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A szerző „R e o rg a n iz a tio n  o f  c a ta lo g in g  a t the  L ib ra ry  o f  
C o n g re s s  a n d  the  w o rk  o f  th e  H u n g a h a n  s w a t te a m ” c. la
punk számára átdolgozott tanulmányát Mándy Gábor for
dította.

1987-ben az új igazgató, James H. Billington 
belefogott a Kongresszusi Könyvtár addigi legát
fogóbb felülvizsgálatába, hogy a vezetési és ter
vezési folyamat áttekintése révén a könyvtár 
-fennállásának200. évfordulója küszöbén -  vilá
gosabb képet kapjon a jövőjéről. Ennek a globális 
felülvizsgálatnak a keretében a katalogizálás 
munkamenetét is megvizsgálták, illetve átszer
vezték.

A katalogizálás menete az átszervezés előtt a 
futószalagra emlékeztetett. A könyvek számos 
ponton haladtak keresztül, és az egyes -  nagy
mértékben szakosított -  szervezeti egységek 
munkája kimerült az adott munkamozzanat el
végzésében. A beérkező dokumentumokat leg
először egy előszerzeményező könyvtáros vizs
gálta meg, hogy megállapítsa: érdemes-e meg
tartani. Utána a dokumentum megjárta az előka
talogizáló osztályt, a leíró katalogizálókat, a tárgyi 
feldolgozást végzőket (ők adták az LC tárgysza

vakat és az LC osztályozási jelzetet), a raktári jel
zetet adó egységet (ők a jelzetet a szerzői kóddal 
egészítették ki), a tizedes osztályozókat, s végül 
a kötészetet.

Bár a katalogizálás egyöntetűen magas szín
vonalú volt, és országosan irányadónak fogadták 
el, egy ilyen szervezeti struktúrának nyilvánvaló 
hátrányai voltak. Nem volt hatékony a könyveket 
ilyen sok állomáson keresztül utaztatni, hosszú 
volt az átfutási idő, alacsony prioritású dokumen
tumok esetében ez az átfutási idő akár több év is 
lehetett. A futószalag-elrendezés személyzeti 
problémákat is okozott: az előléptetési és szak
mai fejlődési lehetőségek korlátozottak voltak, 
sok munkatárs egész életében egy igen szűk fel
adatkört látott el.

Az átszervezés további kényszerítő oka az 
volt, hogy le kellett dolgozni a katalogizálásban 
mutatkozó tetemes restanciát. 1989-ben ez a res
tancia közel 40 millió könyvtári egységre rúgott 
(ebből 4,3 millió volt a nyomtatott mű, s azon be
lül 893 ezer a könyv). Az amerikai Kongresszus 
utasította a könyvtárat ennek a restanciának a 
csökkentésére -  miközben a munkaerő egyre 
öregedett, új munkatársakat pedig a költségveté
si megszorítások miatt nem lehetett felvenni.

Team-szervezés

A team-szervezés kínálta a legígéretesebb 
megközelítést ennek a helyzetnek a kezelésére. 
Japánban az ötvenes évek óta alkalmazzák a 
team-szervezést (különösen a minőségi körök 
formájában), ami ugrásszerű és tartós javulást 
eredményezett a munka termelékenységében és 
minőségében. Bár a japánok amerikai szakértők
től tanulták el a team-szervezés elveit, az ameri
kai iparban a hetvenes évekig nem alkalmazták 
széles körben, a könyvtárakban pedig csak a 
nyolcvanas években jelent meg.

A katalogizálás teamek szerint történő átszer
vezése a Kongresszusi Könyvtárban hosszadal
mas folyamat volt, amely a vezetés, a dolgozók 
és a szakszervezetek együttműködését követelte 
meg. Az akció 1988 júniusában, egy három team
re kiterjedő kísérlettel kezdődött, és teljesen csak 
1992 júniusában fejeződött be. Az eredeti kísérlet 
célja annak kiderítése volt, hogy át lehet-e a kata
logizálási funkciókat új módon strukturálni és irá
nyítani, hogy a hatékonyság növekedjen, a mun
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kahelyi közérzet javuljon, miközben a minőség 
sem romlik.

Miután a 3-teames kísérlet sikeresnek bi
zonyult, a modellt az egész katalogizálási igazga
tóságra kiterjesztették. 650 munkatársat 42 team
be osztottak be (ezek hét osztályból származtak). 
Egyes teamek egy bizonyos témakör anyagát ka
talogizálták, míg mások profilja egy-egy nyelv 
vagy földrajzi egység volt.

