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A new phase in the preparation of the new 
library law
PAPP István

ABSTRACTS
rHHALTSAHQABEH

The library act regulating Hungarian librarianship was issued 
in 1976. Preparations have been going on since 1990, the 
political change, in order to elaborate the text of a new draft 
library law, which were halted for various reasons. The Asso
ciation of Hungarian Librarians wanted to contribute to getting 
beyond this situation by organising a conference on the 
preparation of the Hungarian library law as a continuation of 
the seminar on library legislation held by the Council of 
Europe in autumn 1994. The seminar, the aim of which it was 
to elicit alternative solutions and to enhance further efforts 
with the participation of those involved, was attended by out
standing figures of Hungarian librarianship, representatives of 
the departments, and 16 foreign experts. Fundamental ques
tions were raised: is there need for a new library act; if there 
is, what level of detail is necessary; what should belong under 
the scope of the act; what legal responsibilities should main- 
tainers have; how should libraries be financed; what types of 
libraries should be enumerated; what services should be 
covered, etc. It was confirmed that there was need for library 
legislation, but it was realistic only if no extra expenses were 
involved. The starting point could be the constitutional rights 
of citizens. It needs to be decided how deep the law should 
go. Since a comprehensive library law has more chances, 
matters out of regulations have to be settled by guidelines 
and professional consulting. The draft will probably involve 
libraries financed from public funds. Financing will be the right 
and responsibility of the maintainer, but only a few existential 
guarantees can be included in the act. The draft law should 
also regulate the types of libraries and their services in less 
detail, (pp. 567-584)

Current issues of the Hungarian National 
Bibliography system
BERKE Barnabásné

The key issues of the problem indicated in the title are related 
to the submission of legal deposit copies, to the collection 
interest, coverage, and the services based on the HNB. The 
submission of legal deposit copies has become irregular in 
spite of administrative control, therefore the current national 
bibliography lost the completeness of its coverage. Only a 
minor part of missing documents can be detected, and even 
less can be purchased retrospectively. In order to ensure 
national registration and make up for missing items higher- 
level, intervention is needed which covered the submission of 
new media as well. The collection interest of the HNB has not 
changed for the past 18 years, while there have been lots of 
changes in the field of the publication of newspapers and 
periodicals. Some of the more recently founded publishers 
issue typologically ambiguous publications, of which it is hard 
to decide which bibliography they fit into. So far as services 
based on the national bibliography are concerned, it is a step 
back that the printed version of HNB. Bibliography of books 
has been issued in a simplified form since 1992, the set-up of 
the National Széchényi Library’s OPAC. The reason to this 
was that at that time the computerised system of the National
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Széchényi Library, DOBIS/LIBiS did not have a program sup
porting the display of the national bibliography that has since 
been developed. Today there is a program enhancing the 
compilation and display of entries. The CD-ROM version of 
the computerised national bibliography (1976-1991) was pro
duced, and the Hungarian MARC format, HUNMARC, was 
also elaborated. The floppy disk edition of HNB. Bibliography 
of books will be issued first in 1996. (pp. 585-590)

Patronage or financing - chances of national 
special libraries
PRÖHLE Éva

The time of state financing is over, national special libraries 
are supposed to find sponsors. Special libraries may lobby in 
this situation to acquire extra-budgetary resources. Lobbying 
should take place not only in the Parliament, but also at 
institutions, and with private persons who would be willing to 
invest in libraries. A circle of patron institutions should be 
established around libraries following foreign patterns. For 
example, the Library of the Hungarian Academy of Sciences 
is supported by “Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum 
Hungaricae”, and the Friends of the National Széchényi Li
brary also deal with such an activity. It is important to find 
domestic resources. Abroad there are specialists members of 
the staff dealing with development, public relations, and also 
with exploring financial resources. We should also follow the 
practice of employing staff especially for this task. Library 
managers should think it over how they could make eco
nomic management more efficient (e.g. collection analysis, 
state-of -the-art reports could help a lot). A part of national 
special libraries are suffering of disfunctionality since they 
have university students of the field as their users, but they 
cannot cope with them in terms of the number of copies, 
seats, etc. It is also possible to further investigate reserves in 
cooperation and to utilise them better, (pp. 591-595)

The thread of Ariadne in the labyrinth of text
book editing
KOVÁCS Mária

Textbook supply has become very colourful after the forma
tion of market economy, and it has also become very difficult 
to survey the choice. The article introduces organisations 
dealing with textbook publishing and distribution, enumerating 
the lists they issue, and databases on textbooks. The Ministry 
of Culture and Education plays a central role by coordinating 
the extensive textbook market, and makes the selection pro
cess easier for schools by its central lists. However, the prob
lems of school libraries are not solved completely by this. 
TANOSZ (Tankönyvesek Országos Szövetsége - ca. Na
tional Association of Textbook Producers and Distributors) is 
also an important agent generating cohesion among all the 
organisations related to the publication of textbooks by invit
ing them to its events. The compilation is supplemented by a 
list of sites where textbooks are exhibited, (pp. 596-610)

The 125-year-old Library of the Hungarian 
Parliament
JÓNÁS Károly

The Library was established as an exclusive special library 
with the aim of enhancing the work of legislators and MPs. 
The library used to be an organisational unit of the Parliament 
until 1952. Its operation was managed by a library committee 
in close cooperation with the Parliament. The members of the 
committee were representative figures of the cultural and po
litical life of the time who were dedicated to the cause of the 
Library. The Library controlled by the Cultural Ministry be
tween 1953 and 1990. It had become the national special 
library of politics, law, and 20th century history. Since 1991 
the library has been an institution of legislation again, how
ever, the so-called MP Information Centre was established in 
order to improve information services offered to members of 
the Parliament. It has also been working as a deposit library 
of the UNO since 1956, keeping UN documents in a special 
collection. Further remarkable special collections: special col
lection of the Hungarian Parliament, ensuring the use of 
legislative documents; special collection of foreign parliamen
tary documents containing similar materials from foreign, 
mainly European Parliaments. The Library has been open to 
the public since 1952. Efficient information services have 
been offered to the users since 1982 in the form of computer
ised databases, (pp. 611-620)

fibroad

PILAR, Jindrick: A comparative study of 17 
national library laws
(Rev.: Futala Tibor) (pp. 621-627)

OPAC network in Europe: project ONE. Taking 
a further step towards a Europe-wide infor
mation network.
(Transl.: Drótos László) (pp. 628-633)

DEBRECZENI Zsuzsa: The training of librari
ans in the USA
(pp. 634-638)

KÜRTI Lászlóné: New strategies in librarian- 
ship in East and West. An account of a semi
nar and study tour in Germany.
(pp. 638-639)
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INHALTSANGABEN

Neue Phase der Vorbereitungen zum neuen 
Bibliotheksgesetz
PAPP István

Die heute gültige Verordnung über das ungarische Bib
liothekswesen stammt aus 1976. Seit 1990 - paralell mit dem 
Systemwechsel - wurde mit den Vorbereitungen des Textes 
einer neuen Gesetzesvorlage begonnen, aber aus ver
schiedenen Gründen wurden die Arbeiten eingestellt. Der 
Verein Ungarischer Bibliothekare wollte in dieser Lage 
helfen, und hat, als Fortsetzung des Seminars des Europa
rates über bibliothekarische Gesetzgebung, das im Herbst 
1994 stattfand, eine Konferenz über die Vorbereitung des 
ungarischen Bibliotheksgesetzes organisiert. Die Teilnehmer 
waren prominente ungarische Bibliothekare, Vertreter der 
zuständigen Ministerien und 16 ausländische Gäste. Ziel des 
Seminars war es, in Zusammenarbeit mit Spezialisten alter
native Lösungen als Anhaltspunkt zu den weiteren Arbeiten 
zu sammeln. Di Grundfragen sind die folgenden: wird über
haupt ein Bibliotneksgesetz benötigt; wenn ja, wie soll es 
sein: ausführlich oder vom Rahmencharakter; welche Bib

liotheken soll es umfassen; welche Rechte und Pflichte sollen 
die Erhalterorganisationen haben; wie sollen die Bibliotheken 
finanziert werden; welche Bibliothekstypen sollen aufgeführt 
werden; welche Dienstleistungen sollen genannt werden usw. 
Es wurde festgestellt, dass ein Gesetz benötigt wird, aber 
seine Erarbeitung nur dann realistisch ist, wenn es keine 
Mehrkosten mit sich bringt. Als Ausgangspunkt wurde die 
Verfassung betrachtet. Ein umfassendes Gesetz hat bessere 
Chancen. Die Fragen, die im Gesetz nicht figurieren werden, 
sollen mit Richtlinien und mit beruflichem Konsens gelöst 
werden. Die Gesetzesvorlage wird wahrscheinlich nur die Öf
fentlichen Bibliotheken umfassen, die aus öffentlichen Mitteln 
erhalten werden. Es soll Recht und Pflicht der Erhalterorgani
sation sein, die Bibliotheken zu finanzieren, aber ins Gesetz 
können nur wenige Garantien dafür eingebaut werden. Die 
Gesetzesvorlage soll die Bibliothekstypen und ihre Dienstlei
stungen regeln, aber nicht ausführlich. (S. 567-584)

Heutige Probleme der laufenden ungarischen 
Nationalbibliographie
BERKE Barnabásné

Die Schlüsselfragen dieses Themas hängen mit der Abgabe 
der Pflichtexemplare, mit dem Sammelgebiet und mit den 
sich auf die Nationalbibliographie aufbauenden Dienstleistun
gen zusammen. Die Disziplin der Abgabe der Pflichtexem
plare hat zu unseren Tagen trotz der gesetzlichen Regulierung 
nachgelassen, infolgedessen man über die Vollständigkeit 
der laufenden Nationalbibliographie nicht sprechen kann. Nur 
ein kleiner Teil der Lücken kann aufgeklärt werden, und nur 
wenige Werke können nachträglich erworben werden. Im In
teresse des vollständigen Nachweises und der Ersetzung der 
fehlenden Werke sind Massnahmen der höheren Behörden 
notwendig, und die Abgabe der neuen Medien soll erreicht 
werden. In den neugegründeten Verlagen erscheinen zum 
Teil typologisch unqualifizierbare Veröffentlichungen. Es ist 
schwer zu beurteilen, zu welcher Bibliographie sie gehören. 
Auf dem Gebiet der Dienstleistungen, die sich auf die Nation
albibliographie aufbauen, ist es ein Rücktritt, dass die ge
druckte Version der Ungarischen Nationalbibiiographie Reihe 
Bücher seit 1992, seit dem Beginn des Online-Katalogs der 
Nationalbibliothek Széchényi in vereinfachter Form erscheint. 
Das integrierte Bibliothekssystem DOBIS/LIBIS hat nämlich 
damals noch nicht über ein, die Darstellung der Nationalbibli
ographie unterstützendes Programm verfügt. Heute arbeitet 
schon ein solches Programm für die Redaktion der Einträge 
und ihre Darstellung. Die CD-ROM Ausgabe der computer
gestützten Nationalbibliographie (1976-1991) ist auch fertig. 
Das ungarische MARC Format, HUNMARC ist erarbeitet 
worden. Von 1996 wird auch mit der Floppy-Ausgabe der 
Hefte der Ungarischen Nationalbibliographie Reihe Bücher 
begonnen werden. (S. 585-590)

Mäzenatentum oder Finanzierung - Chancen 
der Bibliotheken mit nationalen Aufgaben
PRŐHLE Éva

Die Periode der staatlichen Finanzierung ist schon zu Ende, 
die Bibliotheken mit nationalen Aufgaben sollen Mäzene fin

564 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4.



den. In dieser Lage können sie sich an Lobbys anschliessen, 
um aus ausseretatlichen Quellen Geld zu kriegen. Szene der 
Lobbys soll nicht nur das Parlament sein, sondern es sollen 
auch Insitutionen und Personen gesucht werden, die dazu 
neigen, auf die Bibliotheken Geld zu opfern, bzw. nach 
ausländischen Beispielen sollte der Kreis der die Bibliotheken 
protegierenden Institutionen gestaltet werden. Die Bibliothek 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wird z.B. 
vom "Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae" 
unterstützt, auch die Freunde der Nationalbibliothek 
Széchényi beschäftigen sich damit. Es ist wichtig, die un
garischen Quellen aufzuklären. In den westlichen Ländern 
gibt es ein besonderes Personal für Entwicklungen und PR- 
Kontakte, das unter anderem auch die finanziellen Quellen 
aufklärt. Nach diesem Beispiel könnte auch bei uns dieser 
Aufgabe besonderes Personal gewidmet werden. Die Bib
liotheksleiter sollten durchdenken, wie sie mehr effizient wirt
schaften könnten (z.B. Bestandsanalysen, Lageberichte 
bereiten lassen). Teil der Bibliotheken mit nationalen Aufga
ben kämpft mit Funktionsstörungen, weil sie auch die Stu
denten ihres Fachgebietes empfangen, aber dieser Aufgabe 
mit Dubletten, Raum usw. nicht entgegenkommen können. 
Eine andere Möglichkeit ist es, die Reserven der Zusam
menarbeit aufzunehmen und zu benutzen. (S. 591-595)

Ariadnefaden im Labyrinth des Lehrbuchhan
dels
KOVÁCS Mária

Mit der Erscheinung der Marktverhältnisse wurde das Ange
bot der Lehrbücher vielfältiger, und die Informierung über 
Lehrbücher schwerer. Der Beitrag stellt die Organisationen 
vor, die sich mit der Herausgabe und Handel von 
Lehrbüchern beschäftigen, zählt ihre Informationslisten und 
auch die Datenbanken von Lehrbüchern auf. Das Ministerium 
für Kultur und Bildungswesen hat eine zentrale Rolle, weil es 
die ausgedehnte Lehrbuchmarkt zusammenfasst, und mit 
ihren zentralen Listen für die Schulen ihre Erwerbungen 
erleichtert. Damit werden aber nicht alle Probleme der Schul
bibliotheken restlos gelöst. Eine bedeutende zusammenfas
sende Kraft ist der Nationale Verband der Lehrbuchhändler 
(TANOSZ), an dessen Veranstaltungen sich alle Organisa
tionen treffen, die im Lehrbuchhandel tätig sind. Die Zusam
menstellung wird durch die Liste der Lehrbuchausstellungen 
ergänzt. (S. 596-610)

Die Parlamentsbibliothek ist 125 Jahre alt
JÓNÁS Károly

Die Parlamentsbibliothek wurde 1870 als geschlossene Insti
tutionsbibliothek zur Unterstützung der Gesetzgebung und 
der Abgeordneten ins Leben gerufen. Bis 1952 gehörte sie 
zum Parlament, ihre Arbeit wurde durch eine Bib- 
liothekskomission geleitet, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Parlament. Die Mitglieder dieser Komission waren die Vertre
ter des damaligen kulturellen und politischen Lebens, denen 
die Bibliothek am Herzen lag. Zwischen 1953 und 1990 funk- 
cionierte die Bibliothek unter der Leitung des Ministeriums für 
Kultur. Sie wurde mit nationalen Aufgaben auf den Gebieten 
der Politik, des Rechts, und der Geschichte des 20. Jahrhun

derts beauftragt. Von 1991 gehört sie wieder zum Parlament, 
aber im Interesse der besseren Informierung der Abgeord
neten wurde ein sogenanntes Zentrum für Abgeordnetenin
formation ins Leben gerufen. Seit 1956 arbeitet die 
Parlamentsbibliothek als Depotbibliothek der Vereinten Na
tionen, sie behandelt die UNO-Dokumente als eine Sonder
sammlung. Weitere nennenswerte Sondersammlungen sind: 
die Sondersammlung des ungarischen Parlaments, die 
Zugang zu den Materialien der Gesetzgebung gibt; die Son
dersammlung der ausländischen Parlaments-Materialien, in 
der ähnliche ausländische, meistens west-europäische 
Dokumente zu finden sind. Seit 1952 ist die Parlamentsbib
liothek eine öffentliche Bibliothek. Zur effizienten Information 
der Besucher dienen seit 1982 verschiedene computer
gestützte Datenbanken. (S. 611-620)

Ausblick

PILAR, Jindrich: Vergleichende Analyse von 
17 Bibliotheksgesetzen.
(Zusammenf.: Futala Tibor) (S. 621-627)
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KÜRTI Lászlóné: Neue bibliothekarische Stra
tegien im Osten und Westen. Bericht über ein 
Seminar und Studienreise in Deutschland.
(S. 638-639)

Bachbesprschungsn

Retrospektive Katalogisierung in Europa. Die 
gedruckten Bücher des 15-19. Jahrhunderte. 
Retrospective cataloguing in Europe. 15th to 
19th century printed materials. Proceedings 
of the International Conference, Munich 28th- 
30th November, 1990. Ed. F.G. Kaltwasser, 
J.M. Smethurst.
(Rez.: W. Salgó Ágnes) (S. 641-645)
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Expertensysteme in Bibliotheken.
The application of expert systems in libraries 
and information centres.
Ed. Anne Morris (Réz.: Koitay Tibor) (S. 646-647)

Fragen der Bibliotheksautomatisierung. 
CLAYTON, M. - BATT, C.: Managing library 
automation.
(Réz.: Koitay Tibor) (S. 648)

Neue Methoden der Bibliotheksleitung. 
ANDERSON, Terry D.: Transforming leader
ship.
(Réz.: Orbán Éva) (S. 649-651)

fiús ausländischen Zeitschriften 
(Referate)

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
új könyvtárosasszfsztens tanfolyamra

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár új könyvtárosasszisztens-képző tan
folyamot indít amelyre ezúton felvételt hirdet.

A tanfolyam a művelődési és közoktatási miniszter 10/1995. (IX. 22) számú rendelete alapján 
szerveződik. Időtartama hozzávetőlegesen 1 év, féléves megoszlással. Az oktatás elsősorban 
gyakorlati jellegű, amely a vizsgakövetelményekben is érvényesül. Az új tanfolyam elnevezés
ben azonos ugyan a korábbi „könyvtárosasszisztens" tanfolyammal, de tartamában és képe
sítési elismertségében nem. Rövidebb a képzési idő, szűkebb a tematika, következésképpen 
a képesítési fokozat is alacsonyabb. így a 2/1993./I. 30. MKM rendelete alapján a végzett 
hallgató képesítése „s e g é d k ö n y v tá ro s ” , amely az 1993. évi C törvény (Magyar Közlöny, 
182. sz. II. rész, Jogszabályok) módosító rendelkezése szerint a „B2M fizetési osztálynak felel 
meg.

Tanfolyamunkra elsősorban azoknak az érettségizett hallgatóknak a jelentkezését várjuk 
-  1996. fe b ru á r  2 3 - ig  bezárólag -, akik a könyvtári munka gyakorlatát akarják rövid idő 
alatt elsajátítani.

A tanfolyam kezdési időpontja 1996. március hó vége.
A záróvizsgára előreláthatólag 1997. május hónapban kerül sor.

A tanfolyam részvételi díja félévenként 12000,-Ft.
A záróvizsga költsége hallgatónként 2500-3000,- Ft között várható.

Jelentkezésüket írásban kérjük bejelenteni az alábbi címre:
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum u. 1 7.) 

„K ö n y v tá ro s a s s z is z te n s -k é p z é s  1996”

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon: 138-2300/291 m. hétfőn és szerdán 9-12 óráig 
MáTyán Gyulánál.
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Előkészületek, résztvevők

Az új könyvtári törvény 
előkészületeinek újabb

szakasza

Papp István

A magyar könyvtárügyet és könyvtári szolgál
tatásokat szabályozó, jelenleg is -  kisebb módo
sításokkal -  érvényben lévő törvényerejű rendelet 
1976-ban született. Megújítását, illetve új törvény 
megalkotását nemcsak az azóta eltelt közel húsz 
év során a könyvtárügyben bekövetkezett válto
zások indokolják, hanem mindenekelőtt az 1990- 
ben lezajlott rendszerváltás, amely gyökeresen 
megváltoztatta a könyvtárak működését megha
tározó politikai, gazdasági, társadalmi és kulturá
lis feltételeket.

Az elmúlt öt évben a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium irányításával folytak bizonyos 
előkészítő munkálatok, azonban ezek félbesza
kadtak, és nem készült el egy széles körben el
fogadott törvénykoncepció, még kevésbé a tör
vényjavaslat szövege. Ezért a Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete elnöksége annak érdekében, 
hogy új lendületet adjon a munkálatoknak, elhatá
rozta, hogy megteszi a tőle telhetőt.

Az MKE elnöksége más oldalról is ösztönzést 
kapott ehhez. Az Európa Tanács 1994 során több 
alkalommal is foglalkozott azzal, miképpen segít
hetné a közép- és kelet-európai országok könyv
tárügyét. A múlt év elején (1994. február 3-4.) tar
tott szakértői konzultációt május 19-20-án újabb 
tanácskozás követte, most már a régióban műkö
dő egyesületek vezető tisztségviselőinek részvé
telével. E megbeszélések során térkép készült 
ezen országok könyvtárainak legégetőbb problé
máiról, s többé-kevésbé alakot öltött az is, mikép
pen tudná segíteni megoldásukat az Európa Ta
nács, számítva az Európai Bizottság hatékony 
közreműködésére.

A megoldandó problémák között kapott helyet 
a könyvtári törvénykezés is, hiszen az érintett or
szágok majd mindegyike hasonló történelmi je
lentőségű változáson ment át. Az Európa Tanács 
a maga dolgának is tekintette az új könyvtári tör
vények megszületésének előmozdítását. 1994. 
november 7-8-án szemináriumot rendezett a 
könyvtári törvényhozásról a közép- és kelet-euró
pai országok szakértői számára, és ennek ered
ményeképpen ajánlásokat tett közzé. E szeminá
rium folyományának tekinthető az MKE elnöksé
ge által tervezett szeminárium az új magyar 
könyvtári törvény előkészítéséről. Amikor az 
Európa Tanács értesült az MKE elnökségének
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tervéről, felvetette, nem volna-e lehetséges kül
földi szakértőket is meghívni a régió országaiból, 
hogy a máshol ugyancsak élő probléma megol
dásának újabb ösztönzést adjon. Az MKE kész
séggel fogadta a javaslatot.

A szemináriumra mintegy 40 magyar és 16 
külföldi könyvtáros kapott meghívót. A magyar 
résztvevők a szakma vezető pozíciót betöltő rep
rezentánsai közül kerültek ki (a nemzeti könyvtár 
főigazgatója és vezető munkatársai, egyetemi és 
főiskolai könyvtárigazgatók, országos szakkönyv
tárak, megyei és városi könyvtárak igazgatói, 
egyetemi és főiskolai könyvtáros tanszékek pro
fesszorai, az MKE és a Könyvtári és Informatikai 
Kamara tisztségviselői stb.), s természetesen 
megjelentek a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium illetékes munkatársai is (a Kulturális Örök
ség Főosztályának vezetője, a Könyvtári Osztály 
vezetője és mások). A külföldiek részvételét az 
Európa Tanács 40 000 FF-os, valamint az Euró
pai Bizottság 2500 ECU-s támogatása tette lehe
tővé. Két-két, a közművelődési és a tudományos 
könyvtárakat képviselő szakember kapott meghí
vást Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából, 
Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Csehor
szágból és Lengyelországból. (Az utolsó percben 
közbejött akadályok miatt csak az egyik cseh 
szakértő tudott eleget tenni a meghívásnak.)

A szeminárium első napján jelen volt Monika 
Segbert, az Európai Bizottság XIII. Főigazgató
ságának képviselője, s mindhárom napon Giu
seppe Vitiello, az Európa Tanács munkatársa.

A szeminárium lefolyása

A szeminárium programja -  egyeztetve az 
Európa Tanács illetékes munkatársával -  a kö
vetkezőképpen alakult: háttérelőadások az Igaz
ságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és 
a Belügyminisztérium részéről a könyvtári törvény 
koordinátáinak kijelölésére, a hazai résztvevők 
által elkészített és előzetesen szétküldött tézisek 
(e tézisek legtöbbjét a külföldi szakértők angol 
fordításban megkapták) alapján az új törvényben 
szabályozandó kérdések megvitatása, a külföldi 
résztvevők beszámolói országaik könyvtári tör
vényhozásának állásáról és kommentárjaik a ma
gyar előkészületekről.

A szemináriumot Szabó Zoltán, a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára 
nyitotta meg. Bevezetőjében kijelentette, hogy az 
MKM elkötelezte magát az egyes kulturális terüle
tek szakmai törvényeinek megalkotása mellett, 
bár vannak arra példák, hogy egyes fejlett orszá
gokban törvényi szabályozás nélkül is jól működik 
a könyvtári ellátás. Recessziós időszakokban 
azonban éppen az anyagi megalapozottság biz
tosítása érdekében van szükség a törvényre. 
Ezért többek között a fenntartói kötelezettségek 
és jogok, valamint az egyes szolgáltatásokért 
szedhető térítések szabályai feltétlenül rögzíten
dők az új törvényben.

Dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium helyettes 
államtitkára úgy foglalt állást, hogy véleménye 
szerint feltétlenül szükséges egy új könyvtári tör
vény, nemcsak azért, mert a régi felett eljárt az 
idő, hanem az ügy társadalmi fontossága és az 
önkormányzatokra háruló feladatok miatt is. 
Ugyanis a hatályos önkormányzati törvény csak a 
fakultativen ellátandó feladatok között sorolja fel 
a könyvtári szolgáltatást, s ez a jelenlegi nehéz 
gazdasági viszonyok közepette oda vezethet, 
hogy egyes önkormányzatok megszüntethetik 
vagy szüneteltethetik a könyvtári szolgáltatáso
kat. A statisztikai adatok szerint a könyvtárak tár
sadalmi használata és fontossága nő, ugyanak
kor az önkormányzatok központi normatív támo
gatása nem emelkedik. Az önkormányzatok 
nehéz helyzetükben általában azokat a szolgálta
tásokat csökkentik vagy szüneteltetik, amelyeket 
a lakosság kevésbé sérelmez; egyelőre ezek kö
zé tartozik a könyvtár is. Ezért van szükség a tör
vényre, amely nemcsak az önkormányzatok köte
lező feladatává tenné a könyvtári szolgálat fenn
tartását, hanem a feltételeket is megteremtené 
hozzá.

Dr. Oros Paulina, az Igazságügyi Minisztéri
um főtanácsosa a törvényalkotás menetéről tájé
koztatta a szeminárium részvevőit. Külön felhívta 
a figyelmet arra, hogy a törvény koncepciójának 
kialakításakor meg kell vizsgálni más országok 
gyakorlatát is, s a törvénytervezetnek harmonizál
nia kell az Európa Tanács vonatkozó ajánlásai
val. Az előkészítés fontos mozzanata a tervezett 
törvény rendelkezéseinek hatásvizsgálata, bele
értve a feladatokra jelenleg fordított és az új tör
vény által előirányzott összegek felmérését és 
kiszámítását.

Novotnyk Imre, a Pénzügyminisztérium osz
tályvezetője ismertette az államháztartás terve
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zett reformjának főbb irányait, kiindulva az ország 
jelenlegi gazdasági nehézségeiből. Számos terü
leten finanszírozási nehézségek jelentkeztek, s 
az állam egyre kevesebb területen kívánja a fi
nanszírozás terheit vállalni. A központi források 
jelenlegi 70%-os redisztribuciós részarányát 
50%-ra tervezik csökkenteni, 1995-ben 8%-kal, 
1996-ban 10%-kal csökkennének a közösségi 
kiadások. Ehhez járul még az infláció okozta for
rásszűkülés. Ugyanakkor az államháztartás hiá
nyát a GDP 6,4%-áról (1995) 4%-ára kell csök
kenteni. Az államháztartási reform keretében ter
vezett intézkedések számos megszorítást jelen
tenek, amelyeket jó számításba venni az új 
könyvtári törvény előkészítése során.

A bevezető és háttérinformációkat nyújtó elő
adásokhoz számos kérdést tettek fel a résztve
vők, majd a szeminárium az alábbi négy témakör
be csoportosítva foglalkozott az új könyvtári tör
vényben rendezendő kérdésekkel:

♦ 1. általános megfontolások,
♦ 2. a fenntartás joga és kötelezettsége,
♦ 3. a használat és szolgáltatások,
♦ 4. a könyvtári rendszer.
A külföldi résztvevők szimultán angol tolmá

csolás segítségével végig nyomon követhették az 
elhangzottakat, tekintettel azonban arra, hogy ki
fejezetten az új magyar könyvtári törvény megvi
tatása szerepelt napirenden, nem kapcsolódtak 
be a vitába. Mint ahogyan ezt Giuseppe Vitiello, 
aki a harmadik napon a megbeszélést vezette, 
megjegyezte, az Európa Tanács szempontjából a 
magyar törekvések a helyi körülmények által 
meghatározott esettanulmányt képeznek, amely
nek mind tartalmi, mind metodikai konzekvenciáit 
a külföldi résztvevőknek maguknak kell levonni 
és saját körülményeik között alkalmazni.

Három kérdéskörben kérte a külföldi vendé
gek megnyilatkozását:

♦ hogyan áii saját országukban a könyvtár
ügy törvényi szabályozása tekintettel arra 
is, hogy a nyugati országokban inkább 
egy deregulációs folyamat figyelhető meg, 
ezen belül miképpen válaszoltak meg 
olyan kényes kérdéseket, mint például 
milyen könyvtártípusokra terjed ki a tör
vény hatálya, térítésért vagy ingyenesen 
nyújtják-e az egyes könyvtári szolgáltatá
sokat, mennyiben befolyásolja az új 
könyvtári technológia a könyvtári rend

szer működésének jogi szabályozását, 
milyen lehetőségek nyílnak a rendszer- 
szerű működés előmozdítására (pl. köz
ponti pénzügyi alapok létesítése);

♦ melyek az egyes országok jellegzetessé
gei, milyen feltételek között működnek a 
könyvtárak, milyen befolyással bírnak a 
könyvtárosi és könyvtári egyesületek, mi
lyen viszonyban állnak a kormányok a tár
sadalmi szervezetekkel, mennyire állanak 
közös nevezőn a különféle könyvtártípu
sok, különös tekintettel a törvényalkotásra;

♦ milyen segítséget nyújthatna az Európa 
Tanács az egyes országoknak akár a tör
vények megalkotásában, akár a törvé
nyek végrehajtásában.

Új, hatályos könyvtári törvényről csak a len
gyelek és a szlovénok számolhattak be. Lengyel- 
országban a törvény hatálya csak a közművelő
dési könyvtárakra terjed ki, Szlovéniában átfo
góbb. Szlovákiában egy igen alapos és minden 
lényeges kérdésre kiterjedő szakmai törvénykon
cepciót dolgoztak ki; kérdés, mennyit lehet belőle 
a törvénytervezetben, még inkább a törvényben 
érvényesíteni. Romániában régóta dolgoznak a 
törvényen, de még nem sikerült a partementhez 
beterjeszteni. Horvátországban és Ukrajnában 
ugyancsak érzik a könyvtárügy és könyvtári szol
gáltatások új jogi rendezésének szükségességét, 
de még csak a munkálatok elején tartanak. Auszt
riában az egyetemi könyvtárak ügyével az egye
temi jogszabályok foglalkoznak, a közművelődési 
könyvtárakra vonatkozóan törvénytervezet ké
szült (benne külön paragrafus foglalkozik a nem
zeti kisebbségek könyvtári ellátásával), de kérdé
ses még elfogadása.

Előzetesen rövid írásos anyagok tájékoztat
tak a cseh, horvát, szlovák, román és ukrán hely
zetről, a résztvevők azonban vállalták, hogy 
1995. október végéig részletesebb jelentést kül
denek, reflektálva már a szemináriumon elhang
zottakra is, mind az Európa Tanácsnak, mind az 
MKE-nek. Ezek a jelentések a Könyvtártudomá
nyi Szakkönyvtárban és az MKE titkárságán fér- 
hetők hozzá, együtt a szeminárium magyar részt
vevői számára háttéranyagként lefordított francia 
könyvtári kartával, a holland közművelődési 
könyvtári kartával, a dán, a finn és a norvég 
könyvtári törvénnyel, a svéd „törvénytelen” álla
potról szóló beszámolóval, az Európa Tanács vo
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natkozó ajánlásával, s Jean Gattégnonak az 
UNESCO közművelődési könyvtári kiáltványát 
kritizáló írásával.

Mire jutott a szeminárium?

Eleve nem lehetett elvárni e szemináriumtól, 
hogy produkálja az új könyvtári törvény szakmai 
koncepcióját. A cél az volt, hogy a legilletékesebb 
szakemberek közreműködésével egy probléma
kataszter, alternatív megoldási javaslatok gyűlje
nek össze, amelyek a további munka kiinduló
pontjául szolgálhatnak. A szeminárium nem egy
hangú vagy szavazattöbbséges határozatokat 
hozott, nem oldotta fel a különböző megközelíté
sek és szemléletmódok közötti ellentmondáso
kat, de nagyban hozzájárult a nézetek tisztázásá
hoz, a társadalmi, politikai, gazdasági adottságok 
felméréséhez, egy új könyvtári törvénnyel szem
ben támasztható, reális elvárások körvonalazá
sához. Az alábbiakban megkíséreljük a szakmai 
nyilvánosság elé tárni a közös gondolkodás gyü
mölcseit, mégpedig az egyes témakörök írásba 
foglalt tézisei és az elhangzottak alapján; az 
összefoglaló készítője élt azzal az előjogával, 
hogy a szemináriumon el nem mondott észrevé
teleit is belefoglalta e jelentésbe. (Az érdeklődők 
a tézisekhez és a szemináriumról készült em
lékeztetőhöz a Könyvtártudományi Szakkönyv
tárban és az MKE titkárságán férhetnek hozzá; a 
titkárságon ezen felül teljes hangfelvétel is ren
delkezésre áll.) Illőnek tartjuk, hogy név szerint 
felsoroljuk azokat, akik egy vagy több témakör
höz írásban is hozzászóltak: Balogh Mihály, 
Bényei Miklós, Berke Barnabásné, Gellér Fe- 
rencné, Gomba Szabolcsáé, Horváth Tibor, Ker
tész Károly, Koltay Tibor, Orosz Bertalanná, Pal
lósiné Toldi Márta, Petrovics Mária, Redl Károly, 
Simon Zoltán, Sonnevend Péter, Szántó Péter, 
Tóth Gyula, Tóthné Környei Márta, Tuba László, 
Vajda Erik, Varga Róbert. Köszönetünk kifejezé
se mellett tőlük is, a szóban hozzászólóktól is el
nézést kérünk, hogy a beszámolóban -  gondola
taikat mintegy „kisajátítva” -  név szerint nem uta
lunk esetenként a forrásra. A szakmai lapok szer
kesztőinek nevében is kérjük azonban őket, 
idevágó nézeteiket bővebben kifejtve is adják 
közre, s tegyék meg kiegészítő és kritikai meg
jegyzéseiket az alábbiakhoz.

Általános megfontolások

A régi és az új

Az első, ha nem is a legfontosabb kérdés, 
amivel szembe kellett nézni: valóban új könyvtári 
törvényre van szükségünk, vagy pedig megteszi 
továbbra is a régi.

Kétségtelen, hogy a jelenleg érvényben lévő 
törvényerejű rendelet külső (társadalmi, politikai, 
gazdasági) és belső (a könyvtári rendszerben 
bekövetkezett változások) miatt egyaránt elavult. 
Keményebb megfogalmazás szerint: gyakorlati
lag nem létezik. Olyannyira nem, hogy könyvtárak 
sora nap mint nap megszegi egyik legérzéke
nyebb rendelkezését, amely az ingyenes könyv
tári szolgáltatásokról szól. Viszont mégiscsak ha
tályos, tehát ha egy könyvtárhasználó venné a 
fáradságot, és pert indítana kérdezvén, milyen 
alapon kérnek tőle térítést a könyvtárban, kérdés, 
hogy a bíróság kinek adna igazat. Talán nem ma
guknak a könyvtáraknak kellene egy próbapert 
indítani -  hiszen pervesztés esetén álláshelyek is 
veszélybe kerülnének (gondoljunk csak például 
az audiovizuális dokumentumok kölcsönzésekor 
szedett kezelési díjakra), -  de a könyvtárpolitikai 
irányításnak előbb-utóbb el kell döntenie, egy új 
könyvtári törvény megalkotásáig mi jobb: egy fo
lyamatosan megszegett jogszabály vagy -  hatá
lyon kívül helyezése esetén -  egy sine lege álla
pot. Aligha realizálható egy olyan kompromisz- 
szum, amely szerint őrizzük meg az 1976-os tvr. 
ma is védhető passzusait, mert annyira kiürülne 
(gondoljunk csak a szakszervezeti közművelődé
si könyvtárakkal vagy a szakkönyvtárakkal történ
tekre, de más fejleményekre is), hogy puszta for
malitássá válna. Ha pedig módosítani szeret
nénk, akkor ez már új törvény megalkotását jelen
tené. Más kérdés, hogy a belőle vállalható 
alapelveket, célokat a megváltozott körülmények 
között is érvényesíteni kellene.

Lehetséges, hogy az 1976-os tvr. hatálytala
nítása magával vonja más könyvtári jogszabályok 
eltörlését is. Valójában ezek sem befolyásolják 
érdemben már a könyvtári gyakorlatot, vagy ha 
igen, bár ne tennék, mint például a 3/1975 
(Vili.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári ál
lomány ellenőrzéséről (leltározásáról), amely
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egészen más tulajdonosi és gazdasági viszonyok 
között szabályozta ezt a kérdést.

Akár a jelenlegi jogszabályik) kopottsága fe
lől, akár a jogi rendezettség felől nézzük a dolgot, 
mindenképpen indokolt egy új könyvtári törvény 
megalkotása. Ez természetesen hosszú időt 
igénybe vevő folyamat. Ezért egyelőre tudomásul 
kell vennünk azokat a sok esetben messze nem 
kielégítő kereteket, amelyeket az új törvények (el
sősorban az önkormányzati, a felsőoktatási és a 
közoktatási) megszab, s hozzá kell látnunk egy 
jövőbe mutató könyvtári törvény kimunkálásához. 
Ezzel párhuzamosan azonban élni kell a szakmai 
irányelvek, normatívajavaslatok és ajánlások le
hetőségeivel, hogy a könyvtári ellátás méretezé
sét és minőségét a fenntartók előtt, de ennél szé
lesebb körben is tudatosítsuk.

A realitással számot vetve arra kell jutnunk, 
hogy közelesen csak akkor várható könyvtári tör
vény, ha nem jár jelentős többletkiadásokkal. 
Ezért azt az alternatívát is fontolóra kell venni: 
most a lehetőségekhez, vagy később a kívánal
makhoz igazodó törvény szülessen. Vannak, akik 
szerint akkor is érdemes és szükséges deklarálni 
az alapvető célokat, ha pillanatnyilag elérni nem, 
csak kitűzni lehet őket, mások szerint viszont 
deklarációt nem tön/énybe, hanem manifesztum- 
ba kell foglalni. A probléma az, hogy egy deklará
ció képes-e kulturális folyamatokat generálni, ha 
a végrehajtás feltételei hiányzanak.

Mindenképpen a szakma felelőssége, hogy 
produkálja a törvény tervezetét. Ez akkor is hasz
nos, ha egyelőre sok minden megelőz is bennün
ket a törvényalkotási programban. Hiba lenne le
mondani arról a lehetőségről, hogy a könyvtári 
ellátás társadalmi funkcióját jogi formában is pre
zentáljuk, s készen kell állnunk a körülmények 
kedvező irányú változására.

Állampolgári jog a könyvtári ellátáshoz

Ha lesz új könyvtári törvény -  s legyen ak
kor annak egyetlen kiindulási pontja lehet: a Ma
gyar Köztársaság Alkotmányában rögzített alap
vető jogok köre. Annál is inkább, mert a jogalko
tásról szóló 1987. évi XI. törvény 2. §-a kimondja, 
hogy az Országgyűlés törvényben állapítja meg 
az állampolgárok alapvető jogait és kötelessé
geit, ezek feltételeit és korlátáit, valamint érvény
re juttatásuk szabályait. A kérdés itt az, hogy az

alkotmányban néven nevezett gondolat- , lelkiis
mereti és vallásszabadság gyakorlásához, a sza
bad véleménynyilvánításhoz, a közérdekű adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez, a művelő
déshez, a tudományos és a művészeti élet sza
badságához, a tanszabadsághoz és a tanítás 
szabadságához eszközként elengedhetetlenül 
szükséges könyvtári szolgáltatást külön törvény 
rendezze-e, mint a felsorolt jogok érvényesítésé
nek feltételét. Minden alapunk megvan arra, hogy 
e kérdésre pozitív választ előlegezzünk meg: más 
országok gyakorlata, az Unesco és az Európa 
Tanács ajánlása, a hazai politikai szándék, mind 
az új magyar könyvtári törvény felé mutat.

Ha szögletkőnek az állampolgári jogokat te
kintjük, akkor nyilván e jogok érvényesülése-ér- 
vényesítése szempontjából kell megközelíteni a 
könyvtárügyet, s a törvényben nem a „szakmai 
belügyekkel”, a működés és működtetés részle
teivel kell foglalkozni. Tehát a felsorolt alkotmá
nyos jogok gyakorlásához szükséges információk 
rendelkezésre bocsátásának feltételeit és szabá
lyait kell a törvénynek meghatároznia, s ebből a 
megfontolásból a hangsúlynak az információs, 
esztétikai élményszerző és rekreációs könyvtári 
szolgáltatásokra és igénybevételük módjára, az 
állampolgár, mint könyvtárhasználó jogaira és kö
telezettségeire, a könyvtárak gazdáinak, mint a 
fenntartásért és működtetésért felelős szervek 
kötelességeire és jogaira kell esnie. A könyvtári 
szolgálatnak olyan súlya és jelentősége van az 
alapvető állampolgári jogok gyakorlása szem
pontjából, s e jogok gyakorlását olyan változatos 
és egymással szorosan összefüggő elemekből 
álló rendszer teszi lehetővé, hogy bár más törvé
nyek is tartalmaznak és tartalmazzanak is idevá
gó rendelkezéseket (Id. pl. közoktatási törvény), 
külön könyvtári törvénynek kell garantálnia a 
könyvtári ellátás fenntartását, színvonalát és mé
retezését. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a 
törvény aprólékosan határozza meg a könyv
tárakra fordítandó összegeket vagy normatív mó
don fogalmazza meg a fenntartás költségeit, ha
nem inkább azt, hogy a könyvtári szolgálatot és 
szolgáltatásokat lehető részletességgel és pon
tossággal írja le, hogy kellő határozottsággal ori
entálja a fenntartó szerveket kötelezettségeik 
teljesítésére.

Az állampolgári jogok gyakorlásához a tör
vénynek magának is gondoskodnia kell az esély- 
egyenlőség megteremtéséről. Ez egyrészt a hát
rányos (nem, faj stb. szerinti) megkülönbözteté-
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sek határozott tiltását jelenti, másrészt pedig po
zitív diszkriminációt azon társadalmi csoportok 
tagjai számára, akiknek könyvtárhasználata kü
lönböző nehézségekbe ütközik. Ide tartoznak az 
egészségileg hátrányos helyzetben lévők, bizo
nyos földrajzi régiókban élők, a nemzetiségi lako
sok stb.

Tekintetbe kell venni a hazánkban rövidebb- 
hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárok 
könyvtárhasználati jogát is. Sőt, a magyar könyv
tárügyet terheli az a kötelezettség is, hogy a 
nagy, nemzetközi könyvtári munkamegosztásban 
reá hárul a Magyarországra, a magyarságra vo
natkozó információk gyűjtéséért, feldolgozásáért 
és rendelkezésre bocsátásáért viselt felelősség.

Érdekes gondolatként merült fel egy másik le
hetséges kiindulási pont a könyvtári törvény meg
alkotásához. E szerint a könyvtári ellátást és szol
gáltatásokat megtérülő szellemi beruházásnak 
kell tekinteni, amely az egész ország létének és 
fejlődésének nélkülözhetetlen előfeltétele. Az in
formáció ebben az összefüggésben tőkeként mu
tatkozik meg, melynek haszna az egész lakosság 
javát szolgálja. Különösen a finanszírozás terén 
bizonyulhat hasznos megközelítési szempontnak 
ez a felfogás.

A törvény hatálya

Ha a törvény az állampolgári jogok érvényesí
téséből indul ki, ez meghatározza azt a könyvtári 
kört is, amelyre hatálya kiterjed: azokra a könyv
tárakra és könyvtári szervezetekre, amelyekre a 
lakosság könyvtári ellátását bízza. Ezek körének 
megvonására többféle megközelítés is kínálko
zik.

Alighanem tarthatatlan az új körülmények kö
zött az a korábbi nézet, hogy a törvény terjedjen 
ki az országban működő valamennyi könyvtárra. 
A tulajdonviszonyok megváltozása ezt lehetetlen
né teszi. Tehát indokolt a kör valamiféle szűkítése.

Fölmerülhet a nyilvánosság kritériuma: a 
könyvtár hatálya alá esik mindazon könyvtár, 
amely hozzáférhető a nyilvánosság számára. 
Első pillantásra szimpatikusnak látszik, de ha job
ban belegondolunk, kérdéses, hogy a könyvtári 
törvény bármi módon is beleavatkozzék vagy 
beleavatkozhat a magánszemélyek, vállalatok, 
egyházak, egyesületek, testületek stb. által fenn
tartott és működtetett könyvtárak tevékenységé

be. Még akkor is, ha a tulajdonos a közönség 
egésze vagy egy csoportja részére hozzáférhető
vé teszi a könyvtárát. Ehhez alkotmányadta joga 
van, s különféle törvények kellő kereteket adnak 
a működtetéshez és használathoz.

Nem biztos, hogy kellő fogódzót ad a hatály 
körvonalazásához, ha az állami és önkormányza
ti alapítású és fenntartású könyvtárakat tekintjük 
a törvény szereplőinek. De nehezen értelmezhető 
az a meghatározás is, amely szerint a törvény 
hatálya alá esik minden könyvtár, amely az alkot
mányban lefektetett jogok érvényesítését vállalja. 
Ugyanis ad absurdum vive a dolgot: mi van akkor, 
ha a fenntartók egytől-egyig úgy döntenek, hogy 
ők bizony nem vállalják ezt a terhet? Esetleg csak 
bizonyos feltételek mellett?

Ez a kérdés közelebb vezet egy könnyebben 
értelmezhető kategóriához, mégpedig a közpén
zekből fenntartott könyvtárak csoportjához. Úgy 
tűnik azonban, hogy e könyvtárak mindegyikét 
sem lehet minden további nélkül a törvény hatá
lya alá vonni (gondoljunk csak a kutatóintézeti 
könyvtárakra), hanem közülük csak azokat, ame
lyeket nyilvánosnak, azaz bárki számára hozzá- 
férhetőnek minősít a törvény. Első megközelítés
ben e közpénzekből fenntartott nyilvános könyv
tárak közé tartozhat a nemzeti könyvtár, az orszá
gos szakkönyvtárak (nem az 5/1978 (XII.12.) KM 
rendelet mellékletében felsoroltak, hanem mint
egy 8-10 könyvtár), az egyetemi könyvtárak, 
esetleg a főiskolai könyvtárak, az önkormányza
tok által fenntartott közművelődési könyvtárak.

Finomítja ezt a kategóriát, ha nem egyszerű
en közpénzekből fenntartott nyilvános könyvtá
rakról beszélünk, hanem esetleg közfeladatokat 
ellátó nyilvános könyvtárakról. Ez ugyanis kaput 
nyitna azok előtt a kétoldalú elhatározáson alapu
ló szerződések előtt, amelyek alapján egyházi, 
egyesületi stb. könyvtárak teljes működésükre 
vagy csak bizonyos szolgáltatásaikra anyagi tá
mogatást kapnának a könyvtárfenntartásra köte
lezett szervektől, akik így tennének eleget köte
lességüknek, a kedvezményezett szerv pedig 
könyvtárát ennek fejében azoknak az előírások
nak megfelelően működtetné, amelyeket a tör
vény a nyilvános könyvtárak számára előír. Ez a 
kötelezettség természetesen csak a közfeladat 
ellátásának mértékéig terhelné a tulajdonost.

A könyvtári törvény hatályának fenti értelme
zése azonban nem elegendő. A cél az, hogy sta
tikus, izolált könyvtárak halmaza helyett egy di
namikus, összehangolt szolgáltatásokat nyújtó,
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egymással kooperáló tagokból álló könyvtári 
rendszer teljesítse az állampolgári jogok gyakor
lásából következő feladatokat. A hangsúly tehát a 
könyvtári rendszerre, s nem az egyes könyvtá
rakra esik. A rendszerre mint olyanra hárulnak a 
kötelezettségek, a rendszer egészében felelős a 
dokumentumok és információk gyűjtéséért, fel
dolgozásáért, tárolásáért és hozzáférhetővé téte
léért. Csak így valósítható meg az a követelmény, 
hogy az állampolgár lépjen be bármely ponton, a 
teljes hazai könyvtári rendszer, s rajta keresztül a 
világ könyvtári és információs szolgáltatásai is 
rendelkezésére álljanak.

Néhány tartalmi és szerkezeti megfontolás

Az új könyvtári törvényt szerződésnek is fel
foghatjuk a társadalom és a szakma között, 
amely szabályozza a társadalom és a könyvtári 
szolgáltatások viszonyrendszerét. A társadalom 
meghatározza a könyvtári rendszertől elvárt fel
adatokat, s ezekhez hozzárendeli a teljesítésük
höz szükséges erőforrásokat. Nem intézmény
centrikus, hanem feladatcentrikus törvényre van 
szükség. Kérdéses azonban, milyen mechaniz
mus alakítandó-alakítható ki az erőforrások mé
retezésére, évenkénti megállapítására, allokálá
sára. Valószínűleg a törvényben csak általános 
elvek rögzíthetők, amelyeket tartalommal a min
dennapok során lehet megtölteni.

Fölmerül az a gondolat is, hogy egyetlen tör
vény megalkotását irányozzuk-e elő, vagy pedig 
szeletekben rendezzük-e az ügyet. Ez utóbbi 
esetben szóba jöhet egy jogszabály, amely a 
könyvtári rendszer általános kérdéseivel foglalko
zik, egy másik, amely a nemzeti könyvtárral és az 
országos szakkönyvtárakkal, egy harmadik, ame
lyik az önkormányzatok által fenntartott könyvtá
rakkal, s mindezeket kiegészíthetnék csatlakozó 
jogszabályok a kötelespéldány-szolgáltatásról és 
a szerzői jogról, a nemzeti kulturális örökség vé
delméről stb.

Jobb esélye van azonban egy átfogó könyv
tári törvénynek, amely keretet szab a teljes rend
szer működésének. így elkerülhető a részletes 
szabályozás csapdája, ami bizonnyal túlzott meg
kötöttségeket eredményezne, túlságosan iga
zodva a mai körülményekhez és ezzel elmerevít
ve a rendszer rugalmasságát és alkalmazkodó
képességét. Ártalmas is, megvalósíthatatlan is a

rendszer minden elemére kiterjedő szabályozás, 
viszont a lényeges és alapvető kérdésekben nem 
kerülhető meg az egyértelmű rendelkezés, még 
ha esetleg nem találkozik is általános szimpátiá
val. Ez nem jelenti azt, hogy a törvénytervezet ki
dolgozása során máris engedjünk a szakmailag 
optimálisnak tartott megoldásokból; a kompro
misszumok megkötésére ráérünk később is. In
duljunk ki az ideálisból, s alkalmazkodjunk a reali
tásokhoz.

Ha a könyvtári törvényt kerettörvénynek te
kintjük, amely^nem kell, hogy kiterjedjen az 
összes könyvtártípusra és minden szakmai prob
lémára, akkor a gyakorlat fogja megmutatni, mi
lyen további szabályozásra vagy iránymutatá
sokra van szükség. Valószínűnek látszik, hogy 
egy sor ügyet, feladatot, szolgáltatást, amelyet 
korábban jogszabállyal láttunk szükségesnek 
rendezni, lehetséges lesz az új viszonyok között 
szakmai konszenzussal, együttműködési megál
lapodásokkal, minisztériumi vagy a szakmai szer
vezetek által kibocsátott irányelvekkel közös me
derbe terelni. (Példának vehetjük a könyvtárközi 
kölcsönzést: e szolgáltatás nyújtását a törvény
nek kell előírnia, esetleg néhány alapelvét is rög
zítheti, de technikai részleteit, működtetését stb. 
már magának a szakmának kell megoldania.)

Célszerű lesz a könyvtári törvény tervezetét 
más, érintkező területek (pl. múzeumok, levél
tárak stb.) jogszabályaival is egyeztetni, össze
hangolni. Különösen fontos, hogy azokban a jog
szabályokban, amelyek valamiképpen érintik a 
nyilvános közkönyvtárakat is (pl. felsőoktatási tör
vény), a könyvtári törvény rendelkezései megerő
sítést, esetleg részletesebb kifejtést nyerjenek. 
Fölvetődik -  bár eleve kétségekkel terhelten -  az 
a gondolat is, ha a kötelespéldány-szolgáltatásra 
nem sikerül magas szintű jogszabályt alkotni, 
esetleg a könyvtári törvényben kíséreljük meg ezt 
a számos könyvtári szolgáltatást közvetlenül 
érintő, akut kérdést rendezni.

A fenntartás joga és kötelezettsége

A finanszírozás bökkenői

Kiindulópontunk tehát az, hogy a könyvtári el
látás alapvető állampolgári jogok gyakorlásának
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a feltétele és eszköze. A törvénynek garanciát 
kell adnia ezen eszköz megteremtésének és mű
ködtetésének fedezetére, azaz meg kell jelölnie a 
költségviselőt, s meg kell határoznia, hogy a költ
ségviselőre milyen terhek hárulnak.

A bökkenő ott van, hogy a törvény ugyan el
rendelhet valamit, de kérdés, hogy a végrehajtás
hoz szükséges anyagi feltételek rendelkezésre 
állnak-e. Más szóval: lehet-e számítani törvényi 
rendelkezésre az anyagi alapok előzetes megte
remtése nélkül. A dilemma tehát itt áll előttünk: le
gyen mielőbb könyvtári törvény, amely csak álta
lában szól a könyvtárfenntartás kötelezettségéről 
s utána a törvény erejére támaszkodva vívjuk to
vább csatánkat az anyagiakért, vagy pedig a tör
vénytől várjuk a garanciákat egy olyan szintű fi
nanszírozásra, amelyet az elkövetkező években 
aligha engedhet meg magának az állam vagy 
más könyvtárfenntartó. Valószínűleg az első 
megoldást kell választanunk, ami azt jelenti, hogy 
nagyon kevés egzisztenciális garanciát építhe
tünk be a törvénybe akár magára az intézményre, 
akár az ott dolgozókra vonatkozóan. Ez különö
sen a könyvtári szolgálat folyamatos finanszíro
zása szempontjából nyugtalanító, mivel egy-egy 
„elspórolt” év óriási hiányokat eredményezhet az 
állományban és a szakképzett személyzetben, s 
ennek következtében a szolgáltatásokban.

Mindenképpen hasznos lenne, ha a könyvtári 
ellátás is megjelenne a költségvetés által kötele
zően finanszírozandó feladatok között, még ak
kor is, ha számszerűsített normatívát nem lehet
séges vagy nem kívánatos teljes egészére meg
állapítani; elképzelhető azonban, hogy egyes 
könyvtártípusokra vagy/és bizonyos könyvtári 
feladatokra vagy mutatókra (állománygyarapítás, 
személyzet stb.) talán sikerül normatív módon a 
minimális ráfordítást megszabni. Ha igen, s nem 
a szkeptikusoknak van igazuk, minél előbb hozzá 
kell látni az erre vonatkozó javaslatok kidolgozá
sához.

A normatívák kiküzdésénél is fontosabb 
azonban, hogy a törvény kötelező feladatként 
jelölje meg a könyvtárfenntartást. Ezért erőfeszí
téseinket talán ne is annyira a kvóták, normatí
vák, meghatározott összegek kiküzdésére össz
pontosítsuk, hanem az ellátandó feladat megha
tározására. Nem mintha ez könnyebb dolog len
ne. Itt találjuk magunkat szemben a könyvtári 
szakmai minimum mindig kényes kérdésével 
(azaz milyen minimális feltételeknek kell megfe
lelnie egy könyvtárnak), a minimum hogyan értel

mezendő a különféle típusú, nagyságrendű és 
funkciórendszerű könyvtárak (különösen a legki
sebbek) esetében, intézményi vagy ellátási mini
mumot állapítsunk-e meg stb. Mindenesetre a 
szolgáltatások és a finanszírozás között egyértel
mű kapcsolatot kell teremteni: adott feladatkör el
látásához megfelelő anyagi forrásokat kell hozzá
rendelni. Minél részletezőbb a fenntartó elé ki
tűzött célok (ellátási feladatok) meghatározása, 
minél hitelesebb szakmai sztenderdek állnak ren
delkezésre, annál több kilátás van az adekvát fi
nanszírozásra. Annál is inkább, mert egyre ke
vésbé az előző évi költségvetés a finanszírozás 
bázisa, hanem egyre inkább a megszabott fel
adatokhoz rendelődnek az anyagi források. S eb
ben az esetben lehet valójában komolyan fontoló
ra venni a fenntartói mulasztások szankcionálha
tóságát.

Állami és helyi kötelezettségek

Igen kényes kérdés, hogy a finanszírozás 
mennyiben jelent állami és mennyiben helyi fenn
tartói (önkormányzat, egyetem stb.) feladatot. 
Egyértelmű az állam közvetlen fenntartói feladata 
az országos költségvetésben név szerint szerep
lő könyvtárak esetében. Vitatottabb a közvetlen 
állami finanszírozás az intézmények keretében 
működő és az önkormányzatok könyvtárai eseté
ben. Fölmerül az a megoldás is, hogy átmenetileg 
az állam járuljon hozzá egy bizonyos mértékben 
(50%?) e könyvtárak fenntartásához, ha a norma
tíváknak megfelelően a fenntartó is hozzáteszi a 
magáét; így érvényesülhetne a legpregnánsab- 
ban az állami garancia az ellátás alapfeltételeinek 
biztosításában. Egy ilyen modell ma már aligha 
alkalmazható, részben az állam redisztribuciós 
szerepének csökkenése, részben a helyi autonó
miák erősödése következtében. így minden való
színűség szerint a törvény keretei között a fenn
tartó által meghatározott feladatok ellátásáért ál
lami támogatás nemigen várható, s kérdés, indo
kolt volna-e.

Más a helyzet azonban akkor, ha az állam 
olyan feladatok teljesítését várja el, rendeli meg a 
könyvtártól, amelyek túlesnek a fenntartó illeté
kességén. (Például az egész rendszer számára 
nyújtott szolgáltatások működtetése, speciális 
programok lebonyolítása.) Ilyen esetekben jogo
san várható kiegészítő állami támogatás. A kér
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dés azonban az, sikerül-e ezt az elvet a törvény- 
alkotóval elfogadtatni, illetve sikerül-e az állami 
költségvetésbe e célra egy rendszeresen megje
lenő tételt beállítani? A központi állami könyvtári 
alap létrehozása létkérdés, de a jelen fejlemé
nyek ismeretében reálisan nem számolhatunk 
vele.

Csak ha föltételezzük, a parlament magáévá 
teszi ezt az álláspontot, s a képviselők rendszere
sen meg is szavaznak bizonyos összeget erre a 
célra, akkor lehet egyáltalán foglalkozni azzal a 
kérdéssel, indokolt-e, hogy az egyetemi könyv
tárak a külső használók ellátásáért, a nemzeti 
könyvtár és az önkormányzati könyvtárak az 
egyetemi és főiskolai hallgatók fogadásáért ki
egészítő állami támogatást kapjanak. Talán he
lyesebb volna azonban azt az elvet követni, hogy 
a nyilvános könyvtárnak, amelyet közvetlenül 
vagy közvetve, de közpénzekből tartanak fent, 
mindenki előtt nyitva kell lennie, s ezért külön 
dotációra nem számíthat. (Más dolog, hogy el
sődleges feladatainak megfelelően építi állomá
nyát és tartja fent szolgáltatásait, s nem igazodik 
a nála jelentkező egyéb igényekhez.)

A kétszintes közigazgatási rendszer követ
keztében hasonló probléma jelentkezik a me
gyékben is. A helyi önkormányzat saját lakossága 
könyvtári ellátásáért felelős, de vajon kérhet-e ki
egészítő támogatást akár a megyétől, akár az ál
lamtól a másutt lakók kiszolgálásáért? Ezért alig
ha. Más kérdés, ha könyvtára részt vesz a megye 
könyvtári ellátási rendszerének működtetésében, 
szolgáltatásokat nyújt más települések könyvtá
rainak stb. Ekkor bizony indokolt, hogy a megyei 
közgyűlés illő támogatást nyújtson ezért. A me
gyei közgyűlés sajátos helyet foglal el az ország 
közigazgatási rendszerében, s könyvtárfenntartói 
feladatát érdemes lenne ebből a szempontból új
ra fontolóra venni: nem inkább azért felelős-e a 
megyei közgyűlés, hogy a megye településein la
kók lehetőleg azonos szintű könyvtári ellátásban 
részesüljenek, hogy minden lakoshoz eljussanak 
a megyei és az országos rendszer szolgáltatásai, 
semmint egy adott település központi könyvtára 
fenntartásáért? Kibontakozást ígérnek azok a 
megoldások, amelyek a megyei könyvtárak kö
zös, megyei és városi finanszírozását eredmé
nyezik, ezen az úton azonban tovább kellene 
menni: magát az intézményt a városi önkormány
zat fenntartásába helyezni, s a megyétől azoknak 
a feladatoknak a finanszírozását elvárni a megye- 
székhelyen, de más településeken is, amelyek a

megyei rendszer működő- és szolgáltatóképes
ségéhez szükségesek.

A könyvtárak fenntartói és felügyelete

Akárhogy is, a törvénynek meg keli neveznie 
a könyvtárak fenntartóit, a nemzeti könyvtáron 
kezdve az egyetemi könyvtárakon át egészen a 
legkisebb falusi könyvtárig. Egyértelművé kell 
tenni, ki a felelős a könyvtár létrehozásáért és fi
nanszírozásért. Ebbe természetesen belefér az 
is, hogy több, fenntartói kötelezettséggel terhelt 
szerv közösen működteti a könyvtári ellátást 
nyújtó szervezetet. Ez történhet úgy, hogy a ki
sebb települések önkéntes társulásként, szerző
déses alapon összeállnak a szolgáltatás működ
tetésére vagy megrendelik egy nagyobb település 
könyvtárától az ellátást; ilyen szerveződések jog
gal számíthassanak a megyei közgyűlés támoga
tására. Nem kizárt az sem, hogy kötelező társu
lásként jöjjenek létre ilyen ellátó szervezetek.

Sőt, a közös fenntartás ajtaját tovább kell nyit
ni. Nem lehet akadálya annak, hogy különböző 
jellegű könyvtári szolgáltatások fenntartására kö
telezett szervek közösen tartsanak fent egy olyan 
könyvtárat, amely mindkét követelménynek ele
get tesz. (Például a város közművelődési könyv
tára egyben a vonzáskörzetben működő felsőok
tatási intézmények központi könyvtára is.)

A fenntartóknak nyilván nem az egyetlen dol
guk, hogy könyvtáraikat finanszírozzák. Kétség
telen, hogy az éves költségvetés megállapítása, a 
felújítási és beruházási keretek megszabása dön
tő kihatású az egész szolgálatra, ám ez nem min
den. A teljesség igénye nélkül csak példaként em
lítünk néhány olyan tennivalót (jogot? kötelezett
séget?), amely a fenntartói autonómiából kö
vetkezik, s a gazda folyamatos gondoskodását 
igényli.

Még ha sikerül is a törvényben (illetve a csat
lakozó rendelkezésekben, irányelvekben) a leg  ̂
nagyobb körültekintéssel leírni az egyes könyv
tártípusok feladatkörét, mégis a fenntartó hatás
körébe tartozik intézménye feladatkörének, szer
vezetének, működésének és szolgáltatásainak 
részletes meghatározása.

Ugyancsak a fenntartó diszkrecionális joga 
-  a törvény rendelkezéseinek keretében -  megál
lapítani, hogyan, milyen feltételekhez kötött a 
könyvtár használata, milyen díjakat, térítéseket
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kell fizetni. (A saját bevételek fölötti rendelkezés 
jogát nem a könyvtári törvényben lehet szabá
lyozni, bármennyire növekszik is szerepük az in
tézmény finanszírozásában, s bármennyire kívá
natos lenne is helybeli felhasználhatóságuk ga
rantálása.)

Igen lényeges joga és kötelessége a fenntar
tónak, hogy intézménye tevékenységét folyama
tosan figyelemmel kísérje, felügyelje; ez nem 
pusztán az éves munkatervek és jelentések 
jóváhagyásából és elfogadásából áll. Ehhez ter
mészetesen szakmai segítséget kell kapnia rész
ben minisztériumi, szakmai testületi irányelvek, 
állásfoglalások, esetleg további jogszabályok for
májában, részben -  s ez nagyon fontos eleme 
egy demokratizálódó könyvtárügynek -  a könyv
tár felelős vezetője mellé (fölé?) rendelt testület 
révén. Kényes kérdés e testület hatáskörének 
megállapítása, mivel e téren még nincsenek ha
gyományaink. Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
fenntartói és a használói kontroll elemét kell e 
testületek révén megjelentetni a könyvtárak szer
vezetében és működtetésében.

A törvény és a fenntartó által megállapított 
keretek között érvényesülhet az intézményi auto
nómia, ami ugyanakkor szükséges feltétele an
nak, hogy a könyvtár felelősséggel tehessen ele
get igen komoly kötelezettségeinek.

Az ágazati miniszter szakmai felügyelete az 
egyes könyvtárak vonatkozásában voltaképpen a 
törvény és más jogszabályok rendelkezéseinek 
betartására korlátozódik. Kérdés: mit tehet, ha 
törvénysértést állapít meg? A szankcionálás a 
törvény gyenge pontjának mutatkozik.

A használat és szolgáltatások

Alapelvek és követelmények

A könyvtár használatának feltételeit, a könyv
tári szolgáltatások körét és igénybevételük mód
ját az állampolgári jogok és a fenntartói kötele
zettségek két pólusa közötti erőtér határozza 
meg. Az erőteret természetesen befolyásolják az 
egyik pólusról a használói kötelezettségek és a 
másikról a fenntartói jogosultságok is.

A könyvtárügy rendszerként való működése 
ugyancsak erősen befolyásolja a használat rend

jét és a szolgáltatási kínálatot. Magyarul ez azt 
jelenti, hogy az egyes könyvtár nem nyújtja, nem 
is képes nyújtani a szolgáltatások teljes választé
kát, de a hozzá forduló állampolgárokhoz közvetí
tenie kell a teljes rendszer szolgáltatásait. (Azt a 
technikai fejlettség szintje dönti el, hogy más 
könyvtár szolgáltatását közvetlenül bocsátja 
használója rendelkezésére, vagy csak útbaigazít
ja használóját, hol és hogyan férhet hozzá a szá
mára szükséges szolgáltatáshoz.)

Nem valószínű, hogy a törvény szabhatja 
meg a különféle típusú és nagyságrendű könyv
tárak szolgáltatásait; az erre vonatkozó ajánlások 
inkább szakmai irányelvekbe valók. Amit a tör
vény megtehet, az néhány alapelv vagy követel
mény rögzítése, hogy egyértelmű fogódzót adjon 
a használónak, mit és milyen feltételek mellett 
követelhet bármely nyilvános könyvtártól, s a 
fenntartónak és könyvtárának, mit kell feltétlenül 
teljesítenie. Nevezhetjük ezt akár a szolgáltatási 
minimum megszabásának, akár az alapszolgál
tatások köre megvonásának is, bár az ilyesféle 
terminusoktól jobb óvakodni, mert könnyen azt 
vesszük észre, hogy a tájékoztatást nem minősít
jük alapszolgáltatásnak, vagy összetévesztjük az 
alapszolgáltatásokat az ingyenes szolgáltatások
kal, vagy a minimum egyben maximum is lesz. Az 
egyes könyvtárak szolgáltatásainak és igénybe
vételük feltételeinek konkrét felsorolása és meg
határozása nyilván a szervezeti és működési sza
bályzatok. valamint a használati szabályzatok 
dolga lesz. Annál is inkább, mert a szolgáltatások 
„megrendelőjének” -  jelen esetben a fenntartó
nak -  kell állnia a költségek számláját.

A használó szempontjából ilyen alapkövetel
mény a könyvtár nyilvánossága, vagyis hogy bár
ki magyar (s külföldi) állampolgár hozzáférhessen 
a könyvtárban őrzött dokumentumokhoz és infor
mációkhoz, illetve a könyvtár segítségével az or
szág és a világ dokumentum- és információ- 
vagyonához. Ugyanakkor azt is tisztázni kell, mi 
nem számít a „hozzáférési jog” korlátozásának. 
Például a teljes állománynak vagy egy részének 
csak helybeli használatának engedélyezése, 
vagy bizonyos dokumentumok másolatban törté
nő használtatása, vagy a használat korhatárhoz 
való kötése stb. (A fiatal korosztályok könyvtár- 
használatának garantálása azonban külön figyel
met -  és rendelkezéseket -  kíván a törvénytől.) 
Viszont nehezen lehetne nyilvánosnak minősíteni 
azt a könyvtárat, amely például iskolai végzett
séghez, egy társadalmi csoporthoz vagy egy
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intézményhez való tartozáshoz kötné a használa
tot. Ugyanakkor nem jelenti a hozzáférési jog kor
látozását az sem, ha valamely fenntartó (önkor
mányzat, egyetem) a maga lakosságának, okta
tóinak és hallgatóinak ugyan kedvezőbb haszná
lati körülményeket biztosít, de a törvényszabta 
keretek között a nyilvános könyvtárhasználatot is 
lehetővé teszi.

A könyvtárnak nemcsak hozzáférést kell ad
nia a dokumentumokhoz és az információkhoz, 
hanem megfelelő tájékoztatást is kell nyújtania a 
használat rendjéről, beleértve a technikai tudni
valókat is. Nem várhatja el viszont a használó a 
könyvtártól, hogy helyette végezzen el olyan 
munkákat, mint a dokumentumok lokalizálása, az 
információk összegyűjtése stb.

Más jogszabályokra tekintettel kell rendezni 
annak, a szerződésnek is tekinthető kapcsolat
nak a feltételeit, amelyet a használó a könyvtárral 
köt, amikor szolgáltatásait igénybe veszi. Itt egy
részt a személyiségi jogokat kell figyelembe ven
ni, másrészt a könyvtár állományának védelmét, 
harmadrészt a társhasználók érdekeit, negyed
részt a szerzői jogokat. Ki kell jelölni azokat a 
bíróságot megelőző fórumokat, ahová jogorvos
latért a használó fordulhat, ha a könyvtár a vele 
szemben fennálló, törvényszabta kötelezettségeit 
megsérti, s el kellene gondolkodni a vétkes 
könyvtárral szemben alkalmazandó szankciókról 
is. Hasonlóképpen a könyvtárat is fel kell ruházni 
az anyagi jóvátételen túlmenő szankcionálás esz
közeivel (például ideiglenes vagy végleges kitiltás 
a könyvtárból vagy az egész könyvtári rendszer
ből), ha a használó súlyosan megszegte a szabá
lyokat a köz hátrányára.

Az állomány

A könyvtári szolgáltatások alapja az állo
mány, az a dokumentumvagyon, amely részint az 
egyes könyvtárak falain belül, részint a rendszer 
(s itt a rendszert az országhatárokat meghaladó 
értelemben vesszük) tagjainál található.

Minthogy a törvény hatálya alá különféle típu
sú könyvtárak esnek, az az alternatíva áll előt
tünk, hogy vagy csak a lehető legáltalánosabb (s 
ezért meglehetősen üres) deklarációkat foglaljuk 
törvénybe, vagy az általánosságok mellett az 
egyes típusokra vonatkozó konkrét elvárásokat is

rögzítjük az állomány vonatkozásában. Haszno
sabb lenne az utóbbi.

Olyan kérdéseket kell tisztázni mind az általá
nosság, mind az egyes könyvtártípusok szintjén, 
mint a könyvtári dokumentum fogalma, a könyvtár 
feladatköréből következő állományösszetétel, az 
állomány fölötti rendelkezési jog, az állomány 
megőrzése és selejtezése, cenzúra bizonyos do
kumentumok beszerzésében és rendelkezésre 
bocsátásában, az állomány darabjainak a rend
szer más könyvtáraiban jelentkező használók 
rendelkezésére bocsátása, az archiválási kötele
zettség, a muzeális értékű dokumentumok vagy 
állománytestek védelme.

Valószínűleg itt is azt az eljárást kell alkal
mazni, hogy a törvény rendelkezéseinek részlete
it a könyvtári csoportokra vonatkozó irányelvek
ben és az egyes könyvtárak szervezeti és műkö
dési szabályzataiban, s -  ha szükséges -  az ugyan
csak a fenntartó által kiadott állományépítési 
szabályzataiban kell kifejteni.

Nem óhajtunk semmiféle információhordozót 
kirekeszteni a könyvtári állományokból, de tekin
tetbe kell vennünk a más közgyűjtemények gya
korlatát és a működésüket szabályozó jogszabá
lyokat.

Az állományok összetételét elsősorban a 
konkrét használói kör valós igényeiből kell leve
zetni, de tekintetbe kell venni a könyvtári rendszer 
kínálta kooperáció és munkamegosztás lehetősé
geit is.

A könyvtár, s ezen belül az állomány tulaj
donosa az a szerv, amelyet a törvény fenntartó
ként megjelöl, s ezt illeti az állomány fölötti ren
delkezés joga is, különös tekjntettel a kezelési 
szabályok megállapítására, a megőrzési kötele
zettség előírására, illetve vállalására, a selejtezés 
rendjére, a működés során és a gondatlanságból 
keletkezett hiányokra. (Meg kell vizsgálni, hogy 
alkalmazhatók-e a közvagyon kezeléséről általá
ban rendelkező jogszabályok a könyvtári állo
mányra is, vagy pedig külön szabályok indokol
tak. Ha igen, akkor a törvénynek kell tartalmaznia 
azokat a fogódzókat, amelyek alapján az egyes 
fenntartók intézkedhetnek az állomány kezelésé
ről a szervezeti és működési szabályzatokban.)

A megőrzési kötelezettség a rendszer egésze 
szempontjából nyeri el értelmét, s ezért lehetsé
ges, hogy magának a törvénynek is rendelkeznie 
kell arról, kire milyen feladat hárul. Különös, nem
zeti és nemzetközi jelentősége van a hazai doku
mentumtermés megőrzésének (itt felmerül az
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eredetiben vagy másolatban -  mikrofilmen, elek
tronikus adathordozón stb. -  történő archiválás 
alternatívája, a dokumentumok fizikai állagának 
védelme, a feladat munkamegosztásban való 
ellátása, a selejtezhetetlenség elvének felülvizs
gálata stb.), de figyelmet érdemel az egyes szak
területeken külföldről beszerzett dokumentumok 
és a helyismereti anyag megőrzési kötelezettsé
ge is. Egyensúlyt kell teremteni a törvény keretei 
között is a megőrző és a használati funkció 
teljesítése között: a megőrzés ne akadályozza a 
használatot, de a használatban ne kopjanak el 
közkincset képező, pótolhatatlan értékek. A tör
vénynek is rögzítenie kell azt az elvet, hogy min
den dokumentum, ami egy könyvtárba vagy akár 
a könyvtári rendszerbe bekerül, bizonyos kivéte
lektől eltekintve ki is kerülhet onnan.

A cenzúra ominózus kategóriája két szem
pontból is felmerülhet az állománnyal összefüg
gésben: a beszerzés és a használat szempontjá
ból.

Alapszabályként érvényes minden nyilvános 
közkönyvtárra, hogy világnézeti alapon nem re- 
keszthet ki semmit gyűjteményéből feladatrend
szere által meghatározott gyűjtési határain belül. 
Nehéz egyértelmű választ adni arra a kérdésre, 
hogy az érték kategória mennyire határozza meg 
egy könyvtár gyűjtését. Van, amelyikben semeny- 
nyire vagy nagyon csekély mértékben (pl. nem
zeti könyvtár), van, amelyikben ez egyszerűen tu
dományos és szakmai színvonalat jelent (egyete
mi könyvtár), s van, amelyikben a rekreációs 
funkció és a használói kör igénye miatt széles 
határsáv húzódik az értékes és az értéktelen kö
zött. Ez utóbbi kijelölésekor nagyon óvatosan kell 
eljárni, mert a „közpénzeket nem herdálunk” jel
szó könnyen ízlésdiktatúrához, ha nem rosz- 
szabbhoz vezet.

A használatot érintő cenzúra remélhetőleg a 
„hozzáférési” jogról mondottakkal rendezhető a 
törvény szintjén, s az már a helyi szabályzatok 
dolga, még inkább könyvtártechnikai és techno
lógiai kérdés, hogy a könyvtárban a megfelelő 
könyv a megfelelő olvasó kezébe kerüljön, min
den pedagógiai vagy agitatív vagy tiltó beavatko
zás nélkül.

Sarkalatos pontja egy rendszerszemléletű 
könyvtári törvénynek a könyvtárközi kölcsönzés. 
Nem a technikai szabályozás részletkérdéseiről 
van itt szó, hanem a nyilvános közkönyvtárak 
alapvető kötelezettségéről az egyik oldalon hasz
nálóikkal szemben, a másik oldalon rendszertár

saikkal szemben. A kívánt dokumentumot meg 
kell szerezni, ha a használó ragaszkodik hozzá, s 
a megkeresésre a lehetőség szerint pozitív vá
laszt kell adni a partnerkönyvtárnak. Ennyi tar
tozik a törvényre, no meg hogy mi terhelhető a 
használóra. A többit szakmai irányelvnek, megál
lapodásnak, szerződésnek, eljárási szabályzat
nak kell rendeznie, még a könyvtárak közötti költ
ségtérítés kényes ügyét is.

Térítések és díjak

Két, egymásnak ellentmondó tételt kell a tör
vényben közös nevezőre hozni: 1. a nyilvános 
közkönyvtárak használata ingyenes; 2. bizonyos 
szolgáltatásokért térítési díj szedhető, illetve sze
dendő. Továbbá a nyilvános közkönyvtár saját 
bevételeiből csak igen kis részben képes fedezni 
kiadásait, tehát a fenntartója gondoskodására 
szorul. Ugyanakkor az információ áru jellege 
mind nyilvánvalóbbá válik a mai társadalomban, s 
vannak olyan információs és dokumentumellátó 
szolgáltatások, amelyek finanszírozását nem tud
ja vállalni a fenntartó, de nem is indokolt, hogy 
vállalja.

így a korábban fennen és fenntartások nélkül 
hangoztatott elv a könyvtári szolgáltatások általá
nos ingyenességéről ma már nem tartható, s a 
könyvtári gyakorlat nálunk is megszegte ezt a 
tabut. Anakronisztikus vállalkozás lenne célul ki
tűzni, hogy a törvény állítsa helyre a világ régi 
rendjét. Ami viszont joggal elvárható tőle, az a 
helyzet lehetőleg hosszabb távra szóló, egyér
telmű tisztázása.

A könyvtári díjak és térítések szerepe kettős: 
egyrészt a közpénzekből fenntartott könyvtárak 
kiadásaikhoz hozzájárulást várnak azoktól, akik e 
közszolgáltatással ténylegesen élnek a maguk 
hasznára (bár kétségtelen, hogy hasznukból át
tételesen a társadalom is profitál), másrészt sza
bályozni kívánja a keresletet (nem is annyira a 
használatot kívánja keretek között tartani, hiszen 
nem lehet cél egyik könyvtári szolgáltatás iránti 
igény visszafogása sem, mint inkább az újabb 
szolgáltatások bevezetését a fizetőképes keres
lettől függővé tenni).

Érdemes néhány elvi és gyakorlati megállapí
tást felsorolnunk, amelyek a jogi rendezés alap
jául szolgálhatnak:
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-  nem esnek egybe szükségképpen az adott 
könyvtár által kötelezően nyújtott szolgáltatá
sok az ingyenesen nyújtott szolgáltatásokkal: 
kötelezőek és térítésmentesek a törvényben 
megjelölt szolgáltatások, az egyéb szolgálta
tások ingyenes vagy térítéses voltát a fenn
tartó határozza meg;

-  lehetetlen felsorolni a törvényben (s máshol 
sem) a teljes szolgáltatási kínálatot, viszont 
pontosan meg kell határozni azon szolgálta
tások körét, amelyeket ingyen kell adni;

-  ingyenes a helybeli használat és a könyvtár 
használatához nyújtott technikai segítség, s 
ezért a szolgáltatásért még beiratkozási díj 
sem szedhető, ugyanis ezzel az információ
hoz való szabad hozzáférés elve sérül (disz
kriminatív intézkedés azokkal szemben, akik
nek a bármilyen alacsonyan megállapított be
iratkozási díj kifizetése is nehézséget jelent);

-  beiratkozási (regisztrációs) díjat annak a 
használónak kell fizetnie, aki a könyvtár hely
beli használatán túlmenő szolgáltatásokat kí
vánja igénybe venni;

-  a törvénynek meg kell szabnia a beiratkozási 
és a késedelmi díjak felső határát (lehetőleg 
nem összegszerűen, hanem rugalmas mó
don, például az előző évben beszerzett köny
vek átlagárát nem haladhatja meg az éves 
beiratkozási díj, a késedelmi díj dokumentu
monként és naponként nem lehet több, mint 
az előző évben beszerzett dokumentumok át
lagárának 1%-a, de összességében nem ha
ladhatja meg a beiratkozási díj mértékét);

-  annak ellenére, hogy szakmailag kifogásol
ható egyes dokumentumtípusok ingyenes, 
mások térítésért való kölcsönzése (hiszen 
egyaránt beletartoznak a könyvtár állományá
ba), a könyvtárak egyre általánosabbá váló 
gyakorlata alapján a nyomtatott dokumentu
mokért tilos, az egyéb dokumentumokért 
megengedett kölcsönzési (kezelési) díj sze
dése;

-  a könyvtárközi kölcsönzés költségeiből csak 
a postaköltség és a másoltatás ára terhelhető 
a használóra (a postaköltség fedezetét a 
fenntartó magára vállalhatja, őt terheli azon
ban az eredeti dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásáért esetlegesen felszámított díj)

-  a könyvtár óvadékot kérhet azoktól a haszná
lóktól, akik a kölcsönzési szolgáltatást akarják 
igénybe venni, de az óvadék nem haladhatja 
meg azt az összeget, amelyet a könyvtár a

dokumentum elvesztése esetén követelne a 
használótól;

-  a törvény szabta határokon belül a fenntartó 
állapítja meg a beiratkozási és a késedelmi 
díjat, az óvadék szükségességét és mértékét, 
valamint az egyes szolgáltatásokért fizetendő 
térítési díjat, s jogában áll eltérő díjtételeket 
megállapítani a különböző használói kategóri
ák számára és dokumentumtípusokra;

-  a használóknak nyújtott szolgáltatásokért 
szedett díjak profitot nem tartalmazhatnak, 
összegük nem haladhatja meg a tényleges 
ráfordítások költségeit és a rezsi arányos ré
szét;

-  a könyvtár a vonatkozó jogszabályok alapján 
vállalkozhat intézmények, szervezetek, szer
vek, vállalatok, gazdasági tevékenységet foly
tató személyek részére profitorientált szolgál
tatások nyújtására;

-  a könyvtár követeléseit a vonatkozó jogsza
bályok alapján érvényesíti a használókkal 
szemben;

-  a könyvtár saját, nem analitikus adatbázisai
nak helyi vagy online használata ingyenes, 
térítés csak a rekordok letöltéséért szedhető, 
a rekordok harmadik félnek való továbbadá
sáról szerződésben kell megállapodni;

-  a könyvtár saját, analitikus adatbázisainak 
helyi vagy online használatáért, valamint az 
adatok letöltéséért térítés szedhető;

-  a könyvtárban helyben vagy online rendelke
zésre álló, szerzői joggal védett idegen adat
bázisok használatáért fizetendő díj és a táv
közlési költségek a használót terhelik, de a 
könyvtár fenntartója ezeket részben vagy tel
jesen magára vállalhatja;

-  az esedékes szerzői jogdíjak kifizetését a 
könyvtár átháríthatja a használókra, a saját 
szolgáltatásainak szerzői jogdíját e törvény és 
más, vonatkozó jogszabályok keretei között 
érvényesítheti;

-  a saját állományában lévő, szerzői joggal már 
nem védett dokumentumok teljes egészük
ben vagy részleteikben való hasonmás pub
likálásáért a könyvtár engedélyezési díjat 
szedhet.
Kívánatos, hogy ne legyenek nagy eltérések 

az egyes könyvtárak díjtételei között. Kérdés, 
hogy e kívánalomnak mennyire lehet eleget tenni, 
hiszen rendkívül eltérőek a könyvtárak adottságai 
és szolgáltatásai, fenntartóik anyagi lehetőségei 
és művelődéspolitikai elképzelései. A törvény
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csak arra vállalkozhat, hogy általános rendelke
zésekkel és felső határok megszabásával szab 
irányt a gyakorlatnak.

