rendszert már a múlt szá
zadban is az igen erős állami irányítás jellemez
te, hasonlóan a közszolgálatok egyéb területei
hez, majd a szovjet könyvtárügyben az állam irá

nyító szerepe tovább növekedett. A könyvtárak 
elvesztett önállóságukért egyfajta társadalmi el
ismerést kaptak cserébe: a politikai vezetés fon
tosnak tartotta őket. Ugyanakkor a használók is 
kedvelték könyvtáraikat, (ez az orosz nép hagyo
mányos könyvszeretetére vezethető vissza), és 
a társadalmi rendszer összeomlása után sem 
fordultak el ettől az intézménytől olyan mérték
ben, mint pl. az NDK-ban.

Jelenleg, a radikális társadalmi összeomlás 
szakaszában az orosz könyvtárak jellemzői:

-  a korábbi monolitikus irányítás helyett szá
mos regionális és helyi könyvtárszövetség jött 
létre,

-  a könyvtárosok mindeddig elképzelhetetlen 
mértékben piacorientált vállalkozókká váltak,

-  megváltoztak a szervezeti formák, a könyv
tárak hagyományos felosztása közművelődési, 
tudományos és nemzeti könyvtárakra elavulttá 
vált.

A könyvtárosegyesületek szervezése nehe
zen indult, mert a könyvtárosok korábban min
den “önkéntes” társadalmi szervezetből kiábrán
dultak. Oroszországban (hasonlóképpen a volt 
NDK-hoz) nehéz volt aktív és elkötelezett könyv
tárosokat találni az egyesületi munkára. Az orosz 
könyvtárosok, akiknek munkáját évtizedeken át 
párthatározatok és merev előírások határozták 
meg, nem könnyen szoktak hozzá a szakmai 
erők szabad játékához, és ahhoz, hogy társadal
mi tevékenységük anyagi alapja az önkéntes 
egyesületi tagdíj legyen. Ennek ellenére számos 
regionális és helyi egyesület jött létre, s ezt a de
centralizációt ebben a hatalmas kiterjedésű or
szágban jó irányú elmozdulásnak kell tartani.

A könyvtárakat nehéz anyagi helyzetük arra 
kényszeríti, hogy egyfelől “gazdaságosan” mű
ködjenek, vagyis olyan szolgáltatásokat nyújtsa
nak, melyeket a használók igényelnek, sőt meg 
is vesznek, másfelől bebizonyítsák az új politikai 
vezetésnek, hogy a könyvtár nélkülözhetetlen in
frastrukturális intézmény, ezért fenntartása és 
fejlesztése elengedhetetlen.

Azok a könyvtárak tudnak ma is virágzóan 
működni, melyek az orosz lakosságot jelenleg 
leginkább foglalkoztató kérdésekről nyújtanak in
formációkat: a tájegység történetéről, a vallásról, 
az üzleti életről vagy külföldi vonatkozású infor
mációkat tudnak áruba bocsátani. Ezek a könyv
tárak külföldi szabásmintákát és külföldi ételre
cepteket szereznek be, fordítanak le és adnak 
el, olykor könyvkiadóként és könyvesboltként is
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működnek. Eszpresszót vagy éttermet működtet
nek, a turistákra számítva. Termeiket kiadják 
rendezvények céljára, s ha kell, tolmácsot is 
biztosítanak.

A könyvtáraknak nem csak belső üzemme
netüket kell gazdaságosan működtetniük, hanem 
egész tevékenységüknek piacorientálttá kell vál
nia. Ez természetesen súlyos szakmai konfliktu
sokat is okoz.

Az új körülményekhez jól alkalmazkodó, a ne
héz gazdasági körülmények között is talpon ma
radó intézmények legjobb példája Tver város 
könyvtára, melyet Oroszország legsikeresebb 
közkönyvtáraként tartanak számon. Sikerének 
egyik kulcsa, hogy több népszerű külföldi intéz
ményt fogadott be épületébe: a British Councilt, 
az American Information Centert, a Centre Cul- 
turel Francoise-t. Sikeresen működő idegen 
nyelvi részlege is van, ami a Pompidou Központ
ra emlékeztet, újabban a gyerekek nyelvtanítá
sára is berendezkedett. Különálló vallási részle
get is szervezett. Ez a könyvtár művelődési és 
információs központtá vált, sőt orosz nemzeti in
tézménnyé, s mindezt kizárólag sajátos szolgál
tatásaival érte el, melyeket más könyvtárak is 
igénybe vesznek. Mivel a kultuszminisztérium is 
támogatja és külföldi segítséget is kap, viszony
lag kedvező anyagi helyzetben van. Tver könyv
tára a legjobb példája az új típusú, a használók 
szükségleteire orientált orosz könyvtárnak.

(Katsányi Sándor)

95/100
KUZ’MIN, E.: My götovy o tve tit’ na vyzov 
vremeni = Bibliotéka. 1994. 9.no. 8-11.p.

Készek vagyunk válaszolni az idő kihívására

Könyvtárpolitika; Könyvtárügy

A gorbacsovi peresztrojka kezdetén a orosz 
könyvtári szaksajtó elkezdett beszélni a könyvtá
rak válsághelyzetéről: egyaránt kritizálta a könyv
tárakra kevés figyelmet fordító hatalmat és a 
használói igények kielégítésére képtelen könyv
tárakat. A könyvtárak maguk is új társadalmi 
szerepük meghatározásával foglalkoztak. 1987- 
tól tapasztalható volt az olvasók tömeges elfor
dulása a könyvtáraktól (az aktuális politikai ese
ményekkel foglalkozott mindenki). A központi és

a helyi költségvetésekben nemcsak a könyvtá
rakra, hanem az iskolák és a kórházak fenntartá
sára sem volt pénz.

A cikk írója, az Orosz Kulturális Kulturális Mi
nisztérium könyvtári osztályának vezetője, szám- 
baveszi a rendszerváltás óta elért eredménye
ket.

Az utóbbi 2-3 évben a nehéz gazdasági hely
zet ellenére a könyvtárak hihetetlen stabilitásról 
tettek tanúbizonyságot. Az összes költségvetési 
intézmény közül ők vannak a legjobb helyzetben. 
Amíg néhány évvel ezelőtt még az olvasók elfor
dulását lehetett tapasztalni, ma már a könyvtá
rak nem tudják olvasótermeikben elhelyezni a lá
togatókat a zsúfoltság miatt. Az olvasók között 
sok a fiatal, és az üzleti világ is képviselteti ma
gát.

Mi okozza a könyvtárak iránt megnőtt érdek
lődést?

1. Az ország az átalakulás idején nem nélkü
lözheti az új információt, új ismereteket.

2. A régi oktatási intézmények programja je
lentősen megváltozott, és újak is megjelentek. 
Nincs elég jegyzet, főleg a humán tudományok
ban.

3. Válságos a könyvkiadás és a könyvterjesz
tés helyzete. A könyvkiadók számának növeke
dése ellenére, a kiadói választék stagnál, sőt az 
1987-1990-es évekhez viszonyítva visszaesett. 
Csökkent a szakirodalom és a klasszikus szépi
rodalom kiadása. Ma ezeket a kiadványokat 
-  régebbi kiadásban -  csak a könyvtárakban le
het megtalálni. A könyvkereskedelem régi struk
túrája összeomlott, a piaci pedig még nem ala
kult ki.

4. A munkanélküliség fenyegetése elől sokan 
továbbképzési, átképzési céllal keresik fel a 
könyvtárat.

5. A kiadványok ára sokkal nagyobb ütemben 
nő, mint a lakosság jövedelme. Ezért nő a sze
gények, az egyetemisták és a nyugdíjasok ará
nya a könyvtárlátogatók között.

6. Egyedül a könyvtárak maradtak a kulturális 
esélyegyenlőség színhelyei, minden más kultu
rális szolgáltatás szinte megfizethetetlen a lakos
ság nagy része számára.

Mindennek ellenére nagyon sok a gond. Még 
mindig alacsony a könyvtárosok fizetése, úgy
szintén -  bár most már kissé emelkedő -  a 
könyvtárak presztízse, sok kiskönyvtárat (első
sorban a szakszervezeti kezelésben lévőket) 
zártak be. Az állam ma kb. 3,5 ezerrel több
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könyvtárat finanszíroz, mint korábban, de 
eszközei végesek.

Elégedett-e a társadalom a könyvtári szolgál
tatások színvonalával? A szociológiai vizsgálatok 
szerint a válaszolók 60-80%-a nem: nincs meg a 
kellő irodalom, nem lehet megkapni a szükséges 
információt. Gyakran ez a könyvkiadás választé
kának szűkülésével, a könyvkereskedelem vál
ságával, illetve a könyvtárak szűkös költségveté
sével, a technikai eszközök hiányával kapcsola
tos.

Az elmúlt évtizedekben a politikai nyilatkoza
tokkal ellentétben a könyvtári gyakorlatba kevés 
nyugati irodalom áramlott be, illetve ami bejutha
tott a Szovjetunióba, Moszkva és Leningrád 
könyvtáraiba került, és a központi cenzúra miatt 
az orosz vidéket (azaz az ország túlnyomó ré
szét) elkerülte. Az elmúlt öt év alatt ezt a hiányt 
nem lehetett pótolni.

Oroszország még messze van az információs 
társadalomtól. A 70-80-as években az anyagi 
eszközöket nem a könyvtárak számítógépesíté
sére, a számítógépes információs központok 
létrehozására fordították. Az utóbbi 4-5 évben 
változott a könyvtárak helyzete e tekintetben. Az 
elektronikus információk sorában az egyik legje
lentősebb teljesítmény a Russian Books is Print 
című CD-ROM, az Index Medicus és az orosz 
szabadalmak CD-ROM-on.

Az online lekérdezés a telefonhálózat elég
telen volta miatt nem lehetséges a könyvtárak 
zömében. A könyvtárügy informatizálása ma el
sősorban politika kérdés. A regionális könyvtárak 
felelőssége lesz Oroszország globális informá
ciós egységének a biztosítása. Ma ez az első
rendű könyvtárpolitikai kérdés. A kulturális mi
nisztérium kidolgozta az új könyvtári törvényt, 
amelynek középpontjában ez a feladat áll. A tör
vényt parlamenti vitára bocsátották.

A decentralizálási politika nyomán a regioná
lis könyvtárakat átadták a régiók fennhatósága 
alá, és ma már helyi forrásokból dotálják őket. A 
kulturális minisztérium közvetlenül már csak ki
lenc könyvtárat finanszíroz, és kevés eszköze 
marad az országos szempontból fontos regioná
lis központok támogatására. A gépesítés érdeké
ben egyeztetett lépésekre van szükség a hata
lomban lévő szervezetek között. De mindenek
előtt a kérdés (ti. az információs társadalom, in- 
formációóellátás) stratégiai jelentőségét kell 
tudatosítani a politikai vezetésben. Ennek érde
kében országos tanácskozást is szerveztek a

közelmúltban Tulában. A konferencia eredmé
nyei minden várakozást felülmúltak, rögtön utá
na regionális progamok születtek. Rövid időn be
lül nőtt a könyvtárakban a CD-ROM-ok és az 
elektronikus posta használata. Megtörténtek az 
első lépések a LIBNET nevű országos könyvtári
információs rendszer kiépítése felé. Első lépés
ként a moszkvai könytári számítógépes hálóza
tot építik ki, amely a legnagyobb orosz könyv
tárakat fogja egyesíteni.

(Rácz Ágnes)

95/101
FONOTOV, G.: Cto sovetuüt berezlivye? = 
Bibliotéka. 1994. 9.no. 22-26.p.

Mit tanácsolnak az óvatosak?

Könyvtárpolitika

A cikk szerzője világlátott orosz könyvtári 
szakember, aki hazája könyvtárügyéért aggódik 
az új körülmények között. Mivel a szovjet rend
szerben a könyvtárosokat nem tanították meg az 
ésszerű gazdálkodásra, a takarékosságra, ne
hezen tudnak alkalmazkodni a piaci törvények
hez. Nem lehet a helyzet javulására számítani 
úgy, hogy csak felülről várjuk a megoldást, a 
könyvtárosoknak is tenniük kell a könyvtárak 
gazdaságos működtetése érdekében. A szerző 
külföldi, főleg nyugati tapasztalatai nyomán 
javaslatokat tesz a jobb gazdálkodásra.

1. tanács: Ne alapíts könyvtárat ott, ahol azt 
nem igénylik! El kell szakadni a “népboldogító” 
szemlélettől, amely nyomán “felülről” hoztak létre 
könyvtárakat; a társadalmi szükségleteket kell 
felébreszteni, hogy a lakosság maga akarja a 
könyvtárat.

2. tanács: Ne alapíts még egy könyvtárat, ha 
a meglévő is ei tudja látni ugyanazt a funkciót! 
Nyugaton sok “hibrid” könyvtár létezik, amely 
különféle feladatokat tölt be, különféle olvasói 
rétegeket lát el: pl. nemzeti és egyetemi vagy 
parlamenti könyvtár, nemzeti és közművelődési 
könyvtár, közművelődési és egyetemi, megyei és 
városi könyvtár. Csak néhány olyan ország van, 
ahol a nemzeti könyvtáron kívül létezik a nemzeti 
bibliográfiai intézet is, vagy a nemzeti könyvtár 
mellett külön idegen nyelvű is van, vagy a városi 
közművelődési könyvtárak mellett működnek ál
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talános gyűjtőkörű területi, megyei könyvtárak is 
-  ez a helyzet jellemző viszont Oroszországra. A 
szerző nem a könyvtárak megszüntetését, ha
nem a kisebbeknek a nagyobbak fiókkönyvtárai
vá, részlegeivé alakítását szorgalmazza.

3. tanács: Fogj össze, ne csak az egyenlőek- 
kel! Oroszországban, szemben a nyugati könyv
tárakkal, kevés jó példát találni a könyvtári ko
operációra. Pedig sok szakmai kérdésben lehet 
és kell együttműködni az állománygyarapítástól 
kezdve a számítógépesítésen át a bibliográfiai 
és információs szolgáltatásokig. Ha a könyvtárak 
ésszerű keretekben, egyesített rendszerben dol
goznak, gazdaságosabb a működésük, és csök
ken az információelőállítás önköltsége. Elsősor
ban a szűklátókörű (fenntartókban, könyvtártípu
sokban való) gondolkodást kell leküzdeni.

4. tanács: Tedd a könyvtárat kerékre! Sok 
országban működnek a bibliobuszok, nemcsak 
vidéken, hanem városokban is. Olcsóbb az ál
landó könyvtárépület megépítése és fenntartása 
helyett, az állandó könyvtáros fizetése és az ál
lománygyarapítási költségek megteremtése he
lyett bibliobusz-állomást létesíteni, és igénybe 
venni a központi könyvtár szolgáltatásait általa.

5. tanács: A személyzet működjön szinkron
ban a használókkal. A könyvtárhasználat inten
zitása ugyanis nem egyenletes, tavasszal és 
nyáron kisebb a forgalom. Egyéb könyvtári folya
matokban is változó az ütem. Nyugaton a sze
mélyzet létszáma a feladatok mennyiségének 
függvényében változik. A személyzetre fordított 
költségek 30-50%-a is megtakarítható ezzel a 
módszerrel.

6. tanács: Vásárolj drága könyveket! A nyu
gati könyvtárak nem a brosúrák számát gyarapít
ják, hanem elsősorban kézikönyveket, enciklo
pédikus műveket, az értékes irodalmat vásá
rolják. Ennek nemcsak információs értéke 
nagyobb, hanem gazdaságosabb az állomány- 
gyarapítás, ezek a művek ugyanis nem avulnak 
el egyhamar, tehát nem kell újakkal pótolni, 
továbbá nem keli rövid időn belül selejtezni őket.

7. tanács: Kevesebb vezetőt! A külföldi 
könyvtárakban a munkatársak jobban kihasz
nálják a munkaidőt. A kb. 150 főt foglalkoztató 
könyvtárakban a vezetőnek nem 3-4, hanem 
csak egy helyettese van; a szervezeti felépítés 
áttekinthetőbb. Egy középvezető irányítása alá 
15-20 vagy több dolgozó tartozik, akik önállóan 
látják el munkakörüket. Az orosz könyvtárak ez
zel szemben nagy létszámú személyzettel, bonyo

lult szervezeti struktúrában dolgoznak, amelynek 
irányításához több vezető kell, és a munkatársak 
kevésbé önállóak.

8. tanács: Ne törekedj a diplomások számá
nak növelésére! Az orosz könyvtárakban nem rit
kán a személyzet 70%-a felsőfokú végzettségű, 
és magas fizetésért olyan munkakört lát el, ame
lyet alacsonyabb képzettséggel is el lehetne vé
gezni. Sok a könyvtárakban a nem könyvtársza
kos diplomával rendelkező munkatárs is, és nem 
csak olyan munkakörökben, amelyekben indo
kolt lenne a más irányú végzettség. Mindez na
gyon megnöveli a könyvtári személyzetre fordí
tott kiadásokat.

(Rácz Ágnes)

95/102
W O tO S Z, Jan: Nowe zjawiska w bibliotekach 
poiskih = Bibiiotekarz. 1994. 9.no. 3-5.p.

Új jelenségek a lengyel könyvtárakban

Könyvtári rendszer -országos

Az Európai Unió könyvtáraival szemben tá
masztott követelmények a következők: 1. a kata
lógusok és a bibliográfiák mint a nemzetközi 
cserét szolgáló legfontosabb források gépi hor
dozókon való hozzáférhetővé tétele; 2. az auto
matizált könyvtári rendszerekkel való kommuni
kálás lehetővé tétele; 3. az európai könyvtárak
ban őrzött dokumentumokhoz való hozzáférés 
tökéletesítése; 4. a könyvtáros képzés korszerű
sítése.

Ahhoz, hogy a lengyel könyvtárak bekapcso
lódjanak ebbe az “áramkörbe”, nem utolsósor
ban műszaki fejlesztésen kell átmenniük. Az or
szágban -  a nagyfokú veszteségek ellenére -  
még mindig sok könyvtár (kb. 36 ezer) van, és a 
könyvtárosok száma is magas (50-60 ezer), ami 
azt dokumentálja: a lengyel könyvtárak meghatá
rozó többsége hagyományos és felettébb mun
kaerőigényes technológiákkal dolgozik.

Akadnak -  persze -  új jelenségek is. Ilyen a 
gyorsuló számítógépesítés, ám ez legtöbbször 
nem haladja meg a mikrokomputerek alkalmazá
sának szintjét. Csupán néhány tucat felsőok
tatási könyvtárnak van a VTLS-nek köszönhető
en lehetősége a telekommunikációs kapcsolatra
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és a hálózatban való működésre. Újabban azon
ban az ALEPH és a MARQUIS is tért hódít.

A korszerűsítés támogatói között a Mellon 
Alapítványt kell mindenekelőtt megemlíteni, külö
nösen azért, mert a végre elkészült új nemzeti 
könyvtári épület technikai felszerelésének be
szerzését ez az alapítvány vállalta magára. Nem 
elhanyagolható a Soros Alapítvány támogatása 
sem a Regionális Könyvtári Program meghirde
tésének köszönhetően. (A Soros Alapítványt 
Lengyelországban egyébként a Báthory István 
Alapítvány képviseli.)

A Nemzeti Könyvtár nem túlságosan nagy 
(50-300 ezer rekordból álló), de mindenképpen 
egyedi adatbázisait (külföldi könyvek központi 
katalógusa, kurrens nemzeti bibliográfia, külföldről 
járó folyóiratok katalógusa stb.) a WARMAN háló
zaton keresztül lehet elérni. A könyvtár informáci
ós bázisa az elmúlt évek folyamán CD-ROM adat
bázisok beszerzésével és a DIALOG adatbázisai
hoz való hozzáférés megszervezésével bővült.

A Nemzeti Könyvtár fejlesztette ki a MÁK 
programcsomagot, amely a nyilvános könyvtárak 
számítógépesítésének válhat az alapjává. A Kul
turális és Művészeti Minisztérium támogatása 
folytán máris 250 könyvtárban használják. Nép
szerű a SOWA és a MÓL programcsomag is, 
amely főleg a műszaki felsőoktatásban talált al
kalmazókra.

A külföldi támogatás nyilvánvalóan nem örök
kévaló. Ezért egyre sürgetőbb, hogy a könyv
tárak további informatizálásához létrejöjjenek és 
működjenek a megfelelő nagyságrendű hazai 
alapítványok és más finanszírozási lehetőségek. 
Különben a kezdődő kibontakozásnak nem lesz 
folytatása.

(Futala Tibor)

95/103
TAYLOR, Roger: Emerging from the closed 
access trap = Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994.
9.no. 490-491 ,p.

Az albán könyvtárak helyzete három évvel a 
demokratikus átalakulás után

Könyvtárügy; Tanulmányút

Az angol szerző Albániában tett tanulmányút- 
jának tapasztalait osztja meg az olvasókkal. A

meglátogatott könyvtárakban elsőként a zárt rak
tárak tűntek fel számára. Enver Hodzsa közel 10 
éve halott, Ramiz Aliát nemrég ítélték el korrup
cióért Tiranában, mégis az általa hozott könyvtá
ri törvény, túlélte őt és a 45 éves sztálinizmus 
korszakát. A könyvtári állomány ugyanúgy a 
használóktól elzárt maradt, mint amikor annak 
idején, 1934-ben a Bahoii család az elbasani 
könyvtárat ilyen elvek alapján megalapította. Az 
olvasók katalógusból választják ki a szükséges 
könyv adatait és zárt raktárból kapják meg, nem 
böngészhetnek szabadon a polcokon, mint Euró
pa más országainak könyvtáraiban. Jóllehet már 
a hatvanas évekre általános lett Albániában az 
írástudás, a szélsőségesen kommunista ország
ban nem kívánták az állampolgároknak biztosíta
ni az irodalomhoz való szabad hozzáférést.

Elbasanban, a 101 ezer lakosú, harmadik 
legnagyobb albán városban a közkönyvtár ál
lománya 100 ezer kötetből áll. A 125 ezer lakosú 
Dürres könyvtári állománya 200 ezer kötet, köz
tük Marx, Lenin és Sztálin műveinek jó néhány 
példányban meglévő fordításai, amelyek állapo
tán látszik, hogy sokat forgatják őket.

Az albán könyvtárosokról a szerzőnek az volt 
a benyomása, hogy többnyire az ügy elkötele
zettjei és átlátják az irodalomhasználat fontossá
gát. Az ország könyvtáros egyesülete 1992-ben 
alakult újjá és a 350 főre becsült könyvtáros tár
sadalomból 250 fő a tagja. Bizottsága rendsze
resen ülésezik, és a 15 tagú elnökség évente 
egyszer találkozik. Az egyesület elnöke Tefta 
Buzo, a nemzeti könyvtár bibliográfusa, aki már 
nemzetközi rendezvényeken is képviselte orszá
gát, Budapesten és Strasbourgban.

Albánia láthatóan demokratikus szerepre tö
rekszik az új típusú Európában. A fiatalok orszá
ga, növekvő angol nyelvismerettel, az orosz 
nyelvtudás eltűnőben van. Az USIS (United 
States Information Service, az Egyesült Államok 
Információs Szolgálata) berendezte Albániában 
az első szabadpolcos könyvtárat az amerikai 
kulturális központban. Több városban is talál
hatók USIS olvasótermek. Van ezen kívül egy 
modern British Council olvasóterem is a Tiranai 
Egyetem idegen nyelvi tanszékén.

A rendszerváltozás utáni Albániában siettek 
megteremteni a magántulajdon feltételeit és az 
ingatlanokat visszaadni régi tulajdonosaiknak. 
Ez szomorú következményekkel jár a könyvtá
rakra nézve. Tiranában például két kivétellel 
valamennyi fiókkönyvtárat be kellett zárni, mert
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korábbi tulajdonosaik igényt tartottak az épü
letre.

Albánia ma Európa legszegényebb országa. 
Az egy főre jutó havi jövedelem 20-40 font. A 
könyvtárak három éve nem tudtak semmit könyv- 
beszerzésre fordítani. Sürgős segítségre szorul
nak tehát, hogy betölthessék szerepüket a kép
zés, informálás és a szórakoztató irodalommal 
való ellátás terén. Németországtól és Francia- 
országtól szakirodalmi könyvszállítmányokat 
kaptak, de a szerző szerint angol nyelvű iroda
lomra lenne elsősorban igény. Egy lancasteri 
alapítású karitatív szervezettől 8 ezer gyermek
könyvet tartalmazó szállítmány érkezett Koreá
ba. A szerző véleménye szerint Albánia, ez a 
gyönyörű ország, ahol nagy múltra visszatekintő 
vallásos harmóniában él a nép, sokkal nagyobb 
arányú támogatást érdemelne. A Bulgáriának 
nyújtott segítségnek egytizedét kapják, és a ma
gyarországinak mindössze egy százalékát. Az 
írás az angol könyvtárostársadalom figyelmét 
kívánja Albániára felhívni.

(Kovács Emőke)

Lásd még 117

Központi szolgáltatások

95/104
SUNDBOM, Anette: The Swedish Repository 
Library = Scand.Public Libr.Q. 27,vol. 1994. 
3.no. 28-30.p.

A svéd tároló könyvtár

Könyvtárközi kölcsönzés -belföldi; Tároló könyvtár

Svédországban a nyomtatott termékek meg
őrzéséért a svéd nemzeti könyvtár, a Királyi 
Könyvtár a felelős, melynek gyűjteménye archi- 
vális célokat szolgál. A Lundi Egyetemi Könyvtár 
kivételével a többi kötelespéldányban részesülő 
tudományos könyvtárnak nincs megőrzési köte
lezettsége.

Sok megyei könyvtár a 70-es években hozott 
létre külső raktárakat a régebbi dokumentumok
hoz való hozzáférés biztosítására. 1971 és 1974 
között egyes települések összevonása miatt sok

közművelődési könyvtár maradt magára hatal
mas, használatlan gyűjteményekkel. Egyre in
kább nyilvánvalóvá vált, hogy a tároló könyvtár 
ügye központi megoldást igényel. Végül három 
regionális kölcsönzési központ és tároló könyvtár 
létesítése mellett döntöttek Malmöben, Stock
holmban és Umeaban. Ezek működési irányel
veit az Országos Kulturális Tanács dolgozta ki, 
létesítésük fő célja, hogy tároló könyvtárként 
elősegítsék a könyvtárközi kölcsönzést, letéti 
helyként pedig a könyvek újraelosztását a köz- 
művelődési könyvtárak között.

Hamarosan kiderült azonban, hogy a három 
tároló könyvtár működése nem elég hatékony, 
fenntartási költségei viszont igen magasak. 
1991-ben ezért -  egy parlamenti határozat értel
mében -  kettőt megszüntettek, azóta már csak 
az Umeaban lévő tároló könyvtár működik. Fel
adata, hogy a régebbi svéd irodalomból repre
zentatív gyűjteményt alakítson ki (minden címből 
és kiadásból egy példányt -  szépirodalomból és 
ismeretterjesztő irodalomból egyaránt). Jelenleg 
100 ezer kötettel rendelkezik, melyeket LIBRIS 
rendszerben dolgoz fel a 11 fős személyzet. A 
numerikus rendben tárolt gyűjteményből köny- 
nyen visszakereshetők a könyvtárközi kölcsön
zésben kért könyvek. A legtöbb kérés érdekes 
módon a tudományos könyvtárakból érkezik.

(Feimer Ágnes)

95/105
VATTULAINEN, Pentti: Managing the Finnish 
National Repository Library = Libr.Manage. 
15.vol. 1994. 7.no. 10-15.p. Bibliogr. 16 tétel.

A Finn Országos Tároló Könyvtár feladatköre

Egybehangolt állományalakítás; Kötelespéldány; 
Könyvtárközi kölcsönzés -belföldi; Központi 
katalógus -online; Tároló könyvtár

Az önálló tároló könyvtár gondolata a Har
vard Egyetem elnökétől származik 1902-ből. 
Elmélete szerint a könyvtári állomány két részre 
osztható, a használatban lévő könyvek alkotják 
az egyiket és a “holt” könyvek tartoznak a má
sikba. Ez utóbbiakat a nem, vagy csak ritkán 
használt könyvek ezrei alkotják, amelyeket or
szágos vagy regionális hatókörű központi rak
tárakban érdemes tárolni, minimális költséggel.
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Finnország az ötletet Németországtól vette át 
még a negyvenes években. 1989-ben, hosszas 
tárgyalások után került sor egy országos ható
körű tároló könyvtár megvalósítására. A gondos 
előkészítő munkára azért volt szükség, mert a 
finnek nem csupán a holt anyag tárolóhelyét 
kívánták megvalósítani a könyvtárak helyproblé
máinak megoldására, hanem kezdettől fogva 
olyan tároló könyvtárat képzeltek el, amely a 
nemzeti gyűjteményi politika részeként aktív 
partnere az országos kölcsönzési hálózatnak. 
Jellemzői: 1/ országos hatókörrel dolgozik; 2/ 
egyetemes, vagyis minden könyvtártípust kiszol
gál; 3/ a könyvtári hálózat aktív láncszeme: do
kumentumszolgáltató központ a kevésbé hasz
nált anyagokra nézve és részt vesz a kooperáció
ban készülő központi katalógus munkálataiban.

A decentralizált finn könyvtárügyben a követ
kező országos feladatok vannak:

-  nemzeti könyvtári feladatok,
-  a kötelespéldányokból adódó kötelezett

ségek,
-  az országos feladatkörű szakkönyvtárak 

feladatai,
-  tárolókönyvtári feladatok,
-  a kiadványcsere,
-  a közkönyvtárak központi könyvtárának 

kérdése,
-  a megyei könyvtárak fenntartása.
A nemzeti könyvtári feladatokat a Helsinki 

Egyetemi Könyvtár látja el. A kötelespéldányok 
gondozásán kívül feladatkörébe tartozik: a patri- 
otika irodalom kezelése és megőrzése, kutatha
tóvá tétele; a nemzeti bibliográfia szerkesztése; 
országos központi regiszter és katalógus építé
se. A nemzeti könyvtár ugyanakkor egyetemi 
könyvtárként is működik, valamint a humán tudo
mányok gyűjteményi felelőse. Finnországban is, 
mint a legtöbb európai országban, élesen külön 
válnak a közkönyvtárak a felsőoktatási és tudo
mányos könyvtáraktól, külön minisztériumok alá 
is tartoznak. A nemzeti könyvtárat éppen ezért 
nem tartották a tároló könyvtár megfelelő gazdá
jának, mivel annak minden finn könyvtárat ki kell 
szolgálnia és nem csak a tudományos könyvtá
rakat. Figyelmeztető jelként ott volt a Helsinki 
Egyetem régi tároló könyvtára, ami jó példája a 
passzív tároló könyvtárnak. Legjobb megoldás
nak az tűnt, ha az országos és egyetemes tároló 
könyvtár, amely mindenféle könyvtártípust ki
szolgál, önálló intézményként működik, az Okta
tásügyi Minisztérium közvetlen felügyeletével.

Finnországban hat kötelespéldányt kell be
szolgáltatni. Ezekből egy példány a nemzeti 
gyűjteménybe kerül, a többi az ország különböző 
egyetemi könyvtáraiba. A kötelespéldányt gyűjtő 
könyvtáraknak nagy tehertétel a gyűjtési kötele
zettség, évente 400 polcfolyóméter helyet igé
nyelnek a dokumentumok, nem beszélve a kata
logizálási és kezelési munkáról. Mindamellett 
gazdaságilag, a beszerzési költségkeret kímélé
se miatt, előnye is van. Ennek az ellentmondás
nak a feloldására született meg a szelektív köte
lespéldány gondolata, ami azt jelenti, hogy azok 
a könyvtárak, amelyeknek gyűjtőkörük miatt nem 
szükséges mindent megőrizniük, a felesleges 
példányokat elküldhetik a tároló könyvtárnak. A 
finn tároló könyvtár és a kötelespéldányok közöt
ti kapcsolat csak menet közben alakult ki, nem 
úgy mint Norvégiában, ahol már megalakulásától 
kezdve kapott a tároló könyvtár kötelespéldá
nyokat.

Az Oktatásügyi Minisztérium alá tartozó felső- 
oktatási könyvtárakban az automatizálás a het
venes években kezdett rohamosan tért hódítani. 
A nyolcvanas évekre kialakult az a veszélyhely
zet, hogy a könyvtárak egymástól függetlenül, 
különféle rendszereket alkalmaztak. Ezért a mi
nisztérium közbenjárásával egységesen az 
integrált VTLS rendszert terjesztették el ezekben 
a könyvtárakban. Második lépésben létrehozták 
a LINNEA (Library Information Networks for Aca
demic libraries) nevű számítógépes hálózatot, 
végezetül pedig a LiNDA nevű központi adatbá
zist, amely megkönnyítette a könyvtárközi köl
csönzést és az egyes könyvtárak katalogizálási 
tevékenységét. A legtöbb dokumentum, amelye
ket a tároló könyvtárba küldenek, még nincs ka
talogizálva, ezért ott írják le őket először, így ke
rülnek be az országos nyilvántartásba. A doku
mentumleírás minimális adatokkal történik, ami
nek egyik oka az, hogy egy tárolókönyvtári 
adatbázistól csak annyit várnak el, hogy a 
használót elvezesse a kívánt dokumentumhoz, 
másrészt az anyag hatalmas mennyisége (évi 
100 ezer monográfia- és időszakikiadvány-cím) 
nem teszi lehetővé a teljes leírást.

A finnek az országos feladatkörű könyvtárak 
rendszerével kívánják megoldani a kiadványok 
egyetemes hozzáférhetőségét, hasonlóan a Brit
ish Library Document Supply Centre tevékenysé
géhez, csak decentralizáltan. Miután 1993-ban 
bevezették a könyvtárközi kölcsönzés díjazását, 
a könyvtárközi forgalom visszaesett. Sokan tar
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tottak annak teljes összeomlásától. Egy év után 
azonban kiderült, hogy a térítés nem jelent alap
vető akadályt és így is képes működni a rend
szer. A tároló könyvtár esetében azonban kivé
telt tesznek, az általa bonyolított kölcsönzések 
ingyenesek. Ennek indoka, hogy a tároló könyv
tár a többi könyvtártól kapja állományát, tehát 
méltányos, hogy ingyen szolgáltasson, ellenkező 
esetben a könyvtárak a jövőben megtartják ma
guknak állományukat.

Az utóbbi években a gazdasági helyzet miatt 
nagy nyomás nehezedett a nemzeti könyvtári 
rendszerekre. Nem járható út a jövőben a könyv
tárak korlátlan fejlődése. Meg kell vizsgálniuk, 
hogyan képesek minél kisebb költséggel minél 
hatékonyabban működni. Ennek egyedüli módja, 
ha a könyvtárak az átfedéseket megpróbálják 
együttműködéssel a minimálisra csökkenteni. A 
tároló könyvtárról világosan kiderült, hogy a 
könyvtári rendszer nagyon sok alapkérdésének 
megoldásában képes aktív szerepet betölteni.

(Kovács Emőke)

Együttműködés

95/106
SCHLEIHAGEN, Barbara: Das Bibliotheksprogram 
des Bundesm inisterium s für Bildung und 
W issenschaft in M ittel- und Osteuropa = 
Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994.11.no. 1777-1784.p.

A Német Oktatás- és Kutatásügyi Minisztéri
um könyvtári programja Közép- és Kelet-Eu- 
rópában

Támogatás -más országnak

Az Oktatás- és Kutatásügyi Minisztérium 
megbízásából a Német Könyvtári Intézet bonyo
lítja le a német kiadókkal együttműködve a kelet- 
és közép-európai országokat támogató könyvtári 
programot. A korábbi felsőoktatási együttműkö
dési megállapodások keretében évente egyszer 
kiválasztott könyvtárak számára könyvrendelési 
lehetőséget biztosítanak. 1992-ben nyolc ország 
167 könyvtára részesült összesen 13 millió DM 
értékű könyvajándékban. 1995-ben további or

szágokat (Albániát, Romániát és Kazahsztánt) 
vonnak be a programba.

Az egyes könyvtárak 10-300 ezer DM érték
ben jutnak könyvajándékhoz. A program alap
elve, hogy a legújabb kiadói katalógusokból az 
érintett könyvtárak maguk válogathatnak. 300 
német kiadó nyújt számukra különleges áren
gedményt. A szállítási költségekkel úgy takaré
koskodnak, hogy csak évente egyszer továbbít
ják az ajándékkönyveket. A vám és a hozzáadott 
értékadó kedvezményes elbírálását az egyes or
szágokkal miniszteri szinten egyeztetik.

A legkeresettebb a következő témák irodal
ma: menedzsment, marketing, természettudo
mányok, történelem, nyelvészet, filozófia, köz- 
gazdaságtan, szociológia és politológia. Nagy az 
érdeklődés a CD-ROM adatbázisok iránt. A 
programhoz számos kérés érkezik eszközök 
(CD-meghajtók, hálózatépítési kellékek) beszer
zésére is.

(Hegyközi Ilona)

95/107
McGOWAN, lan D.: Cooperation between legal 
deposit libraries in the United Kingdom and the 
Republic of Ireland = Alexandria. 6.vol. 1994. 
1 .no. 73-80.p.

Együttműködés az Egyesült Királyság és Ír
ország kötelespéldány-jogú könyvtárai kö
zött

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés 
-belföldi; Együttműködés -nemzetközi; Köteles
példány; Nemzeti könyvtár; Regionális könyvtár

A kötelespéldány-szolgáltatás és a szerzői 
jogvédelem Angliában is szétvált mostanra. Az 
angol kötelespéldányokból -  történelmi okok 
miatt -  az öt egyesült királyságbeli könyvtár (a 
British Library, a skót és a walesi nemzeti könyv
tár, az oxfordi és a cambridge-i egyetemi könyv
tár) mellett a dublini Trinity College könyvtára is 
részesül. További különbséget jelent, hogy a 
British Librarynak a kiadók kötelesek megküldeni 
kiadványaikat, míg a többi ötnek csak külön ké
résre, s csak akkor, ha a kérés a publikációt kö
vető egy éven belül érkezik hozzájuk.

A hat könyvtár között különféle kooperációs 
vállalkozások futnak, de önkéntes alapon, hiszen
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más-más szerv tölti be a fenntartó szerepét. A 
központi kormány -  különösen Angliában -  a je
len rendszer hatékony működtetésében érdekelt, 
s csak a szükséges anyagi feltételek megléte 
esetén kész bevonni a kötelespéldányok körébe 
az elektronikus publikációkat.

A cikk három kooperációs vállalkozásról szá
mol be.

A Mellon Alapítvány támogatásával 1988-ban 
indult meg az állományvédelmi mikrofilmezés 
programja. Először csak a kötelespéldány-jogú 
könyvtárak vettek benne részt, újabban azonban 
más könyvtárak is csatlakozhattak, különösen 
hogy nem kellett saját forrásokat is felszabadíta
ni erre a célra. Kikötés azonban, hogy az előírt 
szabványokhoz és magas minőségi követelmé
nyekhez alkalmazkodniok kell, s a mikrofilmezett 
anyagról készített rekordokat a Register of Pre
servation Microforms nevű, a BL által vezetett 
adatbázisnak be kell jelenteniük.

A hat könyvtár 1989-ben munkabizottságot 
hozott létre azzal a céllal, hogy egyeztesse a 
kötelespéldányok begyűjtése, kezelése, megőr
zése terén követett intézményi politikákat. A 
bizottság jelentése a folyóiratok tekintetében 
csökkenteni javasolta a bekért címek számát, 
nagyobb koordinációt tart szükségesnek a mo
nográfiák beszerzésében, előirányozta, hogy 
legalább egy, de inkább két példányt őrizzenek 
meg e könyvtárak együttesében minden köteles
példányból. A jelentés tudomásul vette, hogy 
mind a hat könyvtár minden begyűjtött köteles
példányt állandóra meg akar őrizni, s csak las
san lehet ezen a gyakorlaton változtatni.

