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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.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 663



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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