A könyvtári rendszer

A rendszer és működése

A fentiek során a rendszerszerű működésnek 
több eleme is felmerült. Itt a rendszerről magáról 
ejtünk szót, a lehetőség szerint kerülve a már 
érintett kérdéseket.

A törvénynek mindenesetre meg kell fogal
maznia egyrészt a könyvtári rendszernek mint 
olyannak a feladatait, s ebben a keretben kell 
meghatároznia az egyes könyvtártípusoknak a 
speciális feladatait. A könyvtártípusok szerinti 
munkamegosztás jelenti a rendszer funkcionális 
metszetét, amely az egyes használói kategóriák
ra és a szolgáltatások országos terítésére (a szol
gáltatásoknak minden településre el kell jutniok! 
-ennek a technikai feltételei egyre inkább rendel
kezésünkre állnak, nem úgy az anyagiak) irányu
ló könyvtárközi kooperáció alapja. Ezt ki kell egé
szítenie a diszciplináris metszetnek, amely az 
egyes szakterületek szakirodalmi ellátását bizto
sítja.

A kooperáció és a munkamegosztás szabá
lyozása nagyon nehezen képzelhető el a törvény
ben, csak általános kötelezettségként mondható 
ki; minden egyéb megkötéstől (szervezeti for
máktól, feladatelhatárolásoktól és -kiosztásoktól, 
tiltásoktól és kötelezésektől stb.) valós eredmény 
aligha várható. A használói igények és a fenntar
tói elvárások szorításától remélhető a kölcsönös 
érdekeken és előnyökön alapuló könyvtári koope
ráció kibontakozása. A könyvtári rendszer nem 
fogható fel valamiféle egy központból irányított, 
monolitikus és hierarchikus, szigorú struktúrának. 
Sokkal mozgékonyabb, alkalmazkodásra képe
sebb, önszabályozásra képes organizmusnak 
kell lennie, amelynek életét a törvény legjobb 
szándékkal hozott rendelkezései is csak előnyte
lenül befolyásolnák.

A jogszabállyal kötelezően előírt együttműkö- 
tott jó szándékra építjük, nem sok eredménnyel 
jár. Fölmerül ugyan e vonatkozásban a nagy, me
gyei vagy országos jelentőségű könyvtárak eset

leges felelőssége a kisebb könyvtárak irányában, 
de ne felejtsük, minden szolgáltatásnak ára van, 
akár fizetnek érte, akár nem. Milyen alapon lehet 
elvárni egy nagy könyvtár fenntartójától, hogy 
más fenntartók által működtetett könyvtárak mű
ködését dotálja? Ezekért a szolgáltatásokért an
nak kell fizetnie, aki igénybe veszi őket, vagy an
nak, akit felelősség terhel az ilyen szolgáltatá
sokra rászoruló könyvtárak használói körének 
ellátásáért.

A könyvtári hálózatok

Itt szembe kell néznünk könyvtárügyünk el
múlt évtizedeinek egyik jellegzetes szervezeti for
májával, a hálózattal is. Az 1976-os tvr. is már 
többféle hálózatot különböztetett meg. E hálóza
tok közül csak azok maradtak meg tényleges há
lózatoknak (szerencsésebb lenne őket a nemzet
közileg elfogadott terminussal rendszereknek 
nevezni), amelyek tagjai ugyanahhoz a fenntartó 
szervhez tartoznak. (Ilyenek például az egyetemi 
hálózatok vagy a főváros közművelődési könyv
tári hálózata.) Más kérdés, hogy ezek mindegyike 
sem vált a szó igazi értelmében vett könyvtári 
rendszerré. A többi hálózat azonban a tagok ia- 
zább-szorosabb, de inkább lazább együttesévé 
vált. Mit tehet itt a törvény?

A fenntartói autonómiát sértő megoldások 
nem jöhetnek számításba, a puszta deklarációk
nak meg nincs sok értelmük. Valójában a fenntar
tón múlik, hogy tényleges rendszert akar-e épí
teni az egyetemen működő könyvtárakból; a 
különböző fenntartókhoz tartozó, de egy adott 
területen (megyében) működő közművelődési 
könyvtárakból pedig akkor lesz szolgáltatóképes 
rendszer, ha vagy a fenntartók mindegyike vagy 
egy csoportja, vagy a megyei közgyűlés ezt el
határozza, s hozzá a megfelelő anyagi erőfor
rásokat is előteremti. E tekintetben a törvény leg
följebb ezt célul tűzheti ki, a megyei közgyűlésnek 
ezt feladatául adja, a többi fenntartót pedig buz
dítja az erők összefogására. Kérdés, hogy ennél 
tovább mehet-e, például a kisebb települések 
számára előírhatja-e a kötelező társulást a könyv
tári ellátás terén.
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Automatizálás, telekommunikációs hálózatok

A jelenleg meglehetősen zilált, mondhatnánk 
széthasadozó könyvtárügy valódi rendszerré vá
lásának egyik legnagyobb esélyét és eszközét 
kínálja a számítógépesítés és hálózatosítás. Az 
automatizálás hatékony eszköz mind az egyes 
könyvtár kezében feladatai végrehajtására, mind 
az egyes könyvtár kapacitásait megsokszorozó 
rendszer létrehozására és működtetésére. Ezzel 
a lehetőséggel élnünk kell, ám korántsem biztos, 
hogy törvénnyel kell vagy lehet befolyásolni ezt a 
politikai, gazdasági és szakmai jellegű folyama
tot. Elegendőnek tűnik egyéb szabályozók és be
folyásoló eszközök (pályázatok kikötései, köz
ponti szolgáltatások, oktatás, szerződések stb.) 
alkalmazása. Egyedül talán a szabványosítás 
merülhet fel, mint amelynek szoros köze van az 
automatizáláshoz és ezzel a könyvtári rendszer
hez, de a szabványosítás ügyét más jogszabá
lyok rendezik. Az adatbázisok használatával, 
szerzői jogi kérdéseivel, a fizetendő térítési díjak
kal már más összefüggésben foglalkoztunk.

A rendszer tagjai

A könyvtári rendszer elsősorban azokból a 
könyvtárakból áll, amelyekre a törvény hatálya 
kiterjed. Esetükben fel sem merül a kérdés, hogy 
belépnek-e, kilépnek-e, van-e joguk a szolgálta
tások igénybevételére vagy sem, kizárhatók-e 
vagy sem stb. Számukra mindaz kötelező, amit a 
törvény előír, és mindenhez joguk van, amit a tör
vény lehetővé tesz. Mi történik azonban akkor, ha 
akár a fenntartók, akár a könyvtárak megszegik a 
törvény rendelkezéseit? Először is, ki állapítja 
meg, hogy megszegték? Másodszor pedig mi a 
szankció? (Első, bizonytalan javaslatok: a nyilvá
nos pályázatokból való kizárás? kötelező társulás 
elrendelése? a szolgáltatásnak a fenntartó kon
tójára egy másik könyvtár révén történő működte
tése? S ha önhibáján kívül van csődben a fenn
tartó?)

A rendszer tehát elsősorban a nyilvános köz
könyvtárakból áll. Ezek a könyvtárak, mint infor
mációs intézmények egyben tagjai a nemzeti in
formációs rendszernek is, tehát ha ezen a terü

leten sor kerül bármiféle jogi szabályozásra, an
nak tekintetbe kell vennie a könyvtári törvényt is.

Ehhez a rendszerhez természetesen csatla
kozhatnak szervek, szervezetek, testületek, vagy 
akár magánszemélyek könyvtárai is, ha alávetik 
magukat a törvény rendelkezéseinek, ha vállalják 
a nyilvános közkönyvtári jellegből adódó kötele
zettségeket. A csatlakozást szerződésben kell 
rögzíteni, amelyet a fenntartó köt a szakminiszter
rel, vagy a megyei önkormányzattal, vagy vala
mely nyilvános közkönyvtár fenntartójával. (A 
rendszerhez nem tartozó könyvtárak azonban 
nem vehetik igénybe a könyvtárközi kölcsönzést, 
használóiknak valamely nyilvános közkönyvtár
hoz kell fordulniok ilyen irányú kéréseikkel.)

Nem kerülhető meg, hogy a könyvtári törvény 
röviden, legalább az általánosság szintjén meg
határozza az egyes könyvtártípusok (nemzeti, 
egyetemi és főiskolai, közművelődési és szak- 
könyvtárak) feladatait; az iskolai könyvtárak fel
adatairól a közoktatási törvény rendelkezik. Cél
szerű a kötelezően ellátandó feladatokra korláto
zódni, ezek részletező kifejtésére és az ajánlott 
vagy vállalható feladatokra -  ha szükséges -  
szakmai irányelveket kell kiadni. Ez a megoldás 
azért ajánlott, mert a feladatok kirovásának csak 
a ráfordítások fedezetéről való gondoskodással, 
tehát a fenntartói kötelezettség rendezésével 
együtt van értelme. (A fenntartó jogairól és köte
lességeiről fentebb volt szó.)

A nemzeti könyvtár

A nemzeti könyvtárról akár külön törvényt is 
lehetne alkotni, a dolgok jelen állásából azonban 
inkább az következik, hogy az egyetlen könyvtári 
törvény rendelkezzék a nemzeti könyvtárról is. Az 
ide tartozó kérdések körét már kellőképpen 
számba vette a szakma, így ezekről nincs mit 
szólni. Három dolgot azonban érdemes tisztázni.

A kifejezetten nemzeti (s ezzel szoros össze
függésben nemzetközi) könyvtári feladatok végső 
soron a nemzeti dokumentumtermés (bizonyos 
megszorításokkal és a hungarikumok tág értel
mezésében) begyűjtése, megóvása és megőrzé
se, regisztrálása és használatra bocsátása (bi
zonyos korlátozásokkal és hatósági jogosítvá
nyokkal, pl. hiteles másolat vagy kiviteli engedély 
adása). Minden ezen túlmenő feladat opcionális,
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vagy ha úgy tetszik, politikai döntés dolga. A kér
dés az, hogy ezt a döntést a törvényalkotó tör
vényben kívánja-e rögzíteni, vagy valamiféle ru
galmasabb formát választ.

A másik, ezzel összefüggésben, az ún. köz
ponti szolgáltatások kérdése. Egyre nyilvánva
lóbb, hogy a könyvtári rendszer működéséhez 
különféle munkálatok közös, összehangolt elvég
zése, más könyvtárak hatásos és hatékony tevé
kenységéhez nélkülözhetetlen szolgáltatások 
üzemeltetése, egy-egy feladatnak a rendszer 
egészének javára való elvállalása is hozzátarto
zik; egyes központi szolgáltatások a tagkönyv
tárak aktív közreműködését tételezik fel, s ezzel 
kapcsolatban felmerül a kötelezés és szankcio
nálás problémája. Az is nyilvánvaló, hogy mind
ezek nem szükségképpen hárulnak a nemzeti 
könyvtárra, bár jelentős részt vállal belőlük. A 
törvénytől az várható el, hogy megállapítja e 
központi szolgáltatások szélesen értelmezett kö
rét, megnevezi finanszírozásuk lehető forrásait 
(állami költségvetés, könyvtári -  fenntartói -  hoz
zájárulás, használói térítés stb., illetve ezek ará
nya), megszabja, kik kötelesek működtetni őket 
és kik, milyen feltételekkel vállalkozhatnak mű
ködtetésükre, s meghatározza a szakfelügyeletet 
gyakorló miniszter ezzel kapcsolatos teendőit és 
jogosítványait.

A harmadik kérdés az, egy vagy két nemzeti 
könyvtárra van-e szükségünk. Ha ez pusztán 
annyit jelent, hogy egy könyvtár kötelespéldány- 
sorozatot kap -  az ötvenes évek békeharcos há
borús hisztériája következtében -  használati cél
ra, archiválási kötelezettség nélkül (mert az archi
válási kötelezettség messze több, mint polcra he
lyezni egy dokumentumot és vigyázni rá, s 
kérdés, hogy ezt a jelentős kiadásokkal járó 
feladatot érdemes-e egyszerre két példányra elő
irányozni, pláne két helyen), akkor kétségesnek 
látszik egy második nemzeti könyvtár kijelölése. 
Ha egyéb, konkrét kötelezettségekkel jár, érdem
ben kell foglalkozni az üggyel, s talán tekintetbe 
véve más országos feladatkörű könyvtárakat is.

Országos szakkönyvtárak

Az országos szakkönyvtárak, mint nyilvános 
közkönyvtárak kötelező feladatait ugyancsak a 
törvénynek kell rögzítenie. Ha nem jelent túl

ságos megkötést, érdemes lenne megnevezni 
azokat a tudományterületeket is, amelyek gon
dozásáért különös felelősséget viselnek, s jó 
esetben külön dotációt kaphatnak; ha a szak
területek konkrét kijelölése nem lehetséges, le
galább az elvet kellene rögzítenie a törvénynek. 
Itt számításba jön a kifejezett szakkönyvtárak 
mellett a nemzeti könyvtár, a Magyar Tudomán
yos Akadémia Könyvtára, az egyetemi könyv
tárak és esetleg néhány közművelődési könyvtár 
is (pl. FSZEK). Őket egyébként a nemzeti könyv
tári feladatokban való közreműködés és a 
központi szolgáltatások működtetése szem
pontjából is figyelembe lehet venni.

Felsőoktatási könyvtárak

A felsőoktatási könyvtárak (s itt most könyvtár 
alatt az egyetemen vagy főiskolán működő vala
mennyi könyvtári egység együttese, rendszere 
értendő, -  ha ez nem jött volna még létre, akkor 
csak a központi könyvtár) a könyvtári rendszer 
szerves részét képezik, amennyiben nyilvános 
közkönyvtárak, de ugyanakkor eleget kell tenniök 
a fenntartóik által megszabott feladatoknak is. A 
törvény intenciója az lehet, hogy e két követel
mény ne kerüljön egymással ellentmondásba: a 
nyilvánosság ne várjon többet a felsőoktatási 
könyvtártól, mint amennyit az anyaintézményé
nek nyújt, az anyaintézmények pedig nem várhat
nak többletdotációt a nyilvánosságnak a törvény 
szabta feltételekkel való kiszolgálásáért, de okta
tóik és hallgatóik élhetnek más nyilvános köz
könyvtárak szolgáltatásaival, könyvtáraik pedig 
élvezhetik a rendszer adta előnyöket, részt vehet
nek közös könyvtári fejlesztési projektekben stb. 
Az egyetemi és főiskolai könyvtárak anyaintéz
ményükön belüli helyzetét, finanszírozását, mű
ködését és szolgáltatásaikat, az egyes intézmé
nyekben működő tanszéki, kari, intézeti stb. 
könyvtárakból kialakult-kialakítandó rendszerek 
kérdését azonban nem a könyvtári törvénynek 
kell rendeznie.

Közművelődési könyvtárak

A közművelődési könyvtáraknak is csak az ál
talánosan kötelező feladatait rögzítheti a törvény,
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Az új könyvtári törvény előkészületeinek újabb szakasza

s külön irányelvekre maradnak az ajánlottan vagy 
választhatóan vállalható feladatok és szolgál
tatások. Minden valószínűség szerint a törvény
ben a települések nagyságához és vonzáskör
zetéhez igazodó, lépcsőzetes ellátásnak csak az 
elvét lehet rögzíteni, a konkrét feladatmegosztást 
ismét csak irányelvekben. Meg kell határozni, 
mely feladatok ellátása nélkül nincs megyei rend
szer, a fenntartásról mondottak értelmében a 
megyei közgyűlést kell kijelölni finanszírozójuk
nak, s irányelvekben útmutatást adni arra vonat
kozóan, milyen intézmény(ek)re lehet e feladatok 
teljesítését bízni. Nagyon kétséges, hogy a köz- 
művelődési könyvtárak létét, szolgáltatási szintjét 
és működését rendkívüli módon befolyásoló szer
vezeti kérdések helyet kaphatnak-e a törvény
ben. Mindenesetre meg kell kísérelni az intézmé
nyi összevonásokat a racionalitás határai közé 
szorítani, s legalább a városok könyvtárait önálló 
intézményként megőrizni. Az iskolai könyvtárakra 
csak meghatározott feltételek (nyilvános terület
ről közvetlen bejárat, a két feladatot tekintetbe ve
vő finanszírozás, az oktatási szünetek alatti hoz
záférhetőség stb.) teljesítése esetén szabad köz- 
művelődési könyvtári funkció teljesítését bízni; 
másfelől -  minthogy iskola nem létezhet saját 
könyvtár nélkül -  a település közművelődési 
könyvtárának megléte nem mentesíti az iskola 
fenntartóját a közoktatási törvényben előírt könyv
tárfenntartási kötelezettsége alól.

A könyvtárosi szakma

Minden szempontból igen fontos volna, ha si
kerülne elérni a rendszerszerű működés egyik 
legnagyobb kihatású elemének, a könyvtárosnak, 
a könyvtárosi szakmának törvényi megalapozá
sát; a nehézségek azonban számosak. A könyv
tárban szükség van könyvtáros és nem könyv
táros végzettségű szakemberekre egyaránt, s ez 
utóbbiak nem szenvedhetnek hátrányt fizetés
ben, előmenetelben akkor sem, ha nem szerzik 
meg utólag a könyvtárosi szakképzettséget, 
hiszen éppen sajátos szakértelmükre van szük
ség. Tehát nem ipso facto könyvtáros mindenki, 
aki könyvtárban dolgozik, s nem is kötelezhető 
-  vagy nem érdemes kötelezni őt hogy könyv
tárossá képezze ki magát. Mára egyetértés lát
szik kialakulni abban, hogy a könyvtárosi szakma

felsőfokú, szakirányú képzettséget kíván, tehát 
nincsenek alsóbb fokozatai. Igen, de hány ilyen 
felkészültségű szakemberre van szükség egy- 
egy könyvtárban? Ezek arányát még a szervezeti 
és működési szabályzatokban sem lehet mere
ven rögzíteni, hát még a törvényben. Elő lehet-e 
írni igen kis könyvtárat működtető fenntartók szá
mára, hogy kötelesek alkalmazni könyvtáros 
szakembert? Valószínűleg messze meghaladja 
anyagi lehetőségeiket; ha ez így áll, akkor a 
könyvtár kritériumául sem lehet a szakképzett 
könyvtárost előírni. S megkívánható-e a magán- 
könyvtárak, testületi, egyesületi, vállalati szak- 
könyvtárak tulajdonosaitól, hogy minden körülmé
nyek között kötelesek szakképzett könyvtárost al
kalmazni?

A fenti kérdések arra utalnak, hogy nagyon 
óvatosan lehet csak eljárni. A közoktatási törvény 
kemény előírásait nemigen célozhatjuk meg. He
lyesebb volna talán néhány alapkérdés rendezé
sére összpontosítani. Ezek a következők lehetné
nek: 1. a könyvtárosságnak, mint felsőfokú szak- 
képzettséghez kötött szakmának az elismerteté
se; 2. állami kötelezettségként elfogadtatni a 
felsőfokú oktatás keretében a könyvtárosi szak
képzést (ám lehet-e kötelezni a felsőfokú taninté
zeteket bizonyos szakok kötelező indítására?);
3. a könyvtárosképző intézmények akkreditáció- 
jában biztosítani a szakmai szervezetek rész
vételét; 4. a szakképzett könyvtárosi ok) alkalma
zásának kötelezettségét csak a nyilvános köz
könyvtárakra vonatkozóan előírni, megszabni azt 
a könyvtártípust és nagyságrendet, ahol a mű
ködés kötelező alapfeltétele legalább egy szak
képzett könyvtáros alkalmazása, s irányelvekkel 
befolyásolni, milyen és mekkora könyvtárban mi 
legyen a szakképzett könyvtárosok kívánatos 
aránya.

Irányítás

Az állami szakfelügyeletnek elsősorban a 
rendszer egészével és működésével kell foglal
koznia, valamint figyelmét a fenntartói kötelezett
ségek teljesítésére kell fordítania, s így inkább 
közvetve felügyelnie az egyes könyvtárak tevé
kenységét. E hatáskörének gyakorlásában ter
mészetesen támaszkodhat a különféle szakmai 
szervezetekre, maga is létrehozhat maga mellett
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tanácsadó és egyéb testületeket, de ez diszkre
cionális joga, nem szükséges ehhez törvényi ren
delkezés. A szakmai társadalmi szervek pedig 
kérdéses, kaphatnak-e olyan jogosítványokat, 
amelyek túlmennek a tanácsadáson, s ezért tör
vényi megalapozást kívánnának.

Végül is ki irányítja a magyar könyvtári rend
szert? Nehezen tartható az a nézet, amely szerint 
a magyar könyvtári rendszert a magyar könyv

tárak felelős, kinevezett vezetői irányítják. Ők 
egy-egy könyvtár vezetésére kaptak felhatalma
zást, nem többre. Más kérdés, hogy ebből követ
kezik a könyvtárközi együttműködésért viselt fele
lősségük is. A gyakorlati munka során nyilván kü
lönböző, állandóbb vagy ideiglenesebb formák 
jönnek létre a közösen elvégzendő feladatok elő
készítésére és lebonyolítására. Ezt azonban 
szükségtelennek látszik törvénybe iktatni.

M EGRENDELHETŐ a

Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiájának

floppy kiadása

Az Országos Széchényi Könyvtár 1996-tól útjára indítja az M N B  Könyvek Bibliográfiája fü
zeteinek floppy változatát. A  füzetekkel együtt, azonos tartalommal adja közre a floppy kát, ame
lyeken a bibliográfiai tételek (évente kb. 8000-8500 rekord) H UNM ARC adatcsere-formátum
ban,- az MSZ 193 (ISO 2709) szerinti rekordszerkezetben szerepelnek. Az előfizető 4-féle karakter
készlet. közül választhat: OSZK, OCLC, ISO 8859/1, ISO 8859/2. Floppyméret: 5,1/4" vagy 3,5".

A  floppy ró 1 a felhasználó saját adatbázisába konvertálhatja a számára szükséges tételeket, 
így megtakarítja a katalogizálással és adatrögzítéssel járó munkát, csupán könyvtárspecifikus 
adataival -  raktári jelzet, tárgyszavak stb. -  kell ellátnia a rekordokat. A  konverziós program ki
dolgoz (tat. )ására -  a H UNM ARC leírás segítségével -  csak egyszer van szükség. Megvalósulhat 
tehát a régi álom: egyszeri feldolgozás, széles körű felhasználás.

Egy felhasználós változat
Éves előfizetési díj: 98 000 Ft, ÁFA-val

Többfelhasználós változat
(azoknak a könyvtáraknak, amelyek közös katalogizálással építenek adatbázist)
Éves előfizetési díj: 147 000 Ft, ÁFA-val

Az OSZK a floppv-kiadás elindítására csak abban az esetben vállal garanciát, ha a kiadáshoz 
szükséges ráfordítás a megfelelő szánni előzetes előfizetésből összegyűlik.
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A kurrens Magyar 
Nemzeti Bibliográfiai 

rendszer mai problémái*

Berke Barnabásné

A kurrens magyar nemzeti bibliográfiai rend
szer mai problémáinak felvázolására utoljára
1990-ben volt alkalmam Debrecenben, a II. Or
szágos Bibliográfiai Értekezleten. A Petrik-emlék- 
ülés nem az a fórum, amelyen a kérdéskört a ma
ga teljességében módunk lenne áttekinteni, de 
mégis lehetőséget ad arra, hogy sort kerítsünk a 
Debrecenben e témában elhangzott, megoldásra 
váró problémák újbóli felidézésére, illetve arra, 
hogy beszámoljunk az akkor ajánlásokként kör
vonalazott tervek, cselekvési programok megva
lósulásának mai állásáról.

„Nincs új a nap alatt”, mondhatják az örök 
igazságot, hiszen Petrik Gézának is nap mint nap 
meg kellett küzdenie ahhoz, hogy kitűzött céljait 
elérje. Soroljuk csak fel, melyek voltak az akkori 
gondok, és nézzük meg, hogy azok közül melyek 
élnek mindmáig. Idézzünk Kégli Ferenc tanulmá
nyából** néhány mondatot, melyek nyomán olyan 
kulcsszavakra, kulcsmondatokra lelünk, amelyek 
a mai problémák gyökereihez is elvezetnek:

„Teljés öntudatával bírok annak, hogy mun
kám egészen teljés nem lehet; ... legkevésbé pe
dig oly körülmények között, midőn a legnagyobb 
hazai könyvtárban: a nemzeti múzeumban, se 
létezik minden magyar nyomtatvány, holott oda 
minden nyomda tartoznék egy köteles példányt 
átszolgáltatni.” Az első kulcsszó a „kötelespél
dány”.

„Életművének kiemelkedő produktuma a Ma
gyarország bibliographiája 1712-1860. című 
négykötetes munka ...A bibliográfia gyűjtőköre a 
Magyarországon bármilyen nyelven, a külföldön 
magyar nyelven, illetve a külföldön bármilyen 
nyelven megjelent, de hazai vonatkozással bíró 
nyomtatványokra terjed ki. ...A könyveken kívül a 
zeneművek és a térképek is a gyűjtőkörbe tar
toznak, s mivel a gyűjteményes munkákat, a 
jelentősebb folyóiratokat, az évkönyveket és az 
iskolai értesítőket ezúttal is analitikusan tárja föl, 
ezért a nemzeti bibliográfia fogalomköre, továbbá 
a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok szem
pontjából ismét előzmények nélküli, egyedülálló 
bibliográfiai alkotás.” A kulcsszó ez esetben a 
„gyűjtőkör”.

* Az eiőadás az OSZK-ban 1995. október 3-án tartott 
Petrik-emléküiésen hangzott el. Az emlékülés előadásai 
olvashatók lesznek majd az OSZK által tervezett Petrik- 
emlékkönyvben is.

** KÉGLI Ferenc: Petrik Géza élete és munkássága, (el
hangzott a Petrik-emléküiésen)
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Petrik Géza leírta: „czélom csak az volt, hogy, 
ha már egyszer elkészítettem, vegyék is hasznát 
kartársaim. Mindamellett hiszem, hogy hiányai 
daczára nemcsak a magyar könyvkereskedelem
nek nyújtottam használható kézikönyvet, de szak
tudósok- és könyvtáraknak is jó szolgálatot te- 
end...”. Kulcsszóként itt a „szolgálatot”, vagy aho
gyan ma mondjuk „szolgáltatatást” emelhetjük ki.

További idézetek nélkül sorolom fel az akkori 
és máig élő problémákat: a nemzeti bibliográfia 
készítése és megjelentetése nem volt és ma sem 
nyereséges vállalkozás. A teljességre törekvés
nek nem az emberi akarat és szakmai hozzáértés 
hiánya szabott mindig gátat, hanem az „anyagi 
fedezet szűkössége”. Petrik Géza életének 
egyetlen szakaszában, a tanácskormány idején 
deklarálták, hogy a könyvészet kiadása állami 
feladat. Jó okunk van rá, hogy a kulcsszavak kö
zé felvegyük az „állami feladatot” is.

A debreceni bibliográfiai értekezlet ajánlásai1 
egybecsengtek e kulcsszavakkal és kulcsmonda
tokkal, amikor azt fogalmazták meg, hogy:

♦ „gondoskodni kell a bibliográfiai regisztrá
lás alapját képező, minden dokumentum- 
típusra kiterjedő kötelespéldány-szolgál- 
tatás hiánytalanságáról, a jogi és közigaz
gatási szabályozás korszerűsítésével”,

♦ „megoldandó az eddig bibliográfiai nyil
vántartásban nem szereplő, de a kutatás 
számára fontos dokumentumtípusok or
szágos regisztrációja”,

♦ „A nemzeti irodalomra vonatkozó infor
mációszolgáltatás fejlesztése érdekében 
az illetékes kormányzati és önkormány
zati szervek gondoskodjanak a feladatok
kal felruházott intézmények pénzügyi fe
dezetének biztosításáról, valamint az új
onnan indított, illetve új technológiára át
térő vállalkozások indulásához a külön 
anyagi, beruházási támogatásról.”

Vizsgáljuk meg már most e kulcsszavak és 
kulcsmondatok köré csoportosítva a kurrens Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia jelenlegi problémáit.

♦ Első a köteles példány. Hatályban van 
még ugyan a kötelespéldányok beszol
gáltatását előíró minisztertanácsi ren
delet2, de betartását a rendszerváltozást 
követően teljesen magánkézbe került 
könyvkiadás jó része nem érzi magára 
nézve kötelezőnek, sőt, sérelmesnek tart
ja. A beszolgáltatási fegyelem oly mérték
ben fellazult, hogy a kurrens nemzeti bib

liográfiai számbavétel szempontjából tel
jességről beszélni bármely dokumentum- 
típus esetében is illúzió. Ha csak a ha
gyományos, nyomtatásban megjelent 
könyveket nézzük, tudomásul kell ven
nünk, hogy az elmúlt 2-3 évben nem küld
tek köteles példányt évenként körülbelül 
400-500 könyvből. A nemzeti könyvtár 
Kötelespéldány Szolgálata reklamálja 
ezeket az előállító nyomdáknál, de sok 
esetben eredménytelenül. Szolgáljanak il
lusztrációként azok az adatok, amelyeket 
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
rendelkezésére bocsátottunk, miszerint 
1994. január 1 -je és szeptember 30-a kö
zött 450 hiányzó könyv beküldését rekla
máltuk, amelyekből akkor mindössze 63 
volt eredményes. 1993-ban az ismert cí
mek közül a be nem küldött könyvek szá
ma 190 volt. Hány lehet az, amelyről nem 
is volt tudomásunk? Csak találgatni tu
dunk.

1994-95-ben sokat segített az a szerződésen 
alapuló együttműködés, amely a Könyvtárellátó 
Közhasznú Társaság, közismert nevén KELLŐ 
és az OSZK között jött létre. Ennek értelmében a 
KELLŐ minden, saját terjesztésében megjelent 
könyvből példányt küld az MNB Könyvek Szer
kesztősége és az Új Könyvek Szerkesztősége 
számára. Egyrészt, hogy azokról az Új Könyve
ken, a könyvtárak állománygyarapítási tanács
adóján keresztül a könyvtárak a lehető leggyor
sabban férjenek hozzá a beszerzési döntéseik 
meghozatalához szükséges információhoz, más
részt, hogy hiteles bibliográfiai tételek juthassa
nak el a KELLŐ megrendelőihez a központi kata
lóguscédula szolgáltatáson keresztül. Az MNB 
Szerkesztősége a DOBIS/LIBIS integrált könyv
tári rendszer gyarapítási alrendszerében úgyne
vezett rendelési tételeket készít. A Gyarapítási 
Osztály azután automatikusan felszólítást irat ki a 
köteles példányként be nem érkezett könyvekről. 
Ez a reklamáció alapja a már ismert, de be nem 
küldött kiadványok esetében. Mindezek ellenére, 
az előállítók az esetek többségében nem hajlan
dók a beszolgáltatásra. Az OSZK gyarapításra 
fordítható kerete mind nominális, mind reálérték
ben évről évre csökken. Semmiképpen sem ele
gendő arra, hogy mindazokat a sajtótermékeket 
két példányban megvásárolja, amelyeket nem 
szolgáltatnak be a kiadók. Fogalmunk sincs arról, 
mennyi lehet azon könyvek, időszaki kiadványok,
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térképek, kották, lemezek, kazetták kompakt 
diszkek, plakátok, aprónyomtatványok és más 
sajtótermékek száma, amelyeket a KELLŐ sem 
terjeszt és kötelespéldányként sem érkeznek be.

Az OSZK Kötelespéldány Szolgálata, vala
mint a Magyar ISBN és ISSN Iroda ma több mint 
1700 könyvkiadót, mintegy 3000 időszaki kiad
vány kiadót, 60-nál több hanglemez- és videó 
kiadót tart nyilván. Az előállító helyek száma és 
holléte nyomonkövethetetlen. Szaporodnak azon 
kiadók, amelyek hajlékony mágneslemezen, 
kompakt lemezen jelentetnek meg könyveket, 
időszaki kiadványokat, adatbázisokat, hangzó 
anyagokat, multimédiákat. Néhányuk hajlandó 
köteles- vagy ajándék példányként megküldeni 
ezeket a nemzeti könyvtárnak, mások nem. Nem
zeti bibliográfiai regisztrációjuk tisztázatlan, meg
oldatlan. Röviden és tömören, a köteles példá
nyok szolgáltatásáról és a nem hagyományos 
hordozókon, azaz nem nyomtatásban megjelenő 
kiadványok nemzeti bibliográfiai regisztrációjáról 
gyors intézkedéseket tartunk szükségesnek, el
lenkező esetben az új magyar demokrácia kul
turális emlékezetében olyan hiányok keletkez
nek, amelyek gyakorlatilag pótolhatatlanok mind 
az állampolgárok információellátását, mind a ku
tatás rendelkezésére álló információk teljességét, 
hitelességét tekintve.

Bár a XIX. század közepétől 1951-ig törvé
nyek (az 1840. évi VI., az 1848. évi XVIII., az 
1897. évi XXXV. törvényerejű rendeletek, az 
1897. évi XLI., az 1922. évi XX. és az 1929. évi 
XI. törvények) szabályozták a köteles példányok 
beszolgáltatását, jelenleg csak egy ma még hatá
lyos minisztertanácsi rendelet írja elő azt. Saj
nálatos, de úgy tűnik, hiábavaló az az évek óta fo
lyó harc, melyet a kulturális kormányzattal együtt 
folytatunk egy új törvényi szabályozásért. Sajnos 
nem remélhetjük, hogy újból törvény születik.

Az Igazságügyi Minisztérium úgy véli, nincs 
szükség törvényre ez ügyben, elégséges egy kor
mányrendelet vagy egy miniszteri rendelet, amely 
majd megoldja a nemzeti emlékezet megőrzésé
nek gondját. Kár, hogy a magyar Igazságügyi Mi
nisztérium és a mai pénzügyi kormányzat nem is
meri azokat a nyugat-európai, illetve európai kö
zösségi törekvéseket, amelyek arra irányulnak, 
hogy minden nemzet köteles gyűjteni és meg
őrizni saját, nyilvános közlésre szánt szellemi ter
mékeit. Giuseppe Vitiello, az Európai Közösség 
szakértője 1993-ban készített áttekintést az Euró
pai Közösséghez tartozó államok köteles példány

törvényeiről3, melyből világosan kiderül, hogy a 
legkorábbi törvények a cenzúra érdekében, a 
továbbiak és a ma hatályban lévők viszont már 
azon célból születtek, hogy teljességgel lehessen 
regisztrálni az egyes nemzetek impresszumát, 
tudomásul véve azt, hogy megőrzésükre és szol
gáltatásukra sehol sem képes egyetlen intéz
mény, egyetlen nemzeti könyvtár sem. Munkameg
osztásra és új technikákra van tehát szükség.

A magyar impresszumot tekintve ilyen mun
kamegosztásnak tekinthető, hogy a szabványo
kat a Magyar Szabványügyi Hivatal, illetve az ép
pen megalakuló Magyar Szabványügyi Testület 
köteles őrizni és számbavenni, a szabadalmi do
kumentumokat pedig a Találmányi Hivatal. Az 
alsó és középfokú oktatási anyagokat az Orszá
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjti, őrzi 
és regisztrálja. A közép- és felsőfokú tankönyv/ 
jegyzet anyag megtalálható az OSZK állományá
ban, ha nem is teljességgel, és feldolgozásukra is 
sor kerül, ma már a DOBIS/LIBIS rendszerben. 
Bibliográfiában való megjelentetésük azonban 
megoldatlan. A hatályos magyar köteles példány 
rendelet és módosításai nem gondoskodnak az új 
médiumok szolgáltatásáról, mint amilyenek az 
elektronikus hordozón megjelenő szöveges, illet
ve együttesen szöveg-kép-hang-mozgókép (ún. 
multimédia) dokumentumok. Biztató a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Program támogatásá
val épülő Magyar Elektronikus Könyvtár, amely a 
csak számítógépes hálózat útján terjesztett kiad
ványok számbavételét tűzte ki céljául. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy mind a nemzeti könyvtár, 
mind a köteles példányok szolgáltatásából része
sülő többi könyvtár véleménye szerint újból tör
vény szinten kellene szabályozni a köteles pél
dányok beszolgáltatását. Ha a jelenlegi parla
ment támogatását nem is sikerül ehhez megsze
rezni, bízzunk abban, hogy egy későbbi időben 
mégis sor kerül rá. Addig is a magunk eszközeivel 
-  amelyek rendkívül korlátozottak -  mindent meg
teszünk a példányok beszerzéséért.

♦ Gyűjtőköri kérdésekben nem sikerült előbb
re jutnunk 1990 óta. Az MNB Könyvek Bibliográ
fiájának gyűjtőköre nem változott az elmúlt 18 év
ben, ugyanakkor mind a könyv-, mind a lap- és fo
lyóiratkiadás területén jelentős változások követ
keztek be. Számos új kiadó nincs birtokában a 
kiadáshoz szükséges alapvető ismereteknek, így 
tipológiailag minősíthetetlen kiadványokat tartunk 
kezünkben nap mint nap. Hiányoznak vagy ellent
mondóak az azonosításhoz szükséges alapvető

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 587



Berke Barnabásné

adatok. Sok esetben nem lehet egyértelműen el
dönteni, időszaki kiadványt, többkötetes könyvet 
vagy sorozatot szándékozott-e megjelentetni a 
kiadó. Nemzetközi kiadványazonosító számok
kal, ISBN-nel és/vagy ISSN-nel való ellátásuk 
rendkívül problematikus. Kérdés, melyik bibliog
ráfiában jelenjenek meg ezen kiadványok leírá
sai? S akkor még nem említettük az új típusú ki
adványokat. Az OSZK 1995. augusztus 31-ei Fő
igazgatói Kollégiumán döntés született arról, 
hogy részletes javaslatot kell előterjeszteniük a 
felelős főosztályoknak a nem hagyományos hor
dozón megjelenő, illetve nem hagyományos úton 
terjesztett dokumentumok gyűjtőköri kérdéseiről, 
kezeléséről és bibliográfiai feldolgozásáról ez év 
november végére.

♦ A bibliográfiai szolgálat, illetve szolgáltatá
sok terén sok nehézséggel küzdünk, ugyanakkor 
jelentős eredményeket és további fejlesztésekre 
való törekvéseket is fel tudunk mutatni. A DOBIS/- 
LIBIS integrált könyvtári szoftver bevezetését kö
vetően, 1992 első felében nem tudtuk megjelen
tetni az MNB Könyvek Bibliográfiája füzeteit az
1991-ig megszokott szerkezetben, tartalommal 
és formában, minthogy e szoftverhez nem tarto
zott nemzeti bibliográfia megjelentetésére alkal
mas formátumprogram. Az OSZK fejlesztői azóta 
elkészítettek egy automatikus tételszerkesztést 
és megjelenítést támogató programot, amely a 
bibliográfiai füzetek számára kijelölt rekordokból 
teljes, szabványos katalógustételek kinyomtatá
sát teszi lehetővé, egyelőre betűrendes elrende
zésben. A füzetek még mindig nem tartalmazzák 
az analitikus tételeket, a sorozatok főtételeit, a 
szükséges utalókat, valamint az indexeket. To
vábbi fejlesztésre van tehát szükség a szakrendi 
elrendezés megoldásához, az egyes füzetek in
dexeinek és lehetőleg a füzetek éves indexköte
tének előállításához. Becsléseink szerint mind
ezekhez legalább fél évnyi fejlesztői munka szük
séges.

Az MNB füzetek éves kumulációja, a Magyar 
Könyvészet, 1991-es tárgyévvel jelent meg utol
jára nyomtatásban, három kötetben. Feltehető, 
hogy az 1992-től feldolgozott anyagról már nem 
lesz mód nyomtatott könyvészetek kiadására, oly 
mértékben drágultak az előállítási költségek. 
Mindezek nem tűnnek szívderítőnek, de szé
gyenkezésre sincs okunk, hiszen 1994-ben az 
OMFB támogatásával sikerült megjelentetni az 
1976-tól 1991-ig külső számítógépen feldolgozott 
teljes nemzeti bibliográfiai anyagot CD-ROM-on.

Ez nem csak azt jelenti, hogy a 102 961 doku
mentum és a hozzájuk kapcsolódó mintegy 
200 000 részdokumentum adatai online kereshe
tők és jeleníthetők meg különböző formátumok
ban a képernyőn, hanem azt is, hogy a rekordok 
konvertáló programok segítségével automatiku
san letölthetők a felhasználó könyvtárak adatbá
zisaiba. Köszönhető ez annak, hogy elkészült a 
magyar MARC formátum, a HUNMARC, a bib
liográfiai rekordok adatcsere formátuma és a CD- 
ROM-on lévő anyag ebben, a nemzetközi szol
gáltatásoknak megfelelő, adatcserére alkalmas 
formátumban került kiadásra. A CD-ROM-mal 
együtt jelent meg a részletes, 77 oldalas felhasz
nálói kézikönyv, valamint sor került a HUNMARC 
formátum leírásának első kiadására is. Mindkettő 
angol nyelvű verziója 1995-ben készült el, így a 
külföldi terjesztésnek sincs akadálya. A CD-ROM 
párbeszéd-nyelve a felhasználó választásától 
függően ugyancsak magyar vagy angol. Terveink 
szerint a jövő évben kerül sor a következő, az
1992-1995-ös időszak bibliográfiai anyagával fel
újított CD-ROM kiadásra, amely nemcsak a köny
vekről, sorozatokról és a gyűjteményes kötetek
ben megjelent részdokumentumokról készült té
teleket tartalmazza majd, hanem az IKB Magyar 
Periodika Adatbázisban feldolgozott időszaki ki
adványok adatait is. A 15 év anyagát felölelő 
adatbázisból egy COM, azaz számítógéppel elő
állított mikrofilmlap kiadású kumulált könyvészet 
is elkészült, s rövidesen kapható lesz.

Visszatérve a bibliográfiai feldolgozásban be
következett korszakváltáshoz, 1992 áprilisában 
került sor az online feldolgozás megkezdésére. 
Ez azt jelentette, hogy minden könyv adatai, ame
lyeket a DOBIS/LIBIS rendszerbe bevittünk, 
azonnal kereshetővé váltak az online olvasói 
katalógusban. Azóta nemcsak az OSZK olvasói, 
hanem azok a hazai és külföldi felhasználók, akik 
vonalon csatlakozni tudnak az OSZK NEKTÁR 
rendszeréhez, online kereshetnek az adatbázis
ban.

Igaz, hogy a régi, az SZKI-ban tárolt és feldol
gozott MNB adatbázisból világszínvonalú bibliog
ráfiai füzeteket lehetett fényszedő segítségével 
előállítani, akkor azonban egyáltalán nem volt 
mód az online feldolgozásra, az adatok online 
elérésére, keresésére. Ma már ez nem jelent 
problémát. Minden felhasználó, aki az OSZK on
line olvasói katalógusában, OPAC-jában keres, 
megtalálja a számára releváns tételeket, az anali
tikus leírásokat és a sorozati főlapokat is bele
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értve. Bár az online rendszerre való felkészülés 
majd féléves kiesést jelentett a feldolgozásban, 
azóta sikerült az átfutási időt jelentősen csökken
teni, amihez a KELLŐ által megkövetelt szigorú 
határidő is hozzájárult. Ez év végére elérjük a 
naprakészséget, amire utoljára 1991 novemberé
ben volt módunk.

Évek óta jelentkező igény a számítógépes 
rendszereket bevezető és használó hazai könyv
tárak részéről a nemzeti bibliográfiai rekordok 
átvétele. Az elmúlt néhány hónapban több külső 
cég kereste meg az OSZK-t azzal a kéréssel, 
hogy a DOBIS/LIBIS-ben feldolgozott könyvek 
rekordjait mágneses hordozón kaphassa, vehes
se meg, s az adatokra alapozva különböző szol
gáltatásokat nyújtson. A fenti igények kielégítésé
re az OSZK pályázatot nyújtott be az OMFB-hez, 
„A Magyar Nemzeti Bibliográfia szolgáltatás-rend
szerének korszerűsítése, a nyomtatott szolgál
tatások felváltása elektronikus hordozókkal” 
címen. Minthogy nincs sok remény a kért támo
gatás elnyerésére, a pályázat elbírálásának ki
menetelétől függetlenül is szükségesnek láttuk 
áttekinteni és megtervezni az MNB tételek szol
gáltatását. Meg fogjuk oldani az 1992-95 között 
feldolgozott könyvek rekordjainak kihozatalát a 
DOBIS/LIBIS-ből és konvertálásukat HUNMARC 
formátumra. A mintegy 25 000 rekordot mágnes- 
szalagon vagy sűrített formában floppy lemeze
ken lehet megrendelni az OSZK-tól. A tovább
szolgáltatásra vonatkozó feltételeket a megren
delőkkel kötött egyedi szerződésekben kívánjuk 
szabályozni.

1996 januárjától indítjuk el az MNB Könyvek 
Bibliográfiája füzeteinek floppy kiadását. A füze
tekkel egyidőben, azonos tartalommal adjuk köz
re a floppy változatot. A bibliográfiai tételek, éven
te kb. 8000-8500 rekord a floppy lemezeken is 
HUNMARC adatcsere formátumban, az ISO 
2709-es nemzetközi szabványnak megfelelő 
MSZ 193. sz. magyar szabvány szerinti rekord
szerkezetben szerepelnek. A megrendelők négy
féle karakterkészlet és kétféle floppy méret között 
választhatnak. A floppyról a felhasználó saját 
adatbázisába konvertálhatja a számára szüksé
ges tételeket, így megtakarítja a katalogizálással 
és adatrögzítéssel járó munkát, csupán saját 
könyvtárspecifikus adataival, (mint amilyenek a 
raktári jelzet, a példány adatok és a tárgyszavak) 
kell ellátnia a rekordokat. A HUNMARC leírás se
gítségével a konverziós program elkészítésére 
vagy elkészíttetésére csak egyszer van szükség.

Megvalósulhat tehát a régi álom: egyszeri feldol
gozás, széleskörű felhasználás. A floppy kiadás
hoz szükséges fejlesztési és üzemeltetési költsé
geket az előfizetésekből tudja csak fedezni a 
nemzeti könyvtár, minthogy szűkös költségvetési 
keretéből mindezekre nincs módja költeni.

A kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfiai rend
szer részét képező további adatbázisok, az IKB 
Magyar Periodika Adatbázis, az MNB Időszaki 
Kiadványok Repertóriumának előállítását támo
gató Index adatbázis és szövegfájl, valamint a két 
hungarika adatbázis, a HUN (Hungarika Informá
ciós Adatbázis) és a HUNG (Hungarika Névka
taszter) építése és továbbfejlesztése folyama
tosan történt az elmúlt években. Mind a Sajtóbib
liográfia, mind a Sajtórepertórium Szerkesztő
ségének komoly gondot jelent a kiadványok 
számának hihetetlen növekedése, a rendkívül 
gyakori adatváltozások regisztrálása. Megoldó
dott ugyan adatbázisaik hálózati építése és üze
meltetése, de a feldolgozói kapacitás nem nőtt az 
elmúlt 10 évben, így a naprakészség nehezen ér
hető el. Az IKB adatbázis-kezelő rendszerét több 
magyar könyvtár használja saját adatbázisának 
építésére, a rekordokat floppy lemezen a Sajtó
bibliográfia Szerkesztősége évek óta folyama
tosan szolgáltatja. 1991-től havonta jelenik meg 
az MNB Könyvek Bibliográfiája füzeteinek függe
lékeként a „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Peri- 
odikumok”, amely évenként kb. 1000 új és meg
változott című kiadvány adatait tartalmazza. 
1994-ben jelent meg nyomtatásban a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Bibliog
ráfiájának 1989-1990-es kötete 4855 tétellel, 
testületi, földrajzi és ISSN mutatóval, 498 oldalon. 
A következő, 1991-1992-es kötet előkészület 
alatt áll, de megjelentetésére csak akkor kerülhet 
sor, ha előzetes előfizetésekből összegyűlik a 
sokszorosításhoz szükséges pénz. Az IKB online 
adatbázisa az OSZK hálózatán keresztül mind 
belső, mind külső felhasználók számára elérhető. 
A fejlesztést az Információs Infrastruktúra Fej
lesztési Program pályázati támogatása tette le
hetővé.

Anyagi gondokkal küzd a Sajtórepertórium 
Szerkesztősége is. Soha nem tartozott munkakö
rébe az éves indexek kéziratának szerkesztése, 
ezt mindig megbízásos munka keretében kellett 
megoldania. Minthogy a pénzforrás elapadt, 
egyelőre nincs remény az indexek megjelenteté
sére. Számítógépes fejlesztéssel azonban meg
oldható az indexekben való online keresés az
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OSZK hálózatán keresztül, és az indextételekhez 
kapcsolhatók a részdokumentumok bibliográfiai 
tételei. Mindez nem vigasz az előfizetők számára, 
de az OSZK olvasói legalább keresni tudnak 
majd az adatbázisban. Valószínű, hogy ezen a 
területen is igény mutatkozna egy floppy verzió 
megjelentetésére, amely mindenképpen olcsóbb 
terjesztési forma a nyomtatott kiadványnál.

A hungarika adatbázisok folyamatos építése 
és számítógépes rendszereik fejlesztése külső 
feldolgozó és fejlesztő munkatársak foglalkozta
tásával volt csak lehetséges, kutatási és pályázati 
támogatásokkal. E támogatások sajnos elapadni 
látszanak, így a munka lassulására, a tervezett 
bibliográfiák megjelentetésének elhúzódására le
het számítani. Pedig ennek a rendszernek me
gyei szintű terjesztése és alkalmazása a helyis
mereti bibliográfiái és biográfiai munkálatokban 
komoly szakmai perspektívákat rejt magában. 
Saját erőből most csak arra vállalkozhatunk, hogy 
ezeket az adatbázisokat is bekapcsoljuk az 
OSZK hálózatába.

Visszatérve a bevezetőben említett kulcssza
vakra és kulcsmondatokra, a „ pénzügyi
fedezetre” és az „állami feladatvállalásra” szeret
nék kitérni. Szembe kell néznünk azzal, hogy 
soha, sem Petrik Géza idején, sem azóta nem 
volt, nem lehetett kifizetődő vállalkozás a nemzeti 
bibliográfiák közreadása. Ma már azonban nem 
lehet kérdés, hogy minden nemzet számára 
kötelező saját impresszumának a lehető legtelje
sebb körű bibliográfiai regisztrálása, s hogy en
nek finanszírozása állami feladat. így történik ez 
-  egy-két kivételtől eltekintve -  világszerte. Sőt, 
ma már a fejlett számítógépes és adatátviteli 
technika nem szab gátat az adatbázisokban fel
dolgozott nemzeti bibliográfiák hálózaton történő 
elérésének, közös CD-ROM bibliográfiai projek
tek kidolgozásának4,5. Különböző nemzetközi 
könyvtári és bibliográfiai szervezetek, mint az 
IFLA, % LIBER, a CDNL (Conference of Directors 
of National Libraries), az Európai Közösség 
könyvtári programja (Comission of the European 
Communities. Libraries Programme, Directorate 
General XIII. Telecommunications, Information 
Market and Exploration of Research) között első 
helyen szerepel a nemzeti bibliográfiái munkála

tok kiszélesítése és mind teljesebbé tétele, a be
sorolási adatállományok létrehozása, az adatok 
elérhetőségének és cseréjének megvalósítá-

6,7,8sa.
Ha a kulturális kormányzat mindezeket figyel

men kívül hagyja, és veszélybe sodorja e nemzeti 
könyvtári alapfeladatok ellátását, aligha leszünk 
részesei az oly sokat hangoztatott felzárkózásnak 
vagy csatlakozásnak Európához. Ezt ugyanis 
szólamokkal nem, csak komoly szellemi és tech
nikai beruházások révén lehet megvalósítani. 
Ezért is tartjuk rendkívül fontosnak nemcsak a 
köteles példányok beszolgáltatásának törvényi 
szintű szabályozását, hanem egy új könyvtári tör
vény elfogadtatását is. Ezen új könyvtári törvény
nek meg kell erősítenie a nemzeti könyvtárat 
alapfeladataiban és a kormánynak garanciát kell 
nyújtania fenntartásukra.
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Mecenatúra vagy 
finanszírozás -  

országos feladatkörű 
szakkönyvtárak esélyei*

Prőhle Éva

Nem vagyok közgazdász, nem vagyok jo
gász, sem képzett államigazgatási szakember, a 
kollégák joggal kérdezhetnék, hogyan vállalhat
tam el akkor e téma előadását egy ilyen meg
tisztelő fórumon. Mindjárt előrebocsátom, hogy 
aki valamiféle összehasonlító helyzetképet vár az 
országos feladatkörű szakkönyvtárak jelenlegi fi
nanszírozásáról, az csalódni fog. Amire vállalko
zom, az csupán az, hogy körvonalazzam szakiro
dalmi ismereteim, illetve az egyik nagykönyvtár 
élén szerzett tapasztalataim révén, benyomásai
mat a jelen trendjeiről és a túlélés stratégiáiról.

Köztudomású, hogy a Könyvtári és Informati
kai Kamara még 1992-ben felmérést végzett az 
országos feladatkörű szakkönyvtárak helyzetéről 
-  elsősorban katasztrofális pénzügyi helyzetük 
okán. Sajnos, az eredmény nem tekinthető repre
zentatívnak, mivel a könyvtárak alig egynegyede 
válaszolt a kérdőívre. Annyit azért 3 év elteltével 
is kiemelhetünk a konklúziókból, hogy a szak- 
könyvtárakra szükség van, de országos felada
tokat csak akkor tudnak ellátni, ha ezek ellátására 
külön alapból keretet kapnak. Az összes tudo
mányterület igényeit lefedve kell foglalkozni e 
könyvtárak feladatmegosztásával, finanszírozá
sával -  már csak azért is, hogy ez aztán tükröződ
hessen a könyvtári törvény parlamentnek benyúj
tandó változatában1.

Nem tudom, mennyire lepi meg a kollégákat 
az, hogy a nem kielégítő pénzügyi ellátás már év
tizedek óta téma a nálunk jóval fejlettebb államok
ban is. Tény, hogy a magára valamit is adó 
könyvtár soha sehol nem tartja kielégítőnek kere
teit. Induljunk ki abból, hogy mi a mérce, mi lehet 
a mérce? Meglátásom szerint a mindenkori mér
ce a fenntartó által jóváhagyott célok megvalósí
tásának színvonala, illetve a felhasználók elége
dettségi szintje.

Itt kell beszélnünk a törvényi szabályozásról 
általában és a hazánkban kialakult helyzetről. A 
könyvtári törvények meghatározzák az alapszol
gáltatásokat, az ingyenes és térítéses szolgál
tatásokat, érintik az állomány hozzáférhetőségét 
és az adatvédelmet. A szakirodalmi ellátás leg
fontosabb intézményeit jórészt állami forrásokból 
tartják fent. Nincs egyenes összefüggés egy adott 
ország könyvtári szolgálatának színvonala és a

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1995. 
évi, XXVII. egri yáridorgyűlésén, a Társadalomtudomá
nyi Szekció ülésén.
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könyvtári szabályozás megléte között. Hazánk
ban mindenképpen fontos lenne a könyvtári rend
szert és annak részeként a szakkönyvtárak sze
repét törvényileg körülírni2.

Nem vitás, hogy a megváltozott körülmények
nek megfelelően a finanszírozás már most is vál
tozatos képet mutat. Az országos szakkönyvtárak 
mind nagyobb arányban kénytelenek a költség- 
vetésen kívüli forrásokra hagyatkozni.

Itt egy kis kitérőt kell tennem szakmánk 
presztízséről. Létezik egy hatvanéves könyvtáros 
egyesületünk és egy pár éves kamaránk. Mind
kettőnek megvan a munkaterve, a tevékenységi 
köre. Ezzel együtt is úgy érzem, hogy e két társa
dalmi szervezet nem igazán tud áttörni sem a kor
mányzati szférába, sem pedig a köztudatba. 
Pedig számos példa bizonyítja, hogy e szakma is 
csak a „public relations” kapcsolatok árnyaltabbá 
tételével tud bármit is elérni, sőt azt kell monda
nom, csak ennek révén tudja majd túlélni a gaz
dasági mélyrepülés éveit. Talán az októberre 
meghirdetett Össszefogás a könyvtárakért akció
sorozat lendíteni fog e helyzeten.

Nem tudom, mennyire közismert az a tény, 
hogy az érdekképviseleti és társadalmi szerveze
tek bejelentkezhetnek az Országgyűlés ún. „lobby- 
listá”-jára, amelyre eddig már 161 szervezet je
gyeztette be magát, köztük a Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók Szakszervezete.*

Ezek a szervezetek tájékoztatást kapnak az 
országgyűlés érdeklődési körükbe tartozó bizott
ságának napirendjéről és képviseltethetik magu
kat annak nyilvános ülésein. Igen fontosnak tar
tanám, hogy a könyvtáros szakmának mindig tu
domása legyen a könyvtárakkal kapcsolatos tör
vényjavaslatokról. Akár az Egyesület, akár a 
Kamara létrehozhatna egy kimondottan törvény
hozási ügyekkel foglalkozó bizottságot, amire 
több példa is van külföldön3.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szep
temberben szemináriumot szervez a könyvtári 
törvény tárgyában**, így reményeink szerint talán 
az év végére kialakul a törvény tervezete. Magá
tól értetődik, hogy egy jó könyvtári törvény is csak 
annyit ér, amennyi a gyakorlatban megvalósul 
belőle. A legfontosabb, hogy a törvény világosan

* Az erről szóló híranyagot lapunk előző számának 460.
oldalán olvashatják. (A szerk.)

** A törvénykezésikonferenciáról készült összefoglalót 
e szám 567-584. oldalain olvashatják. (A szerk.)

megfogalmazza a fenntartóval kapcsolatos kér
déseket.

Napjainkban mást sem hall az ember, mint 
hogy az állam -  világszerte -  vonul ki a kulturális 
szféra finanszírozásából. Ezért is kétséges, hogy 
a könyvtáraknak elsősorban költségvetési pénze
kért kell-e lobbizniuk. Túl kevés eredmény jön ki 
belőle. Ezzel szemben mit kellene tenni a mi 
szakkönyvtárainknak is? Lobbizni, és nem csak a 
parlamentben, hanem sokkal inkább olyan intéz
ményeknél, magánszemélyeknél, amelyek és 
akik, hajlandók pénzt áldozni könyvtárakra. Nem 
állítom, hogy a helyzet hasonló a fejlett nyugati 
országokéhoz, de mutatis mutandis nálunk is ki 
lehet és ki kell alakítani a könyvtárakat pártfogoló 
intézmények körét. Ebben élen jár az Akadémiai 
Könyvtár, amelyet már négy év óta támogat ko
moly összegekkel a „Pro Bibliotheca Academiae 
Scientiarum Hungaricae” alapítvány. Az OSZK 
Baráti Köre is céljai között említi a pénzszerzést a 
könyvtár tevékenységeire. A legjobb megoldás, 
ha a pártoló intézmények évente támogatják a 
könyvtárakat. Többnyire azonban egyedi pályá
zatokat kell benyújtani -  évente többször is -  ese
ti támogatás megszerzése érdekében. A támoga
tók kiválasztásánál igen diplomatikusan kell eljár
ni, mert ez a könyvtár függetlenségét érintheti. 
Semmiféle politikai befolyás nem kívánatos.

Hogyan tudnák a könyvtárak potenciális tá
mogatóikat meggyőzni létük fontosságáról? Min
den könyvtár helyzete egyedi, lehet tapasztalat- 
cserét folytatni, de a könyvtáraknak azt kell hang
súlyozniuk, amiben különböznek egymástól.

A rendszerváltozás óta a szakkönyvtárak je
lentős része élvezte külföldi intézmények támo
gatását. Ezek a programok -  bár az OSZK alapít
ványi csoportja mindent megtesz fenntartásukért -  
ma már lefutó ágban vannak. E térség öt év után 
kezd veszíteni érdekességéből. Marad tehát a 
hazai források felderítése. Kérdés, hogy mennyi
re tud egy mai könyvtárigazgató beletanulni ezek
be a pénzszerző akciókba. E nélkül ma már egy 
könyvtárat sem lehet jól működtetni.

Múlt év szeptemberében a magyar parlament 
volt a házigazdája a kelet-európai parlamenti 
könyvtárosok számára rendezett és az amerikai 
kongresszus Frost programja által dotált konfe
renciának. Az egyik téma pontosan a könyvtárak 
anyagi helyzetét érintette, és az amerikai kollégák 
nem győzték hangoztatni a szemléletváltás szük
ségességét e téren. Nevezetesen, ők -  beleértve 
a kongresszusi könyvtár munkatársait is -  min-
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den gátlás nélkül pályáznak -  és kapnak támoga
tást a legkülönbözőbb üzleti cégektől, vállalatok
tól. Az amerikai könyvtárosok zömének sem habi
tusa a „koldulás”, mégis megteszik, mert meg kell 
tenniük. Ott mind a fejlesztést végző, mind a 
„public relations” kapcsolatokért felelős szemé
lyek munkakörébe hivatalosan beletartozik az 
anyagi források felkutatása. Hol van idehaza a 
könyvtárakban erre külön személyzet? Ráadásul 
az elmúlt negyven év sem kimondottan erre ösz
tönözte a jelenleg felelős beosztásban dolgozó 
könyvtárosokat. El kell sajátítanunk a marketing 
és a teljesítményértékelés új módszereit 
-  nemcsak elméleti szinten.

Fontos az is, hogy a könyvtárnak legyen ak
tuális stratégiai terve. Ennek birtokában bármikor 
pénzhez jut, nem kell kapkodnia a döntés meg
hozatala idején.

Újra felvetem azt a kérdést, hogy valóban 
kevés-e a kevés? Mihez képest? Vajon milyen 
módon értékelik a könyvtárak saját teljesítményü
ket, és van-e alapos áttekintésük arról, hogy me
lyik szolgáltatásuk mennyibe is kerül? Erről a té
máról sok cikket lehet olvasni a szakirodalom
ban4. Úgy vélem, hogy nem elég szakmai értéke
lést végzünk el ahhoz képest, hogy mennyit 
kellene. Persze az is igaz, hogy viszonylag kevés 
a pontosan mérhető könyvtári tevékenység. Csak 
egymáshoz hasonló könyvtárak teljesítményét le
het tárgyilagosan összehasonlítani. Rendkívül 
nehéz meghatározni, mégis fontos adat a valós 
és lehetséges könyvtárhasználók számaránya. 
Számba kell venni a kielégítetlen igényeket is.

Ki állíthatja jó lelkiismerettel, hogy folyamatos 
állományhasználati elemzést végez és azok ada
tait rendszeresen értékeli?

Az értékelést lehet kimondottan a gazdasá
gosságra összpontosítani, a hatékonyságot a 
kitűzött célokkal, a rendszer értékét a felhaszná
lók igényeivel összevetni. Alapos elemző tanul
mányok elkészíttetése elég költséges, erre nem 
sok könyvtárnak van lehetősége. így marad a 
házon belül elvégzett értékelés, bár erre a meglé
vő létszám általában nem elegendő. Jóllehet sen
ki nem vitatja e tanulmányok szükségességét, 
kevesen hisznek a következtetések gyakorlati 
hasznában, mivel azokat nem túl gyakran veszik 
figyelembe a döntési folyamatban.

Az országos szakkönyvtárak közül néhány 
„funkciózavarral küzd, keresi helyét és szerepét 
az átalakuló magyar könyvtárügyben’’5. Van, 
amelyiknek van érvényes szervezeti és működési

szabályzata, van, amelyik még eddig sem jutott 
el. Jó részük azonos helyzetben van a tekintet
ben, hogy szinte kivétel nélkül fogadják az egye
temi hallgatókat és kimondva-kimondatlanul azok 
tankönyvtáraként is kellene, hogy funkcionálja
nak. De lehet ezt példányszámmal bírni és kell-e 
erre valójában törekedni?

És egyáltalán -  az elektronikus adathordozók 
korában szükség van továbbra is hagyományos 
gyűjteményépítésre, gyűjteményszemléletre, ami
kor a külföldi irodalmat szükség esetén fax vagy 
hálózat útján be lehet kérni ahelyett, hogy drága 
folyóiratokat rendelünk meg folyamatosan? Az 
elektronikus adathordozókra való áttérés sok 
problémát megold ugyan -  raktári férőhely, keve
sebb létszám -, de másfajta gondolkodást is kö
vetel a könyvtár munkatársaitól és felhasználóitól 
egyaránt.

Akkor, amikor minden könyvtár kénytelen 
erőteljesen csökkenteni külföldi folyóiratrendelé
seit, vajon van-e elképzelésük a kollégáknak ar
ról, hogy az Európai Unió jogszabályait tartalma
zó JUSTIS Celex CD hány példányban van az or
szágban? -  Kb. 50 db, és ezek közül csak né
hány található könyvtárban.

Mindenki számára evidencia, hogy az együtt
működés az 1976-os törvényerejű rendelet által 
előírtak szerint már rég nem működik. Kialakultak 
ugyan bizonyos új formák, pl. különböző könyvtár- 
típusok igazgatói kollégiumai, Információs Infra
struktúra Program stb. De éppen a legnagyobb 
átalakulásban lévő területen, a hagyományos 
könyvtári tevékenységek terén izoláltak a könyv
tárak, pedig még elég hosszú idő fog eltelni, amíg 
az elektronizáció mindent megold, ha egyálta
lán?...

A közeljövőben Magyarországon egy könyv
tár sem remélheti költségvetési kereteinek emelé
sét. Jó, ha bázisszemléletű tervezés mellett mű
ködőképesek maradnak a könyvtárak. Amire te
hát még nagyobb szükség lesz, mint eddig, illetve 
eddig szükség lett volna, az a rendszerben való 
gondolkodás, az együttműködésben rejlő tarta
lékok feltárása. Hadd említsek meg néhány terü
letet e tárgyban.

Fontos lenne, hogy elkészüljön az OSZK-ban 
legalább a magyar anyag retrospektív feldolgozá
sának terve, amelyre mindenképpen kellene or
szágosan pénzt szerezni. Ez megkímélné az 
egyes könyvtárakat állományuk rekatalogizálásá- 
tól, amire a közeljövőben egyébként semmi kilá
tásuk nincs. Azokban az országokban, ahol eddig
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ilyen projektek megvalósultak, többnyire a nem
zeti könyvtár kezdte a feldolgozást, a többi könyv
tár pedig átvette az eredményt.

Nem tudom, a jelenlevők milyen hányadának 
mond valamit e rövidítés -  HITÁR. 1987-ben né
hány nagykönyvtár (Állami Gorkij Könyvtár (ma: 
Országos Idegennyelvű Könyvtár), Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár, Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára 
(ma: Budapesti Közgazdaságtudományi Egye
tem Könyvtára), Országgyűlési Könyvtár, Orszá
gos Széchényi Könyvtár) megállapodott, hogy 
külföldi napilapjait nem gyűjti, tárolja egyenként, 
hanem csinál egy teljes sort belőlük, azt átadja az 
OSZK-nak tulajdonjogilag is. Az OSZK pedig vál
lalta az anyag igény szerinti szolgáltatását tároló
könyvtárából. Ez ment néhány évig, amíg volt 
pénzük a könyvtáraknak a kiszállításra, addig az 
utolsó három év kivételével szállítottuk az anya
got. Katalógusainkon a mai napig is az van feltün
tetve, hogy a három év előtti anyagot az OSZK 
szolgáltatja. Sajnos jó néhány visszajelzés érke
zett olvasóinktól, hogy ez a szolgáltatás már a 
nyolcvanas években sem működött jól. Azóta el
telt egy pár év, senki nem mozdult, a téma nincs 
formálisan lezárva. Információim szerint Törökbá
linton nincs hely a további anyag fogadására. 
Mindenesetre így torzóban meglehetősen nehéz 
bármit is visszaállítani az előző gyakorlatból. A 
keretek csökkenésével már elő sem fizetünk e la
pok jó részére. Illett volna, hogy valakinek eszébe 
jusson az ügyet rendezni, lezárni. Tudom, hogy a 
külföldi napilaptéma nem sok könyvtár szívügye, 
ez csak egy példa a sok közül, amely takarékos
ságot jelenthetett volna. Az országban ugyanis 
legalább egy példányban hozzáférhetőek lenné
nek a fontosabb külföldi napilapok. Persze az is 
felmerülhetne, hogy egy példányban megvenni a 
CD-ROM változatot, és azt igény esetén hálóza
ton keresztül rendelkezésre bocsátani.

A külföldi dokumentumok bejelentésének 
ügye: amilyen ambícióval ért el komoly eredmé
nyeket a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 
a KC gépesítésével, annyira elszomorító, hogy a 
könyv KC vonalán mai napig nem mozdul semmi. 
Pedig a külföldi könyvrendeléseknél döntő szem
pont lehet(ne), hogy az adott mű megvan-e már 
valamelyik könyvtárban. Nota bene informálisan 
megtudtam, hogy egyes nagykönyvtárak egy 
ideje csak elektronikus hordozón hajlandók jelen

teni. így ezek állományadatait az OSZK nyilván
tartásai nem tartalmazzák. Arról már ne is beszél
jünk, hogy mi a hitelessége az olyan nyilvántar
tásnak, amelybe bele se kerül minden adat. Per
sze az, aki nem kérdez, csak gyötrődjön a cédula
formátummal. Talán nem ártana erről egy 
körlevelet közreadni a „szerényebb” könyvtárak 
kedvéért, illetve még inkább kidolgozni az adatok 
elektronikus hordozón való fogadásának koncep
cióját...

Vagy vegyük a könyvtárközi kölcsönzést. Fel
merülhetne, hogy a leggyakrabban szolgáltató 
könyvtárak külön alapból hozzájárulást kapnának 
költségeikhez -  addig is, amíg az OSZK megoldja 
a szolgáltató könyvtár témáját -  hogy ne csak a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár okozzon megbot
ránkozást kétségkívül radikális, ámde saját szem
pontjából abszolút érthető tarifáival.

Van egy olyan pont, ami csak ott kapcsolódik 
témánkhoz, hogy költségvetési vonzata is volna. 
Nem állítom, hogy OSZK-s kollégáink örülni fog
nak, ha megemlítem: nevezetesen a köteles-ügy. 
Épp eléggé lerágott csont ahhoz, hogy csak érint
sem. Mindent értünk: a külföldi példák sokasága 
és az OSZK megőrző funkciója... Senki nem vitat
ja, hogy kiemelkedő fontosságú a nemzeti kincs 
megőrzése, de: pont most felvetni a példányszám 
radikális csökkentését, amikor enyhén szólva 
SEMMI valószínűsége nincs annak, hogy a 
könyvtárak megkapják a kompenzációt a költség- 
vetésből -  hiszen a normál működéshez sincse
nek meg a feltételek sehol, 25-30%-os infláció 
mellett semmi bérfejlesztés, hanem csak lét
számcsökkentés a perspektíva, milyen esélye 
lenne egy ilyen felvetésnek??? A probléma fel
színen tartása és meg nem oldása -  ami termé
szetesen nem az OSZK-n múlik -  csak ront a 
beszolgáltatási morálon, ugyanakkor állandó bi
zonytalanságot okoz a könyvtáraknak a jövőre 
nézve.

Hadd térjek rá most arra, hogy a fejlett orszá
gokban kormányszinten foglalkoznak az informá
ciópolitika kérdésével, a szakirodalmi ellátással. 
Erre vonatkozólag nálunk is többször volt kezde
ményezés, legújabban 1994-ben az Országos 
Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIR) elő
zetes rendszertervének kidolgozásával. Jó elkép
zelés a könyvtárak hármas kódolása, a „mag”-, a 
„közvetítő” és a „receptor” könyvtárak adatátviteli 
vonalakon keresztül kapcsolódnak és alkotnak új 
értelmű hálózatot6. Az országos szakkönyvtárak 
az adott szakterületek „magkönyvtárai". Fantasz
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tikusak a lehetőségek az elektronikus hálózatok 
igénybevétele révén, de ehhez meg kell teremte
ni a résztvevő könyvtárak közötti megállapodás 
pontos szakmai tartalmát és jogi hátterét. A prob
léma csak az, hogy az utóbbi fél évben nagy a 
hallgatás a továbblépésről.

Nem akarok ünneprontó lenni, de van a kor
mány Tudománypolitikai Bizottsága mellett Szak- 
irodalmi Információpolitikai Munkabizottság, nem
rég a művelődési miniszter kért fel néhány szak
embert az újjáformált Országos Könyvtárügyi Ta
nácsban való részvételre.

Amennyiben azonban az OSZIR-ban is azok 
a felsővezetők fogják képviselni intézményeiket, 
akiknek vajmi kevés rálátásuk van a munka érde
mi részére, nem jósolok nagy jövőt az OSZIR- 
nak. Kívánom, hogy ne legyen igazam.

Térjünk vissza újra az elejére: mecenatúra 
vagy finanszírozás? Az állami finanszírozás kora 
lejárt, jobb, ha hazánkban a szakkönyvtárak me
cénások után néznek. Minden könyvtár saját ma
gára van utalva. Ezért felbecsülhetetlen a felsőbb 
vezetők felelőssége, akiktől ma már joggal elvár
ható -  lenne hogy kapcsolataik révén pénzt 
szerezzenek intézményüknek. A másik fontos 
konklúzió, hogy a hasonló feladatokat ellátó

könyvtárak még sokkal inkább támaszkodjanak 
egymás állományára, szolgáltatásaira. így talán 
könnyebben vészeljük át ezt a (hányszor is?) hét 
szűk esztendőt...
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Ariadné fonala a 
tankönyvkiadás 

labirintusához

Hol volt, hol nem volt... valamikor régen volt 
egyetlen tankönyvjegyzék, s az a Művelődési 
Közlönyben jelent meg, az évfolyam, a jegyzet
szám (kiadványszám) és a tankönyv címével. Eb
ből egy példányt elküldték minden iskolának, ami 
általában csak az igazgatói irodáig jutott el, a tan
testület nem tájékozódhatott belőle -  de úgysem 
volt érdemes, hiszen csak egy tankönyv volt, vá
lasztani nem kellett, nem lehetett. Terjedelmi 
okokból a középiskolák jegyzéke külön jelent 
meg, azokat csak nekik küldték. A megrendelő- 
lapokat az Állami Könyvterjesztő Vállalat és a Mű
velt Nép gyűjtötte össze, a könyveket ők terjesz
tették. Ez az elvben egyszerű rendszer a gyakor
latban mégis akadozott, a szállítás késett, minden 
szeptemberben utcai sorbanállást eredménye
zett.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Kovács Mária 1990 óta kialakultak a piaci viszonyok. Ma a 
minisztérium célja, hogy „szakmailag korrekt, igé
nyes külsejű könyvek kerüljenek az iskolákba", de 
most éppen a nagy választék elbírálása hátráltat 
és okoz késedelmet.

Jelenleg az 1996-97-es év előkészítése zaj
lik, amiben 7 tagú tanács és 18 állandó szakértő 
vesz részt. A jegyzékek új, színes köntösben je
lennek meg, a kiadóktól kapott információ bővebb 
és iskolánként több példányt küldenek. Tájékoz
tató füzetet is kiadnak, mely a kiadóvállalatokról 
és a terjesztésről ad információt. A közoktatás vá
lasztható nyelvei c. jegyzék a nyelvtankönyvek 
dzsungelében próbál eligazítást adni, az Új Tan
könyvek c. kiegészítő tájékoztató a még el nem 
készült könyvekről informál. A rendelőtömböt is a 
minisztérium adja ki. Ez a központi elosztás 
igyekszik a kiadók közti esélyegyenlőséget bizto
sítani. Készül a tankönyvekről egy számítógépes 
adatbázis is, ahová a jegyzékek adatai kerülnek 
be és nemcsak a „hivatalos” könyveket, hanem a 
kiadók egyéb ajánlatait is tartalmazza. Ez nem 
helyettesíti majd a nyomtatott jegyzékeket, de az 
információ gazdagabb lesz. (Részletesebben 
lásd a ‘T’INDEXés a PROFIL ismertetésénél.)

Valamennyi középiskolának (ha indít kiseb
beknek új osztályt, 11, illetve 13 éves kortól) alap
fokú jegyzéket is küldenek. A problémák között 
szerepel a kiadók késedelme: a határidőket nem 
tartják be, de „nem is tartották be soha, sem ak-
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kor, amikor 17 kiadó volt, sem amikor 63, sem 
most, amikor 75-80 van”... Ugyanakkor a követ
kező évi jegyzékek megjelenése túl korai (novem
ber). Nehéz nyáron lektorokat, bírálókat találni, 
döntést kialakítani. Ha tavaszra halasztják, akkor 
a kiadó késik el a mű megjelentetésével. A sok
féle iskolatípus (pl. a hagyományos, a 6 osztályos 
és a 8 osztályos gimnáziumok) is nehezíti a dön
téseket -  nem szabadna, hogy ugyanazokat a 
könyveket kapja, tehát a jegyzékek újításra szo
rulnak és átalakulóban vannak.

(Érdeklődni lehet: Durst Győző, Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium Tankönyv- és Tan
eszköz Iroda vezetője. Tel.: 312-3098, vagy 302- 
0600/1603 m.)

Az iskolai könyvtárak

Mit szólnak mindehhez az iskolai könyvtáro
sok? Az alábbiakban az ő véleményükből idézek:

A kiterjedt piacot jól összefogja az MKM, 
melynek jegyzékei megkönnyítik a kiindulást, se
gítenek a rendelésben -  de utána már 15-20 ki
adóval kell a kapcsolatot tartani. Azelőtt, amikor 
egy kiadó, egy terjesztő volt, talán egyszerűbb, 
de uniformizált, színtelen volt minden. Most nehe
zebb válogatni és drágábbak a könyvek, de szí
nesebb a kínálat, jobb a színvonal, és ami fontos: 
a tanár az egyéniségének megfelelő könyvekből 
taníthat.

A tankönyvek hozzátartoznak az iskolai 
könyvtár gyűjtőköréhez. E könyvtárak feladata, 
hogy a tanárokat ellássák tankönyvekkel és se
gédeszközökkel -  amennyire erre az iskola ké
pes (ez változó, nem egységes). Egy-egy pél
dánynak mindenből lennie kellene. A tankönyvek 
beszerzése a könyvtáron keresztül történik, a 
tantestületet a kiadók listái tájékoztatják.

A válogatás általában úgy történik, hogy a ki
adók személyes találkozásokon, konferenciákon 
bemutatják kínálatukat az iskolának, néha a tan
évet megelőző félévben mintapéldányokat is ad
nak. Némelyik kiadó igen jól megszervezi ezt, a 
könyvek szépek, sokkal jobb minőségű papíron 
jelennek meg, mint azelőtt (pl. nem lyukadnak ki 
egy kis radírozástól), öröm belőlük tanulni. Nyom
dailag nívósak, kötésük erős, ha valami baj van 
velük, év közben is kicserélik. Van kiadó, amelyik 
ingyen fóliaborítókkal is ellátja a megrendelőket.

A tanárt is sokféleképp segítik. Van, amelyik a 
feladatok megoldását (matematika, fizika, kémia) 
pluszként, ingyen adja a tanárnak, sőt, tanmenet- 
javaslatot is ír hozzá, házi feladat füzeteket ad, 
témazáró dolgozatokkal, tanári javító kulccsal fel
szerelve. Nagy a kiadók közti verseny, a vevő 
azokat szereti, amelyek szolgáltatásokkal is se
gítik (Pauz, Homonnay, Apáczai, Korona, Ro- 
mankovits stb.).

Az egy-egy műveltségi területhez tartozó ta
nárok szakmai munkaközösségekbe tömörülnek, 
s ezek vezetői járnak el a Fővárosi Pedagógiai In
tézet (FPI) értekezleteire, ahol naprakészen tájé
koztatják őket a tankönyvekről is. Egyes kiadók 
az FPI szakértőit kérik fel a könyvek lektorálására 
-  ami a könyvben feltüntetve kedvező minősítést 
biztosít. Az FPI-ben van a tankönyvtár egyik be
mutatóterme, ahol (legalábbis elvben) a létező 
összes tankönyvet beszerzik a kiadóktól, ott lehet 
válogatni. (További részletek a Tankönyv-bemu
tatóhelyek alatt.)

