
munka során a programban, illetve az egyes 
könyvtárak munkájában észleltek.

Válogatás a 
Könyvtártudományi 

Szakkönyvtár áj 
beszorzásaiból

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; 
Konverzió; Nemzeti könyvtár; Régi és ritka köny
vek; Németország

Altbestandserschliessung in wissenschaftli
chen Bibliotheken : Ein Förderungsprogramm der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft / Hrsg, von 
Klaus Haller, Ekkehard Henschke und Reinhard 
Rutz. - Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 
1995. -101 p. ; 21 cm. - (dbi-materialien ; 143.). -  
ISBN 3- 87068- 943-9

Raktári jelzet: 2-9927

A Deutsche Forschungsgemeinschaft által 
szervezett program tárgya: a német könyvtárak
ban található, 1501-1850 között megjelent mono
gráfiákra vonatkozó katalógustételeknek egy
mással kompatibilis formában való konvertálása 
és országos központi gépi katalógusban való 
egyesítése. A kiadvány ismerteti a program cél
kitűzéseinek és módszereinek fokozatos tisztá
zódását; közli 11 könyvtár beszámolóját az eddig 
végzett munkáról; áttekinti a konverzióval kap
csolatos műszaki, személyi és munkaszervezési 
kérdéseket; ismerteti az egyes regionális rend
szereken belül az idegen adatok bedolgozásának 
problémáit és a személynevek egységesített 
jegyzékének kidolgozását; végül rámutat azokra 
a problémákra és hiányosságokra, amelyeket a

Könyvművészet; Könyvtártörténet -nemzeti; Mű
emlékkönyvtár; Olaszország, Napoli

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III Na
poli / [a cura di Fiorella Romano], - Firenze : Nar- 
dini, 1993. - 254 p. : ill.; 31 cm. - (Le grandi biblio- 
teche d’ltalia). - ISBN 88-404-1017-1

Raktári jelzet: 4-10070

A nápolyi Nemzeti Könyvtár alapja a nápolyi 
Bourbonok könyvtára, amelybe még a 18. század 
elején beolvadt a 15. század végén létesült (ró
mai, majd pármai) Farnese-könyvtár is. -  A dí
szes kiállítású album a könyvtár történetének és 
jelenlegi épületének rövid ismertetése után 158 
táblán mutatja be állományának különleges kin
cseit: a legritkább és legdíszesebb kódexeket 
(kezdve egy herculanumi papirusszal), könyvek 
kötését és illusztrációit, térképeket, metszeteket 
stb.

Hatékonyság; Részvétel vezetésben; Vezetés 
BROPHY, Peter-COULLING, Kate

Quality management for information and li
brary managers / Peter Brophy and Kate Coull- 
ing. - Aldershot: Aslib Gower, cop. 1996. - IX, 196 
p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 183-194. - ISBN 0-566- 
07725-6

Raktári jelzet: 3-11936

A könyv a minőségirányítási rendszer alkal
mazását vizsgálja a könyvtárak és a velük rokon 
információszolgáltató intézmények szempontjá
ból. Az első rész bemutatja a módszer „gurujait”, 
a nemzetközi minőségbiztosítás szabványait, há
rom fontos minőségtanúsítványt nyújtó szervezet 
kritériumait, a közigazgatási szervek hozzáállá
sát a kérdéshez és a teljeskörű minőségirányítási 
rendszer alapelveit. A második rész kifejezetten a 
könyvtárak, az információszolgáltatók, valamint a 
minőség kapcsolatát vizsgálja. Végigkövethetjük 
a minőségirányítási rendszer bevezetését az el
méleti kérdésektől a gyakorlati megvalósításig. A 
kötet végén tizenkét oldalas bibliográfiát találha
tunk, főként könyvtártudományi folyóiratok idevo
natkozó cikkeiből.
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Gazdálkodás -könyvtárban; Gazdaságosság
-könyvtárban
DAUBERT, Madeline J.

Financial management for small and medi
um-sized libraries / Madeline J. Daubert. - Chica
go ; London : American Library Association, 
1993. - VII, 185 p. ; 26 cm. - Bibliogr. a fejezetek 
végén. - ISBN 0-8389-0618-4

Raktári jelzet: 3-11913

A gyakran emlegetett, fokozódó gazdasági 
nehézségek a könyvtárakat arra kényszerítik, 
hogy munkájuk során egyre inkább érvényesít
sék a pénzügyi szemléletet. Azokban a könyvtá
rakban, ahol a vezetés hajlandó és képes bizo
nyítani gazdasági kérdésekhez való hozzáérté
sét, nagyobb esély van arra, hogy az anyaszer
vezet jobban respektálja a könyvtár működését 
és teljesítményeit. Ehhez nyújt segítséget a 
könyv. Ízelítőül néhány fejezetcím: könyvelési 
alapismeretek, a könyvtári költségek analízise, 
hosszútávú tervek és a költségvetés, bevételek 
és támogatási források, a könyvtári működés 
kontrollja, beszámolás és értékelés.

Közművelődési könyvtár; Marketing; Nagy-Bri- 
tannia
KINNELL, Margaret - MACDOUGALL, Jennifer 

Meeting the marketing challenge : Strategies 
for public libraries and leisure services / Margaret 
Kinnell and Jennifer MacDougall. - London ; Los 
Angeles : Taylor Graham, cop. 1994. -163 p. ; 23 
cm. - Bibliogr.: p. 161-163. és a fejezetek végén. - 
ISBN 0 947568 61 1

Raktári jelzet: 3-11923

Közművelődési könyvtárak vezetőinek, vala
mint szabadidő központokban dolgozóknak ad 
segítséget a kötet konkrét marketing problémák 
kezeléséhez. A tíz fejezet fele a marketing elmé
leti tudnivalóival (szerepe, stratégiája, tervezése, 
szolgáltatások, marketing mix) foglalkozik, a töb
bi pedig a gyakorlati megvalósításhoz szükséges 
szempontokat mutatja be. A téma válogatott bib
liográfiája, valamint a könyvtárvezetők, szabadi
dő központ vezetők marketing-munkájával kap
csolatos kérdőív található a függelékben.