A hat könyvtár egy kísérleti programot hajtott 
•végre a közös katalogizálás terén 1990 és 1992 
között. Arra törekedtek, hogy maximálisan hasz
nosítsák a BL nemzeti bibliográfiai szolgáltatását 
és minimalizálják a részt vevő könyvtárak kiadá
sait. A cél az volt, hogy a BL katalogizálja a téte
lek 70%-át, s a többi öt könyvtár a tételek 30%-át. 
Végül is a 86-14%-os arányt sikerült elérni. A 
projekt során nagy súlyt helyeztek a minőségi 
követelményekre. Az AACR-t alkalmazták mint 
szabványt és a BL egységesített névalak-listáját 
használták. A rekordokat haladéktalanul online 
továbbították a BL-hez, de a British National Bib- 
liography-ba csak magának a könyvnek a beér
kezése után kerülhettek. A kísérleti program 
egyik legfőbb hiányosságaként állapították meg, 
hogy a rekordok nem tartalmazták a Library of 
Congress tárgyszavait; ezt most a rekordok bizo

nyos kategóriáiban már feltüntetik. A program 
1993 szeptemberében indult meg üzemszerűen, 
de voltaképpen nem szünetelt a kísérleti fázis le- 
zására óta sem. A rekordok minőségét folyama
tosan ellenőrzik egy 2,5%-os mintán.

(Papp István)

Lásd még 95, 96, 122, 126, 143, 147, 161, 162, 
180

Jogi szabályozás

95/108
D2IG0, A.A. - GRUZINSKAÁ, N.N.: Zakón ob 
obázatel’nom ékzempláre dokumejitov: novaá 
redakciá = Naucn.Teh.Bibl. 1994. 11.no. 3-11.p.

Az új kötelespéldány-törvény tervezete

Jogszabály -könyvtárügyi; Kötelespéldány

Oroszországban két éve van napirenden az 
új kötelespéldány:törvény előkészítése. Egy ko
rai változatát már publikálta a szaksajtó, jelenleg 
a 12. szövegváltozatot küldték szét az illetékes 
hivataloknak megvitatásra.

Oroszországban a kötelespéldány szolgálta
tási rendszerét 1783-ban alapozták meg. Mivel a 
különböző országok jogi szabályozása eléggé el
tér egymástól, nehéz egységes nemzetközi in
formációs rendszert kialakítani, bibliográfiai adat
cserét és kiadványcserét folytatni. Ezért az 
Unesco 1987-ben megfogalmazta a kötelespél- 
dány-szolgáltatás nemzetközi elveit. Az új orosz 
kötelespéldány-törvény tervezetében az Unesco- 
irányelvekből indultak ki, amelyek hármas célt 
tűznek ki: a nemzeti impresszum teljes körű átte
kintése, a kötelespéldányok archivális célú meg
őrzése, illetve a kötelespéldányon alapuló általá
nos hozzáférhetőség biztosítása.

A törvénytervezet 5 fejezetben elrendezett 25 
cikkelyből áll. Az első fejezet az általános kérdé
seket rendezi, főleg terminológiai tisztázást nyújt. 
A jogszabály széles körben értelmezi a doku
mentum fogalmát, beleértve minden kiadói ter
méket, függetlenül az információhordozótól. Kü
lön meghatározták, milyen dokumentum nem tar
tozik a kötelespéldány-szolgáltatás körébe: a
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személyes jellegű vagy titkos anyagok, illetve az 
egy példányban, a sokszorosítás szándéka nél
kül készült anyagok. Ez a fejezet fogalmazza 
meg a beszolgáltatásra, illetve a megőrzésre kö
telezettek jogait, kötelességét és felelősségét. 
Előállítón nemcsak a nyomdákat és a kiadókat, 
hanem a hangfelvételeket előállító cégeket, a té
vé- és rádiótársaságokat, a filmstúdiókat, video- 
és filmgyártó cégeket is értik. A kötelespéldány
ban részesülők körét úgy határozták meg, hogy 
eleget tegyenek a kötelespéldányok hármas 
funkciójának (kulturális, archivális és információs 
cél). A kötelespéldányban részesülő intézmé
nyek között elkülönítették az országos tároló 
könyvtárakat.

A második fejezet a dokumentumelőállítók 
kötelességeit és jogait tartalmazza. Ajánlják szá
mukra az ingyenes szolgáltatást. A nyomtatott ki
adványokat az Orosz Könyvkamarába kell to
vábbítani, amely gondoskodik elosztásukról. A 
speciális kiadványfajták fogadóintézményei má
sok (pl. a vakok számára készült anyagokat a 
Vakok könyvtára, a nem-publikált anyagokat a 
megfelelő információs központok, a hivatalos 
kiadványokat a parlamenti könyvtár, az elektroni
kus dokumentumokat az Informregisztr nevű 
központ fogadja).

A legnagyobb gondot az ingyenesen beszol
gáltatandó példányok számának meghatározása 
jelentette. Ezt a kérdést alsóbb fokú jogszabá
lyok hatáskörébe utalták, a jelen törvény csak a 
kereteket alakítja ki.

A harmadik fejezet a fogadó intézmények 
kötelességeit tartalmazza. Az Orosz Könyvka
mara feladata a nyomtatott nemzeti impresszum 
bibliográfiai és statisztikai számbavétele, illetve a 
tároló könyvtár állományának gyarapítása. Az 
egyéb dokumentumtípusokra vonatkozóan e fel
adatokat a speciális könyvtárak látják el -  asze
rint, hogy milyen kiadványfajták kötelespéldá
nyait kapják. Ezeken kívül tárolókönyvtári szere
pet játszik az Orosz Állami Könyvtár, az Orosz 
Nemzeti Könyvtár, az Orosz Tudományos Aka
démia Könyvtára, valamint az akadémia szibériai 
tagozatának műszaki könyvtára. A részesülő 
könyvtáraknak nemcsak a kötelespéldányok őr
zése, hanem a bibliográfiai információk előállítá
sa és a hozzáférhetőség szavatolása is a felada
tuk.

A negyedik fejezet a törvényi előírások meg
sértését szankcionálja. A beszolgáltatás elmara
dásáért bírságot kell fizetni.

Az ötödik fejezet a törvény bevezetésének 
ütemezését rögzíti. A törvényt még legalább 15, 
alacsonyabb szintű, különféle kérdéseket szabá
lyozó jogszabálynak kell kiegészítenie.

A törvény megfogalmazói foglalkoztak a FÁK 
országokban született kiadványok kérdésével is. 
Néhány köztársaság (Belorusszia, Kazahsztán, 
Tádzsikisztán) olyan törvényeket fogadott el, 
amelyek szerint kötelespéldányt szolgáltatnak az 
Orosz Föderáció intézményei számára is.

A hozzászólások nyomán célszerűnek látszik 
még egy fejezetet hozzáfűzni a törvényhez, 
amely a helyismereti szempontból fontos helyi 
kiadványok kötelespéldány-szolgáltatását ren
dezné.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 119

Könyvtárosi hivatás

95/109
DOSIERE, Anne: Le temps des “cybérothécaires”? 
Entretien avec Michel Bauwens = Documentaliste. 
31.vol. 1994. 4/5.no. 233-237.p. Bibliogr. 6 tétel.

Rés. angol nyelven

“Kibernetikáriusok” kora? Interjú Michel 
Bauwens-szel

Elektronikus könyvtár; Könyvtárosi hivatás

1993-ban a Special Libraries Association 
(Szakkönyvtárak Egyesülete) európai szekciója 
Michel Bauwenst “Az év európai könyvtárosá
nak” nevezte azért a tevékenységéért, amellyel 
a könyvtárosi/informatikusi hivatás újradefiniálá
sához hozzájárult. Ugyanebben az évben Michel 
Bauwens megkapta a “BP-nek az információ- 
technológia innovatív alkalmazásáért járó infor
mációsztár díját” a virtuális könyvtár megalkotá
sáért a BP Élelmezési vállalatnál. Publikációi kö
zül a “Kibernetikáriusi Kiáltvány” ma már mérföld
kőnek számít. Michel Bauwens olyan elektronikus 
munkakörnyezetet tervezett és fejlesztett ki, 
amelynek segítségével az említett vállalat veze
tőinek információs igényei rekord időn belül ki
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elégíthetők. Tapasztalatait más vállalatok, nem
zetközi szervezetek is kamatoztathatják. Modell
jének lényege, hogy a hagyományos központi 
könyvtárat a vállalaton belül “szétszórt”, stratégi
ailag megfelelő helyen lévő “kibernetikáriusok” 
hálózatával helyettesíti. Az interjúban Michel 
Bauwens bemutatja az általa kifejlesztett infor
mációs rendszert és megvédi “kibernetikáriusi” 
koncepcióját. Vázolja az informatikusok jövőbeni 
szerepéről alkotott elképzelését is.

(Autoref.)

Lásd még 116

Oktatás és továbbképzés

95/110
SARACEVIC, Tefko: Closing of library schools in 
North America: what role accreditation? = Libri. 
44.VOÍ. 1994. 3.no. 190-200.p. Bibliogr.

Sorra szűnnek meg a könyvtárosképző inté
zetek az USA-ban és Kanadában: mi a szere
pük ebben a helytelen akkreditációs előírá
soknak?

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Irányelvek -könyv
tári; Könyvtárosképző intézmény; Tanterv, óraterv

Az elmúlt évtizedtől kezdődően az Egyesült 
Államokban és Kanadában mind több könyvtá
rosképző tanszéket zárnak be vagy vonnak ösz- 
sze az egyetemeken. A vizsgált okok közül leghang
súlyosabbnak az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
mellett működő Akkreditációs Bizottság (Com
mittee on Accreditation, COA) szerepe tűnik.

Az első könyvtári tanszéket 1889-ben zárták 
be, alig két évvel annak megalakulása után. Ér
dekes módon 103 évvel később ugyanaz az 
egyetem, a Columbia University zárta be ismét a 
könyvtáros tanszék kapuit. A hivatalos magyará
zatok megdöbbentően hasonlóak voltak a koráb
biakhoz. Támadták a képzés tartalmát, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy az egyetem törek
véseibe és struktúrájába a könyvtári tanszék 
nem képes jól beilleszkedni.

A második világháború után Észak-Amerika 
oktatási intézményeiben nagy fejlődés volt ta

pasztalható, beleértve a könyvtárosképzést is. 
Egyre több könyvtári tanszéket indítottak, egé
szen a hetvenes évek végéig. Ezt követően azon
ban ellenkező tendencia érvényesült. Az egyete
mek kezdték vagy bezárni a könyvtári tanszéke
ket, vagy drasztikusan átszervezték, összevon
ták őket más tudományterületekkel. Az elmúlt 15 
évben a könyvtáros képző intézetek 25%-a tűnt 
el. Ez a folyamat még nem fejeződött be . Az 
okok kiderítésével foglalkozó Marion Paris több 
érintett személlyel készített interjút. A megkérde
zettek szerint gyakori jelenség, hogy a könyvtári 
tanszékeknek szegényes a kapcsolatuk az egye
tem vezetésével, és a többi tanszéktől is elzár- 
tan működnek, ezért azután negatív a megítélé
sük az egyetemen belül. Sok helyen tapasztal
ható probléma magán a tanszéken belül is, és a 
vezetésben hiányosságok vannak.

A szerző tanulmányában egy hipotézist is
mertet, amit tényekkel nem tud alátámasztani. E 
hipotézis szerint a bezárások hátterében első
sorban a COA tevékenysége áll. A COA felelős 
a könyvtárosképzés akkreditációjáért. Az akkre- 
ditáció van hivatva a képzés színvonalát minősí
teni. A minősítés akkreditációs szabványok alap
ján történik. Ilyen szabványt 1924-ben fogalmaz
tak meg először, majd 1933-ban, ami 20 éven át 
volt érvényben. Ezt követte az 1951-es, alapjai
ban átdolgozott szabvány, majd az 1972-es és 
az 1992-es. A szabványok egyik bírálója, Jesse 
Shera szerint, ezeken a szabványokon vajmi ke
veset sikerült az idők folyamán javítani. Az 1992-es 
szabvány az 1972-eshez képest két dologban 
változott. Az egyik a hangnem, ami sokkal lá- 
gyabb lett és nem olyan fenyegető, mint a koráb
bi, így azután valóban élvezetes olvasmány. A 
másik egy kis politikai korrekció az Egyesült Ál
lamokban divatos áramlatoknak megfelelően. A 
szabványba belevették a multikultúra kérdését, 
kijelentve, hogy a tantervnek tartalmaznia kell 
multikulturális szempontokat is. Azt, hogy ezen 
pontosan mit kell érteni, bővebben sehol nem 
magyarázzák meg. A COA újabban a multikultú
ra specialistáit küldi vendégóraadóknak a képző
helyekre.

Az 1972-es és az 1992-es szabványok értel
mében a könyvtári program saját maga tűzi ki a 
célokat, amelyek alapján azután elbírálják magát 
a programot. Ez az eljárás önmagában abszurd.

A könyvtári tanszékek szabályzatai számta
lan célt tartalmaznak, ami egyetlen más tudo
mányterületen sincs így. Az orvosi tanszéken
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például mindössze annyit tűztek ki célként, hogy 
jó orvosokat képezzenek, és ezen kívül a képzés 
tartalmára összpontosítanak. A COA diktálta 
szabályzatnak ugyanakkor maguk a célok képe
zik az alapját. Hasonlít azokhoz az oktatásügyi 
programokhoz, amelyekben szintén szépen 
megfogalmazzák a képzési célokat és mind 
nagyobb számban bocsátanak ki funkcionális 
analfabétákat.

Ami a képzés tartalmi részét illeti, a COA 
szabvány megfogalmazása szerint tartalmaznia 
kell a könyvtári elmélet és gyakorlat alapvető 
(basic or fundamental) szempontjait. Mit ért alap
vető szempontokon? Ennek kidolgozása hiány
zik a szabványból.

Melvil Dewey 1887-ben a képzési tananyagot 
a következő négy alaptantárgyban határozta 
meg: állománygyarapítás; katalogizálás és osz
tályozás; tájékoztatás; könyvtári adminisztráció. 
Az idők folyamán természetesen ezek az alap- 
tantárgyak változáson estek át, de a tanterv 
alapját mindig ezek képezték. Az IFLA képzési 
szabványában is alapvetően ugyanezek a tár
gyak szerepelnek. Ugyanakkor az IFLA jóval to
vább megy annál, mint a COA szabványok.

Összegzésül: a kérdés nem tehető úgy fel, 
hogy szükség van-e egyáltalán akkreditációra, 
csupán úgy, hogy milyen típusú akkreditációra 
lenne szükség. A szerző feltételezése szerint a 
COA eddig gyakorolt tevékenysége negatív ha
tással van az észak-ameri kai könyvtárosképzés
re. Bár hatóköre csak erre a területre érvényes, 
nemzetközi méretekben is hasonló jelenségeket 
tapasztal.

(Kovács Emőke)

95/111
MARCO, Guy A.: The demise of the American 
core curriculum  = Libri. 44.vol. 1994. 3.no. 
175-189.p. Bibliogr.

Az amerikai könyvtárosképzési alaptanterv 
végromlása

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Irányelvek - 
könyvtári; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tanterv, 
óraterv

Az Egyesült Államokban a könyvtárosképzés 
első fél évszázadában megegyezés jött létre a

tanítandó tárgyak köréről. Később a könyvtári 
gyakorlatban történt szakosodás következtében 
választható kurzusok alakultak ki, és a tananyag 
két részre oszlott: kötelező (alap) és fakultatív 
(választható) tanulmányokra. Az alaptanulmá
nyok tartalma az 50-es évekig gyakorlatilag nem 
változott, azóta viszont szerteágazóvá vált és 
háttérbe szorult. A számítógépes ismeretek be
vezetésével a kötelező tananyag összeomlott. 
Elvileg az oktatók egyetértenek azzal az elkép
zeléssel, hogy minden hallgató sajátítsa el az 
alaptárgyak bizonyos körét, de a gyakorlatban 
nem követik ezt az elvet. Az amerikai oktatási 
programok alapkövetelményeinek vizsgálata azt 
mutatta, hogy csak két tantárgy -  a katalogizálás 
és a tájékoztatás -  szerepel kötelezőként a 
könyvtárosképző intézetek több mint felénél. 
Nincs három olyan kurzus, amelyet 32 iskolánál 
több követelne. A “tájékoztatástudomány” (infor
matika) hagyományos tárgyak közé sorolása 
nem segítette elő a kötelező alaptananyag meg
határozásának ügyét.

(Autoref.)

Szabványok, normatívák

95/112
PLASSARD, M arie-France: The IFLA core 
programme for Universal Bibliogrphic Control 
and International MARC (UBCIM): recent 
developments and current state = Alexandria. 
6-vol. 1994. 2.no. 145-153.p. Bibliogr.

Az IFLA UBCIM programja (egyetemes bibli
ográfiai számbavétel és nemzetközi MARC 
formátum): az újabb fejlemények és a jelen 
helyzet

Bibliográfiai számbavétel; Dokumentumleírási 
szabályzat; Egyesület -könyvtári -nemzetközi; 
Együttműködés -nemzetközi; Formátum -gépi

Az UBCIM Program célja, hogy koordinálja a 
különböző országoknak a bibliográfiai ellenőrzé
si szabványok és rendszerek kifejlesztésére irá
nyuló erőfeszítéseit és elősegítse a bibliográfiai 
adatok nemzetközi cseréjét. Az egyik első ered
mény, a nemzetközi szabványos bibliográfiai leí-
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rás megteremtése az ISBD(G) 1992-es revideált 
kiadásával megvalósult. A tárgyi adatok egysé
gesítésére és a rendszó megválasztására 1993- 
ban jelentek meg irányelvek. Az UBC-ről és az 
UNIMARC-ról számos szemináriumot és érte
kezletet rendeztek a világ különböző részein.
1992-ben kezdődött az UNIBASE nevű program, 
melynek célja a UNIMARC rekordok minta-adat
bázisának létrehozása a CDS/ISIS szoftver fel- 
használásával, s ezzel az UBCIM program okta
tási célkitűzésének támogatása; az adatbázis 
sokféle keresési, megjelenítési és nyomtatási le
hetőséget tartalmaz, de a rekordok szerkeszté
sét és aktualizálását nem teszi lehetővé. Sok, a 
gépesítést most kezdő kelet-európai könyvtár a 
UNIMARC belső formátumként való alkalmazá
sát mérlegeli. Az UBCIM-mel kapcsolatos tevé
kenység a negyedéves folyóiratot is magában 
foglaló publikációs programban is nyomon követ
hető. A UNIMARC kézikönyv litván, román és 
orosz változatát 1993-ban jelentették meg, és 
más nyelvekre történő fordítása iránt is érkezett 
igény.

(Autoref.)

Egyesületek, konferenciák

Lásd 112, 143

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

95/113
LEHMANN, Klaus-Dieter: National libraries in 
Eastern Europe - a period of transition = 
Alexandria. 6.vol. 1994. 2.no. 107-113.p.

Kelet-Európa nemzeti könyvtárai az átmenet 
időszakában

Gazdálkodás -könyvtárban; Nemzeti könyvtár; 
Támogatás -más országnak

A Kelet- és Közép-Európában lezajlott drámai 
változások nyomán kialakult helyzetet nem sza
bad kizárólag gazdasági vagy politikai szempon
tok alapján megítélni. Az európai együttélés első
sorban kulturális teljesítmény. A kérdés az, mi
lyen szerep vár e tekintetben a könyvtárakra.

A nemzeti könyvtárak lényeges szerepet ját
szanak a szövegeken alapuló kultúrában, a szel
lemi infrastruktúrában, noha ez a szerep -  a ha
gyományoktól meghatározottan -  országról-or- 
szágra eltérhet.

A kormányok felelőssége a nemzeti könyv
tárak fenntartása. A jelenlegi körülmények között 
mindegyikük anyagi nehézségekkel küzd.

Kelet-Európábán a könyvkiadás terén az ide
ológiai cenzúrát felváltotta a gazdasági cenzúra: 
a tudományos művek és tankönyvek kiadása 
25%-kal esett vissza, míg a népszerű irodalom 
nagy kelendőségnek örvend. A kiadók vonakod
nak beszolgáltatni a kötelespéldányokat, ami a 
nemzeti gyűjteményeket és a nemzetközi cserét 
veszélyezteti, továbbá a nemzeti szintű bibliog
ráfiai számbavételt. Nőtt a kielégítetlen kérések 
száma, csökkent a könyvtárközi kölcsönzéseké.

A nemzeti könyvtárak e régióban -  néhány 
kivételtől eltekintve (ezek között szerepel Buda
pest is) -  szegényes elhelyezési körülmények 
között, gyenge műszaki felszereltséggel működ
nek. Mégsem tekinthetnek el a nemzeti kulturális 
örökség részét képező gyűjtemények megőrzé
sétől és konzerválásától.

E könyvtárak a nyugat-európai nemzeti könyv
tárakkal való kooperációban látják a kibontako
zás lehetőségét, s számítanak a szakemberek 
cseréjére, képzési programokra, könyvajándé
kokra, kiadványcserére, technikai segítségre, a 
partnerséget megalapozó szerződésekre. Szá
mukra a két legfőbb problémát a gyűjteményépí
tés és az automatizáció jelenti.

A kelet-európai nemzeti könyvtáraknak külö
nös súlyt ad, hogy egyben az országos könyvtári 
rendszerek központjai, s e minőségükben szá
mos szolgáltatással segítik a könyvtárak széles 
körét.
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Célszerű az országok között megkötendő kul
turális megállapodásokban külön pontként sze
repeltetni a nemzeti könyvtárak közötti együttmű
ködést. A kétoldalú megállapodásokon túl azon
ban számításba kell venni az Európa Tanács és 
az Európai Unió segítségét is. Az Európa Ta
nács a maga eszközeivel elősegíti a Kelet és a 
Nyugat közötti párbeszédet könyvtári területen 
is. Az Európai Unió által meghirdetett könyvtári 
akcióterv keretében tekintettel kell lenni a kelet
európai nemzeti könyvtárakra is, különösen a 
technológiai infrastruktúra kiépítése során. Elő 
kell segíteni a számítástechnika és a kommuni
kációs technológia alapjainak lerakását, a folyó 
telematikai programokba be kell vonni e könyvtá
rakat, közös szabványokat kell alkalmazni, támo
gatni kell a megőrzési és konzerválási progra
mokat. Kiemelkedő jelentősége van a nemzeti 
bibliográfiák automatizálásának és a visszame
nőleges konverziónak, valamint a nemzetközi 
szabványokon alapuló, a könyvtári rendszereket 
összekötő világhálózatba való bekapcsolódás
nak.

Az együttműködésnek jó keretet ad a Nem
zeti Könyvtárak Igazgatóinak Konferenciája, 
valamint az Európai Nemzeti Könyvtárak Konfe
renciája. ígéretes a testvérkönyvtári program is.

(Papp István)

Lásd még 126

Felsőoktatási könyvtárak

95/114
JAZDON, Artur - OLSZEWSKI, Tornász: Problems 
in the management and operation of academic 
libraries in Poland during the transition period = 
Libr.Rev. 43.vol. 1994. 8.no. 31-39.p.

A lengyel felsőoktatási könyvtárak irányítása 
és működése az átmeneti időszakban

Egyetemi könyvtár; Gyűjtőkör; Működési feltéte
lek

A lengyel oktatási rendszer 1990 óta erőtelje
sen növekszik: a diákok létszáma 3 év alatt több, 
mint kétszeresére emelkedett. Új egyetemek

nyíltak, a régiek újabb karokkal, főiskolai karok
kal bővültek, s növekedett a felsőoktatás oktatói 
létszáma is.

Mindezt azonban nem követte a felsőoktatási 
könyvtárak megfelelő mértékű növekedése, sem 
az állománygyarapításra fordítható összeg, sem 
az olvasói, sem a raktári férőhelyek, sem a sze
mélyzet létszáma tekintetében. A könyvtárak 
szervezeti felépítése a 60-as években, szovjet 
mintára készült. Például a Poznani Egyetem 
könyvtárában a 173 munkatárson kívül 46 külön
böző szintű vezető működött még 1991-ben is a 
könyvtár “barokk struktúrájában”. A mind anyagi, 
mind munkaszervezési szempontból előnyös vál
tozások következtében ma Poznanban nyolc, a 
Toruni Egyetemen pedig csak hat fő részlegből 
áll az egyetemi könyvtár szervezete.

A pénzügyi nehézségeket nemcsak az anya
giak elégtelensége okozza, hanem azok késői 
(március-áprilisi) megjelenése is. Az utóbbi évek
ben a költségvetésen kívül minden évben (köz
pontilag tervezett) kiegészítő támogatáshoz jut
nak az egyetemi könyvtárak különböző célokra 
(folyóirat-előfizetésre, CD-ROM vagy szoftver- 
beszerzésre), ám ezek mértéke, időzítése meg
lehetősen esetleges. így a pénzügyi tervezés, a 
tervszerű és ésszerű gazdálkodás gyakorlatilag 
lehetetlen.

A személyi ellátás hosszú évekig nem oko
zott gondot: minden tízezer új kötet után szinte 
automatikusan emelkedett egy-egy fővel az 
egyetemi könyvtárosok létszáma. Ez a helyzet 
az utóbbi három évben radikálisan megváltozott, 
s a létszám legalább húsz százalékkal csökkent.
1993-ban a lengyel havi átlagfizetés 250 dollár
nak felelt meg, a poznani egyetemi könyvtároso
ké 135-nek, és nem megfelelő a szakképzettségi 
és iskolai végzettségi összetétel sem.

Az egyetemi könyvtárak gyűjtőköre és állo
mányépítési gyakorlata általában túl széles, és 
nem eléggé célratörő (ennek persze a sokéves 
mennyiségi szemlélet is oka: minél magasabb 
számok szerepelnek a statisztikában, annál jobb 
a könyvtár). Szervezett, összehangolt állomány- 
gyarapításra van szükség, és az állományapasz- 
tás is megoldandó. A hagyományos épületszer
kezetek miatt az egyetemi könyvtári állományok 
nagy része zárt raktárakban van. A szabadpol
cokról pedig pl. Poznanból egy év alatt 2000 
könyv veszett el. Ide tartozik, hogy lengyel átlag
ban egy olvasótermi férőhelyre 24 (Poznanban 
81) olvasó jut.

326 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2.



Külföldi fo lyóirat-figyelő

A könyvtárgépesítés, számítógépesítés köz
ponti koordináció nélkül, egyes könyvtárak által 
elnyert támogatások révén folyik. Néhány egye
temi könyvtár közös munkával dolgozik a VTLS 
rendszer bevezetésén, mások helyi fejlesztéssel 
próbálkoznak. Azt a végcélt, hogy a könyvtár az 
egyetem információs központja legyen, csak 
nagy változásokkal lehet elérni.

(Mohor Jenő)

95/115
BUGA, P.: Inform acionnyj centr vuza = 
Bibliotéka. 1994. 10.no. 16-18.p.

A felsőoktatási intézmény információs köz
pontja

Felsőoktatási könyvtár

A felsőoktatás és a tudományos kutatási 
rendszer átalakítása miatt a könyvtárügy mód
szertani és pénzügyi szempontból egyaránt ne
héz helyzetben van, mivel a felsőoktatási könyv
tárak helyzete nagyban befolyásolja az oktatás 
és kutatás színvonalát is.

Az eddig eredmények, ti. egyes könyvtárak 
fejlődése és a felsőoktatási könyvtáraknak az in
tézmény információs központjává válása ellené
re is általánosságban a felsőoktatási könyvtárak 
ma válságban vannak. Anyagi okokból 1994-ben 
jelentősen visszaesett az időszaki kiadványok és 
a referáló szolgáltatások előfizetése. Ugyancsak 
nagymértékben csökkent a könyvek vásárlása a 
80-as évek végéhez viszonyítva. A külföldi könyv
tárak már régen áttértek a számítógépes techno
lógiára, olvasóiknak nem okoz gondot bármely 
dokumentum másolatának megszerzése. Mi a 
helyzet Oroszországban?

Mindenki elismeri, hogy a felsőoktatási intéz
mény könyvtár nélkül nem ér semmit, de csak 
nagyon kevesen tesznek a gyakorlatban is vala
mit ennek az elvnek a megvalósulásáért.

Az egyik leglényegesebb kérdés a felsőok
tatási könyvtárak állományának megfelelő gyara
pítása. Ma 541 felsőoktatási könyvtárban 320 
millió könyvtári egység van, ennek fele tanulmá
nyi célú irodalom (tankönyv), 40%-a tudományos 
irodalom, 10% a szépirodalom és az időszaki ki

adványok aránya. Kb. 2 millió a régi és ritka 
könyvek, kéziratok mennyisége. Az olvasók szá
ma meghaladja a 6 milliót.

A központi könyvtári-információs bizottság 
irányítása alatt 12 regionális és 72 városi (me
gyei) módszertani egyesülést hoztak létre a fel
sőoktatási könyvtárak bázisán, bevonták e könyv
tárakat a fejlesztési tervek kidolgozásába, és 
belföldi és nemzetközi együttműködést alakítot
tak ki különféle könyvtári szervezetekkel.

Az 541-ből 370 felsőoktatási könyvtárban 
építették ki tavaly a számítógépes hálózatot és 
vezettek be könyvtári számítógépes rendszert. 
Ennek ellenére még nem minden könyvtár tud 
teljes körű szolgáltatást nyújtani olvasóinak. A 
gépesítés nem egységes szoftverrel valósult 
meg, és önkényes a könyvtárak bibliográfiai cse
reformátuma, ami nehezíti az egységes gépi 
rendszer kialakítását.

A központi könyvtári-információs bizottság 
ezért szakértői csoportot hozott létre a számító- 
gépesítés összhangolására, amelynek terve
1994-ben elkészült. A koncepció célja: a könyv
tári állományok hozzáférhetőségének lehetővé 
tétele, a könyvtári számítógépes hálózat létre
hozása, az állományok hatékony használata, az 
állománygyarapítási és a feldolgozási költségek
nek a minimumra szorítása. Csereformátumként 
a MARC-ot fogadták el, amelyet nemzetközi mé
retekben is sokan használnak.

Az információkeresés egyik legfontosabb kér
dése a tárgy, téma szerinti visszakeresés, ezért 
intenzíven foglalkoznak a kulcsszavas informá
ciókereső rendszerek poblémáival.

Ma a legtöbb orosz felsőoktatási könyvtár a 
Moszkvai Állami Egyetem Központi Könyvtára ál
tal kidolgozott “Bibliotéka 4.0" nevű szoftvert 
használja, amely IBM kompatibilis PC-n fut.

A központi gépi katalógus létrehozását ne
hezíti az egyes könyvtárak önálló feldolgozása 
nyomán a bibliográfiai rekordok duplikálása. A 
központi tervek foglalkoznak ennek a kérdésnek 
a megoldásával is, mégpedig az osztott katalogi
zálás tervezésével. Miután a moszkvai egyetemi 
könyvtár gépi katalógusa már több mint 70 ezer 
MARC-formátumú rekordot tartalmaz (és a könyv
tár kötelespéldányban is részesül), célszerű en
nek a bázisán megvalósítani az osztott katalogi
zálást. Ez a könyvtár tölti be a felsőoktatási 
könyvtári hálózat vezetőjének tisztét is.

(Rácz Ágnes)
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95/116
SLATTERY, Charles E.: Faculty status: another 
100 years of dialogue? Lessons from the library 
school closings = J.Acad.Librariansh. 20.vol. 
1994. 4.no. 193-199.p. Bibliogr. 58 tétel.

Az egyetemi oktatói státus hajszolása újabb 
száz évig? A könyvtárosképző karok soroza
tos megszüntetésének tapasztalatai

Besorolás -személyzeté; Egyetemi könyvtár; 
Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás

A 20. század egyetemi könyvtárügyének 
egyik jelentős kérdése, hogy az oktatói státussal 
járó jogok és kötelességek hogyan alkalmazha
tók a könyvtárosok esetében. Az oktatói státusról 
100 éve folyik vita az Egyesült Államokban. Elő
idézője a szakirodalomban -  főként a 70-es és 
80-as években -  keltett erős érdeklődés a “stá
tus- és szerepkeresés” iránt, ami aztán a felső- 
oktatási könyvtárügy egyik legnépszerűbb témá
ja lett. Az évszázados vita azonban nem hozott 
döntést az oktatói státus kérdésében, viszont 
rendkívüli mértékben megosztotta a könyvtáros
társadalmat. A könyvtárosok képtelenek egysé
ges véleményt kialakítani olyan kérdésekben, 
amelyeket bármely más szakma elsődleges fon
tosságúnak tartana (pl. a könyvtárosképző karok 
sorozatos megszüntetése).

A szerző szerint az oktatói státust nem sza
bad másnak tekinteni mint potenciális eszköznek 
az integráció elérésére, mivel ma inkább az 
“akadémiai hitelesség” a fő kérdés, nem pedig a 
státus. Meg kell szüntetni ez egyetemi könyvtár 
elszigeteltségét, és ki kell vívni a könyvtáros 
szakma megbecsülését az egyetemem belül.

(Autoref.)

Lásd még 142, 157, 160, 176, 189

Közművelődési könyvtárak

95/117
BOURI, Elizabeth N.: Public libraries development 
reconsidered: the case of Egypt = lnt.lnf.Libr. 
Rev. 26.VOI. 1994. 3.no. 151-168.p.

Az egyiptomi közművelődési könyvtárak fej
lődése és hanyatlása

Könyvtárpolitika; Közművelődési könyvtár; Tá
mogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A szerző a Nasser, Sadat és Mubarak nevé
vel fémjelzett korszakban vizsgálja az egyiptomi 
közművelődési könyvtárak helyzetének alakulá
sát, nemzetközi dimenziókba helyezve.

A kezdeti fellendülést a hetvenes évektől 
kezdve a fokozatos hanyatlás követte. Ez nem 
egyszerűen annak a következménye volt, hogy 
az anyagi erőforrások beszűkültek, hanem az or
szágos politikai koncepció változására vezethető 
vissza. Míg az ötvenes, hatvanas években a tö
megek művelődésében, az analfabetizmus fel
számolásában, az általános információs igények 
kielégítésében látták a nemzeti felemelkedés 
legfőbb tényezőjét, a későbbiekben a gazdasági 
fejlődést elősegítő, tudományos, műszaki és 
gazdasági információra helyeződött át a súly
pont. Ezt a változást sajátos módon elősegítette 
az UNESCO magatartása is. Míg a közművelő
dési könyvtári fejlődést példákkal, kísérleti prog
ramokkal segítette, addig a fejlődést segítő infor
mációs rendszerek kifejlesztését nagyon is kor
mányzati feladatnak tekintette (vö. NATIS prog
ram).

Érthető, hogy egy gazdasági nehézségekkel 
küzdő, fejlődő ország az egyéni információs és 
tanulási igényekkel szemben a döntéshozók igé
nyeit, a közvetlen hasznosulást ígérő informá
ciós rendszert részesíti előnyben, s igyekszik e 
tekintetben a világszínvonalhoz felzárkózni (ami 
meglehetősen kétséges vállalkozás, hiszen a vi
lágszínvonal sem topog egy helyben), ám az 
egyéni művelődési célokat szolgáló közművelő
dési könyvtárak sem hanyagolhatok el a társa
dalom általános, ezen belül gazdasági fejlődése 
szempontjából. Az egyiptomi politika nem tekin
tette az utóbbi szakaszban az információt olyan 
közjónak, amit mindenki számára hozzáférhe
tővé kell tenni -  az eredmény a közművelődési 
könyvtárak hanyatlása. (A szerző érzékletesen 
írja le a minisztertanács döntéselőkészítő infor
mációs központjának minden igényt kielégítő 
épületét, bútorzatát, technikai felszereltségét és 
egy közművelődési könyvtár leromlott állapotát.)

Az egyiptomi kormány álláspontját ugyanak
kor megerősítik a nemzetközileg érvényesülő,
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fejlődésorientált filozófiák és politikai nézetek. Az 
ebben rejlő paradoxon az, hogy a fejlődést segí
tő információs politika eleinte komplex módon ér
telmezte a fejlődést, amely kiterjed a gazdaság
ra, a kultúrára, az oktatásra, a társadalom min
den aspektusára. A gazdasági nehézségek 
azonban -  mind nemzetközi, mind nemzeti szin
ten -  oda vezettek, hogy egyre inkább csak a 
műszaki és a politikai elit információs igényeinek 
kielégítését tűzhették ki célul, így a fejlődés fo
galma a gazdasági fejlődésre redukálódott. A 
népesség információs igényeinek kielégítését 
pedig a gazdasági helyzet kedvező irányú meg
változásától teszik függővé, -  amire azonban a 
belátható időben nincs kilátás. A probléma tehát 
az, miképpen lehet helyreállítani a demokratikus 
egyensúlyt a fejlődést szolgáló információs rend
szerben.

Feltételezhető, hogy ami Egyiptomban tör
tént, más fejlődő országokban is megesett. En
nek az esettanulmánynak a szempontjai hozzá
segíthetnek a másutt jelentkező problémák meg
oldásához is.

(Papp István)

95/118
CHU, Jingli: Self-development of public libraries 
in China. The current situation and some 
problems = Libr.Rev. 43.vol. 1994. 8.no.

Önfenntartó közművelődési könyvtárak Kíná
ban

Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági; Vállalkozás -könyvtárban

A modern civilizált világ elképzelhetetlen köz- 
művelődési könyvtárak nélkül. Mégis, sok or
szágban az utóbbi évtizedekben jelentősen 
csökkentették a könyvtári kiadásokat a könyvtár
fenntartó hatóságok. Megtörtént ez még olyan 
gazdag országokban is, mint Japán vagy az 
USA.

A kínai kormány évről évre növelte a közmű
velődési könyvtárakra fordított összegeket, en
nek ellenére komoly problémák mutatkoznak a 
könyvtári költségvetésekben. Csak egy jellemző 
adat: az állománygyarapítási keret évente 5 mil
lió yüannal nő, de évente 1 millió kötettel keve
sebbet vásárolhatnak a könyvtárak az áremelke

dés miatt. A költségvetési hiányok kezelésére 
két álláspont alakult ki: 1. a hatóságok dolga fe
dezni a könyvtári kiadásokat, a könyvtáré, hogy 
kiharcolja költségvetését, ha más módon kíván
ná kiegészíteni bevételeit, alapvető feladatai 
szenvednének csorbát; 2. valóban az állami tá
mogatás jelenti az alapot a könyvtár működésé
hez, de a könyvtárnak magának is mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy saját bevéte
lekkel egészítse ezt ki.

Azok a kínai könyvtárak, amelyek az első né
zetet vallották, nem fejlődtek, sőt helyzetük 
rosszabbodott: nem tudtak egyetlen könyvet vá
sárolni, nem tudták a béreket fizetni, sőt be is 
kellett zárniuk. Azok viszont, amelyek a második 
szerint működtek, egyre életképesebbekké vál
tak.