A tankönyvlisták eljutnak a könyvtárakba, a 
tantestületekbe, a tankönyvek rendeléséért fele
lős személyekhez (ez lehet a könyvtárostanár). 
Ezután a munkaközösségek szaktanárai eldöntik, 
mit vesznek meg. Februárban leadják a rende
lést, május végén, júniusban megérkeznek a 
könyvek, a következő tanévi mennyiséget árulják 
tanév végéig. A tanárok kapnak 1-1 példányt, 
amit nyáron tanulmányozhatnak. Év közben a 
könyvtár beszerzi a megfelelő mennyiséget. 
Ezenkívül a referensz-állományban, ha egy mód 
van rá, minden használatban lévő tankönyvből 
tartani kell 1-1 példányt.

Sok a probléma a nyelvkönyvekkel, különö
sen a külföldi előállításúak dzsungelében. Általá
ban szépek, jók, strapabírók ezek a könyvek, de 
túlságosan drágák. Talán mégsem kellene annyi
ra „szépre csinálni” őket, inkább lennének egy
szerűbbek és olcsóbbak... Vagy az állam maxi
málhatná az árakat -  végül is államilag előírt tan
kötelezettség van, tehát a tanulást az államnak 
kellene finanszíroznia, vagy az árakat maximálnia 
és az MKM-nek koordinálnia1. Sajnos a könyvek 
nemcsak drágák, hanem nehezek is! A diákok 
alig bírják cipelni őket.

Jó lenne, ha a kiadók tanítási eszközként 
írásvetítő fóliát is adnának, amit valamikor pl. tör
ténelem órákhoz használtak. Ez igen megkönnyí
tené a tanár dolgát: színesebb, gyorsabb -  és 
nem kell a gyerekeknek háttal, a táblára írni... 
Gépe sok iskolának már van, kapható a piacon. A
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tanár maga megírhatja a szöveget, elkészítheti 
az ábrát, és a gép ebből színes fóliát másol.

A könyvtárosok szeretnék kézbevenni a 
könyveket, megvizsgálni, a negyedévenkénti be
mutatókon a változásokat megnézni. Kellene egy 
szerv, mely valamennyi kiadót pontosan, napra
készen összefogná, egy helyen kiállítaná kiad
ványaikat2. Tájékoztatni kellene az iskolákat fo
lyamatosan, recenziók formájában az újonnan 
megjelenő tankönyvekről, akár adatbankban, 
akár nyomtatásban sokszorosítva (vagy mind a 
kettőben)3. Jó lenne, ha a gyakorló pedagógusok 
által recenzált jegyzeteket (a Széchényi Könyvtár 
KMK kiadásában megjelenő Könyvek állo
mánygyarapítási tanácsadóhoz hasonlóan) kötet
ben közreadva is lehetne kapni. Legyen benne, 
milyen iskolatípus részére ajánlják, s derüljön ki a 
szerzőről is néhány fontos adat (életrajza, pályá
ja, működése, korábbi művei stb.). Tájékoztatni 
kellene arról is, hogy hol és mikor szerveznek 
tankönyv-kiállításokat, s azokon mely kiadók állí
tanak ki? (Az lenne az ideális, ha az összes, 
tankönyvkiadással foglalkozó cég megjelenne).

* * *

Tehát a minisztérium jegyzékei önmagukban 
ma már (vagy egyelőre még) sem nyomtatott, 
sem elektronikus formában nem oldják meg az 
iskolai könyvtárosok tájékozódási problémáit. A 
panaszokból kiderül, mi az, amire a tájékozódás 
megkönnyítése céljából szükség lenne, de kide
rül az is, hogy ami van, ami már működik, arról 
sem tud mindenki. Ez a cikk a tankönyvpiac vala
mennyi szögletét igyekszik felkutatni és bemu
tatni -  hol, mi található, kihez lehet fordulni, mi
lyen intézmények, milyen szerveződések alakul
tak 1991 óta, melyik hogyan segíti mindazokat, 
akik valamilyen formában tankönyvekkel foglal
koznak.

Intézmények

Tankönyves Vállalkozók Kamarája

Bár az állami monopólium megszűnt, a mai 
napig minden rendelkezés csak annak működé

sét szabályozza -  a magánkiadás megindult 
anélkül, hogy a feltételei meglettek volna. A tan- 
könyvkiadás speciális szerzői jogi szabályozási 
igényei, a tankönyvek iskolai forgalmazásához 
szükséges minisztériumi jóváhagyás, hitelek biz
tosítása (hiszen az állami támogatás megszűnt, 
tőke még nincs, a bankok a hitelezést állami ga
ranciához kötik) -  mind megoldatlan probléma. A 
közoktatási törvényben nem szerepel, hogy a tan
könyvellátás feladata az államé, az MKM csak mi
nőségi ellenőrzést végez: elbírálja a benyújtott 
tankönyveket és jegyzékbe veszi (vagy nem) 
őket. Hiába kötelező az oktatás, a tankönyvellá
tás már nem az állam hatásköre, feladatata, ha
nem a vállalkozói szférában valósul meg.

Ezeknek az anomáliáknak az enyhítése, 
megszűntetése érdekében alakult meg 1992-ben 
(1993-as törvényes bejegyezéssel) a Tanköny
ves Vállalkozók Kamarája. Jelenleg, 1995 októ
berében, 66 tagja van (a tankönyveket előállitó 
cégek 95%-a). Forgalmuk 1995-ben 4.5 milliárd 
forint volt.

A Kamara igyekszik „a kiadók érdekeit képvi
selni, értük eljárni, a minisztériumban, bankokban 
előterjesztésekkel tagjait képviselni, presztízsért, 
minőségért harcolni -  akár kedvezményes papí
rért is eljárni”. Törvény hiányában Etikai Bizottsá
ga működik a szakma belső védelme érdekében.

Az oktatás decentralizálása következtében az 
információáramlás szerepe megnőtt. Kétirányú
nak kell lennie, a régi utasításos rendszer helyett 
(bár kis mértékben arra is szükség van). Hogyan 
kerüljön az információ a tanárokhoz és vissza? 
Erre keresik a választ az érintettek: kiadók, taná
rok, könyvtárosok. A hiányos információ-okozta 
problémák egyik példája, amikor a tankönyveket 
kiegészítő Segédkönyvek jegyzékéből nem ren
delnek, sőt, van, aki visszaküldi -  a pedagógusok 
viszont kérik, így egyre több a kis mennyiségű, 
utólagos megrendelések száma (egyenként jön
nek a nagymamák, hogy „a tanító néni kéri...”), és 
nő az időveszteség.

A Nemzeti Alaptanterv bevezetése, s ezzel a 
közoktatási fejlesztési stratégia kialakítása, tör
vénymódosítás, a tankönyveket érintő szerzői 
jogi törvény átdolgozása, új finanszírozási rend
szer, mind a közeljövő reménye. Világbanki hitel 
felvételét, s a hitelhez pályázati rendszer kidol
gozását tervezik. Egyik cél a több évig használ
ható „tartós tankönyvek" bevezetése, melyeknek 
előállítása ugyan többe kerül, de hosszú távon 
gazdaságosabb.
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A Kamara a külföldi kapcsolatok kiterjeszté
sével is foglalkozik. Képviselőjét nemrég meg
hívták Indiába, ahol az óvodai és az alsó tagozat
nak készült, kevés szövegű, illusztrált könyveink 
igen népszerűek. Angol-német feliratú mintapél
dányokat kértek -  ezzel megnyílhatnak a bevételt 
hozó piac lehetőségei.

Elnök: Koller Lászlóné. (Tel.: 302-0600/1

Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ)

A TANOSZ az 1990-es év nagy változásai
nak egyik következményeképpen megindult új 
szerveződések között az első, 1991 őszén ala
kult. Nem túl szorosan, de összefogja és rendez
vényein össze is hozza mindazokat, akik valami
lyen formában a tankönyvkiadással kapcsolatban 
állnak. A 150 kiadó mellett egyéni tagok (tankönyv
írók, szerkesztők, terjesztők, kritikusok, pedagó
gusok) közös szervezete. Tagozatai egyelőre 
alakulóban vannak.

Legfőbb tevékenysége: évente vásárral, kiál
lítással egybekötött konferenciát, 3 évente össz- 
magyar konferenciát rendez (30-40 határon kívüli 
magyar tankönyvkiadó, szerkesztő stb. részvéte
lével), változó témákban. A legutóbbi, 1995. 
szeptember 4-8. között, tankönyvkiállítással és 
programokkal egybekötött rendezvény („tanköny
ves hét”) tárgya „A tankönyvvilág információs 
rendszere” volt. Itt bemutatkozhattak az ország 
tankönyvkiadói kiadványaikkal, elmondhatták ter
veiket, problémáikat, egyeztethettek egymással, 
hasznos kapcsolatokat köthettek. A szeptember 
7-ei egésznapos tanácskozáson a tankönyvpiac 
minden oldalának képviselői megjelentek és be
számoltak arról, hogyan működik jelen pillanat
ban a tankönyvek megjelentetése, kiválogatása, 
hol, mikor lehet őket látni, hogyan lehet belőlük 
rendelni, hogyan lehet róluk állandó információt 
nyerni -  melyek a jövő kilátásai a modern, elektro
nikus információ útjai, lehetőségei.

A TANOSZ alkalmi kiállításokat, előadásokat, 
tanfolyamokat is szervez. Általában kapcsolataik 
tartása sikeres.

Minden évben megjelentetik a hivatalos tan
könyveket kiegészítő, nem hivatalos, A tanulást

és tanítást segítő kiadványok jegyzékét (szótá
rak, lexikonok stb. listája).

1995. október 23-án jelenik meg új, negyed
éves folyóiratuk, a Tankönyvek világa első száma 
(kiadó: Konsept Bt., 1035 Budapest, Szentendrei 
út 10, Tel./Fax: 188-2550)

A TANOSZ tagjainak kiadványai: a Tankönyv- 
piac c. annotált bibliográfia (kiadja a Békés Me
gyei Pedagógiai Intézet közreműködésével az 
IPSZILON Pedagógiai Szolgáltató Kft., Békés
csaba, Kiss E. u.8/2. 5600) és a Magyar Tanesz
köztár, mely nemcsak könyvek, hanem tansze
rek, iskolai felszerelések, kiadványok, szemlélte
tő eszközök katalógusa is (a Konsept Bt. kiadvá
nya).

Tervezik egy Tankönyvcentrum létrehozását, 
ahol mindenki vágyálma teljesül: ott végre MIN
DEN tankönyv látható és kapható lesz, ezenkívül 
számítógépes agytröszt, archívum, éjjel-nappal 
nyitva tartó diszkont áruház és tankönyv-antikvá
rium található majd.

A TANOSZ elnöke Karlovitz János, székhelye 
a Nemzeti Szakképzési Intézet, 1087 Budapest, 
Berzsenyi u.6. Tel./Fax: 210-1072; vagy 210- 
1065/133 m.

Tankö nyv-bemutató helyek

Az új szerveződések közül harmadiknak,
1992-től 1995-ig TANOSZ szekcióként, a 
könyv-bemutatóhelyek jöttek létre. (Teljes jegyzé
küket lásd a Függelékben.) Ezeknek az a felada
tuk, hogy adott közigazgatási terület számára a 
tankönyvpiacról teljes körű információt nyújtsa
nak. Ez a feladat törvényesen még ma sem egé
szen szabályozott. 1991-ben, amikora tankönyv- 
kiadást piacosították, egyetlen rendeletet hoztak, 
mely szerint ezentúl a tankönyvi ártámogatást az 
állam nem a kiadónak, hanem (az önkormányza
ton, iskolán keresztül) a tanulónak folyósítja. A 
választékot kereső pedagógusok már 1991-ben 
elindultak, s a könyveket a megyei, kerületi peda
gógiai intézetek könyvtáraiban keresték-követel- 
ték. A könyvtárakat azonban senki nem kötelezte 
arra, hogy a keresett tankönyveket állományuk
ban tartsák. Ekkor jött létre, 1992-ben Győrött az 
első bemutatóhely. (Abban az évben már 17 „al
ternatív kiadó” adott ki tankönyveket.) Megindult a
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többi bemutatóhely szervezése, részben a 
TANOSZ segítségével, a létesítő intézmények 
(városi, megyei könyvtár, vagy pedagógiai inté
zet) egyéni kezdeményezésére. így alakultak ki 
az állandó tankönyvkiállítások.

Sajnos, fenntartásukat szabályozó, működé
sűket segítő rendelet nincs -  így pénz sincs. Ter
mészetesen nagyon hiányzik a támogatás, amit 
kormányzati szinten nem kapnak, az önkormány
zatok anyagi fedezete pedig nem elégséges. Cél
juk a teljes tankönyvválaszték bemutatása. Elv
ben minden kiadó minden tankönyve megvan, ha 
a kiadók elküldik. Szerencsére egyre többen, 
egyre inkább érzik szükségét, hogy képviselve le
gyenek.

1995-ben a tankönyvpiac határkőhöz érke
zett. Az 1991-ben, a rendelet megjelenésekor 
kezdődött intenzív szabadverseny megindulásáig 
az (Állami, majd) Nemzeti Tankönyvkiadó és 
néhány új kiadó adott ki tankönyveket, ki-ki egy- 
egy szeletet hasítva ki a piacból. 1991-től újabb 
kiadók jelentkeztek. A Nemzeti Tankönyvkiadó 
90% fölötti részesedési aránya 65%-ra csökkent. 
Mára körülbelül kialakultak az erőviszonyok. Elér
kezett a csendes, minőséget követelő munka 
ideje, növekszik az etikai normák szerepe az in
formációszolgáltatásban és -terjesztésben.

Ennek érdekében alakult meg 1995-ben a 
Taneszközbemutatók Információs Egyesülete 
(TIE). Az Egyesület -  alapszabálya értelmében -  
„segítséget kíván nyújtani abban, hogy a 21. szá
zad elejére korszerű, folyamatosan megújuló köz
oktatás jöjjön létre. Arra törekszik, hogy a tan- 
könyvpiacon, a kiadásban, a terjesztésben etikus 
versenyszellem alakuljon ki a legjobb művek ér
vényesülése és az oktatás javítása érdekében. 
Támogatja a kormányzatot közoktatási kötele
zettsége ellátásában, segíti a kiadókat müvei 
értékeinek megismertetésében, az önkormány
zatokat, hogy illetékességi körükben megismer
hető legyen a teljes választék és természetesen a 
pedagógusokat és diákokat abban, hogy minden 
iskolában a saját körülményeiknek és adottsá
gaiknak megfelelő legjobb tankönyvet használ
ják”. Konkrét tevékenysége: egységesen gyűjti és 
osztja el az információkat (melyik könyvet ki, hol 
adta ki, hogyan lehet hozzájutni, melyik mire való, 
mennyiben alkalmazkodik a Nemzeti 
terv hez). Székhelye: Budapest XI., Tornavár u. 
14. Itt található az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum Európában egyedülálló gyűjteménye: 
A magyar közoktatás tankönyvei 1867 óta

napjainkig, és ez egyúttal a kiadóktól kapott, fris
sen kiadott kurrens tankönyvek 35 bemutatóhe
lyének egyike is. (Hivatalosan nem feladatuk, ezt 
a gyűjteményt társadalmi munkában gondozzák 
az OPKM dolgozói). Az Egyesület már elérte, 
hogy a bemutatóhelyek jegyzéke megjelenik a 
minisztérium tankönyvjegyzékén belül, ezenkívül 
szolgáltatásokat nyújtanak. Az Egyesület gyűjti 
össze minden tankönyvről a szükséges infor
mációt, és erről értesíti a bemutatóhelyeket gon
dozó könyvtárosokat.

A Taneszközbemutatók Információs Egyesü
lete tagjainak tankönyv-bemutatóhelyein 1995. 
január és július között 1591 iskolától 18 948 peda
gógus tanulmányozta a legújabb tankönyvválasz
tékot.

A TIE elnöke és a Tornavár utca 14. alatti be
mutatóhely vezetője Horváth László. Tel.: 186- 
9466.

Alkalmi bemutatók: a megyei és fővárosi pe
dagógiai intézetek vagy a TANOSZ rendezésé
ben évente többször (főleg kora-ősszel-tavasz- 
szal) tartanak párnapos bemutatót, vásárt az 
egész országban.

Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és 
Felhasználók Szövetsége (HUNDIDAC)

A tankönyvek és oktatási segédeszközök 4 
napos kiállítását a HUNGEXPO területén, minden 
ősszel, 1995-ben harmadszor rendezi meg a 
HUNDIDAC. A kiadókat Durst Győző, a Művelő
dési Minisztérium Tankönyv- és Taneszköz Irodá
jának vezetője képviseli. Az ő célja, hogy az eddig 
10 önálló standon kiállító kiadó mellett valameny- 
nyi tankönyvkiadó részt vehessen, ezért a minisz
térium megvásárolt egy területet, melyen minden 
kiadótól 3 könyvet állítanak ki. Ezenkívül létre
hozták a HUNDIDAC Szép tankönyv díjat, hogy 
ezzel is elismerjék a korszerű fejlesztéseket. A 
kiállításon külföldi kiadók is megjelennek, a szom
szédos országokból, Németországból stb.

(A HUNDIDAC Titkárság székhelye: Orszá
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
(OMIKK), Árkos Iván, 1088 Budapest, Múzeum u. 
17. Közvetlen tel.: 138-2935.)
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Tankönyves adatbankok

Kiadók -  adatbázisok

Nemzeti Tankönyvkiadó UNIVERSITAS adat
bank

Hogyan működteti „információs csatornáit” a 
már nem monopolhelyzetben lévő, de még min
dig legnagyobb tankönyvkiadó?

Évente ad ki nyomtatott katalógusokat általá
nos- és középiskolások részére, összesen 4500 
„élő” kiadvány (nem csak szigorúan vett tanköny
vek, hanem az azokat kiegészítő olvasmányok) 
adataival.

Időszakos (negyedévenkénti stb.) tájékozta
tókat küld postán, az iskolákba, boltokba. Ez nem 
megrendelő füzet, csak tájékoztató.

Ritkábbak, de fontosak a szórólapok és a ren
dezvényekhez kapcsolódó bemutatók.

Személyes kapcsolattartás: a kiadó képvise
lője részt vesz a szaktanári összejöveteleken, 
rendezvényeken. A pedagógiai intézetek vezetőit 
és szaktanácsadókat félnapos megbeszélésekre 
hívja. Elmennek az iskolákba is — 16 
iskolá-"va\ már szerződést is kötöttek, s ezektől 
az ott használatos tankönyvekről kritikát, vissza
jelzést kapnak. Kialakították a megyei referensek 
hálózatát, pl. a Győr-melléki 5 megyében 1-1 
pedagógus feladata, hogy az iskolákat járja tan
könyvek megrendelése, megismertetése érdeké
ben. Ez évtől a Miskolc- és a Szeged-környéki is 
működik, idén a Pécs melléki és Pest megyei is 
alakul.

Ami az írott információt illeti, a sajtó szakcik
keivel kapcsolatban probléma, hogy „tájékozott
sága sok kívánnivalót hagy hátra”. A széles köz
vélemény nem igazán értesült, mi történt az el
múlt 3-4 évben. Kellenének műsorok, cikkek a 
nagy frontális változásokról". Még a miniszter is 
„rossz, csúnya tankönyvekéről beszél nyilatkoza
taiban (rögtön küldtek címére egy csomagot...). 
Vagy: szülők bemennek az üzletbe és kérnek pl. 
egy „3. osztályos csomagot”, ami már régen nincs 
ilyen egyszerű formában. Az Educatio c. folyóirat
tal is viták adódtak a téves információk miatt. A 
hirdetések hangnemét is szabályozni kellene. 
Tankönyvpiac van, de a tankönyv nem olyan áru,

mint a mosópor. A külső megjelenési etikát sza
bályozni, a torzított adatok megjelentetését aka
dályozni kellene.

A Taninfo, közszolgálati telefon (221-9830) 
24 órán át válaszol a tankönyvek beszerzési 
problémáival kapcsolatban (ez egyelőre még 
csak saját kiadványait tartja nyilván).

Számítógépes információ -  U N IVER SITAS  
(TANKÖNYV)

A Nemzeti Tankönyvkiadó a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium támogatásával 1993-ban 
kezdte meg a munkát egy tankönyv-adatbázis 
létrehozásában a felsőoktatás részére, melyben 
valamennyi érintett kiadó tankönyvei szerepel
nek. „Mindjárt az első körlevélre minden várako
zást fölülmúló mennyiségű válasz érkezett: 8900 
könyv adatait kapták kézhez”4. Ezekből alakult ki 
a 6367 könyv adatait tartalmazó, online hozzáfér
hető Universitas könyv- és jegyzetkatalógus, 
mely az egyetemek, főiskolák jelenleg használa
tos tankönyveinek, jegyzeteinek, szakkönyvei
nek, oktatási segédleteinek adatait tartalmazza. A 
bázis lekérdezhető az Inten keresztül és az 
országon belüli X.25-Ös hálózaton. Aki ehhez 
csatlakozni tud, online használhatja. Már tárgyal
nak egyes könyvtárakkal, hogy olvasótermeikben 
lekérdezhetővé teszik. Az Országos Műszaki In
formációs Központ és Könyvtár (OMIKK) Tan
könyv néven futtatja az adatbázist. Számítógé
pén napi 24 órán keresztül online elérhetők az 
adatok azok számára, akik akár az Internethez, 
akár az X.25-hálózathoz csatlakozni tudnak. Sze
mélyesen az OMIKK Infocban térítésért 
helyben használható az adatbázis.

Miután sok helyen még nincs kiépítve a háló
zati csatlakozási végpont, egy ideig még hagyo
mányos, nyomtatott formában is megjelenik a ka
talógus (végén a szereplő kiadók névsorával). Ha 
sok az előző kiadáshoz képest a változás, akkor 
új kiadás lesz, ha kevés, kiegészítő füzetet adnak 
ki. Mindkettőt ingyen megkaphatják az egyete
mek, főiskolák.

A katalógusban jelenleg már 7150 könyv ada
tai szerepelnek, ebből 2500 a Nemzeti Tankönyv- 
kiadó kiadványa, a 200 kiadóból pedig 70 külföldi. 
Az adatok lekérdezhetők szerző(k), cím, a cím 
egy szava, azonosító, ISBN, felhasználó, kiadó, 
tárgyszó szerint. A „Felhasználó” adataiból az
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egyetemek, főiskolák neve mellett megtudhatjuk, 
összesen hányféle könyvet használ (ez összeha
sonlítási lehetőséget is nyújt), onnan visszake
reshetők a könyvek adatai. A kiadók melletti 
számadat pedig azt jelzi, hány kiadványát hasz
nálják egyetemek, főiskolák. Folyamatosan rövid 
leírás is készül minden könyvről. -  Az Universitas 
teljességét akadályozza, hogy egyes kiadók nem 
szívesen szolgáltatják ki adataikat egy „konku
rens” kiadónak, azt akarják, hogy az adatbázist 
inkább egy független szervezet kezelje.

Tervezik általános- és középiskolai adatbázis 
felállítását is, elsősorban főiskolai tanárok részé
re. Akkor a katalógus három részre oszlik majd: 
általános és középiskolák = I. Közoktatás, II. Fel
sőoktatás, III. Szabadkiadványok (ajánlott köny
vek). Az adatbázis 1995 végére lesz hozzáfér
hető, bár nyomtatásban, két kötetben 1994-ben 
már megjelent: Általános Iskolai Tankönyvkataló
gus és Középiskolai Tankönyvkatalógus címen. 
Ez a kiadvány a tankönyvrendelések beküldési 
címét, a terjesztő címét és az ügyintéző nevét is 
megadja. Egyelőre csak saját kiadványok szere
pelnek benne, de ez „csak” anyagi probléma...

(További információk: Könyvcenter. Dalnoki 
Miklós. Tel.: 163-2239/352)

OSIRIS kiadó -  Felsőoktatási tankönyvprogram

Ez a kiadó arra vállalkozik, hogy a felsőok
tatásban, a társadalom- és humán tudományok 
területén hozzájáruljon a hazai tankönyvkínálat 
megújításához. Célja „más kiadókkal karöltve, 
egy piaci alapokon nyugvó, rugalmas és verseny- 
képes, a nemzetközi szakmai szintet szigorúan 
szem előtt tartó, korszerű és független, össze
hangoltan működő tankönyvkiadói és -terjesztési 
hálózat létrehozása”. Tankönyvprogramját egye
temi tanszékekkel, akadémiai műhelyekkel közö
sen alakította ki.

Eddig az OSIRIS tankönyvek mellett, mintegy 
azok kiegészítéseként, az oktatás reformjához 
kapcsolódva több sorozatot hívott életre: OSIRIS 
könyvtár (különböző tudományágak klasszikus 
munkái), Europica Varietas (elsősorban Európa 
népeinek történetét, kultúráját mutatja be), Horror 
Metaphysicae (a modern filozófia legújabb irány
zataiból válogat), OSIRIS klasszikusok (a magyar 
szépirodalom nagyjainak életművét adja közre).

(További információk: Horváth Géza vagy 
Balasi Ildikó, OSIRIS könyvkereskedés, 1053 Bu
dapest, Veres Pálné u. 4-6. 118-2516,
266-4999.)

TYPOTEX- INDEX/TINDEX

1988 nyarán alakult, a Matematikai Kutató In
tézet és az Akadémiai Kiadó gazdasági társasá
gaként, majd 1989-ben átalakult Kft-vé.

1990 óta adnak ki könyveket is, köztük iskolai 
segédanyagokat, irodalmi sorozatot, feladatgyűj
temény sorozatot, természettudományos esszé 
köteteket. A könyvterjesztés poklát megismerve, 
ennek átláthatósága kedvéért, a könyvek két 
adatbázisát hozták létre. Az egyik, a kereskedel
mi igényeket szolgáló (hol, mi, mennyiért kapha
tó) INDEX, az általános, közforgalmi (boltokban 
árult) könyveké, és a'T’INDEX a tankönyveké, 
ezekhez számlázó nyilvántartó programmal, ami 
könnyű raktár-feltöltést biztosít az adatbázis meg
rendelői részére. Az INDEX-et kéthavonként kap
ták meg az előfizetők, a ‘T’INDEX-et évente há
romszor (szeptember, január, május) frissített 
adatokkal. A két adatbázis éves előfizetési díja 
20 000 Ft ( iskolák részére ennek 10%-a, vagyis 
2000 Ft.), amiért jelenleg már 13 milliós könyvér
tékről adnak információt. A ‘T’INDEX tankönyv
adatbázis 5409 könyvet tart nyilván (1995. szep
tember), 1.5 millió Ft körüli értéket képviselő ál
lományról, melyek 50%-a a Nemzeti Tankönyvki
adóé. Rajta kívül szerepel benne 271 kiadó, 30 
terjesztő és 9 könyvesbolt.

A tankönyvek ismérvei mások, mint általában 
a könyvekéi. Fontos: hányadik osztály, milyen 
típusú iskola, milyen iskolai módszer (ami főleg 
alsó tagozatban sokféle) számára készült, mi a 
specialitása az adott könyveknek. Az adatbázis
ban 5 féle könyvkategóriával dolgoznak, a minisz
térium aktuális rendszeréhez igazítva. Ezek: 
Tankönyv, Segédkönyv (pl. munkafüzetek), Ideigle
nes tankönyv (a fejlesztés, kísérlet alatti „lehető 
könyvek” ), Ideiglenes segédkönyv, valamint az 
Egyéb kategóriába sorolható kiadványok (tanári 
útmutatók, szakköri füzetek, a tanítást segítő, 
kiegészítő művek). Az adatbázis tartalmazza a 
kiadók adatait is.

Az adatok beszerzési forrásai: a miniszté
rium, a kiadók (ők adatlapokat töltenek ki minden
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új címről) és a Tankönyvesek Országos Szövet
sége (TANOSZ).

Az adatbankban keresni lehet szerző, cím, 
raktári szám, ISSN, ISBN, ár alapján. Bármelyiket 
lekérdezve, válaszul elmondja, hová sorolható a 
könyv, mik a tulajdonságai, melyek a specialitá
sai, mi a témája, besorolása stb. A kiválasztásban 
segít az is, hogy lekérdezhető szerint pl. az 
összes matematikai könyv listája, vagy szintek 
szerint kereshető, pl. értelmi fogyatékosok szá
mára készült könyvek, vagy kiadók, boltok, ter
jesztők, cégek helye szerint könyvek, vagy az, 
hogy hány tankönyvet ad ki egy bizonyos kiadó 
és mit? Téma szerinti „toplista” is készíthető: 
1995 szeptemberében a ‘T’INDEX szerint vezető 
helyen a Matematika (560 könyvvel), utána az 
Angol (513), a Fizika (291), a Történelem (285), a 
Német (269), a Magyar Nyelvtan és Irodalom 
(331) és a Biológia 190, valamint holtversenyben 
a Hittan és Számítástechnika 178 könyvvel.

Jelenleg az adatokat az MKM által támogatott 
PROFIL (lásd alább)-T7A/D£X adatbázis alap
anyagként tartalmazza.

A tervek szerint a ‘T’INDEX külön kezelése 
megszűnik, és azt az INDEX adatbázisba integ
rálják (a jövőben évente hatszor kapják meg az 
előfizetők és a kettőre csak együtt lehet majd 
előfizetni, ami az iskolák részére eddig biztosított 
kedvezményes ár emelkedésével is jár). Ezt az is 
motiválja, hogy az 1995-ös frankfurti könyvvásá
ron bemutatják az ún. UV ez a magyar IN
DEX adatbázisnak a német Verzeichnis Liefer
barer Bücher (U = Ungarische) CD-ROM-változa- 
tához való hozzákapcsolása, ennek mintájára és 
keresőképességei alapján közös adatbázisban is 
kezelhető lesz.

(Érdeklődni lehet: Votisky Zsuzsa, Typotex 
Kft. Elektronikus Kiadó, 1024 Budapest, Retek u. 
33-35. Tel./fax: 115-1759)

MENTOR -  PROFIL ‘95

A PROFIL a MENTOR Kft. alap- és közép
fokú oktatást támogató információs rendszere, 
mely kezdetben elsősorban mint tanterv doku
mentációt támogató eszköz működött. A PROFIL 
tanterv-adatbázis 300 eddig elkészített tantervet 
foglal magában, tantárgyanként, iskolatípuson
ként (felsőoktatással és szakképzéssel nem fog
lalkozik). Tartalmaz tankönyvregisztert is, ami bő

vítésre szorult. Ezt a tervet a minisztérium támo
gatta, s a Mentor Kft.-vel közösen munkacsopor
tot hoztak létre a PROFIL ‘95 tankönyvjegyzék 
kifejlesztésére. A munkacsoport a készülő Nem
zeti Alaptanterv szellemében 3 adatlapot terve
zett ( Tankönyv, Kiadói, Terjesztői) és hozzá egy
22 oldalas, minden részletre kiterjedő Kitöltési út
mutatót állított össze a kiadók részére (mellékle
tei a „kulcsszórendszer szerkezete és listája” és 3 
adatlap).

Elektronikus változatának létrehozásában a 
munkacsoport másik tagja, a TYPOTEX (lásd ott) 
vállalt szerepet: átadta saját ‘T’INDEX tankönyv 
adatbázisát (a tavalyi jegyzékben 80 kiadó ada
taival), és kiadónként elkészített 1-1 állományt, 
ezeket lemezre másolta, a minisztérium a kiadók
nak postázta, és a kiadók a MENTOR elektroni
kus adatkitöltő programja segítségével kitöltötték. 
A nagy kiadók ezt a változatot használták, a ki
sebbek inkább a papír-verziót. Eddig 35 kiadó 
küldte vissza az adatlapokat. Ezeket a MENTOR 
kinyomtatta, javíttatta, a kiadók ellenőrizték. A 
végleges adatokat betöltik a PROFIL ‘95 tan
könyvregiszterbe, melyből majd a minisztérium 
jegyzékeit készíti (lásd ott) a pedagógusok részére.

Ezt az adatbankot megkapják a megyei peda
gógiai intézetek és az oktatási intézmények is. 
Miután a minisztérium a megbízó, ez a szolgálta
tás ingyenes (a kiadók részére is).

Mivel a kötés, méret, ár kiadásonként változ
hat, a PROFIL ‘95 tankönyvkatalógus különvá
lasztja a tankönyv, a kiadás és terjesztés adatait, 
és az ún. strukturált leírásban a tankönyv adatait 
(cím, alcím, szerző), tartalmi adatokat (műveltségi 
terület, célcsoport, pl. korosztály, iskolatípus), 
tárgyszavakat, partnerkapcsolatokat (szerző, lek
tor, kiadó, terjesztő), a kiadás adataiban recen
ziót, fülszöveget is közöl, sőt, a könyv borítójának 
képét is mutathatja.

Mindent megtesznek, hogy az iskolák részére 
a válogatást megkönnyítsék -  az már a kiadókon 
múlik, hogy mennyire lesz teljes a létrejövő lista.

(Kapcsolattartó: Győrfi Tamás, MENTOR In
formatika Kft. Batthyányi u. 14, I. 1. Tel: 201- 
3707, Fax: 202-2047.)

TANINFO -  SÚGÓ

A kiadónak három, ún. SÚGÓ-adatbázisa van 
(ezekhez tartoznak a SÚGÓ könyvek, sorozatok).
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♦ A SÚGÓ-SZAKMA az oktatási tovább
képzést, átképzést, pálya- és szakma- 
választást segíti, s mint ilyen, könyvtári 
szolgáltatásként használható. A program 
a lehetséges szakképesítéseket tartal
mazza: kb. 900 szakmából lehet válasz
tani. A listát könyv formában is kiadták 
(Szakma-soroló), de abban nehezebb tá
jékozódni.

♦ A SÚGÓ-KÉPZÉS a konkrét képzési le
hetőségeket tartalmazza. Annak, aki a 
SÚGÓ SZAKMÁ-ból már választott, meg
mondja, mi hol, melyik iskolában találha
tó. Egy része különválik, ebben (folyama
tos aktualizálással) 4-500 tanfolyam sze
repel, elsősorban iskolarendszeren kívüli 
lehetőségekkel, yannak pl. térítési-díjas, 
munkanélküliek részére tartott, és egyéb 
tanfolyamok. A SÚnek ez a 
része ingyenes: az adatbankot (frissítés
sel együtt) könyvtáraknak kérésre átadják 
-  ez is egyike azon hasznos szolgál
tatásoknak, melyeket aztán a könyvtár a 
használóinak nyújthat. Egyelőre még 
csak budapesti listát tartalmaz, (ez éven
te, minden tavasszal kiadványban is meg
jelenik, Továbbképzési, átképzési lehető
ségek Budapesten címmel), de terveznek 
országos, régiókra osztott listát, ha talál
nak partnert az üzleti vállalkozásra -  mert 
igény van rá.

Ezt az igényt mutatja információs szolgálatuk 
(a SÚGÓ). Ilyen kérdéseket tesznek fel: „Szakma 
kellene, amivel önállóan lehet vállalkozni” vagy: 
„Hol lehet ...-t tanulni?” Pl. titkárnőképzésre 5 
összehasonlítható ajánlat a válasz, árakkal, kép
zési idővel. Hogyan juthatunk hozzá a szolgálta
táshoz? Könyvtáraknak az adatbázist használati 
utasítással együtt ingyen megküldik. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárral már megvan a kapcsolat 
(a Közhasznú Információs Szolgálatnak része a 
SÚGÓ is). Ezenkívül az adatbázisok a TYPOTEX 
Könyvesboltjában is megtekinthetők (Budapest 
V., Sas u. 17. Tel: 269-2962, Hétfőtől péntekig 9- 
5-ig). A TYPOTEX INDEX és adat
bankjaival (lásd ott) kiegészítik egymást: tanköny
vekhez a ‘T’INDEX-et használják.

(További felvilágosítás: 1031 Bu
dapest, Silvanus sétány 33. Tel.:
160-6433)

Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) -  szak
képzési adatbázisok

A szakképzési információs rendszer 14 adat
bázisából egy a tankönyveké, amit tavaly óta 
építenek. Eddig 1512, NSZI által forgalmazott 
kiadvány szerepel benne. Először a csak címet, 
árat közlő, választékot bemutató forgalmazási 
tájékoztató listát juttatják el az iskoláknak, s tan
könyv- forgalmazó részlegük az ennek alapján 
visszaküldött igényléseknek megfelelően szállít. 
A szakképzési információs rendszerben már több 
adat található: a tankönyv-adatbázisban az azo
nosító kódon kívül cím, szerző, raktári szám, lek
tor, szerkesztő, engedélyszám, a bevezetés éve, 
formátum, a tankönyv típusa, ív terjedelme, oldal- 
és ábraszáma, az egyes fejezetek címe, ár, és az 
egy évben igényelt példányszám.

Az online elérhető adatbázist a három évvel 
ezelőtt vásárolt BRS/SEARCH kezeli.

(További felvilágosítás: Nemzeti Szakképzési 
Intézet, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. Peresz- 
tegi Éva, Tel.: 210-1065)

Egyéb, tankönyveket is regisztráló adatbázis: 
NEKTÁR

A NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári Átfogó infor
mációs Rendszer) az Országos Széchényi Könyv
tár adatbázis-rendszere. Fő szolgáltatása az on
line olvasói katalógus, mely az 1991 novembere 
óta a könyvtárba köteles példányként beérkezett 
és feldolgozott, a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
gyűjtőkörébe tartozó könyvek leírásait foglalja 
magába, továbbá tartalmazza az alsófokú oktatá
si anyagok, a közép- és felsőfokú tankönyvek és 
jegyzetek első és új kiadásainak adatait. Az adat
bázisban a tervek szerint az 1987 óta megjelent 
tankönyvek lesznek majd visszakereshetők, ám 
egyelőre az elmúlt két év anyaga kereshető 
vissza. A korábbi évekről folyamatosan kerülnek 
be a leírások az adatbázisba. Az éves tankönyv
gyarapodás kb. 2000 tétel.

Az online katalógus térítésmentesen lekér
dezhető az IIF hálózaton keresztül. Nyilvános 
azonosítók: OSZ0-OSZ9, HNL0-HNL9.

(Kapcsolattartó: Horváth Ádám, tel.: 175-7533/ 
655 m.)
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Konferencia

A SZÜV Rt. képviselőjének tankönyvvilág 
információs rendszere” c. konferencián elhang
zott véleménye szerint az iskolák túl sok kiadóval 
kell, hogy kapcsolatban álljanak, ami igen bonyo
lult. Nyilvánvalóan egy olyan rendszerre van 
szükség, melyben a megrendelések egy helyre 
futnának be, az áru egy helyről érkezne, s lenne 
egy központi raktár (ahol kézbe is vehetők a 
könyvek), működne egy információs bázis, mely 
valamennyi felmerülő problémát kezelné. Egy re
gionális raktár bemutató funkciót is elláthatna. A 
jelenlegi bonyolult rendszer extra költségei végül 
megmutatkoznak a könyv árában (időráfordítás). 
Aztán várni kell a száz helyről érkező szállítmá
nyokra. így egy helyről jönne, optimálisan egy
szerre, nyáron, amikor a szállítás olcsóbban bo
nyolítható lehetne, miután akkor a szállítók nin
csenek úgy megterhelve. Az iskolák bekerülné
nek egy hálózatba, ami más irányban is 
előbb-utóbb működne.

Mivel a jelenlegi anarchisztikus helyzet aka
dályozza a hű, pontos és gyors tájékozódást -  
erre a problémára kínál megoldást a Sugárzott 
Adatbázisok Rendszere, vagyis „egy információs 
pont (forrás) adatainak tetszőleges számú pontra 
való gyors eljuttatása”. Az adatok az előfizetők
höz -  a televíziós képújsághoz hasonlóan -  a TV- 
adással együtt kerülnek, vagyis a dekóderrel ren
delkezők részére TV adás idején, a televíziós an
tenna segítségével egy másik frekvencián vehe
tők. A vételi pontokhoz érkező információ a 
dekóderrel rendelkező helyi személyi számítógép 
adatbázisába kerül, ott visszakereshető, tovább 
szerkeszthető, kinyomtatható és a későbbiek so
rán mindig rendelkezésre áll.

A szolgáltatást országosan terjeszti és telepíti 
a SZÜV Rt. (Kardos Csaba, Palotay Ferenc), 
1145 Budapest, Szugló u. 9-15, Tel.: 251-6666.

A sajtó

A sajtónak is van szerepe a tankönyvpiacon -  
és így gondjai és problémái is. Gyarmati Szabó 
Éva (Népszabadság) mondta el a „Tankönyvvilág 
információs rendszere” c. konferencián, hogy egy 
napilap egyszerre élvezi a legelőnyösebb helyze
tet, mert nagy tömegekhez szól, ugyanakkor el

szenvedi a leghátrányosabbat is, mert miután tö
megekhez szól, bizonyos fokig felületessé válik: 
nehéz így olyan szakmai bírálatot írni a tanköny
vekről, amilyet megérdemelnének. (A jelenlegi 
helyzet előnytelenül befolyásolja a félinformált 
szülőt, a szülő pedig az iskolát -  panaszolta egy 
pedagógus). Ennek elkerülésére egyre több napi
lap vezeti be a mellékleteket, melyek különböző 
rétegekhez szólnak, és/vagy a rendszeres könyv
szemlét, mely tankönyvekkel is foglalkozik. Elő
nye, hogy a szerző válaszolhat, s így fórumot te
remt, mely a kiadóknak sem közömbös. A tan
könyvek bemutatóhelyeit is közük, melyekről a 
szülők különben talán nem is tudnának. Több or
szágos napilap ( Magyar Nemzet, Magyar Hírlap) 
is foglalkozik ilyen formában tankönyvekkel.

Tankönyvbank Veszprémben

Befejezésül egy olyan sikeres és tanulságos 
kezdeményezésről szeretnék beszámolni, ami a 
növekvő könyvárak problémáját kívánja megol
dani Veszprémben.

Miután a középfokú oktatási intézmények ré
szére az önkormányzat a központi támogatáson 
túl nem biztosít tankönyvtámogatást, az elmúlt 6 
év 7-900%-os (!) tankönyv-áremelkedésének és a 
tanuláshoz elengedhetetlen füzetek magas árai
nak ellensúlyozására a Veszprém Városi Közép
iskolai Diákönkormányzatok Szövetsége, elnöké
nek ötlete nyomán, létrehozta a Veszprémi Tan- 
könyvbank-ol, amely középiskolásokat ingyen jut
tat könyvekhez, füzetekhez.

Nem kell hozzá egyéb, csak hogy a középis
kolás gyerekek év végén behozzák használt isko
lai könyveiket, „olyan állapotban, ahogy ők maguk 
még tanulnának belőlük” (ez a mérce) -  cserébe 
új füzeteket kapnak (a Fűzfői Papír Rt. támogatá
sával). Az így létrejött „bankból" az arra rászoruló 
diákok elvihetik és egész évben ingyen használ
hatják a szükséges tankönyveket, a tanév végén 
pedig visszahozzák őket.

A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy naponta 
átlag 500, szeptember 15-ig kb. 5000 középisko
lás könyvet hoztak be a diákok, köztük nagy érté
kűeket (mint pl. irodalmi könyvek, atlaszok), né
melyiket egészen új állapotban. Az iskolakezdést 
az ő számukra ingyen üres füzetekkel könnyítet
ték meg.
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Augusztus 23-tól a nyári szünet utolsó napjá
ig egész nap, utána 2 hétig még délután 2-től 5-ig 
üzemeltette a Szövetség az ügyeletet, ez alatt 
hozták be a diákok a könyveket, s a tanév elején, 
amikor már tudták, kinek milyen könyvre lesz 
szüksége, akkor vitték el őket. Közben létrejött 
egy nagy értékű, stabil tankönyvállomány, amely 
folyamatosan frissíthető, bővíthető. Volt olyan 
diák, aki 2-3000 Ft-ot takarított meg az 5-600 Ft- 
os könyvekből.

A tanév megkezdésétől az akció könyvtár
szerűen működik, minden szombaton 10-től 17-ig 
tartanak ügyeletet.

Aki további részletekre kíváncsi hasonló ak
ció megszervezéséhez, keresse Domokos Tamást 
vagy Strenner Szilárdot, cím: 8200 Veszprém, 
Diófa u. 2. Tel.: (88)327-631.

Veszprémben az Ifjúsági Iroda adott helyisé
get a tankönyvbank céjára. Másutt talán (a diá
kokkal szövetkezve) a könyvtár maga szervez
hetne hasonló akciót?! Jelszó: Segíts maga
don...

Jegyzetek

1. A tankönyvárakat már 1993-ban (jelenleg 700,- Ft-ra) 
maximálta a minisztérium -  szomorú, hogy ez nem 
észrevehető...(K. M.)

2. Lásd TANO SZ
3. Lásd Adatbankok
4. „A felsőoktatás tankönyveinek adatbázisa” (Dalnoki Mik

lós) In: M agyar Felsőoktatás, 5. évf. 1995. 5-6.sz. 70.p.

LASSÚ A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS Németországban is. A konstanzi Egyetemi Könyvtár felmérése 
szerint a megrendelt könyvet átlagosan 18 nap múlva kapja meg az igénylő, de gyakran 5-6 hetet is kell 
várnia. Ilyen későn viszont -  a tanulmányi munka határidői miatt -  sokszor már nem is veheti hasznát; 
ezért a megrendelt könyvek vagy másolatok 40%-át el sem viszik. Ezáltal évente országosan 70 millió 

márka megy pocsékba! -  Ezeken az állapotokon szeretnének változtatni a tervezett SUBITO rendszerrel, 
amelynek keretében a használók saját íróasztaluk mellől kereshetnének a nagy európai könyvtárak online 

katalógusában és rendelhetnék meg a kívánt dokumentumot.
(DBI-Pressespiegel, 1995. március)
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Tankönyv-bemutatóhelyek jegyzéke
(Lezárva: 1995. október 30.)

A jegyzéket közreadja a Taneszközbemutatók Intormációs Egyesülete 
(1113 Budapest, Tornavár u. 14., Tel.: 186-9466, Horváth László)

Országos és fővárosi intézmények bemutatóhelyei

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
1113 Bp., Tornavár u. 14., Tel.: 186-9466

Fővárosi Pedagógiai Intézet
1082 Bp., Horváth M. tér 8. tsz.ól., Tel
210-1030/27

Budapesti bemutatóhelyek

II. kerület
II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1027 Bp., Bem tér 1 .1.ern., Tel.: 325-0402, 
325-0403

III. kerület
Ili. kér. Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató 
Központja
1036 Bp., Tímár u. 16. Tel.: 188-8301 

V. kerület
Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
1052 Bp., Városház u. 5-7., Tel.: 118-0111

VII. kerület
Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1073 Bp., Erzsébet krt. 32. Lem., Tel.: 342-2308

XI. kerület
XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1117 Bp., Erőmű u. 4., Tel.: 166-9455

Holnap Kiadó 
1111 Bp., Zenta u. 5.
Speciális időszakos bemutatók a kiadó 
könyvesboltjában (1072 Bp., Nyár u. 14., Tel.: 
122-9846)

XIV. kerület
Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Szervezet 
1147 Bp., Miskolci u. 141-145., Tel.: 163-0012

XV. kerület
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Szervezet 
Könyvtára
1156 Bp., Kontyfa u. 6.

XVI. kerület
XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Pedagógiai
Szolgáltató Csoportja
1165 Bp., Diósy Lajos u. 12., Tel.: 271-2818

XVIII. kerület
Pedagógiai Helytörténeti Gyűjtemény 
1181 Bp., Kondor sétány 10., Tel.: 295-0877

XIX. kerület
Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
1191 Bp., Berzsenyi u. 8., Tel.: 282-8300, Fax: 
282-8300

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 607



Kovács Mária

Megyei bemutatóhelyek

Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzót Pedagógiai 
és Közmű/elődési intézete 
6000 Kecskemét Katona József tér 8., Tel.: 
76/327-488

Újvárosi Általános Művelődési Központ 
6500 Baja, Oltványi út 10.
Tel.: 79/325-599/16, Fax: 79/325-229

Baranya megye
Baranya Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9., Tel.: 72/324-484

Békés megye
Békés Megye Képviselő-testülete Pedagógiai 
Intézete
5600 Békéscsaba, Luther u. 5/B., Tel.: 66/449-349

Borsod-Abaú j-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és 
Közművelődési Intézet
3525 Miskolc, Széchenyi u. 35., Tel.: 46/354-811 

Csongrád megye
Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési 
Szolgáltató Intézet 
6726 Szeged, Középfasor 1-3. Tel.: 
62/431-599/239

Fejér megye
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
8000 Székesfehérvár, Marx tér 1., Tel.: 22/314-008

Győr-Sopron megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 80-84. Tel.: 
96/322-023; 322-143; 310-732

Városi Könyvtár
9300 Csorna, Sopron út 65., Tel.: Csorna 67 

Városi Könyvtár
9330 Kapuvár, Fő tér 2., Tel.: 96/341 -242

Huszár Gái Városi Könyvtár
9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 16., Tel.:
98/315-966

Széchenyi István Városi Könyvtár
9400 Sopron, Liszt F. u. 1., Tel.: 99/311-377

Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet 
4024 Debrecen, Piac u. 71., Tel.: 52/449-630

Heves megye
Heves Megyei Pedagógiai Intézet
3300 Eger, Széchenyi u. 47., Tel.: 36/310-222/30

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 
5001 Szolnok, Magyar u. 4., Tel.: 56/371-604; 
422-363

Komárom-Esztergom megye
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai intézete
2800 Tatabánya, Fő tér 4., Tel.: 34/317-433 

Nógrád megye
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 
3100 Salgótarján, Május 1. út 81 -83.
Tel.: 32/310-574; 314-814

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szaboics-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Intézete
4401 Nyíregyháza, Búza u. 5., Tel.: 42/311-499 

Tolna megye
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Tolna Megyei 
Pedagógiai intézet 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1., Tel.: 
74/312-133/27:411-211

Vas megye
Vas Megyei Pedagógiai Intézet
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8., Tel.: 94/314-174

Veszprém megye
Városi Könyvtár
8300 Tapolca, Batsányi u. 1., Tel.: 87/312-408 

Zala megye
Zala Megyei Pedagógiai Intézet
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-49., Tel.:
92/311-130
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A Profil 95 tankönyv modulja

a) Keresés a tankönyvre

Szolgáltatások - Tankönyv

b) Kereses a tankönyv tartalmára

Szolgáltatások - Tartalom
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A tankönyvvilág információs rendszere
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125 éves az 
Országgyűlési Könyvtár

A Magyar Országgyűlés könyvtára, egyben a 
jog, a politika és a XX. századi történelem orszá
gos tudományos szakkönyvtára, az ENSZ letéti 
könyvtára, idén ünnepli fennállásának 125. évfor
dulóját. Az esemény alkalmat ad arra, hogy a 
könyvtár eddigi tevékenységéről, életéről rövid 
történeti áttekintést adjunk.

A könyvtár -  több évtizedes előzmények után -  
az 1860-as évek végén szerveződött. Az 1868-as 
képviselőházi házszabály már leszögezte: 
tagjainak használatára könyvtárt A helyiség, 
a könyvek, a költségvetés és a személyzet bizto
sításával a könyvtár ténylegesen 1870-ben kezd
te meg működését. Az ideiglenes elhelyezéseket 
követően a képviselőház könyvtára 1873-tól 
1902-ig a Sándor utcai régi pesti képviselőház
ban működött, majd a Duna-parton felépített Or
szágházban folytatta és folytatja ma is kulturális 
küldetését.

Jónás Károly ----------------------------------------------------------
A könyvtár a törvényhozó hatalom szervezeti 
keretében

A könyvtár belső, zárt jellegű, intézményi 
szakkönyvtárként, a törvényhozói munka támo
gatására jött létre. Megalapításától kezdve 1952- 
ig a magyar parlament szervezeti egységeként 
működött.

Alapvető feladata az országgyűlési képvise
lők munkájának maximális támogatása, ugyanak
kor az is kötelessége volt, hogy a törvényhozók 
kulturális-tudományos érdeklődését, valamint szép- 
irodalmi igényeit is kielégítse. E célok megvaló
sítása érdekében a könyvtár működéséhez a 
szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi kereteket 
folyamatosan biztosították.

A Képviselőházi Könyvtár irányítására a Ház 
könyvtári bizottságot létesített. A könyvtári bizott
ság a képviselőház állandó bizottságaként több 
mint nyolc évtizeden át folytatta -  ma már kultúr
történeti szempontból is figyelemreméltó -  tevé
kenységét.

A bizottságnak a Képviselőházi Könyvtár éle
tének minden jelentősebb tevékenységébe bele
szólási joga volt. Feladatait, kötelességeit a ház
szabályok és könyvtári ügyrendek írták elő. A bi
zottság rendszeresen ülésezett, ezeken a képvi
selők megvizsgálták a könyvtár helyzetét, a 
tervezett és ad hoc jellegű feladatok végrehajtá
sát, ugyanakkor meghatározták a következő idő-
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szak tennivalóit és költségvetési-pénzügyi kere
teit. Folyamatosan figyelemmel kísérték és el
lenőrizték a könyvtár munkáját, állást foglaltak és 
határozatot hoztak a jelentősebb szakmai, politi
kai és gazdasági kérdésekben. A bizottság előbb 
ülésszakonként, később évenként köteles volt a 
Háznak jelentést tenni a könyvtár tevékenységé
ről.

A Ház könyvtári bizottságába általában a tu
dományos vagy írói pályán már elismert képvise
lőket választották be. A megválasztás ténye ma
ga is kulturális elismerést jelentett. Ez a helyzet 
az első világháború végéig volt jellemző. A két 
világháború közötti időszakban a kulturális szem
pont egyre kisebb hangsúlyt kapott, mert -  a többi 
képviselőházi bizottsághoz hasonlóan -  a könyv
tári bizottság összetétele is tükrözte a választá
sok során kialakult parlamenti erőviszonyokat, a 
mindenkori kormánypárt döntő többségét. A.kul- 
turális-tudományos érdemek fontossága csak 
ezen belül kapott -  így már valójában másodren
dű -  szerepet.

A könyvtári bizottságba beválasztott tagok 
összesített száma 1869-től 1918-ig 180, a két vi
lágháború között (5 országgyűlési ciklus alatt) 
170, az utolsó évtizedben (1939 és 1950 között) 
pedig 130 fő volt. Működésének 80 esztendeje 
alatt a könyvtári bizottság tagjai között sok híres 
személyiséget találunk: ismert írókat, költőket 
(Ábrányi Kornél, Arany László, Mikszáth Kálmán, 
Herczeg Ferenc, Rákosi Viktor, Pékár Gyula, 
Kozma Andor; Madai Gyula, Somogyváry Gyula, 
Illyés Gyula, Justus Pál, Kunszery Gyula, Zsolt 
Béla, Bóka László, Kassák Lajos stb.), neves 
politikusokat, pártvezéreket, minisztereket, mi
niszterelnököket (Irányi Dániel, Hegedűs Lóránt, 
Ernszt Sándor, Simonyi-Semadam Sándor, Ug
rón Gábor; Jankovich Béla, Giesswein Sándor; 
Teleki Pál gróf, Kállay Tibor, Szinyei Merse Jenő, 
Zsitvay Tibor, Buchinger Manó, Gratz Gusztáv, 
Kéthly Anna, Aczél György, Nyers Rezső stb.), 
tudósokat, történészeket, jogászokat, közgazdá
szokat, irodalmárokat (Pulszky Ferenc, Pulszky 
Ágost, Kautz Gyula, Pesty Frigyes, Lánczy Gyu
la, Radvánszky Béla báró, Beksics Gusztáv, Or
bán Balázs, Kämmerer Ernő, Ballagi Aladár, 
Thaly Kálmán, Láng Lajos báró,PRégyessy Lász
ló, Szádeczky-Kardoss Lajos, Bognár József, Ré
vész Mihály, Rudas László, Vatai László, Mód 
Aladár, Eckhardt Sándor, Supka Géza stb.).

' A könyvtári bizottság tevékenységében és a 
könyvtár fejlődésében az elnökök -  kiterjedt jog

körüknél és hatalmuknál fogva -  fontos szerepet 
játszottak. 1869 és 1950 között 38 bizottsági el
nök (közülük 1887-től 32 egyben a Ház elnöki 
tisztét is betöltötte) tevékenykedett a könyvtári bi
zottság élén. Közülük a legjelentősebbek: Hor
váth Mihály történetíró, miniszter, Justh Gyula po
litikus, pártvezető, Berzeviczy Albert kultuszmi
niszter, az MTA elnöke, Tisza István miniszterel
nök, Darányi Kálmán miniszterelnök, Tasnády 
Nagy András miniszter, Nagy Ferenc miniszterel
nök, Nagy Imre miniszterelnök.

A házelnök által irányított könyvtári bizottság 
a könyvtár működéséért végső5 fokon a képviselő
háznak tartozott felelősséggel. A könyvtár éves 
jelentését a Ház határozattal hagyta jóvá. Ugyan
csak a Ház elé kellett terjeszteni a könyvtár 
életével kapcsolatos jelentősebb szabályzatokat 
(kölcsönzési szabályzat, könyvtári ügyrend) és a 
komolyabb kihatással járó tevékenység végrehaj
tásához is a Ház előzetes hozzájárulását kellett 
kérni. A feladatok teljesítéséről pedig jelentésben 
kellett beszámolni a képviselőház plénuma előtt. 
A könyvtár tevékenységéről és helyzetéről, tehát 
éppúgy döntöttek a törvényhozók, mint bármely 
törvényjavaslatról vagy a Ház ülése elé kerülő 
egyéb kérdésről.

A képviselőházi ülés tehát a könyvtár feletti 
felügyelet legfelsőbb szerve, a könyvtár irányítási 
szervezetének a csúcsa volt. Az üléseken elfoga
dott házszabályokat, szervezeti szabályzatokat, 
könyvtári ügyrendeket és a könyvtárral kapcsola
tos határozatokat a könyvtári bizottság, a könyv
tári hivatal és minden érdekelt személy köteles 
volt tudomásul venni és végrehajtani.

A könyvtár a művelődési tárca irányítása alatt 
(1953-1990)

A minisztertanács 2042/1952. számú határo
zata megszüntette az Országgyűlés és könyvtára 
között nyolc évtizeden át fennálló szervezeti kap
csolatot. A könyvtár nyilvánossá vált és a kultusz
minisztérium felügyelete alá került. Ez az alábbi 
változásokat eredményezte:

♦ Megszűnt a könyvtári bizottság, a házel
nök és a Ház ülésének irányítási, ellenőr
zési jogköre. Bár a könyvtár továbbra is 
az Országházban, a képviselők közvetlen 
szomszédságában működött, a szerveze
ti összetartozáson alapuló, kölcsönhatást
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eredményező, szoros tartalmi kapcsolat, 
valamint az információs együttműködés a 
törvényhozás és addigi könyvtára között 
évtizedekre megszakadt.

♦ A könyvtár mint önálló költségvetési 
intézmény a művelődési tárca költségve
tésében szerepelt. Feladatainak elvégzé
sére a könyvtár tehát innen kapta a költ
ségvetési ellátmányt, másrészt viszont a 
kultúrpolitikai célkitűzéseket és szakma- 
politikai irányelveket a minisztérium hatá
rozta meg (vagy közvetítette), s ellenőriz
te ezek teljesítését.

Az 1952-ben a szakminisztérium által elfoga
dott szervezeti és működési szabályzat a könyv
tár jellegét és feladatait az alábbiakban jelölte 
meg: „A Könyvtár politikai alapkönyvtár. Felada
ta, hogy a gyűjtőkörébe eső anyagot a legfelsőbb 
államvezetés, valamint a szocializmus építését 
elősegítő tudományos kutatás számára, továbbá 
a dolgozó nép politikai műveltségének elmélyíté
sére, szakmai tudásának növelésére beszerezze, 
szakszerűen feldolgozza és elsősorban olvasó- 
helyiségeiben rendelkezésre bocsássa.

Bár a képviselőkről közvetlenül itt nem esett 
szó, a tágabban megfogalmazott körbe termé
szetesen ők is beletartoznak: „Fontos feladatá
nak tekinti a könyvtár a legfelsőbb államhatalmi 
szervek munkájának a szükséges szakirodalom
mal való rendszeres támogatását. Ennek megfe
lelően felkérésükre a könyvtár dolgozói a meg
adott tárgykörökben kutatómunkát végeznek és 
szakbibliográfiákat állítanak össze.

A könyvtár szakmai és politikai felügyelete a 
szakminisztérium könyvtári osztályán keresztül 
valósult meg, amely egyébként az ország könyv
tárügyét felügyelte. A legmagasabb párt- és ál
lami szinten elfogadott politikai, gazdasági és kul
turális célkitűzéseket a könyvtári osztály továbbí
totta a hosszú távra (10-20 éves távlati tervek, 
koncepciók), a közép távra (ötéves terv) és a rö
vid távra (éves terv, vagy gyakran csak hónapok
ra) szóló elvárásokat, olykor a napi feladatok 
szintjén is. Az elvégzendő feladatokat akár gaz
dasági, akár szakmai, akár politikai vonatkozás
ban, időszaki tervekben kellett meghatározni, a 
megvalósítás adatait és módját pedig ugyanolyan 
ciklusokra szóló jelentésekben rögzíteni, és ha
táridőre a könyvtári osztályhoz eljuttatni. E jelen
téseknek ki kellett térniük a könyvtár helyzetére, 
költségvetésére, állományára és gyarapodására, 
kiadásaira, létszámára, forgalmára vagy bármi

lyen jellegű kultúrpolitikai, ideológiai tevékenysé
gére.

A könyvtár 1991-től

1991-ben, az országban bekövetkezett politi
kai rendszerváltozás hatására a történelmileg 
kialakult kapcsolatok helyreálltak. Azóta a könyv
tár újra a törvényhozás könyvtára lett, amely 
feladatait egyrészt az Országházban végzi. A 
színvonalasabb tájékoztatás érdekében, 1991-től 
létrejött a Képviselői Irodaházban -  az USA kong
resszusi támogatásával -  a Képviselőtájékozta
tási Központ, amelyet az Országgyűlés Hivatala 
és az Országgyűlési Könyvtár egy kihelyezett 
könyvtári részleggel, közösen működtet. Az intéz
mény egyidejűleg nyilvános közkönyvtárként or
szágos tudományos szakkönyvtári feladatait is 
teljesíti.

A könyvtárvezetői

Néhány évvel a könyvtár tényleges létrehozá
sa után került sor az első igazi könyvtárnok kine
vezésére, aki egy személyben az egész intézmé
nyért viselte a közvetlen felelősséget. A Képvise
lőházi Könyvtár első könyvtárnoka, Bassó Ármin 
1875-től 1881-ig gyakorlatilag egyedül végezte az 
egyre gyarapodó könyvtár tennivalóit. Ő volt az, 
aki lerakta az alapjait a könyvtár működési rend
jének, ma is használatos sajátos szakrendsze
rének.

Bassó Ármin 1884-ben bekövetkezett halála 
után a jogász-történész Küffer Béla lett a könyv
tárnok, s e beosztásában két évtizedig látta el a 
könyvtár vezetését. Nagy szakértelme, szorgal
ma, nyelvismerete nélkülözhetetlen volt az intéz
mény sokoldalú tevékenységében. Küffer könyv
tárvezetői működésének jelentősége több terüle
ten is kiemelkedő. Gondot fordított a katalógusok 
szerkesztésére, és az osztályozási rendszert is 
tovább fejlesztette.

Napjainkig ható tette a magyar parlamenti 
dokumentumok tervszerű gyűjtésének megindítá
sa. Szakszerű és nagy megterheléssel járó mun
kát végzett a könyvtár költöztetésekor. Az új Or
szágház felépítése 1902-ben lehetővé tette, hogy 
a Sándor utcai képviselőházban 30 évig helyhiány
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nyal küszködő könyvtár hivatásához méltó elhe
lyezést nyerjen.

Küffer hosszú működése kedvezően hatott a 
könyvtár fejlődésére: céltudatos, következetes, 
összehangolt munkával, a törvényhozói tevé
kenység igen alapos könyvtári támogatásával, a 
tudományosság és a szorgalom ötvözetével a 
Képviselőházi Könyvtárat „a szakkönyvtárak kö
zött mintakönyvtárrá” és „európai színvonalra 
emelte”,, ezzel „elévülhetetlen érdemeket szer
zett” -  miként a könyvtári bizottság jegyzőköny
vében olvasható. 1904-ben vonult nyugalomba.

Utódja Fülöp Áron költő lett. Fülöp volt egy
ben az Országgyűlési Könyvtár (akkor még Kép
viselőházi Könyvtár) első igazgatója. A latin, né
met és francia nyelvtudású Fülöp Áron nevéhez 
fűződik az 1902-es költözés utáni új könyvtári 
rend kialakítása. Javaslata értelmében a könyv
tári rendszer legfontosabb összetevőinek, a kata
lógus-, szak- és raktározási rendszernek össze
hangolt -  leltározással egybekötött -  újjászerve
zése, átalakítása párhuzamosan ment végbe.

A háború derékba törte az addigi fejlesztési 
tervet. Fülöp Áron hosszabb betegeskedés és 20 
évi könyvtári szolgálat után 1916. január 31-én 
nyugalomba vonult.

Plechl Béla könyvtárigazgató ténylegesen 
csak 1918 végén, az események sodró áramá
ban vette át a könyvtár irányítását az őt helyette
sítő Nagy Miklós főkönyvtárnoktól. Az országgyű
lés feloszlatása, a Károlyi-rendszer, a tanácsköz
társaság néhány hónapos uralmának gyökeres 
átszervezései, új és új helyzetek közepette, gyors 
intézkedésekkel kellett ellátnia a volt képviselő- 
házi könyvtár vezetését, miközben a felügyeleti 
szervek, az irányítók és az utasítások állandóan 
változtak. Plechl Béla végig a helyén maradt, 
egyik hatalom sem távolította el az igazgatói 
székből; politikailag a háttérbe húzódva, a szak
mai feladatok teljesítésére összpontosítva figyel
mét, igyekezett betartani a változó utasításokat.

Őt Nagy Miklós váltotta fel, aki a két világ
háború közötti könyvtárosnemzedék jelentős 
alakja volt. Az Országgyűlési Könyvtár munkatár
saként 34 évig dolgozott és ebből 22 évet töltött 
könyvtárvezetőként. 1915 decemberében felmen
tették a katonai szolgálat alól, hogy visszatérhes
sen a képviselőházba. Hosszabb időn át egyma
ga, mindössze egy segéderővel látta el a könyv
tár gondozását, mindennapi teendőit.

Nagy a könyvtárügy kiváló szakembere volt. 
Két évtizedes igazgatói tevékenysége során tu

dományos színvonalon vezette és irányította a 
könyvtárat. A húszas évek közepétől újra folyta
tódtak a könyvtárrendezési munkálatok. Ezeket 
állományrevízióval is összekötötte. Kezdeménye
zései vezettek oda, hogy 1922-től az intézmény 
köteles példányként kapta meg a hazai nyomda- 
termékeket, és hogy az újjárendezés hatalmas 
munkája a harmincas évek elején befejeződött.

Tudományos téren szintén figyelemreméltó 
munkásságot fejtett ki. Kezdetben mint jogász ál
lamtudományi, később mint történész történelmi 
és politikai kérdésekkel foglalkozott. Számos ta
nulmánya, könyvismertetése és kritikája jelent 
meg. 1927-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja lett. Mint könyvtáros és bibliográfus 
elismerésre méltó munkát végzett: a Képviselő- 
házi Könyvtárat egy egész korszakban, a két vi
lágháború között tudományos színvonalra emel
te, és a gazdasági nehézségek ellenére ezen 
meg is tartotta. Vitathatatlan érdemeket szerzett 
abban, hogy a könyvtár ma is az egyik legna
gyobb és leggazdagabb állományú közgyűjte
mény. 1940-ben vonult nyugállományba.

Nagy Miklóst követően Panka Károly látta el 
az igazgatói teendőket, de fél év múlva, 1940 vé
gén maga is nyugdíjba ment, és átadta helyét 
Trócsányi Györgynek.

Trócsányi György az Országgyűlési Könyvtár 
szakmai tudományos fejlesztését tartotta szem 
előtt, a háborús évek alatt pedig igyekezett meg
óvni az addigra 230 ezer kötetre növekedett 
könyvállományt. A Képviselőházi Könyvtárban 
csaknem három évtizedet töltött el. Kiemelkedő 
nyelvtudását főként a gyarapítási tevékenység
ben és a könyvek osztályozásában hasznosította: 
hosszú időn át az ő feladata vott a külföldi jogi, 
történelmi, politikai, közgazdasági, statisztikai, 
szociológiai stb. művek beszerzése.

1949 fagyossá vált politikai légkörében a kie
melkedő szakembert, a nagy tudású, átlag feletti 
intelligenciájú, rendkívüli olvasottságú és tájéko
zottságé könyvtárvezetőt -  érdemtelenül -  nyug
díjazták.

Beöthy Ottói helyettes könyvtárigazgatóvá 
1945. július 15-től nevezték ki. Ő is részt vállalt a 
könyvtár háború utáni talpraállításában, és 1947. 
május 23-ától ő lett az Országos Könyvtári Köz
pont elnöke is. Trócsányi György főigazgató me
nesztése után, 1949 márciusától a könyvtárnak 
igazgatója lett. A könyvtárban töltött öt éve alatt 
az intézménynek a háborús sebeket kellett be
gyógyítania és a történelmi idők rendszerváltozá
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sa szellemében elindított nagy munkák és válto
zások „jégzajlásában” kellett dolgoznia. 1950-ben 
az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta, s 
miután a koncepciós szociáldemokrata perben 
elítélték, évekig a recski munkatáborban rabos
kodott.

Daka Sándort 1950-ben helyezték az Or
szággyűlési Könyvtár vezetői székébe. Beöthy le
tartóztatását követően már 1950 májusától ő a 
Könyvtár főigazgatója. Odahelyezésekor, 1950 
májusában szűnt meg hivatalosan is a könyvtári 
bizottság. A könyvtár nyilvánossá válása előké
szítésének lázas munkájában -  amelyet még 
Beöthy igazgatói működésének időszakában kezd
tek el -  a hozzáértés hiánya miatt, Daka érdem
ben nem vett részt. A sokrétű szakmai és szerve
zési feladatot a könyvtár szakgárdája és tapasz
talt könyvraktárosai végezték. Miután Daka Sán
dor főigazgató a jelentős kulturális intézmény 
irányításában és a különböző könyvtári tevékeny
ségek megszervezésében, illetve ellenőrzésében 
teljesen laikus volt, 1951 májusában -  a szaporo
dó hiányosságok miatt -  hirtelen felmentették. 
Egy évig volt a könyvtár vezetője.

Tordai György 1949. december 1-én esti ta
gozatos, filozófia és politikai gazdaságtan szakos 
egyetemi hallgatóként került az Országgyűlési 
Könyvtárba. Alig másfél év múlva -  ekkor ne
gyedéves hallgató volt az egyetemen -  már igaz
gató lett. Ő is azok közé tartozott, akik a Könyvtár 
vezetését csak rövid ideig látták el. Összesen há
romnegyed évig volt a könyvtár vezetője: 1951. 
május 1-jétől mint megbízott, 1951. július 1-jétől 
kinevezett könyvtárigazgató. Tordai az új rend
szer híveként vett részt a könyvtár teljes nyilvá
nosságát előkészítő munkálatokban. Feszített 
munka után 1951. (szeptember 1-e helyett) no
vember 8-án nyílt meg az Országgyűlési Könyv
tár tudományos közkönyvtárként, az ország köz
ponti jogi és politikai könyvtáraként. A szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket azonban ekkor 
még nem biztosították. Tordait 1952 februárjában 
leváltották a vezetői tisztségből.

Vértes Györgyöt az Országgyűlési Könyvtár 
vezetőjévé 1952 májusában nevezték ki, a 
könyvtár teljes körű nyilvánossá tételét elrendelő 
2042/1952. számú minisztertanácsi határozat 
megjelenése után. Vértes az Elnöki Tanács irá
nyítása alatt álló Országgyűléstől elszakadófél
ben lévő, majd 1953-ban ténylegesen is elválasz
tott könyvtárnak csaknem 20 éven át volt az 
igazgatója.

Két évtizedes könyvtárigazgatói tevékenysé
gének főbb eseményei, jellemzői:

1952 májusától a könyvtár termeit a nyilvá
nosság ellátásának követelményei szerint átala
kították. Az igazgató a tudományos szakkönyvtári 
funkció háttérbe szorításával az intézmény köz- 
művelődési könyvtári jellegét erősítette, ami tük
röződött az olvasóforgalom növekedésében is.

Vértes már 1955 végén -  Magyarország 
ENSZ-be történő belépése előtt -  kezdeményez
te, hogy az Országgyűlési Könyvtár legyen az 
ENSZ letéti könyvtára, és kapja meg az ENSZ- 
dokumentumokat. Fáradozásait siker koronázta: 
1956 nyarától Magyarországon az Országgyűlési 
Könyvtár az ENSZ letéti könyvtára:

Vértes 1958-ban -  az 1919-es kommunista 
forradalom emlékére -  létrehozta a Tanácsköz
társasági különgyűjteményt, majd 1960-ban az 
ENSZ-letéti gyűjteményt, 1962-ben a Magyar, va
lamint a Külföldi parlamenti kiadványok gyűjtemé
nyét. További gyűjteményrészek felállítását is ter
vezte, de ezek tényleges kialakítására már nem 
került sor. 1972. január 1-jén nyugállományba he
lyezték.

Az igazgató ekkor Vályi lett, aki 12 évig 
irányította az Országgyűlési Könyvtár munkáját. 
Hosszú külpolitikai és kultúrpolitikai pályafutása 
alatt szerzett tapasztalatait sikeresen kamatoz
tatta a könyvtár élén is. Gazdag nyelvtudása, sok
irányú kapcsolatai ugyancsak nagy segítséget 
jelentettek az intézmény számára. Kezdetben a 
könyvtár szervezetének megszilárdítását, a mun
katársi gárda létszámfejlesztéssel egybekötött 
megerősítését, az intézmény elhanyagolt helyisé
geinek, elavult berendezéseinek felújítását, az 
eszközök pótlását is fontos feladatának tartotta. 
Az ő vezetése alatt valósult meg a könyvtár törté
netének legszélesebb körű állományellenőrzése. 
A tartalmi kérdések, a személyi és szervezeti 
problémák megoldásával jelentős modernizálás 
indult meg, továbbá a közgyűjtemény politikai és 
jogi információs szakközponti feladatokat kapott. 
A számítógépes információfeldolgozás bevezeté
se és a szolgáltatások nagyfokú bővítése mellett 
komoly erőfeszítések történtek az állománygya
rapodás elhelyezési gondjainak megoldásában, a 
raktározás korszerűsítésében, a szerzeményezé
si, valamint a katalogizálási munka fejlesztésé
ben is. Vályi indította meg a külföldi parlamenti 
dokumentumok feldolgozását és szorgalmazta a 
teljes ENSZ-letét megszerzését. Odaadó munká
val, nagyfokú kezdeményezőkészségével, kitartó
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lelkesedéssel, pozitív emberi tulajdonságaival jó 
munkahelyi légkört teremtve, jelentős előrehala
dást ért el az intézmény életében, tudományos 
tevékenységének fejlesztésében. 1983-ban fő
igazgatóként vonult nyugalomba.

Vályi Gábort a vezetői székben a könyvtáros
jogász Veredy Katalin főigazgató követte (1983- 
1989). Folytatva elődje modernizálási tevékeny
ségét, a súlyosbodó költségvetési feltételek 
között az elért eredmények megőrzésére és meg
erősítésére törekedett. Alapos szakmai felké
szültséggel, hosszú könyvtári gyakorlattal, egye
dülálló helyismerettel, lelkiismeretes és önfelál
dozó munkával -  valamennyi területen -  sokat 
tett az intézmény fejlődéséért. A könyvtár sokol
dalú jogi információs tevékenységének fejleszté
se az ő nevéhez fűződik. Jogi bibliográfiai mun
kásságával is jelentős hazai és külföldi elismerést 
szerzett. A közgyűjtemény nemzetközi kapcsola
tainak erősítésében nagy szerepet vállalt.

A főigazgatói funkciót 1989 végén Pintér 
Katalin vette át. Rövid könyvtárvezetői működése 
idején a Művelődési Minisztérium a könyvtárat
-  közel 40 év után -  1991. január 1-jétől újra az 
Országgyűlés fennhatósága alá helyezte. Az elő
készítés feladatai, az átmeneti időszak gondjai
-  a fokozódó költségvetési takarékosság jegyé
ben -  az ő vállára nehezedtek.

Száva-Kováts Endre pályázat útján 1991 ele
jén öt évre vette át az intézmény vezetését. A 
szakmai igazgatóságok (könyvtári, tájékoztatási 
és gazdasági) felállításával nagyobb szervezeti 
átalakításokat valósított meg. Az országgyűlési 
munka információs ellátása érdekében létrehozta 
a képviselőtájékoztatási osztályt.

1992-ben hozzájárult az Európa Tanács bu
dapesti információs központjának a könyvtár te
rületén történő megnyitásához.

A könyvtár gyűjtőköre, állománya, gyarapo
dása, különgyűjteményei

A Képviselőházi Könyvtár létrehozásának fő 
célja a törvényhozó hatalom sokrétű és összetett 
munkájának támogatása, a képviselők informá
cióellátása volt. Gyűjtőkörének kialakulása és fej
lődése -  természetesen -  e célok megvalósításá
hoz kapcsolódott. A törvényhozói munka össze
tettsége és az ebből származó potenciális kép
viselői érdeklődés miatt, egyidejűleg több

tudományterülethez tartozó dokumentumot kellett 
gyűjteni.

A Képviselőházi Könyvtár gyűjtőkörének szé
lesítését jelentette a kötelespéldányokról szóló 
1922. évi XX. te.

Kis megszorítás mellett, csaknem minden tu
dományterület könyv- és sajtóanyaga szerepel a 
változtatás nélkül elfogadott törvényjavaslatban.

1929-ben az országgyűlés megalkotta a Mú
zeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdései
nek rendezéséről szóló XI. törvényt, amelyben a 
képviselők a könyvtár gyűjtőkörét már semmivel 
nem korlátozták: a könyvtár jogában állt annak 
eldöntése, hogy a nyomdák által kötelezően meg
küldött jegyzékek alapján mire nem tart igényt: itt 
főként a természettudományoknak és az alkalma
zott tudományoknak a könyvtár számára kevésbé 
fontos dokumentumai jöttek számításba.

1951-ben gyökeres változás történt, ami a 
könyvtár gyűjtési politikájára is hatást gyakorolt: a 
213/1951. számú minisztertanácsi rendelet értel
mében az Országgyűlési Könyvtár -  gyűjtőköré
nek megfelelő -  válogatási jogot kapott. Ez, ha 
nem is jelentősen, de mindenképpen szűkítette a 
könyvtár gyűjtési lehetőségeit és az addigi szinte 
általánosnak nevezhető gyűjtőkörét.

1958-ban a művelődésügyi miniszter 164/1958. 
MM. sz. utasítása az Országgyűlési Könyvtárt or
szágos jellegű tudományos szakkönyvtárnak mi
nősítve, kijelölte a ma is ismert hármas főgyűjtő
kört: a legújabb kori egyetemes történelmet, az 
állam- és jogtudományt, valamint a politikát. A fő 
gyűjtési területek száma két nagy dokumentum- 
típus (parlamenti és ENSZ-dokumentumok) e 
könyvtárt megillető gyűjtési jogával valójában ötre 
emelkedett. A 131/1968. M.M. sz. utasítás alap
ján kiadott gyűjtőköri kódex a főgyűjtőkörökön kí
vül a mellékgyűjtőköröket is meghatározta: újkori 
egyetemes történelem, magyar történelem, köz
gazdaság, szociológia és később a statisztika
tudomány.

Jelenleg az Országgyűlési Könyvtár a köte
lespéldányokból korlátozott válogató joggal ré
szesedik, vagyis kiválogathatja a gyűjtőkörébe 
tartozó jogi, politikai, legújabb kori történeti, vala
mint egyéb társadalomtudományok, humántudo
mányok (újkori egyetemes és magyar történelem, 
közgazdaság, szociológia, statisztika stb.) kiad
ványait, s a szépirodalomból a fentiekhez „hát
térként” szolgáló műveket. Az intézmény -  ha ki
csit szűkebben is, de -  múltjához és hagyomá
nyaihoz híven, azóta is viszonylag széles ala
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pokon válogat hétről hétre az Országos Szé
chényi Könyvtárba érkező köteles példányokból.

A könyvtár állománya az alapítás időpontjától 
eltelt 125 év során jelentős fejlődésen ment ke
resztül. E tényt az alábbi adatsor egyértelműen 
bizonyítja:

1872 1.229 kötet
1945 216.495
1970 458.125
1995. jan. 1. 714.711

Ezzel az állománnyal országos viszonylatban 
és az európai parlamenti könyvtárak között is kie
melkedő helyet foglalt és foglal el az Országgyű
lési Könyvtár.

Az intézmény időszaki kiadványokban is igen 
gazdag. Jelenleg 2300 féle időszaki kiadvány ta
lálható az állományban. Az évszázados könyvtári 
állományfejlesztési, gyarapítási és állományvédő 
tevékenység eredményeként gazdag társada
lomtudományi gyűjteményt mondhat magáénak 
az Országgyűlési Könyvtár.

A könyvtár különgyűjteményei

Az ENSZ-letéti gyűjtemény

1956 júliusában jelölték ki a könyvtárat az 
ENSZ hivatalos letéti könyvtárául. A könyvtár 
1975-ig korlátozott letétként (tehát a hivatalos ok
mányokat, a nyomtatott, végleges formában köz
zétett dokumentumokat), 1975-től pedig teljes le
tétként (minden dokumentumot, még az ideigle
nes munkadokumentumokat is) kapja az ENSZ 
kiadványait angol és francia nyelven.

Az ENSZ kiadványaiból 1960-ban különgyűj- 
teményt állítottak fel. A gyűjtemény a titkársági 
kiadványok és a főszervek dokumentumain kívül 
az ENSZ szakosított szervezeteinek -  UNESCO, 
ILO, IAEA, később a GATT -  valamint a Népszö
vetség 1920 és 1944 között megjelent kiadványa
it is tartalmazza, tehát a nemzetközi politikai jog i, 
gazdasági és kulturális élet területén, sőt -  a fon
tos kérdések történetisége miatt -  történelmi vo
natkozásokban is igen jelentős forrásanyag (év
könyvek, évi összefoglalók, nemzetközi konfe
renciák és szerződések teljes szövege), sok-sok

hiteles dokumentum (a különböző nemzetközi 
szervezetek tanácskozási anyagai, jegyzőköny
vek, határozatok, jelentések stb.) található itt. Az 
állomány 1995. január 1-én kb. 45 000 kötetből 
állt. 1990 óta az ENSZ-gyűjtemény katalógusai 
számítógépen készülnek.

