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1996 májusában a Magyar Ösztöndíj Bi
zottságnál elnyert kéthetes ösztöndíjjal jártam 
Dániában. Tapasztalataim alapján és néhány írá
sos anyagra támaszkodva próbálok meg képet 
festeni Dánia könyvtárügyének néhány szeleté
ről.

Dánia felsőoktatási és szakkönyvtárai sajátos 
szervezeti keretek között működnek.

A Királyi Könyvtár*, a Nemzeti Természettu
dományi és Orvosi Könyvtár, az Állami és Egye
temi Könyvtár (Árhus), az Odensei Egyetemi 
Könyvtár és további tíz könyvtár a Kulturális Mi
nisztérium felügyelete alá tartozik. Az első két 
könyvtár egyúttal a Koppenhágai Egyetem 
könyvtáraként is szolgál. Esetükben, továbbá Ár
hus és Odense egyetemi könyvtárai esetében is 
igaz, hogy tanszéki könyvtáraik már az Oktatási 
Minisztérium irányításával működnek. Ugyan
csak e minisztérium felügyeletével, de központo
sított könyvtárakkal működik az Aalborgi Egye
tem, a Királyi Állatorvosi és Mezőgazdasági 
Egyetem, a Roskildei Egyetem és a Műszaki 
Egyetem.

Egy -  kívülállóként működőképesnek látszó -  
szervezetet aligha érdemes bírálnunk, de Ulla 
Hojsgard, dán kolléganőnk szerint nemigen ne
vezhető logikusnak.

♦ A Királyi Könyvtár de facto nemzeti 
könyvtárként működik a kötelespéldány- 
szolgáltatást előíró rendelet megszületé
se, 1697 óta. 1793-tól nyilvános könyvtár. 
1926-ban a Koppenhágai Egyeteh teoló
giai és társadalomtudományi könyvtára 
lett. 1936-tól a nemzeti bibliográfia na
gyobb részének készítését egy másik in
tézmény vette át, amely ma a Dán 
Könyvtári Központ nevet viseli.

1943 és 1988 között az egyetemi könyvtári 
részlegek különböző átszervezéseken estek át, 
de a kettős funkció megmaradt. A könyvtár REX 
nevű számítógépes rendszerének katalógus-ré
sze 1986 óta, a kölcsönzés 1992-től működik.

A nemzeti könyvtári funkcióknak is otthont 
adó, 1906-ból származó városközponti épület bő
vítési munkái ottjártamkor folytak. Az egyetem 
Amager-kerületi campusán a 70-es évekből szár
mazó épületben építettek ki korszerű hallgatói 
könyvtárat, a régi egyetemi épületben pedig 
társadalomtudományi könyvtár kapott helyet.

♦ Az Állami és Egyetemi Könyvtár (Árhus) 
1902-ben Jütland nyilvános tudományos 
könyvtáraként jött létre. Az ország máso
dik egyetemének 1928-as alapításakor 
annak könyvtárává lett. 1916-ban itt szer
veződött a Nemzeti Újsággyűjtemény. 
1987-ben itt alakult meg az állami Média 
Archívum, és a Nemzeti Múzeumból 
1989-ben ide került a Nemzeti Hangar
chívum.

A második számú kötelespéldány ide kerül. 
1938 óta ez a könyvtár a közkönyvtárak országos 
kölcsönző központja. A könyvtár egyúttal az 
egyetem igényeit is kiszolgálja.

A könyvtár finanszírozása 1997-ig biztos ala
pokon nyugszik. Addig szól ugyanis az a négy
éves megállapodás, melyben garantálják a költ
ségvetés állandóságát, és néhány célfeladat vég
rehajtására kiegészítő forrásokat is biztosítanak. 
A könyvtár „ellenszolgáltatásul” 10%-kal növeli a 
kölcsönzések számát, megvalósítja 1 millió kata
lóguscédula retrospektív konverzióját, minőség- 
menedzsment programot vezet be, fejleszti mun
katársai képzését.

Ebben a könyvtárban megpróbálták a gépesí
tésnek a vezetésre vonatkozó konzekvenciáit le
vonni. 1987-ben, a hagyományos vezetési struk
túrában a hét osztályvezető csak a saját területé
re figyelt oda igazán. A stratégiai tervezés na
gyobb hatékonysága érdekében a korábbi egy
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igazgató-helyettes mellé még egy került kineve
zésre, így hárman alkotják a felsővezetők cso
portját. Kis és aligha látványos lépés volt ez nyil
vánvalóan.

Mára azonban a változás elérte az osztályve
zetőket is, akik a vezetői hármassal igen szoro
san működnek együtt.

