
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
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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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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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Külföldi folyóirat-figyelő

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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