A gyűjtemény használói elsősorban tudomá
nyos kutatók, nemzetközi jogászok, közgazdá
szok, minisztériumok és kormányhivatalok mun
katársai, az újságírók, valamint a joghallgatók 
köréből kerülnek ki.

A Magyar parlamenti különgyűjtemény

E gyűjteményt a könyvtár 1962-ben állította 
össze az 1890-es évektől tervszerűen gyűjtött 
magyar országgyűlési dokumentumok gazdag 
forrásanyagából, hogy szakolvasóteremben, sza
badpolcos rendszerű, áttekinthető időrendi rak
tározással, a helyszíni szaktájékoztatás lehetősé
gével tegye hozzáférhetővé az országgyűlési 
képviselők, a tudományos kutatók és egyéb ér
deklődők számára.

A gyűjtemény három jelentősebb egységre 
tagolódik:

♦ A Gyurikovits-féle országgyűlési kéziratok 
és könyvek a neves tudós, Gyurikovits 
György pozsonyi táblabíró (1783-1848), 
híres könyvgyűjtő, a reformkori ország- 
gyűléseken Pozsony város küldötte ha
gyatékából származik. Ő maga is számos 
régi országgyűlési iratot másolt le, és így 
maradt meg az utókornak több nagy érté
kű forrásanyag. Ezek jelentős részét a 
könyvtár 1917-ben a Ranschburg-féle 
könyvkereskedéstől vásárolta meg. Az 
1608-tól 1790-ig terjedő időszakból szá
mos kéziratos országgyűlési dokumentum 
található itt meg.

♦ Az 1861 előtti országgyűlések dokumen
tumaiból álló egység főként Takáts Sán
dornak, a képviselöház történész-főlevél
tárnokának gyűjtése alapján állt össze, 
amelyet a Ház 1893-as határozata alap
ján az 1790-től 1861-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan végzett a hazai és külföldi 
levéltárak magyar országgyűlési anyagai
nak felkutatása során. A gyűjtő munka két 
évtizedig tartott, a dokumentumok rende
zése pedig egy évtizedet vett igénybe.
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♦ A Hiteles országgyűlési kiadványok gyűj
teményrész 1861-től tartalmazza a hiva
talos magyar parlamenti dokumentumo
kat (képviselőházi, főrendiházi, felsőházi, 
nemzetgyűlési és országgyűlési naplók 
és irományok, költségvetések, zárszám
adások, országgyűlési almanachok, ház
szabályok, ügyrendek, név- és lakjegyzé
kek stb.). Ezek a parlamenti gyorsírók fel
jegyzései alapján hitelesítve jelentek 
meg. A kiadványok az országgyűlés két 
háza és dokumentumtípusok szerint van
nak csoportosítva. 1949-től négy évtize
den át -  az évi ülések alacsony száma 
miatt -  kevés parlamenti dokumentum 
született, 1990-től azonban sok ezer iro
mány érkezett a gyűjteménybe, és azóta 
a könyvtár az -  évtizedek óta keresett és 
kért -  országgyűlési bizottsági jegyző
könyveket is megkapja. Ezzel a gyűjte
mény újabb értékes forrásanyaggal egé
szült ki. Az utóbbi években számítógépes 
adatbázisok is épültek a parlamenti doku
mentumok feldolgozása révén, s a külön- 
gyűjtemény olvasótermében számítógé
pekkel ellátott olvasóterem áll a képvise
lők, az országgyűlési szakapparátus és a 
tudományos kutatók rendelkezésére.

A Külföldi parlamenti kiadványok gyűjteménye

A könyvtár külföldi parlamenti dokumentu
mokból szervezett különgyűjteménye is 1962-ben 
jött létre. Anyagai 1878 óta nemzetközi cserében 
érkeztek a Könyvtárba. Állományába 1995. janu
ár 1-én kb. 25 ezer kötet tartozott.

A gyűjteményben megtalálhatók áz alábbi ál
lamok parlamenti dokumentumai: Ausztria, Bul
gária, Csehszlovákia és mai utódállamai, Finn
ország, Franciaország, Jugoszlávia -  a polgárhá
borús válság óta több utódállammal érthetően 
szünetel a parlamenti csere Lengyelország, 
Nagy-Britannia, Németország -  korábban külön 
NDK és NSZK-, Olaszország, Portugália, Romá
nia, Svájc, Svédország, Szovjetunió, illetve né
hány utódállama), valamint több ország más föld
részekről is (pl. az Amerikai Egyesült Államok, Ar
gentina, India, Ausztrália stb.).

A könyvtár a különgyűjteménybe érkező kiad
ványokat kamaránkénti bontásban és dokumen

tumtípusonként (parlamenti naplók, irományok, 
állami költségvetés és zárszámadás, bizottsági 
jelentések, parlamenti folyóiratok, egyéb doku
mentumok) helyezi el.

A 70-es évek végétől e különgyűjtemény is 
egyre jobban bekapcsolódott a világpolitikai infor
mációs és dokumentációs szolgáltatás számító- 
gépes feldolgozási rendszerébe. A gyűjtemény 
katalógusai ma számítógépen készülnek és azon 
érhetők el az olvasók (elsősorban az országgyű
lés tagjai és szakapparátusa, a minisztériumok 
munkatársai, a magyar és külföldi tudományos 
kutatók, különböző információs intézmények, 
egyetemi hallgatók) számára is. A különgyűjtemé- 
nyi olvasóteremben kézikönyvtár, számítógépek 
és mikrofilmolvasó készülék segíti az olvasók és 
a könyvtárosok munkáját.

A könyvtár használata, szolgáltatásai

A könyvtár elsődleges használói a képviselők 
voltak. A gyűjtemény működése szorosan kötő
dött és alkalmazkodott a törvényhozók munkájá
hoz, idejéhez, igényeihez.

A képviselői könyvtárhasználat elsőbbségét a 
házszabályok és a könyvtári ügyrendek 1952-ig, 
a könyvtár nyilvánossá válásáig előírták. Ezt kö
vetően a korábbi „idegen” olvasók könyvtárhasz
nálatát sokkal szélesebb körben biztosították, de 
a nyilvánosság fogalomkörébe a képviselők is 
mindig beletartoztak. Az 1956. évi 1. számú Or
szággyűlési határozat és a későbbiekben is rend
szeresen megjelenő, a képviselői tájékoztatás 
elősegítését szolgáló jogszabályok az Ország
gyűlési Könyvtár szerepét és kötelezettségét to
vábbra is hangsúlyozták. Ezért a könyvtár korábbi 
hivatásának teljesítése -  ha csökkent is -  1991-ig 
(az Országgyűlés és könyvtára közötti kapcsola
tok helyreállításáig) soha sem szűnt meg.

A Ház könyvtára nem sokáig tudott ellenállni 
a külső olvasók ostromának. Az 1909-ben el
fogadott könyvtári ügyrend már lehetővé teszi 
számukra a könyvtár használatát. A 20-as évek
ben tovább nőtt a külső használók érdeklődése, s 
1934-től 20 férőhelyes olvasótermet is biztosítot
tak számukra.

A nyilvánossá válás a korábbi olvasói korláto
zásokat eltörölte. A könyvtár gazdag társadalom- 
tudományi állománya, a jelentős propaganda, az
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olvasóhelyek kibővítése, valamint a közművelő
dési funkció fejlesztése miatt a látogatók száma 
megsokszorozódott.

A tudományos kutatók mellett, akik a haszná
lói forgalom kb. egynegyedét-egyharmadát tették 
ki, igen jelentős volt az egyetemi és főiskolai hall
gatók aránya. Ők napjainkban is az olvasótábor 
több mint felét alkotják.

A könyvtár használatának két fő formája volt: 
a helybenolvasás és a kölcsönzés. Az intézmény 
-  az alapszolgáltatásokon kívül — esetenként kép
viselőknek, felsőházi tagoknak, magas állami hi
vatalnokoknak, minisztereknek adatokat keresett 
és szolgáltatott telefonon, szóban és írásban. 
Különböző témákra vonatkozó bibliográfiai össze
állításokat is készített.

A nyilvánossá válás (1952) után a képviselők 
tájékoztatása érdekében

♦ folytatta a jogi, történelmi, politikai és gaz
dasági tájékoztatás alapjául szolgáló ma
gyar és külföldi könyvek és időszaki kiad
ványok gyűjtését.

♦ beszerzi a képviselői munkát segítő kül
földi parlamenti kiadványokat.

♦ változatlanul gyűjti az országgyűlési anya
gokat.

♦ különgyűjteményeiyel gazdagítja az állo
mányt.

♦ 1975-tól a képviselők 5 évre (megválasz
tásuk idejére) szóló kutatójegyet kaptak. 
A könyvtár a dokumentumairól, szolgálta
tásairól tájékoztatást ad számukra.

♦ A törvényelőkészítési munkálatokat anyag- 
gyűjtéssel, bibliográfiák összeállításával 
támogatja.

1975-től az Országgyűlési Könyvtár országos 
jogi és politikai szakközpont lett. A technikai fej
lesztés, a személyi feltételek javítása elősegítette 
a politikai és jogi tájékoztatás fejlődését, amely a 
képviselőknek nyújtott szolgáltatás feltételeit is 
javította.

A nyilvánossá válást követően a nagyközön
ség számára először a helybenhasználati lehető
ségek fejlesztésére (olvasótermi átalakítások, a 
befogadóképesség növelése, katalógusbővítés, 
raktárköltöztetés stb.). fordítottak jelentős ener
giákat. Idővel azonban a könyvtár az olvasók ér
dekében egyéb szolgáltatásokat is bevezetett. 
Ezek közül az 1952 utáni évtizedekből az aláb
biakat emeljük ki: az 50-es és 60-as évektől 
számos -  a könyvtár főgyűjtőköreihez kapcsoló
dó -  bibliográfiát szerkesztett; a különgyűjtemé-

nyék anyagának feltárására tájékoztatókat és bib
liográfiákat jelentetett meg; a Magyarországon 
megjelent jogi témájú fordításokról katalógust ké
szített; külföldi és hazai jogszabály-katalógusokat 
állított össze; a külföldi jogi folyóiratok országos 
lelőhely-jegyzékét rendszeresen közreadta; tele
fonon, személyesen és levélben rendszeresen 
válaszolt olvasói, kutatói kérdésekre; a könyvtár
ból hiányzó gyűjtőköri műveket könyvtárközi 
kölcsönzésben bekérte az olvasók részére; az 
1950-es évek végétől könyvekből és időszaki 
kiadványokból a könyvtárt használó személyek
nek és intézményeknek másolatot készít.

1975-ben 300 külföldi politikai folyóirat doku
mentálásával megkezdődött az információk szá
mítógépes feldolgozása. 1976-ban kb. 300 külföl
di jogi folyóirat feldolgozásával megindul a külföl
di állam- és jogtudományi szakirodalom feltárása 
és szolgáltatása is. 1982-ben a könyvtár informá
ciófeldolgozó munkájában először alkalmaznak 
személyi számítógépet, majd 1989-től intenzíven 
megindul a számítógépes adatbázisok kiépítése. 
A jelentősebbek a következők:
-  A Világpolitikai Információ (VPI) adatbázis a 

legjelentősebb külföldi politikai folyóiratokból 
összegyűjtött és dokumentált világpolitikai in
formációkat 1988-tól tartalmazza.

-  A PRESSDOK sajtóadatbázis 120-150 féle 
magyar napi- és hetilap, valamint társadalom- 
tudományi folyóirat politikai, jogi, közigazgatá
si, gazdasági, történelmi, szociológiai, filozó
fiai stb. témáit naprakészen dolgozza fel.

-  A HUNDOK sajtóadatbázis a külföldi napi- és 
hetilapok magyar vonatkozású cikkeit tartal
mazza.

-  1990-ben:
♦ a könyvek és időszaki kiadványok könyv

tári katalógusa számítógépre kerül.
-  1991-től:

♦ Az olvasók beiratkozása is számítógépes 
adatbázis segítségével történik.

♦ A Magyar Távirati Iroda számítógépes 
sajtóadatbázisát a könyvtár el tudja érni.

♦ Számítógépre viszik a magyar jogi bibli
ográfiát, amely 1990-től tartalmazza a 
Magyarországon megjelent jogi témájú 
könyveket, cikkeket és tanulmányokat.

♦ Számítógépes adatbázis épül a külföldi 
állam- és jogtudományi irodalom alapján, 
amit a Magyarországon kívül megjelent 
jogtudományi folyóiratok feltárásából állí
tott össze a könyvtár.
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Jónás Károly

-  1992-ben:
♦ az intézmény új információs szolgáltatást 

fejleszt ki, amelynek segítségével a szá
mítógépes adatbázisok telefonon is elér
hetők. Ekkor érkeznek az első CD-ROM 
leolvasó számítógépek és az alábbi adat
bázisok is:
♦  JU S T IS :  az Európai Unió hatályos jog

szabályainak teljes szövegű adatbá
zisa;

♦ Index to Legal Periodicals: az angol, 
amerikai, kanadai, ausztrál jogi folyó
iratok bibliográfiai adatbázisa;

♦ PAIS: angol, német, francia, olasz, 
spanyol, portugál nyelvű társadalom- 
tudományi, parlamenti és kormányzati 
szakirodalmi adatbázis;

♦ Periodical Abstracts OnDisc: angol 
nyelvű folyóiratok adatbázisa a poli
tika, a gazdaság, a tudományok, mű
vészetek területén;

♦ Még ebben az évben a könyvtár összeál
lítja első CD lemezét, amely a PRESS- 
DOK és a HUNDOK adatbázisokat tartal
mazza. Ezeket előbb évente, később fél
évenként frissített adatokkal adja ki.

-  1993-tól:
♦ Az Országgyűlés által kifejlesztett Parla

menti Információs rendszert (PAIR) a 
Könyvtár is közvetíteni tudja.

♦ Az X.25 adatátviteli hálózathoz (IIF) kap
csolódva több magyar könyvtár adatbá

zisai is kereshetővé válnak.
♦ A könyvtár megkezdi a magyar parlamen

ti naplókból és a bizottsági jegyzőköny
vekből nyert információs adatbázis építé
sét.

♦ A közgyűjtemény újabb számítógépes 
adatbázisokkal gazdagodik: CD lemezen 
a hatályos magyar jogszabályok teljes 
szövegű adatbázisát (KOMPLEX -  CD 
JOGTÁR) vásárolja meg;

♦ Az Országos Széchényi Könyvtártól meg
kapja a külföldi folyóiratok magyarországi 
lelőhelyjegyzékét tartalmazó Nemzeti Pe
riodika Adatbázist (NPA), valamint a Ma
gyar Nemzeti Bibliográfia 15 éves számí
tógépes adatgyűjteményét (1976-1991);

♦ A Belügyminisztérium rendelkezésre bo
csátja az önkormányzati, közigazgatási 
és rendőrségi vonatkozású sajtóadatbá
zist.

-  1994-től:
♦ Számítógépes kereséssel (IIF) elérhetővé 

válik a Library of Congress könyvkataló
gusa.

♦ Megjelennek a Háttérlnformációk Doku
mentáció sorozat (HID) kötetei. Ezek a 
képviselők számára beszédírási, törvény- 
alkotási segédletként szolgálnak.

♦ A Könyvtár -  pályázati támogatással -  
CD lemezre viszi a Magyar jogi bibliog
ráfia 1990-től épített adatbázisát.

KONFERENCIA-ADATBÁZIST ad ki CD-ROM-on a Conference Database Ltd.; egyik terjesztője az Aslib 
(Association of Information Management). Az adatbázis -  mintegy 7000 forrás feldolgozása alapján -  2 

évre közli 50 „piaci szektoriban a világszerte tartandó konferenciák, szemináriumok adatait, valamint az 
üzleti élet és a termelés különféle ágaiban előadóként felkérhető szakértők jegyzékét. Kulcsszavak, 

.előadók és szervező intézmények szerint lehet benne keresni. Negyedévenként újítják fel 
( Information Management Report, 1995. szept.)
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PILAft, Jindfích: Z ákony o národních  kn ihovnách v zahran iő í 
(Národní knihovna. 5.roő. 1994. 1.no. 3-21 .p.) tanulmányát 
Futala Tibor tömörítette.

Kitekintés

Tizenhét nemzeti 
könyvtári törvény 

összehasonlító 
vizsgálata

A cseh nemzeti könyvtári törvény előkészíté
sének folyamatában az intézmény egyik munka
társa tizenhét ország (Ausztrália, Ausztria, Bulgá
ria, Dél-Afrikai Köztársaság, Észtország, Japán, 
Kanada, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Németor
szág, Olaszország, Oroszország, Svájc, Szinga
púr, Új-Zéland, USA, Wales) nemzeti könyvtári 
törvényét hasonlította össze egymással. Az an
golszász típusú törvények e mintában éppen úgy 
képviselve voltak, mint a német hatásra létrejöt
tek, illetve azok, amelyek a posztkommunista or
szágokban és a harmadik világban keletkeztek. 
Noha a vizsgált törvények formájukban és tartal
mukban meglehetősen heterogénnek látszanak, 
az adott államok jogalkotási szokásaira jellemző 
szövegezésük mögül a lényeget illetően mégis 
egyfajta egység tárul fel.

Általános rendelkezések

Az angolszász törvények ehelyütt vagy telje
sen formális bevezetővel élnek, vagy az általuk 
használt alapfogalmakról és a törvény hatályáról 
tájékoztatnak.

Más törvényekben itt találhatók az esetleges 
névváltozásra vonatkozó utalások (pl. az orosz 
törvényben), a létesítés elrendelésével kapcsola
tosak, továbbá: itt szokták meghatározni a könyv
tár rendeltesését, jogi személy voltát, jogosítvá
nyait (embléma-használat, pecsét, zászló, illetve 
vagyonjogi meghagyások), székhelyi és címada
tait, állományának mibenlétét.

Némely törvény e fejezetben utal a nemzeti 
könyvtár magasabb rendű céljára, de a legtöbb 
megelégszik a munka egyszerű meghatározásá
val (a nemzeti dokumentumtermés gyűjtése, fel
dolgozása, őrzése és hozzáférhetővé tétele).

Eseti megoldások: a törvény tartalmának „in 
nuce” közlése (pl. Észtországban), az állomány 
kulturális örökségként való meghatározása (bol
gár törvénytervezet), a könyvtár politikai függet-
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lenségének és privatizálási tilalmának kimondása 
(a posztkommunista országokban), az ingyenes 
könyvtárhasználat garantálása.

Rendelkezések a könyvtár funkcióiról

A törvények egy része a statútumokra, szer
vezeti és működési szabályzatokra hagyja a funk
cionális rendelkezések megfogalmazását. A leg
több törvény a nemzeti produkcióra vonatkozó ál
lománygyarapítás szabályait-tennivalóit közli 
ehelyütt. Parlamenti könytári funkciót is ellátó 
könyvtárak esetén a törvény a parlamenti tevé
kenységhez szükséges dokumentumok, főként 
kormányzati anyagok beszerzésének ügyében is 
rendelkezik.

Egyik-másik törvény negatív gyűjtőköri meg
határozással szolgál, azaz felsorolja azokat a do
kumentumfajtákat, amelyeket nem kell gyűjteni.

A szolgáltatásokra vonatkozó paragrafusok 
általában kimondják, hogy a nemzeti könyvtár ál
lománya kölcsönzés és helybenolvasás útján ve
hető igénybe. Egyes törvények -  az állampolgá
rok szabadságjogaira hivatkozva -  bármiféle 
használati korlátozást kizárnak, mások vagy csak 
egy használói kategóriát (pl. az országgyűlési 
képviselőkét) preferálnak, vagy pedig használati 
cél alapján vezetnek be korlátozásokat („csak 
tudományos célra” megjelöléssel).

Gyakori kötelezettség a nemzeti bibliográfia 
kiadása. Ezen felül további feladatok is adódnak, 
így: gépileg olvasható adatbázisok felhalmozása, 
együttműködés a bel- és külföldi könyvtárakkal, 
részvétel a könyvtárosképzésben és -továbbkép
zésben, bibliográfiai és referensz szolgáltatások 
támogatása és koordinálása, könyvtártudományi 
kutatások végzése és eredményeinek publikálá
sa, (néhol) közreműködés az „országos könyvtár- 
politika” kialakításában.

Ugyancsak majdnem általános törvényi köve
telmény, hogy a nemzeti könyvtárak országos 
könyvtárközi kölcsönzési, illetve kiadványcsere 
központként működjenek, valamint hogy korszerű 
technikát és technológiát alkalmazzanak.

Némely törvény egyes meghagyásainak jobb 
helye volna az igazgatási-irányítási fejezetben 
(pl. a „nemzeti könyvtáros” jogköre, a könyvtári 
vagyon kezelése stb.)

Könyvtárigazgatási-irányítási rendelkezések

Míg a könyvtárigazgatási-irányítási paragra
fusok elveiket illetően meglehetősen azonosak, 
addig eljárási-ügyviteli dolgokban nagyok a köz
tük lévő különbségek. Mindenesetre különösen 
gondos kidolgozás jellemző rájuk, ami arra utal, 
hogy a jogalkotók jól tudják: nem utolsósorban 
egyértelműségüktől függ a könyvtár további fejlő
dése. A törvények többsége főként az igazgatás- 
ban-irányításban résztvevő alanyok kompeten
ciáját igyekszik elvszerűen és világosan megha
tározni.

Az igazgatásban-irányításban megkövetelt 
feladatmegosztás az „egy személy hatalmát” , a 
„titokzatos személytelenség eluralkodását” kíván
ja lehetetlenné tenni, ami, együtt jár a kinevezési
felmentési jogkörök, az igazgatótanácsnak, irá
nyító választmánynak nevezett grémiumokkal 
kapcsolatos létesítési, eljárási, döntési stb. sza
bályok már-már szőrszálhasogatóan aprólékos 
megfogalmazásával.

Közös törekvés az is, hogy a grémiumok stra
tégiai döntései elváljanak e döntések mindennapi 
végrehajtásától, azaz a könyvtár (főigazgatójá
nak taktikai cselekvéseitől. E viszony „beszabá
lyozása” korántsem egyszerű dolog. A könyvtár 
(fő)igazgatója -  a „nemzeti könyvtáros” -  eseten
ként kiterjedt önálló jogosítványokkal rendelkezik, 
más esetekben viszont csak az irányító grémium 
elhatározásainak puszta végrehajtója, aki vagy 
tanácskozási jogú tagja a grémiumnak vagy az 
se, s így ülésein legfeljebb „rangtalanul” vehet 
részt.

A nemzeti könyvtárak kivétel nélkül állami in
tézmények, létük és működésük nem függhet 
egy-egy ország pillanatnyi gazdasági helyzetétől 
vagy politikai rendszerétől. Magánszemélyek és 
alapítványok nemzeti könyvtári fenntartóként szó
ba sem jöhetnek. A nemzeti könyvtárakat az álla
mi költségvetésből kell dotálni, minthogy a nem
zeti kulturális örökség megóvásának legfonto
sabb intézményei között van a helyük. (Kiegészí
tő dotációkat máshonnan is elfogadhatnak.)

Ennek megfelelően gyakorta közvetlenül az 
államnak vannak alárendelve, miközben az állam 
szerepében esetenként állhat a parlament, a kor
mány és egy-egy miniszter is, de általában nem 
minisztérium. A nemzeti könyvtárak politikai füg
getlenségét és mindenféle hozzájuk nem illő 
funkciókkal való megterhelésének kizárását való
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színűleg azok a megoldások garantálják a leg
inkább, ha felettük a „valós hatalmat” a törvény az 
igazgató tanácsok feladatkörében helyezi el.

Az egyes törvények konkrét megoldásai:

Japánban a közös nemzeti és parlamenti 
könyvtárat koordinációs választmány irányítja, 
amelyben a parlament, a legfelső bíróság és a 
kormány képviselteti magát. Fölötte a két parla
menti kamara állandó bizottságainak tagjaiból ál
ló közös bizottság áll. A munka viteléért a fő- 
könyvtáros felel (őt a két parlamenti kamara elnö
ke nevezi ki). Miniszteri rangja van, s mint ilyen a 
két kamara elnökének számol be a könyvtár hely
zetéről, terveiről.

A Kongresszusi Könyvtárat a Kongresszus 
Könyvtári Közös Bizottsága irányítja. „Könyvtárosát” 
a Szenátus jóváhagyása alapján az elnök nevezi ki.

A British Libraiyt választmány irányítja, ame
lyet az államminiszter és (egy személy erejéig) a 
királynő nevez ki. A törvényben keretszerűen a 
választmány valamennyi jogosítványa és köteles
sége megtalálható. A részletes szabályozást kü
lön irányelvek tartalmazzák. A választmány a 
könyvtár pénzügyeit az ún. pénzügyi memoran
dum alapján intézi. Ugyanennek a dokumentum
nak figyelembe vételével a könyvtár fejlődésének 
előmozdítására -  financiális szemlélettel -  külön
féle terveket dolgoz ki. A választmány státusza: 
nyilvános autoritás.

A walesi nemzeti könyvtár irányításával kap
csolatos meghagyások a törvényben, a statútum
ban és a szervezeti irányelvekben oszlanakel. Az 
irányítási hierarchia: kormányzó testület, könyv
tári tanács, illetve annak elnöke, alelnöke és 
kincstárnoka. A vezető könyvtáros nem tagja 
egyik grémiumnak sem. A könyvtár a statútumát 
a politikai, kulturális és tudományos elit 
képviselőiből álló kormányzó testület teszi közzé, 
illetve módosítja (parlamenti jóváhagyással). A 
végrehajtó szervezet feladatait a tanács látja el. A 
törvény egyébként e grémium feladatkörét is 
részletesen jelöli ki.

Az ausztrál nemzeti könyvtár élén a tanács 
áll. Tagjai: a könyvtár főigazgatója, több parla
menti képviselő és főkormányzó által kinevezett 
személyiség. A törvény szabályozza a tanács hi
vatalban tartási idejét és eljárási ügyeit. A főigaz
gatót a főkormányzó nevezi ki, aki egyszersmind

a tanács ügyvivő tisztviselője és a konkrét könyv
tárigazgató. A törvényben -  részletesebb kifejtés 
nélkül -  szerepel egyfajta miniszteri felügyelet is. 
A törvény érdekessége: a főkormányzó bírságot 
vethet ki a törvény megsértésének eseteiben.

A Dél-Afrikai Köztársaság törvényileg mindkét 
nemzeti könyvtárát a kormánynak, ezen belül a 
kulturális miniszternek rendeli alá, aki felhatalma
zásai alapján a nemzeti könyvtárak funkcióit akár 
ki is bővítheti, továbbá szabályozhatja a könyv
tárak bérleti, elidegenítési, vagyonmozgási és fi
nanciális kölcsönügyleteit. Ő nevezi ki a két 
könyvtár 7-7 tagú választmányát gyakorlati ügyin
téző feladatkörre. Problematikus esetben a közös 
tanácsadó választmány próbál közbelépni.

A kanadai nemzeti könyvtárban az elnöki és 
az irányítási-felügyeleti funkciókat az államtanács 
minisztere gyakorolja, akit e feladatra -  helyette
sével, a „nemzeti könyvtárossal” együtt -  a főkor
mányzó nevez ki. A törvény az imént említettek jo
gosítványait és feladatkörét is meghatározza. 
Ugyancsak a főkormányzó hívja életre (tanács
adói jogosítvánnyal) a nemzeti könyvtár választ
mányát, amelynek tagja a „nemzeti könyvtáros” 
is. A „nemzeti könyvtáros” tevékenységéért a mi
niszternek felelős, aki az ő jelentését azután a 
parlamentben terjeszti elő.

Az új-zélandi törvény az irányítási jogosítvá
nyokat a miniszter (ő felel a törvény végrehajtásá
ért), az igazgató tanács és a „nemzeti könyvtáros” 
között osztja el. A miniszter határozza meg (a ta
nács nézeteinek figyelembe vételével) a könyvtár 
működési rendjét. A tanácsot a miniszter javasla
ta alapján a főkormányzó nevezi ki. Feladatai ál
talában tanácsadóiak, de néhány operatív fel
adattal is meg van bízva. Mint testület vagyonra 
tehet szert. Státusza: helyi autoritás. Ő készíti el a 
miniszter számára a könyvtár éves jelentéseit, 
hogy azokat a címzett a parlament elé terjessze.

A szingapúrí nemzeti könyvtár igazgatóját és 
munkatársait az elnök nevezi ki. A könyvtárat vá
lasztmány segíti munkájában. A törvény ezen fe
lül meghatározza a felügyelő miniszter közbelé
pési lehetőségeit.

Az osztrák nemzeti könyvtári törvény a tudo
mányos kutatás szervezéséről szóló törvény ré
sze. Meghatározása: állami (szövetségi) intéz
mény. Feladatai keretszerűen nyernek meghatá
rozást a törvnyben. A könyvtár statútumát a szö
vetségi tudományos és kutatási miniszter adja ki, 
aki mellett nemzeti könyvtári tudományos tanács 
működik -  tanácsadói feladatkörrel.
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A német nemzeti könyvtári törvény szabályo
zásának tárgyát nyilvános szövetségi intézmény
ként definiálja. Az irányításban az igazgatóta
nács, a főigazgató, valamint a Deutsche Biblio
thek és a Német Zenearchívum tanácsaadó 
választmánya vesz részt. Az irányítás vezérlő do
kumentuma a statútum, amelyet az igazgatóta
nács hagy jóvá. A könyvtár legmagasabb rangú 
képviselője az igazgatótanács elnöke. A főigaz
gató is neki van alárendelve. A tanácsadó vá
lasztmányt az igazgatótanács elnöke nevezi ki, a 
főigazgatót és helyetteseit a köztársasági elnök. 
A munkatársak szövetségi tisztviselők.

A svájci nemzeti könyvtár irányító szerve a 
szövetségi tanács (a kormány), amely kinevezi a 
könyvtár tanácsadó szervét, a kilenc tagból álló 
bizottságot, amely tanácsadó, javaslattevő szere
pén kívül előzetesen könyvtárügyi döntéseket is 
véleményez.

A liechtensteini nemzeti könyvtár közjogi ala
pítvány. Szervei: alapítványi tanács, könyvtári bi
zottság, könyvtáros. A statútumban gyakorlatilag 
minden megtalálható, ami fontos a könyvtár mű
ködése szempontjából. A tanács inkább a „minő
sített” ügyekben illetékes, a bizottság pedig a 
praktikusakban. Mindkét testület élén a könyv
táros áll. Az alapítványt a kormány felügyeli (költ
ségvetés és beszámoló jóváhagyása).

Az észt nemzeti könyvtárat a főigazgató irá
nyítja, akit a legfelső tanács elnöksége nevez ki. 
Ugyancsak az elnökség alakítja ki a nemzeti 
könyvtári tanácsot a parlament képviselőiből, il
letve a kulturális és tudományos élet jeles szemé
lyiségeiből. A tanács meghatározza a könyvtári 
munka alapvető irányait, ellenőrzi az elhatározá
sok végrehajtását. Az irányítás további dokumen
tuma a statútum és egy sor más irányelv. A statú
tumot a tanács hagyja jóvá. Ennek ugyan tagja, 
de nem elnöke a főigazgató.

Az orosz nemzeti könyvtár a kulturális és tu
risztikai minisztériumnak van alárendelve, ám te
vékenysége és fejlesztése felől önmaga dönt. A 
könyvtárat vezető-irányító igazgatót a kormány 
nevezi ki, illetve hívja vissza. Munkájának segíté
sére a törvény tudományos tanácsot rendszere
sít. Meghagyásai szerint más tanácsadó szervek 
létrehozása is lehetséges (pl. az olvasók taná
csáé). A tevékenység ellenőrzése és revíziója az 
általános jogszabályok alkalmazásával történik.

A bolgár törvénytervezetben könyvtári elnök
ség, igazgatótanács és tudományos tanács sze
repel. Az elnökség hivatott a könyvtár tevékeny

ségének irányítására. Megválasztása nemzet- 
gyűlési feladat. A könyvtárat az elnökség elnöke 
vezeti és képviseli. Az igazgatótanács az elnök
ségi elnökből és elnökhelyettesből, az ügyvezető 
igazgatóból, a kollektíva vezetőiből és képviselői
ből áll. A tanács osztja el a könyvtár rendelkezé
sére bocsátott financiális eszközöket, és igazga
tás iig  irányítja a könyvtárat. Ha valamely ügyben 
a tanács nem tud dűlőre jutni, megoldása végett 
az elnökséghez fordul.

Rendelkezések a nemzeti könyvtár finanszf 
rozásáró!

Az angolszász törvények különös előszere
tettel szabályozzák a könyvtár finanszírozásának 
kérdéseit. Más törvények inkább az egyébként 
hatályos finanszírozási jogszabályok érvényessé
gét terjesztik ki a nemzeti könyvtárra.

E törvényi fejezetben találjuk általában azokat 
a paragrafusokat, amelyek a bevételi források, a 
financiális ügyekben illetékes személyek, kifizeté
si korlátozások, a tervezés és beszámolás, az el
lenőrzés kérdéseiben foglalnak állást.

A költségvetés és a beszámoló jóváhagyásá
ra általában, illetve kormányközvetítés esetén: 
végső instanciaként a parlament az illetékes.

A könyvtár költségvetése gyakorta önálló ro
vata az állami költségvetésnek. Fontos szerepet 
játszik rendeltetésszerű felhasználásában a 
könyvtár kincstárnoka.

A törvény a könyvtárak számára gyakorta biz
tosít lehetőséget saját alapok képzésére is, pl. a 
fizetett szolgáltatásokért beszedett összegekből. 
(N.B.: előfordulnak olyan törvények is, amelyek 
kifejezetten tiltják a fizetett szolgáltatásokat.)

További kedvezmények: a könyvtár felmenté
se az adók és illetékek fizetése alól, az éppen 
nem szükséges pénzeszközök befektetésének 
engedélyezése.

E fejezetben kerülnek szabályozásra a va
gyonnal való rendelkezés és vagyonnal bírás 
elvei és gyakorlati módozatai. A számvitelt a nem
zeti könyvtáraknak általában az általános előírá
sok betartásával kell végezniük.

Az osztrák törvény külön-külön számítja a fel
sőoktatási és egyéb „fogyasztás” díjait. Az előb
bieket az egyetemi törvény előírásainak megfele
lően kell elszámolni, az utóbbiakkal pedig a meg
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rendelőket megterhelni. Vannak a törvényben ál
lományvédelmi és kártérítési paragrafusok is.

A német törvény a nemzeti könyvtári gazdál
kodás vonatkozásában a szövetségi intézmé
nyekre érvényes előírások betartását kívánja 
meg. Meghatározza a költségvetési és beszámo
lói elvárásokat. A felelősséget az igazgatótanács 
viseli. Jóváhagyó szerv az illetékes minisztérium.

A svájci törvény a fizetett szolgáltatásokból 
lehetővé teszi bizonyos alapok képzését. A 
könyvtár más könyvtárak számára financiális se
gítséget is nyújthat.

A liechtensteini törvény állami, községi, jogi 
és fizikai személyi juttatásokat, ajándék- és ha
gyatékelfogadást tesz a nemzeti könyvtár számá
ra lehetővé. A költségvetést és az éves beszámo
lót a kormány, végső soron a parlament hagyja 
jóvá.

Az észt törvény szerint a nemzeti könyvtár 
működését a költségvetés biztosítja. Ezt a parla
ment hagyja jóvá. A más forrásból származó 
bevételek nem alterálhatják a költségvetés alaku
lását. Lehetőség van térítési díjak szedésére, kü
lönböző pénzalapok képzésére, tulajdonosi jogok 
gyakorlására, kölcsönök felvételére, ingatlanok 
bérbeadására és -vételére.

Az oroszok a nemzeti könyvtár működését 
költségvetésből biztosítják. A könyvtár normális 
és valutáris számvitellel dolgozik. Az ajándéko
kat, hagyatékokat és juttatásokat „költségvetésen 
kívüli alapok” képzésére használhatja fel. A 
könyvtár „külgazdasági tevékenységet” is űzhet. 
Az ellenőrzést illetően is az általános szabályok 
érvényesek.

A bolgár tervezet szerint a költségvetést elő
ször a könyvtári elnökség, majd a nemzetgyűlés 
hagyja jóvá. A nemzeti könyvtárnak semmiféle ál
lami és helyi adót, vámot és illetéket nem kell fi
zetnie.

A British Library pénzügyeinek intézését a 
már említett memorandum szabályozza. A finan
ciális kereteket a könyvtár számára a Művészeti 
és Könyvtári Hivatal biztosítja a jóváhagyott költ
ségvetésből. Egyébként a financiális ügyvitel, ter
vezés és beszámolás valamennyi kérdése apró
lékosan ki van dolgozva. Az éves tervezéseken 
kívül a memorandum ötéves tervezést is megkö
vetel, továbbá olyan terveket, amelyek a megha
tározott összegeken felüli beruházásokat tartal
mazzák.

Walesben a financiális ügyek irányítója a 
könyvtár tanácsa. Joga van diszponálni a könyv

tárfinanciális eszközeivel és vagyonával. Ajándé
kokat és hagyatékokat is elfogadhat. A statútum a 
kincstárnok feladatait külön is részletezi, és intéz
kedik a pénzügyi beszámoló elkészítésének mód
ja felől. Ellenőrzési jogkörrel a főkormányzó és az 
állam főrevizora rendelkezik.

Az ausztrál törvény a nemzeti könyvtárat va
gyonszerzésre és vagyontartásra jogosítja fel, le
hetővé teszi számára, hogy ajándékokat és ha
gyatékokat fogadjon el, ám a működés fő „hajtó
anyaga” a parlament jóváhagyta költségvetés. A 
könyvtár csak meghatározott összegek erejéig 
„költekezhet szabadon”, azokon túli kiadásokhoz 
kérnie kell az illetékes miniszter engedélyét. Az 
adott pillanatban nem szükséges financiális esz
közeit a könyvtár befektetheti. Adót nem kell fizet
nie.

A Dél-Afrikai Köztársaságban a nemzeti 
könyvtárak pénzügyi forrásai a következők: a par
lament által jóváhagyott keretek, a könyvtáraknak 
nyújtott hitelek, használati díjak, ajándékok és 
egyéb források. A könyvtáraknak tilos más célra 
költeniük pénzüket, mint amire azt megkapták. 
Tilos továbbá a könyvtári vagyon bárminemű 
„mozgatása” az illetékes miniszter és a pénzügy- 
miniszter előzetes engedélye nélkül. Egyébként 
az egész gazdálkodás gondosan körül van bás
tyázva különféle paragrafusokkal. Az illetékes mi
niszter bírságot szabhat ki a törvény megsértőivel 
szemben.

A kanadai törvény elrendeli, hogy a nemzeti 
könyvtár minden ajándékból, hagyatékból szár
mazó bevételét -  külön számlán -  a „kanadai ál
lam számlái között” regisztrálja. Parlamenti jóvá
hagyással az itt felgyülemlett összegekét a tör
vény végrehajtásának céljából a könyvtár fel
használhatja. A „nemzeti könyvtáros” készíti el a 
miniszter számára az éves jelentést, aki azt a par
lamenthez továbbítja.

Az új-zélandi törvény igen részletesen szabá- 
lyoza a könyvtár igazgatótanácsának gazdálko
dásijogkörét. Lehetővé teszi, hogy a könyvtárnak 
vagyona legyen, és diszponáljon vele, továbbá 
megengedi az éppen nem szükséges financiális 
eszközök befektetését. Meghatározza azokat a 
személyeket, akik a könyvtár gazdálkodásában il
letékesek, s előírja, hogy az igazgatótanács az ál
lami revízió számára milyen jelentési-beszámolá
si kötelezettségeknek tartozik eleget tenni. A 
könyvtár nem fizet föld- és kereseti adót.

A szingapúri törvény a könyvtárat a konszolo- 
dációs alap eszközeiből finanszíroztatja. A gaz
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dálkodásért a választmány felel. A törvény tiltja a 
használati térítések szedését.

A japán nemzeti könyvtár költségvetése a 
parlament költségvetéséhez kapcsolódik. A költ
ségvetést a főkönyvtáros készíti el és terjeszti fel 
jóváhagyásra a parlament állandó bizottságai
nak, illetve a két kamara elnökének. A gazdasági 
ügyekben széles körű illetékességgel rendelkező 
személy a kincstárnok. A könyvtár a közös parla
menti bizottság jóváhagyásával pénzbeli ajándé
kokat fogadhat el a könyvtár működésével kap
csolatos fizetési kötelezettségek abszolválása ér
dekében.

Olaszországban a nemzeti könyvtári választ
mány igazgatja azokat a forrásokat, amelyeket a 
kulturális miniszter az előzetes költségvetés jóvá
hagyásával az intézménynek juttat. Ugyancsak a 
választmány készíti el az éves beszámolót a kul
turális minisztériumi ellenőrző szerv, illetve az ál
lami ellenőrzés számára. A törvényben megtalál
hatók a választmány által betartandó gazdálko
dási szabályok is. Sok kérdésben más -  általá
nos -  gazdálkodási szabályok érvényesek.

A Kongresszusi Könyvtár gazdálkodása a 
legkülönbözőbb jogi „erejű” előírások bonyolult 
rendszeréhez tartja magát. Ezek szövegében 
részletező kifejtést nyernek a pénzügyi művele
tek, az ellenőrzési mechanizmusok, jogosítvá
nyok és felelősségek.

Rendelkezések a nemzeti könyvtárak munka 
társairól

A nemzeti könyvtárak munkatársairól szóló 
paragrafusok rendszerint csak a „top manage
ment” , a felső vezetők jogállását határozzák meg. 
így a legkülönfélébb irányító választmányok és 
igazgatótanácsok összetételét, tagjaik fizetését, 
hivatalban tartásuk időtartamát stb. Sok törvény 
igen aprólékosan jelöli ki a vezető könyvtáros 
(„nemzeti könyvtáros”, igazgató, főigazgató) és 
helyettesei jogállását: jogosítványait és kötele
zettségeit. A nemzeti könyvtár vezetésének-irá- 
nyításának ezeket az imént említett résztvevőit 
különféle állami szervek: parlamenti bizottságok, 
kormánytagok, kormányok és igazgatótanácsok 
nevezhetik ki.

A „top management” politikai függetlenségé
nek, kiválasztása elvszerűségének biztosítása 
érdekében a törvények általában igen körültekin

tően szabályozzák a vele kapcsolatos valamennyi 
kérdést. Ezzel szemben a nemzeti könyvtárak 
többi munkatársával vagy nem foglalkoznak, 
vagy az állami alkalmazottak között keresnek he
lyet e kategória számára.

Az osztrák törvény a munkatársakról semmi 
közelebbit nem határoz meg, jogállásuk valószí
nűleg az egyetemi törvényből vagy az állami al
kalmazottakra vonatkozó rendelkezésekből kö
vetkezik.

A német nemzeti könyvtár munkatársainak 
jogállását ugyancsak az állami alkalmazottakra 
vonatkozó előírások rögzítik. Ezeknek értelmé
ben köztisztviselők. A főigazgatót és helyetteseit 
a szövetségi elnök nevezi ki. A többi munkatárs 
kinevezésében az igazgatótanács elnöke illeté
kes.

A svájci törvény megemlékezik arról, hogy a 
munkatársak egyes kategóriáinak munkaviszo
nyát illetően az igazgatónak kell rendelkeznie az 
igazgatótanács egyetértésével.

A liechtensteini nemzeti könyvtár munkatár
sainak jogállása minden valószínűség szerint a 
könyvtár közalapítványi státuszából vezethető le. 
A könyvtárigazgató „állami levéltárosi” rangot vi
sel.

Az észt törvény mindössze az igazgató kine
vezésével és visszahívásával foglalkozik, ami a 
legfelső tanács elnökségének tiszte.

Az orosz törvény szintén az igazgató jogállá
sát szabályozza. Eszerint a kormány nevezi ki és 
hívja vissza. A könyvtár többi munkatársát az 
igazgató veszi fel, helyezi át és bocsátja el.

A bolgár törvénytervezet azt kívánja, hogy az
igazgatót pályázati alapon a könyvtár elnöksége 
válassza ki. Az osztályvezetők kinevezése ugyan
csak elnökségi hatáskör legyen.

A British Library választmányába történő ki
választás feltételei a törvényben részletesen le 
vannak fektetve. A törvényhez készült irányelvek 
fizetésüket és nyugdíjukat stb. is megszabják. A 
választmány, amennyiben az elvárásokat kielégí
tik, adminisztratív munkatársakat vehet fel.

A walesi törvény rögzíti a könyvtári tanács és 
a könyvtárigazgató jogállását. Ez utóbbit a tanács 
nevezi ki. A statútum meghatározza a könyvtár el
nökének, elnökhelyettesének, kincstárnokának 
és más „officials” rangú munkatársainak tenniva
lóit és kötelmeit.

Az ausztrál törvény részletesen szabályozza 
a nemzeti könyvtári tanács működési feltételeit, 
tagjainak bérezését és jutalmazását. A főigazga
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tót a főkormányzó nevezi ki. A törvény értelmé
ben a könyvtár munkatársai állami alkalmazottak, 
köztisztviselők. A törvényszövegben sok utalás 
van általános munkaügyi jogszabályok érvényes
ségére.

A Dél-Afrikai Köztársaságban a törvény a 
nemzeti könyvtárak választmányát bízza meg a 
tisztviselők és alkalmazottak megválasztásával 
és kinevezésével. Meghatározza a munkatársak 
bérét és jutalmait is. A tisztviselőket csak egyetér
tésükkel, illetve beleegyezésükkel helyezheti át 
időlegesen a választmány. A törvényben megfo
galmazódik az állami alkalmazottak nemzeti 
könyvtári elhelyezésének feltételrendszere is.

A kanadai „nemzeti könyvtárost” a főkor
mányzó nevezi ki -  miniszterhelyettesi rangban. 
Esetenként az igazgatóhelyettes kinevezése is 
főkormányzói hatáskör lehet. A törvény apróléko
san határozza meg a könyvtári választmány mun
kaügyi tennivalóit.

Az új-zélandi törvény a „nemzeti könyvtáros” 
funkcióival, jogkörével, az igazgatótanáccsal és 
jogkörével egyaránt részletekbe menően foglal
kozik. A szervezeti kérdéseket és procedúrákat 
ugyancsak meghatározza.

A szingapúri törvény a könyvtár igazgatójá
nak és munkatársainak kinevezését elnöki hatás
körbe utalja. A munkatársak „public-servants” ka
tegóriában foglalnak helyet.

A japán törvény szerint a főkönyvtárost (mi
niszteri rangban) a parlament elnöke nevezi ki. A 
törvényben igen részletes kinevezési-elbocsátási 
szabályok találhatók a munkatársakra vonatkozó

an. Az „officials” rangú könyvtári tisztviselők nem 
lehetnek a parlament tagjai, és nem tölthetnek be 
tisztséget a végrehajtó és igazságszolgáltató ha
talomban sem. Nem kvalifikált alkalmazottat csak 
ideiglenesen szabad felvenni, s csak addig, amíg 
nem ákad szakképzett személy az adott státusz
ra.

A kongresszusi könyvtári törvény tartalmazza 
a „kongresszusi könyvtáros” iránti követelménye
ket. Meghatározza bérezését. Rendelkezik he
lyettesről is. Az alkalmazottak bérezése „tól-ig” 
rendszerű.

Kiegészítő rendelkezések

Számos olyan törvény fordul elő, amelynek 
bizonyos rendelkezései nem illeszthetők az imént 
bemutatott kategóriákhoz. Ezek általában csak 
egy-egy törvényben találhatók meg, és legtöbb
ször deklaratívak, illetve kuriózum számba men
nek.

Meg kell ezzel szemben emlékezni arról, 
hogy a kiegészítő rendelkezések között több he
lyütt a köteles példányok szolgáltatásával kap
csolatos szabályok nyernek megfogalmazást. E 
tekintetben a megvizsgált 17 törvény közül kilenc 
bizonyult pozitívnak.

A kongresszusi könyvtári törvényben jelentős 
számban szerepelnek a szerzői joggal kapcsola
tos rendelkezések.

CENTENÁRIUMI FID EMLÉKÉRMET alapított a FID, amely 1995-ben ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját (1895-ben alakult meg elődszervezete, az Institut International de Bibliographie). Az 

ezüstérem első példányát 1994 őszén, a tokiói FID kongresszuson nyújtották át a vendéglátó ország 
képviselőjének, Akisino hercegnek. Az 1994-96 közötti jubileumi időszakban megkapja az emlékérmet a 

FID valamennyi tiszteletbeli tagja, valamint más, e szakterületen kitűnt személyiségek.
(iFID press release, 1995. szept.)
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Az Európai Közösség OPAC netw ork in  Europe. P ro ject 
ONE: Taking a fu rthe r step tow ards a Europe-w ide in fo rm a
tion ne tw ork  (1995.) c. programját Drótos László fordította.

OPAC hálózat 
Európában: a ONE 

program

Újabb lépés egy európai szintű 
információs hálózat 
megteremtése felé

A ONE (OPAC Network in Europe) egy olyan 
fontos új kezdeményezés, mely egyrészt meg
könnyíti majd a könyvtárak használóinak az on
line olvasói katalógusokhoz, az OPAC-okhoz 
(Online Public Access Catalogue) és a nemzeti 
online katalógusokhoz való hozzáférést, más
részt ösztönzi és segíti az európai könyvtárak kö
zötti együttműködést.

A ONE programban 8 európai ország 15 
szervezete és intézménye vesz részt. A program 
1995. január 30-án indult és 30 hónapig tart. A tel
jes költségvetése 2.4 millió ECU, melynek finan
szírozása az Európai Unió könyvtári programja 
keretében történik.

A résztvevők többségénél régi hagyománya 
van a könyvtári szolgáltatások osztott (vagyis há
lózatos) környezetben való üzemeltetésének. Né
hány helyen már működnek Z39.50 és/vagy SR 
szabványokon alapuló rendszerek. A program ke
retében nem szándékoznak teljesen új szoftver- 
fejlesztésekbe kezdeni, hanem a már rendelke
zésre álló programrendszerekre kell majd épít
kezni.

Készülnek majd olyan új, segítő rendszerek, 
melyek megkönnyítik a felhasználók számára, 
hogy az illető országból elérjék egy másik ország 
online katalógusait. Kialakításra kerülnek olyan, 
„belépési pontot” kínáló szoftverek, amelyek le
hetővé teszik, hogy a felhasználó egyetlen gépbe 
bejelentkezve elérhesse bármelyik résztvevő 
könyvtár OPAC szolgáltatását. A program kereté

ben készülő alkalmazások nemzetközi szabvá
nyokra épülnek és eredményeként professzioná
lis minőségű szoftverek jönnek majd létre, melye
ket bárki számára hozzáférhetően közzétesznek 
a nyilvános archívumokban, hogy ezzel is bátorít
sák az európai könyvtárak együttműködését. A 
ONE program eredményeit egy kísérleti szolgál
tatásban fogják először felhasználni, mely a 
résztvevők katalógusaira épül, és a tesztelésbe 
Európa különböző részeiről széles felhasználói 
kört vonnak be.

A program alapjául szolgáló szabványok az 
SR/Z39.50 protokollok. Ezek lehetővé teszik, 
hogy a használók a hálózaton keresztül egymás
tól nagyon különböző számítógépes rendszerek
ben is tudjanak keresni. Az SR/Z39.50 megoldást 
kínál az egyre sokasodó, de eltérő kezelőfelülettel 
rendelkező könyvtári katalógusok problémájára, és 
a használók számára jelentősen megkönnyítheti 
az OPAC-ok használatát. A ONE keretében ké
szülő szoftverek megoldják majd a különböző re
kordformátumokból és karakterkészletekből szár
mazó gondokat is, melyek jelenleg megnehezítik 
a sima átjárást a különböző adatbázisok között. 
Ezenkívül a ONE program az SR/Z39.50 szabvá
nyok továbbfejlesztéséhez és finomításához is 
hozzá fog járulni.

A résztvevők és a programban vállalt szere
pük

A ONE programnak 15 intézményi résztvevő
je van. Ezek közül 9 teljes jogú, 6 pedig társult 
partner. A teljes jogú partnereknél folyik a szoftver 
kifejlesztése és kipróbálása. A teljes jogú partne
rek a kísérleti szolgáltatásban is részt vesznek 
majd.

A társult tagok két csoportra oszthatók. Az el
sőbe azok az intézmények tartoznak, amelyek or
szágos szintű könyvtári rendszereket fejlesztenek 
vagy üzemeltetnek (BIBSYS, Pica, UBO). Ezek a 
partnerek szintén részt vesznek a szoftver kifej
lesztésében és tesztelésében -  a teljes jogú ta
gokkal egyenlő jogosultságokkal.
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A másik csoport olyan könyvtárakból áll, me
lyek hozzáférést nyújtanak a saját rendszerükhöz 
(LB, LMJ, NM). Ezek a tagok a közösen fejlesztett 
szoftver tesztelő helyei lesznek majd.

A társult tagok is részt vesznek majd a kísér
leti szolgáltatásban.

Szolgáltatási célok 
Technikai célok 
Kutatási célok 
Szabványosítási célok

Az együttműködő partnerek:

BIBSYS (Noivégia) BIBSYS Norway (az NB-hez társulva)
BRODD (Norvégia) Oslo College -  Könyvtártani, informatikai, tanszék -

a BRODD szervezeti egysége
BL (Nagy-Britannia) British Library
DBC (Dánia) Danish Library Centre
DDB (Németország) Die Deutsche Bibliothek
JR : (Ausztria) Joanneum Research
LB (Ausztria) Die Steiermärkische Landesbibliothek (a JR-hez társulva)
LIBRIS (Svédország) Royal Library of Sweden, LIBRIS Osztály
LMJ (Ausztria) Steiermärkische Landesmuseum Joanneum (a JR-hez társulva)
NB (Norvégia) National Library of Norway
NM (Dánia) Danish National Museum, The Library (a SIL-hez társulva)
Pica (Hollandia) Centrum voor Bibliotheekautomatisering (a DDB-hez társulva)
SIL (Nagy-Britannia) Satellite International Limited
TKAY (Finnország) Helsinki University Library-TKAY
UBO (Norvégia) University of Oslo Library (az NB-hez társulva)

Szolgáltatási célok

A program rövid összefoglalója

A ONE program Ausztria, Dánia, az Egyesült 
Királyság, Finnország, Hollandia, Németország, 
Norvégia és Svédország nemzeti könyvtári szer
vezeteinek együttműködésével folyik.

A program egyik fő célja a használók és az in
formációk közötti kapcsolat megteremtése azál
tal, hogy összekapcsoljuk a különböző könyvtári 
rendszereket egy nyílt rendszerekből álló hálóza
ton keresztül. Másik alapvető cél egy ilyen háló
zat létrehozásával a rendszerek közötti kommuni
kációt előíró nemzetközi szabványok továbbfej
lesztése.

A program célkitűzéseit négy csoportba lehet 
sorolni: *

* A résztvevő intézmények címeit és a kapcsolattartó sze
mélyek nevét tartalmazó jegyzék a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban található eredeti kéziratban olvasható.

tál üzemeltetett kata
lógusokhoz;

-  kialakul egy olyan szolgáltató infrastruktúra, 
mellyel az európai információforrásokban ker
esni lehet, s amely később kitágítható világ
méretekre az Interneten keresztül, és idővel 
tovább bővíthető úgy, hogy lehetséges legyen 
a keresés során talált publikációk online me
grendelése is;

-  meghatározhatók lesznek az európai rend
szerek kereső funkcióival szemben támasz
tott igények, különös hangsúllyal az online se
gítő és tájékoztató funkciókra;

-  minél szélesebb kört bevonva, beindul egy kí
sérleti szolgáltatás a résztvevő intézmények 
adatbázisai és használói között, s kiértékelés
re kerülnek az így szerzett tapasztalatok;

-  a kísérleti szolgáltatás eredményei alapján a 
résztvevők képessé válnak arra, hogy kiala
kítsák és kipróbálják saját stratégiájukat a 
nemzetközi szintű adatbázis-szolgáltatás te
rén.
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Technikai célok

A ONE fontosabb technikai céljai:
-  a résztvevő intézmények meglévő SR/Z39.50 

szabványú rendszereinek összekapcsolása;
-  a résztvevő intézmények meglévő SR/Z39.50 

szabványú rendszereinek továbbfejlesztése;
-  egy SR/Z39.50 kernel szoftver és egy „pár

tatlan” kliens programcsomag kifejlesztése, 
melyek a protokollokban leírt valamennyi 
szolgáltatást megvalósítják;

-  különböző hálózattípusokhoz csatolók kidol
gozása és megvalósítása, melyeken az 
SR/Z39.50 kernel futhat (a résztvevők rend
szerei eltérő csatlakozási felületeket hasz
nálnak az alacsonyabb szintű hálózati réte
geknél); egy olyan mechanizmust kell kifej
leszteni, ami át tud váltani a különböző pro
tokollok között attól függően, hogy melyik 
rendszerrel kommunikál;

-  egy tesztelési eljárásgyűjtemény definiálása 
a továbbfejlesztett ISO 10163 szabványhoz;

-  egy „eszközpark” kifejlesztése olyan felada
tokhoz, mint például a MARC rekordok át
alakítása, a karakterkészletek között kon
verzió, a CCL-RPN közötti fordítás stb.

A fontosabb technikai eredmények a követke
zők lesznek:
-  az SR/Z39.50 protokollok szolgáltatásainak 

gyakorlati megvalósítása, beleértve az alap 
szabványhoz utólag hozzáadott szolgáltatá
sokat is;

-  megbízható, jó minőségű szoftvercsomagok 
kifejlesztése a könyvtári és egyéb informá
ciós rendszerek közötti hálózati kommuniká
ció céljára;

-  egy „pártatlan belépési pont” és egy önálló
an futtatható kliens programgyűjtemény lét
rehozása, melyek a SR/Z39.50 protokollok 
valamennyi szolgáltatását tartalmazzák;

-  a különböző számítógépes platformokon és 
hálózati környezetekben megvalósított 
SR/Z39.50 alkalmazások közötti kommuni
káció megoldása;

-  az együttműködés tesztelésére alkalmas el
járásgyűjtemény a teljes SR/Z39.50 szab
ványra;

-  az ALD11 profil tesztelése (ez az SR/Z39.50 
protokoll kapcsolat-orientált üzemmódja).

A program keretében létrehozott valamennyi 
szoftver -  lehetőség szerint -  a már létező szoft
vercsomagok továbbfejlesztését szolgálja. Ezek 
a fejlesztések például a szabványokhoz való hoz
záigazítást jelenthetik.

Kutatási célok

A kutatás célja annak kiderítése, hogy a 
könyvtári rendszereken belül milyen felhasználói 
segítségek szükségesek, és annak eldöntése, 
hogy ezek a szükségletek miképpen feleltethetők 
meg az EXPLAIN protokoll szolgáltatásainak. 
Másik cél annak megvizsgálása, hogy ez az álta
lános felhasználói segítő és tájékoztató rendszer 
hogyan valósítható meg a különböző számítógé
pes környezetekben.

A program fő kutatási eredménye egy jól de
finiált EXPLAIN protokoll és egy általános fel
használói segítő és tájékoztató rendszer, mely az 
EXPLAIN protokoll szolgáltatásaira épül.

A különböző karakterkészletek problémáival 
is foglalkozni kell.

Szabványosítási célok

A program célja a szabványosítás terén az 
SR/Z39.50 szabványok fejlesztésének befolyáso
lása a résztvevők rendszerei közötti kommuniká
cióból szerzett tapasztalatok alapján, a szabvá
nyosítással foglalkozó szervezetek bevonásával.

A fő eredmény az SR/Z39.50 szabványok 
és/vagy a könyvtári rendszerek közötti kommuni
kációnál használt regisztrált változók listájának 
továbbfejlesztése lesz.

Hozzájárulások az EK Könyvtári Programjá
nak céljaihoz

A program a könyvtári akcióprogram II. sza
kaszához kíván hozzájárulni az új hálózati könyv
tári szolgáltatások kifejlesztésével úgy, hogy 
megvalósítja és kipróbálja azokat a szolgáltatáso
kat, amelyek az ISO SR/Z39.50 protokollnak egy 
viszonylag széles körben való használatához 
szükségesek.
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A program az Action Line II. program vala
mennyi speciális céljához hozzájárul majd. A leg
fontosabb kulcseredmények az alábbiak lesznek:
-  működő hálózati kapcsolatok létrehozása kü

lönböző könyvtári katalógusok között és ily 
módon ezen rendszerek használói között;

-  hozzáférés biztosítása a továbbfejlesztett 
SR/Z39.50 protokollra alapozva, nemzetközi 
hálózatokon keresztül;

-  a nemzetközi szabványok és az európai kom
munikációs profilok használatának népszerű
sítése;

-  tesztelési hely biztosítása más könyvtári 
rendszerek számára, melyek szintén az 
SR/Z39.50 protokollt vagy annak továbbfej
lesztett változatát használják.
A ONE a program általános céljához egy, az 

együttműködés tesztelésére alkalmas eljárás- 
gyűjtemény kifejlesztésével járul hozzá, mely a 
továbbfejlesztett SR/Z39.50 szabványhoz hasz
nálható.

A ONE főleg az Action Line II. program 
feladataiba illeszkedik, mivel a fő célja a teljes 
SR/Z39.50 protokoll szabvány megvalósítása és 
tesztelése, egyaránt beleértve az SR/Z39.50 Ori
gin és az SR/Z39.50 Target részeit. Mindazonál
tal azzal, hogy megvalósítja az ISO 10162 és az 
ISO 10163 szabványok kiegészítéseit, a könyv
tárak használói a program eredményeit a min
dennapi munkájukban is tudják majd hasznosíta
ni, és igya program az Action Line III. elnevezésű 
program speciális céljaihoz is hozzá tud járulni az 
alábbiakkal:
-  ezeknek a hálózati protokolloknak a haszná

latával elő lehet segíteni az új szolgáltatások 
iránti igények növekedését;

-  ezeknek a hálózati protokolloknak a haszná
latával javítani lehet a bibliográfiai informá
ciókhoz való hozzáférés színvonalán.

A program munkaterve

Két fő feladatcsoport különíthető el:
♦ a könyvtári szolgáltató gépek között egy 

európai hálózat kialakítása;
♦ a használóknak szánt segítő funkciók 

színvonalának növelése egy ilyen háló
zatnál.

Munkaterületek

A ONE program négy munkaterületre osztható:

1. Menedzselés és minőségellenőrzés 
(5 munkacsomag)

2. Használat és használhatóság 
(9 munkacsomag)

3. Szoftverfejlesztés 
(7 munkacsomag)

4. Információk és az eredmények terjesztése 
(5 munkacsomag)

Mindegyik munkaterületet egy munkaterület 
menedzser irányít, aki felelős a munkaterületéhez 
tartozó munkacsomagokért.

Az 1. munkaterület feladata a program haté
kony menedzselése és az összes végtermék mi
nőségének biztosítása.

Az 1. munkaterület munkacsomagjai a követ
kezők:

1 a WP1100
Program menedzselés és adminisztrálás 
WP1200
A „Használat és használhatóság” munkaterület me
nedzselése és adminisztrálása 
WP1300
A „Szoftverfejlesztés” munkaterület menedzselése és ad
minisztrálása 
WP1400
Az „Terjesztés...” munkaterület menedzselése és ad
minisztrálása 
WP1500
Minőségbiztosítás

A 2. munkaterület célja a tervezett szolgálta
tásokhoz és szoftverekhez kapcsolódó igények 
felmérése és ezek megtervezése.

Az együttműködés lehetőségének kipróbálá
sa is ennek a munkaterületnek a feladata.

Az 2. munkaterület munkacsomagjai a követ
kezők:

2L WP2200
A leendő szolgáltatások megtervezése 
WP230Q
SRPM kívánalmak és specifikációk 
WP2400
EXPLAIN kívánalmak és specifikációk
WP2500
API és Toolbox
WP2600
NÉP kívánalmak és specifikációk
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WP2700
Az önállóan futtatható klienshez kapcsolódó kívánalmak
és specifikációk
WP5100
Az együttműködés lehetőségének tesztelése 

WP5200
Az alkalmazások együttműködése 
WP6100
Felhasználói felület

A 3. munkaterület célja a program keretében 
készülő különböző szoftver modulok fejlesztésé
nek koordinálása és annak biztosítása, hogy 
ezek a modulok megfelelő tesztelésen menjenek 
keresztül, mielőtt beépülnének a kísérleti 
szolgáltatásba.

A 3. munkaterület munkacsomagjai a követ
kezők:

3. WP2100
Az SR szoftver értékelése 
WP3100
Az SRPM megtervezése 
WP3200
Az önálló kliens program, az általános felhasználói 
segítőrendszer és az EXPLAIN megtervezése 
WP3300
Az API és a Toolbox megtervezése 
WP4100
Az SRPM megvalósítása 
WP4200
Az önálló kliens program, az általános felhasználói 
segítőrendszer és az EXPLAIN megvalósítása 
WP4300
Az API és a Toolbox megvalósítása

A 4. munkaterület célja az információk ter
jesztővel kapcsolatos valamennyi részfeladat 
koordinálása.

A 4. munkaterület munkacsomagjai a követ
kezők:

4« WP5300
A kísérleti szolgáltatás szervezése és adminisztrálása 
WP5400
Felhasználói tesztek (kísérleti szolgáltatás)
WP7100
Terjesztés és hasznosítás 
WP8100
A javított szabványok tanulmányozása 
WP9100
Felhasználói dokumentáció

Ütemezés

A ONE program öt, műszakilag és időben jól 
elkülöníthető fázisra oszlik.

Az 1. fázis, mely 6 hónapig tart, a tanulmá
nyozás, az értékelés és az igényfelmérés idősza
ka. A vonatkozó szabványokat át kell tanulmá
nyozni. A már létező szoftverek közül az SR/Z39.50 
szabványokat használókat értékelni kell és ki kell 
választani azt, amelyik a ONE szoftver alapjául 
fog szolgálni. Meg kell határozni a ONE szoftver
rel szemben támasztott követelményeket. Egyes 
moduloknál az 1. számú verzió kívánalmait kell 
figyelembe venni, másoknál a protokoll teljes vál
tozatának kívánalmait. Egyes modulok specifiká
ciói is az 1. fázisban készülnek majd el.

A 2. fázis is 6 hónapig tart, a ONE szoftver 
első verziója megtervezésének és megvalósítá
sának időszaka.

A 3. fázis 4 hónapig tart, a ONE szoftver vég
ső verziójának igényfelmérő és specifikációs idő
szaka. A 3. fázisban indul a kísérleti szolgáltatás 
is. A használók már használhatják a ONE szoft
ver első verzióját.

A 4. fázis 6 hónapig tart, a ONE szoftver vég
ső verziója megtervezésének és kifejlesztésének 
időszaka.

Az 5. fázis 8 hónapig tart, ez a kísérleti szol
gáltatás időszaka. Ennek a fázisnak az utolsó 
szakaszát kell felhasználni a kísérleti szolgáltatás 
eredményeinek értékelésére.

A ONE szoftver számítógépes platformjai

A közös szoftverfelület és a kliens fejlesztési 
környezete először a Unix V operációs rendszer 
lesz, kiegészítve olyan BSD bővítésekkel, mint pl. 
a „socket” kezelés. Ahol csak iehet, ragaszkodni 
kell a POSIX előírásokhoz. Később az elkészült 
szoftver „átvihető” lesz majd más platformokra is, 
mint például az RS6000 AIX.

Az API és a Toolbox funkciók standard ANSI 
C kódban íródnak, hogy könnyebb legyen őket át
vinni más számítógépes környezetekbe, pl. PC- 
re. Ahol X-Window felhasználói felületek fejlesz
tésére kerül sor, ott az OSF-Motif rendszert kell 
használni, mert ez jobb hordozhatóságot biztosít, 
mint más, nem szabványos felületek.

A NÉP önállóan futtatható kliens Unix/OSF- 
Motif és PC/Microsoft Windows környezetekre 
íródik.

Sok egyéb variáció is elképzelhető a helyi 
rendszerek és a NÉP platformok területén, külö
nösen, ha az elkövetkező néhány évben várható
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különböző PC változatokra és a hozzájuk tartozó 
operációs rendszerekre gondolunk. Nem megva
lósítható a szoftver átvitele minden lehetséges 
platformra, de a lehetőségeket a jövőben a prog
ram résztvevői tovább vizsgálhatják.

A munkák sorrendje

A munkák a következő módon szerveződnek: 
elemzés -  kívánalmak -  specifikáció -  tervezés -  
megvalósítás -  kísérleti szolgáltatás.

Ez a folyamat ismétlődik majd a szoftver 
mindkét verziója esetében.

A programmal kapcsolatos munkák a már lé
tező szoftvercsomagok, a felhasználói felületek 
és a felhasználói igények elemzésével kezdőd
nek. Ezután a tervezett szolgáltatásokra és a fel
használói segítőrendszerre vonatkozó kívánal
mak meghatározása jön.

A következő lépés a megvalósításhoz szük
séges feltételek elemzése, vagyis hogy mely igé
nyeknek lehet megfelelni és melyeknek nem. 
Ezután a szoftver modulok megtervezése jön, és 
végül az egyes modulok megvalósítása (a prog
ramozás).

Miután a szoftver modulok elkészültek és 
megtörtént a tesztelésük, megindulhat a kísérleti 
szolgáltatás.

Tekintettel arra, hogy a szoftver részeinek 
többsége két szinten (1. és 2. verzióban) is elké
szül, az első verzió specifikációja, megtervezése 
és megvalósítása során szerzett tapasztalatok 
befolyásolni fogják a végső (2.) verzióval kapcso
latban támasztott kívánalmakat. Az 1. verzió 
megvalósítása után tehát ismét lesz egy „kívánal
mak és specifikációk” fázis. Ezt követi a végső 
változat megtervezése és megvalósítása.

A szoftver modulok kifejlesztése lépésekben 
történik majd, hogy minél korábbi fázisban el le
hessen kezdeni a használókkal folytatott teszte
lést. Egy korlátozott felhasználói teszt már a 3. fá
zisban megkezdődhet, míg a teljes kísérleti szol
gáltatás az 5. fázisban indul.

Az utolsó fázis utolsó részét a kísérleti szol
gáltatás tapasztalatainak értékelésére tartják 
fenn.

Függelék

A ONE program résztvevői:

Ausztria
Joanneum Research 
Steiermärkische Landesbibliothek 
Steiermärkische Landesmuseum Joanneum

Dánia
Dansk Biblioteks Center 
Nationalmuseet

Egyesült Királyság
The British Library 
Satellite international Limited

Finnország
Helsinki University Library -  TKAY

Hollandia
Pica

Németország
Die Deutsche Bibliothek

Norvégia
BIBSYS
Nasjonalbibioteket 
Universitetsbiblioteket Oslo

Svédország
LIBRIS

A ONE program koordinátora az Oslo Col
lege, a norvég BRODD egyik szervezeti egysége.
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Könyvtárosképzés az 
Egyesült Államokban

Debreczeni Zsuzsanna

A magyarországi felsőoktatás -  mint ahogyan 
az oktatás egésze -  gyökeres változáson megy 
keresztül. Az ezzel foglalkozó szakemberek nyil
vánvalóan tanulmányozzák a más országokban 
kialakult rendszereket, hogy megpróbálják a jó
nak tartott részleteket az itthoni viszonyokhoz és 
lehetőségekhez igazítani. Feltehetően egyre több 
hazai könyvtárosnak is lehetősége adódik külön
féle ösztöndíjak, alapítványok által külföldi intéz
ményeket meglátogatni és az élményeit itthoni 
kollégáival megosztani, mégsem biztos, hogy 
széles körben ismertek ezek a tapasztalatok, kü
lönösen a könyvtárosképzés terén. így talán nem 
hiábavaló egy rövid áttekintést adnom az ameri
kai szisztémáról.

New York város három egyetemén folyik je
lenleg könyvtárosképzés: mégpedig a „Pratt Uni- 
versity”-n Brooklynban, a „Queens College”-ban 
Queensben és az ugyancsak ebben a városrész
ben található „St. John’s University”-n. Ezek fel
vételi rendszerét, szervezeti felépítését és tan
anyagát áttanulmányozva adom át tapasztalatai
mat, hogy az otthoni érdeklődők képet kapjanak 
az amerikai felsőoktatás ezen ágáról.

Kit is neveznek könyvtárosnak?

A könyvtárak itthon is nagyon megoszlanak 
nagyságuk, szakirányultságuk, olvasói körük sze
rint -  így az ott dolgozók munkája is erősen spe
cializálódik ennek megfelelően. Még inkább így 
van ez Amerikában, ahol a könyvtár mint művelő

dési intézmény is óriási jelentőséggel bír, ezen kí
vül a vállalatok és cégek is számottevő gyűjtemé
nyeket tartanak fenn. Az ottani gyakorlat szerint 
könyvtárosnak csak a foglalkoztatottak egy kis 
hányadát nevezik, pontosabban azokat, akik ren
delkeznek könyvtárosi egyetemi végzettséggel, 
az MLS-szel (Master of Library Science).

Aki ennek a követelménynek eleget tesz, az 
reménnyel pályázhat meg könyvtárosi állásokat, 
s a hely jellegétől függően magasabb beosztá
sokba kerülhet, és igazán érdekes munkaterüle
teken dolgozhat. Amennyiben nincs birtokában 
ennek a diplomának, ám van felsőfokú végzettsé
ge, úgy könyvtári asszisztens ként foglalkoztatják. 
Ez sokszor hasonló jellegű munkát jelent, de sok
kal nehezebb az előrelépés. így akinek szándé
kában áll maradni, az előbb-utóbb úgyis beiratko
zik egy könyvtárosiskolába, és akkor feljebb lép
het a ranglétrán. Minden könyvtárban megtaláljuk 
az ún. könyvtári tisztviselőket vagy hivatalnoko
kat, akik intézik a kölcsönzést, karbantartják az 
állományt, helyre teszik a könyveket. Ők rendsze
rint középiskolát végeztek.

Nyilvánvalóan változik a kép attól függően is 
-  mint már említettem -, hogy milyen típusú és 
mekkora könyvtárról van szó. Egy óriási állomá
nyú könyvtárban -  mint a New York-i közkönyv
tár, a New York Public Library -  vagy egy jelentő
sebb szakkönyvtárban jobban megoszlanak a fel
adatok, sokrétűbb a személyi állomány is. Kivételt 
jelenthet egy kisebb jogi, vállalati gyűjtemény, 
ahol esetleg egy személy testesíti meg a tájékoz
tató könyvtárost, az asszisztenst, sőt a polcokon 
is ő rendezkedik, vagyis minden munkaterületen 
ő tevékenykedik. Ebben az esetben sokszor az 
adott szakterület átfogó ismerete fontosabb lehet, 
mint maga a könyvtári és információs szaktudás.

Könyvtárosképző iskolák és az „ALA”

Azok, akik hivatásuknak tekintik ezt a szak
mát, mindenképpen jól teszik, ha elvégzik a meg
felelő egyetemi szakot, vagyis az alapképzés 
után választanak egy olyan intézményt, ahol ilyen 
irányú oktatás folyik. A kiegészítő képzés kereté
ben megszerezhetik az MLS (Master of Library 
Science)-diplomát, ami igazán csak akkor ér vala
mit, ha az egy ALA (American Library Associa
tion), vagyis az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
által akkreditált iskolából származik. Ez az egye-
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sülét tömöríti az észak-amerikai könyvtárosokat, 
védi érdekeiket, biztosítja továbbképzésüket, fel
ügyeli az egyetemek tevékenységét. A szervezet 
51 amerikai és 7 kanadai egyetem könyvtáros
képző programját tartja megfelelőnek, így az 
ezekben kapott oklevelet fogadja el, amely feljo
gosít arra, hogy valaki könyvtárosi beosztást kap
hasson, majd az előmenetele biztosítva legyen.

A felsőoktatásról általában

Mielőtt a könyvtárosképző iskolákról írnék, 
szükségesnek tartok néhány szót szólni általában 
az amerikai felsőoktatásról. A középiskola elvég
zése után a diákok nagy része továbbtanul. Azok, 
akik középiskolás éveik alatt túljutottak a pályavá
lasztás nehézségein, és jó eredménnyel is büsz
kélkedhetnek, egyenesen beiratkozhatnak egy 
egyetemre, és 4-5 év alatt megszerezhetik a 
Bachelor’s diplomát a kiválasztott szakból. Azok, 
akiknek a középiskola évei alatt pályaorientáltsá
guk bizonytalan volt vagy nem teljesítettek meg
felelően, alacsonyabb szintű iskolákban -  ún. 
community college -  néhány évig alapképzés
ben, felzárkóztatásban részesülhetnek, majd on
nan mehetnek tovább az óhajtott egyetemre.

Bár itthoni értelemben vett felvételi vizsga 
nincs, mégsem automatikus a felvétel mindenki 
számára. Figyelembe veszik az előző osztályza
tokat, referenciát kérnek a volt tanároktól, és be
hívják a jelöltet beszélgetésre. Ezek a módszerek 
iskolánként persze eltérnek. A jó hírű egyeteme
ken a legszigorúbb az elbírálás, viszont könnyebb 
bejutni a „hétköznapi” , kevésbé híres felsőoktatá
si intézményekbe.

A felsőoktatási intézményekben nem félévet, 
illetve évfolyamot kell teljesíteni -  mint itthon 
hanem az előírt tantárgyak kurzusain kell részt 
venni, -  ezáltal ún. krediteket (pontszámokat) 
gyűjteni, illetve ezekből a tantárgyakból egy bi
zonyos szintet elérni. A pontszám egyben az illető 
tantárgy heti óraszámát is mutatja. A pontszámo
kat a hallgató részben az előírt, részben pedig a 
maga által kiválasztott tárgyakból gyűjtheti össze.

Minden iskola maga határozza meg, hogy az 
egyes diplomákhoz milyen követelményeket tá
maszt, vagyis hogy hány pontszám kell hozzá, és 
azokban milyen átlageredmény a minimum. Ezen 
kívül állíthat még egyéb feladatokat a hallgató

elé, mint záróvizsga, szakmai gyakorlat vagy dip
lomamunka.

Az egyes tantárgyakból félév közben és vé
gén teszteket és tanulmányokat írnak, azok ösz- 
szegző eredményei adják a tanulmányi átlagot. A 
besorolás nem számjegyekkel, hanem betűkkel 
történik (A+,A,A-,B+,B,B-,C,F -  az A+ jelenti a 
kiváló, az F pedig a leggyengébb teljesítményt, 
ami ismétlést von maga után). Ez az osztályozás 
intézményenként eltérhet, de a legtöbb helyen ez 
használatos.

Ha valaki nem teljesít az előírásoknak meg
felelően, akkor a kurzust meg kell ismételnie. A 
haladás egyéni az iskola által előírt keretek kö
zött. Nincsenek évfolyamok, tankörök, csoportok, 
a diákok gyakorlatilag minden félévben és órán új 
társakkal kerülnek össze. A szemeszter elején 
választhatnak az előadások időpontjaiból -  jár
hatnak nappal és bizonyos esetekben este, sőt 
hétvégén is.

A Bachelor’s diploma megszerzése után lehet 
beiratkozni az egyetemek felsőbb szintjére és cé
lul kitűzni a specializálódást, a Master’s fokozat 
megszerzését. A kurzusok, pontszámok rendsze
re ott is hasonló.

„Master of Library and Information Science”

Az egyetemeken külön fakultásokon -  „iskola 
az iskolában” -  kapott helyet a könyvtár- és infor
mációtudomány. Az intézmények elsődleges cél
juknak tekintik, hogy olyan környezetet teremtse
nek, amelyben a diákok felfedezhetik e hivatás 
értékeit, szépségeit. Minőségi oktatást kínálnak, 
melynek eredményeképpen a hallgatókat olyan 
tudással, készségekkel és ambícióval vértezik fel, 
amelynek birtokában sikeresen megállják a he
lyüket ebben az állandóan megújuló szakmában.

Az MLS-programban résztvevő hallgatóknak 
36 pontot kell teljesíteniük legalább egy átlagos 
„B” szinten, illetve egyéb, az intézet által megsza
bott követelményeknek kell eleget tenniük. Egy- 
egy tantárgy általában 3 pontos (= heti 3 óra), te
hát a szakon 12 tantárgyat kell tanulni, melyek kö
zül 5-6 kötelező, a többi választható. Az őszi és a 
tavaszi félév 15 hétig tart, és 15 a legmagasabb 
heti óraszám. A program leghamarabb egy őszi, 
egy tavaszi és egy nyári szemeszter -  vagyis egy 
naptári év -  alatt végezhető el, mivel a nyári idő
szakban is szerezhető 6 pont. Meg van határozva
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azonban az is, hogy legfeljebb 4, illetve 5 év alatt 
be kell fejezni az iskolát.

Az általam vizsgált 3 iskolában hasonló prog
ramok alapján dolgoznak, bár nincs egységes 
tanterv. így a tantárgyak elnevezései eltérnek, 
nyilvánvalóan tartalmukban is van némi különb
ség. Az iskolák alapvetően egy általános képzést 
biztosítanak, de van mód a szakosodásra is. Míg 
az egyik egyetem iskolai, a másik jogi, egészség- 
ügyi, pénzintézeti könyvtárosokat is képez.