A csoportvezetők körét érintette a következő 
változás. Sokan közülük ugyanis kiváló szakem
berek voltak, de nem mutattak vezetői erényeket. 
Mivel szakértelmük nélkülözhetetlen volt, mente
sítették őket a vezetési feladatok alól, és a ve
zetőkkel egyenrangú, de vezetői képességeket 
nem igénylő, önálló szakértői jellegű állásokba 
kerültek.

A könyvtár egy régi épületben helyezkedik el, 
amely -  ha falai nem is tágíthatok -  jelentős 
átalakításokon esett át az elmúlt években.

♦ Az Aalborgi Egyetem Könyvtára sajátos 
helyzetben van. A campus szívében elhe
lyezkedő épületből egy nagyobb, de a 
„vérkeringésből” kieső, új épületbe költöz
tek, ami negatívan befolyásolja finanszí
rozásukat. A finanszírozás ugyanis itt 
részben a valóságosan kiszolgált hallga
tók számától függ. Az épület igen szép és 
funkcionális annak ellenére, hogy eredeti
leg az egyetem adminisztrációja volt itt. 
Igaz, jelentős összeget fordítottak az át
alakításra.

A sajátosságok azonban ezzel nem érnek vé
get. Nincs ugyanis ülőhelygond a könyvtárban. 
Ez nemcsak a tágas épületnek köszönhető, ha
nem annak is, hogy az egyetem egyéni és kiscso
portos projektekre épülő oktatási rendszert való
sított meg. Ez megköveteli, hogy minden hallga
tónak legyen egy asztala, ahol dolgozhat, tehát 
nem igényli az olvasótermi férőhelyet (és melles
leg nagy előadótermek sincsenek).

Egyébként a dán egyetemi könyvtárak ese
tében nem jellemző a hosszú nyitvatartás, és a 
nyitvatartás ügye nincs is úgy napirenden, mint 
például Nagy-Britanniában.

Az Aalborgi Egyetem Könyvtára viszont ab
ban hasonlít a brit egyetemek gyakorlatára, hogy 
nincsenek tanszéki könyvtárak, azaz -  a dán 
megfogalmazás szerint -  integrált könyvtár. Ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy magát az 
egyetemet csak 1975-ben hozták létre. Egyetemi 
könyvtári funkciói mellett ugyanakkor észak-jüt- 
landi regionális funkciókat és a tengerkutatással 
kapcsolatos szakági funkciókat is ellát.

♦ A Dán Állatorvosi és Mezőgazdasági 
Könyvtár, a Királyi Állatorvosi és Mező- 
gazdasági Egyetem könyvtára egyúttal. 
Székhelye Koppenhágában található. El
helyezkedése és épületei a budapesti Ál
latorvostudományi Egyeteméhez hason
lóak. Egészen 1991-ig viták folytak arról, 
hogy az egyetem a fővárosból Jütlandba, 
a mezőgazdasági termelés igazi színteré
re költözzön-e, végül is maradtak.

Az egyetemen vannak tanszéki könyvtárak, 
de a könyvtárügy erősen a központi könyvtárban 
koncentrálódik.

A könyvtár 1994-ben költözött új épületbe. Az 
egyetem prospektusa színes képpel illusztrált ol
dalt szán a könyvtárnak.

A korábbi könyvtárépület alapterületét meg
duplázták úgy, hogy a régi szárnyba kerültek az 
irodák és egy, az egyetemi adminisztráció által is 
használható oktatóterem 10+1 PC-vel. Az eredeti 
épületből 1095 m2 maradt, a mai alapterület pe
dig 6090 m2 lett.

A könyvállomány 1980 utáni részét szabad
polcon találjuk az 1985 utáni folyóiratokhoz ha
sonlóan. A korábbi állomány jelentős része sem 
zárt. Csupán arról van szó, hogy az új anyagot a 
tágas térben, sok számítógép közelében találjuk, 
míg a régebbi anyagokért az alagsorban lévő 
„raktárba", azaz a küllemében raktári, funkciójá
ban szabadpolcos részbe kell menni. A második 
alagsori szinten továbbra is van tömör raktár. A 
mintegy 17 000 polcfolyóméterből 4000 jut a sza
badpolcos övezetre.

Külön légkondicionált helyiségben őrzik a régi 
könyveket. Száz ülőhely áll a 3000 hallgató és 
(nyilvános nemzeti szakkönyvtár lévén) a külső 
látogatók rendelkezésére, de nem látszik, hogy 
ez a viszonylag szűk kapacitás gondot okozna.

