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A METRO működéséről

A „New York Metropolitan Reference and Re
search Library Agency" (röviden: METRO) a 
nagyváros és környékének kis és nagy könyv
tárait, könyvtári rendszereit tartja össze. Az 1964- 
ben létrejött non-profit szervezet legfontosabb 
feladata, hogy a körzet számtalan, önállóan mű
ködő könyvtárát egységbe fogja, és segítse azo
kat az együttműködésben és az olvasótábor le
hető legjobb kiszolgálásában. A kis intézmények
nek így módjukban áll kibővíteni szolgáltatási kö
rüket, a nagyoknak pedig használóik körét.

♦ Tagjai
A közösségnek jelenleg 255 tagja van, köztük 

a legnagyobb egyetemek könyvtárai, mint a Co
lumbia és a New York University, illetve a New 
York-i közkönyvtár, a New York Public Library. Az 
igazi élvezői a szervezetnek azonban a kisebb 
felsőoktatási, intézeti, kórházi és egyéb szak- 
könyvtárak, melyek állománya és szolgáltatási 
területe korlátozott, ezért sokszor kénytelenek 
külső segítséget kérni.

Minden tagkönyvtár, könyvtári rendszer önál
ló, és önmaga felelős saját feladatainak és céljai
nak megvalósításáért, azonban ez a közösség 
hasznos segítség a mindennapi tevékenység
ben. A szolgálat évente megjelenő kézikönyve és 
útmutatója rövid leírást ad a tagkönyvtárakról (a 
címen és személyzeti listán kívül a gyűjtemény

jellegét, nagyságát, hozzáférhetőségét, illetve a 
könyvtár vállalt szolgáltatásait is tartalmazva).

♦ Igazgatótanács
Az alapszabályzat kialakítása, formálása és 

betartatása az igazgatótanács feladata. így ők 
döntenek a tagfelvételről és az éves pályázatok
ról is. Az igazgatótanács évente legalább hatszor 
köteles összeülni, de a különböző bizottságok -  
mint pl. a pénzügyi vagy a személyzeti kérdé
sekkel foglalkozó bizottság -  a felmerülő problé
máknak megfelelően akár többször is. A tagokat 
a közgyűlésen választják meg a tagkönyvtárak 
hivatalos képviselői öt évre, majd a már meg
választott tanács maga jelöli ki a vezetőséget.

♦ Munkatársak
A szervezet 15-20 munkatársat foglalkoztat, 

akik irányítják, segítik, szervezik a programokat, 
tartják a kapcsolatot a tagkönyvtárakkal. Vannak 
köztük könyvtárosok, számítástechnikai szakem
berek és adminisztratív dolgozók is.

♦ Pénzügyek
Érdekes kérdés, hogy a programok meg

valósítására milyen anyagi erőforrásokat tudnak 
felkutatni. A szolgálat 1995-96-os költségvetési 
adatai szerint a bevételi források kevesebb mint 
egyharmadát tette ki az állami támogatás és na
gyon kis hányadát a tagsági díj összege. A többi 
különböző külső pályázatok által került a költség- 
vetésbe, majd a tagkönyvtárak között felhaszná
lásra.

Programok

♦ Információs rendszerek és szolgáltatás
A könyvtári automatizálási program keretén 

belül bátorítják a tagkönyvtárakat, hogy tegyék 
szélesebb körűvé az információhordozók meg
osztását. Erre a következő tervet dolgozták ki:

♦ gyűjtemények számítógépes katalogizá
lása;

♦ az elektronikus levelezési rendszer beve
zetése a könyvtárak közötti kommuniká
ció erősítésére;

♦ a központi katalógusok hozzáférhetősé
gének kiszélesítése a nem-automatizált 
könyvtárak részére;
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♦ alapvető számítógépes katalógusokhoz 
(OCLC, RLIN) való hozzájutás;

♦ anyagi támogatás megteremtése a 
könyvtárak automatizálásához

1984 és 1994 között több mint 2 millió dollár
ral segítették a fent említett célok megvalósítását, 
és továbbra is egyik fő feladatuknak tekintik az 
anyagi források előteremtését.