Mint már említettem, vannak tantárgyak, 
amelyek minden hallgató számára alapkövetel
mények. Sikertelenség esetén ezeket meg kell is
mételni. Ezek a következők:

* Kötelező tárgyak

Pratt University
-  Információ, könyvtár, társadalom
-  Az információtárolás és előhívás techno

lógiája
-  Információforrások
-  „Online” kutatás és szolgáltatás
-  Az információk rendszere
-  Könyvtárak és információs központok ve

zetése
Queen’s College
-  A könyvtár- és információtudomány alapjai
-  Információforrások és szolgáltatás (Álta

lános)
-  Információforrások és szolgáltatás (Vá

lasztható szakterület)
-  Információtechnológia
St. John’s University
-  Bevezetés a tájékoztatásba
-  Információforrások (Választható szakterület)
-  Bevezetés a katalogizálásba és osztályo

zásba
-  Bevezetés az információtudományba
-  Információs intézmények vezetése

♦ Választható tárgyak

A választható tantárgyak témakörei pedig 
vázlatosan mindhárom egyetemen ezek (egy-egy 
témakör több tantárgyat is magába foglal):

-  haladó számítógépkezelői és programozói
képzés

-  különböző szakterületek információforrásai
nak megismerése

-  tájékoztatás
-  adatbázisok használata

-  különböző típusú könyvtárak speciális kér
déseit tárgyaló kurzusok

-  nem-nyomtatott információhordozók megis
merése

Az iskolát akár ősszel, akár tavasszal el lehet 
kezdeni, de ajánlatos három-négy hónappal ko
rábban elintézni a beiratkozással kapcsolatos te
endőket. Ahhoz, hogy valaki csatlakozzon a prog
ramhoz, több követelménynek eleget kell tennie. 
Először is rendelkeznie kell a „baccalaureate” 
(Bachelor’s)-diplomával, vagyis az alapképzést 
bizonyító okirattal, amely legalább „B” átlagot tük
röz. Szükséges még 2-3 ajánlólevél -  pl. előző 
professzoroktól, esetleg munkáltatóktól. Egy esszé, 
melyben a jelölt kifejti eddigi tevékenységét és 
céljait. Ha mindez megvan, az iskola igazgatója 
személyes beszélgetésre hívja be a jelentkezőt, 
ahol jelen van többek között a felvételi bizottság 
egy tagja is. Külföldi hallgatóknak hivatalos fordí
tást és hitelesítést kell kérniük az eredeti okleve
lükről, ezen kívül -  bizonyítandó a megfelelő szin
tű angol nyelvtudásukat -  be kell mutatniuk a 
TOEFL-teszten (Test of English as a Foreign 
Language) elért legalább 500-550-600 pontos (is
kolától függően) eredményüket.

Előfordul, hogy a fenti előírásoknak többen 
felelnek meg, mint ahány hely van. Abban az 
esetben a felvételi bizottság dönt. Mint számos 
nyugat-európai egyetemen, néhány magyaror
szági intézményben is próbálkoznak azzal a gya
korlattal, hogy felveszik a jelentkezőket -  lehető
séget adva mindenkinek - , majd az első évfolya
mon mintegy megszűrik a hallgatói létszámot, 
megtartva a legtehetségesebbeket, legszorgal
masabbakat. Az amerikai felsőoktatásban ez nem 
jellemző. Végül is az egyetemek és főiskolák óriá
si száma miatt mindenki megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbbet. Ha pedig valaki egy bizonyos 
iskolához ragaszkodik, akkor igazodnia kell an
nak követelményeihez.

Ebben az országban a felsőoktatás nem in
gyenes. Vannak drágább és vannak könnyebben 
elérhető, megfizethető iskolák, de mindenhol kell 
valamennyit fizetni. Mielőtt azonban konkrét szá
mokat írnék le, hadd említsem meg azt az ösztön
díj- és támogatási rendszert, amely azért mégis 
csak megkönnyítheti, illetve lehetővé teszi sokak
nak a tanulást. Az iskolák már a felvételi időszak
ban felhívják a figyelmet ezekre a lehetőségekre. 
A pénzügyi segítség kétféle program alapján ad
ható:
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♦ Szükségletek szerint
Ehhez be kell mutatni a hallgatót támogató 

család, vagy a hozzátartozó anyagi hátterét bizo
nyító iratokat. Ennek alapján tandíjhozzájárulás, 
-  kedvezmény, hitelek, munkalehetőségek kap
hatók.

♦ Érdemek szerint
A kiválasztásban ezúttal a hallgató által elért 

eredmények a mérvadóak. így részt vehet egy- 
egy tanszék munkájában, ajánlhatják más intéz
ményekhez ösztöndíjasnak, ahol a szóban forgó 
munkahely fizeti a tandíjat.

Néhány számadat...

A Pratt Egyetem könyvtár szakán az előírt dí
jak (tandíj és egyebek) az 1994-1995-ös tanévre 
a következők voltak:

Tandíj:
(az MLS követelménye:
36 credit)

Könyvek, eszközök:

Egyéb díjak:
(nem teljes lista) 

Beiratkozási díj:

Adminisztrációs díj:
Az egyetemi felszerelések 

használati díja: 
Egészségügyi alapbiztosítás: 
Késedelmi díj:

Egy leegyszerűsített költségvetés szerint ez 
kb. 6100 dollárt jelent egy félévben, s az átlagos 
4 félévet alapul véve a diploma 24 400 dollárba 
kerül. Nem számoltam bele késedelmi díjakat, 
büntetési díjakat és olyanokat, amelyek fizetése 
elkerülhető.

A Queen’s College saját maga állapít meg 
egy becsült összeget: 6300 dollárt egy félévre. 
Ha még hozzávesszük a mindennapi megélhetés 
költségeit, úgy nem csodálkozhatunk azon, hogy 
nagyon sok hallgató -  talán nem túlzás azt mon
dani, hogy a többség -  úgy alakítja az órarendjét, 
hogy a tanulással párhuzamosan dolgozni is tud
jon.

Utóképzés: Post -  Master’s Studies

A már végzett könyvtárosok számára mind
három intézményben lehetőség van posztgraduá
lis képzésre, az ún. Post-Master’s bizonyítvány 
megszerzésére. Ez egy 30 pontos, egyénileg (a 
hallgató által) összeállított, de az egyetem lehető
ségeihez igazított program. Azok jelentkezhet
nek, akik rendelkeznek MLS-diplomával és leg
alább 2 éves gyakorlattal. A specializálódás terü
letei közül néhány:

♦ egyetemi és kutatóintézeti könyvtárak
♦ egészségügyi könyvtárak
♦ gyermek- és ifjúsági irodalom
♦ multikulturális könyvtárak
♦ gyermekkönyvtári munka
♦ információs hálózatok
♦ igazgatás, vezetés
♦ költségvetés-tervezés
Ez már egy lépés a tudományos kutatómunka 

felé, ezután lehet a tudományos fokozatok (PhD) 
megszerzése felé irányulni, amely újabb éveket 
jelent valamelyik egyetemen.

Elhelyezkedési lehetőségek

A pályaválasztásnál elengedhetetlenül fontos 
szempont ebben a munkanélküli világban, hogy 
mi vár a végzettekre a munkaerőpiacon, hogy 
mennyire tudják hasznosítani az iskolában szer
zett ismereteiket. Ha a diploma értéke ilyen mér
tékben meghatározható pénzzel is, mint ebben az 
országban, akkor kevesen engedhetik meg ma
guknak, hogy szórakozásból tanuljanak. Az isko
lák szerint az elhelyezkedési lehetőségek kitűnő
ek. Az állások száma évről évre nő, és a nagyobb 
követelmények egyre magasabbra emelik a fize
téseket is. Úgy tartják, a siker (az ideális munka
hely megtalálásában) három pillérre épül:
-  megalapozott iskolázottság;
-  megfelelő információ a munkalehetőségekről;
-  kitartó álláskeresési képesség.

Mindhárom elem elsajátítható ezeken az
egyetemeken, így az itt megszerzett diplomák 
biztosítékai a sikeres pályakezdésnek.
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Természetesen a valóság nem ilyen magától 
értetődő, és sokak számára nagy küzdelmet je
lent a tanulás. Sok amerikai szülőnek okoz gon
dot gyermekének taníttatása, és egyáltalán nem 
bizonyos az sem, hogy az egyetemi ballagás után 
mindenkit a legjobb állás vár. Az amerikai felső- 
oktatás is állandóan megpróbál a változó világ
hoz igazodni, mindenesetre az iskolák felelőssé

get éreznek tanítványaik iránt, és megpróbálnak 
lehetőségeikhez mérten segíteni mindenkinek. Az 
intézmények óriási propagandatevékenységet fej
tenek ki, hogy a hallgatói létszámot betöltsék, 
nem pusztán saját üzleti érdekeik miatt, hanem 
hogy minél több fiatal belássa, hogy tanulni nem
csak a szellemi épülés, de az anyagi gyarapodás 
érdekében is érdemes és szükséges.

Új könyvtári stratégiák 
Keleten és Nyugaton

Beszámoló egy németországi 
szemináriumról és 

tanulmányútról

Kürti Lászlóné

Az Uj könyvtári stratégiák című szemináriu
mot a Deutsches Bibliotheksinstitut Bibliothekari
sche Auslandsstelle rendezte Bergisch Glad
bachban, Köln mellett 1995. szeptember első fe
lében. A nemzetközi szeminárium helyszíne a 
Kardinal Schulte Haus, a kölni érsekség konfe
renciaközpontja volt. A nemzetközi szeminárium
nak 17 országból 38 meghívottja volt, akik rövid 
előadásokat tartottak olyan témákról, amelyek az 
adott ország könyvtári közvéleményét foglalkoz
tatták.

Az előadások egyik része a politikai és gaz
dasági változások nyomán előállt könyvtári hely
zetet taglalta, pl. a bibliográfiai számbavétel ne
hézségeit a mai Oroszországban, a könyvtári szol
gáltatások működését a háborús Horvátország
ban, a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentum
szolgáltatás helyzetét Magyarországon, másik ré
sze pedig a könyvtárak jövőjéhez kapcsolódott, 
pl. a kínai közművelődési könyvtárak gépesítése, 
a közművelődési könyvtárak új szolgáltatása, az 
üzleti információ, a könyvtárosképzés és tovább
képzés, valamint az információközvetítés új fel
adatainak összekapcsolása, a CD-ROM-ok fel- 
használása.

A szeminárium egyik legérdekesebb és leg
nagyobb vitát kiváltó előadását Kari Stroetmann 
(Bonn) tartotta Könyvtárak a változó információs 
piacon: lehetőségek és veszélyek címmel. A kö
rülöttünk lévő információs környezet változóban 
van, a munka területén egyre nagyobb teret nyer 
a táv- és a mobil munkavégzés, ez magával hoz
za a rugalmas munkaidőbeosztást, a részmunka- 
időt, az éves munkaidőelszámolást, a szabad
ságidő megnövekedését. Az információs környe
zet változása azonban ugyanígy érinti a szabad
időt is, hiszen a munkaidő rugalmassá válásával 
növekszik a szabadidős tevékenység és a folya
matos önképzés jelentősége. Mind a termelés, 
mind a szolgáltatás folyamatait végigkíséri az in
formációs folyamat. A globális információs társa
dalom kialakulása a könyvtárak számára egyide
jűleg lehetőség és fenyegetés. A könyvtárak csak 
akkor maradhatnak meg, ha alkalmazkodni tud
nak a piaci-keresleti igényekhez, ha fejleszteni 
képesek információkezelési készségeiket, végül, 
ha hatékony vezetési módszereket vezetnek be. 
Csak a használó-orientált szolgáltatásnak van jö

638 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4.



Kitekintés

vője. A könyvtáros navigátorként működhet a glo
bális hálózatokban való eligazodásban. Csak a 
kreatív, más információközvetítővel kooperálni, 
szolgáltatását jól eladni tudó információs szak
ember tud majd megélni a piacon.

Ennek a filozófiának a megvalósítási kísérle
teivel találkozhattunk a konferenciát követő, egy 
hétig tartó tanulmányút alatt is.

A költségvetési összegek zsugorodása Né
metországban főképpen a közművelődési könyv
tárak számára okoz fejfájást. A fejlődés irányát az 
információhordozók sokfélesége jellemzi. A könyv
tári gépesítés olyan munkaterületeken jellemző, 
ahol munkabért lehet megtakarítani. A könyvtári 
közvéleményt leginkább érdeklő egyik téma, 
hogy a dokumentumszolgáltatás nem tudott lé
pést tartani az információhoz való hozzájutással. 
Ezért most több olyan program tervezése és vég
rehajtása van napirenden, amely a dokumentum
szolgáltatás minőségének javítását célozza, pl. 
SUBITO (DBi), JASON (Észak-Rajna-Vesztfália). 
A könyvtárközi kölcsönzés és a másolatszolgálta
tás főképpen az országos feladatkörű szakkönyv
tárakban nagyüzem (Zentralbibliothek der Me
dizin, Köln, Technische Informationsbibliothek 
Hannover). A szolgáltatás az egyedi vásárlói igé
nyekhez igazodik, a hagyományos IFLA kérőla
pos kéréstől az elektronikus megrendelésig ter
jed, normál, gyorsított, szupergyors, faxos és 
elektronikus dokumentumtovábbítással.

A paderborni városi könyvtár az információs 
környezet kihívására sajátos és sikeres módon 
reagált. A Siemens/Nixdorf cég közelsége indo
kolta, hogy a könyvtár gyűjteni kezdte a számítás- 
technikai szakirodalmat. Ma több mint 9000 mo
nográfia, 39 szakfolyóirat és 1100 szoftvercso
mag van a gyűjteményben kölcsönzés céljára, 
ehhez járul még 70 szoftver helyben használatra. 
A könyvtár másik bevezetett újítása az ún. kabi
netek kialakítása. Ezek lényegében olyan munka- 
csoportok, amelyek a vezetőséggel kötött éves 
szerződés alapján, meghatározott feladatok meg
valósítására jönnek létre és teljesen önállóan mű
ködnek.

A feladatra orientált együttműködés példáját 
láthattuk a göttingeni egyetemi könyvtárban, 
amely Alsó-Szászország számítógépes könyvtári 
hálózatának központja is. Első ízben jött létre 
olyan hálózat, amely több szövetségi államot is 
átfog, mivel már Sachsen-Anhalt, Thüringia és az 
észak-német könyvtári hálózat is csatlakozott 
hozzá. A hálózat céljai a következők: az olvasó- 
szolgálat, a katalogizálás, a könyvtárközi köl
csönzés és a könyvtári statisztika színvonalának 
javítása, valamint új könyvtári és információs 
szolgáltatások kifejlesztése és alkalmazása a 
korszerű információs és telekommunikációs tech
nikák segítségével. A számítóközpont egy TAN
DEM Cyclone/R típusú központi géppel működik, 
mind a központi, mind a helyi rendszerek a PICA 
szoftverét vették át.

A Könyvtári és Tájékoztatási Referensz Rendszer (URN, Library and Information enquiry Referral Network) 
kísérleti formában már működik. Az Európa Bizottság könyvtári programjában 2 évre előirányzott kísérleti 
rendszer az üzleti tájékoztatásra vonatkozó adatokat szolgáltatja Belgium, Nagy-Britannia és Portugália 
területéről. Folyamatosan gyarapítják, s ha elérik a kellő adatmennyiséget, a rendszert a három ország 

nagyobb közgazdasági-üzleti könyvtáraiban is tesztelik.
(Information Management Report, 1995. aug.)
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Könyvszemle;

Retrospektív katalogizálás Európá
ban: a 15-19. század nyomtatott köny
vei. (Az 1990. november 28-30. között 
Münchenben megtartott nemzetközi 
konferencia előadásai)

Az 1989. évi párizsi iFLA konferencián fogal
mazódott meg a régi könyvek számítógépes fel
dolgozásával kapcsolatban egy nemzetközi meg
beszélés szükségessége. A számítógépes adat- 
rögzítés a könyvtári feldolgozás és együttműkö
dés új formáit tette lehetővé. Az egyes országok 
természetesen igyekeznek kialakítani saját rend
szerüket, ezért nemzeti programok készülnek, 
ugyanakkor az Európai Közösség létrejöttével 
mind fontosabbá válik az együttműködés, hiszen 
egy nemzetközileg egyeztetett munkaterv alapján 
sokkal kisebb költséggel és rövidebb időn belül 
lehetne létrehozni egy nemzetközileg használha
tó adatbázist.

A konferencia szervezését a British Library és 
a Bayerische Staatsbibliothek vállalta, a résztve
vők személyre szóló meghívást kaptak, s voltak 
közöttük néhányan az ún. kelet-európai orszá
gokból is, így Magyarországról e sorok írója. Kép
viseltette magát az Európai Közösség, az IFLA, a 
Library of Congress, az OCLC és az RLG (Re
search Libraries Group -  Tudományos Könyv
tárak Egyesülete) is. Az elhangzott előadásokat 
tartalmazza a kötet, kiegészítve néhány fel nem 
olvasott, de írott formában a hallgatóság között 
szétosztott beszámolóval.

A két rendező intézmény, a British Library és 
a Bayerische Staatsbibliothek részéről J. Michael 
Smethurst és Franz Georg Kaltwasser vázolta a 
helyzetet, az előbbi szerint a legfőbb problémák 
az egységesítés terén mutatkoznak, különböző 
formátumok léteznek az egyes országokban 
(MARC, UKMARC, USMARC, UNIMARC, MAB- 
DB stb.), valamint különböznek a katalogizálás 
szabályai is (AACR2, RAK, PICA stb.), s bár léte
zik az ISBD, s egyre inkább elfogadott, megoldat
lan még a személy és testületi nevek egységesí
tése.

E problémához kapcsolódik Kaltwasser Nyel
vi akadályok az adatcserében című előadása is, 
amelyben megemlítette, hogy míg a német kata
logizálási szabályzat (RAK-WB = Regeln für al
phabetische Katalogisierung. Vol. 1. Regeln für 
wissenschaftliche Bibliotheken, Wiesbaden 1983.)
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teljes mértékben elfogadta az 1961-es párizsi, il
letve az 1969-es koppenhágai nemzetközi kon
ferencia ajánlását, mely szerint az eredeti nyelvű 
névalakot kell használni az ókori és középkori 
szerzők, az uralkodók, valamint számos testületi 
név (pl. egyházi szervezetek) vonatkozásában, 
ezzel szemben az angol-amerikai szabályzat 
(AACR) az angol nyelvi formát teszi kötelezővé, s 
ezt fogadta el a Library of Congress és hatására 
számos amerikai könyvtár. Kaitwasser figyelmez
tet arra, hogy a nagy adatbázissal rendelkező in
tézmények szembeszegülése a nemzetközileg 
elfogadható szabályokkal a legnagyobb akadálya 
az országok közti adatcserének.

A bevezető előadások és köszöntések után 
olvashatók a kötetben az egyes országok képvi
selőinek beszámolói a náluk folyó retrospektív 
katalogizálás helyzetéről. Klaus Haller (Bayeri
sche Staatsbibliothek, München) összefoglalta a 
retrospektív katalogizálás legjelentősebb ered
ményeit, a VD 16 (Verzeichnis der im deutschen 
Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. 
Jahrhunderts), a hagyományos úton készült kata
lógus első menetben kb. 90 000 címet tartalmaz.

E nagy vállalkozás anyagának számítógépre való 
vitelét szkennerrel próbálják megoldani. A másik 
megoldás, a retrospektív katalógus konverzió, te
hát egy korábbi, hagyományos katalógus anya
gának átvitele számítógépre, ugyancsak megkez
dődött, mégpedig München és Göttingen, vala
mint egyre több németországi könyvtár együttmű
ködésével. Igen nagy problémát jelent a régi, 
kézzel írt katalógusok gépi értelmezése, átvitele. 
A programok rendkívüli anyagi ráfordítást igé
nyelnek, s mindez a Deutsche Forschungsge
meinschaft támogatásával történik.

Barry C. Bloomfield rövid áttekintést ad az an
gol bibliográfiai feltárás múltjáról, a megjelent 
rövidcímes katalógusokról, s arról, hogy a 18. 
századi nyomtatványok esetében átvették az 
amerikai katalogizálási rendszert (AACR2), mert 
az jobbnak ítélték, s ehhez a megoldáshoz csat
lakozott a göttingeni egyetemi könyvtár is Ben- 
hard Fabian irányításával. További feladata a ko
rábbi nyomtatott katalógusok gépi feldolgozása 
MARC formátumban.

Anton Bossers (PICA, Leiden) beszámolt a 
hollandiai egyetemi könyvtárak konzorciuma által 
irányított programról, mely a 6 egyetemi könyvtár 
és a nemzeti könyvtár szerepét betöltő Királyi 
Könyvtár anyagának, mintegy százezer címnek 
retrospektív konverzióját végzi 1990. június 1 -je 
óta. A program költségének 75%-át, mintegy 
800 000 Dfl-ot, az oktatási minisztérium fedezi.

A párizsi Bibliothéque Nationale-ban katalogi
zálás és konvertálás is folyik; az új katalógus 
(1970-1979) mintegy 800 000 rekordját az AIC 
(Ataliers Informatiques du Centre) írja be számí
tógépbe 1990 óta, s három szakaszban készül 
majd el a korábbi katalógusok számítógépre vite
le, mintegy 7 millió rekorddal, ennek befejezését 
1995 végére tervezik. Sok nehézséget okoz a 
címfejek eltérő volta s a megfelelő személyzet is, 
bár a munkák egy részét külső partnerek végzik.

Az olaszok szoros együttműködést akarnak a 
British Libraryvel, kezdve az ősnyomtatványok 
katalógusával, hogy az olasz könyvtárak anyaga 
is bekerüljön az ISTC (Incunable Short Title Cata
logue -  Ősnyomtatványok rövidcímes katalógu
sa) adatbázisába. A 16. századi könyvek számí
tógépes feldolgozását a római Biblioteca Univer- 
sitaria Alessandrina könyvtárának anyagával kez
dik. A referátumot tartó Maria Sicco hangsúlyozta, 
hogy általánosan elfogadott nemzetközi szabvány- 
nyá kellene válnia az ISBD(A)-nak és az UNI- 
MARC-nak. Mert csak ezek alkalmazása révén
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képzelhető el az adatcsere az egyes országok 
között.

A lisszaboni nemzeti könyvtárban 1988-ban 
indult a retrospektív konverzió, mely rendszeres 
támogatást kap az éves költségvetésből, vala
mint a Gulbenkian alapítványtól. Adatbázisban el
érhető már a nemzeti könyvtár ősnyomtatvány 
anyaga (1500 cím), a portugál nyomtatványok a 
16. századból (1200 cím), ugyanezen időszak 
európai nyomtatványaiból az előadás idejéig 
4600 cím, és folyik a 17. századi portugál nyom
tatványok gépre vitele is. A szinte általánosnak 
nevezhető problémák itt is jelen vannak: maga
san képzett személyzet szükséges a géprevitelt 
megelőző munkákhoz, ugyancsak képzett sze
mélyzet kell az inputhoz is, nem lehetséges csu
pán gépírók alkalmazása, s a szakirodalomban 
való tájékozódáshoz is speciálisan képzett szak
emberekre van szükség.

Belgiumban 430 intézmény rendelkezik régi 
könyvek gyűjteményével, ezek közül a tizenegy 
legjelentősebbről adott rövid tájékoztatást Elly 
Cockx-lndestege Brüsszelből. Véleménye szerint 
a politikai viszályok nagyban nehezítik a közösen 
végzendő munkát. Megoldatlan a személyzet 
kérdése is, így az ESTC-be (Eighteenth-Century 
Short Title Catalogue -  18. sz.-i kiadványok rövid- 
címes katalógusa) küldendő anyaghoz sincs olyan 
megfelelő munkatársi gárda, akik e sokoldalú kö
vetelményrendszernek megfelelnének, és vállal
nák a munkát hosszabb távon. A különböző könyv
tárak más és más automatizálási rendszert alkal
maznak, s az egységesítési törekvések véghez
vitele csak egy hosszabb időtartamra alkalmazott, 
speciálisan képzett személyzettel lenne lehetséges.

Dániában már 1988-ben létrehoztak egy bi
zottságot a retrospektív konverzió megoldásának 
kidolgozására, anyagi fedezetéül egymillió koro
nát (= több mint 250 000 DM) különítettek el. A 
munka egy részét megkísérlik szkenner segítsé
gével gyorsítani. Külön probléma, hogy pl. a Kirá
lyi Könyvtárban 2,4 millió rekord van, s ennek 
csupán a fele nyomtatott cédula, ezeknek is csu
pán egy része alkalmas a szkennerrel való olva
sásra, míg az anyag másik fele régi, kézzel írott 
karton. Ez utóbbiakat átmásolják az új médiába, 
de csupán három mezőt használnak jelenleg: 1. 
szerző és cím, 2. jelzet, 3. szakozási kód. A bib
liográfiai leírásokhoz egyébként a MARC formá
tumot használják.

Norvégiában mindössze négy olyan könyvtár 
van, amelyben található régi anyag. A cédulaka

talógusokat vitték át számítógépre, de a retro
spektív konverzió megvalósítása a pénzügyi le
hetőségektől függ. Kisebb eredmények azért van
nak, így pl. az oslói egyetem könyvtárának két on
line adatbázisa van: az ősnyomtatványoké és az 
ún. rariora állományé, de ez csak egy kicsiny 
mennyiség. A katalogizálásban az AACR2-Í követik.

Svédországban 1988-ra készült el a Svensk 
bibliografi 1700-1829 (SB17), melyet hárman ké
szítettek. A munkát 1982-ben kezdték el egy mik
roszámítógépen, s bár ők gépi visszakeresésre 
alkalmasan akarták végrehajtani, a támogató in
tézmények ragaszkodtak a könyv formátumhoz, 
így rekordjaik a foto-szedésre lettek kódolva, s ez 
képezi a jelenlegi adatbázisukat. A jövőben kap
csolatot akarnak teremteni az ESTC-vel és a 
RUN adatbázisával.

Finnországban két nagyobb munka folyik je
lenleg: a finn nemzeti bibliográfia a kezdetektől 
1900-ig és a Helsinki Egyetemi Könyvtár kataló
gusának konvertálása. Ez a gyűjtemény egyben a 
nemzeti könyvtár is, mely egy új, integrált online 
rendszert vezetett be, a Virginia Tech Library 
System-et (VTLS). Igyekeznek a korábbi bibliog
ráfiákat számítógépre vinni retrokonverzióval, 
majd elkezdődik az anyag ellenőrzése a PC-ken 
a jelzetek sorrendjében, lényegében rekatalogi- 
zálással. A bevitt adatok ellenőrzésének az egy
bevetése igen felkészült munkatársakat igényel. 
Formátumban a FINMARC(M)-et alkalmazzák, 
ami igen közel áll az USMARC-hoz. A katalogizá
lás szabályaiban az angol-amerikait, illetve az 
ESTC előírásait követik. Négy tudományos mun
katárs végzi a feladatot, kettő a katalogizálást és 
a bibliográfiai részt, a másik kettő feladata a bibli
ográfiai tételek megírása és a megelőző kutatás 
elvégzése.

Oroszországban a Lenin Könyvtár (ma: Orosz 
Állami Könyvtár) szakmai irányításával kiemelt 
program a 19. század orosz könyvei központi ka
talógusának a létrehozása. Kötelező az autop- 
szia, s a bibliográfiai leírásban az ISBD(A)-t köve
tik. Jelenleg hagyományos úton, katalóguscédu
lákra készül a század első negyede könyvter
mésének feldolgozása. Az egész anyag először 
könyv formában fog megjelenni, s később a kata
lóguscédulákat akarják átvinni számítógépre.

A konferencia anyagának másik fontos egy
sége „Az alapelvektől a gyakorlatig” összefoglaló 
címet viseli.

Ebben olvashatunk egy összegzést Lotte 
Hellingátói (British Library) az ről. Az ős
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nyomtatványok számát kb. 30 000 kiadásra be
csülik. Ebből Goff bibliográfiája, az amerikai pél
dányoké, 13 000, amit át is tettek számítógépre. 
Ezt az anyagot kell kiegészíteni a Goff által meg
fogalmazott elvek szerinti leírásban. Jelenleg 
(1990) két munkatárs foglalkozik ezzel a munká
val a BL-ben teljes munkaidőben, s ugyancsak 
kettő a velük szoros kapcsolatban levő Bayeris
che Staatsbibliothekben. 1990-ig már 24 000 re
kord készen volt. Számos más könyvtár is együtt
működik a programban, s lehetőség van arra is, 
hogy a Berlinben készülő Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke átvegye az ISTC rendszerét, s ez
zel gyorsuljon a feltárás. Holger Nickel Berlinből 
kiegészítő észrevételeket fűzött a GW-vel kap
csolatos elképzelésekhez. Hangsúlyozta, hogy 
nem tart attól, hogy az ISTC Londonban vagy 
Münchenben át tudná venni tőlük a Gesamtkata
log munkálatait, melynek hosszú története, ha
gyománya és eltérő feltárási módja van. Berlin
ben továbbra is a hagyományos technikai szab
vány és irodalmi ismeretanyag alapján szándékoz
nak folytatni az ősnyomtatványok központi 
katalógusának munkálatait.

A hollandok STC programja 1982-ben indult, 
s több szakaszban folyik a munka. Az oktatási 
minisztérium és a Holland Tudományos Akadé
mia támogatásával létrehoztak egy STCN hivatalt 
a hágai királyi könyvtárban, egy magasan képzett 
bibliográfus, két katalogizáló és egy gépíró alkot
ja a kiadó testületet, de egyéb személyzet, kata
logizálók is kapcsolódnak a munkához. 1986-tól a 
program befejezéséig évi 220 000 guldenig támo
gatja az oktatási minisztérium a munkát, s a 
résztvevő intézmények is legalább ugyanennyi
vel. Jelenleg ez a bizonyos STCN-hivatal a Királyi 
Könyvtár speciális osztályaként működik hat ál
landó munkatárssal. A programba folyamatosan 
bevonnak újabb holland gyűjteményeket. Szigorú 
követelmény a könyvek kézbevétele, nem hasz
nálnak régi katalóguscédulát. A teljes program 
magába foglalja majd a teljes holland könyvtári ál
lományt 1540-1800-ig, közel 300 000 leírással. 
Mindez előreláthatólag harminc évi munkát igé
nyel. Tervezik az együttműködést Wolfenbüttellel 
és Londonnal, bár ez korábbi elképzeléseik kö
zött nem szerepelt. Az STCN nyelvéül a közérthe
tőség érdekében az angolt választották.

Michael Crump (British Library) az angol 
STC-kről adott összefoglalást, főleg a 18. száza
diról, amely egyetlen könyvtár, a British Library ál
lományának katalógusaként indult, s egy hatal

mas, nemzetközi együttműködéssé fejlődött: je
lenleg három kiadói központja van, a BL, az Ame
rican Antiquarian Society és az University of Cali
fornia (Riverside), de a világon ezernél is több 
könyvtár támogatja: szorosan együttműködnek 
Göttingennel, jó kapcsolatot építettek ki a Bib- 
liothéque Nationale-lal és más francia könyvtá
rakkal, sőt a Varsói Egyetemi Könyvtár is csatla
kozni fog hozzájuk, mert sikerült erre a célre a 
lengyel kormánytól 40 millió zlotys támogatást 
kapnia. A rekordok UKMARC formátumban ké
szülnek, mely problémamentesen alkalmazható 
az észak-a meri kai gyakorlatban is, az RLIN-on 
belül (Research Libraries Information Network), 
ezt fogadta el az ausztráliai rendszer is (Austra
lian Bibliographic Network — ABN). Az amerikai 
könyvtárak részéről érkező nyomás hatására a 
címfejeket és a névformákat az AACR2 szerint 
veszik fel, amit a Library of Congress érvényesít, 
s meg is jelenik név besorolási adattárukban. 
Ugyanakkor az ESTC név besorolási rekordjai 
megtalálhatók a BL saját online rendszerében is 
(BLAISE-Line), ugyanabban a fájlban, ahol a bib
liográfiai rekordok. Ez a megoldás egy későbbi 
„kapcsoló mechanizmus” szerepét töltheti be a 
BL kurrens katalógusában, mely az AACR címfe
jeket használja és az 1975-ig terjedő állomány 
konvertált katalógusa között, mely az eredeti BL 
gyakorlatot követi. Közvetlen elektronikus kap
csolatot létesítettek London és az RLIN-nek a ka
liforniai Palo Altóban levő számítógépe között, 
melynek révén el lehet érni a Library of Congress, 
a National Library of Medicine-t és a velük kap
csolatban levő könyvtárakat is.

Ennek a tengereken, kontinenseken átívelő 
együttműködésnek a másik helyszínéről, a kali
forniai Riverside-ból Henry L  Snyder foglalta 
össze a közös ESTC munkálatainak egyes fázi
sait, hogyan bővült az együttműködő könyvtárak 
köre, miként szereztek be Oxfordból és Dél-Kali- 
forniából több mint 80 000 címlapmásolatot, hogy 
azok alapján a bibliográfiai rekordok tömegét ké
szíthessék el. Megalkotásukkor lehetőség szerint 
visszanyúlnak a könyvig, de ebben a kérdésben 
az egyes munkacsoportok eltérő véleményen 
vannak: némelyek nem tartják fontosnak a kézi 
nyomású könyvek esetében sem az autopszián 
alapuló leírást, e korszak a 18. század végéig 
értendő. Snyder hangsúlyozta, hogy ezen idő
szak könyvei sok vonatkozásban eltérnek a ké
sőbbiektől, s a katalógusuk elkészítéséhez spe
ciálisan képzett munkatársakra van szükség, akik
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képesek felismerni a régi könyvek jellegzetessé
geit, észreveszik az eddig ismeretlen kiadásokat, 
variánsokat stb. Ez a nagy rendszer egyesített 
program szerint működik, a rekordok minimum öt 
kiadói központban készülnek, a vezető szerepet 
betöltő BL-ben, a továbbiak pedig az American 
Antiquarian Society, a University Microfilms Inter
national és az Indiana University vezetése alatt 
álló egyetemi konzorcium tagintézményeiben, 
ezen kívül kapcsolódik a munkához a Glasgow 
University is. Mivel a legtöbb tapasztalattal és a 
szükséges referensz gyűjteménnyel a British Li
brary rendelkezik, ott készül az összes címfej. 
Ezeket továbbítják Amerikába, a riverside-i bibli
ográfiai központba, ahol végrehajtják a szüksé
ges módosításokat, majd elektronikus úton, a 
Linked System Project révén továbbítják a rekor
dokat a Library of Congressnek, s itt bekerülnek 
az online nevek besorolási adattárába. 1995-96- 
ra tervezik a teljes angol STC (EngSTC) elkészí
tését, felkészülve egy naprakész mikrofilm vagy 
CD-ROM kiadásra. Ebben az igen hatékony 
együttműködésben ezernél is több könyvtár vesz 
részt. Snyder felhívta a figyelmet arra, hogy ezek 
az eredmények is bizonyítják, mennyire szüksé
ges lenne minél szélesebb körben egyetlen szá
mítógépes rendszerben összefogni a retrospektív 
nemzeti bibliográfiákat és a központi katalóguso
kat. Persze problémák is vannak: pl. a közös 
AACR2-n belül meg kell oldani az USMARC és 
az UKMARC közti eltérést.

Ugyanezen hatalmas munkában a német 
könyvtárakat a Deutsche Forschungsgemein
schaft támogatja. Képviseletükben Peter Rau 
szolgált információkkal. Hét könyvtár együttes 
munkáját támogatják, melyeknek katalógusai 
összesen több mint 3 millió régi kiadványt tartal
maznak az 1500 és 1850 közötti időszakból. Ilyen 
hatalmas állomány miatt csak a katalógusok kon
vertálására lehet gondolni. Igyekeznek az ISBD 
előírásait követni összhangban a német katalo
gizálási szabályokkal (RAK-WB). A könyvek kéz
bevétele nélkül, csupán bibliográfiai ellenőrzéssel 
egy személy a jelenlegi norma szerint 35 darabot 
tud naponta konvertálni. A wolfenbütteli könyvtár 
állományának konverzióját támogatja a Volkswa

gen Alapítvány is. A program költségeiből a sze
mélyi kiadások kétharmadát a DFG fedezi, min
den egyes programból 4 könyvtáros bérét jelenti 
ez, s kettőt még az illetékes könyvtárnak kell áll
nia ezen felül; a DFG rendszeresen ellenőrzi a 
munkát, s őrködik az egységes gyakorlaton, a 
könyvtárak közül a münchenié a vezető és meg
határozó szerep. A DFG további feladatként tá
mogatja az egységes nevek létrehozásának fo
lyamatát is. Igényként merült föl a régi címek bi
zonytalan helyesírásának a szabványosítása is, 
de ez sok veszéllyel járhat.

A kötetben olvasható még Odile Gantier be
számolója a Bibliothéque Nationale retrospektív 
katalógusmunkálatainak helyzetéről, Wolfgang 
Müller tanulmánya a VD17 tervezett munkálatai
ról, a feldolgozandó állomány könyvtárakénti 
megoszlásáról Németországban s a program vár
ható költségeiről. Ezen kívül rövid referátumok 
szólnak a skóciai, olaszországi munkálatokról, az 
észak-a meri kai nyomtatványok számítógépes fel
dolgozásáról stb. Claudia Fabian Münchenből pe
dig a besorolási adattár problematikájáról foglalta 
össze gondolatait, különös tekintettel az európai 
együttműködésben jelentkező megoldandó prob
lémákra.

Hosszúra nyúlt ismertetőmből remélem, nyil
vánvaló lett, hogy a régi könyvek számítógépes 
feldolgozását tervezők és végzők számára igen 
hasznos lehet a kötet elolvasása. Sok problémára 
hívja fel a figyelmet, számos megszívlelendő ta
nulsággal szolgál.

A továbbiakról röviden annyit említenék, hogy 
1992-ben megrendezték a 2. müncheni konferen
ciát, melyben a korábban létrehozott munkacso
port ajánlásait vitatták meg, s elhatározták, hogy 
létrehoznak egy társulást az európai tudományos 
könyvtárak együttműködésére. Ennek létrejötté
ről és tevékenységéről a BL részéről Michael 
Smethurst számolt be a LIBER 1994. évi göttin- 
geni konferenciáján. Előadásának tömörített for
dítása magyarul a Könyvtári Figyelő 1995. 1. szá
mában (75-79.p.) olvasható.

W. Salgó Ágnes
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Szakértő rendszerek a könyvtárakban

Ez a könyv az e területen elért eredményeket 
kívánja áttekinteni. Szerkesztője a kötetet a 
könyvtár és a számítástechnika iránt érdeklődő 
hallgatóknak, kutatóknak és gyakorló szakembe
reknek ajánlja.

A szerzők között több ismert név van. Közü
lük Ralph Alberico nevével például a Könyvtári 
Figyelő olvasói is találkozhattak, hiszen Mary 
Miccova\ közösen írt könyvét ismertettük már a 
lap hasábjain.1

A szakértő rendszerekről a Könyvtári Figyelő 
1991-ben közölt szemlét,2 és egyik 1994-ben 
megjelent könyvismertetésünkben5 is hangsúlyo
san szerepeltek, ezért az alapismeretekre most 
nem térünk ki.

Hogyan másként kezdődhetne egy ilyen 
könyv, mint a szakértő rendszerekről nyújtott át
tekintéssel. Anne Morris végigvezet bennünket e 
rendszerek alkalmazási területein, alkotóelemein. 
Egy ilyen áttekintés nem lenne teljes a tudáselsa
játítás és a tudásreprezentáció módszerei mellett 
a fejlesztői eszközök (pl. programnyelvek, rend

szerhéjak) bemutatása nélkül. A szakértő rend
szerek fejlesztésének fázisairól is képet kapunk 
ebben a tanulmányban.

A következő két fejezet egyaránt a tartalmi 
feltárással függ össze. Forbes Gibb a tudásalapú 
indexelés kérdéseit taglalja. Az egyes megvalósí
tások különbözősége ellenére is felvázolható a 
tudásalapú indexelést végző rendszerek általáno
sított architektúrája. Az ilyen rendszerek többek 
között a szövegek előfeldolgozását, lexikai, mor
fológiai, szintaktikai elemzését foglalják maguk
ba.

Bili Black -  a tartalmi feltárás vonalát folytat
va -  a szabályalapú rendszerek, a természetes 
nyelvi szövegek kezelése és a gépi referátumké
szítés összefüggéseit tárgyalja. Itt esik szó a ter
mészetes nyelvi információigény információkereső 
nyelvre való átalakítását segítő rendszerekről és 
a gépi referálásnak arról a módszeréről, amely a 
fontos tartalmat indikáló szószerkezetek (pl. „Az 
eredmények arról tanúskodnak ...”) és az anafo- 
rikus (előző mondatra, mondatokra, kijelentések
re való) utalások alapján hoz létre kivonatokat.

Aligha véletlen, hogy három szerző munkája 
és az előbbieknél jóval terjedelmesebb a refe- 
rensz-tevékenységhez kapcsolódó szakértő rend
szereket tárgyaló fejezet. Roy Davies, Alistair G. 
Smith és Anne Morris több okot is felsorol arra, 
miért lehet érdemes ilyen rendszereket létrehoz
ni. Segítségükkel jobban megérthetjük a tájékoz
tatás folyamatát, jobban kihasználhatjuk a tájé
koztató könyvtárosok munkaerejét, és jobb sta
tisztikai adatokhoz juthatunk a tájékoztató mun
káról. A szerzők a referensz többféle modelljét 
ismertetik.

A referensz munka komplex volta folytán -  
rövid távon legalábbis -  kivihetetlen volna tág 
tematikában eligazítást nyújtó rendszerek létre
hozása. Hasznosítható gépesítés csak ésszerű
en szűk célok megvalósítására képzelhető el.

Ennek megfelelően a rendszerek kialakításá
nak első lépése a működési terület leszűkítése 
téma, dokumentumtípus, vagy felhasználói cél
csoport szerint. El kell dönteni, rendszer-héjakat, 
vagy fejlesztői programnyelvet használnak-e, mi
lyen lesz a felhasználói interfész, kapcsolódik-e a 
rendszer külső (online, CD-ROM) adatbázis(ok)- 
hoz.

Ennek a fejezetnek különösen érdekes és ér
tékes része a már működő vagy fejlesztés alatt ál
ló rendszerek rövid bemutatása. Itt jelenik meg a 
téma (immáron létező) történeti dimenziója, és
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talán leginkább itt érdemes a szakirodalmi hivat
kozásokat fellapozni, egy-két dolognak utánaol
vasni.

Szakirodalmat egyébként minden fejezet vé
gén bőven kapunk, hiszen a kötet fejezetei önálló 
tanulmányok, amelyeket szerkezetükben nem is 
mindig hangoltak össze egymással a szerkesz
tők, ezért sokaknak különösen jól jöhet a kötet vé
gén található tárgymutató, és a szakkifejezések 
glosszáriuma is segít az egységesség megterem
tésében.

A katalogizálás tekintetében inkább csak kí
sérleti rendszerekről beszélhetünk, mindazonál
tal ezek történetét érdemes áttekinteni, ahogy ezt 
Roy Davies meg is teszi írásában.

A katalogizálási szakértő rendszerek taná
csot adhatnak a szabályok alkalmazása tekinte
tében. Ennél egy lépéssel több, ha alkalmazzák 
is ezeket a szabályokat, a legambiciózusabb el
képzelés a teljesen automatikus katalogizálásé. 
E hármas csoportosításban kapunk áttekintést a 
meglevő rendszerekről.

Az online információkeresés segítése sokfé
leképpen történhet, többek között szakértő rend
szerek segítségével is. Ehhez modellezni kell a 
felhasználót, és le kell írnunk a kérés alapjául 
szolgáló problémát. A rendszerek segíthetnek a 
megfelelő információforrás (adatbázis) kiválasz
tásában, és nem utolsó sorban támogatniuk kell a 
keresés tervezésében és kialakításában, a kere
sési stratégia esetleges módosításában. Gwy
neth Tseng dolgozatából tudjuk meg mindezt, és
itt kapunk áttekintést egy sor rendszerről.

A zárófejezet Ralp Alberico munkája, aki a

szakértő rendszerek és a mesterséges intelligen
cia jövőjével foglalkozik a könyvtárakban és infor
mációs központokban.

(Igaz, hogy több fejezetben is találkozhattunk 
ilyen irányú kitekintéssel.) Alberico tanulmánya 
végigvezet bennünket az egész problémakör, az
az a tudásmérnökség, a tudáselsajátítás és a tu
dásreprezentáció, az eszközök komplexumán. 
Érdemes e mintegy tízéves előrejelzéséből kie
melni két megállapítást: A szakértő rendszerek 
nemcsak a problémamegoldás eszközei lehet
nek, hanem az emberi tudás megőrzésének és a 
kommunikálásnak az eszközévé is válhatnak. A 
diagnózis, tervezés, megfigyelés egyaránt lehet 
szakértő rendszerek funkciója.

Valószínűsíthető azonban, hogy a könyvtá
rakban a legfontosabb az oktató funkció lesz.

Koltay Tibor

Irodalom

1. Két könyv a szakértő rendszerekről.Könyvtári Figyelő, 
38.évf., 1,sz., 1992., p. 118-119.

2. Szakértő rendszerek a könyvtárakban. (Szemle). Könyv
tári Figyelő, 37.évf., 2.sz., 1991., p.292-296.

3. Tények és lázálmok: két konferencia a jövő könyvtáráról. 
Megváltoztatják-e a szakértő rendszerek és a mester
séges értelem a jövő könyvtárát. Könyvtári Figyelő, 
40.évf., 3.sz., 1994., p.426-430.

A FID NEGYEDÉVI FOLYÓIRATÁT, az International Forum for Information and Documentation-t (IFID) 
1975-1994 között a FID orosz nemzeti tagintézménye, a VINITI adta ki, angol és orosz nyelvű változatban. 

1995-től új formátumban jelenik meg a lap, a FID és a VINITI közös kiadványaként; az orosz nyelvű 
kiadást továbbra is a VINITI teszi közzé, az angol nyelvűt viszont a FID hágai központi titkársága.

(FID press release, 1995. okt.)
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Könyvtárgépesítési kérdések hatékony 
kezelése

Célkitűzése szerint a könyv tömör, közérthető 
útmutatást kíván adni a könyvtárgépesítés terüle
tén felmerülő problémákról. Első kiadásától csak 
aktualizált voltában különbözik, továbbra sem kí
ván azonban minden részletkérdéssel foglalkoz
ni. Csak a legfontosabbra igyekszik szorítkozni, 
megmutatva a legfontosabb trendeket, minimális
ra csökkentve a történeti vonatkozásokat.

Az első fejezet legfőbb tanulsága, hogy gon
dosan és alaposan kell terveznünk. Érdemes át
tekintenünk a tervezés javasolt folyamatát, de 
nyilvánvaló, hogy Nagy-Britanniában más kör
nyezetben történik mindez. Itt jegyezzük meg, 
hogy a könyv szemlélete, hozzáállása alapvetően 
brit.

A hazai olvasóközönségnek leginkább mint 
sajátos, tömör gépesítési enciklopédiát ajánlhat
juk ezt a kötetet. A második fejezettől ugyanis az 
alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg. Van, aki

nek szüksége lehet ezek megismerésére is, van, 
akinek csak egyes fejezetek, alfejezetek lehetnek 
érdekesek. Az enciklopédia-jelleget az is erősíti, 
hogy a könyv elején rövidítésjegyzéket találunk.

Miről is olvashatunk tehát? Először is megis
merhetjük a hardver legfontosabb elemeit a 
floppytól a szkennerig. Ezt követi a szoftver: a 
személyi és a miniszámítógépek operációs rend
szerei, az alkalmazói szoftverek, például szöveg- 
szerkesztők bemutatása. Az információtechnika 
újabb eredményeiről, pl. a grafikus felhasználói 
interfészekről, a multimédiáról, a hipertextrői is 
kapunk egy rövid áttekintést. A következő fejezet 
az osztott katalogizálásról és az integrált könyv
tári rendszerekről szól. A formátumoké a főszerep 
ezután. A bibliográfiai adatcsereformátumok 
(MARC) mellett itt szerepelnek az elektronikus 
kereskedelmi formátumok (pl. EDIFACT). Ezután 
elég rövidítéseket sorolnunk: ISBN, ISSN.

Aki a tartalmi feltárás fogalmait, keresi, in
kább ne e könyvben tegye! És ez még jó néhány, 
a könyvben tárgyalt témára igaz, különösen pedig 
ebben a fejezetben.

Az enciklopédia-jelleg ugyanis nem jelent tel
jességet, inkább csak az tanulságos, mi minden
nel függhet össze a gépesítés. Érdemes tehát 
többet lapoznunk az invertált fájlok és a Boole- 
operátorok fejezetéhez.

Az adatátvitel alapfogalmai (pl. sávszéles
ség), majd eszközei (kábeltípusok) következnek. 
Ezekhez csatlakoznak a LAN-ok és WAN-ok, a 
hálózati topológiák. Kiderül az is, hogy a hálóza
tok közötti kommunikációban az OSl-t favorizál
ják a szerzők, erről ugyanis viszonylag bővebben 
esik szó, a TCP/IP mellől viszont még az index
ben is hiányzik az oldalszám.

A hálózati funkciók listája igencsak hiányos, 
leginkább az elektronikus levelezésre szorítkozik.

Az utolsó fejezetek inkább folyamatos olva
sásra valók, mert ezekben tanácsokat kapunk in
tegrált rendszerek beszerzésének, üzembe állítá
sának és üzemeltetésének mikéntjére.

Vegyes benyomásokat kelt tehát e könyv. 
Leginkább két fél könyvként ajánlhatjuk tehát az 
olvasó figyelmébe. Egyrészt közérthető, bár fino
man szólva is szelektív enciklopédiaként, más
részt rövid könyvtárgépesítési vezérfonalként 
(már ami az utolsó fejezeteket illeti).

Koltay Tibor
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Anderson, Terry D.: Az átalakító veze
tés : új képességekkel egy nagyszerű 
jövő felé

Nehéz elképzelni azt a vezetőt, aki a legkü
lönbözőbb irányzatokat, felfogásokat, módszere
ket ismertető szervezés- és vezetéstudományi 
könyvek áradatában eligazodik, s biztos kézzel 
talál rá arra a néhány műre, amellyel azonosulni 
tud, amelyből használható és személyére, szer
vezetére szabott módszereket.meríthet. „Az áta
lakító vezetés” valószínűleg azok közé a kézi
könyvek közé tartozik, amelyeket az önfejlesztés
re adó, a szubjektum erejében bízó emberek 
-  vezetők és nem vezetők egyaránt -  használhat
nak. Köszönhető ez a könyv két olyan sajátossá
gának, amely kiemeli a vezetéselméleti és -gya
korlati munkák sokaságából: a vezetés igen tág 
értelmezésének, és az önfejlesztés középpontba 
állításának.

„E könyvben a »vezetés« azt jelenti, hogy át
alakító és fejlesztő hatást fejtünk ki emberekre, 
csoportokra és szervezetekre, hogy javítsuk az 
élet minőségét, teljesítményünk és mások telje
sítményének hatékonyságát a családban, mun
kahelyünkön vagy bármilyen más környezetben." 
(6 p.) -  mondja Terry Anderson, aki eredeti vég
zettségét tekintve pszichológus, a Consulting Re
source Group elnökeként tanácsadással foglal
kozik, és több felsőoktatási intézményben tanít. A 
vezetés e széles értelmezése több következ
ménnyel is jár. A mü legfontosabb célja, hogy az 
átalakító vezetés (transforming leadership) elmé
letének és gyakorlatának összefoglalásával tá
mogassa a vezetők képzését és önképzését (mi
nőségi vezetőképzési program). Vezetőn azon
ban itt nemcsak a ranglétra felső fokain állók ér
tendők, hanem mindenki, aki néhány ember 
munkáját, vagy akárcsak a saját tevékenységét 
akarja hatékonyabbá tenni. Ide sorolhatók azok 
is, akik „szerepükből adódóan családjukat vezetik 
és szeretnék ugyanezeket az ismereteket és ké
pességeket házastársuk, gyermeik és önmaguk 
fejlesztésének ösztönzésére, bátorítására fel
használni” (XVIII. p.) A cél a vezető szervezet ki
alakítása, amely „vezetésközpontú kultúrát hoz. 
létre és tart fenn, amely felkészíti a vezetőket ar
ra, hogy maguk is vezetőket képezzenek a szer
vezet minden szintjén, felülről lefelé és a vezető
ből magából kiindulva” (XXIII. p.).

Az átalakító vezetés az egyéni fejlődést és a 
szervezet hatékonyságát egyidejűleg támogató 
folyamat, amely a jövőkép (egyértelmű célrend
szer, értékek, meggyőződések) kialakításának, a 
tervezésnek, a kommunikációnak és az alkotó 
cselekvésnek az egyre magasabb szinten meg
valósuló ciklusaiból áll. Ez a folyamatos önfej
lesztésen és szervezetfejlesztésen alapuló veze
tési modell a változások kezeléshez nyújt jelentős 
segítséget, mivel lényege a rugalmas alkalmaz
kodás. A hazánkban is egyre terjedő tanácsadói, 
pártfogói (patron) munka konstruktív filozófiája le
het.

Az átalakító vezetés modelljének középpont
jában a vezető áll, önismerete, önértékelése, ön
maga megértése, értékrendszere, és folyamatos 
önfejlesztése, amelynek területei: a kommuniká
ció, az egyéni tanácsadás, a vállalati tanácsadás, 
a csoport- és szervezetfejlesztés, a szerep-, stí
lus és képességváltás, a sokoldalúság.

Anderson valamennyi terület legfontosabb 
elveit, folyamatait összefoglalja, de talán még iz
galmasabb az a képesség-együttes, amellyel vé
leménye szerint a vezetőnek rendelkeznie keli. A 
képességeket -  bő kifejtéssel -  felsorolja, és egy
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pontrendszert alakít ki, amely a kötet végére át
fogó képet ad arról, mennyire felkészült az olvasó 
az átalakító vezetésre, és mely mozzanatokban 
kell képeznie magát.

Központi kérdés a tudatosság, az önirányítás. 
Ebből a fejezetből érezhető a legmélyebben, 
hogy Anderson felfogása nemcsak a munka vilá
gát, nemcsak a személyiség egy metszetét, egy 
szerepkörét érinti, hanem az emberi lényegből in
dul ki. Az átalakító vezető belső képsségei között 
szerepel a világnézet tisztázása, az élet alapvető 
kérdéseinek megválaszolása, az értékek megha
tározása és rangsorolása, az életcél meghatáro
zása, az energiaszint és a stressz kezelése, a 
pozitív beállítottság stb. Ezek nélkül ingatag tala
jon áll minden önfejlesztő és fejlesztési kísérlet.

Az emberi kommunikációval kapcsolatos 
képességek alkotják a következő -  szintén alap
vető -  területet, amelyen önvizsgálatra és -fej
lesztésre van szükség. Mely képességeket sorol 
ide? Önmagunk bemutatását, a rólunk kialakított 
kép befolyásolását, az osztatlan odafigyelést, 
mások torzításmentes szemléletét, a független 
véleményformálást, a helyes információgyűjtést, 
a hallgatást, a megértő válaszolást, a határozott
ságot, az önuralmat, a konfliktuskezelést stb. 
Ezek a tulajdonságok alapozzák meg az emberi 
és munkakapcsolatokban elengedhetetlen köl
csönösséget, tiszteletet és nyitottságot.

A következő rész már gyakorlatiasabb: az 
egyéni tanácsadáshoz és a problémakezeléshez 
szükséges képességeket öleli fel. Ezek teszik al
kalmassá a vezetőt arra, hogy másokat is kibon
takozásra és a lehető legnagyobb teljesítményre 
tudjon ösztönözni. A tanácsadás helyes stratégiá
ját nem ismerő vezetők azonban több hibát is el
követhetnek: nem képesek felfogni a jelzett prob
léma mögött meghúzódó „feladói” szándékot; 
nem értenek mindent pontosan; vagy elsietett ta
nácsot adnak. A jó tanácsadás kritériumai: az ön
bizalom, a bizalom megszerzése, a fesztelen, a 
bírálatot is lehetővé tevő légkör megteremtése, a 
problémamegoldó -  nem ítélkező -  hozzáállás, a 
tanácsadás alkalmának kellő megválasztása, a 
kölcsönös elkötelezettség felajánlása és elfoga
dása, az emberek fejlettségi szintjének ismerete. 
Milyen képességek szükségeltetnek a minőségi 
tanácsadó munkához? A probléma pontos meg
határozásának képessége, a reális és ösztönző 
célok kitűzése, az alternatív cselekvési módok 
megtervezése, a cselekvési tervek végrehajtása,

az összefoglalás, az információgyűjtés és -adás, 
az empátia stb.

Mindezen képességek teszik lehetővé egy 
sokkal összetettebb feladat, a vállalati tanács
adás (csoport- vagy szervezetfejlesztés), megol
dását. A tanácsadási eljárás a szükséglete, igé
nyek, gondok felmérésével kezdődik. A tanács
adó ezek után világos megfogalmazásban közli a 
változtatás szükségességét, felméri a változások
ra való felkészültség szintjét, az összehangolt 
munka lehetőségeit. A változás kezelése -  termé
szetesen -  általános és specifikus célok és az e- 
zek eléréséhez vezető út meghatározásával kez
dődik. Bizonyos idő elteltével értékelni kell a be
avatkozás hatásait, az eredményeket közre kell 
adni, és a szükséges módosítások után, újra kez
dődhet a ciklus. Mindehhez összetett információ- 
gyűjtő, -értelmező és -közlő képességekre, fel
mérési eljárások alkalmazására, elméleti és gya
korlati oktatásra, a vezető szerep elfogadtatására, 
hitelességünk megteremtésére és közvetítésére, 
csoportok, munkaközösségek szervezésére, jö
vőkép és célrendszer kialakítására, normák és 
értékek meghatározására, az egyetértés erősíté
sére és a széthúzás kezelésére van szükség.

A változó környezetben azonban az átalakító 
vezető legfontosabb tulajdonsága, hogy a befo
lyásolni kívánt környezet és helyzet függvényé
ben képes stílusát, az általa vállalt szerepet, illet
ve képességeit megválasztani. Az egyéni stílus 
az ember azon szokványos viselkedésmódja, ter
mészetes hajlama, amellyel környezetéhez köze
ledik, s amellyel arra hat. A személyiség összetett 
jellemzője, amely magatartási (cselekvés), gon
dolkodási (elemzés), érzelmi (kifejezés) és társa
sági (harmónia) elemekből áll. Nyilvánvaló konf
liktust szül a vezető és beosztottjai között a stílus
beli hangsúlyeltolódás: pl. az értelmi, társasági 
beállítottságú csoport nehezen tűri a racionális, 
„rideg” vezetőt. Ez kiküszöbölhető a helyes stílus
érzékeléssel megalapozott stílusváltással. Ha
sonló átjárás van a három szerepkör (kommuni
káció, egyéni tanácsadás, szervezeti tanács
adás) között. Végül a csoport- és szervezetfej
lesztés lépéseit kell rugalmasan végigjárnunk a 
tervezéstől, az egyetértés elnyerésén, az ellenál
lás és az akadályok leküzdésén át a csoport fel
adatának elvégzéséig, illetve az eredmények ér
tékeléséig, megünnepléséig és az újrakezdésig.

Terry Anderson részletes kifejtéssel és gaz
dag példaanyaggal támasztja alá mindazt, amit itt
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csak címszavakkal jelezhettünk. Az átalakító 
vezetés önfejlesztésre, de képzésre, továbbkép
zésre is alkalmas, érdemes könyv, még akkor is, 
ha elgondolkodunk azon, vajon igaz-e, hogy „a 
szervezeti és társadalmi változások önmagunkon 
belül kezdődnek” (8. p). Nehéz olyan vezetői ka
rizmát elképzelni, amely kimozdítja jelenlegi hely

zetéből a gazdaságot vagy „tisztába teszi” szer
vezeteinket. A vezetőket ugyanakkor csak gazda
gíthatja, ha -  Anderson szándékával összhang
ban -  a vezetők tevékenységében az emberi kva
litások kerülnek előtérbe.

Orbán Éva

KÉKI Béla
A latin nyomdabetű rajzának fejlődése 

Gutenberg óta / Kéki Béla ; [sajtó alá rend. és az 
illusztrációkat vál. Somkuti Gabriella]. - 
Miskolc: [Miskolci Bölcsész Egyesület], 1994. - 
46, [16] p. : ill. - (Bölcsész könyvek, ISSN 
1217-3673 ; 3.). - ISBN 963 ?528 IS  1

BÖLCSÉSZ • KÖNYVEK 
3.

KÉKI BÉLA

A LATÉN NYOMDABETŰ 
RAJZÁNAK FEJLŐDÉSE 

GUTENBERG ÓTA
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Helyünk a világban - helyünk az 
iskolában : Szakmai anyagok és 
bibliográfia a könyvtáros tanárok VI. 
Nyári Akadémiájához : Budapest, 1 9 9 3 . 
június 28 - július 2. / [írta, ford, és ... 
szerk. Dán Krisztina] ; [a bibliográfiát 
összeáll. Török Sarolta] ; [kiad. a] 
Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Bp.] : FPI, 
1993 . - 80 p. - (Fővárosi iskolai könyvtári 
füzetek, ISSN 1215-9174  ; 2 .). - ISBN 963 
501 132  6

DÁN Krisztina — TÓTH Gyula 
Könyvtár az iskolában : Hazai és 

nemzetközi áttekintés / Dán Krisztina, 
Tóth Gyula ; [kiad. a] Fővárosi Pedagógiai 
Intézet. - Bp. : FPI, 1995. - 255 p. - 
(Bárczy István könyvtár, ISSN 1218-3644 
; 2.). - ISBN 963 501 137 7

Az összeállítás Dán Krisztina es Toth Gyula hiánypótló tanulmá
nyait tartalmazza a hazai iskolai könyvtárügy problematikatörténetéről 
és a külföldi helyzetről. Az elméleti összefoglalásokat szemle
tanulmányok egészítik ki az iskolai könyvtárakra vonatkozó statisztikai 
adatokról, az iskolai könyvtárakkal foglalkozó jogszabályokról, 
irányelvekről és intézményekről. Válogatott bibliográfia mutatja be a 

téma hazai történetét (összeállítója Jáki László) és külföldi irodalmát 
(összeállítója Csík Tibor). Két melléklet szerepel még a kötetben, az 
egyik az IFLA által közreadott irányelvek az iskolai könyvtárak részére, 
a másik az angliMegjelentai iskolai könyvtárak fejlesztésére kidolgozott 
módszertani útmutatás.

Ugyancsak a Fővárosi Pedagógiai Intézet közreadásában jelent 
meg a Fővárosi Iskolai Könyvtári Füzetek sorozat 2 . kötete, Helyünk a 

világban -  helyünk az iskolában címmel, mely Dánia és Németország 
iskolai könyvtárügyét mutatja be. A kötet írója, fordítója, szerkesztője 
Dán Krisztina, a bibliográfiát Török Sára állította össze.
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Külföldi
folyóirat-figyelő

KÖNYVTÁR- ÉS 
INFORMÁCIÓTUDOMÁNY

Általános kérdések

95/312
DÓSA, Marta: Thoughts on the social implica
tions of information theory = Int.Forum Inf.Doc. 
19.vol. 1994. 2.no. 3-7.p. Bibliogr. 23 tétel.

Gondolatok az informatika társadalmi össze
függéseiről

Információ; Informatika; Könyvtártudományi ku
tatás; Társadalmi követelmények

Az „információelmélet” fogalmát a szerző egy 
olyan gyűjtőfogalomként határozza meg, amely
be a különféle tudományágak összes, informá
cióval kapcsolatos elméleti modelljei beletartoz
nak. Az illetékes szakemberek egyetértenek ab
ban, hogy az információtudomány/informatika 
elméleti ismeretei nincsenek határozottan, szisz
tematikusan megalapozva. A szerző szerint ez a 
nyitottság előnyére válik az informatikának, mert 
képes befogadni a jövő multidiszciplináris kutatá
si eredményeit. A szerző röviden áttekinti az in
formációelméletek jellemzőit és bemutatja, hogy 
ezek hogyan befolyásolják az információterve
zést és a gyakorlatot. Következtetésként megál
lapítja, hogy az információtudományi kutatásnak, 
beleértve az egyéni, környezeti és technológiai 
szempontokat is, hasznára válik a nyitott elméleti 
keret rugalmassága, mivel ez hasonlít a legjob
ban a valóság dinamikus világához.

(Autoref.)
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95/313
STOLÄROV, Ü.N.: Bibliotekovedenie kak akade- 
miceskaä nauka = Bibliotekoved. 1994 . 6. (6.) 
no. 72-75.p.

A könyvtártudomány mint akadémiai diszcip
lína

Könyvtártudomány

Az Orosz Tudományos Akadémia szentpéter
vári tudományos központjának elnöksége -  V.P. 
Leonov előadásában -  foglalkozott a „könyvtár- 
tudomány új paradigmájával” (az anyagot közöl
te: Bibliotekovedenie, 1994. 4.no.). A tanácsko
zás eredménye reménytkeltő, mivel határozata 
leszögezi, hogy „a könyvtárügynek bázis szere
pe van valamennyi tudományág vonatkozásá
ban”, illetve hogy „a könyvtári tudományok a tár
sadalmi-kommunikatív tudományok ciklusához 
tartoznak”. Végre egy hivatalos dokumentum a 
semmire nem kötelező ünnepi nyilatkozatok he
lyett.

Valami azonban mégis hiányzik, nevezetesen 
annak kimondása, hogy a könyvtártudomány 
akadémiai diszciplína. Pedig esetében minden 
indok megvan ahhoz, hogy a „nagy tudomány" 
társaságába a díszkapun vonuljon be s nem a 
mellékajtók valamelyikén, amely szervezeti labi
rintusokba vezet.

A reflexió a továbbiakban V.P. Leonov azon 
megállapításából kiindulva, hogy „a könyvtártu
dománynak sem a könyvtárügy, sem pedig a 
könyvtár mint társadalmi intézet nem képezi a 
legfőbb tárgyát, hanem a dokumentális kommu
nikáció rendszerében lejátszódó könyvtári folya
mat” kínálja magát annak, több oldalról is megin
dokolja a „díszkapun való bevonulás” méltányos
ságát.

A könyvtártudományi kutatásoknak az új pa
radigma szerint való vitele mindenesetre önálló 
akadémiai kutatóintézetet kíván, mivel ezzel a 
funkcióval nem célszerű semmiféle akadémiai 
könyvtárat megbízni, nem utolsósorban azért, 
mert. a vele járó feladatkör meghaladná az adott 
könyvtár rendeltetését.

A reflexió egyfelől figyelmeztetéssel, másfelől 
reménykedéssel zárul. A figyelmeztetés: ha az 
akadémia késlekedik a javasolt megoldással, al
ternatív szervezetek (pl. Nemzetközi Informatizá- 
lási Akadémia) végzik el a könyvtártudományi

kutatások „rangemelését". A reménykedés: nem 
kell sokáig várakozni arra, hogy a könyvtártudo
mány azonos jelentőségű legyen a többi alap- és 
alkalmazott tudomány mezőnyében.

(Futala Tibor)

95/314 } '»  f  • '>
DICK, Archie L;: Library and information science 
as a social science: neutral and normative con
ceptions = Libr.Q. 65.vol. 1995. 2.no. 216-235.p. 
Bibliogr.

A könyvtár- és tájékoztatástudomány mint 
társadalomtudomány: neutrális és normatív 
koncepciók

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtártudo
mány; Könyvtártudományi kutatás

A könyvtári szakmát az ambivalencia jellemzi. 
Egyrészt az oktatás terén, ahol egyesek szerint 
orvoskarokhoz, mérnökkarokhoz vagy jogi ka
rokhoz hasonló „szakmai iskolákra” van szük
ség, míg mások az egyetemeken belül tudomá
nyos egységek létrehozása mellett kardoskod
nak, attól függően, hogy a könyvtártudomány és 
informatika (Library and Information Science, 
LIS) felfogása szakmai gyakorlatra orientált al
kalmazott diszciplínaként vagy széles oktatási 
alapot nyújtó társadalomtudományként jelenik 
meg.

A tudományos státusra való törekvésről kitű
nő történeti áttekintésekkel rendelkezünk. Hiány
zik azonban annak elemzése, milyen alternatív 
áramlatok jelentkeztek magukban a társadalom- 
tudományokban és a LIS-ben.

A könyvtártudományi és informatikai kutatók 
egyik tábora azt állítja, hogy a LIS interdiszcipli
náris tudományterület, amelynek műveléséhez 
más társadalomtudományok módszereit vehet
jük kölcsön. A másik tábor elutasítja ezt és véle
ményének megalapozásához az ún. klasszikus 
liberális társadalomtudományok köréből veszi az 
érveket. Ezeknek pedig központi kérdése az ér
téksemlegesség.

Létezik ugyanis egy normatív irányzat is, 
amely a LIS esetében pl. a könyvkiadás, az in
formációáramlás kontrollját, a jó könyvek aktív 
ajánlását stb. jelenti. Ezzel szemben a szakma 
eléggé szkeptikusan viseltetik.
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Igazából a tudományos státusz és a szakma
iság nem egymást kizáró fogalmak annak ellené
re, hogy a LIS esetében az elnevezések állandó 
változása is nehezíti a tisztánlátást.

Amikor az 1920-as években az Egyesült Ál
lamokban a könyvtári oktatás levált magukról a 
könyvtárakról, a diszciplína fejlődése egyértel
műbb, bár ellentmondásoktól sem mentes útra 
tért azzal, hogy társadalomtudományként fejlő
dött tovább. A társadalomtudományok terén je
lentkező gondolati megújulás a LIS megváltozá
sához is vezethet. így a semleges szemléletre a 
LIS vonatkozásában elsősorban Kari Popper és 
Thomas Kuhn egyes gondolatai hatottak. A nor
matív megközelítés megújításának egyik iránya 
a David Bohm holisztikus elméletére alapozó 
kontextuafizmus. A kontextualizmus fontosságá
nak elismerése mellett van aki a helyi kultúrák, 
csoportok, az őslakók értékei iránti érzékenység 
szükségességét hangsúlyozzák.

Ezek mellett a reformirányzatok mellett meg
jelenik az a szemlélet is, miszerint egy tudo
mányterület politikai cselekvést és egyúttal bizo
nyos vonások figyelmen kívül hagyását jelenti.

(Koltay Tibor)

95/315
MATERSKA, Katarzyna: Heurystyka informacy- 
na = Prz.Bibl. 62.rocz. 1994. 3/4.no. 263-267.p.

Információs heurisztika

Információkeresés; Informatika

Az információkeresés -  részint az informá
ciók volumenének növekedése, részint pedig a 
keresési technikák és stratégiák, változatos volta 
miatt -  egyre nehezebb feladat. E tekintetben az 
információs heurisztika kínál segítséget.

A heurisztika általában ágazatközi diszcip
lína, mely a feladatmegoldások optimalizálásá
nak módszereivel foglalkozik, anélkül azonban, 
hogy e megoldásoknak közvetlenül célraveze
tőknek kellene lenniük. A tudományos tájékozta
tásban a heurisztikai szabályokat pl. a tájékozta
tási intézmény irányításában vagy a bennünket 
érdeklő információkeresési problémák megoldá
sában hasznosíthatjuk. Egyes könyvtári kutatók 
ez utóbbi hasznosítási lehetőséget „keresztelték 
el” információs heurisztikának.

A heurisztikai szabályok -  mint már utalás 
történt rájuk -  általános jellegűek (pl. szervezett 
módon láss hozzá az információkereséshez; a 
legjobb információforrásokkal élj; vedd igénybe a 
szakembereket stb.). Ezáltal azonban a keresés 
fő irányait képesek kijelölni, s ezzel meggyorsíta
ni a kívánt eredmény elérését.

A heurisztika két alapelve: 1.) a komplettsé
gé, 2.) a relevanciáé, ami -  mintegy -  kötelező
vé teszi az optimális kereső stratégia megvá
lasztását. Ez a megválasztás függ a témától, az 
információs eszközök hozzáférhetőségétől és 
típusától, a gyűjtemény volumenétől, a keresési 
folyamat automatizált vagy nem automatizált vol
tától stb. Esetenként más szempontok is számí
tásba jönnek (marketing szempontok, a célkielé
gítés különféle ismérvei a nyelvtudástól egészen 
az információk „előadásának” a módjáig stb.). Az 
információkeresés eredménye lehet dokumentá
ciós, faktografikus és szöveges igénykielégítés.

A régebbi információkereső rendszerek pre- 
koordináltak voltak, a korszerűek posztkoordináí- 
tak, ami annyit tesz, hogy mód van egy adott do
kumentum tartalmi és formális, elemeinek ötvö
zésére a keresés közben.

A nyolcvanas évek elején a varsói egyetem 
könyvtárosképzésében bevezetésre került az in
formációs heurisztika nevű tantárgy. Ez részben 
elméleti (információkeresés ismeretével kapcso
latos), részben pedig gyakorlati (az optimális ke
reső stratégiák megválasztására irányuló) kép
zést biztosít. Mindez szoros kapcsolatban áll a 
könyvtári tájékoztatással, s mint ilyen az új 
könyvtáros nemzedék szakmai törzsismeretei 
közé tartozik.

(Futala Tibor)

Történet

95/316
SCHIDORSKY, Dov: Modernization and continu
ity in library development in Palestine under the 
British mandate (1920-1948) = Libri. 45.vol. 
1995. 1.no. 19-30.p. Bibliogr.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 655



Modernizáció és folyamatosság a palesztinai 
könyvtárügy fejlődésében a brit mandátum
idején

Egyetemi könyvtár; Könyvtárügy története; Köz
ségi könyvtár; Nemzeti könyvtár; Városi könyvtár

Palesztinában a brit mandátum 1919-től 
1948-ig tartott és előmozdította Palesztina fejlő
dését és modernizálását a társadalmi, politikai 
és kulturális struktúrák tekintetében. A könyvtári 
fejlődés is e folyamat részét képezte. A könyvtári 
szolgálatban az alábbi fő trendek bontakoztak ki.

Az 1892-ben Jeruzsálemben alapított kicsi 
közművelődési könyvtárból, a Midrash Abarba- 
nelből nőtt ki a Zsidó Nemzeti és Egyetemi 
könyvtár, Shmuel Hugo Bergman vezetése alatt. 
A könyvtárnak egyszerre kellett központi tudo
mányos intézményként és az ország közművelő
dési könyvtáraként szolgálnia. Állománya 1920- 
tól 1935-ig 30 000 egységről 300 000-re nőtt, fő
ként a diaspórában élők támogatásával. Jelentős 
gyűjteményekhez jutott így (pl. a Goldziher isz
lám kéziratgyűjteményhez, a Gomperz filozófiai 
könyvtárhoz stb.), a szovjet rezsim azonban nem 
engedte ki az országból David Guenzburg héber 
kézirat- és könyvgyűjteményét. Bergman sze
mélyzeti politikája következtében erősödött a 
professzionalizmus, s főként az amerikai techno
lógia nyert teret (katalogizálási szabályok, 
Dewey-rendszer, szabadpolc). 1930-ra készült el 
az új épület Jeruzsálemben a Scopus hegyen. A 
háború alatt visszaesett a könyvtár fejlődése, de 
tervek készültek a háború utáni szakaszra a 
zsidó kulturális dokumentumok megmentésére.

A Histadrut szervezet (a Palesztinai Zsidó 
Munkások Általános Szövetsége), de a kibuc 
mozgalom és a szocialista cionista pártok is 
sokat tettek kulturális politikájuk keretében azért, 
hogy minden településen legyen közművelődési 
könyvtár. A mandátum időszakában kibontako
zott a közművelődési könyvtárak hálózata mind 
a falusi településeken, mind a városi övezetek
ben. 1920-tól 1931-ig működött a Histradut köz
ponti könyvtára, amely mozgókönyvtárat is fenn
tartott.

A városi lakosság ellátását nem a városi 
hatóságok, hanem a különböző magánkezdemé
nyezések, szakszervezetek, vallásos egyesüle
tek szervezték meg. Tény az, hogy mind a 29

városban 1946-ban működött valamiféle könyv
tári szolgálat.

Ugyancsak a mandátum idején kezdődött 
meg a szakkönyvtárak kibontakozása. Ennek 
nagy lendületet adott az 5. aliyah (visszatérés 
vagy bevándorlás) 1932 és 1940 között. Egyike 
a legkorábbiaknak a Zsidó Mezőgazdasági Kí
sérleti Állomás szakkönyvtára, amelyet már az 
1910-es években alapítottak, de ehhez továb
biak csatlakoztak. Az egyes szakterületeken (or
vostudomány, természettudományok, archeoló
gia, vallástudomány stb.) általában az illetékes 
szervezetek keretében jöttek létre a szakkönyv
tárak.

Kezdett a könyvtárosság mint szakma körvo
nalazódni. A nemzeti könyvtár képző központtá 
vált, de tanfolyamok indulatak a tel-avivi Sha’ar 
Zion Könyvtárban is. Az első könyvtáros konfe
renciát 1927-ben tartották, de az Izraeli Könyv
táros Egyesület csak 1952-ben alakult meg.

A korszakra jellemző, hogy folytatta az otto- 
mán uralom alatt megindult fejlődést, s -  az 
anyagi lehetőségek és külső támogatás függvé
nyében -  fel is gyorsította, annak ellenére, hogy 
a háborús években visszaesés következett be.

(Papp István)

95/317
HAHN, Gerhard: Parlamentsbibliothek ohne 
Parlamentarismus. Die Reichstagsbibliothek in 
der Zeit des Nationalsozialismus und ihr Untergang 
1945 = Bibliothek. 19.Jg. 1995. 1.no. 20-29.p. 
Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven.

Parlamenti könyvtár parlamentarizmus nél
kül. A Reichstag könyvtára a nemzetiszocia
lizmus időszakában és pusztulása 1945 után

Háborús károk; Könyvtártörténet -nemzeti; Or
szággyűlési könyvtár

Németországban 1933-ban, a parlamenti de
mokrácia megdöntése nyomán az 1872-ben 
alapított Reichstag könyvtára elvesztette korábbi 
szerepét, amely szerint egy demokratikusan 
választott, többpárti parlament képviselőit és bi
zottságait látta el információkkal. A Reichstag 
könyvtárát továbbra is „a német nép központi
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politikai könyvtárának” tekintették; fő használói a 
kormányszervek valamint a jog- és közgazdász- 
hallgatók voltak. A náci korszakban a könyvtár
nak nem volt határozott működési szabályzata. 
Az épület 1939-es átépítése miatt a könyvtár egy 
korábbi gyárépületbe költözött, Berlin központjá
ba, és itt is érte meg a háború végét, amikor 
1945 május 2-án egy lövedék lángra lobbantotta. 
400 ezer kötet pusztult el. A megmentett 8000 
kötet a kelet-berlini Német Legújabbkori Történe
ti Intézet (Bibliothek des Deutschen Instituts für 
Zeitgeschichte, DIZ) könyvtárának tulajdonába 
került, ahol a hatvanas évek elején részben kise
lejtezték, részben szétosztogatták őket a világ 
minden részébe.

(Autoref. alapján)

95/318
BROWN, Yu-Ying: Private libraries in Japan = 
Alexandria. 7.vol. 1995. 1.no. 47-59.p. Bibliogr.

Ősi és újabb magánkönyvtárak Japánban

Könyvtártörténet -nemzeti; Magánkönyvtár; Régi 
és ritka könyvek gyűjteménye

Japánban a modern idők előtt alapított könyv
tárak többsége eredetét tekintve magánkönyv
tárnak tekinthető. Ezeket általánosan bunko-nak 
(szó szerint könyvek tárházának) nevezik japá
nul, szemben a toshokan-nal, ami az 1870 utáni 
terminus a könyvtár jelölésére. A cikk szerzője 
14 olyan bunkót választott vizsgálata tárgyául, 
melyekben ma Japán legnagyobb régi és ritka 
könyvgyűjteményeit őrzik; változatos anyaguk 
nemcsak korai származásuk, szépségük és tu
dományos értékük miatt rendkívüli, hanem kiváló 
állapotuk miatt is. A könyvtárak virágkorukon 
belül alapítóik társadalmi helyzete szerint cso
portosíthatók, mint például középkori nemzetségi 
harcosok könyvtárai, az Edo korszak soguni és 
daimyo könyvtárai, a hagyományos kuge (neme
si család) könyvtárak és az 1869 utáni könyvtá
rak (zaibatsu gyűjtemények, értelmiségiek és 
gazdag kereskedők által alakított könyvtárak és 
a Tenri Központi Könyvtár). A legkorábbi japán 
magánkönyvtárat, amely 8. századi rekonstruált 
állapotában most is látható, állítólag Shotoku 
herceg építtette (574-622). Japán jelentős szá
mú irodalmi kézirattal is rendelkezik az egyházi

akon kívül, melyeket az eredeti szöveg elkészül
te után több példányban kézzel másoltak. Itt ta
lálható a világ legrégebbi nyomtatott szövegének 
(764-770) mintapéldánya. Nagyon sok korai 
könyv, kézirat és levéltári dokumentum kitűnő ál
lapotban maradt fenn a bunkóban. Néhány bun
ko továbbra is magánkézben maradt, míg máso
kat gondnokok vagy nagy alapítványok kezel
nek. Többségük azonban ma már nemzeti, köz- 
igazgatási, egyetemi vagy tudományos könyvtári 
intézményekhez tartozó nagyobb toshokanok 
része. A National Diet Library által kiadott miner- 
vában több mint 2.300 bunko és mintegy 700 
toshokan adatai szerepelnek.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

95/319
SNYDER, Herbert -  CRONIN, Blaise -  DAVEN
PORT, Elisabeth: What’s the use of citation? Ci
tation analysis as a literature topic in selected 
disciplines of the social sciences = J.Inf.Sci. 
21 .vol. 1995. 2.no. 75435.p. Bibliogr,

Mire jó a hivatkozás? A hivatkozásvizsgálat 
mint téma különféle társadalomtudományok 
szakirodaimában

Hivatkozásmutató; Szakirodalom -társadalomtu
dományi

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a hivat
kozáselemzés helyét és szerepét saját szakterü
letünkön és más tudományágakban. A szerzők a 
tájékoztatástudomány és egyéb területek szak- 
irodalmát tekintették át annak érdekében, hogy: 
meghatározzák, milyen arányban szerepel ben
nük hivatkozáselemzés, induktív tipológiát alakít
sanak ki a hivatkozáselemzés keretében végzett 
kutatások főbb kérdésköreinek kategorizálására, 
s ezt a tipológiát felhasználják annak meghatáro
zására, hogyan alkalmazzák a tájékoztatástudo
mányban és más tudományágakban a hivatko
záselemezést. A szerzők elválasztják a hivatko
zást az általános bibliometriától és a témát szá
mos terület irodalmán átvezetve tárják fel, ezzel 
külöböztetve meg munkájukat a korábban vég-
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zett kutatásoktól. Számos társadalomtudományi 
ágazatot átfogó tízéves irodalmi minta adatainak 
elemzése azt bizonyítja, hogy két alkalmazási te
rület dominál: a hivatkozás mint értékelési esz
köz szerepe, illetve szerzők, folyóiratok és intéz
mények hatásával vagy teljesítményével kapcso
latos tanulmányok.

(Autoref.)

95/320
KAHL, Michael: Zitatenanalyse mit den Journal 
Citation Reports des Institute for Scientific 
Information. Ein Hilfsmittel für die Zeitschriften
auswahl in wissenschaftlichen Bibliotheken? = 
Bibliothek. 19.vol. 1995. 1.no. 30-63.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Hivatkozáselemzés az Institute for Scientific 
Information Journal Citation Reports c. folyó
irata segítségével. Segédeszköz a folyóiratok 
kiválasztásához a tudományos könyvtárak
ban?