A könyvtár munkatársi gárdája a következő: 
igazgató: igazgató-helyettes; szaktájékoztatók (1 
fő az állatorvostudomány, 2 fő a mezőgazdaság, 
2 fő a kertészet területén): könyvtárosok (11 fő, a 
Királyi Könyvtárosképző iskolában végzettek); 
ügyviteli alkalmazottak (9 fő); számítógépes 
munkatárs; könyvtárasszisztensek (4 fő); könyv
kötő (2 fő).

A szaktájékoztatók munkáját aligha kell rész
leteznünk, de jellemzően nem a tájékoztató pult
nál ülnek, hanem például telefonos kérdéseket 
válaszolnak meg.

A könyvtárosok és az „ügyviteli alkalmazot
tak” munkájában igazából csak a munkavégzés-
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sei kapcsolatos kötelezettségek köre más. A 
„könyvtárasszisztensek” körébe tartoznak viszont 
például a raktárosok.

A „szakemberek” és a nem-szakmai személy
zet között nem tesznek éles különbséget, ami fő
leg azért van így, mert a viszonylag kis létszám 
sem indokolja ezt és a vezetők hozzáállása sem 
merev, hierarchikus.

Az OPAC gondozását a számítógépes mun
katárs és egy könyvtáros fél munkaidejében old
ják meg. Egy fő látja el a Webmesteri feladatokat 
úgy, hogy félidőben a könyvtári, félidőben az 
egyetemi WWW szervert kezeli-építi.

A könyvtár helyi CD-hálózata ottjártamkor 
még nem volt összekapcsolva az egyetem háló
zatával.

Az éves költségvetés a következő:
-  Bér 9,0 millió DKR,
-  Szerzeményezés 4,0 millió DKR,
-  Egyéb kiadások 2,0 millió DKR.
-  Saját bevételek: 0,3 millió DKR.
Külön érdekessége a fenti adatoknak, hogy a 

könyvtárat bemutató szórólapon találhatók (!)
Dániában fontos szerepet szánnak a nemzeti 

szintű tervezésnek. A nemzeti információs straté
gia kidolgozása mellett a számítógépek könyvtári 
alkalmazásait is gondosan nyomon követik, ami
ben a Állami Könyvtári Hivatalnak is nagy szere
pe van. A hivatal 1986-ban jött létre és vált el a 
Királyi Könyvtártól. Ugyanekkor önállósult a ko
rábban a Királyi Könyvtár részét képező (már em
lített) Nemzeti Természettudományi és Orvosi 
Könyvtár.

Az Állami Könyvtári Hatóság jelenlegi nevét 
csak 1990-ben kapta, amikor egy másik intéz
ménnyel való összeolvadás folytán bővültek 
funkciói. A Hatóság alapvetően a Kulturális Mi
nisztérium tanácsadó szerve az egyetemi és 
szakkönyvtárak és a közkönyvtárak területén 
egyaránt, az utóbbiak esetében különösen a Köz- 
könyvtári Törvény végrehajtásának ellenőrzésé
re. A Nemzeti Bibliográfia feletti elvi felügyeletet 
is ellátja, de a végrehajtás a már említett non-pro
fit szervezetnél, a Dán Könyvtári Központnál tör
ténik.

A tervezés nem mond ellent a kísérletezés
nek, különösen, ha a kísérletek nemzetközi 
együttműködésben és gondosan szabályozott 
keretek között folynak.

Ezért is van, hogy dán könyvtárak az Európai 
Unió számos projektjében részt vesznek. Az 
újabb keletűek közül említsünk meg néhányat:

♦ IVERSE (Large Scale Demonstrators for 
Global, Open Distributed Library Services)

A program korábbi fejlesztésekre építve, a 
Z39.50 szabvány „Search and Retrieval” részére 
alapozva heterogén adatbázisok keresését, az 
UNICODE karakter-ábrázolási szabvány, a UNI- 
MARC katalógusrekord-csereformátum felhasz
nálásával, valamint a könyvtárközi kölcsönzés 
szabványára alapozva kíván nagyszabású osz
tott könyvtári modellt megvalósítani a műszaki és 
a környezetvédelmi szakirodalom területén.

♦ LISTED (Library Integrated System for 
Telematics-based Education)

A rugalmas és távtanulás módszereit kívánja 
a közkönyvtári környezetbe integrálni, különös te
kintettel a fizikai vagy szociális szempontból hát
rányos helyzetű olvasókra. A program a meglévő 
multimédia tananyagokhoz biztosítja a hozzáfé
rést a nagyterületű hálózatokon (így az Interneten 
és műholdas hálózatokon), illetve helyi hálózatok 
(CD-ROM-hálózatok, kábeltévé stb.) útján.

