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3. Átfogó nemzeti szolgáltatás biztosítása: 
(Ezen egy olyan rendszer vagy szervezet létreho
zását érti, amely könyvtári szolgáltatásokat nyújt 
a lakosság bizonyos közösségei és csoportjai 
számára az egész ország területén). Erre a fela
datra főként a fejlődő országok nemzeti könyv
tárai helyezik a hangsúlyt.

A dokumentum tartalmi felépítése logikus, jól 
követhető. Sok esetben felsorolások segítségé
vel teszi rendszerezettebbé és átláthatóbbá az 
összetett kérdésköröket. A tervezet három fő 
részből áll. Az első rész háttérinformációkat nyújt 
arról a programról, amelynek keretében az irány
elvek létrejöttek. A második rész összegzi azokat 
a témákat, kérdéseket, amelyekre részletesen ki 
kell térni a törvény megfogalmazásánál, illetve a 
törvénytervezet megvitatásánál. A törvénynek az 
alábbi tartalmi kérdéseket kell magába foglalnia: 
fogalom meghatározások; a könyvtár rendelteté

se, céljai, funkciói, státusza; az intézmény irányí
tása, személyzeti tényezők, gyűjtemények, szol
gáltatások, finanszírozás, szervezeti felépítés. A 
témák alaposan ki vannak fejtve, ahol indokolt, 
konkrét törvényszövegek is bemutatásra kerül
nek példaként. A harmadik részben található füg
gelékek tartalmazzák a nemzeti könyvtári felada
tok és a nemzeti könyvtári törvény elemeinek 
részletes felsorolását.

Az első rész további négy fejezetre tagolható. 
Első fejezete az irányelvekben előforduló fogal
mak terminológiai kérdéseit tisztázza, és ismerte
ti a tanulmány összeállításában alkalmazott mód
szertant.

Második fejezete a nemzeti könyvtári igénye
ket és feladatokat összegzi körültekintően. Emel
lett kitér a fejlődő országokban megvalósítandó 
nemzeti könyvtári feladatokra és a felmerülő in
formációs igényekre.

Harmadik fejezete áttekintést ad a nemzeti 
könyvtár és a nemzeti könyvtári szolgáltatások 
politikai, közigazgatási,jogi (kötelespéldány-szoi- 
gáltatás, szerzői jog kérdése) és technológiai kör
nyezetéről. Ezenkívül azt is vizsgálja, hogy az in
formációs eszközök milyen új problémákat vet
nek fel a nemzeti könyvtárak működésében; a 
társadalom milyen új elvárásokat és követelmé
nyeket támaszt a nemzeti könyvtár feladataival 
szemben. Rávilágít arra is, hogy szoros kapcso
latban áll egymással a törvényhozás, a nemzeti 
könyvtár és az információpolitika.

Negyedik fejezete a törvény kezdeti megfo
galmazásától a megvalósításáig tartó hosszadal
mas folyamat jelentősebb lépéseit mutatja be. A 
témával elmélyültebben foglalkozni kívánó olva
só számára további eligazítást kínál a tanulmány 
végén található bibliográfia.

Mivel Magyarországon is napirenden van egy 
új könyvtári törvény megfogalmazása, ezért csak 
ajánlani tudom ezt a rendkívül gazdag segéd
anyagot azok számára, akik tájékozódni szeret
nének a nemzeti könyvtári törvényhozással kap
csolatos problémákról és kérdésekről.
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