Állományalakítás; Bibliometria; Folyóirat; Hivat
kozásmutató

Első látásra úgy tűnik, hogy a tudományos 
publikációkra való hivatkozások megbízható ala
pot adnak az illető cikkek minőségének elbírálá
sára. Az Institute for Scientific Information (ISI) 
Journal Citation Report (JCR) nevű szolgáltatása 
többezer tudományos folyóirat hivatkozásainak 
számbavétele alapján az egyes folyóiratokat kü
lönféle bibliometriai mutatókkal jellemzi. A cikk 
ismerteti az adatgyűjtés folyamatát és a használt 
mutatók szerkezetét. Két módszert mutat be 
arra, hogy a JCR-mutatók felhasználásával ho
gyan lehet egy tudományág magfolyóiratait 
meghatározni. Kimutatja, hogy a hivatkozás-ada
tok gyűjtési és feldolgozási mechanizmusa meg
kérdőjelezi a hivatkozásszámlálás módszerének 
megbízhatóságát az egyes folyóiratok minősíté
sére. Megvizsgálja a hivatkozáselemzés mód
szerének alkalmazhatóságát az állománygyara
pításban. Megállapítja, hogy a módszer segíthet 
ugyan, de nem helyettesítheti az állománygyara
pítási döntések egyéb eszközeit.

(Autoref. alapján)

KÖNYVTÁR
OS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

95/321
MALLEY, lan: Library and information plans = 
Libri. 45.VOI. 1995. 1.no. 11-18.p.

A könyvtár- és tájékoztatásügyi tervek

Fejlesztési terv; Könyvtárpolitika; Könyvtárügy

A cikk brit nézőpontból vizsgálja a könyvtári 
és tájékoztatási tervezés (a továbbiakban: KTT) 
fogalmát és fejlődését. A KTT ötlete a 80-as 
évek közepén született meg, a könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások fejlesztésének felülvizs
gálata eredményeként. A szerző bírálja a kezde
ti, kizárólag földrajzi, regionális szemponú KTT-t, 
amelynek (főleg fogalmi és pénzügyi) buktatói és 
korlátái megakadályozták a KTT-ben rejlő lehe
tőségek teljes körű kihasználását. A téves kon
cepció miatt a KTT rossz irányba fejlődött: a leg
több terv csak az együttműködés ösztönzésére 
irányult, s csak néhány törekedett az illető régió 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásainak stra
tégiai megtervezésére. Ezután megvizsgálja az 
ágazati, szakterületi KTT-t, különösen a földrajzi 
KTT-vel való összefüggéseinek szempontjából, 
és szorgalmazza a kétféle tervezés összehan
golását. Végül a KTT-koncepció alkalmazását és 
fejlesztését egy szélesebb környezetben, neve
zetesen európai szinten tárgyalja. Javaslata sze
rint néhány, már folyamatban lévő európai prog
ram (pl. az Európai Unió által támogatott könyv
tári program, hálozatosítási projektek stb.) ha
szonnal támaszkodhat az egyedi tervekre, illetve 
katalizátorként is szolgálhat kifejlesztésükhöz. 
Amennyiben az Európai Unió gazdasági és tár

658 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4.



Külföldi folyóirat-figyelő

sadalmi fejlesztésének építőkövei a régiók, úgy 
ezeknek kell a keretet biztosítani az európai 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások straté
giai tervezéséhez. Az illető régiókra alapuló regi
onális KTT-k biztosíthatják azt, hogy a tervezés 
szélesebb társadalmi és gazdasági keretek kö
zött valósuljon meg.

(Autoref. alapján)

95/322
AKBULUT, Mustafa -  ATILGAN, Dogan: Librar
ies and librarianship in Turkey = IFLA J. 21.vol. 
1995. 2.no. 83-88.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven

Könyvtárak és könyvtárügy Törökországban

Könyvtárügy

Noha csak 1729-ben kezdődött a könyv- 
nyomtatás Törökországban egy magyar renegát
nak, Ibrahim Muteferrikának köszönhetően, több 
alapítványi kéziratgyűjtemény működött a koráb
bi időszakban is. 1850-től jelentkezett az állami 
felelősségvállalás, majd 1884-ben nyílt meg a 
Beyazit Állami Könyvtár. Az új Török Köztársa
ság 1923-as megalapításával a könyvtárügyben 
is új korszak nyílott: 1924-ben a magánalapítvá
nyok könyvtárait az állam vette át. 1934-ben 
született a kötelespéldány-törvény, s 1948-ban 
alapították meg a Nemzeti Könyvtárat. 1960-ban 
a közművelődési könyvtárak a Könyvtárügyi 
Igazgatóság alá kerültek, majd 1971-ben a Kul
turális Minisztérium vette át őket.

A török könyvtáros képzés az 1920-as évek
ben kezdődött tanfolyamok formájában, de csak 
1952-ben indult meg az egyetemi szintű oktatás 
az Ankarai Egyetemen. Ezt 1964-ben Isztambul, 
majd 1972-ben Hacettepe követte. Kezdetben 
külföldi, főleg amerikai vendégoktatókból állt a 
tanári kar, s később kapcsolódtak be a képzésbe 
a hazai professzorok.

A több mint 60 milliós Törökországban a leg
régibb könyvtártípusnak a közművelődési könyv
tárak tekinthetők, bár ezt a kifejezést csak 1923 
után vezették be. A Halk Evleri nevű kulturális in

tézmények keretében széles körben sikerült 
közművelődési könyvtári ellátást nyújtani. Ma 
számos városban és régióban működnek 
közművelődési könyvtárak, s mintegy 45 mozgó
könyvtár is. Jelenleg 1117 közművelődési könyv
tár 10 millió kötette! 23 millió használót lát el. A 
személyzet létszáma 4266, s ebből 418 a szak
képzett könyvtáros.

A nemzeti könyvtár Adnan Ötüken erőfeszíté
seinek köszönheti létét. Megnyitása után két év
vel, 1950-ben jelent meg a nemzeti könyvtáii 
törvény, majd öt évre rá egy további törvény 
létrehozta a Bibliográfiai Intézetet, amely elindí
totta a török folyóiratcikkek bibliográfiáját is a 
nemzeti bibliográfia mellett. A Nemzeti Könyvtár 
új épületbe költözött, s teljes automatizálása 
köze! áll a befejezéshez. Ma 1,5 millió egységgel 
rendelkezik, havonta 100 000 használó keresi 
fel, 200 fős a személyzete, amelyből 40 a szak
képzett könyvtáros.

Az egyetemi könyvtárak szerves részét képe
zik anyaintézményeiknek. Az 1950-es években 
csak három egyetem működött, de számuk mára 
52 állami, 3 magán és 2 műszaki főiskolára rúg. 
Állományuk összesen 4,5 millió egység és 1,2 
millió bekötött folyóiratkötet. Alkalmazottaik szá
ma 1361, akik közül 276 szakképzett könyv
táros.

1983-ban alapították a felsőfokú tanintézetek 
Dokumentációs Központját, amely 8000 tudomá
nyos és műszaki folyóiratot járat, s más külföldi 
tudományos anyagot is szerzeményez. Online 
kapcsolatban áll a nagy külföldi információs szol
gálatokkal, s minden török egyetem online férhet 
hozzá a központ adatbázisaihoz.

Az iskolai könyvtárak képezik a leggyengébb 
láncszemet, ami főként az oktatáspolitika kor
szerűtlenségének köszönhető.

A tudományos szakkönyvtárakat részben ál
lami szervek, részben magánvállalatok működte
tik.

A Török Könyvtárosok Egyesületét 1949-ben 
alapították, melynek célja a könyvtárak és könyv
tári szolgáltatások fejlesztése. Mellette működik 
még az Egyetemi és Tudományos Könyvtárosok 
Egyesülete is.

(Papp István)

Lásd még 316, 399
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Központi szolgáltatások

95/323
ROLE, Francois: Les systémes d’identification 
de documents = Documentaliste. 32.vol. 1995.
1.no. 43-47.p. Bibliogr. 4 tétel.

Rés. angol nyelven

Dokumentum-azonosító rendszerek

Előzetes kiadványszámozás

Az információs szakembereknek, a kiadók
hoz hasonlóan, minden publikációt egyedi mó
don kell azonosítaniuk. A cikk áttekinti és példák
kal illusztrálja a könyvtárakban és tájékoztatási 
központokban használt nemzetközi szabványos 
azonosító rendszereket (ISBN, ISRC, ISMN, 
ISSN, BIBLID), valamint az amerikai SICI szab
ványt. Ezt követően arra mutat be példákat, 
hogy a kiadók és terjesztők milyen kereskedelmi 
célú kiterjesztéseket használnak, végül röviden 
kitér az Internet-azonosítók elméleti kérdéseire is.

(Autoref.)

Lásd még 328

Együttműködés

95/324
BOISSÉ, Joseph A.: Library cooperation: a rem
edy but not a panacea = IFLA J. 21.vol. 1995.
2.no. 89-93.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Könyvtári együttműködés: gyógyszer, de 
nem csodaszer

Együttműködés -belföldi

A 20. század vége felé a könyvtári világ haj
lamos az együttműködést varázsszerként kezel
ni minden nehézség megoldására. Újabban

azonban már nem csak a könyvtárosok, hanem 
a minden rendű és rangú fenntartó szervezet 
képviselői is ennek tekintik. A legtöbb amerikai 
könyvtár egynél több kooperációs vállalkozás
ban vesz részt, s nem ritka az olyan, amely több 
mint tízben.

A legszélesebb értelemben vett kooperáció 
két vagy több könyvtár közös munkálkodását je
lenti annak érdekében, hogy használóiknak jobb 
szolgáltatásokat nyújtsanak. Az utolsó negyed
században pedig szinte mértani haladvány üte
mében nőtt a kooperációs formák száma, legin
kább annak következtében, hogy bőségesen áll
tak rendelkezésre ilyen célra állami és szövetsé
gi források. Az együttműködés alapját általában 
az képezte, hogy ugyanazzal a problémával 
találták magukat szemben a könyvtárak, s ha 
együtt oldották meg, kevesebb bajjal és olcsób
ban sikerült. Néhány szabályt érdemes azonban 
a kooperációs projekt megindításakor tekintetbe 
venni.

Könnyű kooperálni, ha bőségesen áll pénz 
rendelkezésre. (Készen áll számos terv, s ha 
külső forrás támogatja, realizálódik is, ám saját 
költségvetéséből egyik könyvtár sem akar áldoz
ni rá.)

A kooperációt könnyebb elindítani másnak a 
pénzén. (Sok sikeres vállalkozás mellett több 
szükségtelennek látszó is megvalósult akkori
ban, amikor bőven adtak állami segítséget.)

Minél nagyobb jelentősége van a kooperációs 
vállalkozásnak, annál nehezebb megvalósítani. 
(Például az igazi kooperációs katalogizálást.)

Könnyebb a kooperáció egy eddig fel nem 
tárt területen, mint ahol már van hasonló vállal
kozás.

Minél demokratikusabb a szervezet, annál 
nehezebb a döntések meghozatala.

Ha a könyvtár egy kooperációs csoport tagja 
lesz, szükségképpen megváltozik. (Rutinjait 
egyeztetnie kell a társakkal, a használati szabá
lyokat össze kell hangolni stb.)

Egy kooperációs vállalkozásban való részvé
tel az intézményi autonómia korlátozásával jár.

Az állománygyarapítási kooperáció (resource
sharing) sikere a dokumentumszállító-ellátó rend
szer hatékonyságán múlik. (Különbséget kell 
tenni az igazán sürgős és a fontos, de nem sür
gős igények között. Az állománygyarapításban a 
hozzáférésre kell helyezni a hangsúlyt és nem a 
tulajdonlásra.)
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Ha egyszer létrejött egy könyvtári szövetke
zés, soha nem szűnik meg. (Még akkor sem, ha 
fenntartása pénzbe kerül.)

Nem szabad dicsekedni a kooperáció sike
rességével a fenntartó előtt; mert könnyen a költ
ségvetés csökkentését eredményezheti; inkább 
arról kell beszélni, hogy ugyanakkora összegből 
több információt teszünk hozzáférhetővé.)

A kooperáció sikerességének a próbája a 
megvalósítás. (A korlátozott források világában 
mindenkinek áldozatot kell hozni. Az információs 
társadalom felé haladtunkban egyetlen könyvtár 
sem létezhet a többitől függetlenül. Ennek tuda
tában kell az együttműködést kibontakoztatni.)

(Papp István)

95/325
SCOTT, Marianne: Conference of Directors of 
National Libraries: forum for discussion and ac
tion = Alexandria. 7.vol. 1995. 1.no. 37-46.p.

A Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konfer
enciája mint vita- és cselekvési fórum

Együttműködés -nemzetközi; Nemzeti könyvtár

A Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konfe
renciája (Conference of Directors of National Li
braries, a továbbiakban CDNL) nevű testületet 
1974-ben hozták létre olyan tevékenységek el
végzésére, melyeket leghatékonyabban nemzeti 
könyvtárak tudnak ellátni, s ezt a munkát az 
IFLA Nemzeti Könyvtárak Szekciója koordinálja. 
A testület legjelentősebb programjai olyan kérdé
sekkel foglalkoztak mint a nemzeti könyvtárak 
szerepe, géppel olvasható rekordok cseréje, a 
pénzügyi vezetés gyakorlata a nemzeti könyv
tárakban, kötelespéldány és elektronikus publi
kálás, a könyvtárközi kölcsönzés voucher rend
szere, testvérkapcsolatok kialakítása a nemzeti 
könyvtárak között. Kiemelkedő eredményeik: 
nemzetközi konferencia szervezése az állo
mányvédelemről, munkacsoportok létrehozása 
az időszaki kiadványok állományvédelmi kérdé
seinek kezelésére illetve a nem könyv jellegű 
anyagok, pl. hangos könyvek könyvtárközi köl
csönzési lehetőségének biztosítására, és külön 
szervezeti egység létesítése a bibliográfiai rekor

dokkal kapcsolatos kérdések vizsgálatára. A 
CDNL reagált a leningrádi Tudományos Akadé
mia Könyvtárában 1988-ban bekövetkezett tűz
re, ezzel is teljesítve egyik eredeti célkitűzését, a 
könyvtárigazgatók közötti együttműködés leegy
szerűsítését. A CDNL tagsága ma már jóval 
száz fölött mozog. Regionális CDNL szervezetek 
jöttek létre Dél-Afrikában, Európában, Ázsiában 
ás Óceánián, valamint Latin-Amerikában.

(Autoref.)

95/326
MÉCHUROVÁ, Zdeííka: Mezinárodní vyména 
publikací ve svétle právních predpisű = Nár.Knih.
S.roc. 1994. 6.no. 452-456.p.

Nemzetközi kiadványcsere a jogszabályok fé
nyében

Együttm űködés -nemzetközi; Kiadványcsere

A nemzetközi kiadványcsere rendszere a volt 
Csehszlovákiában két nemzetközi konvenció -  a 
hivatalos publikációk és kormánydokumentu
mok, illetve a kiadványok nemzetközi cseréjéről 
szóló egyezmény -  honosításával (12/1965. Sb. 
számú külügyminisztériumi utasítás) alakult ki. 
Ez a rendszer „enyhén” központosított volt, nem 
tett szükségessé bürokratikus eljárásokat, elke
rülte a vámhivatalokat.

Az 1989 utáni eufóriában a könyvtárak több
sége elvetette a korábbi rendszer kötöttségeit, s 
maga kezdett a cserekapcsolatok kiépítésébe 
(gyakorta szakszerűtlenül). Ezzel párhuzamosan 
új vámjogszabályok jelentek meg, s az adóztatá
si rendszer is megváltozott. Az új jogszabályok 
által rendszeresített eljárásmódok a szétforgá
csolt nemzetközi kiadványcserét vámmal és hoz
záadott érték utáni adóztatással sújtották, nem is 
beszélve arról a bürokratikus ballasztról, amely e 
tevékenységet szinte megbénítja.

Az áldatlan helyzet kialakulásának origója: az 
új jogszabályok egyszerűen megfeledkeztek a 
12/1965. Sb. számú külügyminisztériumi utasí
tásról, s a könyvtárak sem léptek fel idejében e 
mulasztás jóvátétele érdekében.

(Az eredeti cikk egy sor konkrét „sztorit” is fel
sorol a mai gyakorlat jellemzésére, ám ezek
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csak a belföldi jogszabályi környezetben szolgál
nak tanulságokkal.)

Most az a teendő, hogy a nemzetközi kiad
ványcsere kérdését, amelynek fontossága nyil
vánvaló, minél előbb rendezni kell. Erre vagy az 
új könyvtári törvény keretében kell sort keríteni, 
vagy az új vám- és adóztatási jogszabályok szö
vegét kell kiegészíteni a 12/1965 Sb. sz. utasítás 
megfelelő meghagyásaival.

(Futala Tibor)

Lásd még 336, 338, 356, 357, 360, 369

Jogi szabályozás

Lásd 326

Oktatás és továbbképzés

95/327
MEL’NIK, I. -  SAMOJLÜK: Nevostrebovannyj 
plast. Bogoslovskie znania -  v professional'nuű 
podgotovku = Bibliotéka. 1995. 3.no. 68-70.p.

A meg nem követelt tudás. Teológiai ismere
teket a szakmai képzésbe

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Oktatá
si anyag; Szakirodalom -vallástudományi

A keresztény-pravoszláv világ folytonosságát 
a volt Szovjetunióban megszakította a hetven
éves ateista-egyházellenes kurzus. Az alóla való 
felszabadulás nemkívánatos jelenségekkel is 
járt. A lakosság egy része a misztikának, okkul
tizmusnak, jóslásnak és asztrológiának hódol. 
Még a számítógépesítésnek is van negatív oldal
hajtása: fekete mágiát művelnek vele.

Nagy hiány a kereszténység dolgaiban való 
tájékozatlanság, a keresztény értékek érvényesí
tésétől való eltekintés. Ezért kívánatos, hogy ne 
csak az egyházi könyvtárak szolgálatában álló 
hívő könyvtárosok legyenek felvértezve teológiai

ismeretekkel, hanem a „közszolgálatiak” is. Min
denesetre a Belorusz Állami Könyvtár megkezd
te azoknak a segédleteknek a kiadását, amelyek 
segítségével megindulhatott az egyházi-teoló
giai művekkel való állománygyarapítás, illetve 
olvasószolgálati munka.

A FÁK államok könyvtárosképző intézetei kö
zül a Belorusz Kulturális Egyetem lépett elsőként 
hallgatóinak teológiai ismeretekkel való „ellátá
sa” érdekében. Az 1993/1994-es tanévben indult 
az egyházi-teológiai irodalom könyvtári-bibliog
ráfiai kezelése c. kollégium. Ennek gerince a 
mindennapos olvasószolgálat, ám van leágazá
sa a történeti gyűjteményekkel kapcsolatos ten
nivalók irányában is. Váratlan jelenségként az 
egyházi-teológiai irodalommal foglalkozó hallga
tók egy része ezáltal nyert megnyugtató útmu
tatást az életében felmerült lelki problémák le
győzéséhez.

A képzés és az egyházi könyvtárak között is 
kiépülőben van a kapcsolat. A minszki eparchia 
könyvtára gyakorló hely lett. A tudományos diák
körökben is készülnek különféle felmérések és 
dolgozatok az egyházi-teológiai irodalom és 
hasznosítása köréből.

Az egyházi-teológiai ismeretek irodalmának 
szereplése a képzés tanterveiben -  természete
sen -  évről-évre tökéletesedik. így -  egyebek 
mellett -  az e témakörben való információkere
sés sajátosságaira is nagy súlyt helyeznek. Az 
elkészülő tantervek korántsem csak a képzés
ben nyernek alkalmazást, hanem pedagógusok 
és történészek számára is jó segédeszközök le
hetnek.

A szerzők végül tapasztalatcserére biztatják 
a többi képző intézményt is a „több szem, többet 
lát" igazsága jegyében.

(Futala Tibor)

Lásd még 332

Szabványok, normatívák

Lásd 348
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KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

95/328
KOREN, Johan: Nordic national libraries and 
public libraries -  partners or parasites? = 
Scan.Public Libr.Q. 28.vol. 1995. 2.no. 12-14.p.

Skandináv nemzeti könyvtárak és közművelő
dési könyvtárak -  partnerek vagy paraziták?

Közművelődési könyvtár; Központi szolgáltatá
sok; Nemzeti könyvtár

A skandináv államok nemzeti könyvtárai kö
zötti különbségek ellenére egy közös vonás mu
tatkozik: a nemzeti könyvtárak a tudományos és 
felsőoktatási könyvtári fejlődésbe illeszkedtek a 
közművelődési könyvtáraktól eltérő rendszerrel, 
szolgáltatási filozófiával, s egészen az utóbbi 
időkig eltérő szakmai képzéssel.

1995 februárjában Mo i Ranaban (Norvégia) 
a helyi regionális közművelődési könyvtár és a 
Norvég Nemzeti Könyvtár Ranaba kihelyezett 
részlege konferenciát rendezett a skandináv or
szágok könyvtárosai számára ezzel a címmel: a 
közművelődési könyvtárak, mint a nemzeti 
könyvtárak használói. A cikk a konferencia főbb 
eredményeit foglalja össze.

A gyűjtési, tárolási és bibliográfiai szükségle
tek kiegészíthetik egymást, hiszen a közművelő
dési könyvtárak nem szerezhetnek tudomást ar
ról, mi jelent meg a bibliográfiai leírások elké
szülte nélkül. A nemzeti könyvtárak hagyomá
nyosan felelősek a kötelespéidány-szolgáltatás 
alapján a nemzeti bibliográfia előállításáért, s 
gyakran vezetik az országos központi katalógu
sokat is. Ez utóbbiakat illetően azonban az 
elektronikus formátum és a hálózati hozzáférés

új problémákat eredményezett: a hálózati köz
ponti katalógusok kevésbé átfogóak, mivel csak 
a tudományos, a felsőoktatási és a szakkönyvtá
rakra terjednek ki. A közművelődési könyvtárak 
hozzáférhetnek ugyan a könyvtárközi kölcsön
zés céljából ezekhez a forrásokhoz, de ez a 
szolgáltató könyvtárak egyenetlen leterhelését 
eredményezi, gyakran az elsődleges használók 
kárára. Nehézségek mutatkoznak a bibliográfiai 
leírások hasznosításában is: sok közművelődési 
könyvtár még nem tudja igénybe venni az 
elektronikus hordozón rendelkezésre bocsátott 
leírásokat, vagy -  ha a leírásokat a könyvtárel
látó vállalattól szerzik be -  ezek monopolhelyze
téből inkább az árak emelkedése és nem a szol
gáltatás minősége következik.

A hozzáférés biztosítása a célja a gyűjtésnek, 
tárolásnak és a bibliográfiai regisztrációnak. A 
nemzeti könyvtárak számos formában bocsátják 
közvetlenül és közvetve rendelkezésre a doku
mentumokat, vagy másolatukat, vagy válaszol
nak meg rájuk vonatkozó referensz kérdéseket. 
A távoktatás elterjedésével a közművelődési 
könyvtárak egyre inkább rászorulnak a nemzeti 
könyvtárak referensz és referral szolgáltatásaira.

A nemzeti könyvtárak vezető és koordináló 
szerepe, különös tekintettel a közművelődési 
könyvtárakra, nagy hangsúlyt kapott. Az egyes 
országokban más-más a helyzet. A Dán Királyi 
Könyvtár pozícióját úgy lehet leírni mint egyenlő, 
bár legnagyobb partnerét, minden formális köte
lezettség nélkül. A Svéd Királyi Könyvtár konzul
tációs és kooperációs koordinációról szól, de 
semmiféle kötelezettséget nem vállal a közmű
velődési könyvtárakkal szemben. Az Izlandi 
Nemzeti könyvtárnak sincsenek kötelezettségei, 
de tevékenységéből természetesen hasznot 
húznak a közművelődési könyvtárak is. A Nor
vég Nemzeti Könyvtár ezzel szemben úgy látja, 
szorosan együtt kell működnie minden típusú 
könyvtárral, irányítva és koordinálva a fejleszté
seket.

Végső summázat: a nemzeti könyvtárak nem 
paraziták, inkább a közművelődési könyvtárak 
partnerei a demokratikus fejlődésben.

(Papp István)

95/329
DAY, Alan: Turning point for the British Library? 
= Libr.Rev. 44.vol. 1995. 2.no. 38-43.p.
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Fordulópont a British Library életében?

Állami irányítás; Könyvtárépület -nemzeti; Nem
zeti könyvtár; Olvasóterem; Társadalmi kezde
ményezés

Meglehetősen sikeres évnek bizonyult 1994 a 
British Library életében. Megjelent a Szolgálati 
Kódex, lépéseket tettek a hozzáférhetőség javí
tására, új digitális és hálózati technikákat vezet
tek be, az Interneten keresztül is lehetővé vált a 
BL szolgáltatásaiban való eligazodás, a Docu
ment Supply Centre színes másolatokat nyújt a 
cikkekről és hálózati OPAC-ja további állomány- 
testek rekordjaival bővült, a Lloyds Bank támo
gatásával business információs szolgáltatást 
vezettek be.

Mindennek ellenére az új épület elhúzódó 
építkezése miatt számos sajtótámadás érte a 
könyvtárat. Hibák tényleg történtek (pl. hibás volt 
a vezetékek műanyag borítása), s ez alkalmat 
adott rá, hogy a Regular Readers Group kemény 
támadást indítson ismét a St Pancrasban készü
lő új épület ellen. A képviselőház bizottsága is 
foglalkozott az üggyel, s értekezletet hívott 
össze, amelyen az illetékes minisztérium (De
partment of National Heritage), az RRG és a BL 
képviselői vettek részt. Ennek alapján a parla
ment Nemzeti Örökség Bizottsága (National 
Heritage Committee) három javaslatot tett: 1. a 
kerek olvasóterem maradjon továbbra is a BL 
része, 2. az épület redukálása miatt üresen ma
radt telekrész tartassák fenn a könyvtár számára 
későbbi bővítésre, 3. a kormány küldjön ki egy 
bizottságot az építkezés kudarcaiért való felelős
ség megállapítására.

A kormány érthető módon visszavetette 
mindhárom javaslatot. Végül mégis tiszta képet 
kellett teremteni az elhúzódó építkezésről, s ezt 
Anthony Kenny, a British Library Board elnöké
nek jelentése tette meg.

Először röviden visszapillant az építkezés tör
ténetére, s magyarázatot ad arra, hogyan nőtt 
máig 496 millió fontra a beruházás. A második 
részben a BL jelenével és jövőjével foglalkozik, s 
csattanós választ ad mind a tradicionalistáknak, 
mind pedig a futurológusoknak. Bebizonyítja, 
hogy értelmetlen dolog és kész ráfizetés tovább
ra is fenntartani könyvtári célra a kerek olvasó
termet a British Museum épületében, ha a

könyvtár egésze átköltözik az új épületbe. Fog
lalkozik azzal a kérdéssel is, hogy bár a csök
kentés következtében csupán 73 ülőhellyel nő a 
kapacitás 1176-ra, annak köszönhetően, hogy 
egy helyre kerülnek az olvasói férőhelyek szana
szét a városból, kihasználtságuk sokkal gazda
ságosabb lesz. Az elektronikus jövőtől megré- 
szegültekkel szemben rámutat arra, hogy to
vábbra is szükség lesz a nyomtatott példányokra 
(egyszerűen lehetetlen a 18 millió kötet digitali
zálása, s ha mégis, akkor is rendszeresen új 
meg új hordozóra kellene őket átvinni; a nyomta
tott régi példányokat pedig mindenképpen meg 
kellene őrizni).

Bebizonyítja a Boston Spaban építendő rak
tári kapacitás szükségességét a ritkán használt 
anyag számára: St Pancrasban több mint két
szer annyiba kerül egy kötet tárolása, egy olyan 
köteté, amelyet húsz évente esetleg csak egy
szer használnak.

Remélhetőleg ez a jelentés meggyőzi az ille
tékeseket, s talán valóban fordulópontot hoz a 
BL sorsában.

(Papp István)

Lásd még 325, 402

Felsőoktatási könyvtárak

Lásd 331, 334, 335, 336, 369, 379, 380, 383, 
386, 390, 397, 403

Közművelődési könyvtárak

95/330
(LUXOVÁ Jana): Verejné knihovny a Ceské 
republice 1989-1993. Statisticky prehled = 
Ctenár. 47.roc. 1995. 4.no. 141-143.p.

Nyilvános könyvtárak a Cseh Köztársaság
ban 1989-1993. Statisztikai szemle

LUXOVÁ, Jana: Vyhledy? = Ctenár. 47.roc. 
1995. 5.no. 164-166.p.
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Kilátások? A cseh közművelődési könyvtárak 
helyzetének elemzése 1981 és 1993 között

Közművelődési könyvtár

1989 és 1993 között gyökeres változások zaj
lottak le a cseh társadalomban, amelyek nem 
hagyták érintetlenül a közkönyvtárakat sem.

1989 és 1993 között 441-gyei csökkent a 
könyvtárak száma (1993-ban 7982 könyvtár mű
ködött, beleértve a fiókkönyvtárakat: is). A könyv
tári személyzet létszáma 49Ö-nel lett kevesebb; 
az 1993-ban a könyvtárban dolgozók 82,5%-a 
szakképzett. A könyvtári könyvállomány 330 
ezer kötettel nőtt, a kurrens időszaki kiadványok 
száma viszont 85 197 példánnyal csökkent. A 
kölcsönzések száma erőteljesen visszaesett: az 
1989-es 73 254 ezer kötetről 1993-ban 56 549 
ezer kötetre; 1989-ben egy lakosra 7,1 kötet 
kölcsönzése esett, 1993-ban csak 5,5 kötet. Mi
vel csökkent az olvasók száma is, az egy olva
sóra jutó kölcsönzés mutatója ennél jobb képet 
fest: az 1989-es 35,5 kötetről 1993-ra 39,8 kötet
re nőtt. A jelzett időszakban 640 ezerrel csök
kent az olvasók száma: ez 1993-ben a lakosság 
13,8%-át jelentette szemben az 1989-es 19,9%- 
kal. Csökkent a 14 éven aluli olvasók és a 
könyvtárlátogatások száma is.

A nem beruházási jellegű költségek az 1989-es 
404 millió 503 ezer koronával szemben 1993-ban 
720 millió 514 ezer koronát tettek ki. Állomány- 
gyarapításra a cseh közkönyvtárak több mint 29 
millió koronával fordítottak többet 1993-ban, mint 
1989-ban. A bérköltségek a vizsgált időszak vé
gére 124 millió 24 ezer koronával nőttek.

A cikk függeléke a „kilátásokat*’ taglalja: a 
könyvtárak jövőjét sok politikai és gazdasági té
nyező is befolyásolja. Nyugati jóslatok szerint 
még a vasfüggöny lehullása után tíz évvel is 
érezhető lesz egyfajta „kulturális vasfüggöny” a 
kelet-európai országok és a Nyugat között, bár 
Csehország, Magyarország és Lengyelország a 
piacgazdaság kiépítése után ez időszak alatt az 
Európai Unió tagja lehet. Ami a politikai oldalt il
leti: a kormányon a sor, hogy -  figyelembe véve 
az ország gazdag kulturális hagyományait -  
kinyilvánítsa akaratát a könyvtárak fejlesztése 
ügyében.

A könyvtáros képzés, meghatározó szerepet 
játszik a könyvtárak fejlesztésére képes szakem

berek kinevelésében, akik egyik legfontosabb 
feladata lesz az új technológia alkalmazása a 
könyvtári munkában.

A statisztika elemzéséből a következő látszik:
1993-ra az 1981-es évhez viszonyítva összessé
gében 169,3%-kal nőtt a nem beruházási jellegű 
ráfordítások összege, de a gyarapításra fordított 
összeg csak 68,4%-kal, a bérköltségek 132,4%- 
kal, míg a működési költségek 303,4%-kal emel
kedtek. A könyvtári bevételek 1981 és 1993 kö
zött 439,3%-kal nőttek ugyan, de elenyésző ősz- 
szeget képeznék a szükséges költségvetési 
ráfordításokhoz képest, vagyis a könyvtárak nem 
tudnak önfenntartók lenni.

Az Unesco ajánlásai szerint a könyvtár költ
ségvetésének kb. egyharmadát képezhetik a 
működési költségek, egyharmadát a bérköltsé
gek, a harmadik harmadot pedig állománygyara
pításra és egyéb fejlesztésre kellene fordítani. 
Az 1993-as év cseh könyvtári költségvetését 
vizsgálva az derül ki, hogy a működési ̂ költségek 
felemésztették a költségvetés legnagyobb ré
szét, így a könyvtárak alapfunkcióikat nem tud
ták megfelelően teljesíteni. r

Külön probléma a szakképzett személyzet 
megtartása: a privatizáció és a létszámleépíté
sek után a bérkülönbségek tovább fognak mé
lyülni, főként a magasabban képzett kategóriák
ban. Ennek elszívó hatása lesz: a jól képzettek 
el fogják hagyni a közkönyvtárakat a máshol el
érhető magasabb fizetések reményében.

(Rácz Ágnes)

95/331
BAIER, Hans: Steigende Nutzung, sinkende Etats. 
Die Kunststadt Dresden und ihre Bibliotheken = 
Buch Bibi. 47.Jg. 1995. 5.no. 455-461 ,p.

Növekvő használat, csökkenő költségvetés. 
Drezda könyvtárai

Egyetemi könyvtár; Regionális könyvtár; Városi 
könyvtár

Drezdában három nagy könyvtár, illetve 
könyvtári hálózat él egymás mellett.

A Városi Könyvtár főbb adatai: 800 ezer do
kumentum, 80 ezer olvasó, évente 2,8 millió
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kölcsönzés, 200 munkatárs. A „Friedrich W olf 
főkönyvtáron és a hozzá tartozó zenei könyv
táron kívül 19 fiókkönyvtár, az ifjúsági könyvtár, 
két nyilvános iskolai könyvtár és egy mozgó
könyvtár alkotják a városi könyvtári hálózatot.

Drezdának nincs nyilvános központi könyv
tára, az ellátás decentralizált. Ennek régi hagyo
mányai vannak: az első nyilvános könyvtárat 
Walter Hofmann alapította Plauen városrészben 
az első világháború előtt.

Az elmúlt években a társadalmi fordulattal 
párhuzamosan a könyvtár életében is jelentős 
változások történtek. Az állomány 40 százalékát 
felfrissítették, ennek hatására a kölcsönzések 
száma, mely 1990-91-ben 1,6 millióra csökkent,
1994-re ismét elérte a 2,8 milliót. 1992-ben a 
SISIS-szisztéma alkalmazásával rátértek a szá
mítógépes rendszerre.

A legnagyobb gondot a költségvetési keret 
visszaesése okozza: 1995-ben 300 ezer márká
val csökkent az előző évihez képest.

Évek óta foglalkoztatja a város vezetőit a 
központi könyvtár létrehozásának terve. Ez kb. 
70 millió márkába kerülne.

Az Egyetemi Könyvtár 1827 óta áll fenn. 
Főbb adatai: 1,6 millió könyv és folyóirat, 3 millió 
szabvány, 6400 kurrens folyóirat. Korábban mint 
a Műszaki Egyetem intézménye kifejezetten mű
szaki könyvtár volt. 1992 óta az egyetem más 
felsőoktatási intézményeket is magába olvasz
tott, pl. az orvosi akadémiát, a közlekedési és a 
pedagógiai főiskolát, és ez a könyvtár állomá
nyát is jelentősen módosította: a korábbi műsza
ki gyűjtemény nyelvi, szépirodalmi, jogi stb. 
anyaggal bővült ki. Az állománygyarapítási keret 
80 százalékát az új szellemtudományi fakultások 
irodalmának megalapozására fordítják.

A legnagyobb gondot a megfelelő épület hiá
nya okozza. A könyvtárat a háború végétől kü
lönböző ideiglenes egyetemi épületekben he
lyezték el, jelenleg több mint negyven különböző 
helyen szétszórva működik.

A Szász Tartományi Könyvtárat 1556-ban 
alapították. 3,9 millió bibliográfiai egységével 
egyike a legnagyobb német könyvtáraknak. 
1945 óta a várostól északra, egy egykori kaszár
nyában működik, 12 ezer olvasót, évi 500 ezer 
kölcsönzést tart számon. Speciális különgyűjte- 
ményéi (ilyen pl. a „Német Fototéka” képarchívu
ma, a zenei részleg, a könyvmúzeum, a világhírű 
gyorsírás-gyűjtemény stb.) európai rangú intéz
ménnyé teszik.

A könyvtárnak 190 munkatársa van, költség- 
vetése 1994-ben 4,3 millió márka volt, de jelen
leg csökkentések várhatók. A legnagyobb gon
dot a raktári és az olvasótermi férőhelyek hiánya 
okozza.

A tartományi kormányzat a két nagy tudomá
nyos könyvtár egyesítését tervezi. Az elképzelé
sek szerint a déli városrészben levő egyetemi te
rületen a két intézmény közös könyvtárépületet 
kapna, és központi tudományos könyvtárként 
működne a Tudományos és Művészeti Miniszté
rium alatt. Az együttes működés előnyei kétség
bevonhatatlanok, de első ízben történne meg, 
hogy egy német egyetem nem rendelkezne saját 
könyvtárral. Az egyesítés -  melyhez hiányzik 
még a tartományi gyűlés hozzájárulása -  olyan 
szakmai problémákat vet fel, melyről a szakem
berek várhatóan sokáig fognak még vitatkozni.

(Katsányi Sándor)

95/332
ALLRED, John: Making learning truly open = 
Libr.Assoc.Rec. 97.vol. 1995. 5.no. 267-269.p. 
Bibliogr. 13 tétel.

A brit közkönyvtárak és a „nyitott tanulás” 
tapasztalatai

Felmérés; Felnőttoktatás; Közművelődési könyvtár

A nyitott vagy rugalmas tanulás nem azonos 
a távoktatással. A nyitottság lényege, hogy a ta
nulók nagyobb mértékben kontrollálják tanulásuk 
folyamatát.

Nagy-Britanniában a 25 és 59 év közötti kor
osztály -  a közkönyvtárak által egyébként nehe
zen aktivizálható csoport -  a nyitott tanulásban a 
könyvtárakat használók legjelentősebb része. 
Többségében képzettek, de egy részük csak 
alapfokú iskolázottsággal rendelkezik. Kéthar
maduk kezdő a nyitott tanulásban és 40%-uk 
nem tanult volna más eszközök igénybevételé
vel.

A könyvtárosok személyes kapcsolata ezek
kel a tanuló olvasókkal igen fontos, de a kapcso
lat inkább informális. A tanulók közel fele konzul
tál a könyvtárosokkal. A segítő ellenőrzés jól mo
tiválja ezeket a tanulókat.
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A könyvtárosok egy része kapott valamilyen 
oktatási vonatkozású képzést, de ez nem ele
gendő. A tanulási lehetőségeket feltáró TAP 
(Training Access Points) adatbázis ott van sok 
könyvtárban, de a könyvtárosok csak passzívan 
használják.

A felsőoktatási könyvtárakban rosszabb a hely
zet. Egyedül a De Montfort Egyetem ELINOR 
projektje ígér a nyitott tanulásban érdekeltek 
számára is hasznos adatbázis-rendszert.

A több mint 10 ezer oktatócsomag között ne
héz eligazodni. Ebben csak az „Open Learning 
Directory” c. kalauz és az „Audio-Visual Librar
ian” nevű folyóirat szemlerovata segít. A Library 
Association, a British Library és más szerveze
tek erőfeszítéseket tesznek az oktatócsomagok 
bibliográfiai ellenőrzésének erősítésére.

(Koltay Tibor)

95/333
BURAKOWSKI, Jan: S.O.S. dia wiejskih bibliotek 
publicznych! = Bibliotekarz. 1995. 4.no. 5-10.p.

S.O.S. a községi nyilvános könyvtárak meg
mentése érdekében

Községi könyvtár

1989 és 1993 között 496 falusi könyvtár 
szűnt meg, ami az azonos könyvtárak 7,1 %-a. A 
szolgálati helyek még ennél is rosszabbul jártak: 
1970-ben 28 905, 1989-ben több mint 19 ezer,
1993-ban pedig már csak 4 532 ilyen hely műkö
dött az országban. (Tekintettel Lengyelország 
kistelepüléses jellegére, illetve falukörzetes közi
gazgatási és önkormányzati szervezetére, a 
szolgálati helyek megszűnte azt jelenti, hogy a 
kistelepülések ezerszámra maradtak könyvtári 
ellátás nélkül.)

A falusi könyvtári ellátás beszűkülése -  ter
mészetesen -  az olvasóforgalmi adatokban is 
tükröződik. 1980 és 1993 között 3 millió 312 ez
erről 2 millió 104 ezerre csökkent a beiratkozott 
olvasók száma (36,5%-os fogyás), a kölcsön
zések száma pedig 57 millió 484 ezerről 46 millió 
292 ezerre (19,5%).

A felületes szemlélő hajlandó azt mondani, 
hogy mindez az önkormányzati rendszer és a 
vele járó pénztelenség következménye. Ez 
azonban az igazságnak csupán egyik összete
vője. A báj 1975-ben,. az ország közigazgatási 
rendszerének átszervezésekor kezdődött, ami
kor is megszüntették a járásokat, a járási könyv
tárak egy részét (a feltételek elégtelen biztosítá
sával) megyei könyvtárrá „léptették elő”, s min
dennek következtében meggyöngült a falusi 
könyvtárügy instruktori-módszertanos segítése 
és felügyelete. A régi és az új megyei könyvtárak 
érdeklődésének homlokterébe a városi ellátás 
fejlesztése került, sőtá technológia korszerűsíté
se is elindult ebben a szférában.

A szerző a riasztó adatok ellenére is úgy vé
lekedik: bár az utolsó órában, de még megment
hető a falusi könyvtárügy. Ehhez egyfelől meg
vannak még a szükséges intézmények (megyei 
könyvtárak, a Könyv- és Olvasási Intézet, az Ál
landó Könyvtárosképző Központ, a szaksajtó), 
másfelől azonban a kulturális és művészeti mi
niszter nem áll a feladata magaslatán, minthogy 
határozott „nyílt parancsokkal” nem utasítja az 
imént felsorolt intézményeket a falusi könyvtár
ügy dolgainak szakmai rendbetételére. Ehhez 
-  sajnos -  hiányzik a minisztériumban mind a 
szakavatott apparátus, mind pedig a korszerű 
fejlesztési koncepció. Pedig az ország falusi 
szféráját nem lenne szabad magára hagyni, 
lenézni. A lengyel gyerekek majdnem fele szüle
tik és nevelkedik falun, és lelassult az aktív kor
osztályok városba költözése is. Miközben a 
nemzet Európába törekszik, hagyhatja-e, hogy a 
továbbiakban ebben az Európában ne a tudást, 
a képzettséget váltsa fel pénzzé, hanem az 
izomerőt?

(Futala Tibor)

Lásd még 328, 335, 346, 355, 371, 372, 374, 
376, 377, 381, 390

Tudományos és szakkönyvtárak

Lásd 317, 382
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MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

95/334
GRIEBEL, Rolf: Wege aus der Krise der 
universitären Literaturversorgung? = Bibliotheks
dienst. 29.Jg. 1995. 6.no. 926-936.p.

Hogyan lehet kiutat találni a szakirodalmi el
látás válságából?

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Gyara
pítási keret; Szakirodalmi ellátottság; Támogatás 
-pénzügyi -társadalmi

1. Helyzetkép

1.1 Az árak és a költségvetés alakulása
A szakirodalom ára az általános inflációs 

rátát meghaladva növekszik. Az elmúlt évtized
ben a társadalomtudományok irodalmának ára 
4-7,5%-kal, a természettudományi, a műszaki és 
orvostudományi szakirodalom ára 12%-kal emel
kedett. A szakfolyóiratok árának emelkedése a 
fenti számokat is meghaladja.

Ehhez a növekedéshez hozzájárul a piacon 
megjelent új dokumentumtípus: az elektromos 
információhordozón publikált szakirodalom. A 
CD-ROM adattárak száma 1988-ban 200 volt,
1994-ben 5500, 1996-ra pedig megduplázódást 
ígér a prognózis. Ezen a növekedésen belül a 
kizárólag CD-ROM formában hozzáférhető tudo
mányos publikációk száma csaknem megtízsze
reződött. Ugyanakkor a CD-ROM adatbankok 
dokumentációja, (mely nem szelektív, sok redun
dáns irodalmat is tartalmaz,) tovább növeli a 
szakirodalmi igényt.

A könyvtárak állománygyarapítási lehetősé
gei messze elmaradnak a könyvpiac sarokszá

maitól. 1994-ben az egyetemi könyvtárak költ
ségvetési keretei nominálisan 0,6%-kal emelked
tek, a könyvtárak 40%-ában egyáltalán nem volt 
növekedés, és 1995-re sem várható javulás. (Az 
átlagszámok mögött tartományonként nagy kü
lönbségek húzódnak meg: 1994-ben Bajoror
szágban 5,2%-os növekedés történt, Bréma tar
tományban 17,3% csökkenés. Sajátos az új tar
tományok helyzete: a tervek az alapállomány ret
rospektív kiépítését írják elő 12 év alatt, a tények 
azonban egyértelműen azt mutatják, hogy a ter
vezett fejlesztés nem fog megvalósulni.) A szá
mok azt jelzik, hogy az egyetemi könyvtárak állo
mánygyarapítási kiadásainak 1981/82-ben kez
dődő gyengülése a 90-es évekre már az egyete
mi könyvtárak strukturális állománygyarapítási 
válságává mélyült.

A költségvetésen kívüli pénzforrások aránya 
növekszik. Jelenleg az állománygyarapításra for
dítható összeg 17%-a ilyen forrásból származik. 
Ezeket a pénzeket többnyire a legkeresettebb 
tanulmányi irodalom példányszámnövelésére 
fordítják.

1.2 A pénzügyi helyzet hatása az állomány
építésre

Az állománygyarapítás helyzetét jól tükröző 
mutatószám a folytatólagos kiadványok (megle
vő folyóiratok és sorozatok fix költségei) és az új 
beszerzések aránya. Ez a mutatószám a régi 
egyetemi könyvtárakban 65:35%, az újakban 
75:25%. A szabadon felhasználható keret irreáli
san alacsony volta a korábban járatott folyóiratok 
lemondására kényszerítette a könyvtárakat. Az 
1981/82-ben kezdődött „lemondási akció” 
1993/94-re a könyvtárak 90%-át elérte, a könyv
tárak fele több mint 100 ezer DM értékű folyóirat
ról mondott le. A folyóiratok ilyen nagyságrendű 
lemondása ellenére sem volt képes a könyvtárak 
85%-a a monográfiák rendelését a régi szinten 
megtartani: 5-10%-ban az új könyvek beszerzé
sét is csökkenteni kellett. A csökkentésnek első
sorban a külföldi irodalom esett áldozatul, ami vi
szont hosszabb távon a provincializálódáshoz 
vezet.

Az állománycsoportok közül egyedül a tan
könyvgyűjtemények növekedtek a költségveté
sen kívüli pénzforrások jóvoltából. Elmaradt vi
szont a szükségestől az új elektromos publiká
ciók beszerzése, és az állományvédelemre fordí
tott összeg sem éri el a gyarapítási keret előírt 
1%-át.
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2. Következtetések és stratégiák

A könyvtáraknak egyrészt hangoztatniuk kell, 
hogy a költségvetési csökkentések jóvátehetet
len károkat okoznak az állományban, károsítják 
az egyetemek kutatói, oktatói és tanulmányi 
munkáját, másrészt azonban meg kell keresniük 
azokat az utakat is, melyek a jelenlegi gazdasági 
körülmények között is javíthatnak a könyvtári ál
lomány helyzetén.

-  A német egyetemi könyvtáraknak az angol
amerikai példaképet követve fokozniuk kell az 
arra irányuló törekvéseiket, hogy egyetemen kí
vüli célcsoportok megnyerésével szponzorokat 
találjanak.

-  A kétszintű egyetemi könyvtári ellátásnál 
növelni kell a központi könyvtár hatáskörét, hogy 
a centralizált ellátási rendszer anyagi előnyeit ki 
lehessen használni.

-  A Német Könyvtári Intézet (DBI) hozzon 
létre szakcsoportot a „tudományos könyvtárak 
irodalomellátásának fejlesztése” témakör gondo
zására, különös tekintettel a minőségi menedzs
ment és a teljesítménymérés kérdéseire.

-  Az állományépítési profilokat, az állomány- 
gyarapítási politikai célkitűzéseit konkrétan meg 
kell határozni. E téren figyelembe kell venni a 
keretfeltételek dinamikus változásai által megkö
vetelt flexibilitást.

-  Az állományelemzésekre -  melyek a gyara
pítási koncepciót a napi gyakorlatba viszik át -  a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

-  Meg kell erősíteni a helyi és a regionális el
látási rendszerek kooperációját, különösen a 
folyóiratok előfizetése terén.

Sokan vérmes reményeket fűznek az 1994- 
ben életbe hívott SUBITO rendszerhez, mely a 
dokumentumok átfogó feltárási-, keresési és 
eljuttatási rendjét ígéri, tehát minden esetben 
gyors utat a dokumentumhoz. Kérdéses azon
ban, hogy a SUBITO rendszer képes lesz-e a 
helyi egyetemi irodalomellátás súlyos hiányait 
kompenzálni? A SUBITO ugyanis csak az egye
temi irodalomellátás klasszikus formáinak műkö
dése mellett alkalmas a tervezett minőségi to
vábblépés megtételére, végzetes tévedés azt 
várni tőle, hogy további helyi költségcsökken
tések pótlásául szolgáljon. A számítógépes infor
mációellátási tervek nagy hiányossága, hogy a 
konkrét igények elemzése helyett egy erősen 
absztrahált igényből indulnak ki, másrészt egyol
dalúan a természet- és műszaki tudományok sa

játságaira épülnek. Ezért -  az egyoldalú illúziók 
helyett -  olyan állománygyarapítási koncepciót 
kell kidolgozni, mely együttesen szemléli egy
részt a klasszikus állományépítés, másrészt a 
számítógépes információ-ellátás kérdéseit.

(Katsányi Sándor)

95/335
HARMEYER, Dave: Potential collection develop
ment bias: some evidence of a controversial 
topic in California = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995.
2.no. 101-111 .p. Bibliogr. 33 tétel.

Potenciális elfogultság az állománygyarapí
tásban: egy ellentmondásos téma irodalmá
nak gyűjtése kaliforniai egyetemi és közmű
velődési könyvtárakban

' Állománygyarapítás; Cenzúra; Egyetemi könyv
tár; Felmérés; Közművelődési könyvtár

A tanulmány az objektív, kvantitatív felmérés 
módszerét alkalmazva azt vizsgálta, hogy ta
pasztalható-e részrehajlás a kaliforniai köz- és 
egyetemi könyvtárak jelenlegi állománygyarapí
tási gyakorlatában. A kutatási módszer 10 bíráló 
tartalmi minősítésére és nyolc reprezrentatív 
könyvnek a könyvtárak állományában való jelen
létére, illetve hiányára alapult. Az egyes könyvek 
az abortusz-kérdés vitájának eltérő álláspontjait 
(szabad választás illetve az élet szentsége) kép
viselték. A felmérésből az derült ki, hogy a kali
forniai könyvtárak állománygyarapítási gyakorla
ta részrehajlónak mondható. Annak az 580 állo
mánynak az alapján, amelyekben a vizsgált cí
mek megvoltak, arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kaliforniai könyvtárak háromszor na
gyobb mértékben gyűjtik a szabad választás el
vét valló, mint az élet sérthetetlenségét hirdető 
könyveket. A felmérés -  érdekességként -  azt is 
megállapította, hogy a vallási elkötelezettségű 
intézmények állományaiban csak kis mértékben 
több az élet szentségét, mint a szabad válasz
tást valló művek száma, ami azt mutatja, hogy 
az ún. „konzervatív” könyvtárosok jobb munkát 
végeznek az eltérő nézetek elfogulatlan bemuta
tása terén, mint „világi” kollégáik.

(Autoref. alapján)
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95/336
SHARPLES, Carolyn: Filling bare shelves = 
Libr.Assoc.Rec. 97.vol. 1995. 2.no. 96-97.p.

Könyvhiány az afrikai egyetemeken: támoga
tás az ICBL (International Campus Book 
Link) projekt keretében

Ajándék; Egyetemi könyvtár; Támogatás -más 
országnak; Tanulmányút

Az afrikai könyvtárak helyzete katasztrofális. 
Az infláció és a kormányzati pénzügypolitika mi
att egyre inkább rákényszerülnek, hogy külföldi 
segélyforrások után nézzenek.

A Ranfurly Library Service a magyar könyv
tárak körében is jól ismert szervezet -  új neve 
1994-től Book Aid International. Az angliai fölös
példány forrásokat felkutatva releváns dokumen
tumokat küld külföldi könyvtáraknak, kérdőívek 
útján felmérve igényeiket. 1954 óta foglalkozik 
az afrikai könyvtárak ellátásával. Új projektje ke
retében elsősorban olyan dokumentumokkal se
gíti őket, melyekhez speciális témájuk miatt a 
szokásos adományok révén szinte lehetetlen 
lenne hozzájutniuk. Ezen kívül az afrikai kiadó
kat is támogatja: az oxfordi African Books Collec- 
tive-vel együttműködve az afrikai könyvkiadóktól 
is vásárol a könyvtárak számára szétosztandó 
könyveket.

Az 1980-as évek végétől a nagy adományozó 
szervezetek figyelme az afrikai felsőoktatásról az 
elemi oktatásra fordult. Többek között ennek is 
tulajdonítható, hogy például az egyetemi könyv
tárak folyóiratállománya teljesen lepusztult. A 
Nairobi Egyetem 1980-ban még 650 folyóiratra 
fizetett elő, ma már egyre sem tud. Ez késztette 
a Book Aid lnternational-t és más szervezeteket, 
hogy elindítsák a International Campus Book 
Link programot 1992-ben. Itt is az afrikai partne
rek kívánságainak és az angliai fölöspéldány kí
nálatnak az összehangolása a cél. Az eseten
kénti, rövidtávú segélyprogramok nehézséget je
lentenek a folyamatos ellátásban, ezért megala
pították az előfizetéseket szorgalmazó programot 
is. Ma már több mint 150-en tagjai, és küldik 
rendszeresen a folyóiratokat az ICBL-nek továb
bításra.

A Malawi Egyetemi Könyvtárban tett látoga
tás során az is kiderült, hogy nemcsak anyagi 
okok miatt nehéz a gyarapítás, hanem a bibliog

ráfiai források hiánya miatt is. A Books in Print- 
ből például az 1982-es az utolsó náluk.

A Blantyre Polytechnic könyvtárának szinte 
az egész lakosságot kell ellátnia a szükséges 
szakirodalommal. Az évi átlagfizetés kb. 500 
font, egy tankönyv ára pedig kb. 25 font. A köny
vek nagyon keresettek, de csak kis számban 
hozzáférhetők. Sürgős szükség lenne a segít
ségre. Hasonló a helyzet az orvosi egyetemi 
könyvtárban és Lilongwe-ben a mezőgazdasági 
főiskola könyvtárában, ahol 1994-ben véget ért 
egy segélyprogram, melynek révén 108 folyóira
tra tudtak előfizetni. A Kamazuban működő 
egészségügyi főiskola szegényes ellátottsága is 
elszomorító. Ugyanezek a jelenségek tapasztal
hatók Kenyában, Tanzániában, Etiópiában, Ghá
nában, és Sierra Leonéban az egyetemi és főis
kolai könyvtárakban, s habár tiszteletreméltó az 
ottani könyvtárosok kitartása és leleményessé
ge, külső beavatkozás, támasz nélkül küzdelmük 
reménytelen.

Mindez indokolja, hogy az információbőségtől 
szenvedő angliai könyvtárosok segítséget nyújt
sanak. A fölösleges dokumentumok megfelelő 
helyre való eljuttatásával nemcsak az egyes em
berek fejlődését tudják elősegíteni, hanem egész 
országokét is.

(Fazokas Eszter)

95/337
Dossier: Collections de bibliothéques = Bull.Bibl.Fr. 
40.vol. 1995. 3.no. 8-62.p.

Rés. angol és német nyelven

Tematikus szám a könyvtári állományokról (8 
cikk)

Állományalakítás; Egyetemi könyvtár; Elektroni
kus publikáció; Előszerzeményezés; Gyermek- 
könyvtár; Kötelespéldány; Közm űvelődési 
könyvtár; Raktározás; Térképek gyűjteménye

A tematikus szám a következő cikkeket tartal
mazza: A helyi globális könyvtár; Állománygyara
pítási politika ma; Állomány és raktározási hely -  
a „dokumentumtárolási hely” fogalma az elektro
nikus dokumentumok korában; Az állományok 
„szelleméről”; Digitális dokumentumok köteles- 
példány-törvénye; Könyvek, időszaki kiadványok
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és adatbázisok kiválasztásának folyamata a Uni
versity of Georgia könyvtárának gyakorlatában; 
Gyermekkönyvek a könyvtárakban; A l’Université 
de Jussieu országos feladatkörű szakkönyvtárá
nak térképtára: a jövő kilátásai.

Lásd még 320, 356, 364, 396

Különgyűjtemények

95/338
OLSEN, Margaret S.: The end of the cold war 
and its effects on Slavic and East European col
lections in the West = lnt.lnf.Libr.Rev. 27.vol. 
1995. 1.no. 89-112.p.

A hidegháború vége és ennek hatása a szláv 
és kelet-európai gyűjteményekre Nyugaton

Kelet-európai gyűjtemény; Kiadványcsere; Könyv
árak; Könyvkiadás; Szláv gyűjtemény

A címmel ellentétben a szerző két kivétellel 
amerikai egyetemi könyvtárak körében végzett 
felmérés alapján számol be a tapasztalatokról.

Az 1989/91-es politikai változások eredmé
nyeképpen jelentősen csökkent a szláv (ezt a fo
galmat a szerző gyűjtőnévként használja a kelet
európai országok irodalmára, bár főként az 
Oroszországból érkező anyagról esik szó) köny
vek és folyóiratok beérkezése a nyugati gyűjte
ményekbe. A beszerzés nehézségeit és a gyűj
teményekben esett károkat 53 könyvtárnak kikül
dött (17 válaszolt) kérdőív alapján lehetett szám
ba venni.

A beszerzés két fő formája az ún. biankó 
megrendelés és a könyvtárközi csere.

A biankó megrendelés jól működött az 1980- 
as évek végéig. Ez azt jelentette, hogy a könyv
tárak megbízást adtak könyvügynökségeknek, 
hogy az érdeklődési körükbe eső témákban 
megjelenő értékes irodalmat szerezzék be szá
mukra. A változások után több tényező (emelke
dő könyvárak, az értékes kiadványok számának 
visszaesése, a piacgazdasági mechanizmusok 
érvényesülése, az ügynökségek tönkremenetele 
stb.) következtében -  bár a biankó megrendelés 
továbbra is népszerű módszer maradt a nyugati

könyvtárak körében -  az így beszerezhető 
anyag mennyisége már nem az, ami volt.

A könyvtárközi csere az ötvenes évek végén, 
a megszorítások enyhülésével lendült fel. Min
den akadály és nehézség ellenére a beszerzé
sek jelentős forrásává vált, különösen az egyéb 
csatornákon át nem beszerezhető anyag vonat
kozásában. Annak ellenére, hogy a csere inkább 
a keleti partnerek anyagi előnyére vált a mester
séges átváltási kurzusok és a különböző állami 
támogatások következtében, egyetlen amerikai 
könyvtár kivételével sehol sem kívánják meg
szüntetni. Nem szabad azt sem figyelmen kívül 
hagyni, hogy a cserekapcsolatok gondozása 
meglehetősen nagy személyi ráfordítást kíván a 
közvetlen költségeken felül.

Célszerű megkülönböztetni a passzív (saját 
kiadványokra korlátozódó) és az aktív (a partner 
kívánságainak megfelelő könyvek beszerzése és 
elküldése) cserét. Különösen ez utóbbinál áll 
fenn -  a kezdetekre visszamenő -  önkényes át
váltási kurzus előnye a keleti partnerek számára.

Mivel a nyilvántartások nagyon sok kívánni
valót hagynak maguk után a könyvtárakban, a 
felmérésből valójában nem alakult ki pontos kép 
a csereforgalom változásáról. Mindenesetre a 
visszaesés ezen a területen is bekövetkezett. A 
könyvtárak mégsem akarják feladni -  sokszor 
szolidaritásból sem -  kapcsolataikat, s minden 
nehézség ellenére (elveszések a postán, lassú 
szállítás, egyenlőtlen árképzés stb.) továbbra is 
folytatni kívánják a cserét.

(Talán nem érdektelen a magyar olvasónak, 
hogy a Kultúra, mint a biankó rendelések teljesí
tője az lllinoisi Egyetemre 1990-ben 283 kötetet 
küldött, 1993-ban csak 33-at, mivel 1992-ben 
problémák voltak a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
megjelenésével. A helyzet azóta javult.)

(Papp István)

Feldolgozó munka

95/339
HARRISON, Ken -  SUMMERS, David: Retro
spective catalogue conversion at Lancaster Uni
versity Library = Program. 29.vol. 1995. 2.no. 
107-122.p. Bibliogr. 9 tétel.
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Retrospektív konverzió a lancasteri egyetemi 
könyvtárban

Adatbázis; Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; 
Konverzió; Letöltés

A brit Lancaster University könyvtára 1990-ben 
kezdte meg retrospektív katalogizálási program
ját. Kezdetben a nemzeti bibliográfia (BNB) CD- 
ROM változatának adatait használta, később át
tért a Library of Congress CDMARC Bibliog
raphie szolgáltatására. A rekordokat nem MARC, 
hanem „custom” (a használó által beállított) for
mátumban töltik le, majd saját programokkal 
konvertálják őket a helyi katalógus formátumára, 
illetve aktualizálják a katalógust és az indexeket. 
A katalógus gépi rekordjainak aránya 1990 de
cembere és 1994 júliusa között 30%-ról 72%-ra 
növekedett. A cikk beszámol a konverziós folya
mat technikai részleteiről, érintve a személyzet, 
a munkamódszerek, a találati arányok és a mi
nőségi megfontolások vonatkozó kérdéseit.

(Autoref.)

95/340
MAILHO-DABOUSSI, Lorraine: Création d’un 
thésaurus images: l’expérience de la banque de 
données Iconos sur les fonds de photographies 
= Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 99-105.p. 
Bibliogr. 7 tétel.

Rés. angol nyelven

Tezaurusz készítése képekhez: az „Iconos” 
fényképadatbázissal kapcsolatos tapasztalatok

Adatbázis; Fénykép; Tézaurusz

Az „Iconos", a francia dokumentációs intézet 
(Documentation frangaise) adatbankja, a Fran
ciaországban nyilvánosan elérhető fényképgyűj
teményekről szolgáltat információkat. Miután 
éveken keresztül különféle indexelő eszközöket 
alkalmaztak, szükségessé vált a leírások éssze
rűsítése és szabványosítása. Ezért egy olyan 
posztkoordinált tezauruszt fejlesztettek ki, amely
nek tárgyszavai alkalmasak a fotógyűjtemények 
leírására és a fényképek tematikus csoportosítá
sára. A szerző először bemutatja az leonost és a

múltban használt osztályozási eszközöket, majd 
ismerteti a tezaurusz-tervezés szakaszait: de- 
szkriptorok kifejlesztése a már használatban lé
vő tárgyszavak alapján; a használt index-kifeje
zések mennyiségi és minőségi értékelése; a fel
merült szemantikai és nyelvészeti problémák 
megoldása; végül a teljes terminológiai készlet
nek egy multidiszciplináris tezauruszba való 
szervezése.

(Autoref.)

Lásd még 357, 364

Katalógusok

95/341
FATTAHI, Rahmatollah: A comparison between 
the online catalogue ánd the card catalogue. 
Some considerations for redesigning bibliog
raphic standards = Libr.Rev. 44.vol. 1995. 2.no. 
44-58.p. Bibliogr.

Az online és a cédulakatalógus összehason
lítása. Néhány szempont a bibliográfiai leírási 
szabványok módosításához

Cédulakatalógus; Formátum -gépi; Hatékony
ság; Információkeresés; Katalógusszerkesztés; 
Online katalógus

A számítógépek térhódítása előtt a manuális 
katalógusok közül a cédulakatalógusok voltak a 
legszélesebb körben használatosak. Az online 
katalógusok, amelyek viszonylag rövid múltra te
kintenek vissza, a hagyományos cédulakataló
gus koncepcióját átvéve fejlődtek ki, annak logi
kai utódai.

Az elmúlt 10 évben a szakirodalom jelentős 
terjedelemben foglalkozott a cédulakatalógusok 
és az online katalógusok összehasonlításával 
különböző szempontok alapján. A jelen cikk 
-  amely szakirodalmi szemle -  a bibliográfiai 
adatok input-, manipulációs és output-folyamata 
szempontjából teszi ezt. Vizsgálja a bibliográfiai 
rekordok szerkezetét és tartalmát, a MARC for
mátum és a szabványosítás kérdéseit, a kataló
gus szerkezetét és tartalmát, a katalógus integ
rációjának kérdését, az egységesített adatállo
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mányok problémáit, a bibliográfiai rekordok 
visszakeresését és megjelenítését, az interaktív 
üzemmód sajátságait, a katalógus keresési hiba
tűrési szintjét, a használók elégedettségét.

Az interaktív online katalógusok olyan lehető
ségeket nyújtanak, amelyek jelentősen megha
ladják a hagyományos cédulakatalóguséit. For
radalmasították a bibliográfiai információkhoz 
való hozzáférést olyan keresési lehetőségek ré
vén, mint a kulcsszavak, a Boole-algebra, a 
csonkolás, a közelségi operátorok. Ezek ugyan
akkor a használat módjára is hatással voltak.

Az online katalógus a hagyományos manuális 
rendszerrel szemben sokkal jobb lehetőséget 
kínál a bibliográfiai információk inputjára, tárolá
sára és outputjára. Úgy tűnik, lényeges változá
sokra van szükség a bibliográfiai rekordok létre
hozása, manipulálása és visszakeresése terén 
is. Eddig viszont a bibliográfiai szabványok (ka
talogizálási szabályzatok, ISBD-k és MARC for
mátumok) terén nem sok lépés történt az új fejle
ményekhez való alkalmazkodás érdekében. Az 
online katalógusokról szó sem esik a jelenleg ér
vényben lévő szabályzatokban, semmilyen irány
elv nem ad segítséget az online katalógusok ter
vezéséhez. Szükség lenne tehát a hagyomá
nyos katalógus koncepciójára alapuló szabvá
nyok, elsősorban a katalogizálási szabályzatok 
felülvizsgálatára és átdolgozására. Bővíteni kell 
a katalógusok lefedését, ezzel egyidejűleg cél az 
egyszerűség és az interaktivitás. Új katalogizálá
si szabályzatokra van szükség, amelyek össz
hangban vannak az online környezet koncepcio
nális és technikai fejleményeivel.

(Hegyközi Ilona)

95/342
ZUMER, Maja -  ZENG, Lei: Comparison and 
evaluation of OPAC end-user interfaces = 
Cat.Classif.Q. 19.vol. 1994. 2.no. 67-98.p. Bibli- 
ogr. 7 tétel.

OPAC használói interfészek összehasonlítá
sa és értékelése

Ember-gép kapcsolat; Felmérés; Hatékonyság; 
Online katalógus

A cikk használói szemszögből, szisztemati
kus keretek között hasonlítja össze és értékeli az

online katalógusok funkcionális képességeit és a 
használói felületek jellemzőit. A vizsgálat alapjául 
az ohioi könyvtári hálózat, az OhioLINK 16 tag
könyvtárának eltérő rendszerű OPAC-ja szolgált. 
A használói interfészek hatféle szoftvert használ
tak, de eltérő jellemzőket találtak az OPAC-hoz 
való hozzáférés, az operációs funkciók (logon, 
logoff stb.), a hozzáférési pontok, a keresőkér
dés ellenőrzése és a segítségnyújtás tekinteté
ben is. A szerzők számba veszik a szóba jöhető 
interfész-változatokat, és minőségi szempontból 
elemzik őket.

(Autoref.)

Lásd még 344

Információkeresés

95/343
JACQUIN, Alex: Endnutzerrecherchen in der 
regionalen Verbunddatenbank des Südwest
deutschen Bibliotheksverbundes (SWB) = 
ABI-Tech. 15.Jg. 1995. 2.no. 121-138.p.

Res. angol nyelven

Hogyan keresnek a végfelhasználók a délnyu
gatnémet könyvtári hálózat online regionális 
központi katalógusában: felmérés

Felmérés; Gépi információkeresés; Használó; 
Hatékonyság; Központi katalógus -online

1994 januárjában a délnyugatnémet könyvtári 
hálózat (SWB) központja TELNET-en keresztül 
hozzáférési lehetőséget biztosított végfelhaszná
lók számára a hálózat online katalógusaihoz. Ez
zel lehetővé vált, hogy a végfelhasználók kere
sési stratégiájáról és igényeiről visszajelzést 
kapjanak: egyrészt hét hónapon keresztül szám
szerűleg regisztrálták az online katalógusban 
végzett használói kereséseket, másrészt értékel
ték a használók elektronikus üzeneteit az SWB 
keresési interfészéről. A vizsgálat eredményei 
irányelvként szolgálnak az online adatbázis ter
vezett WWW keresési felületének kidolgozásá
hoz.

(Autoref.)
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95/344
TILLOTSON, Joy: is keyword searching the an
swer? = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 199- 
206.p. Bibliogr. 17 tétel.

A kulcsszavas keresés a megoldás?

Gépi információkeresés; Használók képzése -fel
sőoktatásban; Kulcsszó; Online katalógus

A tanulmány a kulcsszavas keresés három 
szempontját veszi szemügyre, hogy megállapít
sa: vajon megoldást jelent-e az online katalógu
sokban való tárgyi keresés problémáira, ha a 
alapértelmezésként a kulcsszavas keresést állít
ják be. Azt vizsgálja, hogy a kulcsszavas kere
sés megfelelő eredményeket hoz-e; egy bizo
nyos téma keresésére kulcsszavakat használó 
keresők elégedettek-e az eredménnyel; és a je
lenleg hozzáférhető OPAC használói felületek 
milyen segítséget nyújtanak a használóknak a 
kulcsszavas, illetve az ellenőrzött szókincsű ke
reséshez. Arra a következtetésre jut, hogy egy 
online katalógusnak mind a kulcsszavas, mind a 
deszkriptoros keresés lehetőségét tartalmaznia 
kell, és a tárgyi keresést végző használók 
számára javítani kell a magyarázatok és a help- 
képernyők minőségét.

(Auto re f.)

95/345
PETERS, Rolf W.: Dokumentenmanagement mit 
Hypertext = Nachr.Dok. 46.Jg. 1995. 3.no. 
157-164.p. Bibliogr. 23 tétel.

Res. angol nyelven

Dokumentumok kezelése hiperszöveg segít
ségével

Hiperszöveg; Tájékoztatás -műszaki

A világon hozzáférhető online információk 
kezelése káoszhoz és zűrzavarhoz vezethet, ha 
nem sikerül hatékony navigációs eszközöket ki
fejleszteni és a használók rendelkezésére bo
csátani. A jelen cikk kimutatja, hogy a hagyomá
nyos információkeresési eszközök elégtelenek, 
ezért hipertext rendszerű keresési mechanizmu

sokkal kell kiegészíteni őket. Ez a követelmény 
következetesen megvalósul a Bayer AG projekt
je keretében, melynek során online módon teszik 
elérhetővé a mérnöki folyamatokhoz szükséges 
belső és külső dokumentumokat és szoftver- 
eszközöket.

(Autoref.)

Lásd még 315, 341, 352, 384, 385

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

95/346
DUDLEY, Martin -  BARRACLOUGH, Clare: The 
unobtrusive testing of public library information 
services: a pilot survey = Public Libr.J. 10.vol. 
1995. 2.no. 33-35.p.

A közművelődési könyvtári referenszmunka 
diszkrét ellenőrzése: kísérleti felmérés

Felmérés; Hatékonyság; Közművelődési könyv
tár; Referensz

1994 májusában a Hertfordshire Libraries 
Arts and Information (Hertfordshire megyei 
könyvtári központ) tájékoztató és referensz cso
portjának vezetője olyan módszer kifejlesztését 
kezdeményezte, amellyel feltűnés nélkül meg
vizsgálható, hogyan kezelik a referensz kérdése
ket a könyvtárak. Eddig a teljesítmények értéke
lésénél a referensz kérdések mennyisége volt az 
elsődleges szempont, de érezhetően hiányzott 
valamilyen fajta minőségi értékelés, ami a kép
zés (továbbképzés) tervezésénél is támpontul 
szolgálhat és hosszú távon a nem mennyiségi jel
legű teljesítmény-adatok kialakításához vezethet.

A kutatási osztállyal együttműködve dolgoz
ták ki a felmérés stratégiáját. Elhatározták, hogy 
négy (azonos) kérdést tesznek fel a régió négy 
könyvtárában, kettőt telefonon, kettőt pedig sze
mélyesen. A felmérést két „hivatásos” kérdező
biztos végezte, mert úgy ítélték meg, az ő szak
tudásuk szükséges e munkához, és kívülállóként 
objektívabb képet alkotnak a könyvtári munkáról, 
egyszóval viselkedésük jobban hasonlít az átla
gos könyvtárhasználóéh oz.
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A vizsgálat időpontjáról csak annyit mondtak 
az érintett könyvtáraknak, hogy az valamikor 
szeptember folyamán lesz. A cél az volt, hogy 
minél gyorsabban feltegyék a kérdéseket, ne 
hagyjanak időt arra, hogy a könyvtárak értesít
sék egymást, s ezzel felismerjék a tesztelési fo
lyamatot. Az azonosítás veszélyének elkerülése 
érdekében a kérdezők sok esetben visszahívást 
kértek, ha a kérdést a könyvtárosok nem tudták 
rögtön megválaszolni. A következő megfigyelé
seket és eredményeket kellett feljegyezniük:

-  a könyvtár neve, a látogatás (beszél
getés) időpontja és tartama;

-  a telefon felvevésének ideje, a kicsengé
sek száma;

-  várakozási idő;
-  a személyzet viselkedése és segítőkész

sége;
-  a könyvtár tevékenységének érzékelhető 

színvonala;
-  a nyújtott tájékoztatás;
-  a kérdés megválaszolásaként ajánlottak-e 

valamilyen forrásművet.
A könyvtárlátogatás sok időt követelt, ilyenkor 

a kérdéseket mindig a tájékoztató pultnál tették 
fel, a személyzet más tagját soha nem zavarták. 
A kérdezők meglehetősen nehéznek találták, 
hogy a kérdőív alapján lejegyezzék mindazt, 
amit mondtak nekik. A szerepjátszás néha ne
héznek bizonyult, különösen akkor, amikor a 
könyvtárosok még további információt is keres
tek a tökéletes válasz érdekében, így aztán „hi
teles” történetet kellett előadni. A könyvtárak vá
laszadó képessége a nagyságukon is múlik, mi
nél nagyobb egy könyvtár, annál nagyobb a tájé
koztató apparátusa.

A felmérés végén levont néhány következte
tés:

-  az alkalmazott módszer nem vagy alig 
eredményezett adatokat arról, mennyi időbe telt 
egy referensz kérdés megválaszolása, mennyire 
pontos a nyújtott információ, és vajon a megvá
laszoláshoz a legmegfelelőbb módszereket és 
forrásokat használták-e;

-  olyan kérdéseket kell kitalálni, melyek kü
lönböző nagyságú könyvtárak tesztelésére alkal
masak;

-  nem szükséges hivatásos kérdezőbiztosok 
alkalmazása, a lényeg, hogy a kérdező „jól érez
ze magát a szerepében”;

-  a használt kérdőív módosításra szorul, a 
kérdéseket úgy fogalmazták át, hogy a mellettük

lévő négyzet bejelölésével megválaszolhatóak 
legyenek.

A cikk végül közli a kérdezők által feltett refe
rensz kérdéseket és a kérdőív eredeti, illetve 
módosított változatát.

(Feimer Ágnes)

95/347
COMSTOCK-GAY, Stuart: Disruptive behavior: 
protecting people, protecting rights = Wilson 
Libr.Bull. 69.vol. 1995. 6.no. 33-35.p.

Rendbontó viselkedés a könyvtárban: embe
rek és jogok védelme

Rendbontás; Szabályzat -könyvtári

A szerző véleménye szerint az információs 
szupersztráda fejlődésével a könyvtárakban 
egyre több ún. „problémás” olvasóval lehet majd 
találkozni, ezért érdemes a nehéz esetek kezelé
sére előre felkészülni.

Az Egyesült Államokban 2010-re előrelátha
tóan nemcsak a gazdagok otthonaiból lesz elér
hető az információs szuperhálózat, hanem a kö
zéposztálybeliek és a szakmai értelmiség ott- 
honaiból-hivatalaiból is. Ez azt jelenti, hogy ezek 
a rétegek az újságolvasástól kezdve a könyvtári 
katalógushasználaton keresztül a tudományos 
kutatásig mindent el tudnak végezni az otthoni 
vagy a munkahelyi számítógép mellől, így nem 
lesz szükségük arra, hogy felkeressék a könyv
tárat.

Kik lesznek akkor a még mindig üzemelő régi 
könyvtárépület látogatói? A közületi bérlakások 
lakói, a hajléktalanok, a szegények, az idősek és 
a társadalom egyéb „számkivetettjei” , akik nem
hogy számítógéppel, modemmel, de sok eset
ben még telefonnal sem fognak rendelkezni. Az 
ő számukra a közkönyvtár marad a „szupersztrá
da”, ők csak a könyvtáron keresztül lehetnek a 
társadalom és a demokrácia teljes jogú részesei.

Tény, hogy a „nehéz” olvasók legtöbbje a 
fenti társadalmi rétegek használói közül kerül ki. 
Bár a könyvtár nem szociális intézmény, kétség
telenül vannak, illetve kell hogy legyenek szo
ciális funkciói, amit a rendbontó esetek kezelé
sénél nem árt figyelembe venni. Tudomásul kell 
venni, hogy olyan olvasók is léteznek, akik egy
fajta menedéket, otthont keresnek a könyvtár-
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ban, ahová csak azért járnak be, hogy elolvas
sák a lóverseny-eredményeket, szundítsanak 
egyet vagy használják a vécét. Ha nem zavar
nak senkit, hagyni kell őket, joguk van hozzá.

De mi legyen a valódi rendbontókkal, akik a 
vécében mosakszanak, magukban beszélve fe
nyegetőznek, mások szemébe bámulnak vagy 
kibírhatatlan bűzt árasztanak? A szerző egy New 
Jersey-ben történt estetet hoz fel példaként, ahol 
egy hajtéktalan olvasót kitiltottak a könyvtárból, 
mert botrányos magatartásával áthágta a könyv
tár használati szabályzatát. Az illető pert indított, 
amelyben alkotmányos jogainak megsértésével 
vádolta a könyvtárat, s első fokon meg is nyerte 
a pert. A fellebbviteli bíróság azonban megfordí
totta az ítéletet, és a könyvtár eljárását minősí
tette helyesnek. Az ítéletet azzal indolkolta, hogy 
a könyvtárban folytatott tevékenységeknek csak 
egy részét védi az alkotmány, így az olvasást, a 
kutatást és a könyvtári anyagok használatát. Ki
mondta, hogy a könyvtárban nincs helye semmi
féle hangos vitának vagy rendbontó perpatvarnak.

Az eset legfőbb tanulsága az, hogy a könyv
táraknak joguk van írott viselkedési szabályok ki
dolgozására, ami saját érdeküket is szolgálja. A 
cikk egy ilyen szabályzat kidolgozásához a kö
vetkező tanácsokkal szolgál:

-  a hangsúlyt a látogatók viselkedésre, nem 
pedig beszédmodorára vagy külsejére kell he
lyezni;

-  a szabályzat kitételeinek értelmezéséhez 
objektív érvényesítési mércéket kell kidolgozni, 
pl. ha a szabályzat tiltja mások zavarását vagy 
bosszantását, akkor méltányosan és objektív 
módon kell meghatározni, hogy mi meríti ki a 
„zavarás” vagy a „bosszantás” tényét;

-  az információkhoz való hozzáféréshez 
semmiféle korlátot nem szabad állítani;

-  az írott szabályzatot érdemes kifüggeszteni 
a könyvtárban, vagy szórólapon terjeszteni (a 
cikk röviden ismerteti a New Jersey-i könyvtáros 
egyesület tiltó rendelkezéseit);

-  tanulmányozzuk a helyi közigazgatási tör
vényeket, s válasszuk ki a könyvtárban is alkal
mazható tiltó rendelkezéseket.

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 
könyvtárak továbbra is legyenek a demokrácia 
védelmezői, fogadják be és szolgálják ki a társa
dalom lesüllyedt rétegeit, de a valódi rendbontás 
ellen határozottan lépjenek fel, elsősorban írás
ban rögzített házi szabályzatok alapján.

(Novák István)

Lásd még

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol' 
gáltatás

95/348
ALTON, Bryan: IRIS: a Z39.50 based service for 
database searching and document ordering = 
J.Inf.Net. 2vol. 1995. 3.no. 187-213.p. Bibliogr. 
7 tétel.

IRIS: Z39.50 hálózati protokollra alapuló adat
báziskereső és dokumentumrendelő szolgál
tatás

Dokumentum szolgáltatás; Gépi könyvtári háló
zat; Szabvány; Tudományos és szakkönyvtárak

A könyvtárak és üzleti felhasználók számára 
létrehozott IRIS nevű adatbázis-kereső és doku
mentumrendelő szolgáltatás hat jelentős írorszá
gi tudományos könyvtár állományára és az Un
cover szolgáltatásra épül. A rendszer újszerűsé
ge nemcsak abban áll, hogy az IRIS az ANSI 
Z39.50 protokoll alkalmazásával a hat távoli és 
különböző rendszerű adatbázist egyetlen kere
sőrendszerbe kapcsolta, hanem szolgáltatási és 
marketing-politikájában is, amely a hagyomá
nyos könyvtárhasználókon kívül a közvetlen üz
leti felhasználókat is „célba veszi”. A cikk ismer
teti a szolgáltatás eredetét, tartalmát és tech
nológiai vonatkozásait.

(Autoref.)

