
Külföldi fo lyóirat-figyelő

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.
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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,

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



Külföldi folyóirat-figyelő

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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