Az új struktúra lényegében a korábban szét
szórt funkciókat fogta össze team-funkcióvá. 
Mindegyik team egy vezetőből, leíró katalogizá
lókból, szakozókból, valamint könyvtártechniku
sokból állt. A csoport tagjai alapvetően ugyan
azokat a feladatokat végezték, mint korábban, de 
a team maga a tevékenységek sokkal szélesebb 
köréért lett felelős, ami a team tagjainak állandó 
kommunikációját, információcseréjét követeli 
meg. Miután senki sem lehet szakértő a team ál
tal ellátott minden egyes feladatot illetően (ez alól 
a team vezetője sem kivétel), mindenkinek aktí
van ki kell vennie a részét a célok kitűzéséből, a 
problémák megoldásából, a munkamenet terve
zéséből, valamint az eredmények értékeléséből. 
Az új felállás a rugalmasságot, valamint bizonyos 
fokig a kockázatvállalást is ösztönzi, s ez lehető
vé teszi, hogy a team alkalmazkodjon a munka
terhek változásaihoz.

A kiképzés fontos részét alkotta az átszerve
zésnek. Mindegyik team 32 órányi előadást hall
gatott meg, olyan témakörökről, mint a konfliktu
sok feloldása és a döntések meghozatala, a 
team-munka dinamikája és a team erősítése, az 
interperszonális kapcsolatok, valamint a teljesít
mény értékelése.

Az eredmények

A team-szervezet nyilvánvalóan sikeres volt a 
munka változatosabbá tételében és a szakmai 
fejlődés lehetőségeinek megteremtésében. A 
team-környezetben természetes módon kifejlődő 
kölcsönös egymásrautaltság együttműködésre 
nevel, a tagok közötti különbségek is idővel 
összemosódnak. A könyvtártechnikusok, akiknek 
munkája azelőtt sok esetben kimerült a szakjel
zetek egyes részelemeinek megalkotásában, 
most a legkülönfélébb munkamozzanatokat vég
zik, s néhányan közülük szakképzettséget igény

lő katalogizálási feladatkört tudtak kapni. Az át
képzés révén a szakképzett feldolgozók készsé
gei is bővültek.

Az átszervezés a munka termelékenységére 
is nagy hatással volt. 1992-ben 266 793 művet 
katalogizáltak, amely a legnagyobb teljesítmény 
volt a katalogizálási igazgatóság létrejötte óta. 
(Az előző évtized évi átlaga 186 ezer mű volt.) 
1995-ben a katalogizált művek száma elérte a 
284 ezret. A feldolgozatlan nyomtatott anyag 
mennyisége 4,3 millióról 659 ezerre csökkent!

A team-szervezés ennek a termelékenység
javulásnak egyik, de nem kizárólagos oka volt. A 
modernizálás, valamint a katalogizálás minősé
gének újraértelmezése is jelentősen hozzájárult a 
mennyiségi javuláshoz.

Ami az új technikát illeti, a munkatársak ún. 
bibliográfiai munkaállomásokat kaptak. Ezek 
nagy kapacitású személyi számítógépek voltak, 
amelyek lehetővé tették a hálózathoz való kap
csolódást, valamint a több feladaton való párhu
zamos munkát (multi-tasking). Az információ 
újrabevitele helyett a katalogizálók ezentúl né
hány billentyű lenyomásával le tudták másolni a 
belső vagy külső adatbázisok meghatározott 
adatelemeit, vagy akár az egész bibliográfiai re
kordot is. Ugyanígy egyszerre több feladatot is el 
tudtak végezni: pl. katalogizálási adatokat bevin
ni, visszakeresni valamely egyetem adatbázisá
ban, vagy felfrissíteni a szerzői névkatasztert stb.

A team-szervezéssel és az új munkaállomá
sokkal együtt a katalogizálás minőségéről alko
tott nézetek is megváltoztak. A hagyományos 
gyakorlat az volt, hogy minden szinten teljes le
írást kellett produkálni, a katalogizálási szabá
lyoknak mindenben megfelelve. Ezt új szemlélet 
váltotta fel, annak a jegyében, hogy a minőség di
namikus, a katalógushasználók elvárásainak a 
függvénye. A hangsúly a megfelelő szintű bibliog
ráfiai rekord időben való szolgáltatására helyező
dött, s így a másolással végzett katalogizálás (co- 
pycataloging), a minimális szintű, a gyűjteményi 
szintű (collection level), valamint a teljes körű ka
talogizálás (core cataloging) békésen megférnek 
egymás mellett.