Fejlett és fejlődő országokban egyaránt ál
landó és egyetemes problémája a közművelődé
si könyvtáraknak a nem kielégítő költségvetés. 
Az USA-ban is különféle kiegészítő bevételi for
rásokat igyekeznek feltárni, s térítésért adják a 
szolgáltatásokat. A Kínai Népköztársaságban is 
több könyvtár lépett erre az útra: fordítást, mikro
filmezést, kötést vállalnak, könyveket árulnak, in
formációt nyújtanak térítésért, de van olyan is, 
amelynek szállodája van, boltjai, műszaki vagy 
információs vállalatai. Például Hubei tartomány 
közművelődési könyvtárai éves költségvetésük 
22,56%-át termelték meg saját bevételekkel 
1991-ben. Egész Kínában a könyvtárak 43,8%-a 
lépett erre az útra. Jó néhányban nagyobb volt a 
saját bevétel, mint az állami támogatás.

A gyakorlat bebizonyította, hogy lehetséges 
térítéses szolgáltatásokat nyújtani és egyéb be
vételeket is produkálni úgy, hogy a könyvtári 
szolgálat alapvető érdekei ne sérüljenek (pl. az 
egyik könyvtár 18 000 m2-es alapterületéből az 
első emeletet kiadta bérbe egy kereskedelmi 
cégnek).

Természetesen van olyan könyvtár is, amely 
túlzásba esik, s elhanyagolja a pénzszerzés ér
dekében alapfeladatait. Ezt azonban egyre erő
sebb kritika éri, s jogi szabályozással kell az 
ilyen gyakorlatnak elejét venni.

Ez a könyvtári “önfenntartás” Kína gazdasági 
és társadalmi körülményeiből következik. A ked
vező feltételek között működő könyvtáraktól mél
tán várható el ez a magatartás annak érdeké
ben, hogy a kormányzat anyagi erőforrásait in
kább azokra a vidékekre összpontosíthassa, 
amelyek szegényebbek, ahol a közművelődési
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és iskolai könyvtárak elmaradottak. Hainan tarto
mányban és a Tibeti Autonóm Területen még 
nem épültek meg a könyvtárak, 247 megyében 
még nincs megyei könyvtár, sok városi könyvtár 
is hiányzik, számos korábban épült könyvtárat 
modernizálni kell. Ha a kínai közművelődési 
könyvtárak “két lábra” állnak, ide több pénz 
juthat.

(Papp István)

95/119
GRANHEIM, Else: Changes in public libraries in 
Norway = Scand.Public Libr.Q. 27.vol. 1994. 
3.no. 9-13.p. Bibliogr. 9 tétel.

A norvég közművelődési könyvtárak és a vál
tozások

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári hálózat; 
Könyvtárpolitika; Közművelődési könyvtár; Tá
mogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Norvégiában az elmúlt két évtizedben két 
könyvtári törvény jelent meg: A második, újabb 
törvényre a 80-as években kezdődő társadalmi 
változások miatt volt szükség, amelyek a könyv
tárügyet is jelentős mértékben érintették. A leg
jellemzőbb változásokat a következő területeken 
vizsgálja cikk.

Gazdaság -  A 60-as és 70-es évek virágzó 
gazdasága szilárd alapot teremtett a közkönyv
tárak fejlődésének. Ezen időszak fő jellemzői: a 
központosított jogi és szakmai irányítás, az el
maradhatatlan állami támogatás és a feltétel nél
küli ingyenes szolgáltatások. A 80-as évek gaz
dasági hanyatlásának eredményeként nagyobb 
szerep jutott a piacgazdaságnak és a helyi ön- 
kormányzatokra épülő decentralizált irányítás
nak. Mindez egy új könyvtári törvényhez veze
tett, amely a korábbi törvény négy alapvető pillé
rét érintetlenül hagyva (minden városnak legyen 
közkönyvtára, ezek használata ingyenes legyen, 
szakképzett könyvtáros vezesse őket, és minden 
könyvtár kapcsolódjon az országos rendszerhez) 
alkalmazkodott az önkormányzatok kiterjesztett 
felelősségéhez, és nagyobb szerepkört biztosí
tott a megyei könyvtáraknak, különösen a tanács
adás és a kordináció terén.

A szabad piacgazdaság eluralkodásának 
egyik negatív jelensége, hogy a könyvtárügyben

megjelent egy “modern” terminológia, amely régi 
funkciókra alkalmazott divatos szóhasználattal 
igyekszik a korszerűség látszatát kelteni (pl. a 
szolgáltatások vásárlása helyett ma a feladatok 
“szerződéses kiadásáról” beszélnek stb.).

Munkaszervezet -  Az 1971-es törvény szerint 
a városokban egy-egy központi könyvtárra épülő 
fiókkönyvtári hálózat működött. Az ilyen szerve
zet kétségtelen előnye az együttműködés és a 
forrásmegosztás, hátrányt jelentett viszont, hogy 
a gazdaságtalanul működő kisebb egységeket 
sem zárták be vagy helyettesítették gazdaságo
sabb megoldásokkal, pl. bibliobusszal. A szűkös 
időszak beköszöntésével kénytelenek voltak kb. 
150 kisebb könyvtárat megszüntetni. Egy másik 
szervezeti jellemző a politikailag választott önálló 
könyvtári tanácsok visszatérése, az elmúlt húsz 
évben ugyanis a legtöbb könyvtár egy központi 
kulturális bizottság irányítása alatt működött.

Az információtechnológia fejlődése egyértel
műen előnyös volt az ország számára. A legmo
dernebb számítástechnikai eszközökkel felsze
relt bibliobuszok, a központi adatbázisok és a 
fejlett kommunikációs eszközök egy olyan or
szágban, amely a decentralizáció mellett köte
lezte el magát, mind a hatóságok, mind az egy
szerű emberek számára haszonnal járnak.

Használók -  A közkönyvtárakra jelenleg ket
tős nyomás nehezedik. Egyrészt kulturális-szo
ciális központként kell helyt állniuk, másrészt ele
get kell tenniük az “információs társadalom” ma
gas szintű használói követelményeinek. Ezzel 
kapcsolatban a következő feladatok jelentkez
nek:

-  információ helyett felvilágosítás;
-  a gyermekek, a sérültek, a nemzetiségi ol

vasók és a munkanélküliek számára nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése.

Információhordozók -»  A megszorításokra 
kényszerítő gazdaság nagy kihívást jelentett a 
könyvtáraknak, de az új optikai és elektronikus 
hordozók használatával a kreatív, aktív könyvtá
rosoknak sikerült új használói csoportokat meg
nyerniük, s a könyvtárukat ezáltal láthatóbbá 
tenniük. Nagy kérdés marad viszont, hogyan 
osszák meg a rendelkezésre álló beszerzési 
keretet a különféle hordozók között, s hogyan 
biztosítsák a minőségi színvonalat.

Könyvtárvezetők -  A könyvtárosok, túljutva a 
nagyműveltségű, majd a “misszionárius” típusok
kal jellemezhető időszakokon, ma gyakorlati 
szakembereknek mondhatók, s a vezetőknek
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egyre inkább meg kell barátkozniuk a mene
dzseri feladatokkal.

(Novák István)

95/120
LEWANDOWICZ, Grazyna: Biblioteki publiczne 
w Hiszpanii = Poradnik Bibi. 1994. 10.no. 5-9.p.

Közművelődési könyvtárak Spanyolországban

Közművelődési könyvtár

A spanyol nyilvános könyvtári rendszer nem 
egységes, hiányzik belőle az egyértelmű hierar- 
chizáltság és a koordináció. Előnye viszont, 
hogy az autonóm szervezeteknek a nyilvános 
könyvtári területen is meghatározó a hatáskörük, 
aminek következtében a döntéshozók alaposab
ban megismerhetik a területi-helyi igényeket, és 
“testhezállóbban” gondoskodhatnak kielégíté
sükről.

A rendszerben 51 állami könyvtár működik 
(részben az autonóm szervezetek “számlájára”), 
kb. ezer helyi könyvtár az egyes provinciális (re
gionális) könyvtárak szervezésében; továbbá a 
nagyvárosoknak is külön könyvtári hálózataik 
vannak, s nem ritkák a magánkönyvtárak sem 
(különösen a takarékszövetkezetiek).

Van központi könyvtári dekrétum 1989-ből, il
letve számos provinciális-regionális dekrétum is. 
A központi dekrétum értelmében működik a Kul
turális Minisztérium könyv- és könyvtári főosztá
lya (koordinációs, ajánláskészítő és pályáztató 
hatáskörrel), illetve a hozzá tartozó központ, 
amely az operatív feladatokat végzi.

A helyi könyvtárak állományáról és működé
séről nincsenek országosan összesített adatok. 
Egy-egy helyi könyvtárnak olvasótermet, köl
csönzést és bibliográfiai információkat kell bizto
sítania, illetve vagy fiókokat vagy bibliobuszokat 
működtetnie az 5 ezer lakosnál kisebb települé
seken. Külön követelmény a megfelelő számú 
folyóirat előfizetése és a gyerekek szolgálata.

1992-ben az állami könyvtárak 5 millió könyv
tári egységgel rendelkeztek, több mint másfél 
millió olvasójuk volt, a kölcsönzések száma pe
dig meghaladta a 3 millió egységet.

Madridban -  15-200 ezer kötettel -  16 nyilvá
nos könyvtár működik igen tág nyitva tartással 
(8,30-21 óra között).

A spanyol könyvtárosok -  levéltárosokkal, 
muzeológusokkal és dokumentalistákkal közös -  
szervezete az AN AB AD.

Egy felmérés szerint a spanyol családok 
80%-ában található könyvgyűjtemény, ám ez 
71%-ban nem éri el a száz kötetet sem. A spa
nyolok 41%-a nyilatkozott úgy, hogy három hó
napon belül legalább egy könyvet elolvasott. A 6 
éven felüli gyerekek 11%-a veszi igénybe a gye
rekkönyvtárak szolgáltatásait, amelyek -  mutat
ják a cikk szerzőjének Salamancában, Guadala- 
jarában, Madridban és több kis könyvtárban 
szerzett tapasztalatai -  igen intenzívek, s külö
nösen a recitatív műfajokban érnek el eredmé
nyeket kis olvasóikkal.

Végül az International Board on Books for 
Young People (IBBY) spanyol társszervezetének 
munkájáról esik szó, amely gyerekkönyv heteket 
s más tömegmegmozdulásokat szervez a könyv 
és az olvasás népszerűsítésére.

(Futala Tibor)

95/121
MARKIEW ICZ-KUZMA, Barbara: Kilka
ktopotliwych pytaií wokóf funkcji biblioteki 
publicznej = Bibliotekarz. 1994. 9.no. 6-8.p.

Néhány vitatott kérdés a közművelődési 
könyvtár funkciói köréből

Fenntartó szerv; Jogszabály -könyvtárügyi; Köz- 
művelődési könyvtár

A nyilvános könyvtár funkciórendszere világ
szerte másként “néz ki” a hivatalosan megfogal
mazott követelmények szintjén és a gyakorlat
ban. Ám a két változat között koránt sincs akkoT 
ra különbség sehol, mint a kelet-közép-európai 
országokban, így Lengyelországban is.

1990-hez képest 6,5%-kal (665 egységgel) 
csökkent a könyvtárak és 68%-kal (11 950 egy
séggel) a könyvtári szolgáltatóhelyek száma 
1993 végéig. Az olvasói létszám ugyanezen idő 
alatt országosan 11,3%-kal, falusi viszonylatban 
pedig 33,5%-ka! mérséklődött. És nem akadt 
senki, aki felhívta volna a figyelmet mindennek 
káros következményeire, még kevésbé olyan, 
aki javaslatot is tudott volna tenni a kiesett szol
gáltatás pótlására.
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Mindez arra utal, hogy Lengyelországban 
nincs kiérlelt és általánosan kötelező könyvtár
politika. Ez a fő oka annak, hogy minden szak
mabeli várva-várja az évről-évre késő új könyv
tári törvényt.

Ebben a törvényben ugyan nincs mód vala
mennyi részletkérdés szabályozására, de annak 
kimondására igen, hogy a nyilvános könyvtár, il
letve annak valamennyi -  nagy és kis -  változata 
továbbra is kulturális-nevelő-tájékoztatási in
tézménynek tekintendő, illetve hogy e könyvtára
kért részint az állam, részint pedig az önkor
mányzati rendszer a felelős bizonyos normatívák 
betartásával. Az állam felelőssége a vajdasági 
könyvtárakra terjedne ki, a többiért pedig az ön- 
kormányzatok lennének felelősek.

Annak a “szakmai közhelynek” , hogy “egy 
könyvtár nem könyvtár”, ugyancsak helyet kelle
ne találni a várt törvényben, azaz továbbra is 
fenn kellene tartani a vajdasági könyvtárak terü
leti módszertani gondozási és ellátási feladatait, 
illetve a nyilvános könyvtári hálózatokat.

Más szóval: az új könyvtári törvénynek olyan 
helyzetet kellene teremtenie, amelyben a könyv
tárak maguk határozhatnák meg az ellátáshoz 
optimálisan szükséges centralizáció és decent
ralizáció mértékét, s nem pedig diktátumként 
végrehajtani a fentről megkívánt -  általában nyakló 
nélküli -  centralizációt vagy decentralizációt.

Csak ilyen körülmények között várható el a 
nyilvános könyvtáraktól, hogy rangemelésen es
senek át, azaz megszűnjenek a nem túlságosan 
igényes olvasók pusztán kölcsönző helyeiként 
működni.

(Futala Tibor)

95/122
MASON, Marilyn Gell: Is there a global role for 
metropolitan city libraries? = Am.Libr. 25.vol. 
1994. 8.no. 734-738.p.

Részt kell-e venniük a nagyvárosi könyvtá
raknak a nemzetközi szintű tájékoztatásban?

Állomány; Együttműködés -nemzetközi; Tájékoz
tatási politika; Városi könyvtár

Joggal vetődik fel a kérdés, van-e szerepük a 
nagyvárosi közművelődési könyvtáraknak a vilá
got átfogó könyvtárközi együttműködésben, az

“univerzális” könyvtárban. Amikor a vállalatok és 
országok világméretű versenye folyik, amikor 
számítógépes hálózatok és műholdak fonják 
körbe a világot, sokan még úgy vélik, a közmű
velődési könyvtáraknak csak az a dolga, hogy 
olvasnivalóval lássák el a gyerekeket és felnőt
teket. Maguk a könyvtárosok sem tettek eleget 
annak érdekében, hogy bebizonyítsák e feltéte
lezés hamis voltát.

A clevelandi Városi Könyvtár 1991-ben csat
lakozott az Internethez, s most havonta- 8000- 
szer keresnek katalógusában a világ minden ré
széből. A clevelandi könyvtár a maga gazdagsá
gával nem számít tipikusnak, de sok ilyen “nem 
tipikus” könyvtár létezik világszerte. (Példaként a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is szerepel, egy 
kivétellel -  a keleti gyűjtemény -  helyesen felso
rolva különgyűjteményeit.)

Gyakorlatilag a nagy közművelődési könyvtá
rak a közelükben lévő főiskolák és egyetemek 
könyvtáraivá is váltak, mégis sokszor megfeled
keznek róluk a szakirodalmi ellátás országos ter
vezésekor.

A nemzetközi együttműködésben való rész
vételhez nem elegendő a gazdag gyűjtemény. 
Szükség van a nemzetközi szabványok alkal
mazására, a hozzáférhetőség biztosítására (ez 
az automatizáció függvénye) és a kért dokumen
tumok rendelkezésre bocsátásának garantálásá
ra (ez a személyzet függvénye). A nemzetközi 
együttműködésben való részvétel füg az orszá
gon belüli kooperációtól és koordinációtól, s a 
hálózatosítás szintjétől. A nemzetközi együtt
működés anyagi fedezetét központi állami for
rásokból kell fedezni, mivel a városi testületeket 
nehéz ennek szükségességéről meggyőzni.

A nemzeti elzárkózás, a nacionalizmus is gá
tolhatja az együttműködést, a tudományos könyv
tárügyben teljes mértékben elfogadott forrásmeg
osztást (resource scaring) itt nehéz elfogadtatni. 
Az együttműködés előfeltételei közé kell sorolni 
az erős, jól fejlett könyvtári számítógépes háló
zatokat, a hatékony telekommunikációs infra
struktúrát és a közös protokollok használatát. (A 
kommunikációs infrastruktúra fejlődése más-más 
utat követett az egyes országokban, ami pedig 
meghatározza a könyvtárosok magatartását és 
választási lehetőségeit.) A nemzetközi együttmű
ködéshez az országon belüli együttműködésen 
át vezet az út.

Az együttműködés azonban nem egyirányú 
utca: a nagy közművelődési könyvtár nem csak
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ad, hanem kap is használói számára a világ más 
könyvtáraitól. Használóinak érdeklődése ugyanis 
meghaladja a saját források kínálta lehetősége
ket, s tájékozódásukhoz, tanulásukhoz, kutatá
sukhoz igénybe kívánják venni az “univerzális” 
könyvtár szolgáltatásait is.

(Papp István)

95/123
GUDIN DE VALLERIN, Gilles: Les tarifications 
dans les bibliothéques: les villes de plus de 
100 000 habitants = Bull.Bibi.Fr. 39.tom. 1994. 
6.no. 21-27.p.

Rés. angol és német nyelven

Térítéses szolgáltatások a százezernél na
gyobb lélekszámú francia városok közkönyv
táraiban

Felmérés [forma]; Közművelődési könyvtár; Térí
téses szolgáltatás

Az ingyenes könyvtári szolgáltatások hangoz
tatása és. a tényleges gyakorlat közötti különb
ség megállapítására a montpellieri városi könyv
tár 1994 márciusa és júniusa között felmérést 
végzett a 100 ezernél nagyobb lélekszámú 
városok 33 könyvtára körében. Többféle díjsza
bási módszerrel találkoztak: a kivételesnek szá
mító teljes ingyenesség, térítésmentesség bizo
nyos használói kategóriák esetén, a használói tí
pusok szerint differenciált díjszabás stb. egy
aránt előfordult. Egyes szolgáltatások előfizetési 
kártyával vagy útlevéllel történő modulált hasz
nálatának bevezetése nehézkesnek bizonyult. A 
díjszabási politika országos szintű szabályozásá
nak semmiféle jelét nem tapasztalták jelenleg.

(Autoref.)

95/124
BRINGEDAL, Tone: The Norwegian public 
libraries’ path towards Internet = Scand.Public 
Libr.Q. 27.VOI. 1994. 4.no. 7-11.p.

A norvég közművelődési könyvtárak útja az 
Internet felé

Felsőoktatási intézmény; Közművelődési könyv
tár; Számítógép-hálózat

Az 1987-ben létrehozott UNINETT egyeteme
ket és főiskolákat összekötő elektronikus hálózat 
Norvégiában. A hálózat része az Internetnek. 
1993 októberében az UNINETT vezetősége ki
terjesztette a csatlakozási feltételeket, hogy a 
kutatásban és oktatásban érdekelt intézmények 
és könyvtárak is részt vehessenek a hálózatban. 
Ez fontos esemény volt az UNINETTet és Inter
netet használni kívánó norvég közművelődési 
könyvtárak számára, bár hátránya, hogy az újon
nan belépőknek hivatalos csatlakozási díjat kel
lett fizetniük. Ehhez járul még a szolgáltatások 
díja (melyet 1995 januárjától vezetnek be), ha 
szükséges az új számítógép beszerzésének és 
a hálózat kiépítésének költsége. Az UNINETT tit
kársága azonban reméli, hogy mindez nem 
olyan magas összeg, hogy a résztvevőket kilé
pésre kényszerítse. A közművelődési könyvtárak 
számára a részvétel hatékonyabb együttműkö
dést, külső adatbázisokban való információkere
sést, egyszóval magasabb színvonalú szolgálta
tásokat tesz lehetővé.

(Autoref. alapján)

95/125
THOMAS, Barbro: Towards cyberspace = 
Scand.Public Libr.Q. 27.vol. 1994. 4.no. 17-19.p.

A svéd közművelődési könyvtárak és az in
formációtechno lógia

Közművelődési könyvtár; Számítógépesítés

A svéd közművelődési könyvtárakban a gé
pesítés a 70-es évek elején kezdődött, amikor a 
svéd könyvtárellátó, a Bibliotekstjänst AB beve
zette BUMS nevű automatizált könyvtári rend
szerét. Ez első generációs kulcsrakész rendszer 
volt katalogizálási és kölcsönzési modullal. A 80-as 
évek végére mintegy 100 közművelődési könyv
tár csatlakozott a rendszerhez, az adatbázis kb. 
egymillió tételt tartalmazott.
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A BUMS monopolhelyzete majdnem 15 évig 
tartott, a 80-as évek második felében azonban 
már megjelentek más, rugalmasabb megoldások 
és helyi online rendszerek. A könyvtárak egymás 
után cserélték le a korábbi rendszert és alterna
tív megoldásokat választottak. Jelenleg a köz- 
művelődési könyvtárak kb. egyharmada (a legki
sebbek) semmiféle gépi rendszert nem használ. 
A többiek pedig sokféle megoldást alkalmaznak, 
ennek következtében a közművelődési könyvtá
raknak nem sikerült központi katalógust kialakí
taniuk. (A LIBRIS a tudományos könyvtárak köz
ponti katalógusa, de kereshetnek benne a köz
könyvtárak is.)

Az online keresés gyorsan terjedt: az első külső 
adatbázisban való keresést a halmstadi megyei 
könyvtár végezte 1981-ben. 1985-ben a 24 me
gyei könyvtár közül 22, a 284 városi könyvtár kö
zül 80 használt már külső adatbázist (ezek túlnyo
mó része svéd volt). A nagy nemzetközi adatbázi
sok, mint pl. a DIALOG igénybe vétele nem jelen
tős. Az Internethez való hozzáférés jelenleg még 
kísérleti jellegű, mert a svéd egyetemi hálózaton, 
a SUNET-en keresztül történő elérés túl költséges.

Sok ígéretes kísérlet folyik a svéd közkönyv
tárakban például helyi gépi hálózatok (LAN) 
vagy CD-ROM hálózatok létesítésére, egyszóval 
az “információtechnológiai forradalom” itt sem 
maradt visszhang nélkül.

1994-ben a svéd kormány bizottságot neve
zett ki az információtechnológia (IT) minél széle
sebb körű használatának elősegítésére. A bizott
ság még az év augusztusában publikálta jelen
tését, amely az IT számtalan alkalmazási terüle
tére hívta fel a figyelmet. Az is szerepel benne 
többek között, hogy az IT használatának oktatá
sát már iskolás korban el kell kezdeni. A könyv
tárak információtechnológiai fejlesztésére 25 mil
lió svéd koronát különítettek el.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 129, 130, 140, 170, 183

Tudományos és szakkönyvtárak

95/126
NILSSON, Kjell: BIBSAM and its role in coordi
nation and support of Swedish research libraries 
= Alexandria. 6.vol. 1994. 1.no. 63-71.p. Bibliogr.

A BIBSAM, a svéd tudományos könyvtárak 
koordinációs központja

Koordinációs központ; Módszertani központ; 
Nemzeti könyvtár; Tudományos és szakkönyv
tárak

A svéd Királyi Könyvtár keretében, de közvet
lenül az Oktatási Minisztérium finanszírozásával 
1988-ban kezdte meg működését öt munkatárs
sal, 9,5 milliós költségvetéssel (1993/1994-ben) 
a tudományos könyvtárak országos tervezési és 
koordinációs irodája, a BIBSAM.

Svédországban mintegy 80 államilag finan
szírozott tudományos könyvtár működik, köztük 
a Királyi Könyvtár, az egyetemi, az egyetemi ran
gú főiskolai és más főiskolai könyvtárak, s né
hány akadémiai és múzeumi könyvtár. Finanszí
rozásuk -  néhány kivételtől eltekintve -  anyain
tézményeiken keresztül történik.

Az állam által fenntartott könyvtárak nyilváno
sak. Együttműködésük az 1880-as években 
megindított központi katalóguson alapul. Leg
nagyobb eredmény az ún. LIBRIS rendszer, 
amely online hozzáférésű, automatizált, közös 
katalogizálási vállalkozás. Európában a legna
gyobb könyvtárközi kölcsönzési forgalmat a svéd 
könyvtárak bonyolítják le; az újabb fejlemények 
miatt az anyagi terheket nem akarják már a leg
több dokumentumot szolgáltató könyvtárak vál
lalni, s felmerült a kölcsönzések térítéshez való 
kötése. A BIBSAM 60 koronát javasol, ami 
messze nem fedezi ugyan a ráfordításokat, ám 
nem lenne átterhelhető az olvasóra.

A BIBSAM támogatja a könyvtárközi koope
rációban kulcsszerepet betöltő hat könyvtárnak 
nem is annyira az állománygyarapítását, mint in
kább fejlesztési munkálatait (információs szolgál
tatások, automatizálás stb.). E hat könyvtár a 
természet- és műszaki tudományok, az orvostu
domány, a mezőgazdaság, a humaniora, a köz
gazdaságtudomány, valamint a pszichológia és 
pedagógia terén működik, s a “végső mentsvá
rat” jelenti.

Svédországban is egyre inkább érvényesül a 
nemzetközi együttműködésen alapuló szemlélet, 
amely a dokumentumok birtoklása helyett inkább 
a hozzáférhetőségre helyezi a hangsúlyt. A könyv
tárakat erre szorítják a nemzetközi számítógé
pes hálózatok és az emelkedő folyóiratárak.
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A Királyi Könyvtár rendelkezik egy tároló 
könyvtárral Balstában. Felmérést végeztek egy 
újabb, közös tároló könyvtár létesítése ügyében. 
A könyvtárak ugyan készek lennének állománya
ik ritkán használt részét átengedni, kérdéses 
azonban, ha fizetniük kell a raktározásért, nem 
választják-e inkább az intenzívebb kivonás útját, 
tekintettel a nemzetközi dokumentumellátó köz
pontok szolgáltatásaira és az elektronikus publi
kálásra, a hálózatosításra is, ami csökkenti a 
raktározási területigényt.

A BIBS AM országos központja a nemzetközi 
együttműködésnek is. Részt vesz az IFLA mun
kájában, tagja a FID-nek, aktív szerepet játszik 
az északi országok információs együttműködé
sében (NORDINFO). Ezen belül stratégiai jelen
tőségű a szabványosítás kérdése, különös tekin
tettel a számítógépek alkalmazására (vö. OSI). 
Szerényebb az együttműködés más európai or
szágokkal, bár az utóbbi időben Angliával erősö
dőben van.

Svédország egyelőre nem tagja az Európai 
Uniónak, de lehetősége nyílik arra, hogy bekap
csolódjék az EU könyvtári akciótervében elő
irányzott K+F munkákba. (Ilyen célra az EU 2 
millió svéd koronának megfelelő összeget irány
zott elő.)

A BIBSAM minden módon igyekszik elősegí
teni, hogy a svéd tudományos könyvtárak hozzá
igazodjanak a drasztikusan megváltozó körülmé
nyekhez. Ezek legfőbb következménye, hogy a 
könyvtárakat egyre inkább szolgáltatásaik és 
nem vágyaik szerint finanszírozzák.

(Papp István)

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

95/127
COULET, Michele: L’expérience du conte en 
bibliothéque: quand le livre trouve sa voix(e) = 
Bull.Bibi.Fr. 39.tom. 1994. 6.no. 36-44.p.

Rés. angol és német nyelven.

Amikor a könyvek beszélni kezdenek...

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyerm ek
és ifjúsági olvasók; Mese

A hivatásos mesélők újjászületésével a mese 
ismét fontos szerepet játszik az olvasáspedagó
giában, melyet a francia könyvtárosok játékosan 
alkalmaznak a gyermekekkel, tizenévesekkel 
és/vagy a keveset olvasókkal való foglalkozás 
során. Ez tulajdonképpen művészeti pedagógia, 
melynek célja az olvasási kedv felébresztése, az 
olvasói ízlés formálása. A szerző megpróbálja az 
írott és a beszélt nyelv közötti lényeges kapcso
latot elemezni. Kétfajta “meseműhelyt” mutat be, 
az egyiket gyermekek, a másikat tizenévesek 
számára. A mese az első lépés az irodalmi alko
tómunkában: a beszélt nyelv nem hátráltató té
nyező, épp ellenkezőleg, közvetítő eszköz a szö
veg élvezetéhez, az olvasás- vagy íráskészség 
fejlesztéséhez.

(Autoref.)

Egyéb könyvtárak

95/128
MARECKA, Elzbieta: Zakíadowe biblioteki beletrys- 
tyczne = Bibliotékára. 1994.10.no. 11-13.p. Bibliogr.

Üzemi szépirodalmi könyvtárak

Megszűnés -könyvtáré; Üzemi közművelődési 
könyvtár

Lengyelországban a társadalmi és gazdasági 
átalakulásnak meglehetősen sok könyvtár esett 
áldozatául. A különféle könyvtártípusok közül 
minden bizonnyal az ún. üzemi szépirodalmi 
könyvtárak jártak a legrosszabbul: százszámra 
szüntették meg őket, s nem sikerült állományu
kat sem megmenteni (nem vagy csak elvétve a- 
kadt erre vállalkozó).

Az üzemi szépirodalmi könyvtárakat, amelyek 
korántsem voltak csak szépirodalmiak, számos 
vád érte és éri mindmáig. Ezek vagy nem iga
zak, vagy csak féligazságokat tartalmaznak. Ép
pen ezért az általánosítás helyett egyedi elbírá-
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lást érdemeltek volna, hogy legalább a valóban 
életképes egységek éljék túl a válságot (ehhez 
persze valamiféle alapot is létre kellett volna 
hozni “újfajta finanszírozásukhoz”, ám ez nem si
került).

A cikk írója a még fennmaradt könyvtárak 
számára többféle kitörési irányt jelöl meg. Az el
ső a nyilvános funkciók vállalása, amire főként 
az üzemek területén kívül települt könyvtáraknak 
van esélyük. A következő irány az lehet, hogy e 
könyvtárak “átképzik magukat” információs intéz
ménnyé, amit vagy egyedül hajthatnának végre 
vagy a korábbi üzemi szakkönyvtárral fuzionál
va. Lehetne továbbá e könyvtárakból tovább- és 
önképzési központ.

A termelői szféra magánosítása nem feltétle
nül jelenti azt, hogy a magánkézbe került üze
mekben kérlelhetetlen szükségszerűséggel szá- 
molódik fel a könyvtár. Ezt a szomorú döntést az
által lehet elkerülni, hogy a könyvtár bebizonyítja 
társadalmi szükségességét, s erre, mint már szó 
esett róla, több irányban is van lehetőség.

Az iméntiek ellenére továbbra is várható, 
hogy újabb és újabb üzemi könyvtárak szűnnek 
meg. Ezekben a lehangoló esetekben azonban a 
fenntartó üzem is a felszámolás sorsára jut. A 
megszűnt könyvtárak állományának megmenté
se érdekében a könyvtárosoknak és az államigaz
gatás képviselőinek egyaránt össze kell fogniuk.

(Futala Tibor)

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

95/129
UMLAUF, Konrad: Darf etwas mehr sein? Zur 
Höhe des Erwerbungsetats = Buch Bibi. 46.vol. 
1994. 12.no. 972-979.p.

Lehet egy kicsivel több? Az állománygyarapí
tási keret nagyságáról

Állománygyarapítás; Fenntartó szerv; Gyarapítá
si keret; Közművelődési könyvtár

Hagyományosan a könyvtárak a költségveté
süket meghatározott részekre osztva kapják, 
úm. bérjellegű kiadások, könyvbeszerzési és ál
lagmegóvási keret stb. A németországi könyvtá
rak -  több európai ország példáját követve -  
most saját költségvetés-tervezéssel (Bud
getierung) kísérleteznek. Ebben a rendszerben 
könnyebb és egyszerűbb összefüggéseket kimu
tatni a forrásfelhasználás és a teljesítménymuta
tók között. Ez utóbbi kiszámításánál az egy la
kosra jutó kölcsönzés, az egy lakosra jutó könyv
tárlátogatók száma, vagy pl. a száz lakosra jutó 
új beszerzés adatai vehetők figyelembe.

Mindez gazdálkodási-irányítási reformhoz 
vezet a könyvtárban: a szakmai felelősség és a 
források elosztásának és felhasználásának fele
lőssége egy kézbe kerül. A költségvetés készí
tése közben döntéseket kell hozni, mi célsze
rűbb, külső szolgáltatás igénybe vétele, vagy há
zi előállítás; mit szeretne a könyvtár, magas 
szintű tanácsadó tevékenységet folytatni elavult 
könyvek mellett, vagy az igényekhez gyorsan al
kalmazkodó, korszerű média-állományt kialakíta
ni; nagyobb munkaerő-felhasználással gondo
sabb dokumentum-kiválasztást, vagy kisebb 
munkaerőhányaddal nagyarányú beszerzést 
(mondván, hogy a fontos dokumentumok így is 
biztosan meglesznek).

Németországban jelenleg néhány tucat könyv
tárban kísérleteznek a saját költségvetés-terve
zéssel. Az új szövetségi tartományokban ilyen 
szempontból is lemaradás tapasztalható, ugyan
is ezeknek a könyvtáraknak az élén többnyire 
olyan munkatársak állnak, akik még az NDK- 
időkben kerültek vezetői pozícióba. Hajlandósá
guk a saját költségvetés-tervezésre meglehető
sen korlátozott. A nyugati országrészből érkező 
segítők sem mindig voltak általában olyan inno- 
vatívak, hogy a legújabb technikákat vezették 
volna be.

A fenntartó oldaláról nézve a saját költségve
tés tervezésének rendszere azt jelenti, hogy 
“nem kapsz több pénzt, de te dönthetsz annak 
felhasználásáról”. Ez gyakran oda vezet, hogy a 
folyamatosan növekvő személyi és szociális kia
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dások felemésztik a beszerzési keretet, vagy 
hogy a könyvtár munkatársakat bocsát el. így 
azután ismét előtérbe kerülnek azok az érvek, 
amelyekkel a könyvtár a beszerzési keret nagy
ságát indokolni tudja. Ennek érdekében a könyv
tárosok stratégiák egész palettáját dolgozták ki. 
Egy 1993-as egyetemi könyvtárakra vonatkozó 
német ajánlás például az egyes tudományterüle
teken megjelenő összes dokumentumok számá
hoz viszonyítva szabja meg a beszerzendő do
kumentumok mennyiségét. Eszerint fontos, hogy 
a könyvtár ne átalányt kérjen, hanem az egyete
mi könyvtár feladatköréhez igazodó részletezett 
igénnyel álljon elő. A Bibliotheksplan73 című ki
advány szerint a nagyvárosi könyvtáraknak a 
megjelenő címek 30%-át kell beszerezniük, ami 
1994-ben pl. 20.000 tétel. A könyvtárak ezen fe
lül meghatározhatják a beszerzendő művek pél
dányszámát is. Igényeiket a fenntartó előtt téma
körök szerint szokták szemléltetni (pl. könyvelés, 
számítástechnika, óvodáskorúak irodalma, olva
sásra nevelés stb.), ezzel is érzékeltetve a köz
könyvtár tudáskösvetítő szerepét.

Más szempontból érdemes a potenciális 
használók számához viszonyítani a beszerzést. 
Az UNESCO ajánlásában négy lakosonként évi 
egy új dokumetum beszerzését javasolja^ E 
szemlélet nemigen terjedt el Németországban.) 
Előnye, hogy a figyelmet nem a meglévő állo
mányra, hanem a beszerzendő friss ismeretekre 
összpontosítja, elkerülhető tehát az a fenntartói 
vélekedés, hogy “már úgyis olyan sok könyvetek 
van”. A meglévő állomány ugyanis erősen csök
kenő szerepet játszik a friss információ szolgál
tatásában.

A Német Könyvtáros Egyesületek Szövetsé
ge (BDB) ajánlásában a lakosság számát és a 
használat mértékét egyaránt figyelembe veszi az 
állomány ideális nagyságának megállapításánál. 
Mennyiségi célnak az egy lakosra jutó 2 doku
mentumot tartja, plusz a forgási sebesség tíz
szeresét alapul vevő százalékot. Például 100 
ezer lakos, 150 ezres meglévő állomány és 450 
ezres éves kölcsönzés (tehát ahol egy dokumen
tumra 3 kölcsönzés jut) mellett, a cél a 200.000 
+ 3x10% = 260.000 egység. (A cikk arra is hoz 
példát, hogy a BDB javaslata szerint hogyan kell 
az évente beszerzendő dokumentumok mennyi
ségét kiszámítani.) Az BDB ajánlásából az is ki
derül, hogy ideálisnak az ötös kölcsönzési muta
tót tartja. Ezzel nemcsak a fenntartóhoz szól, ha
nem a könyvtárosokat is rendszeres és tervsze

rű apasztásra ösztönzi. Az a követelmény, hogy 
évente az állomány öt százalékát tartalmi avulás 
miatt selejtezni kell, hosszú távon azt célozza, 
hogy az állomány 20 év alatt teljesen lecserélőd
jön. Az állomány fele így 10 évesnél fiatalabb, a 
másik fele pedig 10 évnél régebbi. Az UNESCO 
javaslata ezzel szemben: legkevesebb 40% le
gyen öt évesnél frissebb.

A BDB szerint egy médiaegység átlagosan 
100 használatra alkalmas. A beszerzési keret 
nagyságának megállapításánál azt is figyelembe 
kell venni, hogy az elhasználódott, de tartalmuk
ban időtálló dokumentumokat újakkal kell pótolni 
(pl. gyerekkönyvek).

A saját költségvetés-tervezéssel kísérletező 
könyvtáraknak a fenti megfontolások alapján 
maguknak kell eldönteniük, mennyire aktuálissá 
vagy muzeálissá szeretnék tenni állományukat, s 
ennek függvényében kell beszerzési politikájukat 
alakítaniuk.

(Mikulás Gábor)

95/130
JOCHIMSEN, Hanno: Zwischen Null und 
Maximum oder Wieviel Medienmittel braucht die 
Bibliothek? = Buch Bibi. 46.vol. 1994. 12.no. 
981-987.p.

A semmi és minden között, avagy mennyi 
médiára van szüksége a könyvtárnak?

Állománygyarapítás; Gyarapítási keret; Városi 
könyvtár

Németországban a könyvtári költségvetés 
kétharmadát személyi kiadásokra, egyötödét a 
helyiségek fenntartására költik. A  dokumentum
beszerzésre így a költségvetésnek kb. egytize- 
de, egytizenkettede marad. Az összeg tehát rela
tíve csekély, de nulla mégsem lehet (legalábbis 
tartósan nem), mert akkor az egész könyvtár ve
szítené értelmét.

Korábban “egy lakosra egy dokumentum” volt 
az irányszám, mostanában ez kettőre módosult. 
A hangsúly újabban nem a meglévő állományon 
van, hanem a frissen beszerzendő egységekre

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 337



tolódik el, ugyanis ezek adják a könyvtárnak az 
egyre fontosabb naprakészséget.

Felmerül a kérdés: hány címet érdemes be
szerezni? Németországban 1992-ben 67.000 
cím jelent meg. A Deutsche Bibliothek évente 
20.000 tételt dolgoz fel. A könyvtárellátó (ekz) 
kb. 12.000 címet kínál, amit a nagyvárosi könyv
táraknak ki kell egészíteniük, ők átlagosan évi 
15-28.000 ezer címet szerzeményeznek. (Ez a 
szám évről évre lassan növekszik, ugyanis csök
ken a dokumentumok élettartama.) A szerző 
munkahelyén, a hamburgi városi könyvtárban, 
amely átalányban kapja gyarapítási keretét, 
1993-ban 550 ezer márkát költöttek új beszer
zésre. Ezt azonban még további 100 ezer már
kával ki kellene egészíteni a mintegy 700 nélkü
lözhetetlen folyóirat előfizetésére.