♦ IMPRESS (Implementation Maintenance 
and Promotion of the EDILE/EDITEUR 
Standards sets)

A szabványos kiadói elektronikus adatcsere 
(EDI) szélesebb körű alkalmazását kívánja támo
gatni, a már a korábbi projektek eredményeire tá
maszkodva.

♦ EFILA (European Forum of Implementors 
of Library Applications)

A könyvtárgépesítés és hálózatok szabvá
nyait (mindenekelőtt a Z39.50-es szabványt) al
kalmazók fóruma, amely konferenciákat rendez, 
listszervert és Web-oldalakat tart fenn.

♦ HARMONICA (Harmonised Access & Re
trieval for Music-Oriented Networked In
formation Concerted Action)

Fontosabb területei közé tartozik a digitális 
zene és a kapcsolódó multimédia szolgáltatások 
korszerű technológiáinak és hálózatos hozzáfé
résének vizsgálata. Foglalkozik a kották és a di
gitális zene kódolásának, valamint tömörítésének 
kialakulóban lévő szabványainak kérdésével. 
Felhasználóbarát grafikus interfészeket kívánnak 
kifejleszteni a keresésre, a kották készítésére és 
nyomtatására, a rögzített zeneművek másolására 
és letöltésére. A könyvtárosok és a használók 
számára szolgáltatásokat kívánnak létrehozni a 
digitális zenei forrásokhoz, ideértve a katalogi
zálási követelmények megállapítását és a leírá
soknak OPAC-okba, a MARC formátumokba való 
integrálását.
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A kiadók (zeneműkiadók) és könyvtárak kö
zötti egyeztetés mellett itt a zenét sugárzó intéz
mények is a tárgyalópartnerek közé kerülnek. A 
jogdíjak fizetésének mechanizmusait is meg kí
vánják vizsgálni.

♦ ILIERS (Integrated Library Information 
Education and Retrieval System)

Egységes, felhasználóbarát hozzáférést kínál 
könyvtári és közhasznú információkhoz. A terve
zett technikai megoldások között szerepel (a má
sutt is többször központi helyet elfoglaló) Z39.50- 
es szabvány, ezúttal a HTTP-vel való integrálás 
vonatkozásában.

♦ ONE (OPAC Network in Europe)
Az online olvasói katalógusokhoz és a nem

zeti online katalógusokhoz való hozzáférést tá
mogatja. Erről a programról részletes leírás ol
vasható a Könyvtári Figyelő 1995. 4. számában 
(pp. 628-633.).

Érdemes még szót ejtenünk a könyvtáros
képzésről is.

Az 1953-ban létrejött, majd 1973-ban aalbor- 
gi fiókkal bővült Királyi Könyvtárosképző Iskola 
négyéves képzése az egyetlen felsőfokú könyv
tárosi képesítést adó iskola. Az itt végzettek a 
könyvtári munka minden területén hasznosan 
tudnak dolgozni, bár sajnálatos, hogy nincs meg 
ennek a végzettségnek a tudományos rangja. 
Gondot jelentett az is, hogy nem volt meg a két
szakos képzés lehetősége, és csak nemrégiben 
kezdték az MSc fokozatot nyújtó képzést.7

Az intézmény a nem-könyvtári diplomával 
rendelkező szaktájékoztatók könyvtári képzését 
is végzi. Az oktatás 150 órában, 4-5 alkalommal 
1-1 hetes blokkokban történik.

Sok probléma ismerősen hangzik akár a

nemzeti könyvtári központi szolgáltatást, akár a 
könyvtárosképzést nézzük. Látnunk kell azt is, 
hogy a gyakran irigylésre méltó anyagi helyzet
ben lévő intézmények is problémákkal küzdenek. 
Sokan persze hazai kollégáim közül ilyenkor fel
kiáltanak: „Bár nekünk lennének ilyen gondjaink”.

Azt hiszem, azért érdemes odafigyelnünk 
Dániára (is).
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KILENCEDIK SZÁZADI KÉZIRATTÖREDÉK került elő a British Library-ben, Aldhelmus angolszász költő De 
virginitate c. művének egy részlete. Állományvédelmi rutinellenőrzés során vették észre, hogy egy 17. 

századi, Mainzban készült könyv kötése kezd leválni -  s ezután derült ki, hogy a kötés anyagául használt 
pergamen milyen szöveget tartalmaz. Ugyanennek a kéziratnak három másik töredéke is található más 

könyvtárakban; feltehetőleg az egészet kötészeti anyagnak vágta szét egy 17. századi könyvárus.
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