Mivel a team-szervezet létrehozása, az új 
bibliográfiai munkaállomások alkalmazása, vala
mint a katalogizálás minőségének átértelmezése 
egyszerre történt, nem lehetséges rangsorolni az 
ezen fejlemények által a katalogizálási teljesít
ményre gyakorolt hatást. Az azonban így is nyil
vánvaló, hogy a team-szervezés olyan körülmé
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nyékét teremtett, amelyek ösztönözték a kísérle
tezést és a szervezeti változtatásokat.

Különleges feladatú teamek

Az átszervezés egyik különösen hasznos kö
vetkezménye az volt, hogy bátorította olyan, 
ideiglenes munkacsoportok alakítását, amelyek 
egy bizonyos problémát kellett megoldjanak (pl. a 
restancia ledolgozása egy bizonyos területen). 
Ezek a katalogizálási „kommandók” (SWAT 
teams) nagyon hatékonynak bizonyultak, mivel 
általában erősen motivált személyekből álltak, 
akik elkötelezték magukat egy világosan megha
tározott feladat adott idő alatt történő teljesítésé
re. (A „kommandó” kifejezést általában a rendőri 
munkában használják, és olyan személyek cso
portját értik alatta, akiket egy különleges helyzet 
megoldására képeznek ki és szerelnek fel.)

Volt például egy önkéntes irányítókból és ka
talogizálókból álló kommandó, amely hat hónap 
alatt ledolgozott egy 10 ezer tételes, főleg angol 
nyelvű művekből álló restanciát; ennek a csoport
nak sikerült egységnyi személyzettel négyszer 
annyi művet katalogizálnia, mint amennyit a kom
mandóhoz nem tartozó munkatársak dolgoztak 
fel. Egy másik teamet állítottak fel az ún. Altshu- 
ler-gyűjtemény feldolgozására (a 220 ezer 78-as 
fordulatszámú hanglemez az amerikai dzsessz 
és könnyűzene egyik legátfogóbb gyűjteménye a 
világon). Ugyanilyen feladat-orientált team alakult 
a magyar anyag restanciájának ledolgozására is. 
A cikk további részében ennek a magyar katalo
gizáló kommanbdónak a tapasztalait fogjuk is
mertetni.

A magyar katalogizálási projekt

A Kongresszusi Könyvtár az utóbbi években 
jókora katalogizálatlan magyar anyagot gyűjtött 
össze, s ez veszélyeztette azt a hírét, hogy ez a 
Hungarika-dokumentumok legnagyobb, Magyar- 
országon kívüli gyűjteménye. Ennek a katalogi
zálási hiánynak az időzítése különösen aggasztó 
volt, tekintve, hogy Magyarország mélyreható át
alakuláson ment keresztül, ahogy a szovjet biro
dalom fokozatosan szétesett. Az ennek a törté
nelmi vízválasztónak a megértéséhez szükséges

publikációk nem voltak hozzáférhetők a kutatók 
számára.

A Kongresszusi Könyvtár továbbra is besze
rezte ezeket a műveket, de nem dolgozta fel azo
kat idejében. Némely katalogizálatlan dokumen
tum még a hetvenes évekből való volt, és százá
val voltak művek bibliográfiai feltárás nélkül. 
Számos magyarázata volt ennek a sajnálatos 
helyzetnek, de a katalogizálók szakértelmének 
hiánya nem volt az okok között. A munkatársak 
között számos, magyarul jól tudó katalogizáló 
volt, de őket más, ismertebb nyelvek kötötték le.

A katalogizálási igazgatóság teamek mentén 
történő átszervezése, valamint az új, a dolgozók 
kezdeményezéseit ösztönző intézményi légkör 
arra késztette a magyarbarát dolgozók egy cso
portját, hogy ennek a restanciának a ledolgozá
sára tervet terjesszen be. A korábbi projekt ta
pasztalatai alapján (amely az említett, főleg angol 
nyelvű művekből álló restanciát csökkentette), a 
magyar csoport úgy érezte, hogy a kb. 3 ezer té
tel 12 héten belül ledolgozható egy olyan 6 fős 
csoport munkája révén, amelynek tagjait a könyv
tár egyéb katalogizáló szervezeti egységeiből vá
logatják össze. A tervezetet 1994. április 18-án 
elfogadták, és a „magyar kommandó” akcióba 
lépett. A harcias címmel ellentétben a kis csapat 
meglehetősen visszafogott, de ambiciózus volt: 
három leíró katalogizálóból, egy folyóirat-katalo
gizálóból, egy szakozóból, valamint egy könyv
tártechnikusból állt, s ezek a munkatársak együt
tesen gazdag nyelvi, tárgyi, valamint katalogi
zálási tapasztalatokkal rendelkeztek.