A többespéldányok beszerzése -  munkará
fordítás szempontjából -  viszonylag kevesebbe 
kerül, mint az első példányé. A példányszám 
meghatározásához ki kell számítani a forgási se
bességet, amely a hamburgi könyvtárban, ahol 
jelentős muzeális értékű állomány is van, 4. Ha 
hosszabbításokkal, késedelmekkel számoljuk a 
kölcsönzési időt, akkor azt kapjuk, hogy egy 
dokumentum átlagosan az év egyharmadában 
nincsen a polcon. Figyelni kell arra, hogy ez a 
tény az olvasónak ne okozzon túlságosan nagy 
frusztrációt. A forgási sebesség értéke az egyes 
állományegységeknél természetesen különböző: 
a felnőttirodalomnál pl. 3, a hangzó anyagoknál 
10, a szakirodalomnál 2,5 stb. A hasonló címek
nél ezeknek a számoknak nagyjából meg kell e- 
gyezniük. Ha ugyanis valamelyik nagyobb az át
lagnál, akkor az az adott állományegységben a 
szükségesnél kisebb dokumentum-kínálatra utal. 
Ha alacsonyabb, akkor a kelleténél több doku
mentum van a polcokon.

A cikk szerzője az írás hátralévő részében 
hamburgi adatokkal kiszámítja a szakkönyvek, 
egy zártraktáras fiókkönyvtár dokumentumai, a 
szépirodalom, gyerekkönyvek, az av-dokumen- 
tumok, valamint az újságok, folyóiratok avulási 
mutatóját, meghatározza a hiányzó dokumentu
mok mennyiségét illetve a szükséges növeke
dést. A kapott számokat beszorozza a könyvtár- 
ellátó által megadott átlagárakkal, így határozza 
meg az egyes állományegységek szükséges be
szerzési keretét.

A könyvtár a kapott adatok birtokában szállt 
ringbe a fenntartóval: eredménnyel.

(Mikulás Gábor)

95/131
GÖDAN, Jürgen Christoph: Subskriptionspreis 
im Zwielicht. Rechtsprobleme im Hinblick auf 
den Subskriptionspreis von Fortsetzungswerken 
= B ib lio theksdienst. 28.vol. 1994. 12.no.
1970-1985.p. Bibliogr. 26 tétel.

A sorozati kiadványok előfizetési díjával kap
csolatos jogi problémák

Folyóiratárak; Folyóirat-előfizetés; Könyvkeres
kedelem; Sorozat

Gyakori jelenség, hogy a kiadók többkötetes 
sorozataikra induláskor szerződést kötnek a ve
vőkkel, a későbbiekben azonban mégis eltérnek 
a szerződésben meghatározott ártól, megemel
kedett költségeikre hivatkozva. Mit tehet ilyenkor 
a kiszolgáltatott vevő? A Német Könyvtári Intézet 
(DBI) jogi bizottsága útmutatót dolgozott ki a 
könyvtárosok számára, hogy tájékoztassa őket 
az ilyen helyzetekben alkalmazható jogszabá
lyokról.

Az alapelvtől, mely szerint “pacta sunt ser
vanda”, a megállapodásokat be kell tartani, jog
szerűen akkor térhet el a kiadó, ha anyagi szá
mításait valamely “előre nem látható tényező” ir
reálissá teszi. Hivatkozási alap lehet a kiadók 
részére a “hosszú átfutási idő”, viszont jogilag el
lenvethető, hogy a kiadó önként vállalta ezt az 
átfutási időt, módjában lett volna más fizetési for
mát is felkínálni.

Ugyancsak jogi lehetőséget ad a kiadónak az 
ár felemelésére, ha az áru előállításával kapcso
latban “a körülmények jelentős megváltozása” 
következett be. Azonban a termelési költségek, a 
felhasznált anyagok és a munkaerő árának 
szokványos emelkedése nem számít jogilag “je
lentős megváltozásnak.”

Nem lehet eltérni a szerződéstől a mű meg
növekedett terjedelmére vagy az igédnél jobb 
minőségére hivatkozva sem. Ebben az esetben 
a kiadónak a vevővel új szerződést kell kötnie, s 
amennyiben a vevő erre nem hajlandó, a kiadó 
köteles a megrendelt sorozatot a régi terjede
lemben és minőségben, a régi áron is szállítani.

Milyen lehetőségei vannak a vevőnek kiadói 
árváltoztatás esetén a kiadóval szemben?

-  Elfogadja az új árat.
-  Felmondja a szerződést.
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-  Kártalanítást követel. Erre akkor van jogi 
alapja, ha a kiadó “pozitív” szerződésszegést 
követett el.

-  Panaszával a DBI-hez fordul, ahol az indo
kolt panaszokat összegyűjtik és az Árellenőrző 
Hivatalt ezekről tájékoztatják.

Hogyan oldhatják meg a változó költségek 
mellett problémájukat a kiadók?

-  A szerződéshez záradékot csatolnak, mely 
az indokolt áremelést lehetővé teszi.

-  A szerződésben csak a szállításra kötelezik 
magukat, az ár kérdését nyitva hagyják s azt kö
tetenként határozzák meg.

-  A szerződésben hozzávetőleges árat (“kb.”) 
határoznak csak meg. Ez látszik a legjobb meg
oldásnak: a vevőt is informálja és a kiadót sem 
köti meg indokolatlanul.

(Katsányi Sándor)

95/132
COOPER, Michael D. - McGREGOR, George F.: 
Using article photocopy data in bibliographic 
models for journal collection management = 
Libr.Q. 64-vol. 1994. 4.no. 386-413.p. Bibliogr.

Folyóirat-előfizetések szelekciója a cikkmá
solatok igénylése alapján, vállalati könyvtár
ban

Folyóirat-előfizetés; Időszaki kiadványok gyűjte
ménye; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; 
Másolatszolgáltatás; Üzemi szakkönyvtár

A cikk a folyóirat-előfizetési (állományapasz- 
tási és megőrzési) döntések megkönnyítése ér
dekében kidolgozott módszert mutatja be, mely
nek lényege az egyes folyóiratcikk-másolatok 
iránti igények elemzése. A vizsgálat kiindulópont
ja egy szakkönyvtár 491 használójának több 
mint 48.000 folyóiratcikk-másolat kérése volt az 
adatgyűjtési időszak első három évében. A hasz
nálatra jutó költségeket elemezték annak megál
lapítására, milyen folyóiratokat érdemes és gaz
daságos őrizni. Az elemzés szerint egy 100 ezer 
dolláros előfizetési keret a cikkmásolat iránti igé
nyek 78%-át, míg egy 200 ezer dolláros keret 
85%-át fedezné. Ezt az információt használták 
fel minden évben a folyóirat-előfizetési döntések 
meghozatalánál. Négy évvel a vizsgálat befe
jezése után az előfizetéseket 45%-kal csökken

tették, de a könyvtár folyóirat-állományából 
készült cikkmásolatok száma (a máshonnan 
kölcsönzöttekkel szemben) 45%-ról 67%-ra nőtt.

A vizsgálat fontos információkkal szolgált a 
használók magatartásával és a folyóirathaszná
lattal kapcsolatban is: a másolatok több mint 
felét néhány (14) használó igényelte, és a máso
latkérések fele csak 36 folyóiratra vonatkozott a 
viszgálatban szereplő 1673-ból. Nem találtak 
összefüggést a folyóiratok fénymásolati adatok 
alapján mért fontossági sorrendje és a publikált 
impakt számok között.

(Autoref.)

Lásd még 105, 107, 114

Állományvédelem

95/133
REINITZER, Heimo: Papierzerfall - Kulturzerfall? 
Über Probleme der Bewahrung des “geistigen 
Erbes” = Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 12.no. 
1911-1921.p.

A papír pusztulása egyben a kultúra pusztu
lása? A szellemi örökség megőrzésének 
problémája

Állományalakítás; Állományvédelem; Papír

Mintegy 15 évvel ezelőtt mutattak rá először 
amerikai könyvtárosok és tudósok arra a tényre, 
hogy a papír pusztulása következtében a könyv
tárakban őrzött szellemi örökség belátható időn 
belül nemcsak porosodni fog, hanem egyszerű
en porrá omlik. Mindaz a napilap, folyóirat, tö
megkönyv, melyet savtartalmú papírra nyomtak 
(a nyomdatermékek 70-90%-a) 50-80 éven belül 
tönkremegy. A savasodáson kívül ezt a folyama
tot a levegő szennyezettsége, az állományvédel
mi szempontból átgondolatlanul épített “modern” 
egyetemi könyvtárak hő- és fényviszonyai szin
tén siettetik. A veszélyeztetett állomány meg
mentése érdekében jött létre 1986-ban Ameriká
ban a Commission on Preservation and Access.

Európában Umberto Eco volt az, aki első íz
ben hívta fel a figyelmet a nyomtatványok sava- 
sodásának várható következményeire 1981-ben,
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a Milánói Városi Könyvtár jubileumi ünnepségén. 
Később a Német Könyvtári Intézet (DBI) -  az 
1988-1991 közötti vizsgálatai nyomán -  kimu
tatta, hogy a német tudományos könyvtárakban 
60 millió kötetre vár a közeljövőben biztos pusz
tulás. A feltárt tények hatására fogalmazták meg 
a “Frankfurti kiáltványt” 1990-ben német könyv
tárosok, levéltárosok, kiadók és papírgyártók, 
majd a Német Kutatási Társaság (DFG) meg
bízásából a müncheni Bajor Állami Könyvtár 
keretében a könyvek megőrzésének technológiai 
és gazdasági kérdéseit is kidolgozták. 1994-ben 
a lipcsei Deutsche Büchereiben üzemszerűen 
megkezdték a könyvek savtalanítását. A közeljö
vőben más intézmények is be fognak kapcsolód
ni ebbe a munkába.

A pusztuló nyomdatermékek megmentésé
nek lehetséges módjai: mikrolap, számítógép, 
fakszimile, savtalanítás.

A mikrolapos megőrzés igen drága, időtarta
ma kb. 300 év, nem használóbarát, a használat 
során történő másolatkészítés költséges és ár
talmas az egészségre is (másolópor.)

A számítógépes megőrzés környezetbarát, 
de szintén költséges, nem biztosít végleges 
megőrzést, ismételt átmásolást kíván. Csökkenti 
a költségeket az európai együttműködés (Euro
pean Register of Microform Masters, EROMM) 
és a göttingai székhelyű német országos kataló
gus (German Register of Microform Masters, 
GEROMM). A nemzeti és nemzetközi nyilvántar
tások lehetővé teszik a költséges többpéldányú 
másolatkészítés elkerülését.

A fenti két eljárás csak a szöveget őrzi meg, 
a dokumentum eredeti formája elvész. Nagyobb 
fokú megőrzést biztosít, de rendkívül drága az 
újranyomás, illetve a fakszimile formában való 
megjelentetés. Az eredeti példány megmentésé
nek módja a savtalanítás. A mai technológia 
mellett azonban ez az eljárás nem eredményez 
a savmentes papírhoz hasonló tartósságot, ha
nem csak a kezelt papír további romlását állítja 
meg. Ezzel a nyomtatvány időtartama meghosz- 
szabbodik ugyan, de nem időtlenül. Az eljárás 
ára jelenleg 40 DM/kg.

Németországban a veszélyeztetett állomány 
megmentése 2-3 milliárd márkába kerülne. Á 
gazdasági viszonyok kizárják, hogy erre a célra 
ilyen összeget biztosítson az államszövetség. A 
tartományok kultuszminiszterei azt ajánlják, hogy 
a könyvtárak könyvbeszerzési kereteik 1%-át 
fordítsák archiválási célokra. Ez pl. a Hamburgi

Egyetemi Könyvtár esetében azt jelentené, hogy 
évente 40 ezer márkából mintegy 600-700 köny
vet lehetne megmenteni a veszélyeztetett 300 
ezerből, vagyis 500 évig tartana a konzerválási 
akció.

A szóban forgó művek között igen sok van, 
amelyik tartalmilag aligha fog újjászületni, ezért 
nem is érdemli meg a feltámasztás költséges 
műveletét. (Amihez még a várható raktározási 
költségek is hozzájönnek: köbméterenként, tehát 
kb. 120 kötetenként 4500 DM.) A tradíció nem 
csak a teljes megőrzést jelenti, hanem a törté
nelmi ítéletet, a szükségszerű elhagyást is. A 
jövőt nem szabad elviselhetetlen hagyományőr
ző feladatokkal megterhelni. Könnyű kibúvás a 
döntés felelőssége alól, ha a holt irodalmat a 
drágán építendő tároló könyvtárakba szállítjuk, 
vagy ha (segítségnek álcázva) a volt NDK 
könyvtáraiba. A tudományos könyvtárak nem rin
gathatják magukat mindvégig olyan illúzióba, 
hogy a takarékosság követelményei mindig csak 
másra érvényesek. Tudomásul kell venni, hogy a 
német és osztrák tudományos könyvtárak lénye
gesen több könyvet birtokolnak, mint amennyit 
ténylegesen használnak. Az aktualitását vesztett 
irodalomról a könyvtáraknak le kell mondaniuk: 
az elavult köteteket, ha más könyvtár nem tart 
igényt rájuk, reprivatizálni kell, eladni privát könyv
gyűjtőknek, bibliofileknek. Ez a könyvek purgató- 
riumba kerülését jelenti: ha valóban szüksége 
lesz rájuk a jövőnek, fel fognak támadni. A könyv
tári könyvek kiárusítását sem a könyvtár haszná
lói, sem a tudósok nem tekinthetik kultúrbotrány- 
nak, a civilizáció és a tudomány végének. A 
könyvtárak nem a Nibelungok kincsének minden 
áron való őrzésére hivatottak, hanem ők jelentik 
az emberiség emlékezetét, melynek a jelen és a 
jövő érdekében szelektálnia is kell.

(Katsányi Sándor)

Különgyűjtemények

95/134
RUTLEDGE, John B.: European dissertations: 
production, access and use = Collect.Manage. 
19.vol. 1994. 1-2.no. 43-67.p. Bibliogr.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A disszertációírás az európai és az amerikai 
egyetemeken; a termés nagysága, hozzáfér
hetősége és használata

Disszertáció; Disszertációgyűjtemény; Hozzáfér
hetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké

A cikk a disszertációk írásának, terjesztésé
nek és hozzáférésének rendszerét tekinti át 
Franciaországban, Németországban és Nagy- 
Britanniában, ahol az attitűd és a gyakorlat gyak
ran ellentétes az Egyesült Államokéval. A szerző 
a disszertációt a tudományos irodalom sajátos 
formájának tartja és objektívan értékeli szerepét 
a tudományos információk áramlásában. Bemu
tatja az európai könyvtárakban őrzött nagy disz- 
szertáció-gyűjteményeket, melyek hosszútávú 
cseremegállapodások erdeményeként jöttek lét
re, s ez eltér az amerikai gyakorlattól, ott ugyanis 
központi intézmény végzi a terjesztést. A cikk a 
publikált disszertáció jelenségével is foglalkozik 
és megpróbálja megmagyarázni, mit jelent a 
publikálás és miért publikálnak egyes disszertá
ciókat, másokat pedig miért nem. Megállapításai 
az állománygyarapítási politikára is kihatnak. Az 
általános felfogással szemben a legjobb disszer
tációkat nem publikálják feltétlenül. Az állomány
gyarapítóknak és feldolgozó könyvtárosoknak 
nem szabad a külső forma alapján ítélniük, mert 
így a disszertációkban foglalt információ rejtve 
marad.

(Autoref.)

95/135
KIRÁLY, István: Fonds secrets ou fonds 
interdits? Une esquisse d ’histoire des fonds 
secrets des bibliothéques de Roumanie = 
Bull.Bibi.Fr. 39.tom. 1994. 6.no. 77-80.p.

Rés. angol és német nyelven

Titkos vagy zárt állomány? A román könyvtá
rak titkos állományainak rövid története

Cenzúra; Zárt anyag

A zárt anyagok könyvtári különgyűjteményei- 
nek históriája nemcsak Románia, hanem az egy
kori kelet-európai kommunista társadalmak meg

ismerésének is lényeges része. A román könyv
tárakban ugyan megszűntek a zárt anyagok, de 
részben tehetetlenségből, részben óvatosságból 
a titkos gyűjtemények rendszere lényegében 
még ma is él. Másról van itt szó, mint a hivatalos 
cenzúráról és ez az ügy az egyházi indexre tett 
művekéhez sem hasonlítható: hosszú évtizede
ken át a nyilvánosság teljes kizárásával, minden
fé le 'szabályszerű rendelkezést, szabályozást 
mellőzve a belbiztonsági politika hozta létre a 
könyvtári zárt anyagok gyűjteményeit 1945 és 
1989 között.

Eleinte ugyan a zárttá, titkossá tett művek 
minősítése publikusan történt még, jegyzékek 
alapján. 1945-ben jelent meg az első lista, amely 
a “fasiszta, náci és soviniszta művek” körét fog
lalta magában. E műveket a kötelespéldány jogú 
könyvtárakba gyűjtötték össze, és a megmaradó 
példányokat külön igazgatói engedéllyel lehetett 
csak használni. Ez a jegyzék 1946-ban és 1948- 
ban külföldi művekkel bővítve jelent meg újra és 
újra. Széles körű terjesztésre szánták, mivel az 
ott szereplő kiadványok egyéni birtoklása is bün
tetéssel járt. A zárttá minősítés nyilvánossága 
lényegében 1949-ben szűnt meg, és az ekkor 
már titkosan kezelt jegyzékeken szereplő műve
ket a könyvtárak többségéből kivonták. 1955 és 
1964 között ismét láttak napvilágot listák, de 
ezeket szigorúan ellenőrizték azáltal, hogy a 
jegyzék minden példánya azonosító számmal 
volt ellátva.

Egy 1960-as szigorúan titkos minisztériumi 
körlevél három állományi kört határozott meg: a 
forgalmazható, a dokumentációs célú és a spe
ciális dokumentumokét. Kimondottan zárt anyag
nak az utóbbi minősült, de a későbbiekben a 
dokumentációs kiadványok is lényegében zárt 
minősítésűek voltak. A bizalmas irányelveket és 
útmutatásokat eleinte a kultuszminisztérium, 
később a titkosrendőrségi vezető szervek adták 
ki. A jegyzékek ismétlődtek és egyre bővülőek 
voltak, arra is akad példa, hogy a kommunista 
vezetők saját korábbi műveiket is idővel zárt 
anyaggá minősítették.

Szomorú tény, hogy egy 1960-as igen szigo
rú körlevél hatására, amely a könyvtári szakem
berek öntevékeny és éber magatartására hívta 
fel a figyelmet, a könyvtárosok maguk is szor
goskodtak a zárttá minősítésben: az így javasolt 
kiadványok később a központi -  titkos -  jegyzé
keket bővítő tételek között szerepeltek. A zárt 
anyagok könyvtári kezelésére nemcsak az volt a
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jellemző, hogy e különgyűjteményeket elkülö
nítve raktározták és használatukat szigorú sza
bályokhoz kötötték, hanem az is, hogy -  többsé
güknél -  a könyvtári feldolgozás is elmaradt. A 
zárt anyagok általában nem szerepeltek a kata
lógusokban -  egyszerű meglétéről se tudott a 
használó. Hasonló volt a helyzet a nemzetközi 
csere révén beérkezett kiadványokkal, hiszen a 
cserét csak politikai bizalmat élvező könyvtáro
sok végezhették.

A későbbi kutatások feladata lesz e jellegze
tes kommunista könyvtárpolitikai ügy részlete
sebb feltárása. Ugyanis a könyvtár- illetve a mű
velődéstörténetben példa nélkül álló jelenségről 
van szó, a nyilvánosság teljes kizárásával folyta
tott eljárásról, amely még a nácik -  publikusan 
véghezvitt -  könyvégetéseihez sem hasonlítha
tó. A “titkosítás” könyvtári gyakorlata az emberi
ség történetében soha és sehol nem játszott ek
kora szerepet, nem kapott ekkora teret, hiszen 
ilyen mélyen nem épült be a» könyvtári gyakor
latba.

(Fogarassy Miklós)

Feldolgozó munka

95/136
DERIEZ, René - GIAPPICONI, Thierry: Analyser 
et comparer les coűts de catalogage = Bull.Bibl.Fr. 
39.V0I. 1994. 6.no. 28-35.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol és német nyelven

A katalogizálás költségei: elemzés és össze
hasonlítás

Gépi dokumentumleírás; Géppel olvasható kata
lógusadatok szolgáltatása; Hatékonyság; Költ
ségelemzés

A katalogizálás egyre fontosabbá válik, ez a 
tevékenység ugyanakkor a könyvtár működési 
költségeinek jelentős részét teszi ki. A legfőbb 
cél ezért a költség és a hatékonyság optimális 
arányának megállapítása. A szakképzett munka
erő más feladatokat is el tud látni, beszerezhetők 
olyan információforrások, melyek könnyen hoz
záférhető olvasói katalógusként funkcionálhat

nak, s a bibliográfiai leírások és hozzáférésük 
módjának szabványosításával a könyvtári háló
zatok kialakítása könnyebbé vált. A szerzők 
összefoglalják ezzel kapcsolatos tapasztalatai
kat, hogy a költségek összehasonlításával bibli
ográfiai-katalogizálási stratégiájuk átgondolására 
késztessék a könyvtárakat.

(Autoref.)

95/137
ERBOLATO-RAMSEY, Christiane - GROVER, 
Mark L :  Spanish and Portuguese online 
cataloging: where do you start from scratch? = 
Cat.C lassif.Q . 19.vol. 1994. 1.no. 75-87.p. 
Bibliogr. 9 tétel.

Spanyol és portugál nyelvű anyagok katalo
gizálása: hogyan hozzuk be a lemaradást?

Dokumentumleírás; Idegen nyelvű irodalom; 
Központi katalógus -online;.Online információke
resés

Az egyre növekvő lemaradások a feldolgozó 
munkában szükségessé teszik az online kataló
gusok hatékony használatát. A tanulmány példát 
mutat be arra, hogyan lehet a spanyol és portu
gál nyelvű rekordokhoz hozzáférni az RLIN és 
az OCLC útján, amit aztán a katalogizáló rend
szeresen felhasználhat a nagymértékű lemara
dás megszüntetése érdekében. Az online kere
sések találati listájának elemzése azt mutatta, 
hogy az olyan dokumentumok, melyeket beérke
zésük után tizenöt hónappal még nem katalogi
záltak, nagy valószínűséggel nem kerülnek be 
az online katalógusba. Ennyi idő elteltével a re
kordok online hozzáférhetősége nem nő, és a 
monográfiákat fel kell dolgozni, nem pedig félre
tenni és várni, hogy leírásuk egyszer csak meg
jelenik az online katalógusban.

(Autoref.)

95/138
KHURSHID, Zahiruddin: Cataloging on micro
com puter = M icrocom p.Inf.M anage. 11.vol. 
1994. 2.no. 89-97.p. Bibliogr.
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Külföldi fo lyóirat-figyelő

Katalogizálás mikroszámítógépen

Gépi dokumentumleírás; Géppel olvasható kata
lógusadatok szolgáltatása; Kisszámítógép; 
Szoftverválasztás

A cikk olyan mikroszámítógép alapú szoftve
reket és CD-ROM termékeket mutat be, amelyek 
segítségével a könyvtárak mikroszámítógépen 
végezhetik a katalogizálást. A katalogizálási 
szoftverek és termékekek közül néhányat részle
tesen is ismertet: Ez az információ különösen a 
feldolgozó osztályok vezetői számára hasznos a 
szoftverek és CD-ROM termékek kiválasztá
sánál. A szerző kitér a fejlődő országok könyvtá
rainak szempontjaira is.

(Autoref.)

Lásd még 112, 156, 187

Katalógusok

Lásd 139, 177

Információkeresés

95/139
SCHULZ, Ursula: Was wir über OPAC-Nutzer 
wissen: Fehlertoierante Suchprozesse in OPACs 
= ABI-Tech. 14.vol. 1994. 4 .no. 299-310.p. 
Blbiiogr. 63 tétel.

Res. angol nyelven.

Milyen nehézségekkel találkozik az online 
katalógusban kereső használó?

Gépi információkeresés; Online katalógus

A cikk az online olvasói katalógusok (OPAC) 
használóinak körében végzett felmérés eredmé
nyeiről számol be, nevezetesen arról, milyen ne
hézségekkel találkozik a használó a rendszeres

keresés során. A sikeres (“hibatűrő”) keresés 
érdekében néhány, a szoftverrel kapcsolatos 
tevékenységet is ismertet. A leggyakrabban elő
forduló nehézségek az OPAC-használat során: 
nincs találat, túl sok a találat, a tájékozódóké
pesség elvesztése, érthetetlen opciók, kevés 
adat a relevancia megítéléséhez, az adatbázis 
tartalmának túlbecsülése, rossz help funkciók. A 
német online katalógusokban eddig még nem al
kalmazott, a hatékony (“hibatűrő”) keresést segí
tő módszerek: automatikus szótőkeresés, auto
matikus helyesírás-ellenőrzés, relevancia-sor
rend, relevancia-visszajelzés és a megfelelő ro
kon fogalmakkal való keresés.

(Autoref.)

Lásd még 148, 149, 175, 177

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

95/140
PARIS, Marion: Abandoning the comfort zone: 
making medical reference accountable = 
Am.Libr. 25.vol. 1994. 8,no. 772-776.p.

Az egészségügyi tájékoztatás felelőssége a 
közkönyvtárban

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; 
Tájékoztatás -egészségügyi; Tájékoztatási poli
tika

Az orvostudományi és egészségügyi infor
máció a közművelődési könyvtárakban is egyre 
nagyobb súlyt kap, így nehezen tartható az az 
orvosi könyvtárügyben hagyományos nézet, 
amely szerint a laikusoknak szóló tájékoztatás 
legyen korlátozott, és feltétlenül kerüljék az orvo
si tanácsadást. “A beteg a doktor hatáskörébe 
tartozik.” A nyolcvanas években már úgy véle
kedtek, hogy a könyvtárosnak nincs joga infor
mációt visszatartani, még akkor sem, ha öndiag
nózisra vagy öngyógyításra akarják felhasználni, 
hiszen az információ publikus, és semmivel sem 
igazolható, ha nem adják kézbe.
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1988-ban B. C. Beattie kidolgozott egy hat
elemű modellt a laikusoknak nyújtott orvosi infor
mációs szolgáltatásra: 1. bizalmas kezelés, 2. 
tapintat és diszkréció, 3. hatékony kommuniká
ció, 4. értelmezés nélküli információnyújtás, 5. a 
tanácsadás mellőzése, 6. korlátozott telefonos 
szolgáltatás. E felfogás szerint “a beteg a beteg 
problémája”, vagyis a könyvtár nem felelős az ál
tala szolgáltatott információ esetleges felkavaró 
hatásáért.

A közkönyvtárak tájékoztatóinak azonban ki 
kell lépniük az arctalan, felelősséget nem vállaló 
könyvtárosi magatartás kötelékeiből, ha nem 
akarják, hogy az olvasók máshol szerezzék be a 
nekik szükséges információt, hiszen ma már a 
tömegkommunikációs eszközök is árasztják az 
ilyen típusú műsorokat és hirdetéseket. Minden 
út a könyvtárba vezet: a műsorok, az egyre nyíl
tabban tájékoztató orvosok, az ismeretterjesztő, 
felvilágosító videofilmek, ismertetők stb. csak nö
velik az információ iránti éhséget, amelyet szíve
sebben elégítenek ki a könyvtárban, mint az or
vos további kikérdezésével. A korlátozó elvek 
már csak azért sem tarthatók fenn, mert az 
1990-es, a testi fogyatékos amerikai állampol
gárok jogairól szóló törvény (Americans with Dis
abilities Act) tilt minden diszkriminációt, s ilyen 
lenne, ha a könyvtáros nem olvasná fel a kért in
formációt telefonon vagy személyesen pl. egy 
vaknak.

A felelősségvállalás az értelmiségi szakmák 
velejárója. Az egészségügyi-orvosi tájékoztatás
ban hét lépés vezet hozzá: 1. Alapos, mély és 
érzékeny, a tájékoztatást bevezető interjú. 2. 
Különbségtétel az információ és a tanácsadás 
között. 3. Tájékoztatás szakképzett egészség- 
ügyi szakemberek, orvosok elérhetőségéről, ren
delési idejéről, szolgáltatásairól, nevéről, telefon
számáról (pl. háziorvosok, gyógyszer-forródrót). 
4. Tájékozódás a gyógyszerészek, gyógyszertá
rak által nyújtható szolgáltatásokat meghatározó 
jogszabályokról. 5. Az orvosi és egészségügyi 
gyűjtemény gondos fejlesztése és kezelése. 6. 
Politikák és eljárások meghatározása és nyilvá
nossá tétele az egészségügyi információs szol
gáltatásokkal kapcsolatban is. 7. A könyvtárosok 
képzése, felkészítése az orvosi-egészségügyi in
formációs munkára.

A könyvtárosoknak el kell hagyniuk a kom- 
fortzónát, felelősséget kell vállalniuk a tájékoz
tatás következményeiért is. Ki kell dolgozni a 
könyvtáros hatékonyságának és a használók

elégedettségének olyan mutatóit, amelyekkel 
pontosabban értékelhető az egészségügyi-or
vosi információs szolgáltatások minősége.

(Orbán Éva)

95/141
MEYER, Hans-Burkard: Ausleihbeschrankungen 
bei NS-Literatur = Bibliotheksdienst. 28.vol. 
1994. 11.no. 1784-1790.p. Bibliogr. 19 tétel.

A nem zetiszocialista irodalom  kölcsönzésé
nek korlátozása

Cenzúra; Ifjúsági olvasó; Tájékoztatás szabad
sága; Zárt anyag

A DBl Jogi Bizottságához az utóbbi időben 
több olyan kérdés érkezett, amely a nemzetiszo
cialista irodalom könyvtári kezelésére vonatko
zott, nevezetesen pl. arra, hogy Hitler “Mein 
Kam pf’-jának eredeti kiadását szabad-e fiata
loknak kölcsönözni. A szerző összefoglalja a 
nemzetiszocialista, újfasiszta, rasszista vagy 
egyéb “antidemokratikus” irodalom kölcsönzésé
vel (nem beszerzésével!) kapcsolatos jogi előírá
sokat, ismereteket. Végül megfogalmazza ezek 
könyvtári következményeit: az olyan irodalmat, 
amely a törvényben előírtakat sérti (gyűlöletet 
kelt, erőszakos cselekedetekre uszít stb.), a nor
mális kölcsönzési forgalomból ki kell zárni, tehát 
titkosítani kell. A titkosítást minden könyvtár 
más-más módon végzi (különleges jelzetek al
kalmazása, külön tárolás stb.). Nagykorú olvasó
nak a titkosított nemzetiszocialista irodalom is 
kölcsönözhető, de csak a törvény által elismert 
célokra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
olvasóval nyilatkozatot kel! aláíratni, miszerint ő 
nagykorú és a kért művet csak személyes, tudo
mányos vagy más jogilag elfogadott célra akarja 
használni. A könyvtáraknak arra kell törekedniük, 
hogy az erőszak semmilyen formáját ne támo
gassák. A vonatkozó jogszabályok ismeretében 
a könyvtárosok módosítani tudják kölcsönzési 
gyakorlatukat, így mentesülhetnek az esetleges 
támadástól.

(Autoref.)

Lásd még 127, 132, 135, 169
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Kölcsönzés

95/142
LAFOUGE, Thierry: Un outil de mesure des 
prets a la bibliothéque de l’ENSSIB = 
Documentaliste. 31.vol. 1994. 6,no. 280-283.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Rés. angol nyelven

Módszer a kölcsönzések mérésére a francia 
felsőoktatási könyvtár- és információtudomá
nyi intézet (ENSSIB) könyvtárában

Hozzászólás a 94/323 tételszámú cikkhez (KF 
94/4. sz.)

Főiskolai könyvtár; Kölcsönzés -számítógéppel; 
Statisztika

A gépi információs rendszerben a mérés ér
tékes segítség lehet a vezetés számára. Le Co- 
adic cikkéhez hozzászólva a szerző a gyakorlati 
életből vett példával bizonyítja, hogy az infomet- 
riai technikának köszönhetően hogyan sikerült a 
kölcsönzések mérésére megfelelő módszert ta
lálni a Könyvtár- és Tájékoztatástudományi Fel
sőoktatási Intézetben (ENSLIB). ilyen típusú 
eszköz a kölcsönzéseken kívül más könyvtári 
funkcióknál is alkalmazható és bármely gépi in
formációs rendszerbe illeszthető.

(Autoref.)

Lásd még 141, 186

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol' 
gáltatás

95/143
CORNISH, Graham P.: The current state of UAP 
(Universal Availability of Publications): better, 
worse, or much the same? = Alexandria. 6.vol. 
1994. 3.no. 215~225.p. Bibliogr.

Az UAP (Kiadványok Egyetemes Hozzáférhe
tősége) program jelen állapota: javult, rom
lott vagy változatlan?

Dokumentumszolgál tatás; Egyesület -könyvtári - 
ríemzetközi; Hozzáférhetőség; Információtechno
lógia; Könyvtárközi kölcsönzés

A kiadványok egyetemes hozzáférhetősége a 
könyvtárügy központi kérdése. Az utóbbi tíz év
ben az UAP program sokat tett ennek az elvnek 
az előmozdítására, és sok kutatás folyt e célbői. 
A politikai változások eltüntették az ideológiai 
akadályokat a világ néhány országában, de 
egyes államok szétesésével helyettük újak kelet
keztek. Kelet-Európábán a központi támogatás 
megszűnése a könyvkiadást és á könyvtárak 
költségvetését egyaránt érintette; néhány könyv
tár már nem részesül kötelespéldányból. A 
könyvtárközi kölcsönzés térítésessé tétele egyre 
általánosabbá válik, bár a könyvtárak gyakran 
nem tarthatják meg a befolyt pénzt. Az UAP 
program által tervezett, a könyvtárközi kölcsön
zésben alkalmazandó utalvány rendszer a valu- 
táris elem kiküszöbölésében segíthet a tranzak
ciók során. A technológia a sokkal jobb hozzáfé
rés lehetőségét kínálja, akár a teljes szövegű 
CD-ROM-ok, akár az online közvetítés útján, de 
mivel a hozzáféréshez eszköz szükséges, mé
lyítheti a szakadékot a gazdagok és szegények 
között. A szerzői jog kérdése szintén megoldan
dó; ebben segít a CITED program. Az UAP aka
dályainak többsége a könyvtárak hatókörén kívül 
esik. A dokumentumszolgáltatásban a kereske
delmi szektor is egyre nagyobb szerepet játszik. 
A könyvtárközi együttműködés lassan fejlődik. 
Összességében elmondható, hogy a hozzáfér
hetőség javult, de még sok a tennivaló e téren.

(Autoref.)

95/144
TRUESDELL, Cheryl B.: Is access a viable 
alternative to ownership? A review of access 
performance = J.Acad.Librariansh. 20.vol. 1994. 
4.no. 200-206.p. Bibliogr. 56 tétel.
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Pótolhatja-e a dokumentum beszerzését a 
hozzáférés? A szakirodalom a hozzáférés 
megbízhatóságáról

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Gazdaságosság -könyvtárban;
Könyvtárközi kölcsönzés; Szakirodalmi szemle 
[forma]

Az amerikai egyetemi könyvtárakat tömörítő 
szövetség (ARL) új statisztikái szerint a tudomá
nyos kiadás és a könyvtári gyarapítás közötti 
szakadék drámaian növekszik. A technológia vi
szont új lehetőségeket nyújt a szükséges doku
mentum azonosítására, lelőhelyének megállapí
tására, sőt, egy-két napon belüli megszerzésére.

A felmerült -  és a szaksajtóban folyamatosan 
jelenlévő kérdés az, hogy az “elérés” (“hozzá
férés”) és a “birtoklás” (az adott könyvtárban va
ló “meglét”) azonos értékű-e, felcserélhető-e. Az 
elérés (ide értve a hagyományos könyvtárközi 
kölcsönzést és a kereskedelmi dokumentumeilá- 
tó szolgáltatást egyaránt) értékeléséhez három 
szempontot vehetünk figyelembe: a költséget, az 
időt és a teljesítési arányt.

A könyvtárközi kölcsönzés költségét egy 
1985-ös szakirodalmi áttekintés 1 és 15 USD 
között változónak találta, az 1993-as nagyarányú 
vizsgálat szerint pedig a tudományos könyvtárak 
átlag 18,62 USD-t költenek egy tudományos 
dokumentum/cikk kölcsönzésére, vagy másola
tának megvásárlására, egy kölcsönadás (másik 
könyvtárnak) pedig átlag 10,93 USD-ba kerül 
teljesített kérésenként. A könyvtárközi kölcsön
zési forgalom összköltsége tehát közel harminc 
dollár tranzakciónként (ennek 60-77%-a bérkölt
ség). A tanulmány sajnos csak a költségekkel 
foglalkozik, és nem tér ki a megbízhatóságra, 
gyorsaságra. Felmerül a kérdés: a mai doku
mentumszolgáltató piacon milyen színvonalú 
szolgáltatás érhető el 30 dollárért?

A hozzáférés csak akkor lehet a birtoklás al
ternatívája, ha időbeni, és megbízható. Különféle 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a felhasználó ak
kor tartja ezt elfogadhatónak, ha 24-48 óránál 
többet nem kell a hozzáférésre várnia. Ugyanak
kor az olvasók 77%-a 5-6 napot is hajlandó várni 
a “marginálisabb” anyagokra (más eredmény 
szerint 75% egy-két hétnél nem akar többet vár
ni), s mindössze 26% utasítja el a könyvtárközi 
kölcsönzést, annak időigénye miatt. Egy 1983-as

felmérés a könyvtárközi kölcsönzés 2-3 hetes 
időigényét említi, a friss adatok pedig a kereske
delmi dokumentumszolgáltatókat is belevéve 7 
és 24 nap közé teszik a hozzáférés idejét. A 
szinte általánosan elvárt 24-48 óra csak szűkebb 
körű ellátó rendszerekben érvényes, az esetek 
90-95%-ában.

Egyes cikkek arra mutatnak rá, hogy az olva
só örömmel fogadta a 3-5 napra előjelzett vára
kozást, amikor biztos lehetett abban, hogy ad
digra valóban meg is érkezik az igényelt doku
mentum. A megbízhatóság, a kérések kielégíté
sének aránya ugyanis az idővel legalább azonos 
fontosságú tényező. A vizsgálatok szerint viszont 
a kereskedelmi vállalkozások drágább szolgál
tatása nem feltétlenül hatékonyabb és kielégí
tőbb, mint a hagyományos könyvtárközi kölcsön
zés. A felmérések szerint az OCLC könyvtárközi 
kölcsönzési alrendszere 95-100%-os sikerrel 
működik, a dokumentumszolgáltatók legfeljebb 
90%-ot érnek el.

Az elérés három fokoztát érdemes megkülön
böztetni: a 24-48 órás gyors, a 3-5 napos normál 
és az 1-2 hetet igénybe vevő kutatói szolgálta
tást, s a kéréseket ezeknek megfelelően kell ke
zelni. Az elérés pedig csak akkor válik a birtoklás 
reális alternatívájává, ha bizton mondhatjuk az 
olvasónak, hogy igényét 24 órán (vagy 3 napon) 
belül ki tudjuk elégíteni, s az általunk megadott 
időpontban ő valóban meg is kaphatja a kért 
dokumentumot.