A METRO létrehozott egy számítógép-köz
pontot, amely által a tagkönyvtárak lehetőséget 
kapnak Internet-kapcsolatra. A számítógépes le
velezésen kívül használhatják a telnet, gopher, 
ftp és WWW szolgáltatásait, és a „Metgate” rend
szeren keresztül saját „nyitólapot” (homepage) is 
kialakíthatnak. A hetente egy alkalommal szerve
zett Internet-tanfolyamok keretében több száz ér
deklődő könyvtáros kapott már alap- és haladó 
képzést ebben a témában.

♦ Könyvtárközi kölcsönzés
Szabályzatban foglalták össze a könyvtárak

közötti könyvkölcsönzés módját. Bár minden tag
könyvtárat serkentenek a részvételre, mégsem 
szükséges kötelezettséget vállalni a könyvtári 
anyagok kiadására. Amennyiben azonban része
sévé válnak ennek a folyamatnak, természetesen 
követniük kell a szabályokat. Általában nagy sza
badságot élvezhetnek a könyvtárak, például ma
guk szabhatják meg, hogy ingyen vállalják-e a 
szolgáltatást vagy csak valamilyen összeg elle
nében.

Dokumentációs anyagok, könyvek tagkönyv
tárak közötti ingyenes továbbítására szerződést 
kötöttek egy szállítási vállalattal, melynek kere
tében bonyolódik a könyvtárközi kölcsönzés, de 
minden egyéb anyag eljuttatása is megoldható 
ilyen módon.

♦ METRO-kártya
A METRO-kártya a könyvtárközi kölcsönzés 

mellett a másik megoldás a többi könyvtár állo
mányának használatára. Két különböző színű 
kártyát vezettek be erre a célra.

♦ A sárga kártya akkor használható, amikor 
egy bizonyos könyv nem található meg 
az illető könyvtárban és a közkönyvtár
ban sem. Ha meghatározható az érintett 
dokumentum pontos helye, akkor a kár
tyával személyesen elmehet az olvasó, 
és vagy kikölcsönözheti, vagy helyben 
használhatja az anyagot. Ez a mód szi
gorúan az adott műre korlátozódik.

♦ A kék kártya rendszere hasonló azzal a 
különbséggel, hogy nem egy bizonyos 
címre, hanem egy bizonyos témakörre 
vonatkozik. Ugyanúgy nem veheti igény
be az olvasó az adott könyvtár egyéb 
szolgáltatásait, csak a kártyán szereplő 
szakterülethez tartozó gyűjteményt.

♦ Kórházi könyvtári szolgáltatás
1984-ben New York állam kiterjesztette ha

táskörét az egészségügyi szakemberek informá
cióigényeinek kielégítésére is. Két évig tartó ter
vezés után elindították a „Kórházi Könyvtári Szol
gáltatások” című programot, mely által pénzügyi 
támogatás vált lehetővé a körzet 94, „non-profit” 
kórházának.

A program működését meghatározza a már 
meglévő információszolgáltatási tevékenységek 
széles skálája. Az „Orvosi Könyvtári Hálózat”-on 
keresztül bizonyos könyvtárak eddig is hozzájut
hattak az óhajtott anyagokhoz, de nem minden 
kórház rendelkezik jól szervezett és működő 
könyvtári szolgáltatással. így a program egyik 
elsődleges célja kiszélesíteni az információáram
lás útját, mely természetesen az egészségügyi 
szakembereket szolgálja a betegek magasabb 
szintű ellátásában.

A program a következőkben látja legfonto
sabb tevékenységi köreit:

♦ Könyvtári kölcsönzés (KKK)
Telekommunikációs eszközök létété bizonyos

kórházakban megkönnyítené, máshol valójában 
lehetővé tenné a KKK elektronikus lebonyolítá
sát.

♦ Továbbképzés
Szakmai jellegű -  kórházi könyvtárosoknak 

szóló -  speciális szemináriumok szervezése
♦ Állománygyarapítás
Pénzügyi támogatás kimondottan állomány- 

gyarapítási célra -  folyóirat-előfizetések, audiovi
zuális anyagok vásárlása

♦ Technológia
Pénzügyi segítség számítástechnikai eszkö

zök (hardver, szoftver) vásárlására.
♦ Egységesített katalógus
Hagyományos katalógusok átalakítása elekt

ronikusan olvasható formátumra, amely megnö
velné az egészségügyi témájú gyűjtemények 
hozzáférhetőség ét.