A Kongresszusi Könyvtárban korábban min
den magyar könyvet teljes körűen írtak le, s ke
vés gondot fordítottak arra, hogy eldöntsék, mely 
művek esetében indokolt ilyen költséges feldol
gozás, s melyek esetében lett volna elég a rövidí
tett katalógusrekord. Még abban az esetben is 
eredeti rekordot állítottak elő, ha valamely más 
könyvtár már katalogizálta az adott művet; a más 
könyvtáraktól kapott adatokat egyszerűen nem 
vették figyelembe. Ez magas színvonalú kataló
gusrekordokat eredményezett, de a restancia nö
vekedése árán, hiszen a katalogizálók nem vol
tak képesek lépést tartani a beérkező anyaggal..

A katalogizálás minőségi követelményeinek 
újraértelmezése, illetőleg a többszintű katalogi
zálás fokozatos elfogadása a munkatársakat arra 
ösztönözte, hogy a dokumentumokat eredmé
nyesebben, ésszerűbben dolgozzák fel. A team
katalogizálás elveinek érvényesítése révén
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ugyanakkor az egész katalogizálási munkamene
tet ugyanaz a csoport is el tudta végezni.

A magyar projektet ebben az intézményi lég
körben indítottuk el. A team-szervezésben való 
katalogizálás, a munkamenet módosítására, illet
ve a szerepek rugalmas átalakítására való felha
talmazás nélkül a csoport nem tudta volna betöl
teni küldetését.

Az akció terve és a katalogizálás szintjei

A kommandó el volt szánva rá, hogy a restan
ciát 12 hét alatt ledolgozza, s ez az eltökéltség 
hathatós ösztönzőnek bizonyult. Az előrehala
dást hetenként ellenőriztük, annak érdekében, 
hogy a prioritásokat, a feladatok kijelölését és a 
munkamenetet folyamatosan módosítgatva bizo
nyosan ne tévesszük szem elől a célt.

Az első feladat a cél dimenzióinak becslése, 
és az elvégzendő feladatok kezdeti fontossági 
sorrendjének megállapítása volt. Az anyagot há
rom fő kategóriába soroltuk: olyan művek, ame
lyeknek a katalógusrekordját más amerikai 
könyvtártól valószínűleg meg lehet szerezni; 
azok a művek, amelyek alkalmasak a gyűjte
mény-szintű katalogizálásra; valamint azok a mű
vek, amelyeket feltehetőleg selejtezni lehet. Ezek 
az előkészítő lépések fontosak voltak a team 
összekovácsolása szempontjából: lehetővé tet
ték, hogy mindenki megismerkedjen a restanciá
val, részt vállaljon a katalogizálási szintekre vo
natkozó döntésekből, valamint a szortírozás 
munkájából.

Ezután az OCLC (Online Computer Center) 
adatbázisában módszeresen kutatni kezdtünk a 
más amerikai könyvtárakból származó, használ
ható bibliográfiai rekordok után. A találati arány 
kezdetben meglehetősen nagy volt, közel 50 
százalék, de viszonylag kevés leírás tartalmazott 
lényeges információt azon túl, amennyi a Kong
resszusi Könyvtár előzetes bibliográfiai re
kordjában is szerepelt. A katalogizálás minősége 
is igen vegyes volt: némelyik könyvtár (pl. Univer
sity of Illinois, University of Indiana, Columbia 
University) kiváló minőségű rekordokat szolgálta
tott, míg mások rekordjai megbízhatatlannak bi
zonyultak. Mivel a letöltött rekordokat igencsak 
meg kellett tisztítani, a team elsősorban kinyom
tatott rekordokkal dolgozott, s csak akkor töltötte 
le a teljes OCLC-rekordot, amikor az lényegesen

több adatot tartalmazott (pl. a párhuzamos címek, 
megjegyzések és kiegészítések tekintetében), 
mint a Kongresszusi Könyvtár előzetes katalogi
zálási rekordja, illetőleg, amikor ilyen előzetes re
kord nem állt rendelkezésre.