95/349
RAUBENHEIMER, J.: Rapid document delivery 
-  the Unisa experience = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 
63vol. 1995. 1.no. 30-34.p. Bibliogr. 12 tétel.
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Gyors dokumentumszolgáltatás -  az Unisa 
könyvtár tapasztalatai

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Felmérés; Hatékonyság

A cikk röviden vázolja a dokumentumszolgál
tatás fejlődését, majd az Unisa Könyvtárban 
(Dél-afrikai Egyetem, Pretoria) végzett két kísér
let eredményeiről számol be. Az első kísérlet 
célja, hogy megállapítsák, milyen előnyökkel jár 
tengerentúli adatbázisok (pl. UnCover, Koninkli- 
jke Bibliotheek) használata a könyvtár saját ál
lományának kiegészítésére és mennyire gyors a 
dokumentumszolgáltatás. A vizsgálat tanulsága 
szerint mindegyik adatbázis rendelkezett olyan 
speciális jellemzőkkel, amelyeket feltétlenül fi
gyelembe kell venni egy adatbázishoz való hoz
záférés mérlegelésénél. A dokumentumszolgál
tatás gyorsasága tekintetében bebizonyosodott, 
hogy a tengerentúli adatbázisok felülmúlják a he
lyi szolgáltatókat. A második kísérlet arra irá
nyult, hogy alternatív módszereket találjanak a 
folyóiratcikk-másolatok iránti helyi igények kielé
gítésénél. Az eredmények azt jelzik, hogy a 
szkennelés és a fax együttes alkalmazása külö
nösen előnyös, főként a költségek és a szolgál
tatás gyorsasága szempontjából.

(Au to re f.)

Lásd még 360, 370, 391

Dokumentációs eljárások és termékeik

95/350
PINTO MOLINA, Maria: Documentary abstract
ing: toward a methodological model = J.Am.Soc. 
Inf.Sci. 46.vol. 1995. 3.no. 225-234.p. Bibliogr.

Dokumentumok referálása: a módszertani 
modell felé

Modellálás; Referálás

A referálás általános folyamata műveletek fo
lyamatát jelenti, amelynek során a szöveges do
kumentumok felszíne és retorikai struktúrái he

lyett a mélystruktúra (tartalom) elemzésére kerül 
sor. Mindez átfogó, interpretatív, szelektív és 
konstruktív folyamatokat jelent, amelyek célja, 
hogy a szöveges információt egy új, terjedel
mében redukált dokumentumban rekonstruáljuk.

Bár az elmúlt években erős trend bontakozott 
ki a referálási műveletek gépesítésére, ezek 
egyelőre nem hoztak kielégítő eredményeket.

A referálás általános folyamata során szá
molnunk kell magából a szövegből eredő ténye
zőkkel és a referálás dokumentációs meghatáro
zottságával is, többek között a felhasználói igé
nyekkel.

A referálás legfontosabb jellemzőinek egyike 
interdiszciplináris mivolta. A nyelvészet szerepe 
azonban megkérdőjelezhetetlen, hiszen az infor
máció feldolgozását alapvetően meghatározza a 
nyelv. A referálás szempontjából különösen fon
tos a strukturális nyelvészet, a transzformációs, 
generatív nyelvészet és a szövegnyelvészet. 
Szerepet kap benne a formális logika, az elmo
sódó (fuzzy) jelenségek logikája és a kognitív 
pszichológia.

A legtöbb referáló szolgálat ad útmutatást re
ferálóinak, de ezek a kész termékre és nem a re
ferálás folyamatára vonatkoznak.

A referálóknak különböző technikák leírására 
van szükségük a referálás négy fő lépéséről, az
az az olvasás-megértésről, a szükségtelen ele
mek célzott eliminálását jelentő kiválasztásról, az 
interpretációról és a szintézisről.

(Koltay Tibor)

95/351
COHEN, Jonathan D.: Highlights: language- and 
domain-independent automatic indexing terms 
for abstracting = J.Am.Soc.Inf.Sci. 46.vol. 1995.
3.no. 162-174.p. Bibliogr.

Nyelvtől és szakterülettől független gépi in
dexkifejezések generálása referálásra, n-gram 
módszerrel

Gépi indexelés; Gépi szövegelemzés; Referálás

Statisztikai alapú módszert dolgoztak ki első
sorban olyan keresési eredmények böngészésé
re és esetleges további szelekciójára, amelyek
ben a dokumentumok nem tartalmaznak referá
tumokat és gyakran címük sincs.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 677



Ehhez az n-gramokra alapuló számítást alkal
mazták. Az n-gram egy szövegminta n hosszú
ságú, egymással szomszédos karaktereinek 
szekvenciája. A szövegre n karakter hosszú ab
lakot nyitnak, amelyet karakterenként haladva 
mozgatnak. Az ablak minden egyes pozíciójában 
rögzítve az ablakban látható összes karaktert, a 
dokumentum jellemezhető az egyes szekvenciák 
előfordulását részletesen ábrázoló vektorral. 
Mindehhez valamely szövegkorpusz alapján kü
szöbértékeket rendelve kinyerhetők a dokumen
tum tartalmát kifejtő „csúcspontok”.

(Koltay Tibor)

95/352
MILSTEAD, Jessica L : Invisible thesauri: the 
year 2000 = Online ODROM Rev. 19.vol. 1995. 
2.no. 93-94.p.

Információkeresés 2000-ben: láthatatlan teza
uruszok

Gépi indexelés; Teljes szövegű adatbázis; Téza- 
urusz

A kontrollált szókincs és az indexelés halálá
ról szóló hírek túlzásnak bizonyultak. A teljes
szövegű adatbázisokra is érvényes ugyanis, 
hogy ha szemetet viszünk be, a számítógép out
putja is szemét lesz. Sok teljes szöveg nem tar
talmazza a keresett információt, bár tartalmazza 
a keresett szót. Ugyanakkor a keresőszót nem 
tartalmazó szöveg is lehet hasznos.

Mindazonáltal indexelésünk és a tezauruszok 
változóban vannak, a kézi indexelés és vissza
keresés 30 éve alatt kidolgozott módszerei vagy 
azok utódai pedig még nagyobb mértékben és 
kifinomultan lesznek használhatók a szöveges 
információkeresésben.

A legjobb szintaktikai vagy statisztikai szö
vegelemzés sem nélkülözheti a szemantikai ele
met. A lehetséges módszerek közül a tudásbázi
sok kialakítása rendkívül munkaigényesnek bi
zonyult, ezért csak egy-egy igen szűk szakterület 
adatbázisainál tudják őket eredményesen hasz
nálni. A tezauruszokkal sok hasonlóságot mutató 
szemantikai hálók esetében is hasonló a helyzet.

Hozzáférhető viszont egy sor szöveges infor
mációvisszakereső programcsomag, amelyben 
ekvivalencia-lista jellegű „tezaurusz” is van, de

csak a visszakeresést és nem az inputot szolgál
ják. Néhány csomag hierarchikus viszonyokhoz 
való hozzáférést ígér. Az a képességük, hogy a 
tezauruszkészítés intellektuális munkáját ki tud
ják használni, azzal kecsegtet, hogy ezek a 
programok egyre kifinomultabbak lesznek.

Mind többen használják a géppel segített in
dexelés (Machine Aided Indexing, MAI) eszköze
it. A legtöbben nem az indexelés egész spektru
mára, hanem -  egyre fokozódó mértékben -  
specifikus területeken alkalmazzák. Ehhez teza
uruszokat vagy azoknak megfelelő eszközöket 
használnak. Sok rendszerbe a szövegek (leg
többször a referátumok) természetes nyelvi 
mondatait teazurusz-kifejezésekké alakító ekvi
valencia-szótárakat építettek be. Ezek kifino
multsága és szabályalapú tudásbázisa különbö
ző, de mindegyik a tezauruszból vett indexkifeje
zéseket kínál fel az indexelőnek, aki aztán maga 
dönt ezek felhasználásáról.

A 2000. év körül a tezauruszok továbbra is az 
információ tárolásának és visszakeresésének 
fontos szereplői lesznek, de felhasználásuk el 
fog térni a ma szokásostól. A kisebb adatbáziso
kat továbbra is az intellektuális (emberek által 
végzett) indexelés fogja jellemezni, mivel a szó
tárak kidolgozása ezekhez túl drága marad.

A nagy adatbázisokhoz a MAI eszközeit fog
ják használni. A ma még külön használt ekviva
lencia-szótárak és tezauruszok egyetlen, kombi
nált eszközt fognak alkotni. A „hivatalos” deszk- 
riptorokat tovább fogják használni nyomtatott és 
elektronikus authority fájlok emberi felhasználá
sára, de a tezaurusz a fordítói szótárakhoz fog 
hasonlítani. Ezenkívül az indexelést és visszake
resést segítő szövegelemzési módszereket a te
zauruszok gondozására is fogják használni.

A fordítói szótárakhoz hasonló eszközöket 
fognak alkalmazni az információkeresésben a 
keresőkérdések finomításakor az automatikus 
elemzésre és rangsorolásra, azaz több átlátható
ságot fognak biztosítani a felhasználónak azzal, 
hogy segítik kérdése pontosabb megfogalmazá
sát.

Lehetséges ugyan, hogy elméletben ki lehet 
dolgozni a fogalmak közötti viszonyok számtalan 
kategóriáját. A gyakorlatban azonban nem való
színű, hogy ezeket alkalmazni lehet majd. Rá
adásul ezek haszna nem biztos, hogy feltétlenül 
fedezi használatuk árát.

A tezauruszok és más szemantikai alapú 
eszközök közötti különbségek elmosódnak majd,
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így a jövő tezauruszai szinte láthatatlanná válnak 
a felhasználó számára.

(Koltay Tibor)

95/353
JERÁBKOVÁ, Jaroslava: Ceská národní bibliográfie 
na CD-ROM! = Nár.Knih. 5.roc. 1994. 3/4.no. 
293-294.p.

CD-ROM-on a cseh nemzeti bibliográfia

CD-ROM; Nemzeti bibliográfia

A prágai Nemzeti Könyvtár az Albertina ico- 
me céggel közösen vitte CD-ROM-ra gépileg im
már feldolgozott állományát. Termékeivel az 
1994 májusában tartott 2. könyvtári vásáron is 
bemutatkozott, s nagy sikert aratott velük.

Az új hordozón a könyvtár következő adat
bázisai találhatók: cseh könyvek 1983-1993 (80 
583 rekord), cseh folyóirat- és újságcikkek 1991- 
1993 (164 370 rekord), a Cseh Köztársaság 
területén kiadott periodikumok 1900-1993 (5378 
rekord), disszertációk és autoreferátumok 1989- 
1992 (3165 rekord).

Az Albertina icome szoftverje lehetővé teszi a 
sokszempontú és kombinatív keresést, a rekor
dok számos formátumban történő megjeleníté
sét, a rekordok kinyomtatását és exportját a for
mátumok bármelyikében. Ez utóbbi körülmény 
különösen nagy segítséget jelent a kisebb-na- 
gyobb könyvtárak feltáró munkájának korszerű
sítéséhez, a szakszerűtlenül feldolgozott állo
mány rekatalogizálásához.

Az aktualizálás „menetrendje”: havonta ké
szülnek diszkettek a cseh könyvekről és a cseh 
periodikumok cikkeiről, félévente a disszertációk
ról és az autoreferátumokról. Évente a periodiku
mok adatbázisa kerül aktualizálásra.

A CD-ROM használatára a Nemzeti Könyvtár 
nemzeti bibliográfiai információs központjában 
van lehetőség. A terjesztéssel az Albertina icome 
foglalkozik.

Ezzel a vállalkozásával a prágai Nemzeti 
Könyvtár belépett azon világkönyvtárak közössé
gébe, amelyek nemzeti bibliográfiájukat ezen a 
hordozón teszik közzé.

(Futala Tibor)

95/354
DOBRYNINA, N.E.: Rekomendatel'naá -  
prosvetitel’skaá... = Bibliogr. 1995.2.no. 10-14.p.

Ajánló -  ismeretterjesztő..(bibliográfia)

Ajánló bibliográfia;Válogató bibliográfia

A legkülönbözőbb bibliográfiai műfajok orosz 
nevének megfelelőivel a nyugati nyelvek is ren
delkeznek. Egyetlen kivétel akad, az ajánló bibli
ográfia, amelynek N.A. Rubakin adta ezt a 
nevet.

Az ajánló bibliográfia -  mint orosz speciali
tás -  a múlt század második felében abból a fel
ismerésből jött létre, hogy az orosz tömegek kul
turális színvonalát emelni kell, mivel a modern 
állam nagysága inkább függ a kiművelt fők, mint 
a katonák számától.

Az e pontig közösnek mondható felismerést 
az éppen színen lévő értelmiségi irányzatok (li
berálisok és monarchisták, narodnyikok és forra
dalmi demokraták, a különféle marxisták, végül a 
bolsevikok) más és más válogatási szempon
tokat és ajánlási módszereket alkalmazva kíván
ták realizálni. Emiatt az ajánló bibliográfia ideoló
giai csetepaték színtere lett.

A Szovjetunió Kommunista Pártja által meg
valósított rendben az ajánló bibliográfia a „min- 
denoldalúan fejlett szocialista embertípus” kiala
kításában segédkezett, miközben ez az embertí
pus gyakorlatilag nem volt más, mint iskolai vég
zettség és foglalkozás szerint meghatározott 
csavarocska az állam és a társadalom óriási gé
pezetében.

Az ajánló bibliográfia e szimplifikáló és átide- 
ologizált szerepét a lakosság ösztönösen meg
érezte, s emiatt az efféle termékektől egyre in
kább idegenkedett.

A „glasznoszty” időszakától kezdve napjain
kig alapvető változások mentek végbe Oroszor
szágban: a gazdaság fokozatosan piacgazda
sággá, az állam pedig kapitalistává fejlődik. Ke
reteiben minden mozog, minden változik. Nem 
utolsósorban az állampolgárok vannak e változá
soknak kitéve. Az ajánló bibliográfia szerepe is 
módosult: ma -  jobban, mint valaha -  továbbra 
is szükség van az olvasás irányítására, a könyv 
közművelő szerepének megőrzésére. Ám ezt 
olyan módon kell megvalósítani, hogy e folya
matban az egyén, a használó is döntési helyzet
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be kerülhessen, azaz végső soron ő döntse el, 
hogy mire van tényleges szüksége a kínálatból.

Ezért a diszkriminálódott ajánló bibliográfia 
helyén és helyett új, közművelő bibliográfiai mű
fajok vannak születőben. Ilyenek: bibliográfiai 
enciklopédia, antológia, szöveggyűjtemény, kala
uz stb. Az Oroszországi Állami Könyvtárnak (a 
volt Lenin Könyvtárnak) máris több ilyen (sike
res) terméke van.

(Futala Tibor)

95/355
HERRMANN, Jochen: Nutzung von Online- 
Datenbanken in US-Public-Libraries = Bibliothek. 
19.vol. 1995. 1.no. 78-99.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Az online adatbázisok használata az Egyesült 
Államok közművelődési könyvtáraiban

Adatbázis; CD-ROM; Közművelődési könyvtár; 
Online katalógus; Szolgáltatások átvétele

Az USA közkönyvtáraiban már hétköznapivá 
vált az online adatbázisok belső használata, pl. 
állománygyarapításra, könyvtárközi kölcsönzés
re és a belső kölcsönzés adminisztrációjára. A 
referensz-célú külső adatbázishasználat, ami 
egészen az utóbbi időkig a közepes és nagy
könyvtárakra korlátozódott, hálózatosítás útján a 
kisebb könyvtárakban is rendelkezésre állhat. Az 
online referensz-szolgálat mindennapi gyakorla
ta azonban -  teljes ellentétben az elmélettel -  
könyvtárról-könyvtárra nagymértékű eltérést mu
tat. A stagnáló online piacon új, pezsdítő jelen
ség, hogy egyre több könyvtár állít elő saját 
adatbázisokat. Az online adatbázisok külső 
használatának jövője mégis bizonytalan, mert a 
CD-ROM igen népszerű mind a könyvtárosok, 
mind a használók körében.

(Autoref.)

95/356
DEBACHERE, Marie-Claire: Problems in obtain
ing grey literature = I FLA J. 21.vol. 1995. 2.no. 
94-98.p. Bibliogr. 9 tétel.

A szürke irodalom beszerzésének problémái

Adatbázis; Együttműködés -nemzetközi; Hozzá
férés; Szűk publicitású anyag

A szürke irodalom fogalmi definíciója nem 
egységes, de a különféle meghatározások leg
többje tartalmazza azt az ismérvet, hogy a szó
ban forgó kategória dokumentumtípusai kívül es
nek a kereskedelmi kiadás csatornáin, s ezért 
bibliográfiai azonosításuk és beszerzésük ne
hézkes. Tartalmi szempontból meg szokták kü
lönböztetni a tudományos jellegű kiadványokat 
(kutatási jelentések, konferencia-anyagok, disszer
tációk stb.) és a dokumentációs anyagokat (vál
lalatok, egyesületek, szakszervezetek, politikai 
pártok stb. házon belüli publikációi). A szürke iro
dalom szerzői főleg azért választják ezt a közlési 
csatornát, mert 1) az átfutási idő sokkal rövi- 
debb, mint a kereskedelmi kiadásnál, 2) a kiad
ványokat egy szűkebb olvasói rétegnek szánják 
és 3) a publikálás -  főleg az irodai, asztali kiad
ványszerkesztés lehetőségei miatt -  olcsóbb a 
hagyományos kiadásnál. Tájékoztatási szem
pontú fontossága abban áll, hogy 1) általában 
eredeti, primer információkat tartalmaz, 2) ritka
sága értékessé teszi, 3) információi frissek, aktu
álisak. A szürke irodalom arányát a kereskede
lemben nyilvánosan hozzáférhető információk 
mennyiségéhez képest 10, újabban 20 százalék
ra becsülik.

A szürke irodalom rendszerezésének és hoz
záférhetővé tételének érdekében számos prog
ram létezik úgy nemzeti, mint nemzetközi szin
ten. A cikk a francia, a brit, az olasz, a japán, az 
afrikai és az amerikai helyzetképet vázolja rövi
den, melyek közül -  az információk mennyisége 
szempontjából -  a BLDSC szolgáltatásait (315 
ezer konferencia-anyag, 100 ezer brit és több, 
mint 400 ezer amerikai doktori disszertáció) és 
az amerikai NTIS (évi 150 ezer tudományos
műszaki kutatási jelentés) gyűjteményét érde
mes kiemelni.

A nemzetközi erőfeszítések közül a NATO 
égisze alatt működő AGARD (Advisory Group for 
Aerospace Research and Development) nem
katonai tudományos-műszaki kiadói tevékenysé
ge (40 ezer, CD-ROM-on terjesztett dokumen
tum) és az Európai Gazdasági Közösség, majd 
később az EAGLE (European Association for 
Grey Literature Exploitation) által szervezett
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Külföldi folyóirat-figyelő

SIGLE (System for Information on Grey Litera
ture in Europe) multidiszciplináris adatbázis ér
demel említést. Az utóbbit 1980-ban hozták létre, 
és jelenleg 300 ezer tételt tartalmaz. Online mó
don érhető el, a Blaise, az STN International és 
a Sunist szolgáltató rendszereken keresztül.

A nemzetközi együttműködés nem képzelhe
tő el szabványosítás nélkül. A szürke irodalom 
szabványosítása három területen folyik:

-  az azonosítási szabályok a dokumentumok 
formai, megjelenítési követelményeit tartalmaz
zák, pl. az ISO 5966 a tudományos-műszaki ku
tatási jelentésekre vonatkozik;

-  a feldolgozási szabályok gyakorlatilag a ku
tatási jelentések katalogizálást érintik. Nemrégiben 
vezették be a jelentések azonosítására szolgáló 
ISRN-t (International Standard Report Number);

-  a terjesztési szabályok megkülönböztetik a 
hagyományosan szürke irodalomnak nevezett 
dokumentumtípusokat (pl. szabványok, szaba
dalmak, disszertációk) a nehezebben azonosít
ható dokumentumoktól.

A szürke irodalom keresésére a már említett 
NTIS és SIGLE adatbázisokon kívül az Engi
neering Information Inc., az AGRIS, a Science 
Citation Index, a WTI (World Translation Index), 
az UMI (University Microfilms International) adat
bázisai, és a francia Télétheses ajánlhatók. A 
jövőre nézve nagy lehetőségek rejlenek az orszá
gos és nemzetközi számítógép-hálózatokban, 
amilyenek pl. a francia Renater, illetve az Internet.

(Novák István)

95/357
SCHWARTZ, Werner: The European Register of 
Microform Masters (EROMM) = Eur.Res.Libr. 
Coop. 5.vol. 1995. 1.no. 103-110.p.

A mester-mikroformák európai nyilvántartása 
-  az EROMM program

A LIBER 1994. évi göttingeni konferenciáján 
elhangzott előadás

Bibliográfiai számbavétel; Együttműködés -nem
zetközi; Központi katalógus -online; Mikroforma

A mester-mikroformák európai nyilvántartása 
(European Register of Microform Masters) kísér

leti adatbázisként 1993 januárjában indult a pári
zsi Bibliothéque Nationale-ban, négy európai or
szág (Franciaország, Nagy-Britannia, Németor
szág és Portugália) adatainak betöltésével. Az 
EROMM program első szakasza 1991 februárjá
ban kezdődött és 1993 októberében zárult (erről 
részletesen Id. a 91/146 és 91/249 számú refe
rátumot).

Az Európai Unió programjaként 60%-ban az 
Európai Közösség Bizottsága finanszírozza, 
40%-ban pedig a washingtoni székhelyű Com
mission on Preservation and Access (állomány- 
védelmi és hozzáférési bizottság). A francia 
nemzeti könyvtárat bízták meg a program irányí
tásával, a többi résztvevő a British Library (Lon
don), az Instituto da Biblioteca Nációnál e do 
Livro (Lisszabon) és a Niedersächsische Staats
und Universitätsbibliothek (Göttingen). Minden 
partner-intézmény köteles a már meglévő és az 
új mester-mikroformák adatait összegyűjteni a 
saját és a vele kapcsolatban álló könyvtárak 
számítógépes adatbázisaiból, és a rekordokat 
UNIMARC formátumra konvertálva elküldeni a 
párizsi központi nyilvántartásba. Itt minden ada
tot egyetlen adatbázisba olvasztottak a kibővített 
UNIMARC formátumot használva belső munka
formátumként. Az első időszakban az EROMM 
50 ezer mikrofilmre vett dokumentum rekordját 
tartalmazta.

A kísérleti program utolsó hónapjaiban azt 
próbálták meghatározni, milyen feltételek mellett 
működhetne az EROMM állandó szolgáltatás
ként: a finanszírozás, jogi és szervezeti kérdé
sek, új partnerek bevonása került szóba. A part
nerek három fő irányelvben állapodtak meg:

-  a mikroformát készítő intézménynek be kell 
tartania a vonatkozó nemzetközi műszaki szab
ványokat (ISO);

-  a mikroformákról igény esetén másolatot 
kell szolgáltatni;

-  a mester-mikroformák adatainak akadály
talan és olcsó cseréje az előfeltétele annak, 
hogy a világ nyomtatott örökségének jelentős 
része koordinált mikrofilmezéssel megőrizhető 
legyen.

Sokféle szervezeti modell tanulmányozása 
után úgy döntöttek, hogy az EROMM egy host 
könyvtár szolgáltatása lesz. A host minden part
nernek mágnesszalagon küldi el az aktualizált 
adatokat, bár az online hozzáférésnek mindegyi
kük jobban örülne, mivel ezáltal mentesülne a 
saját (ugyanolyan tartalmú) adatbázis gondozá
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sától. A tervek szerint a program rutinfeladatai
nak ellátásához egyetlen, félállású munkatárs is 
elegendő, aki egyébként a host könyvtár alkal
mazottja. Az EROMM működésének irányítására 
és ellenőrzésére, illetve elvi döntések meghoza
talára operatív bizottságot alakítottak, amelyben 
minden résztvevő képviselteti magát. A bizottság 
legalább évente egyszer ülésezik, amikor megvi
tatja a host könyvtár beszámolóját és szavaz a 
következő év költségvetéséről.

1994 elején a göttingeni Állami és Egyetemi 
Könyvtárat választották a program hostjaként, 
így a Párizsban működő kísérleti adatbázis re
kordjait áttöltötték a könyvtár saját, Pica szoftvert 
használó rendszerébe. Az új EROMM adatbázis 
1994 decemberétől külföldről is online módon el
érhető lett. Az adatbázist használni kívánó 
könyvtárak saját azonosítót és jelszót kaptak. Az 
Interneten vagy vagy az X.25 segítségével ke
reshetik azokat a címeket, amelyeket mikrofil
mezni szándékoznak. Ha nem találják a kérdé
ses címet, folyamodhatnak a mikrofilmezés el
végzéséért. Minden mikrofilmezett műről el kell 
készíteni a rekordokat és el kell küldeni annak 
az intézménynek, amely regionális vagy orszá
gos szinten végzi a mester-mikroformák rekord
jainak gyűjtését és UNIMARC formátumra kon
vertálását.

Az állandó EROMM szolgáltatás beindításá
nak idejére a Commission on Preservation and 
Access nagylelkűen további pénzügyi támoga
tást biztosított. Az első 18 hónap alatt a résztve
vőknek a költségek 55%-át kellett csak egymás 
között felosztaniuk. Az alsószász tartomány is 
támogatta a programot 1994-ben, így a partner- 
intézményeknek csak 3.500 márkát kellett 1995- 
re befizetniük. 1994 végéig öt újabb könyvtár je
lezte csatlakozási szándékát (a dán, a holland 
és a belga nemzeti könyvtár, valamint az ETH 
zürichi könyvtára és a DBI). Ha az összes part
ner beküldi adatait, a rekordok száma a becslé
sek szerint meghaladja a 300 ezret.

(Feimer Ágnes)

95/358
SENEZ, Dorothy: Developments in Systran = 
Aslib Proc. 47.VOI. 1995. 4.no. 99-107.p.

Az Európai Közösség gépi fordítási rendsze
rének új fejleményei

Gépi fordítás; Nemzetközi szervezet

A Systran az Európai Közösség Bizottságá
nak többnyelvű, gyors gépi fordítási rendszere, 
amely a Bizottság összes tisztviselőjének ren
delkezésére áll. A számítógép természetesen 
nem veheti fel a versenyt a szakfordítókkal -  a 
jogi vonatkozású és a publikálásra kerülő szöve
gek fordítása továbbra is az ő feladatuk. A gépi 
fordítás viszont kiválóan használható ideiglenes, 
tájékoztató jellegű szövegekhez. Teljesen isme
retlen nyelvek esetében a nyers fordítás segít el
dönteni, hogy érdemes-e az illető dokumentumot 
lefordíttatni. A Bizottság fordítói szolgálatának 
egyik szolgáltatása a nyers, géppel készített for
dítások utószerkesztése, amin kívül még egyéb 
szolgáltatásokat is nyújt, pl. 1) kapcsolat a 
Systran és a Celex (a Bizottság többnyelvű jogi 
adatbázisa) között; 2) az Eurodicautom (a Bizott
ság többnyelvű terminológiai adatbankja) kifeje
zéseinek bevonása a Systran szótáraiba. Nem
régiben felmérést végeztek a Systran használa
táról, amelynek alapján sikerült felderíteni a 
használók igényeit. A Systran fejlesztésével a 
rendszer a gyors kommunikáció hatékony eszkö
zévé vált a többnyelvű Bizottság részlegei kö
zött. A cél a Systran minőségének fejlesztése, az 
Unió további nyelveire való kiterjesztése, vala
mint használatának oktatása és ösztönzése.

(Autoref. alapján)

Tájékoztatási vállalkozás

95/359
JOHNSON, Alice Jane Holland: Information bro
kers: case studies of succesful ventures = J.In
terior.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 5.vol. 1994. 
2.no. 1-115.p. Bibliogr.
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Tájékoztatási vállalkozók, sikeres vállalkozá
sok: esettanulmányok

Esettanulmány [forma]; Felmérés [forma]; Tájé
koztatási vállalkozás

Az információs bróker olyan személy, aki a 
megrendelő kívánságára szakirodalmi kutatást 
végez, vagy egyéb információs szolgáltatást 
nyújt. A szabadúszó könyvtárosi foglalkozás a 
nyugati partról indult el az 1970-es évek kezde
tétől, és igen gyorsan elterjedt a 70-es évek kö
zepén. Ennek a tanulmánynak a célja, hogy 
megvizsgálja és leírja a brókerek jellegzetessé
geit, valamint megalkossa az információs bróker
cég alapításának modelljét.

A vizsgálat módszeréül az esettanulmány kí
nálkozott, minthogy a középpontban a valós élet, 
a „hogyan” és a „miért” kérdései állnak elsősor
ban. Százhuszonöt öt évnél régebben bejegyzett 
információs brókercég kapott kérdőívet. 85-től 
(68%) érkezett válasz, közülük hat különböző 
méretű céget választottak ki a vizsgálatban való 
részvételre. Képviselőikkel személyesen vagy 
telefonon interjút készítettek egy előre kidolgo
zott kérdőív segítségével. A kérdések elsősor
ban a cégek sajátosságaira és indulásuk körül
ményeire irányultak. Ezután a résztvevők vála
szainak elemzésével és a szakirodalom figye
lembevételével kialakították az információs 
brókercég alapításának modelljét.

A vizsgálat eredménye a következőkben 
összegezhető:

1. Az 1980 előtt alapított információs cégek 
többségét általában egy MLS fokozattal rendel
kező személy hozta létre.

2. A leggyakoribb általuk ajánlott szolgáltatás 
a kutatás, a tanácsadás, az online keresés, a 
dokumentumszolgáltatás és a hagyományos in
formációkeresés.

3. A legtöbb résztvevő (85%) nem vállal fele
lősséget az általa nyújtott információkért.

4. Az esettanulmányban szereplő cégek pro
filjuk szerint általában tipikusan üzleti vállalkozás 
jellegűek.

5. A vállalkozás beindításának vagy folytatá
sának nem a pénzszerzés volt elsősorban a 
mozgatórugója; inkább a hagyományos szerve
zetekben csak korlátozottan rendelkezésre álló 
információk, az ebből fakadó frusztráció késztet
te elhatározásra az alapítókat.

6. A legtöbb válaszadó csak minimális mér
tékben foglalkozik a szerzői jog kérdésével.

7. Az információs brókerek cégük alapításá
nál nem alkalmazzák következetesen a hagyo
mányos módszereket és a szokásos üzleti eljá
rásokat.

(Fazokas Eszter)

95/360
WARD, Suzanne M.: Cooperation betwen non
profit fee-based information services and for- 
profit brokers = Inf.Serv.Use. 15.vol. 1995. 2.no. 
153-158.p.

Együttműködés a térítéses szolgáltatásokat 
nyújtó, nem üzleti jellegű tájékoztatási intéz
mények és a tájékoztatási vállalkozások kö
zött

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; 
Tájékoztatási vállalkozás; Térítéses szolgáltatás

Az információval foglalkozó szakemberek 
tudják, hogy a közvetlen környezetükben fellel
hető információk általában nem elégségesek 
megrendelőik igényeinek kielégítésére. Különö
sen az információs brókerek szembesülnek 
gyakran ezzel a ténnyel, ezért szoros kapcsola
tokat építenek ki minden lehetséges információ- 
forrással: különböző területek szakértőivel, más 
brókerekkel, adatbázis-szolgáltatókkal, egyete
mekkel, szakmai egyesületekkel, és természete
sen a könyvtárakkal. Különösen gyümölcsöző le
het az információs brókerek és a térítéses, de 
nem profitorientált információszolgáltató szerve
zetek közti kapcsolat.

Ezek a szervezetek általában egyetemi és 
nyilvános könyvtárakban, vagy szakmai egyesü
leteken belül működnek. Széleskörű információ
kat nyújtanak az üzleti élet résztvevőinek az 
egyéni vállalkozóktól kezdve a legnagyobb válla
latokig. Jellemzőjük, hogy üzleti haszonra nem 
törekednek, de a szolgáltatási díjakból kell fe
dezniük működési költségeiket. Általában sok ki
sebb kutatást végeznek inkább, de néha nagy 
projektekben is részt vesznek közreműködőként. 
Tevékenységük legnagyobb részét azonban a 
dokumentumszolgáltatás teszi ki, ehhez kiterjedt 
kapcsolatokat építenek ki a nemzeti könyvtárral,
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kiadókkal, szakmai egyesületekkel, szerzőkkel, 
kereskedelmi könyvellátó cégekkel, és maguk
hoz hasonló nem profitorientált térítéses szerve
zetekkel -  és persze az információs brókerekkel.

így van ez a Purdue University Library Tech
nical Information Service-ben is, mely az USÁ- 
ban az egyik legnagyobb egyetemi nem profitori
entált térítéses információs szolgálat. A mérnöki 
és műszaki tudományok a fő profiljuk. Munkájuk 
háromnegyed részét a dokumentumszolgáltatás 
teszi ki, és erősségük a szürke irodalom és a 
nem hagyományos dokumentumok felkutatása 
és megszerzése.

Miben is lehet hasznára egymásnak az infor
mációs bróker és a térítéses dokumentumszol
gáltató szolgálat?

Az utóbbi révén adott esetben sokkal egysze
rűbben és olcsóbban juthat speciális informáci
ókhoz a bróker. Ha külföldi dokumentumról van 
szó, elkerülheti például a nyelvi és valutáris ne
hézségeket, ha az adott országban működő térí
téses információszolgáltatóhoz fordul kívánsá
gaival. Sokat spórolhat, ha igénybe veszi a térí
téses szolgálatok által előfizetett adatbázisokat. 
Előfizetés helyett így két-három alkalommal fizet 
csak értük, és még a használatukat sem kell 
megtanulnia. További előny, hogy általában a 
térítéses szolgálatok nem szoktak előleget vagy 
előre történő fizetést kérni, inkább az utólagos 
havi elszámolás hívei.

Hasonló előnyökkel jár a nem profitorientált 
intézmények számára, ha igénybe veszik az in
formációs brókerek szolgálatait. Ezeknek ugyan
is speciális ismereteik vannak saját országuk in
formációforrásairól, így igen hatékonyan és gyor
san tudnak dolgozni. A brókerekkel való együtt
működés előnyeit felismerve az egyik amerikai 
térítéses szolgáltatás például az összes iroda
lomkutatási megrendelését úgy teljesíti, hogy 
alvállalkozóként egy brókercéget alkalmaz, és 
maga csak dokümentumszolgáltatással foglalko
zik. Gyakoribb, hogy a térítéses szolgáltatók bi
zonyos speciális esetekben (pl. kémiai kutatá
sok, fordítások, telefonos felmérések) veszik 
igénybe a brókerek segítségét.

Mindezekből a példákból kiderül, hogy -  el
lentétben a közhiedelemmel -  az információszol
gáltatóknak ez a két típusa nem annyira ver
senytársa egymásnak, inkább egymást kisegítő, 
kiegészítő intézmények.

(Fazokas Eszter)

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

95/361
ARLT, Jörg: Bibliotheken im Brandenburger 
Strafvollzug = Bibl.für Alle. 12.Jg. 1995. 2.no. 
9-13.p.

Könyvtárak a brandenburgi tartomány bün
tetésvégrehajtási intézményeiben

Börtönkönyvtár

Az NDK-ban a büntetésvégrehajtó intézetek 
tabunak számítottak, ezért nem alakult ki kap
csolat köztük és a civil kulturális intézmények kö
zött. E hiány pótlására Brandenburg tartomány 
Közkönyvtárakat Ellátó Központja (Fachstelle für 
öffentliche Bibliotheken) 1993-ban felvette a kap
csolatot a büntetésvégrehajtó intézetekkel, és 
munkalátogatást tett 8 helyen. Brandenburgon 
kívül meglátogatta Potsdam, Frankfurt am Oder, 
Cottbus stb. fegyházait, ezek kapacitása össze
sen 2,100 elítéltre terjed ki. A szakmai látogatás 
nyomán jegyzőkönyv készült, mely a helyzetle
íráson kívül javaslatokat is tartalmazott.

1. Az állomány. Egy elítéltre átlagosan 12 do
kumentum jut, ezeknek 20%-a azonban tartalmi
lag elavult. Az állomány túlnyomó része szépiro
dalom, az ismeretközlő művek aránya csak 10%. 
Nincs újság és alig van AV eszköz. Bár az elítél
tek 30%-a külföldi, nincs idegen nyelvű irodalom. 
Javaslat: ismeretközlő irodalom beszerzése egy
részt az önművelés céljára (pl. nyelvtanulás, 
számítógépes ismeretek), másrészt a hobby- 
igények kielégítésére (pl. technika, elektronika), 
a fontos újságok biztosítása kölcsönzésre is, 
hangkazetták, CD-k és videók beszerzése. A 
külföldi elítéltek arányának megfelelő idegen
nyelvű irodalom biztosítása, elsősorban lengyel, 
orosz és román nyelven.

2. A könyvtárhasználat. A forgalomról nem 
készül statisztika, ezért csak a könyvtári munkát 
végzők kijelentései adnak támpontot: becslésük 
szerint Brandenburgban havi 600, máshol havi 
200-240 kölcsönzés történik. A könyvtárat hasz
nálók az elítéltek 30-50%-át teszik ki. -  Kölcsön
zéskor a könyvek kiválasztása általában a 
könyvtári címjegyzékek alapján történik, csak 
Brandenburgban és Potsdamban használható
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(részben) szabadpolc. Javaslat: ahol a rendelke
zésre álló könyvtárhelyiség nagysága megen
gedi, ott szabadpolcos rendszert kell kialakítani, 
ahol ez nem lehetséges, ott tematikusán rende
zett, ismertetésekkel ellátott könyvjegyzékekkel 
kell a választást segíteni. A forgalmi statisztika 
vezetése nélkülözhetetlen.

3. Könyvtárhelyiségek. A könyvtárnak minden 
meglátogatott intézményben önálló helyisége 
van, három helyen az elhelyezés viszonylag jó, 
de a többi helyen is lehetővé teszi a munka vég
zését.

4. Munkaerő-ellátottság. A büntetésvégrehaj
tó intézetek könyvtárai az intézet gazdasági 
igazgatója alá tartoznak. Vagy ő vagy az általa 
megbízott személy felelős a könyvtárakért. Bran
denburgban a könyvtár közvetlen vezetője az 
egyik nevelő. A könyvtári rutinmunkát mindenütt 
az elítéltek végzik. Ajánlás: a könyvtárért felelős 
személynek minden intézet biztosítson heti 5-10 
órát a könyvtári szolgálatra. Brandenburgban a 
könyvtár vezetésével egy diplomás könyvtárost 
kell megbízni. A könyvtári munkát végző elítéltek 
folyamatos szakmai tanácsadását szervezeti ke
retben kell megoldani. Erre a célra a büntetés
végrehajtás keretében működő könyvtári mód
szertani egység lenne megfelelő (a közkönyvtá
rakat ellátó központok mintájára.)

(Katsányi Sándor)

95/362
KLEIMAN, Allan M.: The aging agenda: redefinig 
library services for a graying population = Libr.J. 
120.VOI. 1995. 7.no. 32-34.p.

Egyesült Államok: gyökeres változtatásokra 
van szükség az idősek könyvtári ellátásában

Idős olvasó; Szolgáltatások

A közművelődési könyvtárak már régen fog
lalkoznak az idősekkel, elsősorban az otthonuk
hoz vagy idősek otthonához kapcsolódó szolgál
tatásokat nyújtanak. Manapság azonban az 
„idős” kor jóval ötven-hatvan év fölé tolódott ki, 
és e korosztály 90%-a aktív.

2020-ra minden hatodik amerikai az idős kor
osztályhoz fog tartozni. (Az ötvenes évek de
mográfiai robbanásának gyermekei ekkorra ér
nek hatvanas éveikbe.) Nemcsak számszerű

változás várható: jellemző lesz a magasabb is
kolai végzettség, a felsőfokú végzettségűek je
lenleginél jóval nagyobb aránya, az etnikai sok
színűség.

Nehéz tíz évnél nagyobb távlatban gondol
kodni. A 21. század könyvtárában mindenesetre 
nagyobb hangsúlyt kap az idősek szolgálata, sőt 
-  a jelenlegi gyermekszolgálatokhoz hason
lóan -  az idősek különböző csoportjait célzó sa
játos szolgáltatások jelennek meg. Az 55-65 év 
közötti („ifjú idősek”) és a 65-75 éves („közepe
sen idősek”) feltehetően a nyugdíjaztatással, 
gazdasági helyzetükkel kapcsolatos információt 
keresnek majd, míg az igazán idősek, a 85 év 
felettiek a szociális segítő szolgáltatások, a min
dennapi életet könnyítő információk iránt érdek
lődnek. A műveltebb, kevésbé beteges idős po
puláció nem elégszik meg néhány nagybetűs 
könyvvel és egy-egy összejövetellel. A szokásos 
szórakoztató olvasmányok mellé oda kell tenni 
az idősekre vonatkozó adattárakat, CD-ROM- 
okat, biztosítani kell az Internethez való hozzá
férést stb. Meg kell változniuk a könyvtári terek
nek, nemcsak a rokkantak szabad közlekedését, 
hanem az idősek egymás közötti -  személyes 
vagy a számítógépes és videotechnológiával 
támogatott -  kapcsolatteremtését kell szolgál
niuk. Az „öregbetűs” terminál is közhely lesz. A 
könyvtár az idősebb felnőttek számára rekreá
ciós, információs, technológiai központ lesz, ahol 
az élethosszig tartó tanulás folyik.

A könyvtáraknak fel kell venniük a kesztyűt, 
amit más szervezetek kínálata jelent (pl. Elder- 
hostel -  országos oktatási program idősek szá
mára; könyvklub és olvasókör a könyvkereske
dők szervezésében; SENIORNET -  online háló
zat az idősek számára, amelyen át elsajátíthat
ják a számítógépkezelést).

Vannak már követendő példák: a SAGE 
Program (Brooklyn Public Library), amelynek ke
retében 18 fiókkönyvtárában tartanak kötetlen 
összejöveteleket az időseknek, és a Szavak és 
Emlékezések program, amely felolvasásokat, 
beszélgetéseket visz a szociális otthonokba; a 
Rochester Hills minikönyvtárakat tart fenn az 
öregek otthonaiban; a Nassau Library System 
idősebb önkéntesekkel információs és forrástájé
koztató szolgáltatót biztosít az időseknek, az 
„Élénk Agyak” program az emlékekre támasz
kodva segíti a gondolkodást és a könyvtári forrá
sok használatát; Los Angelesben önkéntes olva
sók felolvasnak és kézműves foglalkozásokat
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tartanak a könyvtárban csellengő „kulcsos gye- 
rekeknek”stb. Az idős rokkantak számára kiváló 
programokat nyújtanak: a Topeka&Shawnee 
City közművelődési könyvtárak öregbetűs köny
vekkel, adaptív eszközökkel és multimédia cso
magokkal támogatják az Alzheimer kórban szen
vedők memóriáját. A Winchester House Könyv
tár teljeskörű szolgáltatást biztosít egy szociális 
otthonban, a detroiti könyvtár pedig mozgó
könyvtári ellátást nyújt az otthonukhoz kötött idő
seknek.

Azok a középkorúak, akik jelenleg az infor
mációs „szupersztráda” mentén dolgoznak, nem
igen válnak könyvtárhasználóvá húsz év múlva, 
ha hagyományos szolgáltatások várják őket. 
Szükség van a könyvtárosok ilyen irányú képzé
sére, továbbképzésére, a marketing stratégiák 
újragondolására (új média, célzott marketing 
anyagok), az interaktív videó és más új technoló
giák felhasználására (pl. az ágyhoz kötöttek ellá
tására).

A Fehér Házban rövidesen sor kerül egy, az 
idősekkel foglalkozó konferenciára. 24 pontos 
javaslatot készítettek elő, amely többek között 
azt tartalmazza, hogy a könyvtárak az idősekkel 
kapcsolatos programokhoz kapjanak rendívüli 
támogatást: ismerjék el a könyvtárakat a perma
nens önművelés központjainak; tegyék lehetővé, 
hogy a technológia-igényes programok, pl. a 
SENIORNET a szolgáltatások közé bekerüljön; 
és hozzanak létre többgenerációs programokat. 
Ilyen változtatásokkal a közművelődési könyvtá
rak szolgáltatásaik révén is pozitív képet sugall
nak az öregedésről.

(Orbán Éva)

95/363
CARLSEN, Ka-jo: The Norwegian Talking Book 
Project -  why a project? = Scan.Public Libr.Q. 
28.VOI. 1995. 2.no. 25-27.p.

A norvég hangos könyv program

Hangos könyv; Közművelődési könyvtár

Minden nyolcadik, összesen ötszázezer nor
vég embernek vannak olvasási nehézségei 
csökkentlátás, dislexia vagy egyéb ok miatt. A 
norvég kormány 1990-93-ban ezért a Közkönyv
tári Igazgatóság irányításával hangoskönyv-

programot indított. A program összesen 12 millió 
norvég koronányi költségvetéséből 6,2 milliót 
fordítottak gyártásra, 3,2 milliót tájékoztatásra, 
2,1 milliót terjesztésre, 0,5 milliót adminisztrá
cióra.

A pénzügyi támogatást a kiadók kapták, el
sőbbséget élvezett a gyermekkönyvek kiadása. 
Tíz könyvet kifejezetten a szellemi fogyatékosok 
számára is adaptáltak. Jelenleg 550 hangos- 
könyv-cím van forgalomban, közülük 170 kapott 
támogatást.

A program egyik célja volt az is, hogy köny- 
nyen lehessen tájékozódni a hangos könyvekről. 
5000 példányban nyomtatták ki és kazettán is 
kiadták a hangos könyvek jegyzékét, és ingyen 
eljuttatták minden könyvesboltba, könyvtárba és 
az érdeklődőknek. A hangos könyvek külön rész
ben szerepelnek az évi könyvtermés listáján. A 
program szlogenjét (Hallgass meg egy könyvet!) 
egy szélesebb felhasználói körre gondolva ké
sőbb ki is egészítették, most így hangzik: Hall
gass meg egy könyvet, miközben mást csinálsz!

Az 1991-93-as időszakban a norvég megyei 
könyvtárak mindegyike százezer norvég koronát 
kapott hangoskönyv-gyűjtemény kialakítására, 
amely a megye területén letéti állományként is 
funkcionál. A gyűjtemények mérete az adott idő
szakban 30%-kal, a kölcsönzések száma 50%- 
kal nőtt.

(Hegyközi Ilona)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERÉK

Hálózatok, regionális rendszerek

95/364
SAYRE McCOY, Patricia: Technical services 
and the Internet = Wilson Library Bull. 69.vol. 
1995. 7.no. 37-40.p.
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Feldolgozó munka és az Internet

Állománygyarapítás; Feldolgozó munka; Számí
tógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

A közhiedelemmel ellentétben, miszerint az 
Internet lehetőségeiből főként a tájékoztató 
könyvtárosok profitálnak, a feldolgozó könyvtáro
sok is sok mindenre használják a hálózatot.

A gyarapító munkához ma már rendelkezésre 
állnak a hálózaton a kiadói katalógusok. A Title- 
Net elnevezésű adatbázis még ennél is többet 
nyújt: egyszerre több kiadó katalógusában lehet 
keresni általa. Ennek része a Co-operative In
ternet Catalog, amely kis kiadók termését tartal
mazza. Sok kiadó lehetővé tette az elektronikus 
úton való megrendelést is. A könyvtári katalógu
sok alapján a gyarapító ellenőrizheti, hogy az 
adott mű más könyvtárakban milyen gyakran for
dul elő.

A feldolgozó könyvtárosok számos, immár 
részkérdésekre (pl. közös katalogizálás, egyes 
integrált rendszerek, időszaki kiadványok) spe
cializált levelező listát működtetnek a szakmai 
tapasztalatcsere fórumaiként.

A könyvtári katalógusok számukra az infor
máció kincsesbányái. A helyi rekordok gyakran 
részletezőbbek, sőt frissebbek is, mint a nagy 
adatbázis-szolgáltatókéi. Érdemes az osztályo
zási jelzeteket is ilyenképpen ellenőrizni. Egyes 
katalógusok tartalmaznak olyan tételeket is (nem 
egyszer teljes MARC rekordként), amelyeket 
nem töltenek be a közös használatú adatbázi
sokba.

Az időszaki kiadványokkal foglalkozó könyv
tárosoknak számos speciális lehetőség áll ren
delkezésükre. Reklamálás előtt megnézhetik, 
más könyvtár megkapta-e már a reklamálni kí
vánt számot. Izgalmas fejlemény a North Caroli
na Állami Egyetem Mr. Serials rendszere, amely 
különböző elektronikus technológiákat (listserv, 
ftp, gopher) használ az elektronikus folyóiratok 
kezeléséhez az előfizetéstől az archiválásig, és 
ezzel az Internet legátfogóbb alkalmazása a fel
dolgozó munka területén.

A nagy adatbázis-szolgáltatók (RUN, OCLC, 
WLN) nemrégen lettek elérhetők az Interneten. 
Az RUN szalag helyett a hálózaton fogadja a 
betöltendő adatokat. Az RLG is átköltözteti szol
gáltatásait az X.25-ÖS hálózatról az Internetre. 
Az OCLC a könyvtárközi kölcsönzés terén folytat

kísérleteket. Két szolgáltatása is van az adatok 
hálózaton való fogadására illetve átadására 
(EMS, Electronic MARC Subscriptions; EBS, 
Electronic Batchload Service). Mindkettőhöz 
EDX (Electronic Data Exchange) felhasználó
ként jogosultságot kell szerezni. Általában az In
ternet révén javult és megbízhatóbbá vált a vá
laszidő, csökkentek a működési költségek, aktu
álisabbá lettek a rekordok. További előny, hogy 
az egyes könyvtárak az adatbázis-szolgáltatókat 
és a saját rendszerüket egyszerre érhetik el.

A vezetők és a képzésért felelős szakembe
rek számára az a legnagyobb kérdés, hogy ki
nek biztosítsanak hálózati hozzáférést, ki része
süljön hálózati képzésben. Az idő, amit az „elek
tronikus játszótéren”, ahogy a szerző nevezi, tölt 
el valaki, soha nem vész kárba, mind a munka
helyek, mind az egyes munkatársak számára 
meghozza hasznát.

(A cikk sok hasznos Internet-címet tartalmaz!
-  Aref.)

(Hegyközi Ilona)

95/365
KOVÁCS, Diane K. -  ROBINSON, Kara L. -  
DIXON, Jeanne: Scholarly e-conferences on the 
academic networks: how library and information 
science professionals use them = J.Am.Soc.Inf. 
Sei. 46.vol. 1995. 3.no. 244-253.p. Bibliogr.

Tudományos elektronikus vitafórumok a fel
sőoktatási hálózatokon: hogyan élnek ezzel a 
lehetőséggel a könyvtári és információs 
szakemberek

Elektronikus posta; Felmérés [forma]; Informá
cióáramlás; Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtártu
dományi tájékoztatás

Géppel olvasható, elektronikus levélben to
vábbított felmérést küldtek 57 könyvtári és infor
matikai témájú elektronikus vitafórum résztvevői
nek. A cél annak vizsgálata volt, hogy ezek a fó
rumok mennyire helyettesítik vagy egészítik ki a 
szakma hagyományos forrásait. Vizsgálni kíván
ták, milyen típusú könyvtárak munkatársai vesz
nek részt az elektronikus vitafórumok munkájá
ban és mennyi időt töltenek ezzel.

Egy későbbi felmérésben megkérdezték a 
hallgatás okáról azokat, akik nem válaszoltak az
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eredeti felmérésre. Ezek 35%-a nem olvasta el a 
felmérést (elkerülte a figyelmét), 33,33% nem 
tudta, hogyan kell válaszolnia, 15% túl elfoglalt 
volt.

Ötszázhetvenhat értékelhető választ kaptak 
és a második felmérés 60 választ hozott.

Lekérdezték 17 fórum résztvevőinek listáját, 
hogy megállapítsák a több fórumra előfizetők 
számát. Megállapították, hogy a Bl-L résztvevői
nek 41,9%-a részt vesz a referensz kérdéseivel 
foglalkozó LIBREF-L munkájában. Ugyanez volt 
megállapítható a Buslib-L előfizetők 33,8%-árói 
és a Medlib-L 16,2%-áról. A Libadmin résztvevői
nek 22,9%-a vett részt a Libpl-l-ben.

A résztvevők több mint 283 fórum előfizetői, 
144 fórumon vett részt legalább egy válaszadó. 
A legnépszerűbb fórum a PACS-L volt 44,1%- 
kal. Ezt követte a LIBREF-L (17,4%), a Libadmin 
(14,2%), az AUTOCAT (12.4%), a CWIS-L 
(11,1%).

A válaszadók 78,8%-a volt könyvtáros, 50,8% 
került ki egyetemi könyvtárakból. Vezető volt 
14,4%, őket követték arányban a tájékoztató 
könyvtárosok, 11,5%-ka! és igen sokaknak volt 
ezeken kívül is tájékoztatási feladatuk.

Sokan (37,5%) használták az elektronikus 
vitafórumokat az olvasók segítésére és 41,4% 
gondolta úgy, hogy erre fogja eiőbb-utóbb hasz
nálni.

A megkérdezettek 33%-a szakmai és kutatási 
célból használta az elektronikus vitafórumokat, 
tehát új ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat 
kívánt szerezni, 29,4% gyakorlati szakmai ta
pasztalatok megszerzését-átadását kívánta elér
ni. Gépesítési problémák megoldása, ötletek vé
gett iratkozott fel 10,8% és ugyanilyen arányban 
kívánták az adott szakterület új fejleményeit nyo
mon követni.

Heti 5 órát töltött e célból a képernyő előtt a 
válaszadók 19,9%-a, 10 órát 14%. A 2-3-4 órás 
időtöltés nagyjából azonos arányaival ez heti át
lag 7 órát jelent.

(Koltay Tibor)

95/366
COX, John: Rolling your own: publishing data
bases on the Internet = Man.Inf. 2.vol. 1995.
4.no. 30-32.p.

Hogyan tegyünk közzé adatbázisokat az In
terneten? A Wellcome Centre for Medical Sci
ence tájékoztatási részlegének tapasztalatai

Adatbázis -orvostudományi; Hatékonyság; Hoz
záférhetőség; Számítógép-hálózat

A Wellcome Centre for Medical Science nem
régen indította be WISDOM (Wellcome Informa
tion Service Databases on Medicine) adatbázis- 
szolgáltatását az Interneten. A WISDOM három 
saját fejlesztésű adatbázisból áll a biológiai-or
vostudományi kutatás-finanszírozás és tudo
mánypolitika témakörében. Az Internet a publiká
lás igen hatékony eszközének bizonyult, a szol
gáltatás első két hónapjában kétezer külső hasz
nálatot regisztráltak.

A WISDOM hálózati szolgáltatása hatalmas 
munkával és költséggel járt, de megérte. A ta
pasztalatokat adja közre a cikk. Az Interneten 
történő közzététel során öt kulcsfontosságú kér
déskörre kel! figyelni:

1. Elérési megfontolások -  A külső felhaszná
lók biztonsági okokból csak az illető adatbázist 
szolgáltató szerverig juthassanak el. A szolgálta
tás legyen bármikor elérhető. A fájl-szerver ka
pacitása feleljen meg az egyidejű használat iránti 
igény nagyságának. A felhasználóknak szóló do
kumentáció tartalmazza az összes elérési útvo
nalat.

2. Az adatbázis minősége -  Az Interneten a 
széleskörű hozzáférés feletti örömükben sokan 
elfeledkeznek olyan kötelezettségeikről, amelye
ket egy formálisabb kiadási szervezet minden
képpen kikényszerítene, azaz az adatgyűjtés, - 
ellenőrzés, a tárgyi indexelés, a keresési felület 
minőségéről.

3. Felhasználói támogatás -  Az Interneten er
ről is sokan elfeledkeznek. Különböző formái 
vannak: online help, nyomtatott dokumentáció, 
használói kalauz, telefonos és e-postai gyors
tájékoztatás, tájékoztatás a változásokról.

4. Marketing -  A számtalan információforrás 
között könnyen elvész egy szolgáltatás az Inter
neten, ha nincs megfelelő márkaneve, publicitá
sa (levelezési listákon és hirdetőtáblákon), a saj
tóban, a legfontosabb felhasználói csoportok kö
rében. Gondoskodni kell a különböző címtárak
ban és forráskalauzokban való szereplésről, 
kiállításokon és konferenciákon kell propagálni a
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szolgáltatást. A marketing jó formája a demole- 
mez készíttetése is.

5. Személyzet -  Az adatbázisok Interneten 
történő közzétételéhez a szerző nem ajánlja kül
ső cég, például egy szoftvercég megbízását. 
Eredményesebb és hatékonyabb, ha a saját sze
mélyzet egy tagja kapja ezt a feladatot.

(Hegyközi Ilona)

95/367
McMAHON, Kenneth: Using the BUBL informa
tion service as an Internet reference resource = 
Man.lnf. 2.vol. 1995. 4.no. 33-35.p.

A BUBL (Bulletin Board for Libraries), a 
könyvtártudományi tájékoztató szolgáltatás 
használata Internet referensz forrásként

Elektronikus posta; Könyvtártudományi tájékoz
tatás; Számítógép-hálózat

A BUBL (Bulletin Board for Libraries) szolgál
tatás minden könyvtáros és tájékoztató szakem
ber hasznos hálózati tájékozódási forrása. Eléré
sének módjait (JANET X.29, telnet, gopher, 
World Wide Web), felépítését és használatát 
mutatja be a cikk lépésről lépésre, nagyon egy
szerűen, praktikus tanácsokat is adva.

(Autoref.)

95/368
GHANI, Din: Charging and paying for information 
on open networks = Aslib Proc. 47.vol. 1995.
6.no. 145-152.p. Bibliogr.

Az elektronikus információkért járó térítés el
számolása a nyílt hálózatokban

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Számítógép
hálózat; Térítéses szolgáltatás

Az Interneten egyre inkább az a tendencia, 
hogy a megbízható bibliográfiai és teljes szö
veges információkért fizetni kell. A fizetés történ

het előfizetés útján (ehhez a felhasználónak azo
nosítóra van szüksége; a térítés független a hoz
záféréstől) vagy tranzakciónként (itt a használat 
és a térítés szorosan összefügg), esetleg a két 
módszert kombinálva.

A használót, aki fizet, a következők aggaszt
ják: hogy azért fizessen, amit ténylegesen meg
kap; ne érje anyagi veszteség; információ-be
szerzései ne kerüljenek nyilvánosságra; fizetés 
előtt kontrollálni tudja a minőséget; kiválaszthas
sa a fizetés módját; szabványos, könnyen hasz
nálható eszközök álljanak rendelkezésére.

Jelenleg számos olyan mechanizmus és 
rendszer van kialakulóban, amely nyílt, nyilvános 
hálózatokon kereskedelmi műveletek lebonyolí
tását teszi lehetővé. Az elektronikus pénzátuta
lás a banki szférában már közhelynek számít, de 
az biztonságos, arra kijelölt hálózatokon történik. 
Esetünkben olyan rendszerre van szükség, 
amely a hálózati eszközökkel, alkalmazásokkal 
és protokollokkal jól integrálható. A World Wide 
Web újabb fejlesztései alkalmasnak látszanak 
erre. A szükséges technikák jól beépíthetők a 
kommunikációs infrastruktúrába, a TCP/IP, sőt a 
HTTP protokollokba.

A cikk 14, a fizetés lebonyolítására szolgáló 
terméket elemez és hasonlít össze táblázatos 
formában. Közös bennük, hogy online vagy off
line módon mindegyik kapcsolatban van vala
mely távközlési vállalat szerverével. Az érték fi
zetési rendelvényként (csekkek, hitelkártyák 
elektronikus változatai) vagy kuponok formájá
ban jelenik meg. A meglévő pénzügyi elszámolá
si rendszerekhez való kapcsolódásuk lehet köz
vetlen vagy közvetett.

Az átutalásokkal kapcsolatban a következő 
alapvető biztonsági és adatvédelmi követelmé
nyek merülnek fel: az ügylet másik szereplője 
egyértelműen azonosítható legyen, a kapott és a 
küldött üzenet egybeessen, az üzenetek legye
nek bizalmasan kezelhetők, ne lehessen leta
gadni valamely üzenet elküldését vagy fogadá
sát.

(Hegyközi Ilona)

95/369
KOHL, David: OhioLINK: a vision for the 21st 
century = Libr.Hi Tech. 12.vol. 1994.4.no. 29-34.p.
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Az ohioi egyetemi könyvtárak együttműködé
si szövetsége: az OhioLINK

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -regionális; 
Gépi könyvtári hálózat

Az Ohio LINK az állami és privát felsőoktatási 
intézmények könyvtárai által alapított konzor
cium. Célja nemcsak az e könyvtárakban levő 
összesen kb. 20 milliónyi kötet „egyesítése”, 
hanem Ohio 21. századi információs szükségle
teinek maradéktalan kielégítése.

A második világháború után minden egyete
mi-főiskolai könyvtár szigorú önellátásra és a 
gyűjtemény teljességére törekedett. A gazdasági 
helyzet változása és a publikációk hatalmas fel- 
szaporodása elsöpörte ezt az elképzelést. Ohio- 
ban 1986-ban érkezett el az „igazság pillanata”, 
mikor az állami költségvetés akceptálta ugyan 
13 könyvtár új épületigényét, de mivel pénz nem 
volt elég, megvizsgálták egy olcsóbb megoldás 
lehetőségét. Megszületett az OhioLINK gondo
lata: telekommunikációs és számítógépes háló
zat kiépítésével a könyvtárak állományainak és 
szolgáltatásainak összekapcsolása.

1995 végére 45 intézmény lesz tagja a háló
zatnak: 15 állami, 2 magán felsőoktatási intéz
mény könyvtára, az Ohio State Library és a két
éves főiskolák könyvtárai. Ez azt jelenti, hogy kb. 
félmillió használó igényeit tudják kielégíteni. Egy- 
időben háromezernégyszázan használhatják a 
hálózat szolgáltatásait. A 41 résztvevő intéz
mény 8 millió bibliográfiai rekordjához, illetve 20 
millió kötetéhez lehet ily módon hozzáférni.

Az OhioLINK központi szolgáltatásai három 
típusba sorolhatók:

-  hozzáférés az összes résztvevő intézmény 
állományának egységesített katalógusához;

-  a kereskedelmi forgalomban beszerezhető 
adatbázisokhoz;

-  a Gopheren keresztül az Internethez.
Ezenkívül az információs társadalom nyere

ségérdekeit és nem profit-orientált résztvevőivel 
együttműköve, vizsgálják és tesztelik azokat az 
új eszközöket, melyek a 21. század igényeit fog
ják kielégíteni. Az OhioLINK egyik nagy elisme
rést kiváltó eredménye továbbá, hogy a hálóza
ton belül az olvasók 48 órán belül hozzájutnak a 
kívánt dokumentumhoz. A szolgáltatás első he
tében -  mindenféle reklám nélkül -  300, a máso
dikban kb. 600 ilyen kérést teljesítettek.

Az OhioLINK céljait egy „hibrid” rendszer 
segítségével valósítják meg: az egyetemi/főisko- 
lai rendszereket összekapcsolják a közös, köz
ponti lehetőségekkel. Öt regionális hálózati köz
pontot jelöltek ki Ohio szerte, az OhioLINK 
számítógépes környezetéül pedig alapos kutatá
sok után DEC hardvert és az Innovative Inter
faces Inc. „Release” nevű szoftverét választot
ták. (Persze a könyvtárak egyéni igényeik szerint 
más szoftvert is használhatnak -  saját költsé
gen.) Alapelv a rugalmasság, a kompatibilitás és 
az egyidejű hozzáférés a helyi és központi szol
gáltatásokhoz.

Az irányítást az egyetemi/főiskolai vezetőkből 
álló 12 tagú testület, illetve az annak felelős 
igazgató végzi. Az igazgató munkáját segíti a 
könyvtárigazgatókból álló tanácsadó testület, 
valamint az évente újraválasztott végrehajtó bi
zottság. Ezenkívül a különböző funkcionális terü
letek (kölcsönzés, állománygyarapítás stb.) fele
lősei is részt vesznek a munkában. A technikai 
kérdésekben a számítógépközpontok és könyv
tári számítógépes rendszerek munkatársaiból ál
ló testület látja el tanácsokkal az igazgatót.

A központi szolgáltatásokhoz szükséges 
anyagiak nagy részét állami forrásból biztosítják. 
Eddig 20 millió dollárt juttattak a hardverre és kb. 
2 millióval támogatták évente a hálózat működé
sét. Különlegessége a támogatás rendszerének, 
hogy a pénzösszeg nem az egyetemi támogatás 
része, és nem is érte el az utóbbi évekre jellem
ző restrikció. Sőt, a támogatás mértéke évről év
re növekszik.

(Fazokas Eszter)

95/370
GIRAUD, Odile -  WALLER, Suzanne: OCLC: 
De nouveaux accés ä l’information internationale 
= Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 107-111 .p.

Az OCLC új szolgáltatásai

Dokumentumszolgáltatás; Gépi könyvtári háló
zat; Könyvtárközi kölcsönzés; Letöltés; Refe- 
rensz

Az OCLC, amely eredetileg az amerikai 
könyvtárak közös katalogizálásához biztosította 
a technikai infrastruktúrát, az évek során a világ 
egyik legnagyobb információs hálózatává fejlő
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dött. Jelen szolgáltatásai között megemlítendők 
a következők: bibliográfiai tételek és fájlok szállí
tása és letöltése, nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés, dokumentumszolgáltatás, hozzáférés 
biztosítása különféle információkereséséi forrá
sokhoz. A cikk bemutatja az OCLC szervezetét, 
számítógépes erőforrásait és rendszereit, bele
értve a bibliográfiai adatbázist, a könyvtárközi 
kölcsönzési és a letöltési rendszereket, a szol
gáltató szervert és a kapcsolódó adatbázisokat.

(Autoref.)

95/371
DEMPSEY, Lorcan: The public library and the 
Information Superhighway -  Vine. 1995. 98.no. 
7-14.p. Bibliogr. 13 tétel.

A közművelődési könyvtár és az információs 
szupersztárda

Feladatkör; Jövő könyvtára; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

Az angol közkönyvtárakat most kezdik foglal
koztatni az információs szupersztráda kihívásai. 
A közkönyvtárak az ország minden pontján meg
találhatók, ezért ismert és biztos piacot jelente
nek a hálózati termékek és szolgáltatások szá
mára. Szolgáltatóként, közvetítőként és ötletadó
ként is lesz feladatuk a számítógépes hálózatok 
korában is.

Fontos, hogy a közkönyvtárak, ahol csak le
hetséges, közös megoldásokra törekedjenek. 
Szükség lenne ehhez egy olyan tervre, amely ki
jelöli a könyvtárak helyét a polgároknak nyújtott 
digitális közszolgáltatások között, meghatározza 
az ehhez szükséges infrastrukturális feltételeket 
és szervezeti kereteket. A koordináció hiánya mi
att a közkönyvtáraknak jelenleg igen kevés bele
szólásuk van az információs szupersztráda fej
lesztésébe, szétaprózódnak lobbyzási törekvé
seik.

A hálózatokkal kapcsolatos fejlesztések rá
adásul jelentős kezdeti befektetéssel és tetemes 
fenntartási költségekkel járnak. Ezért is töreked
niük érdemes a közkönyvtáraknak az együttmű
ködésre, újfajta finanszírozási források felderíté
sére.

A jövő közkönyvtára hálózati szolgáltatásai
nak tartalmáról sokféle elképzelés született. Né
hány közülük:

Közösségi térképek -  Ezek helyismereti, 
helytörténeti információtárak plusz tájékoztatást 
adnak sport-, művészeti, kulturális és közösségi 
eseményekről, részben az idegenforgalmi tájé
koztatáshoz, részben a levéltári munkához kap
csolódva. v-

Állampolgári tájékoztatás -  A közkönyvtárak 
korábbi gyakorlatát folytatva, a „nyitott önkor
mányzatok” kezdeményezés keretében, esetleg 
összeurópai ügyekről is.

Üzleti tájékoztatás -  Ezt a ma még elszige
telt, helyi tevékenységet össze kellene hangolni 
a szolgáltatások összekapcsolhatósága, a köl
csönös adatcsere érdekében (egyeztetve az 
adatgyűjtés körét, a hozzáférési és keresési ruti
nokat, formátumokat).

A nemzet emlékezete -  Egységes felhaszná
lói interfész révén a rendszer könyvtáraiból min
den könyvtár erőforrásait egyformán használha
tóvá szeretnék tenni. Számos program elképzel
hető lenne, a már folyó munkálatokra, például a 
British Library kezdeményezéseire is építve.

Az elektronikus olvasóterem és tájékoztató 
szolgálat -  A sokféle, elektronikus úton terjesz
tett referensz-eszköz használatát joggal várják 
majd el az olvasók. Közös, egyeztetett beszerzé
sük is indokolt lenne, vannak is ilyen kísérletek.

A művelt társadalom -  A tanulást az egész 
életre szóló, többé-kevésbé formális keretek kö
zött zajló tevékenységgé kell tenni. Foglalkozni 
kell ezért a könyvtáraknak is a taneszközök kö
zös beszerzése, létrehozása és propagálása, a 
távoktatás, a forrástájékoztatás és a kommu
nikáció kérdéseivel.

Az elkövetkező három évben a közkönyvtá
rakkal kapcsolatos hálózati kérdéseknek az UK- 
OLN (United Kingdom Office for Library and In
formation Networking) stratégiai fontosságot tu
lajdonít majd, együttműködve az EARL program
mal és más kezdeményezésekkel.

(Hegyközi Ilona)

95/372
SMITH, Peter: Networking in public libraries: 
collaborative developments at LASER = Vine. 
1995. 98.no. 15-23.p.
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Közművelődési könyvtárak hálózati együtt
működése: közös fejlesztések a LASER-nél

Gépi könyvtári hálózat; Közművelődési könyvtár; 
Számítógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

A LASER (London and South Eastern Library 
Region) sokféle közkönyvtári hálózati kezdemé
nyezést vezet. Célja a közkönyvtárak számítógé
pes rendszereiből egy nyitott hálózat létrehozá
sa, a felsőoktatási hálózatokkal való együttmű
ködés előmozdítása, a nemzetközi erőforrások
hoz való hozzáférés bővítése, a közkönyvtárak 
hálózatokkal kapcsolatos igényeinek felmérése, 
a hálózati infrastruktúra és szolgáltatások fej
lesztése. Mindez egy sor gyakorlati programban 
valósul meg:

LONDON LINK -  Kísérleti program öt számí
tógépes könyvtári rendszer keresési és kölcsön
zés-nyilvántartási moduljának összekapcsolásá
ra, és ezeknek a VISCOUNT számítógépes 
könyvtárközi kölcsönzési rendszerhez való kap
csolódására.

URN (Library Information enquiry Referral 
Network) -  Az X.500 szabványnak megfelelő 
többnyelvű hálózati címtár, tájékoztató és forrás
tájékoztató rendszer, jelenleg az üzleti tájékozta
tás területén, az Európai Bizottság Könyvtári 
Programja keretében. Kísérleti adatállománya 
már használható.

ION (Interlending Open Systems Network) -  
Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési kísérleti 
program. Az első szolgáltatás, amely megfelel az 
ISO könyvtárközi kölcsönzési (ILL) és infor- 
máció(vissza)keresési (SR) szabványának. Az 
FEP (Front End Processor) technológia segít
ségével átjárást biztosít az OSI és a nemzeti 
rendszerek között.

JANET-VISCOUNT-Public libraries (JVP) -  
Kísérleti program a közkönyvtárak és a felsőok
tatási könyvtárak együttműködésének előmozdí
tására a hálózati információforrások és együtt
működés területén. Hat közkönyvtár számára 
biztosít hozzáférést a JANET és az Internet há
lózat szolgáltatásaihoz és viszont.

EARL program (Electronic Access to Re
sources in Libraries) -  Átfogó céljai: keret bizto
sítása a közkönyvtári szolgáltatások új generá
ciójához, hálózati infrastruktúrájuk felmérése és 
fejlesztési irányainak kijelölése, a szolgáltatások 
körének meghatározása, hálózati hozzáférés

biztosítása helyi, regionális és nemzetközi szol
gáltatásokhoz, az együttműködési kezdeménye
zések bátorítása, finanszírozási lehetőségek fel
derítése, a szükséges szoftvertermékek, hálózati 
infrastruktúra kiválasztása, technikai támogatás 
biztosítása.

Az első tervek szerint az EARL Information 
Service egy WWW szolgáltató lesz, amelyen kö
zösen használható információállományokat he
lyeznek el, minden résztvevő saját nyitó lappal 
(home page) rendelkezik, a használók automati
kusan kapcsolódhatnak az Interneten elérhető 
online adatbázisokhoz, online katalógusokhoz és 
előfizetéses szolgáltatásokhoz.

Az EARL program hármas felépítésű:
1. EARL Connect -  A hálózati kapcsolat és a 

kommunikációs szoftver kérdéseivel foglalkozik.
2. EARL Information Service -  Egyrészt a 

könyvtárak működését és együttműködését se
gítő szolgáltatásokat (feldolgozás, könyvtárközi 
kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás, képzés és 
továbbképzés); másrészt különböző felhasználói 
közösségeknek szánt tájékoztató szolgáltatáso
kat; harmadrészt a helyi szervezeteknek és cso
portoknak szánt szolgáltatásokat nyújt. Kapcso
lódik más WWW-alapú és online szolgáltatások
hoz.

3. EARL Developments -  A közkönyvtárak 
közötti forrásmegosztás és a tájékoztatási szol
gáltatások fejlesztési irányainak kijelölése, a 
szükséges pénzügyi támogatás biztosítása a 
feladata.

(Hegyközi Ilona)

95/373
Dossier: La bibliothéque virtuelle = Bull.Bibi.Fr. 
40.vol. 1995. 2.no. 8-69.p.

Rés. angol és német nyelven

Tematikus szám a virtuális könyvtárról (9 cikk)

CD-ROM; Elektronikus publikáció; Helyi gépi há
lózat; Hiperszöveg; Közművelődési könyvtár; 
Multimédia; Számítógép-hálózat; Szűk publici
tásé anyag

A tematikus szám a következő cikkeket tartal
mazza: A virtuális könyvtár, avagy az „Ars Me-
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moria”-tól a „Xanadu”-ig; Információs szuper- 
sztrádák, CD, multimédia: soha véget nem érő 
elektronikus körforgás; A World Wide Web: új 
alapok szükségessége a könyvtárakban; Elek
tronikus folyóiratok; A „Redoc” nevű dokumentá
ciós hálózat Grenoble-ban: története, értékelése 
és kilátásai; A lyoni városi könyvtár helyi hálóza
ta; Új technológiák a szürke irodalom terén; Há
lózati információk a barrikádoknál: Franciaor
szág és az Egyesült Államok konfrontációja a 
használókkal; Dokumentációs feldolgozás: köny
vek és filmek szerkesztőségi információi.

Lásd még 343, 348, 393, 398, 403

Orvostudományi tájékoztatás

Lásd 366

Közgazdasági tájékoztatás

95/374
HEAD, Michael C. -  MARCELLA, Rita -  SMITH, 
Judith M.: Are you being served? The quality of 
business information provision in Scottish public 
libraries -  Libr.Rev. 44.vol. 1995. 2.no. 28-37.p. 
Bibliogr. 6 tétel.

Segíthetünk? Az üzleti információs szolgálta
tások minősége a skót közkönyvtárakban

Felmérés; Hatékonyság; Közművelődési könyv
tár; Tájékoztatás -közgazdasági

Az aberdeeni Robert Gordon Egyetem har
madéves könyvtárszakos hallgatói „álruhás” ol
vasóként a könyvtári referenszmunkát vizsgálták 
17 skóciai közkönyvtárban, és vizsgálati ered
ményeiket összehasonlították egy hasonló,
1993-as vizsgálat eredményeivel, amely elkese- 
rítőnek minősítette a színvonalat.

Ezúttal azt tapasztalták, hogy a legtöbb 
könyvtárban nincs külön tájékoztató pult, ami a

bizalmas jellegű kérdések esetén nagyon kedve
zőtlen. A személyzet legtöbb tagja -  a szakkép
zettek és a szakképzetlenek egyaránt -  foglalko
zik a referenszkérdésekkel.

Az álruhás olvasók egy üzleti tárgyú, cégin
formációra vonatkozó kérdést tettek fel. Előzete
sen tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen vá
laszt várhatnak el. Emellett megfigyelték a tájé
koztató szolgálat elhelyezését és forgalmát, a 
személyzet magatartását és reakcióit, a könyvtár 
tájékoztatási apparátusát. A kérdés megválaszo
lásának vizsgálatát három szakaszra bontották: 
a referenszinterjúra, a keresési stratégiára és a 
válasz (az adott információ vagy forrástájékozta
tás) prezentálására.

A válasz minőségében nem volt jelentős kü
lönbség a válaszolók képzettsége szerint (bár ki
tűzők hiányában nem volt mindenütt azonosítha
tó a válaszoló beosztása!). A felmérők nem 
tapasztalták jelét annak, hogy a könyvtárak vala
milyen módon mérnék az olvasók megelége
dettségét. A tájékoztató szolgáltatásról -  tekintet 
nélkül annak eredményességére -  kedvezőbb 
benyomásuk volt a felmérést végzőknek azok
ban a könyvtárakban, ahol a könyvtáros barát
ságosan és érdeklődőén fogadta az olvasókat. A 
17 könyvtárból 6-ban elmaradt az ún. forrástájé
koztatás. A felmérők tapasztalatai szerint az 
elektronikus információforrásokhoz a könyvtáro
sok nem fordultak azok súlyának megfelelően.

A vizsgálat megerősítette az 1993-as ered
ményeket: javítani kell a referenszmunka színvo
nalát. A hallgatók ehhez ajánlásokat állítottak 
össze, amelyben kiemelték a külön tájékoztató 
pult fontosságát, a tájékozott és fogékony refe- 
renszkönyvtárosok jelenlétét, annak biztosítékát, 
hogy pontos, átfogó és releváns információt 
szolgáltasson a könyvtár, illetve szükség szerint 
a megfelelő helyre továbbküldje az olvasót.

A felmérés hasznos tapasztalat volt a hall
gatók számára.

(Hegyközi Ilona)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 367
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Tervezés

Lásd 321, 401

Munka-és rendszerszervezés, értékelés

95/375
GLOWACKA, Ewa: Zarzqdzanie totalne (TQM) v 
bibliotekach = Bibliotékára. 1995. 5.no. 9-14.p. 
Bibliogr.

A minőségre irányuló vezetés (TQM) a könyv
tárakban

Munkaszervezés; Vezetés

Az átfogó minőségelvű vezetés -  angol ne
vén: Total Quality Management (TQM) -  termé
szetesen USA-beli lelemény. Szülőatyja Ed
wards Deming volt, továbbfejlesztésében Joseph 
Jurán és Philip Crosby jeleskedett.

Legáltalánosabb meghatározása: módszer, 
amelynek célja a menedzsment összes szintjén 
előállított javak és szolgáltatások minőségének 
állandó javítása a szervezet valamennyi tevé
kenységének tökéletesítése folytán. Három do
log kell hozzá, úm. a felhasználók ismerete, a 
felhasználók szükségleteinek kielégítésére kon
centráló menedzsment és a munkatársak azon 
meggyőződése, hogy képesek minőségi módon 
kielégíteni a felhasználói szükségleteket.

A TQM a termelő üzemek menedzsmentjét 
volt hivatva javítani, a nem termelő szférában al
kalmazása nehézségekbe ütközik, de nem lehe
tetlen. Könyvtári területen a TQM azon me

nedzsmentek egyike, amely hozzásegít a mun
katársak vezetésben való aktivizálásához és ez
által a könyvtár tényleges szükségletek szerinti 
működéséhez. Ezt azáltal éri el, hogy a me
nedzsmentet kollektivizálja, azaz minél több 
munkatársat tesz érdekeltté benne.

A TQM az USA és Nyugat-Európa könyv
táraiban máris meglehetősen elterjedt. „Alkalma
zásba vételének” immár megvannak a szüksé
ges technikái, amelyek -  mi tagadás -  munka- 
igényesek, hiszen egy sor felmérést, elemzést, 
kollektív megvitatást tesznek szükségessé.

Lengyelországban még nincs példa a TQM 
könyvtári alkalmazására. Ennek valószínű oka a 
terminológiai tisztázatlanság és a döntések so
rán megszokott „nagyvonalúság”. A munkatársak 
azért idegenkednek az efféle módszerek alkal
mazásától, mert azt vallják: „a járt utat a járat
lanért el ne hagyd”. Ahol azért remény van e 
módszer előbb-utóbb való alkalmazására, az a 
nagy egyetemi és szakkönyvtárak mezőnye.

(Futala Tibor)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/376
BANHOLZER, Iris -  SEEFELDT, Jürgen: Von 
Bibliotheken, Sponsoren und Stiftungen. Neue 
Wege bei der (Mit-)Finanzierung = Buch Bibi. 
47.Jg. 1995. 5.no. 446-454.p.

Könyvtárak, szponzorok és alapítványok. A 
finanszírozás új útjai

Alapítvány; Közművelődési könyvtár; Public rela
tions; Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A szponzorálás beépülése az ellátás költsé
gei közé a sportéletben mindennapos gyakorlat, 
a kulturális életben viszont csak kivételes eset, 
általánossá válásához sok akadályt kell még le
küzdeni. A tendencia azonban erős: a művelődé
si intézmények pusztán a fenntartói -  költségve
tési pénzforrásokból már ma sem tudnának 
eredményesen működni.

A könyvtárak szponzori támogatását illetően 
ellentétes szakmai vélemények alakultak ki.
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Egyesek úgy vélik, hogy a szponzori támogatá
sok csökkentik a fenntartók felelősségérzetét, 
üzleti érdekeknek vetik alá a könyvtárak kulturá
lis értékrendjét, a munkatársak túlterhelésével 
csökkentik a szakmai motivációt. Mások viszont 
úgy látják, hogy éppen a szponzori támogatások 
segítségével lehet fontos könyvtári célokat meg
valósítani, másrészt a szponzori kapcsolatok 
melléktermékeként a könyvtár nagyobb nyilvá
nosságot is kap. Tény, hogy a költségvetés 
egyéb forrásból történő kiegészítése nélkül a 
könyvtárak már a jelenlegi szolgáltatásaikat sem 
tudnák fenntartani.

A gyümölcsöző szponzori kapcsolatok kiala
kításához a könyvtárosok aktív kezdeményező 
készsége szükséges. A megfelelő intézmény il
letve személy kiválasztása után a könyvtár veze
tőjének írásos és személyes kapcsolatfelvétele 
során dől el, hogy sikerül-e a potenciális szpon
zor érdeklődését megnyernie. Ennek érdekében 
be keli mutatni, hogy a támogatásra előterjesz
tett terv milyen aktív és passzív célcsoportokat 
mozgatna meg, hogyan hatna a közvéleményre 
és milyen érdeklődésre számíthat a médiáknál. 
A kulturális szponzorálás ui. a szponzor számára 
marketing-eszköz, mellyel a „semleges” talajon 
álló rétegeket is képes elérni.