♦ Osztott Adatbázis Kutatás
Azok a könyvtárak, amelyek jelenleg nem 

rendelkeznek megfelelő eszközökkel, használ
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hatják a központi adatbázisokat más helyszíne
ken; illetve segítségnyújtás a könyvtárosok to
vábbképzésében.

♦ Tanácsadói szolgálat
A program szakemberei konzultánsi lehető

séget biztosítanak kórházi könyvtárosoknak, illet
ve adminisztratív munkatársaknak. Választ ad
nak a szolgáltatások megtervezésének és to
vábbfejlesztésének kérdéseire.

♦ Szakirányú továbbképzés
A METRO azzal támogatja a tagok szakmai 

továbbfejlődését, hogy helyet ad mindenféle al
kotó műhelynek, előadásnak, szemináriumnak. 
Az előadások legtöbbször a tagság kezdeménye
zésére szerveződnek. A programszervező ta
nács elbírálja a benyújtott programtervezeteket, 
kiszámítja a költségeket, majd megállapítja a 
részvételi díjat, ami legtöbbször nagyon ala
csony.

Ezeken a rendszeresen megrendezésre ke
rülő továbbképzéseken minden könyvtáros részt 
vehet a tagintézményekből. Néhány utóbbi ren
dezvény címe: Párbeszéd igazgatókkal: New 
York állam digitális könyvtára: A múltra építve, a 
jövőre gondolva; Információtechnikai műhely; 
Kerekasztal-beszélgetés a könyvtári állomány 
megőrzésének alapszabályairól és etikájáról.

♦ Takarékoskodás
A takarékosság minden könyvtár fontos célja. 

Erre kínál jó megoldásokat a szervezet. Kis 
könyvtárak gyakorta nem kapnak lehetőséget ár
engedményekre, hiszen nem vásárolnak nagy té
telben, ha azonban összefognak, sor kerülhet az 
olcsóbb könyv-, szoftver-, felszerelés-vásárlásra. 
Ebben az esetben a „METRO” közvetítőként ját
szik szerepet és elintéz minden beszerzéssel járó 
ügyletet.

Kiadványok

♦ Az ingyenes METRO Kézikönyv és Útmu
tató minden évben megjelenik. Olyan

címjegyzék, amely tartalmazza a tag
könyvtárak főbb adatait; címét; a könyvtá
rosok nevét, telefonszámát; az állomány 
jellegét, nagyságát; a könyvtárközi köl
csönzés lehetőségeit, illetve egyéb hasz
nos és szükséges információkat.

♦ A For Reference című körlevél az első 
számú kiadvány a legfrissebb információk 
közlésére. Tíz alkalommal adják ki, és 
automatikusan eljut a METRO-tagokhoz.

Mindkét kiadvány olvasható elektronikus for
mában is az intézmény World Wide Web oldalán 
az Interneten (http://www.metro.org).

*  *  *

A könyvtárak az ilyen típusú szervezethez 
kapcsolódó tagsággal mindig és minden szem
pontból csak nyerhetnek. A tagsági díj, melyet az 
adott könyvtár költségvetésével összhangban ál
lapítanak meg, csak egy névleges összeg.

Az olvasótábornak szélesebb körű és maga
sabb szintű szolgáltatásban van része, olyan 
anyagokhoz juthat hozzá, amelyeket máskülön
ben nem lenne alkalma megszerezni.

A könyvtáros olyan forrásokat is igénybe ve
het, amelyekhez egyébként nem férhetne hozzá. 
Szakmai fejlődése szempontjából pedig korlátla
nok a lehetőségek -  rendszeresen részt vehet to
vábbképzéseken, szakmai találkozókon, bármi
kor kérhet módszertani tanácsot. A New York-i 
könyvtárak és könyvtárosok élnek is ezzel a szol
gáltatással és kihasználják a METRO kínálta le
hetőségeket.

Irodalom
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