(Mohor Jenő)

95/145
BRAID, Andrew: Electronic document delivery: 
vision and reality = Libri. 44,vol. 1994. 3.no. 
224-236.p.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás - 
álmok és valóság

Dokumentumszolgáltatás; Számítógép-hálózat; 
Távmásolás

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás egy 
több részletből összeálló folyamat része. Ezért is 
van zavar az elektronikus dokumentumszolgál
tatás definíciói körül, amelyek hol az egész folya
matot, hol csak annak egy részét foglalják ma
gukban. Ez különösen igaz a dokumentumok
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képernyőn való megnézése és papírra való 
nyomtatása vonatkozásában. Miután az utóbbi 
gyakran fordul elő, szükségtelen a két forma 
éles elkülönítése. A cikk csak a szoros értelem
ben vett dokumentumszolgáltatás kérdéseivel 
foglalkozik.

Ugyancsak vitatható a fentiekhez hasonló 
módon a faximile képek küldése, történjék akár 
faxon, akár a hálózatok valamely eszközévei.

A British Library Document Supply Centre 
(BLDSC) azért választotta a más formákkal 
szemben igen nagy helyet foglaló faximile formá
tumot, mert ez képes egy nyomtatott oldalon 
megjelenő információk gyors megragadására, 
valódi faximile reprodukálására, ami az informá
ciót fizikai formájához kötő felhasználók eseté
ben igen fontos. (Itt és a következőkben ez a 
szerző magánvéleménye és nem a BLDSC hiva
talos álláspontja.)

A jelenlegi indokok egy része érvényét veszt
heti, mivel a kiadók egyre többet használják a 
Standard Generalised Markup Language 
(SGML) formátumot. Ennek használata lehet a 
jövő útja, bár az így készült fájlok olvasásához 
szükséges szoftverek implementálása még eltart 
egy ideig.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
iránti érdeklődés mostanában egyrészt azért nőtt 
meg, mert csak nemrégiben vált technikailag le
hetővé viszonylag nagy méretű fájlok továbbítá
sa, másrészt a folyóiratárak emelkedése legin
kább a folyóirat-előfizetési ügynökségeket fenye
geti, ezért ezeknek az intézményeknek lépniük 
kellett. Látták, hogy a könyvtárak ugyan sok elő
fizetést lemondanak, de az olvasók igényelnék a 
cikkeket. Elkezdték tehát utánozni az olvasó 
szokásos viselkedését. A tartalomjegyzékek 
böngészését az elektronikusan hozzáférhető tar
talomjegyzékek helyettesítik a helyben nem járó 
folyóiratok vonatkozásában. Ez jelentette az 
elektronikus tartalomjegyzékeket szolgáltató 
Current Awareness Services (CAS) megszületé
sét. A tartalomjegyzékek azonban nem elégítik ki 
az olvasót, a cikkek másolatára is igénye van, 
tehát az ügynökségek megkezdték a dokumen
tumok szolgáltatását, gyakran fax útján.

A BLDSC a folyóirat-előfizetési ügynöksége
kéhez hasonló okok miatt kezdett dokumentum
szolgáltatással foglalkozni. Az elektronikus doku
mentumszolgáltatás magas szintű szolgáltatás, 
amely a felhasználó “asztalára” hozza a doku
mentumot, miután a felhasználó saját számító

gépén kikereste és megrendelte. A folyamat gé
pesíthető, ezért költségkímélő.

A BLDSC-nek is meg kell küzdenie konkuren
seivel, akik az elektronikus médium használatá
val gyakran alá tudnak kínálni a BLDSC-hez ha
sonló hagyományos szolgáltatóknak.

Az 1970-es években kezdtek kísérleteket a 
CCIIT 3. csoportú faxokkal. A göteborgi Chal
mers Műszaki Egyetemmel folytatott együttmű
ködés 1982-ben kevesebb mint két perc/oldal 
sebességet és átlag négy oldalankénti hibát 
eredményezett. A kis feloldóképesség és más 
problémák ellenére ez a faxküldési mód sürgős 
kérések teljesítésére megfelel.

A telefonvonalak kis sávszélességét műhol
das átvitellel próbálták meg kiküszöbölni. Az 
Apollo project 1987-ben azonban megbukott, 
aminek főként politikai okai voltak.

Erre az időre már megjelentek a 4. csoportú 
faxok, amelyek nagyobb felbontást nyújtanak, 
normál papírra képesek nyomtatni, de ISDN 
hálózat kell használatukhoz, ami elterjedésüket 
egyelőre akadályozza.

1991-ben újabb műholdas kísérletek követ
keztek VSAT és DTH technológiával, de ez több 
kérdést vetett fel, mint ahányra választ adott.

A hálózati továbbítást egyre többen választ
ják. Ehhez szabványosításra is szükség van, 
ezért hozták létre az Elektronikus Dokumentum- 
csere Csoportot (Group on Electronic Document 
Interchange, a továbbiakban GEDI), amelynek 
többek között tagja a BLDSC, az RLG, az 
OCLC. Mivel már egymástól eltérő rendszerek
ben folyik a dokumentumcsere, a GEDI a doku
mentumcsere formátumára és a csere-mecha
nizmus leírására koncentrál és keretjellegű 
szabályozást ad. A GEDI részt vett az OSI 
információkeresési és könyvtárközi kölcsönzési 
protokolljainak kidolgozásában, amelyekkel saját 
mezői szoros kapcsolatban állnak.

1993. januárjában kezdődött az EDIL (Elec
tronic Document Intechange between Libraries) 
program, amely az EU több országában próbálja 
ki a könyvtárak közötti elektronikus dokumen
tumcserére a GEDI ajánlásait (a programról 
részletesen lásd a 147. számú referátumot).

A BLDSC a brit szerzői jogi szabályoknak 
megfelelően szolgáltat, így egyes szolgáltatások 
jogdíj fizetését is jelentik.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
előtt szervezeti akadályok is állnak. Ha a teljes 
folyamat gépesíthető lesz, munkaerő takarítható
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meg. A közvetlen végfelhasználói dokumentum
szolgáltatás megkerülheti a könyvtárakat, tehát a 
könyvtárosokat meg kell tanítani ezeknek az 
eszközöknek a használatára, különben veszé
lyeztetve érezhetik magukat és akadályozni fog
ják a fejlődését, amelyben nekik is fontos szere
pük lehetne.

(Koltay Tibor)

95/146
HUGENHOLTZ, P. BERNT: Copyright and 
electronic document delivery services = 
Interlend.Doc.Supply. 22.vol. 1994. 3.no. 8-14.p.

A szerzői jog és az elektronikus dokumen
tumszolgáltatás

Másolatszolgáltatás; Szerzői jog; Távmásolás

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás 
gyors előretörése számos komplex, a szerzői jo
gokkal kapcsolatos problémát vetett fel. Az Euró
pai Bizottság Könyvtári Programokért felelős Fő- 
igazgatósága által támogatott számos kutatási
fejlesztési projekt sikere múlik azon, hogy az 
elektronikus dokumentumszolgáltatással kap
csolatban felmerülő szerzői jogi problémákra 
megoldás szülessen.

A cikk célja, hogy 1. felvázolja a dokumen
tumszolgáltatásnak a szerzői jogi törvényekkel 
kapcsolatos vonatkozásait, 2. felsorolja a progra
mok kidolgozása közben a résztvevők által ta
pasztalt gyakorlati szerzői jogi problémákat, 3. 
javasoljon néhány lehetséges megoldási módot.

A technológiai fejlődés (optikai karakterfelis
merés, adattömörítési technikák, egyre nagyobb 
hálózati adatátviteli sebesség, etc.) következté
ben változóban van a dokumentumszolgáltatás 
tartalma. Bár napjainkban még jelentős szerepe 
van a papírnak mint hordozó közegnek, a jövő
ben a dokumentumszolgáltatás digitalizálódása 
várható. A könyvtárakat sújtó szigorú költségve
tési megszorítások következtében a könyvtár- 
közi kölcsönzés jelenlegi formája átalakul majd 
az együttműködésen alapuló dokumentumszol
gáltató hálózatokká. A változások oka a speciali
zálódó felhasználói igények kielégítésének szük
ségessége, az információszolgáltató intézmé
nyek versenye, valamint az Internet növekvő 
népszerűsége. A világhálózat segítségével szer

ző és olvasó (felhasználó) közvetlenül kommuni
kálhat egymással a kiadók, a dokumentumot fel
dolgozó szakemberek (késleltetők) beavatkozá
sa nélkül. A jövőben a könyvtáraknak nagyobb 
hangsúlyt kell helyezniük a hozzáférésre a táro
lással szemben, a hálózati kapcsolatra a gyűjte
ménnyel szemben, valamint a gyors dokumen
tumszolgáltatásra és a felhasználó igénye sze
rinti információra.

A legtöbb európai ország szerzői jogi törvé
nyeiben egyértelműen elkülönül a legális doku
mentumszolgáltatás (archiválás, könyvtári fel- 
használás, oktatás, idézhetőség, etc.) a tiltott fel- 
használástól. De hogyan minősítsük az elektro
nikus dokumentumszolgáltatást? Az egyes 
országok gyakorlata nagyon eltérő az elektro
nikus “másolatok” kérdésében. Fontos lenne tör
vényben szabályozni, mit értünk reprodukálás, 
tárolás, átvitel, másolás, megjelenítés alatt, hi
szen a reprográfiai szolgáltatásokról rendelkező 
törvények nem vonatkoztathatók az elektronikus 
dokumentumszolgáltatásra. Az “elektronikus má
solás” szerzői jogi státuszáról folytatott vitában 
eltérő álláspontra helyezkednek a kiadók és a 
könyvtárak, utóbbiak érthetően kevésbé szigorú 
szabályozáshoz ragaszkodnak.

A szerző megvitatásra szánja javaslatait, 
amelyeket három kategóriába sorol: törvényes 
szabályozás, szerződéses és technikai megoldá
sok. Fontosnak tartja, hogy az egyes országok 
egyeztessék az elektronikus dokumentumszol
gáltatásra vonatkozó szerzői jogi törvényeiket, 
valamint azt is, hogy a szerzői jogok kollektív ér
vényesítésének lehetősége törvényes kereteket 
nyerjen. A szoftverterjesztes szabályozásához 
hasonlóan elképzelhetőnek tartja, hogy a fel
használók száma szerint készüljön szerződés az 
elektronikus dokumentumszolgáltatás esetében 
is.

Technikai (szoftver) eszközökkel azonban 
megoldható az is, hogy csak azok a felhasználók 
jussanak az elektronikus úton érkező dokumen
tumhoz, akik fizettek érte.

(Szalontai Zita)

95/147
TEHNZEN, Heike: EDIL - Electronic Document 
Interchange between Libraries. Kurzbericht über 
die Phasen 1 und 2 des EU-Projektes = 
Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994.11.no. 1791-1796.p.
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EDIL - a dokum entum ok e lektronikus cseréje 
a könyvtárak között. Beszámoló az Európai 
Unió program jának 1. és 2. szakaszáról

Dokumentum szolgáltatás; Együttműködés - 
nemzetközi; Számítógép-hálózat

Az EDIL program 1993-ban indult, időtartama 
30 hónap. Francia, német, holland és angol 
könyvtárak konzorciuma vesz benne részt, fele
részben az Európai Bizottság könyvtári prog
ramja, felerészben az érintett országok finanszí
rozzák. Célja egy kísérleti rendszer kifejlesztése, 
amelynek keretében négy európai számítógép
hálózat között elektronikus dokumentumszolgál
tatás folyhat.

Az első fázisban elemezték az EDIL-part- 
nerek rendelési eljárásait és a végfelhasználók 
szükségleteit. A rendelési források lényegében 
azonosnak bizonyultak, ezért egységesítésre 
nem lesz szükség. Elhatározták viszont egy 
közös folyóiratkatalógus létrehozását.

Az EDIL keretében történő megrendeléseket 
a meglévő hálózatokba illetve online rendelési 
rendszerekbe fogják integrálni. A jelenleg műkö
dő országos könyvtárközi kölcsönzési rendsze
rek között lényeges különbség van: Franciaor
szágban és Hollandiában a szolgáltató könyv
tárak alkotnak hálózatot, Angliában egyetlen 
központi szolgáltató központ van, Németország
ban decentralizált, szakterületenként felosztott 
rendszer működik. A felmérések szerint az angol 
és francia használók készek magasabb díjat 
fizetni, ha a szolgáltatás gyorsabbá válik, a né
met és holland használók viszont elégedettek a 
négy óra alatti fax-szolgáltatással.

A szervezeti struktúrák és az igények elem
zése mellett egy olyan relét hoznak létre, amely 
figyelembe veszi a GEDI (Group on Electronic 
Document Interchange) specifikációkat és kapu
ként tud működni a különböző platformok és az 
eltérő dokumentumszolgáltatási szabványok kö
zött. A dokumentumküldő és a -fogadó könyvtár 
ugyanis csak akkor tud közvetlenül kommunikál
ni, ha ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak, és 
ugyanazt a kommunikációs protokollt használják. 
Két különböző domain esetén viszont szükség 
van egy relére, amelynek funkciói a következők:

1. az elektronikus dokumentumok fogadása, 
konvertálása és átvitele, 2. két nemzetközi relé 
közötti kommunikáció a GEDI adathálózati struk
túrában. Az EDIL-relé szoftvere 1994. októberé
től áll rendelkezésre tesztelésre.

Németország részéről a hannoveri Egyetemi 
Könyvtár és Műszaki Tájékoztató Könyvtár 
(UB/TIB) vesz részt a programban. A kért doku
mentumokat EDI FACT formátumba konvertálják, 
majd e-postával vagy fájlként küldik meg a cím
zettnek. Az elektronikus dokumentumszolgálta
tást a program kiértékelése után minden végfel
használónak fel fogják ajánlani. A szükséges 
műszaki előfeltételek: e-posta-csatlakozás és/vagy 
fájltranszfer-lehetőség, megfelelő képernyő vagy 
nyomtató, és a formátumok fordításához szüksé
ges szoftver.

Az UB/TIB a meg rend elése két először e-pos- 
ta útján visszaigazolja. Ezután a dokumentumot 
szkennerrel digitalizálják és egy -  részben auto
matikusan generált, részben kézzel kiegészített 
-  fejjel (header) látják el. A dokumentumot aztán 
FTP-vel vagy FTAM-mel a rendelő fél EDIL- 
reléjének megküldik. Az átvitelre az X.25 hálóza
tot vagy az Internetet használják.

Még nem született döntés a digitalizált doku
mentumok elektronikus formában való archiválá
sáról. Németországban ezt a szerzői jog jelenleg 
nem is teszi lehetővé. A tapasztalatok szerint 
egyébként is csak az esetek 3%-ában ismétlőd
nek meg a kérések, ezért gazdasági megfontolá
sok sem indokolják ezt a megoldást.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 104, 105

Dokum entációs eljárások és termékeik

95/148
ODINI, Cephas: The performance of manual 
indexes and online databases in information 
retrieval = Libr.Rev. 43.vol. 1994. 6.no. 44-49.p. 
Bibliogr. 6 tétel.
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A manuális indexek és az online adatbázisok 
hatékonyságának értékelése az információ- 
keresésben

Index; Információkeresési rendszer értékelése; 
Online információkeresés; Referáló lap; Tájékoz
tatás -műszaki

A szerző a Sheffieldi Egyetemen végzett 
összehasonlító vizsgálat eredményeiről számol 
be, mely az információkeresés néhány manuális 
és online forrásának értékelését tűzte ki célul a 
műszaki tudományok területén. Két manuális in
dex (az Engineering Index és a Current Technol
ogy Index) teljesítményét veti össze három meg
felelő adatbáziséval (COMPENDEX, NTIS és 
SCISEARCH). Mind az öt forrás esetében a fő 
összehasonlítási szempont a relevancia aránya 
és a pontosság volt. Az online keresés számos 
előnnyel rendelkezik a manuálissal szemben, a 
manuális forrásoknak azonban még sok olyan 
tulajdonságuk van (pl. jó referátumokat közöl
nek), melyek értékessé teszik őket. Mivel 100%- 
os relatív relevancia-arányt és pontosságot le
hetetlen elérni, kompromisszumra kell törekedni 
az adatbázisok kiválasztásánál.

(Autoref.)

95/149
BENOIST, Dominique - LE CROSNIER, Hervé: 
Périodiques et lectures: répondre a l’attente du 
public = B u ll.B ibi.Fr. 39.tom. 1994. 4 .no. 
67-75.p.

Res. angol és német nyelven

Folyóiratok és olvasók: hogyan elégíthetők ki 
a használók elvárásai?

Gépi könyvtári hálózat; Hatékonyság; Időszaki 
kiadvány; Index

A könyvtárosok gyakran nehezen találnak vá
laszt az olvasói kérdésekre, mert nem tudják, hol 
keressék az információt. A legfőbb gondot az ún. 
népszerű magazinok jelentik, mert ezeket ritkán 
dolgozzák fel az adatbázisok. A szerzők ismerte
tik az erről készült francia indexeket és néhány 
amerikai folyóirat-adatbázist, melyek népszerű

magazinok cikkeit is feltárják. A szerzők végül 
bemutatják a Caeni Egyetem könyvtárában ki
dolgozott indexet és mérlegelik ennek könyvtári 
hálózaton történő terjesztésének lehetőségeit.

(Autoref.)

Lásd még 180

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

95/150
WITTE, Rainer F.V.: 40 Jahre Deutsche 
Blinden-Hörbücherei. 40 Jahre im Dienste der 
Blinden und Lesebehinderten = Bibl.für Alle. 
11 .vol. 1994. 4.no. 3-8.p.

40 éves a Német Vakok Hangos Könyvtára. 
40 év a vakok és gyengénlátók szolgálatában

Hangos könyv; Vak könyvtárhasználó

1954 óta működik Marburgban (Hessen tarto
mány) a Német Vakok Hangos könyvtára, ez volt 
az első hangos könyvtár Németországban. Mar
burg után több hasonló intézmény is létrejött az 
egyes német tartományokban, Berlin, Stuttgart, 
München, Köln, Lipcse stb. székhellyel. Közülük 
az esseni 1986-ban financiális okok miatt meg
szűnt.

A marburgi intézmény kezdetben önálló jogi 
társaság volt, anyagi támogatást kapott a Néme
tországi Vakok Szövetségétől és más szerveze
tektől, valamint állami és tartományi támogatást 
is élvezett. 1986-ban önállósága megszűnt, a 
vakok és csökkentlátásúak országos oktatási in
tézményének részlege lett, egyike az ott működő 
médiaellátó egységeknek. Helyi önállóságát 
megtartotta. A vakok hangos könyvvel való ellá
tását az ellátó intézményen belül két másik 
könyvtárral megosztva végzi: a Braille-könyvtár- 
ral (alapítva 1916-ban) és az Aidos-szal (mely a 
tudományos irodalomról gondoskodik.)

A könyvtár ellátóköre Hessen tartományon 
kívül átterjed Németország egészére, sőt az or
szághatáron túli német anyanyelvűekre is. Jelen
leg kb. 6500 használót tartanak számon, napon
ta átlag ezer hangos könyvet postáznak ki. A 
posta nemzetközi megállapodás alapján díjmen
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tesen végzi a szállítást. A kölcsönzés évi mennyi
sége átlagosan 140 ezer hangos könyv kb. 850 
ezer kazettán. Magas a használat során megsé
rült dokumentumok száma is: évente kb. 30 ezer 
kazettát kell javítani vagy pótolni. Az állomány 
közel 8 ezer címből áll, átlagosan 5 példányban, 
A mintegy 40 ezer mű 240 ezer kazettát jelent.

1986 óta a könyvtár, mint a vakok országos 
oktatási intézményének részlege évi 1,500 ezer 
márka juttatásban részesül. (Németországban 
nem szabályozza egységes jogi rendelkezés a 
vakok könyvtári ellátását, mint pl. az USA-ban 
vagy néhány skandináv államban.) Költségvetési 
keretéből a marburgi hangos könyvtár évi új 150 
címet állít elő, ezenkívül kb. 50 új címet átvesz 
más hangos könyvtáraktól. Ehhez jön még há
rom házilag szerkesztett és előállított hangos új
ság: a Sajtótükör, a Marburgi könyvszemle és a 
Fejhallgató című információs kazetta. Több, ere
detileg nyomtatott formában megjelenő folyóira
tot hangzó formában is előállítanak és terjeszte
nek (pl. a Spiegelt.) A hivatásos kiadók hangos 
könyv kazettáiból csak szerény mértékben egé
szítik ki az állományt, mivel a javítási célú kópia
másolásnak ebben az esetben jogi akadályai 
vannak.

Az állománygyarapításnál arra törekednek, 
hogy az irodalom minden területe képviselve le
gyen, de külön hangsúlyt helyeznek a tudomá
nyos és a szakkönyvekre, a marburgi könyvtár
nak ui. kiemelt feladata a vak és gyengénlátó 
tanulókról, egyetemi, főiskolai hallgatókról való 
gondoskodás.

A könyvtár központi katalógust vezet a hoz
záférhető hangos könyvekről, hogy a költséges 
kettős hangfelvétel elkerülhető legyen. A köz
ponti katalógust minden németországi hangos 
könyvtár állományára ki kívánják terjeszteni, je
lenleg 14 intézmény 35 ezer könyvcíme szerepel 
benne, s évente mintegy másfél ezer címmel 
gyarapodik. (Ez a szám impozánsnak látszik, de 
meggondolandó, hogy évente 50 ezer könyveim 
jelenik meg német nyelven.)

A jövőben a könyvtár szeretné szolgáltatásait 
korszerűbb technológiával nyújtani, a CD techni
ka bevezetését tervezik. Korábban ez az eljárás
mód csak speciális gyártási technikával volt le
hetséges és csak tömegméretekben kifizetődő, 
ma már az előállítás illetve másolás kisüzemileg 
és kis példányszám mellett is elképzelhető. A 
hangoskönyv-ellátás szempontjából ez a tech
nológia számos előnnyel járna: jobb minőség, ki

sebb és kevesebb hordozóeszköz, az egyes 
szövegrészek könnyebb visszakereshetősége. 
Jelenleg azonban még többféle technológia 
folytatja konkurenciaharcát a piacon, a verseny 
nem dőlt el, ezért a könyvtár nem kötelezheti el 
magát jelenleg egyik mellett sem. Problémát okoz 
a lejátszókészülékek biztosítása is. Az új tech
nológia bevezetése terén az angol és amerikai 
könyvtárak előbbre tartanak, mint a hullámvölgy
ben levő német hangoskönyvtári szolgáltatás.

(Katsányi Sándor)

95/151
HUNTER, lan: E lectron ic publishing at 
Gateshead Libraries and Arts Service = Man.Inf. 
1.vol. 1994. 10.no. 30-32.p.

A Gateshead Libraries and Arts Service mul
timédia információs rendszereket készít (CD-I 
formában) fogyatékosok számára

CD-I; Multimédia; Testi fogyatékos olvasó

A brit Gateshead Libraries and Arts Service 
(GLAS), sikeresen együttműködve a város sérült 
embereket támogató tanácsával (Gateshead 
Council on Disability) a közelmúltban részt vett 
egy, az egészségügyi minisztérium által finanszí
rozott hároméves programban (National Disability 
Information Project, NDIP), amely 1994 szeptem
berében fejeződött be. A projekt részeként Com
pact Disc Interactive (CD-I) multimédia terméke
ket készítettek fogyatékos használók számára; e 
munkálatok eredményeiről számol be a cikk.

Azért választották a CD-l-t, mert ennek a hor
dozónak a használatához csak egy tv-készülék 
és egy CD-I lejátszó szükséges, vagyis nincs 
szükség mikroszámítógépre, amelyet a sérült 
használók sokkal kevésbé tudnának elérni és 
használni, mint az egészségesek.

A GLAS már rendelkezett multimédia-készí
tési tapasztalattal: HyperCard szoftverrel készí
tették el a HyperTour nevű idegenforgalmi tájé
koztatási szolgáltatást (az erről szóló cikk referá
tumát lásd a 92/087-es tételszámon).

A fogyatékosok számára 1993 februárjában 
adták ki az Into Work -  Employment Opportuni
ties for Disabled People című lemezt a sérült 
emberek munkalehetőségeiről, amely a hasonló 
című könyv anyagát tartalmazza, de a szövegen
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kívül hang és mozgókép, valamint brit jelbeszé
des illusztrációk is segítik a használókat.

A következő termék, a gatesheadi kórházak 
kalauza, A Guide to Gateshead Hospitals címen 
jelent meg. Ezen a lemezen az információk ben- 
gáli, kantoni, angol, hindi, urdu és punjabi nyel
ven, valamint a brit jelbeszéd útján állnak rendel
kezésre.

A GLAS görög és olasz partnerintézmények
kel együtt részt vesz az Európai Unió TIDE 
(Technical Initiative for Disabled and Elderly 
People) programja keretében szervezett ESLI 
(European Sign Language Interactive) nevű pro
jektben is. Három éven belül három lemezt kí
vánnak kiadni: egyet-egyet a résztvevő országok 
számára. A tartalom: digitális videóval támoga
tott képes jelszótár.

1994 áprilisában a Council on Disability egy 
speciális kábeltévé-csatornát is indított a sérült 
használók számára.

Az Európai Unió által finanszírozott REAC
TIVE Telcom nevű projekt keretében a GLAS 
egy nemzetözi konzorcium tagjaként olyan in
teraktív teletext rendszer kifejlesztésén dolgozik, 
amely a távközlési csatornákon közvetített be
széd automatizált felismerésére épül.

A sérültek számára készülő CD-I termékek 
elkészítéséhez elengedhetetlen a normál szöve
gek különféle célzatú átírása. E feladattal kapcso
latban az AIRS (Access to Information and Read
ing Services) szolgáltatásait kell kiemelni. E szol
gálat -  Európa egyetlen beszélő napilapjának a 
kiadásán túlmenően -  a legkülönbözőbb 
dokumentumok hangrögzítését, valamint Braille- 
és öregbetűs formára történő átírását is vállalja.

(Novák István)

95/152
IPPOLDT, Lidia: Wartosci terapeutyczne lektűr 
szkolnych = Poradnik Bibi. 1994. 9.no. 1-3.p.

Az iskolai olvasmányok gyógyászati értékei

Biblioterápia; Gyermek- és ifjúsági olvasók

Az általános és középiskolások -  hazai termi
nológiával élve -  ajánlott és kötelező olvasmá
nyai az “illetékesek” körében általában nem ör
vendenek osztatlan népszerűségnek. A diákok a 
jegyekért való küzdelem sajátos kiegészítő meg

terhelését látják bennük, a pedagógusok pedig 
nem mindig értenek egyet az egyes művek ilye
tén minősítésével. Ezen kívül jelenleg e művek
nek számos televíziós vagy filmes adaptációja 
van, úgyhogy elolvasásuk helyett mind többen 
megnézésük mellett döntenek.

Ám bármilyen is ezeknek az olvasmányoknak 
a fogadtatása és megítélése, azt senki sem ta
gadja, hogy megismerési, didaktikai és nevelési 
értékeik vannak. A cikk szerzője szerint gyógyító 
értékeik sem elhanyagolhatók.

Iménti állítását arra alapozza, hogy a rabeci 
Diabetológiai Kórház kis ápoltjainak körében 
ilyen irányú kísérletet végzett. Ennek lényege az 
volt, hogy az ajánlott és kötelező olvasmányok 
szövegéből olyan részleteket emelt ki, amelyek
nek megvitatása, esetenként “eljátszása” hoz
zásegítette a kísérlet résztvevőit saját állapotuk 
jobb megértéséhez és elviseléséhez, az egész
séges világhoz való viszonyuk rendezéséhez, ál
talában: közérzetük javításához, aminek alapján 
kedvezőbbé váltak gyógyulásuk kilátásai. Mind
ez a kísérletben részt nem vevő kontroll csoport 
jellemzőihez való hasonlítással mutatható ki.

A szerző megnevezte ajánlott és kötelező 
olvasmányok Magyarországon -  a Robinson 
Crusoe kivételével -  ismeretlenek. így a cikkben 
felhozott konkrét példák bemutatásától el kell 
tekinteni.

(Futala Tibor)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Hálózatok, regionális rendszerek

95/153
LEON, R.E.: The world o f Internet: a 
client-server architecture and the new generation 
of information servers = Online CDROM Rev. 
18.vol. 1994. 5.no. 279-283.p. Bibliogr.
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Az Internet világa: a kliens-szerver kapcsolat 
és a szerverek új generációja

Ember-gép kapcsolat; Szabvány; Számítógép
hálózat; Szolgáltatások; Távközlés

Az Internetet az elektronikus globális falu elő
hírnökének szokták nevezni, amely megszüntet
te a kommunikáció távolsági és időbeli korlátáit. 
A televízió és a telefon megjelenéséhez képest 
sokkal jelentősebb és radikálisabb változást oko
zott:

Az Internet előtti idők információs szerveré
nek működését a host-guest metaforával szok
ták leírni: á használó számára a szerver hősi
ként (vendéglátóként) jelenik meg, amelyet a 
párbeszéd létrehozásához fel kell keresnie. A 
használó nem más mint vendég (guest), akinek 
meg kell tanulnia a host nyelvét, és be kell tarta
nia az általa előírt -  ráadásul hostonként eltérő -  
szabályokat, többek között emlékeznie kell a 
keresési útvonalra.

Az Internet előretörésével az információs 
szerverek új generációja jelent meg. A kliens- 
szerver metaforával leírt architektúrának három 
összetevője van: 1. kliens, 2. szerver, 3. magas 
szintű kommunikációs protokoll (vagy parancs
nyelv). A használó itt kliensként jelenik meg, nem 
pedig látogató vendégként, a szervert pedig a 
használók távoli számítógépein futó számos 
kliensprogram el tudja érni. A kliensprogram 
grafikus használói interfésszel rendelkezik, az 
architektúra platformoktól független. A szerver és 
a kliens párbeszéde folyhat interaktívan vagy a 
háttérben. A keresés állapotát és következetes
ségét regisztrálni lehet; a kereséseket, a doku
mentumokat és a dokumentumok kapcsolódásait 
el lehet menteni.

Az információs szervert a cikk olyan infor
mációforrásként értelmezi, amely lekérdezhető 
vagy amelyben böngészni lehet. A jelenlegi leg
ismertebb információs szerverek az Archie, a go
pher, a WAIS és a World Wide Web (WWW 
vagy Web).

Az Archie az anonim ftp-szerverek tar
talmában való keresésre szolgál. Automatikusan 
nyilvántartja a világ anonim ftp-lelőhelyeit és 
azok fájljait. A használók a kereséshez prioritá
sokat adhatnak meg. Az Archie telnettel és e- 
postával is elérhető.

A gopher megosztott információszolgáltatást 
tesz lehetővé. A gopher-szerverek azonosítani 
képesek a különböző típusú dokumentumokat, 
tárolják a lelőhelyükre, a más szerverekhez és 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódásukra vonat
kozó információkat, valamint magukat a doku
mentumokat. A gopher-szerverek a WAlS-szel 
és a Webbel közös interfészt tudnak alkotni. A 
gopherhez könnyen használható kulcsszavas 
keresési segédlet a Veronica. A vele folytatott ke
resés eredménye egy olyan jegyzék, amelynek 
minden tétele egy gopher adatforrásra mutat rá.

A WAIS (Wide Area Information Server) meg
osztott dokumentum-visszakereső rendszer. A 
visszakeresés interaktívan zajlik le. A használó 
természetes nyelven teheti fel keresőkérdését. 
Válaszként a szerver megküldi a megfelelőnek 
talált dokumentumok címeit, relevanciájuk sor
rendjébe rendezve. A kliensprogram az eredmé
nyeket megjeleníti, s a használó kérheti a doku
mentumok teljes szövegét, a címekre kattintva. 
Megjelölhet egyes dokumentumokat, majd újra
futtathatja a keresést -  ez a relevanciára alapuló 
visszacsatolási lehetőség. A WAIS protokollja a 
Z39.50 szabvány bővített változata.

A WWW egy kliens-szerver alapú megosztott 
hipermédia-rendszer. A kliens program böngé
szésre szolgál, lehetővé teszi, hogy a használó a 
világ különböző részein tárolt dokumentumok 
között navigáljon a kapcsolókon keresztül, hely
ben elmentse a dokumentumokat, saját annotá
cióit rögzítse, könyvjelzőket helyezzen el stb. A 
dokumentumok a HTML (HyperText Markup 
Language) nyelvet használják. Átvitelre a szer
ver és a kliens a HTTP (HyperText Transfer Pro
tocol) protokollt használja. Kliens-alkalmazások 
szinte minden platformhoz rendelkezésre állnak. 
A dokumentumokat URL (Universal Resource 
Locator) azonosítja, amely három részre tagoló
dik: a protokoll neve, a host számítógép címe és 
a dokumentum elérési útvonala. Ha valaki egy 
Web szerverrel rendelkező intézménnyel kap
csolatba lép, először az intézmény ún. home 
page-ét (nyitó oldalát) látja meg. A Web-be 
bárhol be lehet lépni, de vannak célszerű belé
pési pontok, pl. a Virtual Library, amelyben tár
gyuk szerint vannak elrendezve az információk. 
Az Interneten többezer Web-szerver van. Az 
üzleti és a kereskedelmi szféra is megjelent (pl. 
az elektronikus vásárlás). A kormányok is hasz
nálják tájékoztatásra és közvéleménykutatásra. 
Jelentős a reklámozási tevékenység is.
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Kísérleti jelleggel a videokonferenciák is fel
bukkantak az Interneten. A használók vagy csak 
veszik az adást, vagy sugározhatnak is (az utób
bihoz videokamera és megfelelő konfiguráció 
szükséges). A Cornell University CU-seeMe pro
gramja mind a vételhez, mind a sugárzáshoz jó 
lehetőségeket kínál. Egyelőre gondot jelent a 
képek és a hang továbbításának időbeni össze
hangolása. A sávszélesség korlátái miatt jelen
leg mindössze a szürke szín nyolc árnyalata 
használható.

(Hegyközi Ilona)

95/154
TRELOAR, Andrew: Architecture for networked 
information: a comparative study of Gopher and 
World-Wide Web = J.Inf.Net. 2.vol. 1994. 1.no. 
23-46.p. Bibliogr. 29 tétel.

Hálózati információk architektúrája: a gopher 
és a World-Wide Web összehasonlítása

File-szervezés -gépi; Információkeresési rend
szer értékelése; Számítógép-hálózat; Szolgál
tatások

A hálózati információ kora

Az elmúlt néhány évben új jelenség bukkant 
fel az információval foglalkozók világában, a 
számítógépes hálózatok fogalma. Ezt az új infor
mációs jelenséget hol cyőerspace-nek, hol Mat- 
rix-nak, de leginkább csak egyszerűen a Háló- 
zat-nak hívják. Az egymással összeköttetésben 
lévő számítógépes hálózatok napjainkra túlnőt
ték az országhatárokat is (WAN -  Wide Area 
Networks) és kiterjednek az egész világra (GAN 
-  Global Area Networks). A “hálózatok hálózata” 
az Internet több mint 20.000 hálózatot kapcsol 
egybe szerte a nagyvilágban.

Az Interneten lévő szolgáltatások egyik alap
vető fogalma a protokoll. Ezekkel a megfelelő 
kommunikációs szabálygyűjteményekkel válik le
hetségessé, hogy a különböző szolgáltatásokat 
(pl. telnet, Gopher, WWW) igénybe vegyék a 
legkülönbözőbb számítógéppel dolgozó felhasz
nálók. A szolgáltatásokat alapvetően két fő rész
re lehet osztani.

-  számítógéppel támogatott kommunikáció 
(CMC -  Computer Mediated Communication) és

-  hálózati információkeresés (NIR -  Net
worked Information Retrieval).

Jelenleg az Interneten felgyorsult fejlődés ta
pasztalható. Robbanásszerű a növekedés a 
csatlakozó felhasználók és a szolgáltatott infor
mációk számát illetően egyaránt. A szolgáltatá
sok körében mind elterjedtebb az ún. kliens- 
szerver technológia. Ez a technológia lehetővé 
teszi, hogy egy szolgáltatást, amelyet a szolgál
tató a saját gépén az ún. szerver programmal 
biztosít, a felhasználó a saját gépére telepített 
ún. kliens programmal vegye igénybe. A kliens- 
szerver technológiához jól megfogalmazott és 
széles körű protokollok szükségesek, ilyenek pl. 
az ftp, telnet, Gopher, Z39.50, HTTP.

A Gopher

A Gopher, mint információs rendszer alap
elve a hierarchikus rendezettség. A felhasználók 
menük és almenük rendszereiben tájékozódva 
érhetik el a Gopher dokurhentumokat. A program 
kliens és szerver részét kifejlesztették a populá
ris operációs rendszerekre mint pl. UNIX, DOS, 
VMS, Windows. A Gopher kliens csak annyi idő
re építi fel a hálózati kapcsolatot, ameddig egy 
adott dokumentumot le nem hív a megfelelő 
szervertől. Az egy menüben szereplő dokumen
tum-tételeket különböző szerverek szolgáltathat
ják. A jelenleg használatos Gopher protokoll do
kumentumként szöveges (ASCII) és bináris fájlo
kat, újabb almenü fájlt, CSŐ telefonkönyv lekér
dezést és telnet hívást tud kezelni.

World-Wide Web

A WWW információ rendező elve a hipertext. 
A különböző szervereken szolgáltatott dokumen
tumokban elhelyezett hipertext kapcsolók men
tén lehet visszakeresni az információkat. A kap
csolók mutathatnak ugyanannak a dokumentum
nak egy másik részére, ugyanazon gép másik 
dokumentumára, de egy más gép dokumentu
maira is, amelyek lehetnek szöveges és grafikus 
dokumentumok (képi- és hangfájlok).

Találhatóak ún. karakteres WWW kliensek, 
mint pl. a LYNX, de egyre elterjedtebbek a Win
dows technikára épülő ún. grafikus kliensek mint 
pl. a MOSAIC, Cello. A WWW komplex protokoll 
leírása alapján a Web kliensekkel nemcsak
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WWW, de Gopher, anonim ftp, Usenet News és 
WAIS szolgáltatásokat is el lehet érni.

A WWW protokollja a HTTP (the Hypertext 
Transfer Protocol) egy általános forrás-címző 
rendszeren, az URL-en (the Uniform Resource 
Locator) alapul.

1994. márciusában az amerikai NSF mérései 
alapén a Web forgalma meghaladta a Gopher ál
tal közvetített információ méretét. Mindkét szol
gáltatás együttes forgalma sem éri el azonban 
még az ftp szolgáltatás forgalmát.

Viták vannak még azonban a két eltérő Inter
net szolgáltatás előnyeiről és hátrányairól. A Go
pher mellett szól, hogy a felhasználók gondolko
dási modellje sokkal inkább hierarchikus. A 
könyvtárakban évezredes hagyománya van a 
hierarchikus feltárásnak. Mindazonáltal ha egy 
tétel nem a megfelelő ágra kerül, a felhasználó
nak nem sok esélye van megtalálni a megfelelő 
információt a Gopher menük mélységében. A 
WWW hipertext eljárása sokkal gazdagabb, 
összetettebb rendezésre képes, mint a Gopher 
strukturált hierarchiája. Sajnos, ebben a gazdag 
információs kapcsolatrendszerben sokkal köny- 
nyebb is eltévedni. A Gopher továbbá jelenleg 
jobb indexelő eljárásokkal rendelkezik (Veronica 
és a Jughead), mint a WWW, bár ez hamarosan 
meg fog változni.