Az olyan műveket, amelyek esetében nem 
volt OCLC-rekord, teljes körű, vagy bővített mini
mális, illetve nem bővített minimális szinten kata
logizálták, attól függően, hogy a team milyen ku
tatási értéket állapított meg veiül kapcsolatban. A 
valóságban a teljes körű és a bővített minimális 
szintű leírás között az egyetlen különbség abban 
állt, hogy az utóbbi esetben kevesebb gondot for
dítottak a szerzőségi adat tisztázására; mindkét 
kategóriát teljes körűen szakozták és tárgysza
vazták.

Az Internet mint katalogizálási forrás

Ahogy a projekt előrehaladt, a team az Inter
netet is használni kezdte, hogy közvetlenül ma
gyarországi könyvtáraktól is beszerezzen katalo
gizálási adatokat. Sok magyar könyvtár katalogi
zálása első rangú, és sok rendelkezik online ol
vasói katalógussal (OPAC), s ezek ma már az In
terneten keresztül is kereshetők. Legelői áll az 
Országos Széchényi Könyvtár, s a team kísérle
teket végzett ezeknek a rekordoknak a letöltésé
re, adjusztálására, s a Kongresszusi Könyvtár 
adatbázisába való átemelésére. Ez a megközelí
tés nagyon ígéretes, de még további finomításra 
szorul.

Az Országos Széchényi Könyvtár leíró kata
logizálása a legmagasabb színvonalú, de sajnos 
az online rekordok nem tartalmaznak tárgyszava
kat. A team ezért más magyar online katalóguso
kat is megvizsgált. Különösen hasznosnak bizo
nyult a szegedi József Attila Tudományegyetem 
könyvtárának számítógépes katalógusa. Annak a 
könyvtárnak az igazgatója, Mader Béla története
sen május elején megfordult a Kongresszusi 
Könyvtárban, és eligazítást adott az adatbázisuk
hoz való hozzáférésről. Az elérési idő (response 
time) jó volt, a keresés meglehetősen könnyű, és 
nagy segítségnek bizonyult a nehezen értelmez
hető művek esetében. A Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszavainak a magyar tárgyszavak alapján 
történő kijelölése révén a team tagjai úgy érezték, 
megfelelően járnak el. Némely, szokatlanul ho
mályos kötet esetében pedig külön örömünkre
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Kitekintés

szolgált, hogy még a szegedi kollégák sem voltak 
képesek tárgyszó kiötlésére! A team a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárából 
is használt fel katalogizálási rekordokat.

Gyűjtemény-szintű katalogizálás

A projekt számára rendelkezésre álló korláto
zott időt tekintve nem volt lehetséges minden mű 
számára külön bibliográfiai rekord alkotása. Ezért 
néhány dokumentumot műfaj vagy témakör sze
rint csoportosítottunk, és ezeket „gyűjtemény
szintű rekordokban” (collection level records) ír
tuk le. Ily módon többszörözött műveket egyetlen 
bibliográfiai rekordban írtunk le, és a bibliográfiai 
ellenőrzés különböző fokait ésszerű módon sok 
tételre kiterjesztettük. Ezt a módszert csak olyan 
helyzetekben vettük igénybe -  mértékkel és ala
pos megfontolás alapján amelyekben a kiad
vány kora vagy jellege szerint ezt megfelelőnek 
éreztük. Például számos gyűjtemény-szintű re
kordot készítettünk a háború utáni, kommunista 
korszakkal (1945-1989) foglalkozó dokumentu
mokról. Miután ez annyira megkülönböztetett és 
sok szempontból természetellenes korszak volt a 
magyar történelmen belül, kényelmes keretet kí
nált az anyagok csoportosításához. Néhány pél
da ezekre a gyűjtemény-szintű rekordokra: 
magyar kommunista kiadványok; me
zőgazdasági és egyéb szövetkezetek; út
törőmozgalom; a kommunista időszak oktatáspo
litikája.

Más gyűjtemény-szintű rekordokat a műfaj 
alapján hoztunk létre, pl. magyar költészet; 
magyar ifjúsági irodalom; magyar irodalom Er
délyben; magyar humor; magyar portrék; képző- 
művészeti katalógusok.

Együttműködés

A team az egész projekt folyamán gyakran 
igénybe vette a katalogizálási szakemberek, a te
rület specialistái, jogtudományi könyvtárak mun
katársai és mások segítségét. Csak azután selej
teztük a kétséges kutatási értéket képviselő 
könyveket, illetve változtattuk meg a katalogizálá

si szintet, hogy konzultáltunk az illetékes munka
társakkal.

