
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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