A jövőben valószínűleg mindkét rendszer 
egymás mellett fog létezni. Hosszú távra ugyan 
felelőtlenség tervezni ebben a gyorsan változó 
hálózati világban. Az azonban tapasztalható, 
hogy az információk tartalmuktól függően hol a 
hierarchikus, hol a hipertext rendszerben keres
hetőek vissza hatékonyabban. A kliensek tekin
tetében azonban a WWW kliensek látszanak 
hatékonyabbnak. Ezek a kliensek képesek nem
csak a WWW szerverekkel, hanem a Gopher (és 
egyéb) szerverekkel is kommunikálni és begyűj
teni tőlük az információt, ezért feltehetően széle
sebb körben terjed majd el a használatuk, mint a 
korlátozottabb célú Gopher klienseké.

(Moldován István)

95/155
CHEN, Ching-chih: Information superhighway 
and the Digital Global Library: realities and 
challenges = M icrocomp.Inf.Manage. 11.vol. 
1994. 3.no. 143-155.p. Bibliogr.

Információs szupersztráda és a “digitális 
globális könyvtár” fogalma: realitások és ki
hívások

E lektron ikus könyvtá r; H ozzá fé rhe tőség; 
Prognózis; Számítógép-hálózat

Az utóbbi években a távközlés, a multimédia
eszközök és a digitális információhordozók terü
letén végbement gyors technológiai fejlődés gyö
keresen megváltoztatta az információk előállítá
sának, gyűjtésének, rendszerezésének, közrea
dásának, terjesztésének, megosztásának és 
használatának a módját. Főként ameriakai nagy- 
vállalatok dollármilliárdokat fektetnek be egy, az 
otthonokat is elérő digitális szupersztráda kiépí
tésébe, amely a még meglévő, főleg szervezési 
problémák ellenére előbb-utóbb a potenciális 
szolgáltatók és használók rendelkezésére fog 
állni. Mindez technikailag lehetővé teszi egy 
világméretű, globális, multimédia-információkat 
szolgáltató “könyvtár” létrejöttét. A kérdés csak 
az, hogy a mai könyvtárak készen állnak-e arra, 
hogy digitális formában szolgáltassák állományu
kat egy ilyen hálózat számára?

A nagyvállalatok ugyanis, beleértve a Micro
softot is, olyan hardver- és szoftver-eszközökbe 
fektetnek dollármilliókat, amelyek elsősorban a 
népszerű játék-, ill. szórakoztató célú termékek 
használatát célozzák. Az előrejezések szerint az 
Egyesült Államokban egy-két éven belül már 500 
távközlési csatorna fog szolgálni az ilyen jellegű 
multimédia programok közvetítésére. Fennáll te
hát a veszély, hogy mire a hőn óhajtott infor
mációs szupersztráda megérkezik, már jobban 
fog rá illeni a “szórakoztatási szupersztráda” el
nevezés.

Hogyan készüljenek fel a könyvtárak a globá
lis könyvtár korszakára? íme, néhány követendő 
példa. A New York-i Columbia Egyetem könyv
tára a “Project Janus” keretében egy olyan virtu
ális könyvtár létrehozásán munkálkodik, amelyik
ben több millió dokumentum teljes szövegét és 
képanyagát fogják digitálisan tárolni optikai le
mezeken. Az amerikai Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár 1995. január 1-én bejelentette, hogy a 
könyvtári állomány kiemelt fontosságú formátu
ma az elektronikus információ lesz. A könyvtár e 
formában kívánja terjeszteni a szolgáltatásait, 
mert meg van győződve arról, hogy “a nyomta
tott hordozókra épülő információterjesztés nem
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képes lépést tartani a modern mezőgazdaság 
szükségleteivel.”

A szerző kitér a globális könyvtár megvalósí
tása előtt álló akadályokra is (pl. korlátozó nem
zeti információpolitikák, szabványok hiánya, tele
kommunikációs költségek, nyelvi problémák, 
eltérő könyvtári szokások), majd az információs 
szupersztráda tulajdonságait tárgyalja “A Jó, a 
Rossz és az Elkerülhetetlen” címszó alatt. Akik 
már használják az Internetet, bizonyára tisztában 
vannak a szupersztráda jó oldalaival. A “Rossz” 
oldalán elsősorban a “tartalom” kulcsszóval kife
jezhető probléma áll: túl sok az értéktelen, bal
laszt-információ a hálózaton. Ezzel kapcsolatban 
a következő kérdések merülnek fel:

-  hogyan lehet kiszűrni az értékes informá
ciókat az értéktelenek közül?

-  hogyan tudnak a könyvtárak konkrét, egye
di igényekre irányuló információkat szolgáltatni?

-  hogyan tudnak a komoly, tudományos-ok
tatási információk versenyre kelni a népszerű vi
deojátékokkal?

Egyébként ez az utolsó kérdés, a szórakozta
tó elektronika gigászi méreteket öltő növekedése 
az, amelyet az “Elkerülhetelen” címszó alatt rész
letesebben is kifejt a szerző. Amíg fennáll az a 
tény, hogy egy-egy új videojátékba minimum 1-2 
millió dollárt fektetnek be, addig méltán aggód
nak a könyvtárosok és információs szakemberek 
amiatt, hogy ki fogja hasonló mértékben finan
szírozni a tudományos és oktatási célzatú alkal
mazásokat.

(Novák István)

95/156
TAYLOR, Arlene G.: The information universe: 
will we have chaos or control? = Am.Libr. 25,vol. 
1994. 7.no. 629-632.p. Bibliogr. 7 tétel.

Információs univerzum: sikerül-e rendet te
remteni?

Bibliográfiai számbavétel; Feldolgozó munka; 
Számítógép-hálózat

A számítógépes szakemberek -  öntudatla
nul -  gyakran használnak könyvtári analógiákat 
a hálózatok új fejleményeinek bemutatásakor 
(polcok, katalógus stb.). A könyvtárosok ugyan
akkor úgy érzik, hogy veszélybe került szerepük

az elektronikus információ korszakában. Pedig a 
nyomtatott dokumentumok rendszerezésére az 
utóbbi másfél évszázadban kialakított elvek igen 
jól felhasználhatók az online információforrások 
kezelésében is. A számítógépes szakemberek 
vagy nem ismerik a könyvtári rendezési elveket, 
vagy nem hiszik el, hogy azok az elektronikus 
adatokra is jól alkalmazhatók. Talán ennek okai 
a terminológiában is keresendők. A hagyomá
nyos könyvtári kifejezések nem alkalmazhatók 
az online környezetben. Vegyük csak a bibliog
ráfiai ellenőrzést. A “biblio” előtag a könyvre utal. 
Most már azonban nem könyvekről, hanem a 
szó legszélesebb értelmében vett információhor
dozókról van szó. Ezért aztán ideje, hogy infor
mációszervezésről beszéljünk. Ez a következő
ket foglalja magában:

1. Valamennyi típusú információhordozó 
(nyomtatott és egyéb) létének és azonosító je
gyeinek nyilvántartásba vételét azok létrejötte
kor.

2. Ezek szisztematikus beszerzését a könyv
tárak, levéltárak, archív Internet kommunikációs 
fájlok és más letéti helyek számára. -  Korábban 
ezek tárolása a számítóközpontok feladata volt. 
A számítógép-hálózatokban el kell dönteni, mi 
legyen online hozzáférhető és mi kerüljön archí
vumba, s az utóbbi kategóriából mi érdemes a 
tartós megőrzésre.

3. Név, cím, tárgy és más egyéb hasznos 
szempontok szerinti hozzáférés biztosítását az 
információhordozókhoz. -  Az Interneten egyelő
re nem áll rendelkezésre katalógus- vagy index
szerű kifinomult keresési eszköz. A kulcsszavas 
keresési lehetőség többé-kevésbé kielégítő. Az 
állományok növekedésével felmerül, hogyan le
het majd tájékozódni a lelőhelyekről. -  Bármine
mű egységesítés és a keresés-megjelenítés 
kialakítása nem megy automatikusan, feltétlenül 
emberi beavatkozásra van hozzá szükség.

4. Az információs csomagok lelőhelyének 
megállapítását. -  Egyre többen tudják, hogy az 
Interneten online dokumentumok férhetők hozzá, 
ezért szükség lesz arra, hogy az ftp-archívumok 
Internet-címei rendelkezésre álljanak. Közeleg 
az idő, amikor az elektronikus úton feladott ké
résre elektronikus úton szolgáltatják majd a do
kumentumokat.

A könyvtárosok mind a négy feladat ellátásá
hoz értenek, abban tapasztalatokkal rendelkez
nek. Elmondható róluk, hogy információszerve
zési szakemberek, és mindig is azok voltak.
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A jövőben olyan tájékoztató szakemberekre 
lesz szükség, akiket a használók telefonon vagy 
e-postán el tudnak érni, akik értik az Internet és 
egyéb online információforrások struktúráját, és 
segítenek a használóknak megkeresni, amire 
azoknak szükségük van.

Ugyanez áll a gyűjteményfejlesztésre is. Az 
online dokumentumok beszerzése az internet 
különböző forrásaiból hasonló készségeket igé
nyel, mint amilyenekkel a gyarapító könyvtáro
sok rendelkeznek.

A vezetőknek azért kell jártasságot szerezni
ük az információszervezésben, hogy megalapo
zott döntéseket tudjanak hozni az információ- 
technológiával kapcsolatos kérdésekben. Ha 
ugyanis az információszervezés rovására taka
rékoskodnak, a könyvtárakat az információs te
rület peremére szorítják.

(Hegyközi Ilona)

95/157
HESELTINE, Richard: A critical appraisal of the 
role of global network in the transformation of 
higher education = Alexandria. 6.vol. 1994. 3.no. 
159-171 .p. Bibliogr.

A globális hálózatok szerepe a felsőoktatás 
átalakulásában

Didaktika -felsőoktatási; Egyetemi hallgató; Infor
mációtechnológia; Oktatás információellátása; 
Számítógép-hálózat

Az Egyesült Királyságban a 90-es évek első 
felében három vizsgálat is folyt az egyetemi 
könyvtári ellátás helyzetéről, köztük volt a Follett 
Report is. Mindhárom hangsúlyozta a hálózatok 
szerepét az információellátásban és felhívta a 
figyelmet a koordinált, proaktív megközelítés 
fontosságára. Az, hogy a hálózatok a változáso
kat maguk mozdítanák elő, veszélyes tévedés -  
nem mások, mint segítő technológia. Igen fon
tos, hogy tisztában legyünk vele, milyen célok ér
dekében használható fel az Internet, különösen 
azzal, hogyan kapcsolódik a változásban lévő 
felsőoktatáshoz. Az elektronikus vagy virtuális 
könyvtárat, amelyhez az “állomány helyett hoz
záférés” koncepciója is társul, sokszor úgy mu
tatják be, mint amely megoldja az egyetemi 
könyvtárak gondjait (finanszírozás, növekvő hall

gatói létszám, minőségbiztosítás). A legfonto
sabb kihívás azonban nem az információs szu
persztráda létrehozása, hanem a felsőoktatás 
átalakítása. A kutatást támogató információs 
rendszerek továbbfejlesztéséhez a technológia 
már adott (e-posta, hirdetőtáblák, lehetőség a 
preprintek kicserélésére), de fennáll az a ve
szély, hogy nő a szakadék az információban 
szegények és gazdagok között, és kérdéses a 
nyomtatott folyóirat jövője. Radikális változtatá
sokra van szükség a tulajdonlási szokások és a 
kutatási eredmények számbavétele területén. 
Mindez azt szolgálja, hogy a kiadási ipar csak 
azért részesüljön térítésben, amit ténylegesen 
teljesített, amikor szolgáltatói szerephez jut az 
információ-előállítók által ellenőrzött felsőok
tatási kommunikáció rendszerében. A könyvtáro
sok számára javasolt szerepek (navigálás és in
formációgyűjtés) sikere kétséges; szerepük lehet 
viszont a források felderítésében és a hozzáféré
si segédletek kialakításában (amelyek az okta
tóknak segítenek abban, hogy megismerjék és 
rendelkezésre bocsássák a megfelelő oktatási 
anyagokat), és talán abban is, hogy a használók 
megtanulják, hogyan lehet az információforráso
kat értékelni és köztük kritikusabban válogatni. 
Országos koordinációra és cselekvésre van 
szükség annak érdekében, hogy a releváns, 
színvonalas információs szolgáltatások ténylege
sen elérhetők legyenek a hálózatokon.

(Autoref. alapján)

95/158
BONARIO, Steve - THORNTON, Ann: Library- 
oriented lists and electronic serials = Microcomp. 
Inf.Manage. 11.vol. 1994. 3.no. 209-226.p.

Könyvtári témájú levelező csoportok és elektro
nikus folyóiratok

Elektronikus folyóirat; Elektronikus posta; Könyv
tártudományi tájékoztatás; Számítógép-hálózat

A dokumentum összegyűjti a könyvtári szak
emberek érdeklődésére számot tartó levelező 
csoportokat és elektronikus folyóiratokat. Célja a 
hálózati információforrást használók segítése az
zal, hogy 1. megadja a kiválasztott elektronikus 
levelező csoport és folyóirat nevét és címét; 2.út
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mutatást ad e források hozzáférési módjáról; 3. 
tárgymutatót közöl a forrásokról.

A dokumentum eredetileg Charles Bailey 
(University of Houston Libraries) munkája volt. 
1990-ig ő gondozta, ellenőrizte és publikálta 
időnként. Az eredetihez hasonlóan ez a kiadás is 
közli azoknak a levelező csoportoknak és folyói
ratoknak a nevét és címét, melyek Kotsikonas, 
Thomas vagy más szerver szoftvert alkalmaz
nak. A jegyzék az egyre inkább használt Internet 
címeket tartalmazza a kevésbé használt BITNET 
címek helyett; a BITNET címeket csak akkor 
közli, ha nem áll rendelkezésre Internet cím. 
Ezenkívül fő értéke a tárgymutató, mely a könyv
tárak érdeklődésére számot tartó források gyors 
visszakeresését teszi lehetővé.

(Autoref.)

95/159
MARLOTH, Heinz: Internet - und kein Ende? = 
Bibliothekdienst. 28.vol. 1994. 12.no. 1958-1969.p. 
Biblliogr. 18 tétel.

Az Internet és a német könyvtárak

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat

Az Internetről szóló tudományos munkák a 
mindenkori szaknyelv és sokféle rövidítés is
meretét feltételezik, sok olyan hivatkozást tartal
maznak hazai és külföldi irodalomra, amelyek 
eredetije nem mindig egyszerűen hozzáférhető. 
A gyakorlatias írások egyes részszempontokat 
tárgyalnak, a nagyobb összefüggéseket csak 
vázlatosan említik.

Németországban sok könyvtárosnak okoz 
még nehézséget a számítógépek kezelése. A 
könyvtári rendszereket bonyolultnak tartják, hol
ott a bonyolult rendszerek egy meghatározás 
szerint azok, amelyek fejlesztése több mint 100 
emberévet vett igénybe, és amelyek forráskódja 
több mint 500 ezer jelből áll.

A hálózatok német irodalmából hiányzik a 
könyvtárak által létrehozott és használt hálóza
tok (pl. az OCLC és a Fidonet) alapos ismerteté
se. Az Internetnek azt a hátrányát, hogy nyitott 
hálózat, éppolyan kevéssé emlegetik, mint azt a 
pozitívumát, hogy hardverfüggetlen.

Az irodalomban gyakran tisztázatlan fogal
makkal operálnak és összekeverik a célokat az

eredményekkel. Túl sokat emlegetik az amerikai 
információs szupersztrádát, és említést sem 
tesznek az európai törekvésekről, amelyeket a 
Bangemann-jelentés foglal össze.

A szerző az alapfogalmakat és a speciális 
németországi problémákat foglalja össze a kö
vetkezőképpen:

Az Internet a világ legnagyobb TCP/IP alapú, 
kliens-szerver architektúrájú hálózati rendszere. 
1981-ben 213 Internet host működött -  1994. 
januárjában már 2.217.000. Németországban a 
könyvtárgépesítés nem kielégítő szintje miatt 
még nem tudják kihasználni az Internet lehető
ségeit. Vitathatatlan az az előnye, hogy a kere
sést, a nyilvántartást, a megrendelést és a doku
mentumszolgáltatást, valamint a távoli adatbázi
sok gyarapítási és katalogizálási célú használa
tát egyaránt lehetővé teszi. Fel kell azonban 
hívni a figyelmet arra, hogy mindig csak az 
adatállományok részei hozzáférhetőek, és min
den szakterületen speciális ismeretekre van 
szükség ezek lekérdezéséhez. Az Internet- 
csatlakozáshoz a kis könyvtárakban nincsenek 
meg az adottságok (hardver, szoftver, hálózati 
kapcsolat). Maga a csatlakozás és az Internet 
használata egyelőre ingyenes, de a hálózat díjai 
országonként eltérőek. Jelenleg ez kizárólag a 
kutatók, az egyetemi és főiskolai hallgatók és a 
helyi hálózat révén Internet-kapcsolattal ren
delkező intézmények munkatársainak nem jelent 
pénzügyi problémát. A csatlakozás létrejötte 
után jelentős képzési ráfordításra van szükség. 
Az Internet használóinak ugyanis nem áll rendel
kezésre help desk vagy hotline.

Az Interneten elérhető német könyvtárakról 
nincs megfelelő tájékoztatás a szakirodalomban. 
Hiányzik az útmutatás azokról az intézményekről 
is, amelyekkel Internet-kérdésekben konzultálni 
lehetne, illetve az egyéb hálózati szolgáltatókról. 
A cikkek szinte mindegyike hallgat a kockázatok
ról, nem hívja fel a figyelmet az adatvédelem és 
a vírusvédelem fontosságára. A német irodalom
ban alig lehet a netikettről (a hálózati etikáról), a 
levelezésben használt betűszavakról és jelekkel 
kifejezett érzelmekről (smiley) olvasni. További 
problémák: a hozzáférés nincs szabályozva, az 
ember-gép kommunikációt a szolgáltató szabá
lyozza, rendezetlenek a teljes szövegek elektro
nikus továbbításának szerzői jogi kérdései.

A könyvtárak döntik el, csatlakoznak-e az In
ternethez, előtte azonban érdemes lenne végig
gondolni, hogy ezt megelőzően nem lenne-e
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gazdaságosabb és célszerűbb egy, majdan az 
európai könyvtári hálózatba beépülő német 
hálózatot létrehozni.

(Hegyközi Ilona)

95/160
SKOGMAR, Göran: Information networking in 
the Nordic countries: a Swedish perspective = 
J.Inf.Net. 1.vol. 1994. 2.no. 136-156.p. Bibliogr. 
26 tétel.

Tájékoztatási hálózatok a skandináv orszá
gokban -svéd  nézőpontból

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -nemzetközi; 
Felsőoktatási intézmény; Számítógép-hálózat

A skandináv országokban az információs 
szektor egyik legdinamikusabban fejlődő része a 
felsőoktatási könyvtárak hálózata. Valamennyi 
ország rendelkezik ilyennel, és közöttük a kb. 
60.000 számítógépet összefogó NORDUNET 
hálózaton keresztül folyik az együttműködés. En
nek operációs központja a stockholmi Royal In
stitute of Technology (KTH), amely egyben az 
Internet és az Ebone regionális központja is.

A felsőoktatási könyvtári hálózatot valamennyi 
országban az jellemzi, hogy szinte az összes fel
sőoktatási intézmény a tagja (izlandon még az 
általános és középiskolák is), elérhetővé teszi az 
országos vagy felsőoktatási intézmények által 
épített központi katalógusokat, lelőhelyjegyzéke
ket és a nemzeti bibliográfiát. Ezt az is segíti, 
hogy a skandináv országokban viszonylag ha
mar kezdtek osztott katalogizálási és bibliográfiai 
rendszereket működtetni.

Az 1972-ben bevezetett svéd LIBRIS az 
egyik első és legnagyobb bibliográfiai rendszer 
Európában, amely 4 millió címet tartalmaz. Leg
főbb erőssége, hogy a svéd felsőoktatási és 
szakkönyvtárak online módon végzik az adat
bevitelt, a feldolgozást. A nyolcvanas években a 
tagkönyvtárak sokféle helyi rendszert hoztak 
létre (Geac, DOBIS/LIBIS, TINLIB stb.), ame
lyeket külön kellett csatlakoztatni a LIBRIS-hez. 
A fejlesztési tervek között szerepel a retrospektív 
konverzió, a SUNET-en át történő kapcsolódás, 
a könyvtárközi kölcsönzési rutinok és intelligens 
interfészek fejlesztése, új adatbázisok építése, il
letve a LIBRIS átalakítása sokoldalú információs

rendszerré, amelyet nem csak könyvtárak, 
hanem bármely végfelhasználó igénybe vehet.

Dániában a nagyszabású DANBIB projekt 
keretében egyesíteni akarják az összes bibliog
ráfiai forrást (a felsőoktatási könyvtárak ALBA/ 
SAMKAT rendszerét és a közművelődési könyv
tárak BASIS rendszerét) egy UNIX alapú osztott 
rendszer keretei között. A norvég BIBSYS har
madik verziója készül, amely kliens-szerver tech
nológiára és osztott adatfeldolgozásra épül. A 
rendszer alkalmas ügyviteli feladatok ellátására 
is. A finn LINNEA rendszer jelentős fejlesztésen 
megy keresztül.

A skandináv SR-Net program keretében 
megkísérlik az Európai Unió által javasolt SR 
(Search and Retrieve, ISO 10162-63) protokollt 
alkalmazni a bibliográfiai rendszerekben, ami le
hetővé tenné a különböző információkereső 
rendszerek összekapcsolását, és szétválasztaná 
az adatbázisokat és a használói interfészeket, 
ezáltal jelentős lépést hozna a valóban nyitott 
rendszerek irányába.

Az IAN! (Intelligent Access to Nordic Informa
tion -  Intelligens Hozzáférés a Skandináv Infor
mációhoz) program célja intelligens, PC-alapú 
interfész kifejlesztése a skandináv bibliográfiai 
hálózatokhoz és a nemzetközi adatközpontok
hoz.

A könyvtári automatizálás és az információs 
hálózatok építése terén jelentkező nemzetközi 
trendek a skandináv országokban is érvényesül
nek. A kilencvenes években a nyitott és osztott 
rendszerek ideje jött el, nagysebességű hálóza
tokkal, szabványosítással és grafikus használói 
interfészekkel. A központi bibliográfiai szolgálta
tások szerepe -  a várakozásokkal ellentétben -  
nőtt a helyi hálózatok elterjedésével. Szaporod
tak a tájékoztató és teljes szövegű adatbázisok, 
amelyeket a könyvtárosok és a végfelhasználók 
egyaránt igénybe vesznek. A norvég nemzeti 
könyvtári szolgálat is számos speciális adatbá
zist fejleszt, videotex interfészt biztosít, és több 
helyen készül CD-ROM a nemzeti bibliográfiák
ról.

Az északi országok jelentős szerepet játsza
nak az európai felőoktatási hálózatokban és ma
guk is használói ezeknek. A legtöbb OPAC kap
csolódik a NORDUNET-hez, illetve az Internet
hez. Az SR programban pedig az a határozott tö
rekvés testesül meg, hogy a skandináv nemzeti 
bibliográfiai szolgáltatásokat egyetlen rendszer
be foglalják.
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Az elektronikus kiadás eddig nem öltött nagy 
méreteket a skandináv országokban. Rendelke
zésre állnak viszont a kereskedelmi fogalomban 
újságok elektronikus változatai és számos CD- 
ROM termék (szótárak, enciklopédiák, nemzeti 
bibliográfiák, központi katalógusok és lelőhely- 
jegyzékek).

A könyvtárközi kölcsönzési kéréseket már ré
gen online módon továbbítják, magukat a doku
mentumokat azonban rendszerint a hagyomá
nyos úton juttatják el, mert az ígéretes kísérletek 
ellenére a távmásolás még mindig túlságosan 
drága, a szkennelés pedig túl lassú. Nagy remé
nyeket fűznek a Pica RAPDOC programjához.

A helyi és országos hálózatok összekapcso
lása, a PC forradalom, a kliens-szerver technoló
gia és az új protokoll szabványok alkalmazása a 
fejlődés új szakaszát nyitotta meg a skandináv 
országokban, melynek végső célja az, hogy áz 
adatátviteli hálózatokat ugyanolyan könnyű le
gyen használni, mint a közönséges telefont. Ezt 
segíti az olyan információkeresési szabványok 
alkalmazása, mint a Z39.50, az ST és az SQL, 
amelyek -  a használói interfészek fejlődésével -  
lehetővé teszik, hogy egyre több adatbázis le
gyen elérhető egy helyi munkaállomásról. Az 
egyre gazdagodó rendszerben a kereskedelmi 
szolgáltatásoknak is meglesz a szerepük.

Az információs infrastruktúra fejlesztésében 
és az információs politika alakításában a keres
kedelmi cégek mellett a könyvtáraknak is aktív 
szerepet kell vállalniuk. Az északi államokban 
hiányzik a könyvtárak és más információs szol
gáltatások közötti összhangot, az információs 
politikát kialakító szervezet.

(Orbán Éva)

95/161
KLUGKIST, Alex: The “Open Library Network”: 
Pica and SURFnet = J.Inf.Net. I.vol. 1993. 1,no. 
53-64.p.

A “Nyílt Könyvtári Hálózat”: a Pica és a 
SURFnet együttműködése

Együttm űködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat

1969-ben a holland Királyi Könyvtár és öt 
egyetemi könyvtár együttműködési megállapo
dást kötött, amelyhez a későbbiekben más tudo

mányos, szak- és közkönyvtárak is csatlakoztak. 
1985-ben hozták létre Pica néven a könyvtárak 
automatizálását segítő alapítványt.

Az osztott katalogizálásra szolgáló központi 
adatbázisba más országok nemzeti bibliográfiáit 
is betöltötték. Az esetek 80%-ában nem kell ka
talogizálni a műveket: 20%-ukat át tudják venni a 
betöltött nemzeti bibliográfiákból, 40%-ot más 
könyvtárak már katalogizáltak, 20%-nál a ko
rábbi kiadás leírását lehet felhasználni. Az adat
bázist több mint 100 könyvtár használja, naponta 
125 ezer tranzakcióra kerül sor.( Az egyetemi 
könyvtárak kialakítottak egy tárgyi feltáró rend
szert, amely egy átfogó (kb. 2000 kódot tartal
mazó) osztályozási rendszerből és tárgyszavak
ból áll. Ez szolgál majd a gyűjtőkörök egyezteté
sére is.) Az adatbázis a belföldi könyvtárközi köl
csönzés alapja is egyben. A Picán keresztül 
kapcsolódni lehet a British Library Dokumentum- 
szolgáltató Központjának rendszeréhez; és fo
lyamatban van az összeköttetés kialakítása más 
rendszerekkel (LASER, SUNIST, BRZN).

A Pica különböző adatbázisokat szolgáltat is: 
a holland szürke irodalom (GLIN), az audiovizuá
lis anyagok, a holland folyóiratok cikkeinek adat
bázisát (DOTA), valamint a kiadói adatbázist 
(NESTOR). Ezekhez kb. 200 intézmény tud jel
szóval hozzáférni.

A helyi rendszerek számára először a gyara
pítási modult dolgozták ki 1983-ban, majd 1984- 
ben a kölcsönzési és az OPAC modult. A könyv
tárak az OPAC-ban különböző helyi fájlokat is 
hozzáférhetővé tehetnek (pl. közérdekű informá
ciókat). A helyi rendszereket 20 könyvtár, köztük 
8 egyetemi használja.

A Pica saját hálózatot tart fenn, a posta 
DATAnet szolgáltatása és a SURFnet kutatási 
hálózat révén. Sikeresen kapcsolódik más könyv
tári rendszerekhez (a rotterdami városi könyvtár 
ALS rendszeréhez és az utrechti egyetem GEAC 
rendszeréhez). Számos nemzetközi projectben 
vesz részt (ISO, EDIFACT, EDILIBE stb.).

Az új verziók már tekintetbe vették a hálózati 
infrastruktúra lehetőségeit: a Nyílt Könyvtári Há
lózat (OBN) program keretében (1990-től) bővítik 
az OPAC lehetőségeit (OPAC3). A virtuális ter
minál protokoll segítségével a felhasználók elér
hetik mások OPAC-jait is egy menüből. Jelenleg 
csak keresésre van mód, hamarosan kölcsönöz
ni is lehet majd. A Pica elektronikus levelező 
rendszerét beépítik a SURF-mail levelező rend
szerébe.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A PC-ket speciális könyvtári szoftverrel ún. 
intelligens bibliográfiai munkaállomásokká alakít
ják át. A könyvtárosok rendelkezésére állnak 
mind a központi (katalogizálás és könyvtárközi 
kölcsönzés, online keresés), mind a helyi Pica 
funkciók (gyarapítás, kölcsönzés, OPAC). Az 
OPAC-ba bekerülnek egyrészt a központi Pica 
adatbázis rekordjai, másrészt közvetlen bevitellel 
a helyi érdeklődésre számot tartó adatok. Az 
OPAC menürendszerű, de az országos és a he
lyi könyvtári funkciókat az arra jogosultsággal 
bíró könyvtárosok parancsmódban is használ
hatják.

A nyílt rendszer létrehozása egyeztetéseket 
tett szükségessé. Elhatározták például, hogy 
minden könyvtár maga ad jogosítványokat saját 
használóinak arra nézve, hogy ki milyen szolgál
tatást vehet igénybe. Általában megkülönbözte
tik az egyetemi és a nem egyetemi használókat, 
és törekednek azonos szolgáltatások nyújtására. 
A nem regisztrált használók csak a referensz- 
szolgáltatásokat vehetik igénybe. A térítések te
rén a kölcsönös elszámolást tűzték ki célul. 
Hogy mennyit hárítanak át a használókra, az a 
helyi döntéstől függ.

A nyílt rendszer szolgáltatásairól egy tarta
lomjegyzék tájékoztat majd, ez áttekinti és ismer
teti az elérhető katalógusokat és adatbázisokat, 
a tárgy szerinti válogatást is segítve.

A RAPDOC program keretében a Pica tag
könyvtárak felosztják egymás között a könyvtár- 
közi kölcsönzésben leggyakrabban kért 7500 fo
lyóiratot. A cikkek bibliográfiai rekordjaiból egy 
adatbázist hoznak létre, amelyet betöltenek a 
Pica központi adatbázisába. Az egyes könyvtá
rak kötelezik magukat az előfizetés fenntartására 
és a cikkmásolatok 24 órán belüli szolgáltatásá
ra (xeroxban, faxon, de lehetőleg digitalizált ké
pek megküldésével e-posta útján).

1993-ban a német Alsó-Szászország és 
Sachsen-Anhalt tartomány, valamint a Deutsche 
Bibliothek frankfurti, lipcsei és berlini részlege is 
üzembe helyezte a Pica központi és helyi rend
szereit. Az OBN tehát az országhatárokat is 
átlépte. Fontos lépést jelent ez az európai egy
ség megteremtésében a könyvtári és tájékozta
tási területen.

(Hegyközi Ilona)

95/162
VAN DER WERF, Titia: InfoServices: 
cooperation between the national research 
network service and the National Library in the 
Netherlands = J.Inf.Net. 2.vol. 1994. 1.no. 
13-22.P.

A holland országos kutatási hálózat és a 
nemzeti könyvtár együttműködésén alapuló 
szolgáltatás: az “InfoServices”

Együttműködés -belföldi; Kutatás információellá
tása; Nemzeti könyvtár; Számítógép-hálózat

A cikk a SURFnet (a holland kutatási hálózat 
szervezete) és a Királyi Könyvtár közös erőfeszí
tését írja le a holland országos hálózati infor
mációszolgáltatás (InfoServices) megteremtésé
re. Kiemelten foglakozik a két szervezet közötti 
együttműködés módjával, különös tekintettel a 
különböző háttérből adódó lehetőségekre és az 
eddigi kudarcokra. Bemutatja az InfoServices 
program létrejöttének körülményeit, a szerver 
megtervezését és felépítését, és mérlegeli a 
hálózati források katalogizálásának, osztályozá
sának és rendszerbe szervezésének lehetősé
geit. Egy évvel a program indulása után megál
lapítható, hogy a SURFnet és a nemzeti könyv
tár együttműködése sikeres volt, szerződésüket 
további egy évre meghosszabbították. Mindket
ten kölcsönösen elismerték egymás szakértel
mét: a nemzeti könyvtárét a tájékoztatás, a 
SURFnetét a hálózati technika területén.

(Autoref.)

Lásd még 124, 145, 147, 170, 188, 191

Természettudományi és műszaki tájékoztatás

Lásd 148
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Társadalomtudományi tájékoztatás

95/163
BABYNIN, i.V. - KRETOV, V.S.: Osnovnye 

•napravleniá avtom atizacii informacionno- 
analiticeskoj deátel’nosti MID RF. = Naucn.Teh. 
Inf. 1 .ser. 1994. 6.no. 12-17.p.

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
umában folyó információelemző munka auto
matizálásának alapvető irányai

Számítógépesítés; Tájékoztatás -közigazgatási; 
Tájékoztatás -politikai

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
uma rendkívül bonyolult feladatrendszerrel (dip
lomáciai, konzuli, személyzeti, irányítási-koordi
nációs és gazdasági feladatokkal) jellemezhető, 
és bonyolult szervezetet (központi apparátust, 
külföldi képviseleteket és háttérszervezeteket) 
működtető intézmény. Ennek megfelelően infor
mációs központjára is számos, korántsem egy
szerű feladat hárul. E feladatoknak azonban 
csak akkor tud -  a kor diktálta és a legfejlettebb 
nyugati államokban elért színvonalnak megfele
lően -  eleget tenni, ha számítógépesítettsége és 
telekommunikációs ellátottsága semmiben sem 
marad el a kor és a legfejlettebb nyugati államok 
színvonalától.

Az informatizálási rendszerterv a célok meg
határozásából indul ki (külpolitikai, szociális
gazdasági, szervezési-technikai célok), és a 
következő elvek érvényesítését teszi kötelezővé: 
rendszerszerű megközelítés, a feladatok és az 
eszközök összhangja, igazodás a nemzetközi 
szabványokhoz, a költségvetési és egyéb forrá
sok vegyes igénybevétele a megvalósítás köz
ben, a továbbfejlesztés lehetőségeinek biztosítá
sa. Az ekként kialakított tervből adódnak a külön
féle jellegű megvalósítási, informatikai, szervezé
si és irányítási, költségvetési és elemzési, 
funkcionális feladatok.

A rendszer funkcionális struktúrája a követke
ző: a központi apparátus és a külföldi képvisele
tek alrendszerei, az adatátvitel minisztériumon 
belüli rendszere, a részben nyilvános adatbázi
sok, információkommutációs központ, rendszer- 
irányító központ.

A megvalósítás közben számos elvi követel
ménynek kell eleget tenni. Ezek betartása teszi 
lehetővé, hogy már a megvalósított részletek 
működése is pozitív eredményekre vezessen.

A rendszerből 1993 és 1994 között a diplo
maták automatizált munkahelyei, valamint a köz
ponti apparátus és néhány külföldi intézmény 
főosztályainak, szolgálatainak és igazgatóságai
nak lokális hálózatai valósultak meg.

Az eddig megtervezett rendszer egészének 
megvalósítása 1995 és 1996 között megy majd 
végbe. Ezt követően a szakértő rendszerek rea
lizálása kerül napirendre.

(Futala Tibor)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 158

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

95/164
KARTASOV, N.: Magiá zapadnyh terminov i 
rossijskie realii = B ib lio téka. 1994. 11.no.
16-20.p.

A nyugati terminológia mágiája és az orosz 
realitások

Állami irányítás; Terminológia; Vezetés

A cikknek mindössze annyi köze van a nyu
gati szakkifejezésekhez, hogy elítéli azok túlzó,
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gyakorta inadekvát használatát. Ehelyett az 
Oroszországi Föderáció könyvtári rendszerének 
irányítási problémáival foglalkozik (miközben 
hangsúlyozza, hogy az irányítás átfogóbb foga
lom, mint a menedzsment, mivel keretében ko
rántsem csak gazdasági vonatkozású folyama
tokról van szó, hanem az emberi tevékenység 
másféle vonatkozásairól is).

A szerző a következőkből indul ki: “Ahhoz, 
hogy a könyvtárak a bennük rejlő lehetőségeket 
valóra tudják váltani, alapvetően meg kell változ
tatnunk az irányító munkáról alkotott nézetein
ket. Ui. az irányító munka az, amelyben a könyv
tárügy hatalmas, sok tekintetben kellően nem 
becsült tartalékai rejlenek. Az irányítás nem más, 
mint a különféle szintű objektumokra és típusok
ra (a könyvtárügyre, a hálózatra, az egyes 
könyvtárakra, a könyvtárközi kapcsolatokra) 
gyakorolt megszakítatlan, célirányos, objektiven 
megalapozott ráhatás a végeredmény, azaz az 
információs szükségletek kielégítése érdeké
ben.”

Ezt követően a szerző a három (központi, 
ágazati és területi) szintű irányítás elvi és gya
korlati jellegű “miheztartásait” veszi sorra. így 
esik discussió alá a könyvtárak összességének 
egymástól és a bennük bekövetkezett változá
soktól való függése, másként szólva dinamikus 
rendszer volta, amit az irányításnak igencsak 
figyelembe kell vennie, és oda hatnia, hogy a 
könyvtárak körében növekedjék a könyvtárügy
ből való “kiugrási szándékokkal” szembeni el
lenállás képessége. Nem kevésbé fontos, hogy 
az irányítás valamennyi szintje tisztában legyen 
a könyvtárakra gyakorolt környezeti hatások, il
letve a belső tehetetlenségi erők mibenlétével és 
erejével is.

A problémák megoldásához ki kell munkálni a 
könyvtárpolitika tudományosan megalapozott és 
reális változatát, illetve annak mind stratégiai 
(távlati), mind “napirendi” (gyakorlatias) össze
tevőjét. E részletesen tagolt dokumentumban az 
irányítás mindhárom szintjének elvszerűen kell a 
feladatokon osztoznia. Különösen az ágazati és 
a területi irányítás munkamegosztásának elvsze
rűségére kell ügyelni, minthogy e két irányítási 
szinten könnyen felüti a fejét az elzárkózás, az 
egymásról tudomást sem vevés vagy éppen az 
elvtelen versengés ördöge.

(Futala Tibor)

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

95/165
LAPELERIE, Francois: L’évaluation d ’une 
bibliothéque par la méthode de Kantor = Bull. 
Bibl.Fr. 39.tom. 1994. 4.no. 55-66.p. Bibliogr. 45 tétel.

Rés. angol és német nyelven

Könyvtárak teljesítményének értékelése Kan
ton módszerével

Állományelemzés; Hatékonyság; Hozzáférhetőség

1976-ban Paul B. Kantor egy egyszerű és ol
csó módszert talált ki a könyvtárak értékelésére. 
Ez a könyvtárhasználók véleményének megkér
dezésén alapul és célja annak kiderítése, hogy a 
keresett könyvek miért nem állnak rendelkezés
re. A módszert később folyóiratok vizsgálatánál 
is alkalmazták. Kantor négy fő okot talált, ami 
miatt az olvasók nem juthatnak hozzá a kért iro
dalomhoz, s ezeket diagramban ábrázolta. A 
négy ok tanulmányozása során értékelhetővé 
válik a könyvtár megfelelő osztályainak a teljesít
ménye. A szerző végül a könyvtári munkafolya
matok és munkamódszerek javításának lehető
ségeivel foglalkozik.

(Autoref.)

95/166
WOJCIECHOWSKI, Jacek: Strukturalne modyfi- 
kacje = Bibliotekarz. 1994. 10.no. 8-11.p.