A képzőművészeti katalógusok feldolgozása 
jól illusztrálja, hogyan dolgozott a team a Kong
resszusi Könyvtár egyéb területeinek munkatár
saival, s hogy hogyan próbáltunk körültekintőek 
lenni az egyes művek kezelésében. Sok ilyen ka
talógus volt a restanciában, és jónéhányuk túlsá
gosan efemer értékűnek tűnt ahhoz, hogy fel
vegyük a Kongresszusi Könyvtár rendes gyűjte
ményébe. A könyvtár reprodukció- és fénykép
gyűjteményének (Prints and Photographs Divi
sion) egyik munkatársával konzultálva irányelve
ket dolgoztunk ki. Csak a leglényegesebb kataló
gusokat dolgoztuk fel -  külön rekordként, vagy 
egy gyűjtemény-szintű rekord részeként a töb
bit pedig átadtuk az amerikai Nemzeti Galériának 
(National Gallery of Art). Érdekességként emlí
tem meg, hogy a katalógusok között felfedeztünk 
egy gyönyörű metszet-sorozatot, amely a XIX. 
századi Budapestet ábrázolta.

A teljesítményünk

A munka során sok értékes mű került felszín
re, s most mindről van bibliográfiai leírásunk. Né
hány esetben olyan magyar kutatóktól és állam
férfiaktól is találtunk könyveket a feldolgozatlan 
állományban, akik korábban felkeresték a könyv
tárunkat, illetve az elmúlt öt év során kutatásokat 
végeztek nálunk. A mai magyarországi helyzet 
megértéséhez elengedhetetlenül szükséges 
könyveken kívül a team jelentős történelmi for
rásértékű dokumentumokat is katalogizált, pl. az 
1506-os Winkler-kódex facsimile kiadását (jegy
zetekkel ellátva), a „Fontes et studia” sorozat 
egyes köteteit, valamint számos fontos magyar 
családi irattárat. A restanciából olyan könyveket 
is sikerült kimenteni, amelyek egészen a közel
múltig tabunak számító témáról szóltak, pl. Or
mos Mária történeti munkája IV. Károly 1921-es 
trónra kerülési kísérletéről, vagy a Magyarország
II. világháborús részvételéről szóló beszámolók. 
Jelentős magyar irodalmi műveket is katalogizál
tunk -  ezek közül sokat a mai Magyarországon 
kívüli területekről továbbá fontos műveket a 
folklór és a helytörténet köréből (ezek közül a leg
több nincs meg más amerikai könyvtárakban).
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Tizenkét hét elteltével a feldolgozás a követ
kező képet mutatta: Befejezés

Ahogy az utolsó könyveket is katalogizáltuk 
-  pontosan az ütemterv szerint mindannyian 
úgy éreztük, hogy derekasan dolgoztunk, de ezt 
a sikerélményt némi szomorúság árnyalta, hiszen 
a projekt rövidesen befejeződött. Munkánk sok 
örömet adott, s ez a mérhető teljesítménynek, va
lamint a nagyszerű környezetnek volt köszön
hető. A sok-sok új eljárás használatától és attól, 
hogy különféle katalogizálási módokat alkalmaz
hattak, a team tagjai olyan értékes tudásra tettek 
szert, amelyet közvetlenül alkalmazni tudnak 
mindennapi munkájukban. A hasonlóan gondol
kozó kollégák kis létszámú, öntevékeny csoport
jának tagjaiként, akik egyformán komoly érdeklő
dést mutattak a Hungarika-anyagok iránt, és je
lentős autonómiát gyakoroltak a feldolgozási 
szinttel kapcsolatos, valamint más döntésekben, 
energiával telítődtünk, s ugyanakkor gazdag 
pszichikai sikerélményben volt részünk.

„LAPOZGATÓ” A BRITISH LIBRARY-BEN. -  A BL legféltettebb kincseit ezentúl nemcsak a vitrin üvege alatt 
tekinthetik meg a látogatók, hanem lapozgathatnak is bennük, a „Turning the pages” számítógépes 

rendszer segítségével, sőt alaposabb vizsgálódás végett ki is nagyíthatják a szöveg egyes részeit. Egyelőre 
két dokumentumot digitalizáltak erre a célra: Leonardo jegyzetfüzetét és Bona Sforza hóráskönyvét (az 

egyik legszebben illusztrált reneszánsz kéziratot). -  Most helyezték üzembe a rendszert; a közönség 
reakciójától függ, hogy milyen mértékben fejlesztik kapacitását.

(British Library News, 205. no. 1996.)
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