A kis könyvtárak számára a közepes nagy
ságrendű vállalkozók helyi szponzori tevékeny
sége rejt hasznos lehetőségeket. Jelenleg ezek 
elsősorban a helybeli sport-, zenei- és helyi ha
gyományőrző egyesületeket támogatják.

Sok vállalkozó egy meghatározott összeget 
különített el jótékonysági, közhasznú vagy kultu
rális célra, vagy propaganda költségei között sze
repel a szponzorálás is. Városi vagy körzeti 
pénzintézetek, pl. a takarékpénztárak gyakran 
fordítják nyereségük meghatározott részét ala
pítványként jótékonysági vagy kulturális célra. 
Gyakran fordítanak nagyobb összeget kvíz-játé
kokra. Mindebben hasznosítható lehetőség rejlik 
a könyvtárak számára is. Járható út, ha a könyv
tárak olyan tematikus állománycsoport fejleszté
séhez kérnek támogatást, amely közei áll a 
szponzor érdekszférájához. (A könyvtári tulaj
donbélyegző mellé ez esetben a szponzort fel
tüntető bejegyzés kerül.) Vagy: egy-egy kereske
delmi vállalat a szponzorált könyv példányában 
elhelyezheti saját röplapját is. A szponzor folyó
iratot is előfizethet a könyvtár számára, ebben 
az esetben a címlap mellé kerülhet a szponzorá
lás tényét feltüntető bejegyzés.

Ma még nincs sok példa alapítványi díjak el
nyerésére a könyvtárak részéről. (Bitburg/Eifel 
városi könyvtára elnyerte a Dr. Hans Simon Ala
pítványt, Ludwigshafen könyvtára több alapít
ványt is). A könyvtárak előtt e téren nagy lehető
ségek állnak, hiszen az alapítványok kulturális 
célkitűzéseinek teljesítése nem okozhat gondot 
számukra.

A költségvetésen kívüli támogatásokat il
letően a könyvtárak olyan út kezdetén állnak, 
melynek távlatai és következményei ma még 
nem látszanak világosan. A „pragmatikusok” a 
külső támogatásoktól a pénzügyi gondok gyors 
megoldódását remélik, a „fundamentalisták” úgy 
vélik, hogy a rövid távú haszon hosszabb távon 
a könyvtár létét is veszélyezteti. Az igazság való
színűleg a két végletes vélemény között van. Le 
kell szögezni, hogy a kulturális szponzorálás 
csak kiegészíti, de nem helyettesítheti a költség- 
vetési fenntartást, mert a kultúra nem szubven
cionálásra váró luxus, hanem elemi érték, mely 
az egyén és a közösség javát szolgálja. A 
szponzorálás hasznos kiegészítő szerepet tölt 
be, előmozdítása része annak a hasznos és köz
véleményformáló munkának, mely minden könyv
tárvezető alapvető kötelessége.

(Katsányi Sándor)

95/377
OBBERG, Heinrich: Freiwillige -  ein Ausweg aus 
der Finanzkrise? Fördervereine in Bonn = Buch 
Bibi. 47.Jg. 1995. 4.no. 339-345.p.

Kiutat jelent-e a pénzügyi válságból, ha tár
sadalmi munkásokat alkalmaznak a könyvtá
rak? Pártoló egyesületek Bonnban

Könyvtárbarátok köre; Könyvtáros -társadalmi 
munkás; Társadalmi kezdeményezés; Városi 
könyvtár

A bonni városi önkormányzat kulturális bi
zottsága elé 1994 januárjában tervezet került a 
kerületi könyvtárak ügyében. A terv -  mely a 
városi tanács felkérésére készült -  többek között 
három külterületi könyvtár bezárást is javasolta. 
(13-22 ezer dokumentummal rendelkező intéz
ményekről volt szó.) A bezárási javaslatot az is
mert költségvetési szempontokon kívül azzal in
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dokolták, hogy a szóban forgó könyvtárak igény- 
bevétele évek óta csökken, nem kielégítő.

A javaslatot „konszolidációs program” néven 
tették közzé, de a nyilvánosságra kerülése után 
kirobbanó vitákban mint „könyvtárbezárási prog
ramot” emlegették. Politikusok, az érintett lako
sok és a helyi sajtóorgánumok hevesen tiltakoz
tak a terv ellen. (Az SPD pl. „Tiltakozás a kultu
rális intézmények letárolása ellen” címszó alatt 
foglalt állást.) A városi önkormányzat többségi 
frakcióját meglepte a tiltakozás hevessége. A 
főpolgármester és a kulturális bizottság sürgő
sen sajtónyilatkozatot adtak ki arról, hogy a ja
vaslat még „nem érett meg a döntésre”, és min
denekelőtt a 62 evangélikus és katolikus köl
csön kö n yvtárraI való együttműködés kimunkálá
sát javasolták, valamint az önkéntes társadalmi 
aktívák munkába állítását a fizetett könyvtárosok 
kiváltására.

A nyilatkozat kiadói úgy vélték, hogy a döntés 
elnapolásával a felzaklatott kedélyek is megnyug
szanak. Nem így történt: még hevesebb mozga
lom támadt a könyvtárak és a könyvtárosok 
megmentése érdekében. A legfőbb mozgatók az 
érintett könyvtárak mellett megszerveződött 
„könyvtárpártoló szövetségek” voltak.

Rheindorf/Auerberg városrészben 1994 janu
árjában 950 lakos tiltakozó jegyzéket írt alá és 
adott át a főpolgármesternek és a kulturális bi
zottságnak a helyi könyvtár megtartása érdeké
ben, márciusban pedig a könyvtár mellett pártoló 
szövetség jött létre, mely az alakuláskor 30 tagot 
számlált, az év végére pedig 150-et. A szövet
ség célja „a rheindorfi városi könyvtár támogatá
sa, rendezvényekkel, propagandamunkával, a 
nyilvánosság felhasználásával, a polgárok moz
gósításával és anyagiakkal is... A szövetség 
feladata kizárólag a könyvtár munkájának előse
gítése, nem kíván egyetértési jogot szerezni az 
állománygyarapítás kérdéseiben.” A szövetség 
leszögezte, hogy nem kíván társadalmi munkás
ként részt venni a könyvtár gyakorlati munkájá
ban, ellenkezőleg: „Elutasítja a főfoglalkozású 
dolgozók társadalmi munkaerőkkel való felváltá
sának tervét.” Mivel a kulturális bizottság tovább
ra is kitartott az ilyen irányú költség-megtakarítá
si tervei mellett, a kétféle elképzelés a nagy nyil
vánosság előtt ütközött meg. A szövetség 1994 
augusztusában kiáltványt tett közzé „A Rhein- 
dorf/auerbergi városrészi könyvtár jelentősége” 
címmel, szeptember 28-ra pedig ennek nyilvá
nos megvitatására hívta egybe a politikusokat és

az önkormányzat képviselőit. Az időpont kivá
lasztása tudatos volt: közvetlenül megelőzte a 
helyhatósági választásokat. A pártok aktív rész
vételével lezajlott vitán a könyvtárpártoló szövet
ség a társadalmi munkások útján történő munka
bér megtakarítást teljesen irreálisnak minősítet
te.

A másik érintett városrész, Endenich polgárai 
januárban ugyancsak aláírásokat gyűjtöttek, és 
1365 aláírással megerősített tiltakozó jegyzéket 
adtak át a kulturális bizottságnak, áprilisban pe
dig itt is megalakult 50 taggal a könyvtárpártoló 
szövetség. Az alakuláskor megfogalmazott célki
tűzések tartalmilag azonosak a rheindorfiakkal. 
Bonn főpolgármestere levélben üdvözölte a szö
vetséget, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 
szükség van a könyvtárak jobb kihasználtságát 
megalapozó városi könyvtári koncepció kidolgo
zására.

A harmadik könyvtár mellett viszonylag ké
sőn, októberben alakult meg a pártoló szövet
ség, jóllehet ebben az ifjúsági könyvtárban a 
három főfoglalkozású könyvtáros helyett csak 
egy fél státuszt javasoltak a konszolidációs ter
vek. A szövetség a leépítés helyett a rostocki if
júsági könyvtár korszerű modelljének átvételét 
javasolta.

A helyhatósági választások és az új önkor
mányzat hivatalba lépése után ismét felújultak a 
könyvtárbezárások körüli harcok. A megváltozott 
többségű kulturális bizottság 1995 márciusában 
ismét elővette a régi bizottsági javaslatokat, ak
tualizálva és új statisztikai adatokkal kiegészítve. 
A három könyvtárpártoló szövetség szintén újra 
síkra szállt a könyvtárak érdekében. A poli
tikusok, az önkormányzat és az érintett polgárok 
számára készült egy információs csomag, mely 
a pro és kontra érveket tartalmazza. A kérdés a 
cikk megírásának időpontjában még nyitott.

(Katsányi Sándor)

95/378
GROTENHIUS, Albert J. te -  HEIJNEKAMP, 
Selma J.: The user pays: cost billing in a com
pany library = Spec.Libr. 86,vol. 1995. 2.no. 110- 
116.p. Bibliogr.

Res. francia, spanyol nyelven
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Külföldi folyóirat-figyelő

Vállalati könyvtár, amelyben a belső haszná
lóknak is számlázzák a szolgáltatásokat

Gazdálkodás -könyvtárban; Térítéses szolgálta
tás; Üzemi szakkönyvtáár

A KEMA könyvtár belső információs és doku
mentációs szolgáltatásokat nyújt a vállalat szá
mára. Külső piaci elvek szolgálnak tevékenysé
ge alapjául. A költségek megfelelő ellenőrzése 
és a használók magas szintű ellátása érdekében 
költségszámlázási rendszert vezettek be. A cikk 
számos szolgáltatást részletesen ismertet. Kez
detben nagyon sok használó megdöbbent, hogy 
ténylegesen fizetnie kell könyvtári szolgáltatáso
kért, de mostanra bizonyos szolgáltatások igény- 
bevétele kissé alacsonyabb szinten stabilizáló
dott. Más szolgáltatásoké viszont még most is 
emelkedik. A használókkal való kapcsolat sokkal 
áttekinthetőbbé vált. A könyvtári szolgáltatásokat 
jobban értékelik azóta, hogy fizetni kell értük. 
Úgy tűnik, a díjszabás bevezetésével a könyvtár 
a létjogosultságát bizonyítja, tehát fennmaradá
sához nem fér kétség. A használók maguk dön
töttek a könyvtári szolgáltatások szükségességé
ről.

(Auto re f.)

Lásd még 368, 379, 380

Személyzet

95/379
KINGMA, Bruce R. -  McCOMBS, Gillian M.: The 
opportunity costs of faculty status for academic 
librarians = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 
258-264.p. Bibliogr. 26 tétel.

Egyetemi könyvtárosok oktatói státuszának 
költségei

Besorolás -személyzeté; Egyetemi könyvtár; 
Gazdaságosság -könyvtárban

Az elmúlt negyven évben a szakirodalom már 
sokat foglalkozott az egyetemi könyvtárosok ok
tatói besorolásának kérdésével, de kevés figyel

met fordítottak arra, hogy ez milyen költségterhet 
róna az intézményre. A szerzők megkísérlik 
kimutatni és dokumentálni e modell gazdasági 
vonatkozásait, miközben arra hívják fel az egye
temi vezetők figyelmét, hogy az intézményük 
szervezeti elemzése során feltétlenül alkalmaz
zák a gazdasági aiapelveket.

(Autoref.)

95/380
LECKIE, Gloria J. -  ROGERS, Becky: Reactions 
of academic librarians to job loss through down
sizing: an exploratory study = Coll.Res.Libr. 
56.vol. 1995. 2.no. 144-156.p. Bibliogr. 29 tétel.

Hogyan reagálnak az egyetemi könyvtárosok 
a létszámleépítésre, állásuk elvesztésére: fel
mérés

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gazdaságosság - 
könyvtárban; Személyzet

A költségvetés és a létszám csökkentése 
mindennapos az egyesült államokbeli és kana
dai felsőoktatási könyvtárakban, az irodalom 
mégsem foglalkozik azokkal, akik felmondás 
vagy szerződésük felbontása miatt munkanélkü
livé válnak. E tanulmány egy vizsgálat nyomán 
az ő helyzetüket igyekszik feltárni. Ennek jelen
tőségét támasztja alá az a tény, hogy az állás el
vesztése a halálesetekhez, váláshoz, súlyos be
tegséghez hasonló mén/ű trauma, és mint ilyen 
stresszt okozó esemény. Kimutatható állomásai 
vannak e helyzet feldolgozásának.

A munkanélkülivé válás több okból is stressz
helyzet, vagyis olyan helyzet, amely tartós szo
rongást, feszültséget okoz. Valaminek az elvesz
tése (jelen esetben az állásé) önmagában is 
stresszt keltő. A munkanélküliség a biztos anyagi 
háttér, a megszokott környezet (a családon kívüli 
élménymegosztás, a nagyobb célokhoz való 
kapcsolódás, az időt strukturáló elfoglaltság, a 
rendszeres tevékenység) elvesztésével jár. Az 
értelmes munka által megerősített identitás el
vesztése különösen a diplomásokat terheli meg. 
A veszteségeken túl a munkanélküliséggel fellé
pő bizonytalanság, a jövő beláthatatlansága is 
stressztényező. Ezt enyhítheti a megfelelő szintű 
szociális gondoskodás. E stresszhelyzet ellen

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 697



küzdenek az emberek, és ennek különböző fo
kozatai, lépcsői vannak.

Ezek egyik széles körben elfogadott leírását 
Harold G. Kaufman adja, aki szerint az 1. sza
kaszt a sokk, majd a megkönnyebbülés és az el
lazulás („mintha szabadságon lenne”), majd a 
szorongás, düh jellemzi. Ezt követik a 2. szakasz 
koncentrált erőfeszítései a helyzet megoldására, 
szociális támogatás keresése, amely általában 
-  különösen az anyagi háttér elvesztése miatt -  
újabb stresszhullámba torkollik. A 3. szakaszt 
magas szorongási szint, elbizonytalanodás, az 
önbizalom elvesztése és düh jellemzik, ami ér
zelmi, indulati labilitásban is megnyilvánul. A 4. 
szakaszban kialszik a motiváció, az önbecsülés, 
reménytelenné, visszavonulóvá válik a munka- 
nélküli, társadalmi kapcsolatai leépülnek.

A vizsgálatban Ontario Állam (Kanada) hat 
egyetemi könyvtárának 11 könyvtárosa vett 
részt, akikkel mélyinterjút készítettek arról, ho
gyan vesztették el állásukat, és hogyan birkóztak 
meg ezzel a helyzettel. Négy könyvtáros volt 
negyven év alatti, a többség nő és felsőfokú vég
zettséggel rendelkezik. A csoport fele húsz éve 
könyvtárosként dolgozott. A felmondás előtt átla
gosan 4-5 évet töltöttek az adott munkakörben 
és fizetésük 40-50 ezer kanadai dollár között 
mozgott.

Bár az ontarioi egyetemi könyvtárak nehéz 
helyzete mindenki előtt ismert volt, senki sem 
gondolta, hogy éppen az ő munkaköre válik fe
leslegessé. Az első reakció a pánik, düh, keserű
ség, ugyanakkor megkönnyebülés is, hogy a hó
napok óta tartó bizonytalanság megszűnt. A 
kezdeti sokk feldolgozására többen szabadnapot 
kértek, de a szorongás és depresszió nem kerül
te el őket. A státuszban lévők és az idősebbek 
több tényezőtől féltek. Úgy érezték, hogy koruk 
miatt csekélyek az esélyeik a munkaerőpiacon, 
nem tudják felvenni a versenyt az új technoló
gián nevelkedett fiatalokkal, ha munkát találnak 
is, ez státusz vesztéssel jár. A fiatalabbakat nem 
annyira a jövő aggasztotta, inkább gazdasági 
helyzetük, és az, hogy a munkanélküliség „stig
máját” viselik. A pénzügyi problémák rövid távon 
veszítettek a súlyukból, mióta van munkanélküli 
biztosítás, hosszú távon azonban gondot okoz
nak a nyugdíjhoz közeledők számára, akik kedve
zőtlenebb feltételekkel vonulhatnak majd vissza.

Egy-egy felmondás óhatatlanul hat a munka
társakra is. Egy részük együttérzéssel fogadja a 
hírt. Ez nagy segítséget jelenthet, ha azt fejezi ki,

hogy a munkahely elvesztése nem a munkanél
külivé vált hibája; kellemetlen és nehezen tolerál
ható azonban, ha látványos kitöréssel (pl. sírás) 
társul. A kollégák másik csoportja saját félelmei 
vagy bűntudata miatt inkább kerüli a felmondás 
alatt álló munkatársat, ami az elszigeteltség, „ül- 
dözöttség” érzését erősítheti. Nehéz időszak a 
felmondási idő vagy a szerződés lejártáig terjedő 
periódus, amelyben -  stresszel telve -  igyekez
nek úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

A könyvtárosok többsége szinte azonnal -  
még a sokk időszakban -  állás után nézett, és 
igyekezett megmaradni az egyetem kebelében, 
így megőrizni nyugdíjjogosultságát és egyéb 
kedvezményeit. Keserűen tapasztalták, hogy bár 
a létszámcsökkentés miatt elbocsátottakat a 
személyzeti politika értelmében előnyben kellene 
részesíteni, a korábban nekik felmondó személy
zeti osztály nem nyújt segítséget, és egyáltalán 
nem követi a politika elveit. A személyzeti ügyek
kel foglalkozók nem készültek fel az elbocsátot
takkal való foglalkozásra, a könyvtárosi végzett
séget gyakran alábecsülik, helytelen képet alkot
nak róla. A szerződéses dolgozók helyzete még 
kedvezőtlenebb, mert nem jogosultak munkahe
lyi támogatásra, és mintegy „láthatatlanok” a 
rendszerben. Legtöbben a kampuszon kívüli hir
detéseket, lehetőségeket is figyelték, tájékozódó 
interjúra mentek vagy a továbbtanuláson gon
dolkodtak.

Az önbizalom elvesztése nemcsak a Kauf
man által említett 3. szakaszban, hanem rögtön 
a felmondás után megjelent, különösen az idő
sebbekben. Az idő előrehaladtával ez odáig rom
lott, hogy a felmondás körülményeit is átszínez
te, és kezdtek úgy vélekedni, hogy valójában sa
ját alkalmatlanságuk miatt kellett elhagyniuk az 
állásukat.

A munkanélkülivé válás még hosszabb idő 
elteltével is érezteti hatását. A 11 könyvtáros kö
zül az interjú készítése idején háromnak nem 
volt állása, de a többiek is beszámoltak dep- 
ressziósabb időszakokról, az elkeseredés hullá
mairól és az önbizalom megingásáról. Néhány 
kedvező hatást is említettek. Akadt, aki érdeke
sebb, igényesebb munkát talált, olyant amely 
jobban megfelel életvitelének, céljainak. Mások 
új tapasztalatokat nyújtó kisebb munkákat vé
geztek, de még a munkát nem találóknak is volt 
optimizmusra okuk: az új élethelyzet hozta új 
megközelítések.

(Orbán Éva)
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Lásd még 394

Módszertani irányítás

95/381
SZYMANOWSKI, Wojciech: Tendencje, zmiany i 
potrzeby dzialainosci instrukcyjno-metodycznej 
WBP = Poradnik Bibi. 1995. 4.no. 1-6.p. Bibliogr. 
5 tétel.

A vajdasági nyilvános könyvtárak módszer
tani munkájának tendenciái, változásai és az 
iránta megnyilvánuló szükségletek

Megyei könyvtár; Módszertani munka

A vajdasági könyvtárak módszertani tevé
kenységét már eddig is két konferencián vitatták 
meg. Ez a harmadik konferencia viszont azt mu
tatja, hogy a témával kapcsolatos dolgok nem ju
tottak dűlőre. Ennek fő oka az, hogy nem is
meretesek a kulturális politika, ezen belül a 
könyvtárpolitika középtávú és távlati elképzelé
sei és szándékai.

Ettől eltekintve -  tanúsítják különféle felméré
sek -  erre a munkára szükség van. Különösen a 
községi könyvtárosok ragaszkodnak az instruk
torokhoz. Sokféle segítségük felsorolásában he
lyet foglal, hogy a fenntartókkal kialakult nézetel
térések elsimítására is alkalmasak. A városi 
könyvtárakban már kisebb a presztízsük, s a 
„belügyekbe való beavatkozást” is fel-felhozzák 
ellenük.

A változó könyvtári valóság azonban minden
képpen változásokat is kíván az instrukciós- 
módszertani tevékenységen beiül. A legjellegze
tesebb közülük, hogy le keli mondani az „egyen- 
megoidásokrói” . Ezt az önkormányzati könyv
tárak széles skálán szóródó működési feltételei 
és következésképpen ugyanígy szóródó segít
ségkérési igényei követelik meg. Aztán az új 
technológiák térhódítását is menedzselnie kelle
ne a módszertanosoknak. Ehhez egy sor tanfo
lyam rendezésére van szükség, illetve a vajda
sági könyvtárak ilyen szempontból „mintává fej
lesztésére”. Itt óhatatlanul felmerül, hogy az „egy 
szem módszertanost” a vajdasági könyvtár mint 
módszertani intézmény váltsa fel, mégha a kis

könyvtárak olyannyira ragaszkodnak is a meg
szokott kollégához.

A szakmai képzésben az instrukciós-mód- 
szertani munka nem tananyag. A szokásos állás
pont: „akinek az isten hivatalt ad, eszet is ad 
hozzá”. Ebbe semmiképpen nem szabadna be
lenyugodni. Már csak azért sem, mivel -  esetleg 
-  kialakul a kulturális tanácsadás piaca is. S 
pénzért csak megbízható tanácsokat illik adni.

(Futala Tibor)

Marketing, közönségkapcsolatoi:

95/382
BANNENBERG, R.J.N.: Building member under
standing and support for the parliamentary li
brary = I FLA J. 21.VOI. 1995. 2.no. 102-105.p. 
Bibliogr. 7 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A parlamenti tagok megértésének és támogatá
sának kivívása a parlamenti könyvtár érdekében

Hatékonyság; Könyvtárpropaganda; Marketing; 
Országgyűlési könyvtár; Szolgáltatások

A parlamenti könyvtárak nem különálló intéz
ményként működnek: fő feladatuk, hogy tájékoz
tatási szolgáltatásokat nyújtsanak az őket finan
szírozó kormányzati szervezetnek. A könyvtárve
zetőnek elsőrendű célként kell törekednie kiváló 
tájékoztató szolgáltatások megvalósítására, de 
csaknem ugyanilyen fontos a fő használók, a 
képviselők meggyőzése a nyújtott szolgáltatások 
minőségéről és megbízhatóságáról. Miközben a 
vezetésre, irányításra fordított költségek egyre 
inkább közszemlére kerülnek, a könyvtár finan
szírozása is egyre nagyobb mértékben függ a 
használók elégedettségétől és attól, hogy kifize
tődőnek találják-e a könyvtár fenntartását. Azért 
lényeges, hogy minél több képviselő nyerjen tisz
ta képet a könyvtári szolgáltatások pozitív érté
keiről, mert ez biztosítja a könyvtár folyamatos 
támogatását. A cikk a fenti cél elérésére olyan 
módszereket mutat be, amelyek kis- és nagy
könyvtárakban egyaránt használhatók.

(Autoref. alapján)
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FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

95/383
MCCARTHY, Cheryl Ann: Students’ perceived ef
fectiveness using the university library = Coll. 
Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 221-234.p. Bibliogr. 
11 tétel.

Mennyire használják eredményesen a hall
gatók az egyetemi könyvtárat?

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmé
rés; Hatékonyság; Igény

Az új szolgáltatások bevezetése előtt az 
egyetemi könyvtárosoknak mindenekelőtt ki kell 
értékelniük a hallgatók aktuális információigé
nyeit, keresési jártasságát és a könyvtár szolgál
tatásaival kapcsolatos véleményüket. A jelen 
cikk az amerikai University of Rhode Island 
könyvtárának felméréséről számol be, amelyben 
a könyvtár erőforrásainak hatékonyságára, a 
hallgatók elégedettségére, igényeire és elvárá
saira vonatkozó kérdések szerepeltek. 608 kér
dőívet gyűjtöttek össze, majd az adatokat kódol
ták, táblázatba foglalták és elemezték, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból. Miköz
ben a hallgatók többsége hatékony információ- 
keresőnek vallotta magát, 40 százalékuk elége
detlen volt a saját keresésével, illetve a talált do
kumentumokkal. Javasolták a könyvtári anyagok 
elrendezésének és hozzáférhetőségének javítá
sát, a könyvek és folyóiratok számának növelé
sét, ezenkívül több képzést, személyzetet és tá
mogatást, valamint fejlettebb számítógépes be
rendezéseket szerettek volna látni.

(Autoref. alapján)

95/384
ANDERSON, Judy: Have users changed their 
style? A survey of CD-ROM vs. OPAC product 
usage = RQ. 34.vol. 1995. 3.no. 362-368.p. Bibliogr.

Változott-e az egyetemi hallgatók keresési 
stílusa? Hogyan keresnek a (referátumokat is 
tartalmazó) CD-ROM adatbázisokban és ho
gyan az online katalógusban?

CD-ROM; Egyetemi hallgató; Felmérés; Gépi in
formációkeresés; Online katalógus

Az Arizonai Állami Egyetem Hayden Könyv
tárában 50 alsó- és felsőéves egyetemi hallgató 
online keresési technikáját vizsgálták. Megfigyel
ték és elemezték a keresés típusát, a könyvtári 
személyzet és az online help képernyők igény- 
bevételének gyakoriságát, a könyvtárhasználati 
képzés szükségességét és a terminál előtt eltöl
tött időt a bibliográfiai adatbázisok illetve a refe
rátumokat is tartalmazó (szöveges) adatbázisok 
esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy (1) 
a használók segítésénél meg kell találni ez 
egyensúlyt az online help termékek igénybe
vétele és a személyzet beavatkozása között, (2) 
fokozott figyelmet kell fordítani a terminálok szá
mának növelésére, mivel a hálózaton elérhető 
adatbázisok közül sok referátumot is tartalmaz, s 
ez megnöveli a keresési időt, (3) még a korsze
rűbb keresési technikák ismeretében is a hasz
nálók az egyszerű tárgy szerinti keresést alkal
mazzák a kívánt anyag megtalálására.

(Autoref.)

95/385
NEUMAN, Delia: High school students’ use of data
bases: results of a national Delphi study = J.Am- 
Soc.Inf.Sci. 46.vol. 1995. 4.no. 284-298.p. Bibliogr.

Középiskolások adatbázis-használata; egy 
országos felmérés eredményei

Didaktika -általános és középiskolai; Felmérés 
[forma]; Gépi információkeresés; Használói szo
kások; Középiskolás

Az ismertetett négylépcsős Delphi tanulmány 
bíráló csoportjában az USA 22 középiskolájának
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Külföldi folyóirat-figyelő

25 könyvtári média szakembere vett részt. A 
vizsgálat fő célja a következő volt: 1) a középis
kolai diákok fő problémáinak megállapítása az 
online és CD-ROM adatbázisok használata so
rán; 2) az adatbázishasználat körülményeire és 
az oktatásra irányuló javaslattétel ezen eszközök 
hatékonyabb használatának előmozdítására; 3) 
az elektronikus információforrásoknak az isko
lákban történő használatára vonatkozó legfonto
sabb információpolitikai elvek meghatározása. 
Az eredményeket egyrészt az határozta meg, 
hogy a bírálók hogyan rangsoroltak 234 jellem
zőt egy Likert-típusú skálán, másrészt ebből a 
nagy halmazból milyen alhalmazok kerültek ki a 
további értékelés és rangsorolás eredménye
ként. Az eredmények megerősítik annak a szem
pontnak a fontosságát, hogy az iskolai online és 
CD-ROM adatbázishasználattal a diákok egy 
magasabb rendű gondolkozási-logikai készségre 
tehetnek szert, ami elősegíti, hogy később szak
szerű és megbízható kutatásokat végezzenek az 
elektronikus információs korszak körülményei 
között.

(Autoref. alapján)

95/386
ADAMS, Judith A. -  BONK, Sharon C.: Elec
tronic information technologies and resources: 
use by university faculty and faculty preferences 
for related library services = Coll.Res.Libr. 
56.vol. 1995. 2.no. 119-131.p. Bibliogr. 11 tétel.

Elektronikus információs technológiák és 
források: hogyan használja az egyetemi tan
szék a megfelelő könyvtári szolgáltatásokat?

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Felmérés; 
Gépi információkeresési rendszer; Használói 
szokások; Számítógép-hálózat

A New York-i Állami Egyetem (State Univer
sity of New York, SUNY) négy kampuszára kiter
jedő felmérés azt vizsgálta, hogy 1) megfelelő-e 
az oktatók hozzáférése az elektronikus infor
mációk elérésére szolgáló berendezésekhez és 
hálózati csatlakozási pontokhoz; 2) milyen gyak
ran használják ezeket az eszközöket; 3) milyen 
helyekről keresik az elektronikus információkat; 
és 4) miben látják az akadályát az elektronikus 
információk és könyvtári szolgáltatások haszná

latának. Az eredmények azt mutatják, hogy 1) tu
dományágak szerint egyenlőtlenségek mutatkoz
nak az elektronikus technológiákhoz való hozzá
férés lehetőségeiben; 2) a leggyakoribb akadály 
az ismeret hiánya az egyes szolgáltatásokról; 3) 
nagy érdeklődés mutatkozik az elektronikus le
velezést használó könyvtárhasználat iránt, az 
egyetemi számítógép-hálózat útján. Következte
tésként öt világos megállapítás, illetve kapcsoló
dó feladat kristályosodott ki, amelyek megfelelő 
alapul szolgálhatnak az új, hálózati szolgáltatá
sokat tervező könyvtárak számára.

(Autoref. alapján)

Lásd még 365

Olvasáskutatás

95/387
HAMAN, Ales: Reading in Czechoslovakia 
1989-1991: a survey of the public’s reception of 
works of fiction ■= Int.inf.Libr.Rev. 27.vol. 1995. 
1 .no. 75-87.p.

Az olvasás Csehszlovákiában 1989-1991 kö
zött: a szépirodalmi művek befogadásának 
vizsgálata

Bibliopszichológia; Olvasáskutatás; Szépiroda
lom

Csehszlovákiában az olvasás a kommuniz
mus idején nem tükrözte azt a hivatalos állás
pontot, miszerint az állampolgárokat főként a ko
moly politikai művek éredeklik. Éppen ellenkező
leg: a felmérések azt bizonyították, hogy a szó
rakoztató könyvek és a nyugati irodalom volt a 
legnépszerűbb a közkönyvtári forgalomban. A 
szellemi stagnálás hosszú időszaka a kritikai ér
zék csökkenéséhez vezetett, aminek egyik ered
ménye, hogy néhány bonyolult és ellentmondá
sos nyugati művet, mint például John Irving Garp 
szerint a világ c. könyvét elfogadhatónak találta 
a kommunista vezetés, mert tévesen „könnyű” 
irodalomnak ítélte. Közvetlenül a kommunizmus 
bukása utáni években a cseh közművelődési 
könyvtárak olvasóinak ízlése nem változott meg 
radikálisan, de a szerző felhívja a figyelmet arra,
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hogy a könyvterjesztésben az utóbbi időben 
bekövetkezett javulás és az a tény, hogy „nehéz” 
és „könnyű” irodalom egyaránt hozzáférhető, 
jelentős változást okozhatott az olvasási szoká
sokban a felmérés óta eltelt időszakban.

(Auto re f.)

95/388
STELMAKH [STEL’MAH], V.D.: Russian reading 
in a period of social and cultural change = 
lnt.lnf.Libr.Rev. 27.vol. 1995. 1.no. 7-23.p.

Az olvasás Oroszországban, a társadalmi és 
kulturális változás időszakában

Könyvkiadás és könyvkereskedelem; Könyvtár
ügy; Olvasáskutatás; Szórakoztató irodalom

A cikk az olvasás néhány alapvető jellegze
tességét vizsgálja Oroszországban. Először a 
kulturális hierarchia megváltozására hívja fel a 
figyelmet: a klasszikusok olvasása, ami az olva
só hagyományos értékekéhez való ragaszkodá
sára utal, többé már nem státusszimbólum. A 
klasszikusok helyett az olvasók szégyenkezés 
nélkül a könnyű szórakozást választják, rendsze
rint krimik, romantikus történetek stb. formájá
ban. A központi állami irányítás megszűnése kö
vetkeztében a kultúraszervezés új rendszere 
alakult ki, de eddig az új szervezeti formák telje
sen alkalmatlannak bizonyultak. A megnöveke
dett könyvtermést sem a bibliográfiai számba
vétel mechanizmusa, sem a könyvtárak nem 
tudják nyomon követni, s a könyvtárak fokozato
san elveszítik azt a funkciójukat, hogy olyan 
helyként működjenek, ahol az értékes műveket 
„fogyasztják”.

(Autoref.)

Használók képzése

95/389
FORD, Barbara J.: Information literacy as a 
barrier = IFLA J. 21.vol. 1995. 2.no. 99-101.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Az információhasználati ismeretek hiánya aka
dály lehet

Használók képzése; Nemzetközi helyzetkép

Manapság az emberek többsége túl sok in
formációval rendelkezik. A számítógép segít az 
eligazodásban, ugyanakkor a gép maga is egyre 
több információ ismeretét kívánja meg. Az infor
mációk formátumainak és szervezésének vál
tozásai miatt a használóknak útmutatásra van 
szükségük. E problémával kapcsolatosan alakult 
ki az „információs műveltség” vagy „információs 
jártasság” fogalma. A cikk ismerteti a fogalom 
hátterét, valamint a könyvtárak kapcsolódó tevé
kenységét, különös tekintettel a műszaki tudo
mányok információforrásaira.

(Autoref.)

95/390
Dossier: Information, formation des utilisateurs = 
Bull.Bibi.Fr. 40.vol. 1995. 1.no. 8-59.p.

Rés. angol és német nyelven

Tájékoztató munka, használók képzése (Te
matikus szám, 9 cikk)

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Eszköztár; Hasz
nálók képzése; Iskolai könyvtár; Kölcsönzési 
rendszer; Közművelődési könyvtár; Olvasószol
gálat; Továbbképzés

A használók képzésével foglalkozó tematikus 
szám a következő cikkeket tartalmazza: Könyv
tárhasználati képzés a kanadai egyetemi könyv
tárakban: Tudományos-műszaki tájékoztatási 
képzés a roueni tudományegyetemen; A tudo
mányos-műszaki információk kezelése: CD- 
ROM-oktatás a szakdolgozatokat készítő hallga
tók számára; CD-ROM-oktatási tanfolyamok a 
párizsi Tájékoztatási Közkönyvtárban (Biblio- 
théque publique d’information, BPI); Könyvtáros
képzés az olvasók fogadására a párizsi Cité des 
sciences et de l’industrie eszköztárában; Fej
lesztési stratégia: a Lot-et-Garonane megyei 
könyvtár képzési politikája; Iskolák és közkönyv-
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Külföldi folyóirat-figyelő

tárak együttműködése: határozatok és bizonyta
lanságok között; Multimédia rendszerű eligazító 
és tájékoztató terminálok a BPI-ben; Milyen rek
lám legyen az olvasójegyen?

INFORMÁCIŐELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS 
ÉS -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/391
GRÖTSCHEL Martin -  LÜGGER, Joachim: 
Wissenschaftliche Kommunikation am Wende
punkt -  Bibliotheken im Zeitalter globaler elektro
nischer Netze + Anhang: Internationale Aktivitäten, 
insbesondere in den USA -  Z.Bibliothekswes. 
Bibliogr. 42.Jg. 1995. 3.no. 287-312.p. Bibliogr. 
20 tétel.

A tudományos kommunikáció fordulópont
hoz érkezett -  a könyvtárak a globális elektro
nikus hálózatok korában. + Függelék: nem
zetközi szervezetek és tevékenységük, külö
nös tekintettel az USÁ-ra

Dokumentum -gépi információhordozón; Doku
mentumszolgáltatás; Információáramlás; Kiad
vány özön; Kutatás információellátása; Tájékoz
tatás; Tudományos és szakkönyvtárak

A hagyományos publikálás hosszú története 
alatt feledésbe merült, hogy a tudósok az igazi 
információ-termelők, a kiadók, információs köz
pontok, könyvesboltok stb. csak közvetítik ezt az 
információt.

Hasonlóképpen igaz, hogy a könyvtárak a tu
domány alkotórészét képezik, így a felsőoktatási 
struktúra szerves részei.

A meg-megjelenő válságjelenségek azonban 
megkérdőjelezik az információellátás jelenlegi 
rendszerének létjogosultságát. A kivezető utat vi
szont mindenki a meglévő kereteken belül ke
resi.

A dokumentumellátási rendszerek nem jelen
tenek megoldást. Hiába mondunk le folyóirat
példányokat, vagy akár országonként csak egy- 
egy példányt rendelünk meg, ahogy ezt komo
lyan fontolgatják az Amerikai Egyesült Államok
ban, az árak nem csökkennek, mivel a kiadók 
költségeinek jelentős része nem a példányszám
tól függ.

A dokumentumszolgáltatás költségei maga
sabbak, mint a nyomtatott folyóiratoké, ami csak 
egyes, másként meg nem szerezhető, régebbi 
cikkek esetében elfogadható, nemzetgazdasági 
méretekben nem folytatható.

A dokumentumszolgáltatás minősége is kí
vánnivalókat hagy maga után. A képként digitali
zált anyagok nem kereshetőek, az optikai karak
terfelismerő programokkal végzett munka nehéz
kes és gyakran hibás vagy nem is lehetséges. A 
British Library dokumentumszolgáltatáskor csak 
olvasásra ad licencet, még másolni sem lehet az 
anyagokat.

A dokumentumszolgáltatás útján sok tudós 
túl későn jut hozzá a dokumentumhoz.

A fizika területén ezért is jelent meg a nyom
tatott folyóiratok kiiktatásának gondolata. Egyre 
több preprint-szervert egyre többen használnak 
a matematika egy sor ágában is.

A hagyományos tudományos publikálás igen 
lassú annak ellenére, hogy a szerzők zöme a 
„kéziratokat” valamilyen szövegszerkesztővel ké
szíti el.

Probléma a szakirodalom robbanásszerű nö
vekedése is, amelyet egyrészt az okoz, hogy a 
fejlett országokban a munka egyre inkább a 
kutatás, tudomány jellegét ölti. A felzárkózni 
kívánó országokban az iparosítás követeli meg a 
kutatást, míg a fejlődő országokban még 
nagyobb fejlődés várható. A matematikával és 
matematikai módszerekkel dolgozók száma is 
növekedni fog.

Természetesen továbbra is szükség van a 
minőségi megítélésére, de mivel a nyomtatott fo
lyóiratok szűk keresztmetszetet jelentenek, 
messze nem tud minden értékes eredmény
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megjelenni. Új folyóiratokat azért nem lehet indí
tani, mert ezeket nem tudják a könyvtárak meg
venni.

Célszerű lenne tehát -  a tudományos folyó
iratok tekintetében legalábbis -  fokozatosan át
térni az elektronikus publikációra, archiválásra 
és terjesztésre. A papír továbbra is maradhatna 
könyvek és egyes folyóiratok hosszú távú archi
válásának eszköze.

A teljesen elektronikus archiválás az elektro
nikus tárolóeszközök és a számítógépek árának 
rohamos csökkenése sokkal olcsóbb és helyta- 
karékosabb mint a papíron történő archiválás. A 
globális hálózatok fejlődése és az Internet világ
méretű elfogadása sokkal hatékonyabb és ol
csóbb terjesztési mechanizmust tesz lehetővé, 
mint a papír postán való küldése. A mai eszkö
zökkel a fájlok könnyen és jó minőségben ki is 
nyomtathatók.

Mindehhez a következő részmegoldások kel
lenek:

A tudományos kutatók és intézmények ne ad
ják át teljes mértékben a szerzői jogokat a kia
dóknak. A tudományos intézmények maguk ar
chiválják a publikációk teljes szövegét. Legyen a 
visszakeresésnek egy elosztott rendszere.

A minőségért egyrészt a tudományos intéze
tek viselik a felelősséget a preprintek és a jelen
tések vonatkozásában, másrészt referált elektro
nikus folyóiratok indításával a tudományos társa
ságok biztosíthatják.

A könyvtárak értékeit és tapasztalatit haszno
sítani kell, így az ő feladatukká kell tenni a 
hosszútávú archiválást. A szolgáltatásnak -  a tu
dósok és a diákok számára legalábbis -  ingye
nesnek kell lennie. A tudományos könyvtárak 
gondoskodnának arról is, hogy többszörös le
gyen az archiválás. Szükség lesz indexelő, refe
ráló stb. szolgáltatásokra is, de ezek már nem 
lehetnek ingyenesek.

A cikk melléklete tartalmazza az Amerikai 
Egyesült Államok osztott nemzeti könyvtárára 
vonatkozó terveket.

(Koltay Tibor)

95/392
DESMARAIS, Norman: Models of the electronic 
book= CD-ROM Prof. 8.vol. 1995. 5.no. 113-114.p.

704

Az elektronikus könyv változatai

Elektronikus könyv

A könyvtárosok régi félelme, hogy az új elekt
ronikus eszközök teljesen kiszorítják a köny
veket. Ez ma sem valószínű; mint ahogy a rádió 
és a televízió sem tudta helyettesíteni, valószí
nűleg az elektronikus könyv sem pótolhatja a ha
gyományos formát.

A mai értelemben vett elektronikus könyvnek 
háromféle előzményét lehet megkülönböztetni. 
Az első a wordprocesszorok segítségével előállí
tott fájl. Az ASCII formátumban tárolt szövegek 
nagy előnye, hogy az olvasó bármilyen szóra 
vagy szavak kombinációjára kereshet. Kezdet
ben viszont nem volt mód például lapszámozás
ra, képek, illusztrációk beillesztésére, így a vég
termék nem adta a nyomtatott könyv megszokott 
formáját, érzését. Ezen segített a szkenner 
használata, aminek viszont az volt a hátránya, 
hogy nagyon érzékeny, nagyfelbontású monitort 
és nagy tárolási kapacitást igényelt. Ezenkívül a 
szkennelt szövegek kevésbé voltak rugalmasak 
és hozzáférhetők, mint a minden szóra permutált 
ASCII szövegek. A két modell variációja kiküszö
bölte ezeket a hátrányokat, és igen használható 
termékeket eredményezett, melyek lehetőséget 
adnak „könyvjelzők”, megjegyzések elhelyezé
sére, előre meghatározott, vagy az olvasó által 
kreált hyperlink kialakítására, a szöveg formátu
mának módosítására stb. Különösen alkalmassá 
váltak ezek az eszközök nyelvtanulásra, az ide
gen nyelvű szöveghez kapcsolva például szótá
rakat, szövegen belüli magyarázatokat. (Meg
jegyzendő, hogy mind a két variáció csak formá
jában különbözik a hagyományos könyvtől, tar
talmában nem.)

Már az interaktív, virtuális elektronikus könyv 
felé mutatnak a számítógépes játékok. A kezdet
ben meglehetősen primitív, rövid történeteken 
alapuló „gémek” után ma már fejlett szimulációs 
játékokkal találkozhatunk. Akár a II. világháború 
tengeri csatáit is újrajátszhatjuk, sőt megváltoz
tathatjuk a forgatókönyvet is.

A harmadik modell az interaktív irodalom. Az 
ide tartozó termékek egyesítik a szövegek olvas
hatóságát az audio és video lehetőségekkel 
(CD-ROM, videolemez segítségével).
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Az interaktivitás és a szimulációs lehetősé
gek megnyitották az utat a „virtuális valóság 
technikái” felé. A használó itt -  bizonyos keretek 
között -  maga irányítja a történéseket. Besétál
hat például Alice Csodaországába, ahol saját va
lóságos ismerősei jelennek meg szereplőkként, 
s velük együtt élhet át különböző kalandokat.

Ma ugyan az átlagember még nemigen vásá
rolhat virtuális eszközöket, de az érdeklődők 
valószínűleg nemsokára elmehetnek egy-egy 
speciális központba, és megtapasztalhatják a 
káprázatos lehetőségeket. És eljön majd az idő, 
mikor már könnyedén bérelhetnek, vagy vehet
nek virtuális valóság modulokat. A számítógép 
így létrehozójává válik egy független, alternatív 
valóságnak. Az elektronikus könyv kifejezés pe
dig addigra valószínűleg teljesen mást jelent 
majd, mint ma.

(Fazokas Eszter)

95/393
ROES, Hans: Electronic journals: a survey of the 
literature and the Net = J.Inf.Net. 2.vol. 1995.
3.no. 169-186.p. Bibliogr. 31 tétel.

Elektronikus folyóiratok: a szakirodalom és a 
hálózati információk áttekintése

Elektronikus folyóirat; Szakirodalmi szemle 
[forma]

Az elektronikus (e-) folyóiratokról három for
rásból lehet legjobban tájékozódni:

-  a WWW Virtual Library-ből, ez 40 közvet
lenül elérhető e-folyóiratot tartalmaz és további 
archívumokra és indexekre mutat rá,

-  a CICnet e-folyóirat-programjából, ez 700 
e-folyóiratot tart nyilván, amelyek egy gopher 
révén érhetők el,

-  az ARL elektronikus folyóiratokat, hírlapo
kat és felsőoktatási vitafórumokat tartalmazó 
címtárából, ez 440 címet tartalmaz.

(A cikkben szerepel mindhárom forrás háló
zati lelőhelye, azaz URL-je.)

Az ARL címtára szerint összesen 39 lektorált 
tudományos folyóirat van az e-folyóiratok között. 
A matematika területén van a legtöbb ilyen, ezt

követi a pedagógia, majd a társadalomtudomá
nyok.

Az e-folyóiratok használatáról és fogadtatá
sáról még nem állnak rendelkezésre értékelhető 
adatok. Annyit már tudni lehet, hogy számuk 
nem nőtt a várakozásoknak megfelelően.

A szakirodalom az e-folyóiratok előnyeként a 
közlés gyorsaságát jelöli meg, továbbá azt, hogy 
a cikkek terjedelme nincs korlátozva, és kísérleti 
adatokkal, multimédiával jól kiegészíthetek. Ed
dig két folyóirat tartalmaz grafikai anyagokat, 
kettőnél van lehetőség észrevételeket tenni, há
rom használja korlátozottan a hipertext lehetősé
geit.

Az e-folyóiratokkal kapcsolatba , a kiadás és 
a számítástechnika oldaláról a leggyakrabban a 
következő problémákat említik: nem vonzzák a 
prominens szerzőket, kevéssé „vannak szem 
előtt”, a hagyományos referáló és indexelő vállal
kozások nem tárják fel őket, nehéz rájuk hivat
kozni, a párhuzamos publikálás nem oldja, ha
nem fokozza a folyóiratárak válságát, nincs mi
nőségi ellenőrzés, nincs megoldva az archiválás, 
a számítógépes fájlok integritásának és eredeti
ségének biztosítása.

A könyvtárak gyűjteményt építenek, feltárják, 
tárolják és rendelkezésre bocsátják azt. Az e- 
folyóiratnak számos előnye van a könyvtári keze
lés szempontjából: nem igényel helyet a polcon, 
nem lehet ellopni, megcsonkítani. Előfizetési díja 
nincs, de a berendezések és a személyzet 
munkabére ugyanúgy pénzbe kerül. A beszerzé
si döntés mindig a könyvtár technikai lehetősé
geitől függ. A tárolás módja (helyben vagy a há
lózaton) további, a hozzáféréssel és rendelke
zésre bocsátással kapcsolatos kérdéseket vet 
fel. Az e-folyóiratarchívumok vándorlása miatt a 
katalógus-rekordokat is gyakran meg kell változ
tatni. Nincs tehát még kialakult gyakorlata az e- 
folyóiratok könyvtári kezelésének. Ráadásul az 
e-folyóiratok sok használója nem is igényli a 
könyvtár közbeiktatását. Ez mindenképpen meg 
fog változni, ha több lesz a lektorált, tudományos 
szintű e-folyóirat.

(Hegyközi Ilona)

95/394
VEEDER, Stacy B.: Electronic mail and privacy = 
J.Acad.Librariansh. 21.vol. 1995. 2.no. 123-126.p.
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Az „elektronikus levéltitok” védelmének prob
lémái

Adatvédelem; Cenzúra; Elektronikus posta; 
Munkahelyi légkör

Az elektronikus posta titkosságát több forrás, 
így az alkotmány is garantálja az Amerikai Egye
sült Államokban. Az elektronikus posta azonban 
az ismert kommunikációs formáktól annyira eltér, 
hogy a titkosság garanciái legjobb esetben is 
korlátozottak és sok esetben megkérdőjelezhe- 
tőek.

Az elektronikus posta titkossága nemcsak a 
privátszférában, hanem az akadémiai szektor 
számára is igen fontos.

Az 1986-ban elfogadott Electronic Communi
cation Privacy Act (ECPA) az Egyesült Államok 
törvénykönyvének kiegészítése, amely a titkos
ságot kiterjeszti az elektronikus kommunikációra 
is. Tiltja az elektronikus posta „lehallgatását” és 
az üzenetek tartalmának nyilvánosságra hozá
sát. Ez alól kivételt jelent a karbantartás vagy a 
bűnüldözés. A korábbi szabályozással szemben 
az ECPA nemcsak az adatátvitel közben tiltja 
mindezt, hanem a tárolás tekintetében is. Ez 
igen fontos, hiszen az elektronikus posta -  szem
ben a telefonnal -  nem múlandó, ráadásul a há
lózatok gépről gépre haladva továbbítják az üze
neteket, s így ezek útközben is tárolódnak.

Eddig három per született az elektronikus 
posta titkosságának megsértése kapcsán. Bíró
ság elé kettő került, mert a harmadik esetben a 
felperes elállt keresetétől.

Mindkét esetben a felperes nyert, miután 
mindkét esetben a bűnüldöző szervek engedély 
nélkül, az ECPA megsértésével olvasták el az 
általuk egyébként jogszerűen lefoglalt számító
gépeken az e-mail üzeneteket.

A szövetségi államokban mintegy 200 jogsza
bály rendelkezik a kommunikáció titkosságának 
valamely vonatkozásával.

A Kalifornia államban indított perek eddig a 
felperesek vereségével zárultak, de a fellebviteli 
tárgyalások még hátra vannak. A média nagy fi
gyelemmel kíséri ezeket az ügyeket.

Mindkét per lényegében abból keletkezett, 
hogy egyes cégeknél kinyomtatták és elolvasták 
az alkalmazottak elektronikus postáját, majd kriti
kus véleményük miatt elbocsátották őket. Az ar

chivált elektronikus posta büntető ügyekben is 
szerepet kapott már.

Egy városi önkormányzat képviselőinek elekt
ronikus postáját a polgármester olvasta el, arra 
hivatkozva, hogy azok hivatalos levelek.

A felháborodás miatt vissza kellett vonni vi
szont az egyik egyetemen hozott intézkedést, 
miszerint átnézhetik a hallgatók és az oktatók 
elektronikus postáját és megbüntetik az egyete
met kritizálókat.

Az egyetemek általában csak kivételes eset
ben szegik meg a titkosságot, például a zaklató 
leveleket írók után nyomozva.

A kormányzati tisztviselők viszont nem szá
míthatnak arra, hogy elektronikus postájuk titkos 
maradhat, mivel ezeket az üzeneteket is hivata
los iratoknak tekintik.

A perekben döntő kérdés, hogy volt-e a tit
kosságnak „ésszerű elvárhatósága”. Akit munka
adója úgy tájékoztat, hogy passwordje védi elekt
ronikus postáját, mint „ésszerűen gondolkodó 
személy” elvárhatja, hogy az titkos marad. Ép
pen ezért sok cégnél eleve deklarálják, hogy jo
got formálnak az elektronikus posta átvizsgálá
sára. Mások ugyanakkor titkosságot biztosítanak 
annak reményében, hogy a morál ilyeténképpen 
is ösztönzött javulása több haszonnal jár, mint az 
elektronikus posta használatának korlátozása.

Ahogy megvalósítás felé halad a Clinton-kor- 
mányzat Nemzeti Információs Infrastruktúra ter
ve, egyre nagyobb szükség lesz egy koherens 
titkossági politika kialakítására.

(Koltay Tibor)

95/395
SCHWUCHOW, Werner: Measuring the „infor
mation market(s)”: a personal experience = J.lnf. 
Sei. 21.vol. 1995. 2.no. 123-132.p.

Az (elektronikus) információpiac(ok) paramé
tereinek vizsgálata: személyes tapasztalatok

Hatékonyság; Információpiac; Online információ-
keresés

A tanulmány néhány alapvető módszertani 
problémával foglalkozik, mint például: hogyan le
het meghatározni az információpiac fogalmát? 
Milyen statisztikai egységek alkalmasak az e pia
cokon folyó tevékenység feltérképezésére? Ho
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gyan lehet értékelni ezeknek az egységeknek a 
tevékenységét (vizsgálati módszerek, statisztikai 
populációk azonosításának problémái, staszitikai 
mérőszámok, stb.)? Hogyan lehet következteté
seket levonni a vizsgálati eredményekből? Ho
gyan végezzünk felmérést az információszolgál
tatások piacáról a különböző országokban (az 
egyes országokból származó összehasonlítható 
eredményekkel)? Hogyan adjuk át a piacfelmé
rés eredményeit a megfelelő embereknek a 
megfelelő időben?

(Autoref.)

95/396
DUGALL, Berndt -  DUDENSING, Beatrix -  
PICARD, Eve: Möglichkeiten und Auswirkungen 
der Einbeziehung von CD-ROM in den Sonder
sammelgebietsplan der DFG = ABI-Tech. 15.Jg. 
1995. 2.no. 107-119.p. Bibliogr. 8 tétel.

Res. angol nyelven

CD-ROM-ok bevonásának lehetőségei és ha
tásai a DFG (Német Kutatási Társaság) „kie
melt gyűjtési területek” programjába

CD-ROM; Egybehangolt állományalakítás; Gyűj
tőkör

CD-ROM-termékek majdnem 10 éve vannak 
piacon. A könyvtárak kezdetben csak katalógus
információ előállítására és terjesztésére használ
ták e termékeket, ma már azonban fontos tudo
mányos adatok, közlemények is ezen a hordo
zón jelennek meg. A CD-ROM-ok csökkenő elő
állítási költségei, terjesztésük és kezelésük 
egyszerűsége, a kézikönyvek, sorozatok lemez
változatainak olcsósága a különböző fajta digitá
lis információ terjesztésének ideális formájává 
teszik ezt a médiumot. A CD-ROM piac fejlődése 
nemcsak ésszerűvé, hanem egyenesen sürgető
vé teszi e termékek bevonását a DFG gyűjtőköri 
együttműködési programjába. A szerzők ennek 
érdekében felmérték, milyen CD-ROM-ok tartoz
nak a kiemelt gyűjtőkörök területéhez, támogat
ja-e ezek beszerzését a DFG s ez mennyibe ke
rül, milyen jogi előírásokat kell figyelembe venni stb.

A vizsgálat alapjául a TFPL CD-ROM direc- 
tory-ja szolgált. 1994 nyarán szúrópróbaszerűen 
kiválasztottak 550 tételt (ez az összkiadás 10

százaléka), s ezeket különböző szempontok 
alapján csoportosították. Összesen 195 olyan cí
met találtak, melyek a kiemelt gyűjtőkörökbe ille
nek és beszerzésüket a DFG is támogatná. Az 
árakat vizsgálva kiderült, hogy a 195 cím ára 
alacsonyabb, mint az egy évvel korábban talált 
126 címé, ami azzal magyarázható, hogy az 
újabb termékeket rendszerint már olcsóbban 
kínálják a forgalmazók. Az utóbbi öt évben a 
tudományos szempontból érdekes címek aránya 
a piacon belül ugyanolyan mértékben nőtt, mint 
az egyéb címeké. 1994-ben összesen 1950 
olyan termék volt, amely a tudományos könyv
tárak érdeklődésére számot tarthat, s ezeknek 
mintegy fele csak CD-ROM változatban létezik 
(35%-ukat párhuzamosan nyomtatott formában 
is kiadták). A CD-ROM tehát a tudomány elsőd
leges publikálási eszközévé vált, s ha a jövőben 
a gyűjtőköri együttműködési program ezt a tényt 
figyelmen kívül hagyná, veszélybe kerülne a 
DFG-nek az az irányelve, hogy „a kiemelt gyűjtő
körökbe tartozó irodalmat teljességre törekvőén 
kell gyűjteni”.

Központi CD-ROM könyvtár alakításának le
hetőségét mérlegelve a szerzők arra a következ
tetésre jutottak, hogy szervezeti, pénzügyi és 
szakmai szempontból egyaránt célszerűbb, ha a 
CD-ROM-okat nem egy helyen, hanem külön-kü- 
lön, az adott szakterületekért felelős könyvtárak
ban gyűjtenék.

Mielőtt az együttműködésben részt vevő 
könyvtárak megkezdenék a CD-ROM termékek 
beszerzését is, a DFG-nek a következő területe
ken kell alapvető döntéseket hoznia:

-  milyen licenc vásárlását támogassa;
-  milyen esetekben támogassa a párhuza

mos beszerzést (a nyomtatott változatét is);
-  támogassa-e az átfogó, több gyűjtőkört is 

érintő adatbázisok megvásárlását;
-  hogyan határozza meg a „külföldi kiadvány” 

fogalmát;
-  a CD-ROM-ok tekintetében mi tekinthető 

alapvető irodalomnak;
-  kösse-e a nagyon drága termékek beszer

zését külön engedélyhez.
A megvásárolt CD-ROM-ok közös használa

tára kétféle lehetőség kínálkozik:
-  számítógép-hálózaton (wide-area-network) 

történő elérés, vagy:
-  a CD-ROM-oknak a könyvekhez, folyóira

tokhoz hasonlóan a könyvtárközi kölcsönzés ke
retében történő szétküldése.
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Kétségtelenül az első megoldás lenne a leg
célszerűbb, de sajnos licenc okokból ez a leg
több esetben jelenleg nem lehetséges.

(Feimer Ágnes)

95/397
ETTER, Zana C.: Impact of curriculum revision 
on media collection = Spec.Libr. 86.vol. 1995. 
2.no. 83-90.p. Bibliogr.

Res. francia, spanyol nyelven

Az orvostudományi oktatás átalakulásának 
hatása az eszköztárra

Audiovizuális dokumentum; Didaktika -felsőok
tatási; Dokumentum -gépi információhordozón; 
Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár -orvostu
dományi; Használói szokások

Az orvostudományi oktatási tervekben a ha
gyományos előadások és tankönyvek helyett 
egyre inkább a számítógépes források haszná
lata kerül előtérbe az önálló tanulás megkönnyí
tésére, ezért az orvosi könyvtárosoknak fel kell 
készülniük azokra a drámai változásokra, ame
lyek a hallgatók által igényelt anyagok típusában 
és a gyűjtemények használatában bekövetkez
nek. Újra kell értékelniük információszervező 
szerepüket is, mivel a használók más módon fér
nek hozzá az új típusú anyagokhoz. A cikk leírja, 
hogyan válik a multimédia tananyag a hagyomá
nyos orvostudományi audiovizuális könyvtári 
gyűjtemény integráns részévé, és hogy ezek a 
változások hogyan hatnak az állománygyarapítá
si politikára és a használókkal való kapcsolatra. 
Sok „hagyományosának tartott formát ma már 
hálózati termékek helyettesítenek, s ez számos 
következménnyel jár a könyvtárak számára. Pél
dául a számítógépes munkaállomásokon elér
hető elektronikus tankönyvek és videolemezek 
szükségtelenné teszik, hogy a könyvtárak ilyen 
anyagot kölcsönözzenek. A saját programmal és 
saját számítógéppel rendelkező hallgatóknak ke
vésbé van szükségük arra, hogy felkeressék a 
könyvtárat, mivel egy modem segítségével hoz
záférhetnek az állományhoz vagy pedig a saját 
anyagukat használják. A könyvtárosoknak meg 
kell találniuk azokat az új módokat, melyekkel a

gyűjtemények használatában bekövetkezett drá
mai változásokat kezelni tudják és komolyan el 
kell gondolkozniuk az audiovizuális központ jövő
jéről. A cikk végül bepillantást nyújt a 21. század 
médiatáraiba és leírja a jövő információs szak
emberének feladatkörét.

(Autoref.)

Lásd még 337, 340, 353, 363, 373, 386, 390, 
405

Reprográfia, mikrográfia

Lásd 357

Kommunikációs technikák

95/398
CLAYMAN, Stuart -  HESTNES, Bjorn -  KIRSTEIN, 
Peter: The interworking of Internet and ISDN 
networks for multimedia conferencing = Inf.Serv. 
Use. 15.vol. 1995. 2.no. 75-101.p. Bibliogr.

Az Internet és az ISDN hálózat összekapcsol
hatósága, multimédia konferencia tartására

Kompatibilitás; Szabvány; Számítógép-hálózat; 
Távközlés

Jelenleg mindkét hálózattípus saját protokol
lokat és szabványokat használ telekonferenciák 
létrehozására. A MICE projektben alkalmazott 
CMMC (Conference Management and Multiplex
ing Center, konferencia-menedzsment és multi
plexor központ) az ISDN felhasználók számára 
kapuszolgálatot nyújt az Internet felé, amely kon
vertálja a protokollokat és a formátumokat, így 
ezek a felhasználók az Internet-fehasználókkal 
közösen vehetnek részt multimédia konferen
ciákon. A MICE azért az ISDN felhasználók 
számára biztosítja a kompatibilitást, mert az In
terneten igen kevesen tudnák fogadni az ISDN 
munkaállomásokról érkező adatokat.
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A résztvevők egy-egy munkaállomás („kon
ferenciaterem”) szolgáltatásait használhatják, így 
hozzájutnak a szükséges video- és audio-alkal
mazásokhoz, Osztott eszközök teszik lehetővé 
szöveg, grafika és képek prezentációját.

(Koltay Tibor)

K Ö N Y V T Á R G É P E S ÍT É S ,
K Ö N Y V T Á R É P Ü L E T

Könyvtárgépesítés általában

95/399
KRASIL’SIKOVA, V.M.: O politike Ministerstva 
kul’tury rossijskoj Federacii v oblasti informatizacii 
bibliotecnogo dela = Naucn.Teh.Bibl. 1995. 1.no. 
7-13.p.

Az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisz
tériumának politikája a könyvtárügy informa- 
tizálására

Állami irányítás; Gépesítési terv; Könyvtárügy

A informatizálás folyamata a társadalom fejlő
désének fontosabb tényezője napjainkban, mint 
az anyagi, energetikai és egyéb források. Az in
formáció, amely a nemzeti fejlődés stratégiai for
rása, nemcsak az ország szociális és kulturális 
színvonalának fokmérője, hanem meghatározza 
helyét a világ globális fejlődésében is.

E folyamat alapeleme a könyvtári-tájékozta
tási hálózat. Az IFLA barcelonai konferenciáján 
megfogalmazottak szerint a könyvtár küldetése, 
hogy az információt szabadon hozzáférhetővé 
tegye mindenki számára, a világ minden pontján. 
Ez csak a legújabb információtechnológiai esz
közök alkalmazásával érhető el.
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Az orosz kulturális minisztérium dolgozik a 
könyvtárügy gépesítésének országos program
ján. Erre a feladatra a minisztérium mellett ága
zatközi szakértői bizottságot hoztak létre a leg
nagyobb könyvtárak és tájékoztatási intézmé
nyek vezetőiből. A kidolgozandó programnak pri
oritást és megfelelő anyagi eszközöket kell 
kapnia, mivel a könyvtárak állami támogatás nél
kül nem képesek alapfeladataik ellátására, az in
formációellátáshoz szükséges infrastruktúra ki
építésére és működtetésére.

A program gyakorlati megvalósítása érdeké
ben elkezdődött a LIBNET nevű országos gépi 
könyvtári hálózat kiépítése. Az első szakaszban, 
1993-94-ben hat moszkvai nagykönyvtárat 
összekötő regionális számítógépes hálózat épült 
ki. Később fognak fokozatosan csatlakozni a 
hálózathoz más könyvtárak is.

Az orosz könyvtárak gépesítése azonban 
nem most kezdődött: 1986-ban indult az a prog
ram, amely a föderatív fenntartásban működő 
könyvtárak gépesítésére irányul (ezek: a moszk
vai Orosz Állami Könyvtár, a szentpétervári 
Orosz Nemzeti Könyvtár, az Országos Történeti 
Könyvtár), és a kulturális minisztérium irányítása 
alá tartozó regionális könyvtárak gépesítése is 
napirenden van.

A közművelődési könyvtárak gépesítése az 
önkormányzatok költségvetéséből történik, de a 
minisztérium koordinálja ezt a programot. A re
gionális könyvtári hálózatok elsősorban a könyv
tárellátó feladatát betöltő Orosz Könyvkamarával 
építik az elektronikus információcsere lehetősé
gét. A regionális hálózatok központi feladatait 
célszerű a megyei általános tudományos könyv
tárakra bízni. A legfontosabb feladat a nagy tu
dományos könyvtárak adatbázisainak elérhetővé 
tétele a megyei központokból.

A fejlesztés hosszú és költséges folyamat 
lesz, amelynek során a központi pénzeszközö
kön kívül nélkülözhetetlen a regionális és helyi 
anyagi források felhasználása is. A kulturális mi
nisztérium által irányított program csak föderatív 
állami támogatással valósulhat meg.

(Rácz Ágnes)

95/400
LOGINOV, B.R.: Programma komp’űterizacii 
bibliotek Rossii: pervyj étap = Naucn.Teh.Bibl. 
1995. 1.no. 22-26.p.

709



Oroszország könyvtárainak számítógépesíté
se: az első szakasz

Gépesítési terv [forma]; Számítógépesítés

Az orosz könyvtári-információs rendszer az 
országos jelentőségű könyvtárakból áll (minden 
tudományos és kulturális területet felölelő ál
lomány, egységes, osztott gépi katalógus, az or
szágon belüli és kívüli használók információs el
látása). Az orosz számítógépes könyvtári rend
szer fejlesztésének hosszú távú céljai: általános 
hozzáférhetőség biztosítása az orosz könyvtárak 
állományához; az állományok hatékony kihasz
nálása; országos viszonylatban az állománygya
rapításra és -feldolgozásra fordított költségeknek 
a minimálisra szorítása; az orosz tudományos és 
kulturális potenciál integrálása a világ informáci
ós-könyvtári rendszerébe.

Rövid távú cél: hat nagykönyvtár egységes 
gépi katalógusának létrehozása 1993-95-ben.

A program megvalósítása során két feladat- 
csoportot kell megoldani: 1. szervezési felada
tok: a rendszer felépítési elveinek, szervezeti és 
funkcionális szerkezetének kidolgozása, a szoft
verek, a bibliográfiai adatbázisok elemei, az osz
tályozási rendszer, a bibliográfiai csereformá
tum, illetve az egységes használói interfész ki
dolgozása; 2. a hardver kiválasztása, hálózatépí
tés, a szoftverek telepítése.

A munkálatokat a kulturális minisztérium mel
lett létrehozott ágazatközi könyvtárgépesítési 
szakértői tanács irányítja. A tanács dönti el a fel
sorolt feladatok prioritását, és felügyeli a kidolgo
zással megbízott szakértők munkáját.

A számítógépes könyvtári rendszer két szin
tű: a könyvtárközi szinten a stratégiai, az elméle
ti, a működtetést érintő, illetve a financiális kér
déseket, valamint a telekommunikációs eszkö
zök feljesztését kell megoldania a részt vevő 
könyvtárak vezetőiből álló tanácsnak. A könyvtá
ron belüli szinten az egyes könyvtárak fejlesztői 
és gépirendszer-üzemeltetői dolgoznak, akik a 
felsőbb szinten kidolgozott javaslatokat valósít
ják meg a gyakorlatban.

A program megvalósításának ütemezése:
1. szakasz (1993-1995): hat moszkvai könyv

tár közötti hálózat kiépítése (LIBNET)
2. szakasz (1995-1997): kb. 100 ágazati re

gionális könyvtár hozzákapcsolása a hálózathoz,

a moszkvai hálózat bővítése további 10-20 
moszkvai könyvtárral

3. szakasz (1997-2000): a könyvtárak födera
tív hálózatának kiépítése (minden regionális 
könyvtár bekapcsolása a LIBNET-be).

(Rácz Ágnes)

Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 329

Számítógépes könyvtári rendszerek

95/401
ROECKER, Fred: Basic foundations for creating 
an effective computer information system = 
J.Acad.Librariansh. 21.vol. 1995. 3.no. 167-174.p. 
Bibliogr.

A hatékony számítógépes információkeresési 
rendszer megszervezésének módszertani alap
elvei

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Gé
pi információkeresési rendszer; Használók kép
zése; Munkaszervezés

A cikk sikeresen lezajlott könyvtári számító
gépesítési projektek tapasztalatai alapján, pél
dákkal gazdagon illusztrálva azt foglalja össze, 
hogy milyen lépései vannak e projektek megter
vezésének és kivitelezésének, hogyan lehet el
kerülni bizonyos problémákat.

Első szakasz: Minden fejlesztési projekt el
sődleges feladata, hogy ha szükséges, demonst
rálni tudja azt, hogy a tervezett rendszer széles 
körű igényt fog kielégíteni, és olyan előnyökkel 
jár majd, amelyek elérése érdekében érdemes 
pénzt áldozni.

Második szakasz: Már a tervezési munka 
megkezdése előtt és kezdeti szakaszában is 
igen fontos a fejlesztési környezet. Tehát egy
részt legyen a programnak jól megfogalmazott fi
lozófiája, másrészt feltétlenül élvezze egy rangos 
és befolyásos személy támogatását, harmad
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részt a munkákat egy jól összeválogatott, szak
értőkből álló fejlesztő team végezze, negyed
részt álljanak rendelkezésre megfelelő pénzügyi 
források. ,

Harmadik szakasz: A program filozófiája alap
ján ezen a ponton részletesebben meg kell hatá
rozni a számítógépes könyvtári rendszer létre
hozásának irányelveit. Ennek során három fő 
célra érdemes törekedni: 1. takarékoskodni kell 
a használó idejével (pl. világos képernyő-tervek, 
könnyen és gyorsan áttekinthető menüopciók 
révén); 2. segíteni kell az információk önálló 
használatát (célszerűen megszervezett haszná
lóképzéssel és praktikus, segédletekkel); 3. a 
munkálatokba be kell vonni a könyvtár személy
zetét (már a rendszer tervezésének kezdetétől, a 
megvalósítás és a módosítás fázisaiban is; szá
mukra képzést kell szervezni; mindig tisztázni 
kell a rájuk háruló feladatokat).

Negyedik szakasz: A rendszer prototípusát 
tesztelni kell a használók és a személyzet köré
ből vett minta bevonásával. Az észrevételek tám
pontot adnak az esetleges módosításokhoz. A 
rendszer installálását még megelőzi egy kiterjed
tebb körű tesztelés, már-már a tényleges műkö
dési feltételek között. A rendszer működése so
rán is folyamatosan zajlik a használói észrevéte
lek gyűjtése és kiértékelése.

A technológia mindig változik. Ha rendelke
zünk egy kialakult filozófiával, a rendszer terve
zőinek van egy olyan kiindulópontja, amely segít
ségével dönteni tudnak a rendszer fejlesztési 
irányairól és alkalmazkodni tudnak a változó 
használói igényekhez.

(Hegyközi Ilona)

95/402
FERRETTI, Marc: Das Informationssystem der 
künftigen französischen Nationalbibliothek = 
Bibliothekdienst. 29.Jg. 1995. 6.no. 890-896.p.

Az épülő francia nemzeti könyvtár informáci
ós rendszere

Fejlesztési terv; Helyi gépi hálózat; Nemzeti 
könyvtár

A Bibliothéque Nationale de France (BNF),

az épülőben lévő új francia nemzeti könyvtár in
formációs rendszerének egyaránt kell kezelnie a 
könyvtár adminisztrációját (ilyen pl. a személy
ügyi alrendszer), a fizikai értelemben vett állo
mányt, a dokumentumállományt (pl.ilyen a kata
lógus vagy az új szerzemények alrendszere), a 
szolgáltatásokat (ilyen pl. a hozzáférések kont
rolljának vagy az olvasói információk alrend
szere).

Az adatok egyrészt a BNF „BN Opale’Lnevű 
számítógépes katalógusának rekordjait jelentik, 
ami az 1970 óta beszerzett közel 2 millió doku
mentumot írja le. A másik forrás a francia nyom
tatványok összesített katalógusa 1450-től 1969- 
ig. Az eredetileg manuális feldolgozás adatait 
konvertálták és a több mint 4 millió tételes kata
lógust tartalmazó kísérleti CD-ROM hamarosan 
piacra kerül.

Az 1989-ben alapított EPBF (Etablissement 
Public de la Bibliothéque de France, az új könyv
tár kialakítására létrehozott és ma azzal összeol
vasztott társaság) félmilliós dokumentumállomá
nya egészíti ki mindezt.

Ez év januárjában konzorciumot hoztak létre 
a Cap Sesa Tertiaire cég vezetésével, amely 
egyúttal az alkalmazói programokat is fejleszti. 
Részt vesz még benne a technikai architektúrát 
és a fejlesztői rendszert (hardver és szoftver) 
biztosító IBM France, valamint az Alcatel TITN 
Answare, amely az adatátvitelért felel.

A kifejlesztendő rendszereknek felhasználó- 
barátnak, modulárisnak és több hardveren futtat- 
hatónak, UNIX-alapúnak kell lenniük.

1995. őszére meg kell születnie a V0 alapvál
tozatnak, amely a rendszer magját adva a fő 
funkciókat és a speciális funkciók közül a kataló
gus létrehozásának és lekérdezésének funkcióit 
tartalmazza. Ennek alapján születhet meg a 
könyvtár fokozatos megnyitásának ütemterve.

1997. márciusára kell a V1 verziónak tartal
maznia az olvasók hozzáférésével, informálásá
val kapcsolatos funkciókat, ami lehetővé teszi a 
tulajdonképpeni könyvtári működést, bár részte
rületek korábban is megnyithatók a nagyközön
ség számára.

Harminchárom hónappal a szerződéskötés 
után a V2 már a katalóguskészítést is tartalmaz
ni fogja.

Harminckilenc hónapra tervezik a V3 variáns 
létrehozását, vagyis az információs rendszer 
kiteljesítését.
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Hat hónappal később, 1998. októberében 
kezdheti majd meg a teljes működést a könyvtár.

(Koltay Tibor)

Számítógép-szoftver

Lásd 345

Elektronikus könyvtár

95/403
LOWRY, Charles B. -  RICHARDS, Barbara G.: 
Courting discovery: managing transition to the 
virtual library = Libr.Hi Tech. 12.vol. 1994. 4.no. 
7-13.p.

Carnegie Mellon University Libraries: áttérés 
a virtuális könyvtárra

Egyetemi könyvtár; Számítógép-hálózat

A Carnegie Mellon University (CMU) könyv
tárai a 80-as évek közepe óta változatlanul egy 
korszerű elektronikus könyvtár létrehozására 
törekszenek. A kezdeti fejlesztés „Mercury Pro
ject” néven vált ismertté. Jelenleg -  ezen túlme
nően -  egy új virtuális infrastruktúra kifejleszté
sén dolgoznak. A virtuális könyvtár akkor válik 
valósággá, amikor a használók olyan kényelme
sen férhetnek hozzá a digitális információkhoz, 
mintha tv-t néznének. Ennek érdekében az 
egyetemi közösség számára egy osztott rend
szerű számítógép-hálózatot építettek ki. Az első
rendű cél olyan szolgáltatások kifejlesztése és 
nyújtása, amelyek a kereskedelemben nem áll
nak rendelkezésre.

(Autoref.)

KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK

95/404
MICHEL, Jean: Du droit de copie au droit de 
l’information: le point de vues des profession nets 
de l’information et de la documentation = 
Documentaliste. 32.vol. 1995. 2.no. 96-98.p.

Res. angol nyelven

A szerzői jogtól az információkhoz való jogig: 
francia információs szakemberek véleménye

Másolás; Szerzői jog

A francia parlament által a múlt év decembe
rében elfogadott és a kereskedelemi publikációk 
másolási lehetőségét korlátozó új törvény fontos 
fordulópontot jelent, de valójában egyetlen kap
csolódó problémát sem old meg. A többezer in
formációs szakembert képviselő ADBS (Associa
tion des professionnels de (’information et de la 
documentation) már többször világosan kifejtette 
ellenvéleményét a kiadók és a kiadói lobbyk bi
zonyos nézeteivel szemben. Az ABDS meghatá
rozta és elnöke útján a jelen cikkben közreadja 
az információkhoz való jogról folytatandó párbe
széd alapjait, hogy elősegítse valamilyen komp
romisszum létrehozását az eltérő nézetek között.

(Autoref. alapján)

95/405
MARAIS, Hester -  COETZEE, Helena S.: 
Outeursreg op video’s: enkele probleme wat 
deur biblioteke van onderwysinrigtings ondervind 
word = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 62.vol. 1995. 
1.no. 24-29.p. Bibliogr. 18 tétel.

Res. és összefogl. angol nyelven
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A videók szerzői joga: a felsőoktatási könyv
tárakban felmerülő problémák

Egyetemi könyvtár; Szerzői jog; Videokazetta

A videók szerzői jogi kérdései meglehetősen 
bonyolultak. Olyan megoldásokat kell találni, 
amelyek az előállítók számára is elfogadhatóak, 
de nem akadályozzák a szabad információáram
lást. A cikk ismerteti a berni megállapodásban

Az ismertetett cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria ((GB)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings ((GB)
Bibi.für Alle -  Bibliothek für Alle (DE)
Bibliogr. -  Bibliografiä (RU)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)
Bibliothek -  Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France 

(FR)
Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quar

terly (US)
CD-ROM Prof. -  CD-ROM Professional (CA)
Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Ctenár- Ctenár (CS)
Documentaliste -  Documentaliste (FR) 
Eur.Res.Libr.Coop. -  European Research Libraries 

Cooperation (I)
IFLAJ.-IFLA Journal (I)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I) 
Int.Forum Inf.Doc. -  International Forum on Informa

tion and Documentation (I)
lnt.lnf.Libr.Rev. -  International Information and Library 

Review (I)
J.Acad.Librariansh. -  Journal of Academic Librarian- 

ship (US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society 

for Information Science (US)

rögzített nemzetközi szabályokat, valamint a Dél
afrikai Köztársaságban érvényben lévő törvényt 
(98/1978). Megvizsgál olyan műveket, amelyek 
az utóbbi törvény szerint jogosultak szerzői jog
védelemre, áttekinti a szerzői jogvédelem feltéte
leit, valamint az általános és az oktatással kap
csolatos kivételeket. A szerzői jog könyvtári vo
natkozásait is tárgyalja.

(Autoref.)

Lásd még 323, 388, 391

J.Inf.Net. -  Journal of Information Networking (GB) 
J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB)
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interli

brary Loan, Document Delivery and Information 
Supply (US)

Libr. Assoc. Rec. -  Library Association Record (GB) 
Libr.Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Q. -  Library Quarterly (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libri -  Libri (I)
Man.Inf. -  Managing Information (GB)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nár.Knih. -  Národní Knihovna (CS)
Nauen.Teh.Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Online CDROM Rev. -  Online and CDROM Review (I) 
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Program -  Program (GB)
Prz.Bibl. -  Przeglqd Biblioteczny (PL)
Public Libr.J. -  Public Library Journal (GB) 
RQ-RQ(US)
Scan.Public Libr.Q. -  Scandinavian Public Library 

Quarterly (Sx)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. -  South African Journal of Li

brary and Information Science (ZA)
Spec. Libr. -  Special Libraries (US)
Vine-Vine (GB)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US)
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift für Bibliotheks

wesen und Bibliographie (DE)
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Kérések a Könyvtári Figyelő szerzőihez, közre
működőihez

Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi 
könyvtárügy legfontosabb eseményeivel, kutatási eredményeivel, valamint szakmai 
kiadványok bemutatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti megközelítésű írásokat vár 
közlésre.

Ha önnek már van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valamely Önnek fontos, s 
lapunk profiljába illeszkedő témáról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot. 
Szívesen fogadjuk az általános érdeklődésre, megfontolásra számot tartó írásokat a 
következő műfajokban: tanulmányok, tömörítések, szemlék, referátumok, könyvis
mertetések, hírek, beszámolók.

A terjedelmet és a határidőt a szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.

További kéréseink: a tanulmányokat -  ha lehet -  tagolják alcímekkel, a hivatkozásokat 
számozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulmányokhoz 
szíveskedjenek mellékelni egy 10 mondatos tartalmi összefoglalást is az idegen nyelvű 
rezümékhez.

Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül szük
séges esetben tudunk közölni és kizárólag jó minőségű, tónusos, másolásra alkalmas 
minőségű illusztrációt, ábrát tudunk elfogadni.

Ha A/4-es papíron küldi a kéziratot, egyetlen kérésünk, hogy jól olvasható, áttekinthető 
legyen az Írás és ne legyen sűrűn gépelve.

IBM PC-n futtatható szövegszerkesztővel készült kéziratot is elfogadunk. Ebben az 
esetben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lemezt küldjenek, s mellékeljék a 
cikk nyomtatott változatát is. Az adatállományokat szíveskedjenek ASCII kódban elmen
teni. A lemezt visszaküldjük.

A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szer
zőket. Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a munkahelyi és a lakáscímüket, 
valamint a telefonszámukat.

Köszönettel

a lap szerkesztői



Javaslat a magyar könyvtári szervezet átalakítására és 
a költséggazdálkodás racionalizálására

Vélemények, hozzászólások a „Javaslathoz”

A szegedi Somogyi Könyvtárról + Könyv- és könyv
tártörténeti kutatások Szegeden

Nemzetközi ISBN; ISSN-OSIRIS konferenciák

A new phase in the preparation of the new library law

A comparative study of 17 national library laws

Current issues of the Hungarian National Bibliography 
system

Patronage or financing

Neue Phase der Vorbereitungen zum neuen 
Bibliotheksgesetz

Vergleichende Analyse von 17 Bibliotheksgesetzen

Heutige Probleme der laufenden ungarishen National
bibliographie

Mäzenatentum oder Finanzierung
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