Strukturális módosítások

Munkaszervezet

A legtöbb könyvtár funkcionális struktúrában 
működik, azaz a munka a fő folyamatok szerint 
tagolt szervezetben megy végbe. Tehát más és 
más szervezeti egységben folyik a gyarapítás, a 
feldolgozás, az olvasószolgálat stb. Esetenként 
az alapvető szervezeti egységek tovább differen
ciálódnak (olvasótermi és kölcsönző szolgálatra 
például). Ez a szervezet legfeljebb másféle -  
kiegészítésként alkalmazott -  strukturális meg

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 363



oldásokkal életképes, bár e másféle megoldások 
egyikét-másikát pusztán a kényszer szüli. Ilyen 
-  többek között -  a területi szegmentáció, ami
kor a könyvtár “nem fér be” egyetlen épületbe, a 
hordozó szerinti feldolgozási, illetve olvasószol
gálati differenciálás, amely a technológiai diffe
renciálással mutat rokonságot. Bizonyos határok 
között célszerű a használók szerinti szolgálat
megosztás (gyerekek számára: igen, az ifjúság 
számára: nem). Az ügyesen alkalmazott (túlzá
sokba és elhatárolásokba nem vitt) tartalmi tago
lás látszik a legkívánatosabbnak.

Nyugaton manapság az általános és tartalmi
lag tagolt struktúra olyan elegyére törekszenek, 
amelyben nincs hordozók szerinti, sem haszná
lat szerinti tagolódás. A területi szegmentációt 
közművelődési könyvtárak esetén bibliobuszos 
szolgáltatással, felsőoktatási könyvtárak esetén 
pedig nagy központi tanulmányi könyvtárakkal 
küszöbölik ki. És persze: a legkorszerűbb tech
nika alkalmazásával.

A tartalmilag szegmentált és mégis egységet 
alkotó könyvtárak személyzetében egyaránt 
szükség van “könyvtáros könyvtárosokra” és 
“szakember könyvtárosokra”, továbbá arra, hogy 
a “szakember könyvtárosok” többféle beosztás
ban (gyarapításban, osztályozásban és főként 
olvasószolgálatban) dolgozzanak.

(Futala Tibor)

Lásd még 136

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/167
NAYLER, Georgina: Chance will be a fine thing 
= Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994.10.no. 550-551 .p.

Nagy-Britannia: hogyan lehetne a szerencse- 
játékok bevételéből támogatni a könyvtárakat?

Alapítvány; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Nagy-Britanniában az országos lottó szeren
csejáték bevételének 25 százalékát fordítják ún. 
“jó ügyek” finanszírozására, pl. a nemzeti örök
ség, a kultúra, a művészetek stb. támogatására. 
Ezt az összeget eleinte évi 70 millió fontra be

csülték, de a legújabb becslések szerint ennek 
tízszerese is lehet, ami azt jelenti, hogy a szét
osztással foglalkozó öt szervezet mindegyikének 
minimum 150 millió font áll majd rendelkezésre. 
A szerző az öt szervezet egyikének, a National 
Heritage Memorial Fund-nak (NHMF) a képvise
letében ismerteti a hozzájuk benyújtandó pályá
zatok tárgyköreit és feltételeit.

A szervezet a nemzeti örökség minden terü
letét támogatni kívánja, hozzá tartoznak pl. a 
nagymúltú, történelmi jelentőségű épületek és 
berendezéseik, a műemlékek, a közlekedéstör
ténet, a levéltárak, a képtárak és a könyvtárak. 
Az 1993-as országos szerencsejáték törvény a 
korábbinál nagyobb jogkörrel ruházta fel az 
NHMF-t: támogathatja jelentős gyűjteményeket 
befogadó épületek építését, karbantartását, áté
pítését, a fontos épületekhez, gyűjteményekhez 
való hozzáférhetőség javítását, s olyan tárgyak 
beszerzését, amelyek emelik az illető gyűjte
mény értékét.

Az új épületek és átalakítások kategóriájában 
a befogadott gyűjtemény országos vagy regioná
lis jelentőségén kívül fontos feltétel a nyilvános 
hozzáférhetőség.

A beszerzések alatt szerepelnek a restaurá
lás, a konzerválás, a katalogizálás, a környezet- 
védelem és a biztonság tárgykörei is. Alapvető 
feltétel, hogy csak olyan projektekkel pályázza
nak, amelyeket más, már “bejáratott” állami for
rások nem támogatnak. Az épületek, gyűjtemé
nyek mindennapi üzemeltetésének biztosítása 
sem lehet tárgya a-pályázatnak, csak egyedi, 
nagyszabású programok jöhetnek szóba.

Az NHMF a pályázatok elbírálásához külső 
szakértőket alkalmaz.

(Novák István)

95/168
WIEGAND, Günther: Müssen Bibliotheken Geld 
verdienen? = Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 
12.no. 1931-1934.p.

Kötelesek a könyvtárak pénzt “termelni”?

Feladatkör; Tájékoztatási vállalkozás; Térítéses 
szolgáltatás

A szerző elismeri, hogy az információ egy ré
sze valóban eladható és vásárolható, tehát hoz
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zátartozik a piaci feltételekhez. Vannak azonban 
olyan területek, ahol az információ nem tekinthe
tő árunak, hanem olyan értéknek, melyet a tár
sadalom térítés nélkül köteles tagjai számára 
biztosítani (főként az oktatásügyben, a felsőfokú 
és szakképzésben).

Az elektronikus információ megjelenésével 
feltűntek a piacon az adatbázis-szolgáltató vál
lalatok, információs ügynökök, melyek szolgálta
tásaikat magas áron kínálják. A könyvtárak nem 
versenyezhetnek velük. A könyvtárosok mint hi
vatalnokok és állami alkalmazottak nem azért 
vannak, hogy intézményeik fennmaradását és 
állásaikat biztosítsák. Sokkal inkább az a felada
tuk, hogy az információellátás legmegfelelőbb 
formáját megvalósítsák. Ha eközben a magán- 
gazdaság útjukba áll, nem szabad ellene működ
niük. A könyvtáraknak ott, ahol szolgáltatásaikat 
igénylik, használóra (és költségekre) orientáltan 
kel tevékenykedniük. Ez azt is jelenti, hogy bizo
nyos szolgáltatásokért térítést kérhetnek. Akkor 
azonban vissza kell vonulniuk, ha magánvállal
kozások korábban könyvtári szolgáltatásokkal 
“pénzt keresnek”.

(Autoref.)

95/169
HUBBARD, William J. - O ’BRIEN, J. Patrick: 
Price e lastic ity o f library photocopies: an 
empirical demonstration of the law of demand = 
Collect.Manage. 19.vol. 1994. 1-2.no. 101-109.p. 
Bibliogr.

A könyvtári fénymásolatok árának rugalmas
sága mint a kereslet törvényének konkrét bi
zonyítéka

Gazdaságosság -könyvtárban; Másolatszolgál
tatás; Térítéses szolgáltatás

A kereslet törvénye a közgazdaságtan alap
vető tétele, amely szerint egyenlő egyéb felté
telek esetén egy terméket annál inkább vesznek, 
minél alacsonyabb az ára, és annál kevésbé, 
minél drágább. Ezt a cikk a Jacksonville-i Állami 
Egyetem példáján igazolja, ahol a könyvtár fény- 
másolási szolgáltatásának árát az oldalankénti 
10 centről 5 centre csökkentették. Két év alatt az 
igényelt másolatok száma megkétszereződött az 
árcsökkentés után. Más változó tényezőkre al

kalmazva, mint például a beiratkozások számá
val vagy még egy másológép beállításával kap
csolatban, az árrugalmasság vagy az ár és 
mennyiség fordított aránya teljesen nyilvánvaló 
volt. A használóknak egyértelműen hasznuk 
származik az árcsökkentésből, és az a tény, 
hogy a könyvtárban a másolatszolgáltatással 
foglakozó cég a csökkentett árral is hajandó a 
szerződést megújítani, azt bizonyítja, hogy a 
szolgáltatás továbbra is nyereséges.

(Autoref.)

Lásd még 113, 114, 118, 123, 129, 131, 184

Gépesítési kérdések

95/170
BOYD, John: D isaster recovery plans: the 
Nottinghamshire experience = Man.Inf. I.vo l. 
1994. 7/8.no. 33-35.p.

Elemi kár utáni helyreállítási te n /  N o t t in g 
hamshire megye könyvtáraiban

Elemi károk; Gépi könyvtári hálózat; Közművelő
dési könyvtár

Nottinghamshire Nagy-Britannia egyik legna
gyobb, nem nagyvárosi jellegű közigazgatási 
egysége. A 836 négyzetmérföldön elterülő me
gyének, ahol falusi farmterületek, ipari és bányá
szati övezetek egyaránt megtalálhatók, mind
össze egym illió lakosa van. A könyvtári 
szolgáltatásokról a Szabadidős Szolgáltatások 
Osztálya 80 különböző nagyságú helyi könyvtár 
és 8 mozgókönyvtár útján gondoskodik. Évente 
mintegy egymillió könyvet kölcsönöznek, mely
nek lebonyolítására a korábbi offline rendszer 
helyett ma már online rendszert alkalmaznak. A 
BOOK Plus nevű rendszert felhasználva épül a 
megye gépi könyvtári hálózata, amelybe 1997 
végére a megye összes könyvtára (a 8 
m ozgókönyvtár is) be fog kapcsolódni. Bár
milyen elemi kár esetén már nem tudnának 
manuális rendszerre áttérni, mert ilyen már nem 
létezik. A számítógépes rendszer védelmére 
ezért katasztrófa-elhárítási tervet dolgoztak ki, 
melyhez az IBM Mobil Helyreállítási Szolgálatát
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vették igénybe. A terv első tesztelése 1992-ben, 
a második 1994 augusztusában zajlott. Az ered
mény: a nottinghamshire-i könyvtárak és az IBM 
meggyőződtek arról, hogy a BOOK Plus rend
szer összeomlása esetén három napon belül 
képesek az összes funkciót helyreállítani.

(Autoref. alapján)

Módszertani irányítás

Lásd 126

Marketing, közönségkapcsolatok

95/171
ASHCROFT, Linda S.: Effective press releases 
= Libr.Manage. 15.vol. 1994. 8.no. 24-27.p.

Hogyan tehetik hatékonyabbá propagandáju
kat a sajtóban a könyvtárak?

Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda; Sajtó

A public relations (PR) tevékenység csak ak
kor hatékony, ha előre tervezett, s az intézmény 
stratégiai tervező munkájának része. Mivel a leg
több könytár gazdasági okok miatt nem tud PR 
szakembereket alkalmazni, a könyvtárosoknak 
maguknak kell PR feladatokat is ellátniuk.

Nagy-Britanniában a könyvtári és tájékoztatá
si szolgáltatások gyakran rossz sajtóvisszhangot 
kapnak az országos és helyi lapokban, elég ha 
csak a British Library új épületére gondolunk. A 
lapok sokszor a rossz híreket tartják leginkább 
közlésre alkalmasnak, ezért a jó híreket nagyon 
vonzóan kell “tálalni” a média számára.

A sajtóközlemények manapság leggyorsab
ban és legkönnyebben az asztali kiadványszer
kesztő programok segítségével készíthetők el. A 
közlemény külső követelményei: A/4-es formátu
mú legyen, egy oldalnál ne legyen hosszabb, 
kettes sortávolsággal készüljön jól olvasható be
tűtípussal. Tartalmi követelmények: először is 
tüntessük fel (vastag, nagybetűkkel szedve), 
hogy “Sajtóközlemény”. Közöljük a beküldő in
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tézmény nevét, címét, telefon- és fax számát. A 
közleménynek mindig tömörnek és tárgyszerű
nek kell lennie, dátumnak is kell szerepelnie raj
ta. Ha előzetes információt küldünk, fel kell tün
tetni, hogy meddig nem hozható nyilvánosságra. 
Olyan címet kell választanunk, ami a szerkesztő 
érdeklődését rögtön felkelti. Fontos, hogy ez ne 
legyen több három sornál, de a legjobb, ha a cím 
csak egysoros, vastagbetűs. A hír jellegére kell a 
lehető legérdekesebb módon utalnia.

A közlemény szerkezetében az első bekez
dés kiemelkedő jelentőségű: itt kell közölni, mi 
történik, ki a cselekvő, hol és mikor történik az 
esemény. Ezután kell csak elmondani, miért tör
ténik. Itt lehet elmesélni az egész történetet a té
nyek fontossági sorrendjében. A jó sajtóközle
mény titka, hogy az első bekezdés az egész 
“sztorit” összefoglalja. Sokan ezt félreértve való
ságos tartalmi kivonatot közölnek először, amit 
nem igazán szeretnek a szerkesztők.

A háttér-információknak az utolsó bekezdés
be kell kerülniük, hogy szükség esetén az újság
író kihúzhassa őket. Idézet is szerepelhet a köz
leményben, de kettőnél több ne legyen benne. A 
hivatalos nyelvet, a szenvedő szerkezeteket 
mellőzzük, a beszélt nyelven írjunk, igyekezzünk 
kifejező, vitalitást sugárzó szavakat használni. 
Ha befejeztük mondandónkat, írjuk a következő 
sorba nagybetűkkel, hogy “Vége” . Ezután tün
tessük fel a kapcsolatfelvételre kijelölt személy 
nevét, beosztását és telefonszámát.

Ha van olyan kiegészítő információnk, amit a 
közleményben nem tudunk elmondani, külön pa
píron küldjük el a sajtóközleménnyel egyidejűleg. 
Ha jó minőségű, másutt még nem használt fény
képpel rendelkezünk, szintén csatoljuk, termé
szetesen közölve, mit ábrázol a kép. A fénykép
nek fekete-fehérnek és professzionális minősé
gűnek kell lennie.

A média nem egyforma: más-más jellegűnek 
kell lennie a sajtónak, a televíziónak illetve rádió
nak szánt közleménynek. Jó kapcsolatokat kell 
kiépítenünk a szerkesztőkkel, akiktől közlemé
nyünk nyilvánosságra hozatalát várjuk.

Fontos a jó időzítés: ha túl korán küldjük el 
hírünket, esetleg félreteszik, elfelejtik, ha túl ké
sőn, kevés az esély a publikálásra. Meg kell tud
nunk melyek azok az időszakok, napok, amikor 
kevés a hír (általában a július, augusztus, illetve 
a vasárnap).

A sajtóközlemények írásánál soha nem sza
bad elfelejtenünk, hogy a médiával való kapcso
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latunknak becsületességre és bizalomra kell 
épülnie. Ne akarjunk “gyenge sztorit” eladni, 
mert ez rossz sajtóvisszhangot eredményezhet.

(Feimer Ágnes)

95/172
KALTENBACH, Anita: Besser Profil als 
Leisetreterei. Benutzerorientierte Bibliothek und 
Marketing. Erfahrungen und Gedanken aus der 
Praxis = Bibi.Info. 4.vol. 1994. 11.no. 637-654.p.

Használóra orientált és marketing-szemléletű 
könyvtári munka a gyakorlatban

Igény; Marketing; Public relations; Városi könyvtár

Egy német városi könyvtár (Einbeck, Alsó- 
szászország, 30 ezer lakos) -  mint arról vezetője 
beszámol -  következetesen megvalósította tevé
kenységében a marketing-szemléletet.

A könyvtári munka megszervezését a poten
ciális konkurensek (hasonló igények kielégítői, 
hasonló szolgáltatások nyújtói) elemzése és 
piackutatás vezette be. Az utóbbi kiterjedt a part
nerintézményekre, a “pénzt adókra” (hivatali elöl
járók, pártpolitikusok, hatóságok, szponzorok), a 
konkurens intézményekre, az érdeklődők külön
féle csoportjaira (pl. tanulók, videónézők, mun
kanélküliek), és a tágabb társadalmi környezetre 
(gazdasági trendek, technológia, jogi szabályo
zások, a társadalmi értékrend változásai).

A következő lépés a könyvtár médiaajánlatá
nak, szolgáltatásainak és külső megjelenésének 
elemzése volt, majd az elemzés nyomán optima
lizálási terv készítése.

A média-ajánlat elemzése során megállapí
tották, hogy a könyvállományban az elfogadott 
könyvtári ajánlásokhoz képest nagyobb arány
ban szerepelnek az ismeretközlő művek (50% az 
ajánlott 40% helyett), s ugyancsak túlreprezen
táltak az irodalom klasszikusai, viszont alulrep
rezentált a szórakoztató irodalom, a bestseller 
irodalom. A könyvtár nem rendelkezett AV médi
umokkal, és a tájékoztatás eszköze is túlnyomó- 
részt a könyv volt, ami szintén nem felel meg a 
korszerű polgári tájékozódási igényeknek.

A szolgáltatások terén a helyzetelemzés azt 
mutatta, hogy nagyobb igény lenne a helyi tájé
kozódási igények korszerű eszközökkel, számí
tógépes adatbázissal való kielégítésére. Erre a

könyvtárnak a korábbinál nagyobb kapacitást 
kell fordítania. Igénybe kell venni és közvetíteni 
a központi szolgáltatásokat is.

A könyvtárhasználat “árát”, vagyis az igény- 
bevételt gátló tényezőket vizsgálva megállapítot
ták, hogy elsősorban nem a könyvtárhasználati 
költségek és nem is a szükséges időráfordítás, 
hanem a “pszichikai ráfordítás” (a küszöbfélelem 
leküzdése) csökkentik az igénybevételt. A könyv
tárhasználat árát is minimalizálni akarják, azon 
belül elsősorban a pszichikai ráfordítást, ezért 
bevezették a “hármas tagolású könyvtár” olvasó
barát rendszerét, melyben az “olvasóközeli öve
zet” küszöbfélelem nélkül vehető igénybe.

A célok elérésére szolgáló eszközök közül 
különösen fontosnak tartják a kommunikációt, s 
azon belül a PR tevékenységet. Ennek formái: 
rendezvények, kiállítások, kirakat, jelenlét a mé
diákban (kb. hetente egyszer szerepel a könyv
tár a heiyi sajtóban.)

A marketing-szemléletű könyvtárosi tevé
kenység kibontakozásának egyik legnagyobb 
akadálya -  véli befejezésül beszámolójában a 
könyvtárvezető -  az az tény, hogy a könyvtáro
sok, különösen a könyvtári asszisztensek sem 
anyagilag, sem előmenetelükben nincsenek e te
vékenységben érdekeltté téve.

(Katsányi Sándor)

95/173
MANFRON, Anna: La b ib lio teca si mostra: 
problemi dell’esibire libri = Boll.AIB. 34.vol. 1994. 
3.no. 291-300.p. Bibliogr. a jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A könyvtár megmutatkozik. A könyvkiállítás 
problémái

Könyvkiállítás; Könyvtárpropaganda

Az 1980-as évektől növekszik a társadalom
ban a “kultúrszomj” , kielégítésére pedig növek
szik a kiállítások száma. Kiállításra járni turista-kul
turális kötelesség és társadalmi státusszimbólum.

A könyvtárakat, főként a történeti gyűjtemé
nyeket, akár indirekt módon, mint kiállítási tár
gyak kölcsönzőit, akár saját kiállítások rendező
jeként, érinti ez a növekedés. Ha a könyvtár he
lyesen él a kiállítás nyújtotta lehetőségekkel, ez
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segít elérni alapvető céljait, azaz gyűjteményé
nek megőrzését, a kutatás szolgálatát, s végül 
az egész társadalom által való használatukat 
(akár csak népszerűsítésről, vagy didaktikai sze
repről van szó). A kiállítást mindig jelentős tudo
mányos és technikai (restaurálás, fotó-reproduk
ciók készítése stb) tevékenység előzi meg. Az új 
technika (a-v, számítógépes multimédia) pedig a 
kommunikációs és a didaktikai apparátus gaz
dagságát vonultathatja fel a szélesebb közönség 
tájékoztatására.

Mindezek alapján a kiállítás több, mintsem az 
az alkalom, ahol a könyvtár bemutatja “kincseit” , 
ritkaságait. Sokkal inkább egy lehetőség arra, 
hogy bemutassa, megmagyarázza, hogyan épül, 
formálódik az a gyűjtemény, amelynek megőrzé
sét várják el tőle. A kiállítás, nem utolsósorban, a 
könyvtár marketing munkájának, tevékenysége 
és szolgáltatásai “piacra dobásának” alkalma is.

(Mohor Jenő)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Olvasáskutatás

95/174
SZOCKI, Józef: O kulturze czytelniczej uczniów 
szkot podstawowych = Poradnik Bibi. 1994. 9.no. 
3-6.p. Bibliogr.

Általános iskolai tanulók olvasási kultúrájáról

Általános iskolás; Olvasási szokások

A cikk nem valamely kutatás eredményeiről 
számol be, hanem általában foglalkozik az álta
lános iskolai tanulók olvasáskultúrájának jellem
zőivel.

így mindenekelőtt az olvasó és a mű közötti 
viszony bemutatására kerül sor. Ez lehet emoci
onális, információt hajhászó és szelektív. A gye
rekek túlnyomórészt emocionálisan viszonyulnak 
olvasmányaikhoz, azaz kritika nélkül azonosul
nak azok eseményeivel és hőseivel. Az informá- 
cióhajhászás -  akár a szépirodalmi, akár az 
ismeretterjesztő művek vonatkozásában -  a 
különösen élénk érdeklődés jele. A szelektív ol
vasmánykiválasztás immár gyerekkorban is le
hetséges sznobizmusra utal.

Az olvasmányok felé a tanulókat többféle szük
séglet kielégítésére való törekvés irányítja. Van
nak, akiknek (s ők a legnépesebb csoport) emberi 
és magatartási mintákra van szükségük, mások 
szórakozást keresnek az olvasásban, gyakran 
kompenzálnak is az olvasmányok révén. Sokan a 
környező világról szóló információkat keresnek 
olvasmányaikban (körükben a leggyakoribb az is
meretterjesztő irodalom használata). Már fejlett 
szint az esztétikai igény kielégítése. Végül: bárme
lyik szükséglet, intenzív kielégítése a rendszeres 
olvasás igényének kialakításához vezethet el.

Az általános iskolák diákjainak könyv- és fo
lyóiratolvasmányait osztályozhatjuk hagyomá
nyosan és az olvasmányok jellege szerint. A 
hagyományos (elemi) felosztás szerint ezek az 
olvasmányok lehetnek mesék, versek és legen
dák; gyermek- és ifjúsági művek; iskolai célra 
beszerzett klasszikus alkotások. Az olvasmá
nyok jellege szerint az olvasmányok között van 
szenzációs, krimi, kalandos, szentimentális, tör
téneti stb. irodalom.

Noha a gyerekek 83%-a első helyen a televí
zió- és videónézést tartja elsőrendű időtöltésé
nek, ám az olvasás harmadik helye (68%) azt 
mutatja, hogy ezt az ősi tevékenységet továbbra 
sem szabad leírni, s bármennyire modern is mai 
világunk, törődni kell vele. Törődni annak érde
kében, hogy minél több gyerekből felnőttként 
majd “értő olvasó” legyen.

(Futala Tibor)

Használók képzése

95/175
LAPP, Erdmute: Informationsdienstleistungen 
und Benutzerschulungen in der elektronischen 
Bibliothek = ABI-Tech. 14.vol. 1994.4.no. 317-324.p.
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Res. angol nyelven.

Információs szolgáltatások és használók kép
zése az elektronikus könyvtárban

Gépi információkeresés; Használók képzése; 
Online katalógus

A szolgáltatások korában az elektronikus tá
jékoztató termékekhez megfelelő szolgáltatások
nak kell kapcsolódniuk. Ezeknek része egy tájé
koztatási és használóképzési koncepció, amely 
felöleli a könyvtárhasználat ismertetését, az 
OPAC és a kibővített OPAC (a hozzáférhető 
egyéb adatbázisok) használatába való beveze
tést, valamint a használóképzési tevékenységek 
értékelését.

A jülichi kutatóközpont központi könyvtárában 
e koncepciót megvalósítva a könyvtárhasznála
tot az OPAC-kal és az ún. kibővített OPAC-kal 
együtt ismertetik, rendszeresen és egyéni kérés
re szervezett alkalmak keretében. Elsőként a 
könyvtár gyarapítási politikájáról és a gyarapítási 
munka szervezetéről hallhatnak a résztvevők, a 
gyűjtőkör korlátáiról, és a használók szerepéről a 
gyarapításban. Ekkor tájékozódhatnak a könyv
tárközi kölcsönzés lehetőségeiről is. A könyvtá
rosok bemutatják a szolgáltatások teljes spektru
mát.

Elterjedt nézet, hogy az OPAC és a kibővített 
OPAC használata nem igényel magyarázatot. A 
keresések elemzése ugyanakkor azt mutatja, 
hogy sokan eredménytelen keresést folytatnak 
vagy túl sok találathoz jutnak, különösen a tárgyi 
keresés során. Az OPAC-ot ezért nyomtatott, on
line segédletek, informális és formális képzések 
keretében hozzák közelebb a használókhoz. A 
képzés a következőkre terjed ki: az adatbázis 
funkciói, mintakeresések, ezek során a tárgy 
szerinti keresés bemutatása, szűkítés-bővítés, 
letöltés, saját keresőformátum kialakítása, nyom
tatás, online rendelés kezdeményezése.

Sok használó csalódik, amikor azt találja, 
hogy az OPAC nem tartalmaz mindent (pl. a 
folyóiratcikkeket sem). Az egyéb adatbázisok kö
zül való választáshoz, illetve az adatbázisok 
használatához speciális ismeretekre van szük
ség. Ehhez adnak támpontot az adatbázisok is
mertetői (a tartalmukról, az időhatárokról, az ak
tualizálás rendjéről). Minden adatbázishoz elen
gedhetetlenek a keresőkérdés megfogalmazását

segítő útmutatások, a letöltési, kinyomtatási, to- 
vábbfeldolgozási tudnivalók.

Az egyes tájékoztató teameknek fel kell ké
szülniük az Internet lehetőségeiből is az adott 
szakterülete(ke)n (e-folyóiratok, online könyvtári 
katalógusok, vitacsoportok stb.). Jülichben egy 
ún. helpline-t is létrehoztak, amelynek telefonon 
vagy e-mailen lehet kérdéseket feltenni. A diplo
matervezők és a doktoranduszok számára külön 
tanítják a bibliográfiai hivatkozás tudnivalóit.

A képzés eredményességét, fogadtatását 
rendszeresen vizsgálják kérdőívek segítségével. 
Ekkor értesülnek a használók kívánságairól is.

A cikk melléklete az INSPEC CD-ROM-hoz 
készített adatbázis-leírást és a keresési segédle
teket tartalmazza.

(Hegyközi Ilona)

95/176
CREANOR, Linda - DURNDELL, Helen: 
Teaching inform ation handling skills  with 
hypertext = Program. 28.vol. 1994. 4 .no. 
349-365.p. Bibliogr. 13 tétel.

Hiperszöveges könyvtárhasználati útmutató 
egyetemi hallgatók számára

Használók képzése -felsőoktatásban; Hi perszö
veg; Oktatás -számítógéppel

A cikk négy olyan számítógépes oktatócso
mag kifejlesztését és tartalmát írja le, melyeket 
egyetemi és főiskolai hallgatók könyvtár- és in
formációhasználati képzésére terveztek. Az 
adatbázisokban való keresés és az információ
szerzés hagyományos módja egyaránt szerepel 
a csomagokban. A szerzők a hipertext és hiper- 
média tanulási célokra való felhasználásával és 
ennek továbbfejlesztési lehetőségeivel is foglal
koznak, s elemzik az oktatási programban részt 
vevő személyzet bérköltségeit. A külső támoga
tás fő forrását a Felsőoktatási Tanács Oktatás
technológiai Programja jelentette.

(Auto re f.)
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95/177
KIESTRA, M.D. - STOKMANS, M.J.W. - 
KAMPHUIS, J.: End-users searching the online 
catalogue: the influence of domain and system 
knowledge on search patterns = EI.Libr. 12.vol. 
1994. 6.no. 335-343.p. Bibliogr.

Hogyan keresnek a közvetlen használók az 
online katalógusban? A szakterület és a kere
sőrendszer ismeretének hatása a keresési 
stratégiákra

Felmérés [forma]; Gépi információkeresés; 
Használói szokások; Online katalógus

A Tilburgi Egyetemi Könyvtárban kísérletet 
végeztek annak felmérésére, hogyan hat a kere
sőrendszer és a szakterület ismerete a keresési 
stratégiára. A kísérletben három szak hallgatói 
vettek részt, akiknek számos keresési feladatot 
kellett megoldaniuk az online katalógusban. A 
keresendő témák a szakterület és a keresőrend
szer ismeretének mélysége szerint igen eltérőek 
voltak. A hallgatóknak két alkalommal kellett 
szakterületükhöz tartozó illetve azon kívüli té
mákban kereséseket végezniük. Az első alka
lommal a témák csekély szintű rendszerismere
tet igényeltek. Az első feladatsor megoldása 
után a csoport felének katalógushasználati is
mereteket tanítottak, a másik felének nem. A 
második alkalommal azt vizsgálták, hogy a kere
sőrendszer ismeretében bekövetkezett változás 
hogyan hatott a keresési stratégiára. A hallgatók 
keresési módszereiről videófelvételt készítettek 
és megjegyzéseiket is rögzítették (hangos gon
dolkodásra kérték őket).

Az eredmények azt bizonyították, hogy a ke
resőrendszer ismerete jelentősen hatott a kere
sés idejére és a keresési minták mennyiségére. 
Ami a szakterület ismeretét illeti, a hat elemzés
ből csak egy mutatott lényeges eltérést a kere
sési idő és a minták mennyisége szempontjából. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
az ismert és az ismeretlen szakterület megkülön
böztetésére eléggé megkérdőjelezhető kritériu
mokat alkalmaztak, így a két terület ismerete 
közötti különbség nem volt olyan nagy, mint 
ahogy azt várták.

(Autoref.)

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS  
ÉS -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/178
TUPCIENKO-KADYROVA, L.G.: Ispol’zovanie 
gipertekstovoj technologii v biblioteke = Naucn. 
Teh.lnf. I.ser. 1994. 7.no. 12-14.p. Bibliogr. 17 
tétel.

A hiperszöveges technológia könyvtári alkal
mazása

Hiperszöveg

Az automatizált hipertext rendszerek a mes
terséges értelem kategóriájába tartoznak, mivel 
az emberi gondolkodás bizonyos folyamatait mo
dellezik.

Igen sokféle kísérleti és kereskedelmi hiper
text rendszerrel találkozhatunk, amelyek alapve
tően két csoportra oszthatók:

-  a szövegtöredékek és a szócikkek közötti 
kapcsolatok egyszerűek,

-  a tezauruszbeli és a szövegtöredékek kö
zötti kapcsolatok összetettek és hierarchikus 
rendszerekre épülnek.

A hipertext rendszerek létrehozásakor elő
ször információt gyűjtünk. A források kiválogatá
sa mellett épül az adott terület tezaurusza, 
amelynek alapján szövegtöredékeket (fragmen
tumokat) választunk ki a forrásokból és létrehoz
zuk a kapcsolatokat köztük és a tezauruszban 
feltárt terminusok között.

A második típusú hipertext rendszerekben a 
kapcsolattípusok hierarchikus rendszerét hozzuk 
létre, amely összekapcsolja egymással a a teza
uruszban található és a szövegtöredékekben
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lévő terminusokat. Ezt követi a rendszer ellenőr
zése, a hiányzó kapcsolatok és fragmentumok 
pótlása.

Könyvtárakban mindenekelőtt információke
resésre használhatjuk a hipertext rendszereket. 
A hagyományos rendszerekkel szemben a hiper- 
textben minden felhasználó a saját egyéni útját 
követve kereshet és a rendszer megoldásokat, 
utakat sugall számára. Hipertext segítségével 
egy rendszerből többféle dokumentumot (pl.refe
rátumokat, cikkeket) nyerhetünk ki outputként 
úgy, hogy kijelölünk, sorba rendezünk szövegtö
redékeket, ezeket korrigáljuk és kiegészítjük. Ez 
nagy hajlékonyságot és nyitottságot ad .

Hipertext rendszereket kutatási feladatok 
megoldására is használhatunk, de a meglevő 
eszközök ebben korlátoznak. Könyvtári automa
tizálás tervezésére vagy felmérésekhez viszont 
használhatók a hipertext rendszerek.

A könyvtári folyamatok gépesítésének első 
szakaszában bibliográfiai adatbázisok jöttek 
létre. Az adatbázisokba nem maga a dokumen
tum, hanem a rá vonatkozó információ kerül. A 
feldolgozás folyamata azonban már itt is az egy
szeri bevitel -  többszöri felhasználás mintáját 
követi.

A gépesítés második szakaszában elsődle
ges információ is bekerül a rendszerekbe, teljes 
dokumentumok és főként azok töredékei formá
jában. Ezzel megkezdődik az egyes dokumentu
mok egységének felbomlása, ami együtt jár az 
egyetemes tudás integrációjával. Ez a szint a tel
jes szövegű adatbázisoké és az első típusú hi
pertext rendszereké (pl. törvénytáraké, könyvtári 
kalauzoké), amivel a adatbázisok és a tudásbá
zisok között átmenet teremtődik meg. Megnő a 
használó szerepe, aki saját hipertext rendszere
ket és azok outputjaként új dokumentumokat 
hozhat létre.

A gépesítés harmadik szakaszában létrejön
nek a mesterséges értelem vezérelte rendsze
rek, köztük a második típusú hipertext rendsze
rek. A dokumentumok bekerülnek az adatbázi
sokba és töredékeikre bomlanak, illetve -  kisebb 
mértékben -  eredeti formájukra állíthatók vissza, 
hiszen a felhasználó nem a dokumentumot 
igényli, hanem az információt. Felemerül ilyen 
módon a szövegek optimizálásának problémája, 
azaz az információnak betűkké, hangokká való 
sűrítése és annotációkká, referátumokká való ki
bontása egészen a konkrét dokumentum vissza
állításáig.

A felhasználó egyaránt kaphat információt a 
dokumentumról, az információról és juthat hozzá 
magához az információhoz. Saját, új dokumentu
mot is létrehozhat. Ezzel megnövekednek az in
tellektuális és alkotói képességeivel szemben 
támasztott követelmények.

A könyvtáros szerepe többé már nem a köz
vetítés, hanem a dokumentumok feldolgozása 
és a tudás szervezése. Tudásmérnökké válik, 
míg a gépi rendszerek létrehozásában játszott 
konzultánsi szerepe a régi marad.

(Koltay Tibor)

95/179
HYAMS, Peter: Legal deposit o f e lectronic 
publications = Online CDROM Rev. 18.vol. 
1994. 5.no. 308-310.p.

Az elektronikus publikációk kötelespéldány- 
rendszeréről

Elektronikus publikáció; Kötelespéldány

A nyomtatott dokumentumok mellett vagy he
lyett egyre több kiadvány jelenik meg online for
mában vagy CD-ROM-on. Nagy-Britanniában 
egyelőre a kötelespéldány-szolgáltatási kötele
zettség ezekre nem terjed ki, ezért tervezik a 
kötelespéldány-törvény felülvizsgálatát. A hard
ver- és a szoftverproblémákat különböző kutatá
sok már számba vették: egyrészt bizonytalan a 
CD-ROM-ok élettartama, másrészt gondot jelent 
a hozzáférés biztosítása -  a használatba adás
hoz ugyanis sokféle konfigurációt is meg kellene 
őrizni.

A British Library berkeiben két kutatási jelen
tés is született a kötelespéldányok alternatív tá
rolásáról és szolgáltatásáról szabványos elektro
nikus formátumban. A dokumentumokat optikai 
eljárással rögzítenék, a hozzáférést pedig egy 
olyan szoftverrel (shell) biztosítanák, amely a 
mindenkori hardverhez igazítható.

E megoldás is tartogat problémákat. Alkal
masak-e archiválásra a hirdetőtáblák és vitacso
portok anyagai? Mi legyen a csak elektronikus 
úton publikált -  lektorált, színvonalas -  időszaki 
kiadványokkal? Kelljen-e az adatbázis-szolgál
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tatóknak minden egyes aktualizálásból köteles
példányt szolgáltatniuk? Az utóbbira az a javas
lat született, hogy egyszer be kell szerezni a tel
jes adatbázist, majd a rendszeres aktualizáláso
kat kell letétbe helyezni. Valós idejű tranzakciós 
szolgáltatásoknál talán bizonyos időközönként 
vett mintákat lehetne elfogadni.

Egyre többen alkalmazzák az SGML(Stand- 
ard Generalised Mark-up Languagej-kódokat. 
Ezért el kell dönteni, mi legyen a kötelespéldány- 
szolgáltatás tárgya: a kiadványoknak csak az 
SGML-kódokat tartalmazó, elsőként létrehozott 
változata vagy pedig minden egyes (már SGML- 
kódok nélküli) későbbi változat. Az első meg
oldás a tulajdonosnak és a kiadónak kedvezne, 
a második a kutatóknak. Egyelőre még csak 
elméletben merült fel az a megoldás, hogy ha 
minden kiadó használná az SGML-t, és letétbe 
helyezné a dokumentummal együtt annak 
SGML-definícióit, a további kiadásoknál pedig is
mét az SGML-definíciókat, a későbbiekben a ku
tatók tetszés és igény szerint reprodukálhatnák 
az egyes változatok megjelenési formáját.

Nagyon valószínűtlen, hogy a közigazgatás 
ugyanolyan pontosan nyomon tudná követni az 
elektronikus publikálási tevékenységet, mint a 
nyomtatottat. Norvégiában 1990 óta mind a CD- 
ROM-okból, mind az online adatbázisokból be 
kell szolgáltatni kötelespéldányt. Németország
ban, az Egyesült Államokban és Franciaország
ban a CD-ROM-okat vonták be eddig a köteles- 
példány-szolgáltatásba. A Kongresszusi Könyv
tár a CD-kiadókkal úgy állapodott meg, hogy a 
hozzáférést egy-egy PC-re vagy a könyvtár háló
zatára korlátozhatják, és megtilthatják a letöltést. 
Hasonló biztosítékokat nyújt a francia letéti rend
szer.

A British Library kutatási jelentése azt java
solja, hogy a használók otthoni vagy munkahelyi 
PC-jükről érhessék el a letétbe helyezett CD- 
ROM-okat, miközben természetesen gondos
kodnának az engedély nélküli másolás megaka
dályozásáról. Nem valószínű, hogy a kiadók 
ebbe beleegyeznek.

Az elektronikus publikálás lehetőségeit nem 
láthatták előre a kötelespéldány-szolgáltatás 
szabályozásakor. Nehéz olyan rendszert elkép
zelni, amely teljességgel kielégít minden követel
ményt.

(Hegyközi Ilona)

95/180
HELLINGA, Lotte: Project INCIPIT: a CD-ROM 
of bibliographic records of incunabula editions 
with images = Eur.Res.Libr.Coop. 4.vol. 1994. 
3.no. 302-315.p.

Az INCIPIT program: ősnyomtatványok bibli
ográfiai rekordjait és a fontosabb oldalak fo
tóit tartalmazó CD-ROM készül nemzetközi 
összefogással

A LIBER 1994. évi göttingeni konferenciáján el
hangzott előadás

CD-ROM; Gépi katalógus; Kép; Konverzió; Ős
nyomtatvány-bibliográfia

Az INCIPIT program célja, hogy a bibliográfiai 
leírások rekordjait a legfontosabb oldalak képé
vel kombinálja CD-ROM-on. Több mint kísérleti 
program, szándéka nem művészettörténeti jelle
gű és nem az ősnyomtatványok illusztrációinak 
gyűjteményét kívánja bemutatni. Az Európai Kö
zösség Bizottsága által finanszírozott terv célja, 
hogy a rekordok vizuális részére vonatkozó kö
vetelményeket feltárja és szabványokat dolgoz
zon ki.

A vizsgálat tárgyául 15. században nyomtatott 
könyveket választottak, mert ezeknek már majd
nem a teljes bibliográfiai rekordjuk elkészült. Az 
INCIPIT programhoz az ősnyomtatványok adat
bázisa, közismert nevén az ISTC (Incunabula 
Short Title Catalogue) adatbázis szolgált alapul, 
amely nemzetközi együttműködés eredménye (a 
British Library, a Bayerische Staatsbibliothek, az 
orosz és olasz nemzeti könyvtár stb. részvéte
lével).

A rekordok és képek kombinálásának techno
lógiáját -  különösen a szükséges kapcsolatokat 
és a visszakeresést lehetővé tevő szoftvert -  
már sikeresen alkalmazták például napilapok és 
szabadalmak CD-ROM változatának elkészíté
sénél. Az újdonság most az, hogy ezt a techno
lógiát bibliográfusok használják. A programban 6 
ősnyomtatvány-szakértő vesz részt (Hollandiá
ból, Belgiumból és Portugáliából egy-egy, Olasz
országból három), akik társultak egy angol ke
reskedelmi vállalattal (Research Publications 
Ltd.). A koordináló szerepet betöltő British Li
brary kétéves szerződéssel kurátort nevezett ki a 
program menedzselésére. Két év után a követ
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kező kézzel fogható eredményeket várják: 1. Az 
ISTC adatbázis összes rekordját tartalmazó CD- 
ROM elkészítését, melyek közül 4.800 képekkel 
is kiegészül; 2. A szöveges/képi rekordok tartal
mára és formátumára vonatkozó szabványok ki
dolgozását.

A bibliográfiai rekordokkal együtt bemutatott 
képek azok számára is hasznos információkat 
nyújtanak a leírandó tárgyról, akik nem szakértők 
az ősnyomtatvány-bibliográfia területén. így te
hát ez a forma gazdag intellektuális örökség 
megismerését teszi lehetővé a nagyközönség 
számára, akiknek pusztán a bibliográfiai rekor
dok semmit nem mondanának.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 146, 151, 155, 181, 188, 190

Kommunikációs technikák

95/181
SCHAFFNER, Ann C.: The future of scientific 
journals: lessons from the past = Inf.Technol. 
Libr. 13.VOI. 1994. 4.no. 239-247.p. Bibliogr. 64 
tétel.

A tudományos folyóiratok jövője: a múlt ta
nulsága

Elektronikus folyóirat; Folyóirat; Kommunikáció; 
Tudományos kutatás

Az új technológiai eredmények rövidesen 
gyökeresen megváltoztatják a tudományos kom
munikáció folyamatát. Ahhoz, hogy a jövőbeni 
változásokat megértsük, a múltat kell alaposan 
megvizsgálnunk. A tudományos kommunikáció 
történetének áttekintése során látható, hogy az 
új technológia hogyan hat a kommunkációs for
mákra. A folyóiratok hagyományosam komplex 
szerepének tanulmányozásával jobban érthető
vé válik, hogyan és mikor alkalmazhatják a folyó
iratok az új technológiai eredményeket. Ezekből 
a modellekből az a következtetés vonható le, 
hogy az elektronikus folyóiratoknak ugyanazokat 
az igényeket kell kielégíteniük mint a nyomtatot
taknak, hogy meg kell őrizniük a nyomtatott

folyóiratok számos tulajdonságát, hogy átalakítá
sukat külső erők teszik szükségessé, és hogy 
lassan fogják elérni lehetőségeik csúcsát.

(Autoref.)

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

95/182
HAUPTMAN, Robert - ANDERSON, Carol L : 
The people speak: the dispersion and impact of 
technology in American libraries = Inf.Technol. 
Libr. 13.vol. 1994. 4.no. 249-256.p. Bibliogr. 7 
tétel.

Az információtechnológia elterjedtsége és 
hatása az amerikai könyvtárakban

Felmérés [forma]; Információtechnológia

Milyen az új technológia alkalmazásának 
helyzete az amerikai könyvtárakban? Mennyire 
rendelkeznek a különböző típusú és nagyságú 
könyvtárak információtechnológiai eszközökkel? 
Valóban tükrözi-e a sok sikertörténetről beszá
moló szakirodalom a technológiai alkalmazások 
állását? Milyen technikai kihívásokkal kell szem
benézniük a gyakorló szakembereknek, akik a 
pénzügyi és személyzeti gondokkal küszködő 
könyvtárakban dolgoznak és minden nap a lehe
tő legjobb szolgáltatást próbálják nyújtani hasz
nálóiknak? Milyen közel járnak az Egyesült Álla
mok könyvtárai azon céljuk eléréséhez, hogy a 
technológiát az információszolgáltatások terüle
tén minél teljesebben alkalmazzák? Minden 
könyvtár rendelkezik azzal, amire szüksége
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van? Milyen problémákat és kihívásokat jelen
tenek a technológiai alkalmazások? Ezekre a 
kérdésekre próbál választ kapni a szerző 1990- 
ben végzett felmérése segítségével, amelynek 
adatatait korábbi vizsgálatok eredéményeivel is 
egybeveti.

(Autoref.)

Lásd még 125

Könyvtárépítés, -berendezés

95/183
RENES, Wim M.: Die neue Zentralbibliothek in 
Den Haag = ABI-Tech. 14.vol. 1994. 4 .no. 
271-278.p.

Res. angol nyelven

A Hágai Városi Könyvtár új épülete

Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár

1995 közepén a hágai városi könyvtár a bel
város szívében lévő új épületébe költözik. A cikk 
ismerteti a városban folyó közkönyvtári tevé
kenység alapelveit, az építési folyamat egyes fá
zisait, a könyvtár belső kialakítását és berende
zését, valamint a berendező és a gépesítést 
végző cégek kiválasztásának körülményeit.

(Autoref.)

Számítógép-szoftver

95/184
CROWE, Linda - LIGHT, Jane: Desperately 
seeking a system = Libr.J. 119.vol. 1994. 16.no. 
42-44. p.

Sajátos módszer egy új könyvtári rendszer 
kiválasztására

Integrált gépi rendszer; Szoftverválasztás

Ahogy a könyvtárak (gyakran immár többed
szer) lecserélik számítógépes rendszereiket, 

' egyre több nehézségük van a versenytárgyalá
sos beszerzéssel. Nehéz egy rendszer teljesít
ményét és szolgáltatásait pontosan összehason
lítani a versenytársakkal, költséges a külső szak
értők alkalmazása, s nem érvényesül kellően 
azoknak a könyvtárosoknak a tapasztalata és 
véleménye, akik az eddigi rendszerrel dolgoztak, 
és akik a következővel is dolgoznak majd.

A kaliforniai San Mateo megye könyvtári 
rendszere (PLS) 1992-ben kezdte tervezni im
már 12 éves integrált könyvtári rendszerének fel
újítását vagy cseréjét. Szerencsére a helyi sza
bályok nem írták elő kötelezően a versenytár
gyalásos beszerzést, ezért el tudták fogadni azt 
a szakértői tanácsot, hogy a “hivatalos” áraján
latkérő felhívás (request for proposal -  RFP) 
megfogalmazása helyett inkább a bemutatott és 
megtekintett rendszereket értékeljék ki. Hat 
munkatársból álló csapat vett részt tehát az 
azévi ALA konferencián, és végigjárva a kiállító
kat, három lehetséges szállító címével tértek 
vissza, közülük is egyértelműen megjelölve, 
hogy melyik rendszert látnák legszívesebben.

Az ár azonban továbbra is probléma maradt 
a döntéshozók számára, ezért (a részletes 
“RFP” helyett) elkészült egy igen rövid “RFQ” 
(request for quotation) -  ajánlatkérés -  ami csak 
a terminálok számát és helyét ismerteti, valamint 
az egységár és a teljes összeg közlését kéri a 
szállítóktól. Ezt követően a három szállítóval 
együtt, majd külön-külön tárgyalások, bemutatók 
következtek. Végül a “kedvenc” rendszer szállí
tójával (akinek ajánlata először a legdrágább 
volt) tisztázva a kilátásba helyezett árenged
ményt, valamint más hardver-platformra áttérve 
sikerült a másik kettővel azonos árat elérni.

Ez a folyamat 1993 februártól júliusig tartott, s 
a rendszer-csere elhatározásától a szerződéskö
tésig 14 hónap telt el. Bár ez az eljárás rendkívül 
sok időt igényelt a könyvtárosoktól, számos 
szempontból sokkal kedvezőbbnek bizonyult. A 
több, mint 50 oldalas “RFP” helyett mindössze 6 
oldal “RFQ” készült, a szakértői, konzultánsi költ
ségek összege 15.000 USD volt, szemben az
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RFP-k 23.000 dolláros átlagköltségével, a helyi 
könyvtárak munkatársai lényegesen jobban ré
szesei voltak a kiválasztás folyamatának, s en
nek következtében inkább érzik “magukénak” az 
új rendszert.

(Mohor Jenő)

95/185
MADSEN, Mark S. - FOGG, lan - RUGGLES, 
Clive: Metadata systems: integrative information 
technologies = Libri. 44.vol. 1994. 3 .no. 
237-257.p.

Az integratív információtechnológia új fajtája, 
a metadata rendszer

Adatbázis; Szoftver

A metadata rendszerek olyan adatok kezelé
sével foglalkoznak, melyek más adatokat írnak 
le (adatállományokat vagy tényleges adatbázis
kezelő rendszereket), s ezek jelenleg intenzív 
kutatás alatt állnak. A metadata (vagy másodfo
kú) tájékoztatási rendszerek alkalmasak részle
tes információk tárolására, hatékony, széles körű 
keresések végrehajtására a hálózatok között 
megosztott adatállományokban és a különböző 
helyeken tárolt információk integrálására. A cikk 
a Leicester Egyetemen kidolgozott Metadata 
Program tapasztalata alapján ír le egy modellter- 
vet és alkalmazási módszereket. A fejlesztés so
rán szemantikai és forrás-metaadatokat egya
ránt felhasználtak, s ezzel a jelenlegi általános 
másodfokú szolgáltatásoknál sokkal hatéko
nyabb rendszert sikerült megvalósítani.

(Autoref.)

95/186
AROLD, Ernst: Software als sinnvolle Ergänzung 
des Bibliotheksangebots = Neue Bücherei. 1994. 
5.no. 457-464.p.

Számítógépes programok mint a könyvtári ál
lomány része

CD-ROM; Kölcsönzés; Mágneslemez; Szoftver

Erlenbach városi könyvtára 1992 óta kölcsö
nöz számítógépes programokat. E dokumentum- 
típus szóbajöhető fajtái közül a magas ár miatt 
eleve lemondtak a sztenderd szoftverekről (mint 
pl. a WORD szövegszerkesztő), ugyancsak a 
magas ár és a lejátszáshoz szükséges eszközök 
problémája miatt mondtak le a CD-ROM kézi
könyvekről. Az ún. Bookware ára 30-100 DM 
között mozog, egy 200 lemezből álló induló állo
mány beszerzése szintén meghaladja egy kis 
városi könyvtár lehetőségeit. Maradtak az olcsón 
beszerezhető játék- és tanulóprogramok (az igen 
népszerű nyelvtanulási programokon kívül mate
matikai, kémiai, csillagászati programok is), me
lyek 5-10 DM-be kerülnek. Ezek kölcsönzésénél 
a szerzői jog sem okoz gondot: a Public-Domain 
programok teljesen szabadok, a Shareware 
programok otthon díjtalanul kipróbálhatók, csak 
az ismételt igénybevétel esetén kell a használó
nak regisztrációs díjat fizetnie.

Az erlenbachi könyvtár a programok beszer
zésénél és szervizénél egy helyi cég, a Polarwolf 
szolgáltatásait vette igénybe, ez a cég kölcsön
zésre alkalmas könyvtári felszerelésben szállítja 
a lemezeket.

A hasonló könyvtári kezdeményezéseknél 
nem kis gondot okoz a kölcsönzött állomány ví
rusfertőzése. Csupán jogilag jelent megoldást, 
ha a könyvtár nem vállai felelősséget az általa 
kölcsönbe adott programok fertőzöttségéért. A 
vírusölő ellenprogramok használata viszont a 
könyvtár számára költséges, idő- és munkaerő
igényes. Erlenbachban más megoldást válasz
tottak: a kölcsönzött lemezek csak egy külön le
játszó program (Storage-System) közbeiktatásá
val működtethetők, ezt a kölcsönzésre beiratko- 
zóknak az első alkalommal meg kell venniük (3 
DM). Éz az eljárásmód a kölcsönzött progra
moknak százszázalékos védettséget biztosít.

Az állományt számítógépes katalógus tárja 
föl, ehhez a könyvtárat kiszolgáló Polarwolf cég 
biztosítja a szükséges adatokat (szerző, cím, 
hardware feltételek, rövid programleírás.) A bibli
ográfiai leírásnál a BIAP programot vették 
alapul, de a leírás számos mezőjét üresen hagy
ják. A katalógust az olvasók ki is kölcsönözhetik.
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A kölcsönzés bevezetésének évében nagy 
volt az újdonság varázsa, az új beiratkozok szá
ma 30%-kal emelkedett, később azonban az 
olvasói létszám a régi mederbe tért vissza. A vá
rakozással ellentétben a programkölcsönzők 
nem a “nehéz fiúk” táborából kerültek ki, hanem 
20-50 éves számítógép-rajongók keresik fel a le
mezekért a könyvtárat.

Az induló állomány 1992-ben 207 lemez volt, 
egy-egy lemezt az első félévben 4,6 alkalommal 
kölcsönöztek ki. 1993-ban a 312 lemez éves for
gási sebessége 7,3 volt. A kölcsönzés során a 
meghibásodások száma minimális volt, többezer 
kölcsönzésből csak egy tucatnyi. Ez a kedvező 
arány mindenekelőtt a külön lejátszó program 
közbeiktatásának köszönhető, mely magát a le
mezt megkíméli az ismételt lejátszástól.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 138

Elektronikus könyvtár

95/187
SHAW, Debora: Libraries of the future: glimpses 
of a networked, distributed, collaborative, hyper, 
v irtual world = Libri. 44.voi. 1994. 3 .no. 
206-223.p.

A jövő könyvtárai: a gépi hálózatok, az elektro
nikus publikáció, a hiperszöveg, az elektro
nikus konferencia, a “virtuális realitás”, a 
szakértő rendszer hatása a könyvtári funkci
ókra

Elektronikus könyvtár; E lektronikus posta; 
Elektronikus publikáció; Hiperszöveg; Szakértő 
rendszer; Számítógép-hálózat

Becslések szerint mintegy 1,8 millió host van 
az Interneten és számuk tíz percenként eggyel 
nő. A hálózatok léte, növekedése és az a tény, 
hogy eddig kaotikusán fejlődtek, kihívást jelent a 
könyvtárak számára. Az Interneten a komplex 
hozzáférést nyújtó eszközök kereséseket is le
hetővé tesznek, amelyek azonban nem teljesítik 
azokat a követelményeket, amelyeket a könyvtá

rak feltártságával szemben szoktak állítani. Ezért 
is indultak meg kísérletek az Internet “katalogizá
lására”. Az Interneten elérhető és gyorsan válto
zó forrásokhoz való közelítés meglevő módsze
rei (WAIS, Gopher, WWW) mellett az osztályo
zás egészen új útjait is meg kell találnunk.

A könyvtárak nagyobb elismertségre tehetné
nek szert, ha mód volna arra, hogy a felhasználó 
fizessen azoknak, akik -  úgy mint a könyvtárak -  
hozzáadott értékkel növelik az információ érté
két.

A könyvtárosoknak továbbá meg kell tanul
niuk bánni a közel anonim (távoli) felhasználók
kal. Hasonlóképpen újszerű feladat a referensz- 
interjú lebonyolítása elektronikus levelek útján, 
ami azt is eredményezheti, hogy gyakrabban kell 
magát az információt adnunk megtalálási helyé
nek megjelölése helyett.

Az elektronikus publikáció, a maga változatos 
formáival és szabványaival a hosszú távú meg
őrzés kérdését veti fel. Az Interneten uralkodó 
anarchiával e tekintetben nem tudnak azonosulni 
a könyvtárak, amelyek a megőrzés és hozzáfé
rés iránt elkötelezett intézmények. Ki őrizze meg 
tehát az elektronikus publikációkat?

Vannak szerzői jogi gondok is, és kérdéses, 
hogyan fognak a könyvtárak olyan dokumentu
mokat “gyűjteni”, amelyekhez csak hozzáférnek, 
de nem az övék.

Milyen bibliográfiai leírást használjunk hiper
text dokumentumokra? Hogyan idézzük annak 
egy részét? Hogyan fog viszonyulni a hipermé- 
dia-gyűjtemény a lineáris dokumentumok nagy 
gyűjteményeihez?

A számítógéppel támogatott kollaboratív 
munkában a könyvtárak használóként és részt
vevőként is szerepet kaphatnak. A könyvtárosok, 
akik az elektronikus vitafórumokat az elsők kö
zött alkalmazták, képesek az információigények 
és a információszerzés változásait meglátni. Ar
chiváló szerepüknél fogva válaszokat tudnak 
majd adni egy sor kérdésre: Kinek a tulajdona a 
közösen létrehozott dokumentum? Melyik egy 
elektronikus dokumentum véglegesnek tekint
hető változata? Mi történik, ha valaki kilép az 
együttműködésből?

Az intézmények belső együttműködésében -  
a nemzetközi együttműködés növekvő szerepét 
figyelembe véve -  a könyvtárak a számítógépes 
kooperáció résztvevőivé is válhatnak. Ez ismét 
az interperszonális kommunikáció hiányát és an
nak kiküszöbölését veti fel, ami pl. megjelenik,
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amikor az elektronikus levelezésben kis (mo
solygó) ábrákat (smileys) alkotunk írásjelekből:-).

Az ember és számítógép kapcsolata terén 
folyó sokirányú kutatás legérdekesebb eredmé
nye a virtuális valóság megjelenése. A könyvtári 
alkalmazások általában desktop virtuális valósá
got használnak, például a Dewey Tizedes Osztá
lyozás hierarchiájának ábrázolására, vagy szép- 
irodalmi anyag grafikus ábrákkal való indexelé
sére. A már folyó tesztek ellenére nem tudjuk, 
milyen általánosítható tanulság vonható le ezek
nek a rendszereknek a tervezésére és használa
tára vonatkozóan.

További előrelépést jelenthetnek a tudásro
botok, amelyek a digitális hálózatokat bejárva in
formációkat gyűjtenének. Ezek sok mechanikus 
munkától mentesíthetik a könyvtárosokat. Meg
alkotásukhoz szükség van a könyvtárosok infor
mációkeresési szakértelmének átadására, tehát 
a könyvtárosok tudásmérnökként működhetnek 
közre fejlesztésükben. Nem tennék fölöslegessé 
a könyvtárost, hiszen megmaradnak a papír ala
pú források és az értékelés, a tökéletlen gépi 
keresések kiigazítása továbbra is a könyvtáros 
feladata lesz.

(Kcltay Tibor)

95/188
MARTIN, Murray S.: The information superhighway 
= Bottom Line. 8,vol. 1994. 1.no. 4-6.p.

Hogyan változtathatja meg a mindent átfogó 
számítógép-hálózat (információs szuper- 
sztráda) a könyvtár életét és funkcióját

Elektronikus publikáció; Feladatkör; Jövő könyv
tára; Számítógép-hálózat

Az Egyesült Államokban az AT&T cég nyerte 
meg az információs szupersztráda digitális kom
munikációs rendszerének kiépítésére szóló szer
ződést. Többen felvetették, hogy ha valóban az 
országos információszolgáltatás a cél, nem len
ne szabad a saját pénzügyi céljait követő, mono- 
polizálásra hajlamos magánszektorra bízni az in
frastruktúra fejlesztését.

Az információs szupersztráda megvalósulása 
10 évre tehető. Egy felmérés szerint a felnőtt 
amerikaiak legalább egyharmada nem ismeri a

koncepciót Tíz közül hatan viszont jó ötletnek 
találták, miután elmagyarázták számukra miben
létét.

Az Internethez való kapcsolódás költségei 
jóval magasabbak, mint ahogy azt azok érzéke
lik, akik intézményeknél dolgoznak. Az egyéni 
használók havi és/vagy a használat alapján 
kalkulált térítést fizetnek. Ez a tranzakciókon 
alapuló modell nyer majd egyre inkább teret.

Lehetséges, hogy az elektronikus dokumen
tumok használatával kapcsolatos költségeket át 
kell hárítani a használókra. A berendezések kar
bantartásának és a hozzáférésnek a költségeit 
már nem “nyeli le” a könyvtár általános költség- 
vetése. A könyvtárak már ma is egyre inkább a 
dokumentumokhoz való hozzáférést részesítik 
előnyben azok birtoklása helyett. A jövő könyv
tárhasználója talán meg se jelenik majd a könyv
tárban, csak mint egy azonosító szám (account 
number).

Az információs szupersztráda jelenleg úgy 
fest, mint egy helyi utcatérkép, amelyen nincse
nek utcanevek, sebességkorlátozások, irányjel
zések, kijáratjelzések vagy kereszteződések. Mit 
tehetnek a könyvtárosok az információs szuper- 
sztráda ügyében?

Segíthetnek a használóknak és a szerzőknek 
a szövegek azonosításában. Az elektronikus 
szövegek ugyanis jóval sérülékenyebbek, mint a 
nyomtatott hordozón lévők. Megváltoztathatók, 
kölcsönvehetők, törölhetők anélkül, hogy annak 
nyoma maradna. A törölt művekre való hivatko
zások értelmüket vesztik, mivel nem áll rendel
kezésre az eredeti mű.

Hasonlóan ahhoz, amikor egy könyvtárközi 
kölcsönzéssel foglalkozó könyvtáros ellenőrzi, 
hogy a kért könyv vagy cikk ténylegesen létezik-e, 
az elektronikus dokumentumokat is “hasonlítani" 
kell. Ez igen lényeges, különösen, ha szerzői jogi 
vonzatai vannak.

A tudósok (valamint a kiadók és könyvtáro
sok) hajlamosak a tartós, nyomtatott szövegek
ben gondolkodni. Sok kutatás vizsgálta például a 
múltban a különböző apró változtatásokat a 
nyomtatott szövegek egyes kiadásaiban. Az 
elektronikus szövegek nyom nélkül megsemmi- 
síthetők, tartalmuk és megjelenési formájuk 
megváltoztatható. Minden valószínűség szerint a 
könyvtárosoknak kellene felvállalniuk a szöve
gek archiválását, de ez még nem szerepel az in
formációs szupersztráda koncepciójában. Amint 
tényleges költségekkel jár majd az elektronikus
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információk terjesztése, egyre több szerző keres 
majd védelmet és kér térítést. Ideje lenne, hogy 
a könyvtárak csendes partnerekből aktív részt
vevőkké váljanak az elektronikus publikálás kor
szakában.

(Hegyközi Ilona)

95/189
ARNOLD, Kathryn - COLLIER, Mel - RAMSDEN, 
Anne [et ál.]: E lectronic library for higher 
education: an experiment at De Montfort 
University Milton Keynes = J.Inf.Net. I.vol. 1994. 
2.no. 117-135.p. Bibliogr. 22 tétel.

Elektronikus könyvtár a felsőoktatás számá
ra: a De Montfort Egyetem (Milton Keynes) 
kísérlete

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Kísér
let; Szabvány; Számítógép-hálózat

Az ELINOR (Elektronikus Könyvtár Terve) 
célja az elektronikus könyvtár prototípusának lét
rehozása a De Montfort Egyetem (Milton 
Keynes) információs központjában. A program 
első fázisában egy évfolyam tankönyveinek és 
más oktatási anyagainak indexelt elektronikus 
szöveg- és képváltozata fog elkészülni. A meg
lévő gyűjtemény nagy része nyomtatott doku
mentum és szkennelni kell, így elsősorban olyan 
képfeldolgozó (szkennelő) rendszert kellett ke
resni, amelyik szabadszöveges keresésre is al
kalmas és illeszthető a már meglévő hálózati 
munkaállomásokhoz és az IBM RS6000 szerver
hez. A rendszert már kiválasztották, de még sok 
minden megoldásra vár, pl. olyan technikai kér
dések mint a képfeldogozó rendszer használatá
nak korlátái, a hálózati integráció, szabványok, a 
sokféle elektronikus formátum hozzáférhetősé
ge. Társadalmi-gazdasági kihívásokra is választ 
kell keresni, ilyenek pl. a szerzői jogi és üzleti 
kérdések, az elektronikus publikálás hatása, az 
elektronikus könyvtár gyakorlati modelljének ki
dolgozása, az elektronikus könyvtár használ
hatósága és alkalmazási költségei. A felsőokta
tásban sok előnnyel jár majd az elektronikus 
könyvtár: sokszempontú információ-hozzáférést 
tesz lehetővé, a távoktatásban résztvevők és a 
testi fogyatékosok számára távoli hozzáférést,

valamint csökkenti a keresletet a munkaerő- és 
helyigényes hagyományos könyvtári szolgál
tatások iránt.

(Autoref.)

Lásd még 109, 155

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

Kiadói tevékenység

95/190
BENNETT, Scott: The copyright challenge: 
Strengthening the public interest in the digital 
age = Libr.J. 119.vol. 1994. 19.no. 34-37,p.

Szerzői jog: a közérdek megerősítésének 
szükségessége a digitális korszakban

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Szerzői jog

A könyvtárakat, amelyek papíron, filmen, 
mágnes- vagy optikai hordozón lévő dokumentu
mok gyűjteményeinek tulajdonosai, a dokumem 
tumokban foglalt szellemi termékek tulajdonjoga 
(főleg a 20. századból származóké) nem illeti 
meg.

Ha nem birtokolják a szellemi tulajdont, mi 
dolguk lenne a szerzői jogszabállyal, kérdezhet
nénk. Az 1976-os amerikai szerzői jogi törvény 
107. és 108. cikkelye -  mely a szerzői jogvédel
met élvező művek tisztességes használatát sza
bályozza -  minden amerikai állampolgárra, de a 
képzésben betöltött szerepük miatt a könyvtá
rakra különösen érvényes.

A számítógépek elterjedésével, amikor a 
használó közvetlen kapcsolatba kerülhet az 
elektronikus formában tárolt dokumentumokkal,
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különösen fontos annak tisztázása, hogy a könyv
tárak hogyan tehetnek eleget a tisztességes 
használtatás előírásainak.

A szerző közérhető példával illusztrálja a 
könyvtár jogszerű és jogszerűtlen eljárását a 
másolatkészítés területén. Elképzelt példájában 
három kérdéscsoportot intéz az olvasóhoz.

Az elsőben a biológia professzorának szük
sége van egy folyóiratcikkre az egyetemi könyv
tárba járó folyóiratok egyikéből. Kérdések: 1. Jo
gosult-e egy egyetemi hallgató lemásolni számá
ra a kért cikket? 2. Jogosult-e a könyvtár egyik 
alkalmazottja lemásolni számára a kért cikket, 
akinek nem ez a munkaköre? Jogosult-e a 
könyvtári személyzet másolás helyett szkennelni 
a kért cikket és hálózaton keresztül átküldeni a 
professzor számítógépére?

A második csoport alaphelyzete szerint a 
biológia-professzor előírja 20 hallgatójának, hogy 
az adott cikket olvassák el. Kérdések: 1. Jogsze- 
rű-e, hogy mind a húsz hallgatónak csináljon a 
könyvtár egy-egy másolatot? 2. Jogosult-e a 
könyvtár minden hallgatónak külön-külön máso
latot készíteni, ha már az ötödiknél észreveszi, 
hogy itt ismétlődő érdeklődés van a cikk iránt? 
Joga van-e a könyvtárnak a szóbanforgó cikket 
számítógépbe szkennelni és felhívni a hallgatók 
figyelmét arra, hogy a hálózaton keresztül elér
hetik azt. (Ez utóbbi esetben már elektronikus 
dokumentumszolgáltatásról van szó, amely a 
képzést segíti.)

A harmadik esetben a biológia-professzor 
meg akarja kímélni hallgatóit attól, hogy mindnek 
egyenként kelljen a könyvtárban kikeresni a 
folyóiratot és félreteteti számukra annak máso
latát. 1. Joga van-e a könyvtárnak félretenni a 
másolatot a diákok számára? Tíz hallgató egy
szerre érkezik a könyvtárba. Az egyik elkéri a fél
retett fotókópiát, lemásolja és átadja a követke
zőnek, és így tovább. Jogszerű-e ez az eljárás? 
A könyvtár számít rá, hogy még további tízen 
jönnek és kérik a szóban forgó cikket. Készíthet-e 
a könyvtár 10 másolatot előre erre a célra? A 
könyvtáros olyan bölcs és előre gondol rá, hogy 
mind a húsz hallgató megrohanja majd a könyv
tárat a tesztírás előtt fél órával, hogy átfussa a 
cikket. Készíthet-e a könyvtár digitális másolatot 
a cikkről azzal a szándékkal, hogy az olvasóte
remben olvashassák a hallgatók? Megteheti-e a 
könyvtár jogszerűen, hogy nemcsak a biológia
professzor hallgatóinak, de mindenki másnak is 
rendelkezésre bocsátja a digitalizált cikket?

Végezetül: Joga van-e a könyvtárnak minden 
elővigyázatosságot félretéve a cikket az Internet 
hálózaton keresztül közzétenni, amit a könyvtár 
gopherén fel is tüntetnek?

A szerzői jogi törvény 107. és 108. cikkelye 
értelmében a fent leírt eljárások mindegyike jog
szerű, a legutolsó kivételével. A dokumentumok 
elektronikus formában történő használtatása 
nem ütközik szerzői jogi előírásba mindaddig, 
amíg a továbbítás adatátvitellel történik, illetve a 
használtatás oktatási célú. Az utolsó esetben 
azonban, amikor a digitalizált változat a könyvtári 
számítógépen marad és hálózaton keresztül te
szik hozzáférhetővé, megsértik a szerzői jogi tör
vényt. A két példa egyben jól illusztrálja azt is, 
hogy mi a különbség az adatátvitel és az adatsu
gárzás között. Az utóbbi esetben ugyanis már 
adatsugárzásról beszélhetünk, ami jogi korlátok
ba ütközik és csakis külön engedéllyel lehetsé
ges. A kereskedelmi céllal tevékenykedő elektro
nikus dokumentumszolgáltató központok is csak 
úgy működhetnek, ha a forgalom után járó szer
zői jogdíjat megfizetik. A jövőben tehát várható
an ez fogja megadni a közpénzen fenntartott 
könyvtárak értéket a társadalom számára, mert 
csak a könyvtárakban lesz jogosult a használó a 
szerzői jogvédelem alá eső műveket minden 
külön költség nélkül, szabadon használni.

(Kovács Emőke)

95/191
ROSENBERG, V ictor: W ill new inform ation 
technology destroy copyright? = EI.Libr. 12.vol. 
1994. 5.no. 285-287.p.

Megsemmisíti-e az új információs technoló
gia a szerzői jogot?

Információtechnológia; Számítógép-hálózat; 
Szerzői jog

Az új információs technológiák megszüntetik 
a szerzői jogot jelenlegi formájában. Lényegében 
lehetetlenné válik a szellemi tulajdon megvédése 
az illegális másolás és terjesztés ellen. Nem is 
az intellektuális bűnözésről van itt szó, hanem 
arról, hogy a szakemberek természetes módon 
élnek a kommunikáció új lehetőségeivel, pl. kép 
formájában elküldik cikkeiket kollégáiknak. Ezt a 
gyakorlatot semmilyen módon nem lehet majd
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korlátozni, mert az információ használatát segíti. 
Ezenkívül annak nagy részét, amit ma a keres
kedelmi kiadók publikálnak, maguk a szerzők 
fogják közzétenni a hálózatokon.

A legtöbb kiadó nem érti még, milyen hatásai 
lesznek ennek a saját kiadásnak. Továbbra is 
azt tartják, hogy a kiadók szerepe a minőségi 
szűrés és a művek összetartozásának kideríté
se. Azonban mindezt a szerzők és a használók 
maguk is könnyen el tudják végezni.

Az egyetemek vezetőiben felmerült, szükség 
van-e arra, hogy a szerzői jogot átengedjék a ki
adóknak, majd drága pénzen visszavásárolják a 
műveket. Az új technológia lehetővé teszi szá
mukra, hogy az egyetem maga legyen a kiadó.

Minden szerzői jogi hatóság egyetért abban, 
hogy a szerzői jogi előírásokat ki kell terjeszteni 
az új elektronikus kommunikációra is. A jelenlegi 
szabályozás azonban a szellemi tulajdon fizi
kailag megfogható megjelenésén alapszik. Ha 
ez a technológia következtében megszűnik, 
megfoghatatlanná válik a szerzői jogi védelem 
tárgya is.

Mindezt a szoftverkiadás modelljén lehet jól 
bemutatni. A korai időszakban a szoftverkiadók a 
példányok védelmére dolgoztak ki eljárásokat, 
és elfogadták, hogy együtt kell élniük bizonyos 
mértékű kalózhasználattal. Tudták, hogy a legá
lis használók nemcsak a lemezért fizetnek, ha
nem a képzésért is, a kézikönyvekért stb. Az il
legális használatot úgy tekintették, mint a mar

keting eszközét (egy illegális használót ui. hama
rabb meg lehet nyerni vásárlónak). A lopások 
következtében a szoftveripar hasonlítani kezdett 
a hanglemez- vagy a filmiparra: csak a népszerű 
címek hoznak profitot, és ezek “tartják el” a többi 
terméket.

Az információ-előállítók számára nem meg
felelő stratégia, hogy elbújjanak a szerzői jogi 
törvény mögé. Olyan mechanizmust kell kidol
gozniuk, amely nem függ a szerzői jogi törvény 
betartatásától. Egy adatbázis-kiadó pl. letölthet 
egyes felhasználók számára bizonyos rekordhal
mazokat, és terjesztheti azokat az Interneten. A 
felhasználó bizonyára kész lesz megfizetni az 
értéknövekedést (a keresés szakértelmét és az 
anyag frisseségét). Az elektronikus termékeknél 
az előállító korlátozott fixköltséggel és lényegé
ben változó költségek nélkül juthat bevételhez. 
Mindenképpen számolni kell azzal, hogy a hasz
nálók szabadon használják az információt, nem 
sokat ügyelve a szerzői jogokra.

Optimizmusra az ad okot, hogy ugyanez a 
technológia csodálatos lehetőségeket teremt az 
információk terjesztésére és új termékek kifej
lesztésére, és van rá remény, hogy a használók 
vállalják, hogy fizetnek az értéknövelt szolgál
tatásokért.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 131, 134, 146, 179
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Az ismertetett cikkek forrásai:

A B I-T e ch . —  A B I-T e ch n ic  (D E )
A lexa nd ria . — A le xa n d ria  (G B )
A m .L ib r. —  A m e rica n  L ib ra rie s  (U S )
B ib l.fü r A lle . —  B ib lio the k  fü r  A lle  (D E )
B ib i.In fo . —  B ib lio th e ks in fo  (D E )
B ib lio téka . —  B ib lio téka  (S U )
B ib lio teka rz . —  B ib lio te ka rz  (P L)
B ib lio th e ksd ie n s t. —  B ib lio th e ksd ie n s t (D E )
B o ll.A IB . —  B o lle tino  A sso c ia z io n e  Ita liana  B ib lio teche  

(IT)
B o tto m  L ine. — T he  B o tto m  L ine  (G B )
B uch  Bibi. —  B uch  und B ib lio th e k  (D E )
B u ll.B ib i.F r. —  B u lle tin  des  B ib lio th é q u e s  de F rance  

(F R )
C a t.C la ss if.Q . —  C ata lo g in g  and C la ss ifica tio n  Q u a r

te rly  (U S )
C o lle c t.M a n a g e . —  C o lle c tio n  M a n a g e m e n t (U S ) 
D ocu m e n ta lis te . —  D ocu m e n ta lis te  (FR )
E I.L ib r. —  E le c tro n ic  L ib ra rie s  (I)
E u r.R e s .L ib r.C o o p . —  E urop ea n  R ese a rch  L ib ra rie s  

C oo pe ra tio n  (I)
In f.S e rv .U se . —  In fo rm a tion  S e rv ice s  and  U se (I) 
In f.T e ch n o l.L ib r. —  In fo rm a tio n  T e ch n o lo g ie s  and L i

b ra ries  (U S )
ln t.ln f.L ib r.R e v . —  In te rn a tio n a l In fo rm a tio n  and Li

b ra ry  R e v ie w  (I)

In te rlen d .D oc .S up p ly . —  In te rlen d ing  and  D o cu m e n t 
S up p ly  (G B )

J .A ca d .L ib ra ria n sh . — Jou rn a l o f A c a d e m ic  L ib ra ria n - 
ship  (U S )

J .In f.N e t. — Jo u rn a l o f In fo rm a tion  N e tw o rk in g  (G B ) 
J .In f.S c i. -  Jo u rn a l o f In fo rm a tio n  S c ie n ce  (G B )
Libr. A sso c .R e c. -  L ib ra ry  A sso c ia tio n  R eco rd  (G B ) 
Libr. J. -  L ib ra ry  Jo u rn a l (U S )
L ib r.M anage . -  L ib ra ry  M a n a g e m e n t (G B )
L ibr.Q . -  L ib ra ry  Q u a rte r ly  (U S )
Libr. Rev. -  L ib ra ry  R e v ie w  (G B )
Libri. -  L ib ri (I)
M an.In f. -  M anag ing  In fo rm a tio n  (G B )
M ic ro co m p .In f.M a n a g e . -  M ic ro co m p u te rs  fo r  In fo r

m ation  M a n a g e m e n t (I)
N aucn .T eh .Bibi. -  N aucnye  i Tehn icesk ie  B ib lio teki (RU) 
Naucn.Teh.In f. -  N aucno-Tehn iceskaa  In fo rm acia  (RU) 
N eue  B üchere i. -  N eue  B üch e re i (D E )
O n line  C D R O M  R ev. -  O n line  and C D R O M  R ev iew  

(G B )
P o ra d n ik  B ibi. -  P o ra d n ik  B ib lio te ka rza  (P L )
P rogram . -  P ro g ra m  (G B )
R e v .E sp .D o c .C ie n t. -  R e v is ta  E sp a n o la  de D o cu m e n - 

tac ión  C ie n tif ica  (E S )
S ca n d .P u b lic  L ib r.Q . -  S ca n d in a v ia n  P u b lic  L ib ra ry  

Q u a rte r ly  (S x)
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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 
kiadványok 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 irás 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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Könyvtárak és könyvtárosok a “túlélésért”... 

Folyóiratok a hálózaton -  a jövő útja?

Az egyetemi könyvtárak fejlesztési térigényei 

Helyismereti irányelvek angol közkönyvtárak számára

Paralell biographies -  and the idea of the modern 
public library

Hungarica material in European libraries

The qualifications of librarians

The national data exchange format and the fusion of 
data elements

Paralelle Biographien und die Entfaltung des
Gedankens der modernen Öffentlichen Bibliothek

Die Hungarica-Bestände von europäischen Bibliotheken

Der Stand der Ausbildung von Bibliothekaren

Das nationale Austauschformat und die zusammengezo 
genen Datenelemente


	192-196
	197
	199-208
	209-218
	219-235
	236-250
	251-254
	255-256
	257-263
	265-274
	275-281
	282-283
	284-291
	292-295
	297-298
	299-300
	301-302
	303-305
	307-381
	99