Állomány; Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtártu
dományi szakkönyvtár; Központi szolgáltatások; 
Nemzeti könyvtár; Lengyelország, Varsó 
KLOSSOWSKI, Andrzej

Die Nationalbibliothek in Warschau : Ihre 
Sammlungen und Tätigkeit / Andrzej Klossowski. - 
Warszawa : Bibliotéka Narodowa, 1994. -214  p. : 
ill. ; 22 cm. - Bibliogr.: p. 203-207. - ISBN 83- 
7009-088-5

Raktári jelzet: 3-11909

Krónikaszerű áttekintést ad a nemzeti könyv
tár irányába mutató kezdeményezésektől (1747- 
től kezdve), 1928. évi tényleges megalapításának 
közvetlen előzményeiről, háborús sorsáról, újjá
éledéséről. Részletesen ismerteti a gyűjtemény 
egyes részeit (képeken mutatva be a legérdeke
sebb darabokat), a katalógusrendszert, az állo
mány használatának módját, a nemzeti bibliográ
fiai központ tevékenységét. A kisebb fejezetek 
tárgya: a könyvtár tájékoztató munkája; kutató
munkája; szervező és módszertani tevékenysége 
az országos könyvtári rendszerben; könyv- és 
könyvtártudományi szakkönyvtára; a külföldi Po- 
lonica; a „nemzeti könyvtári állomány” (a kul
turális örökség) számbavétele és fejlesztése, 
más könyvtárakkal munkamegosztásban; biblio
filja; a könyvtár munkatársai, épülete; könyvtárra 
vonatkozó törvényes rendelkezések; szervezeti 
felépítése; kiadványai.

Gyűjteményes kiadvány -könyvtártudományi (for
ma); Nemzeti könyvtár; Nemzetközi helyzetkép 

National libraries / ed. by Maurice B. Line and 
Joyce Line ; [publ.j Aslib. - London : Aslib, [1979]-. 
-24  cm

3., A selection of articles on national libraries, 
1986-1994. -1995. -V II, 303 p. - (Aslib reader se
ries ; 10.). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 0 
85142 3426 [!]

Raktári jelzet: 3-11871

Harmadszor jelenik meg az Aslib összeállítá
sa a nemzetközi könyvtárakról szóló cikkekből. A 
mostani válogatásba az 1986 és 1994 között 
publikált írások kerültek. Három tematikus cso
portot állítottak fel. Az elsőben az általánosnak 
nevezhető témák kerültek, pl. a nemzeti könyvtá
rak történetéről, funkcióiról, a második csoport
ban a speciálisan nemzeti könyvtári problémákról 
esik szó, bár meglehetősen vegyes a témák köre
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(stratégiai tervezés, kereskedelmi és egyéb ér
téknövelő tevékenységek a nemzeti könyvtárak
ban, a bibliográfiai rekordok terjesztésével kap
csolatos feladatok, állományalakítási kérdések, 
tárolókönyvtári problémák stb.) A harmadik nagy 
csoportba területi, földrajzi elhelyezkedésük sze
rint kerültek a nemzeti könyvtárakról szóló írások. 
Olvasható tanulmány Kína, Japán, Kolumbia, Len
gyelország stb. nemzeti könyvtárairól, a spanyol 
és katalán nemzeti könyvtárról stb. A tanulmá
nyok nyelve többnyire angol, ritkábban francia.

Könyvművészet; Könyvtártörténet -nemzeti; Mű
emlékkönyvtár; Olaszország, Roma 
PIETRANGELI, Carlo

La biblioteca Casanatense / ideazione e pre- 
sentazione di Carlo Pietrangeli ; [a cura di Angela 
Adriana Cavarra]. - Firenze : Nardini, cop. 1993. - 
331 p .: ill.; 31 cm. - (Le grandi biblioteche d’ltalia)

Raktári jelzet: 4-10071

Casanate bíboros 1698-ban végrendeletileg 
tekintélyes összeget hagyott nyilvános könyvtár 
létesítésére. Az 1701-ben megnyílt Casanatense 
egyházi könyvtárként működött az 1871. évi sze
kularizációig. Történetének és helyiségeinek rö
vid ismertetése után a díszes kiállítású album kü
lön fejezetekben mutatja be a gyűjtemény egyes 
részeit, rövid bevezetőkkel és bő illusztrációval. A 
6000 kéziratból válogató 87 tábla a miniatúrákon 
kívül a szövegoldalak, az íráskép bemutatását is 
szolgálja. A régi és ritka könyveket (közülük 2043 
az ősnyomtatvány) 24, a zeneműtárat (egy 14. 
századi psalteriumtól egy Paganini-hegedűver- 
seny kottájáig) 9, a metszeteket (Dürertől kezd
ve) és egyéb képzőművészeti alkotásokat 14 táb
la szemlélteti. Külön fejezeteket (és illusztráció
kat) szentel a mű a barokk színháztörténeti gyűj
temény díszletrajzainak, a tudományos eszkö
zök, műszerek gyűjteményének, a tudománytör
téneti könyvgyűjteménynek (Avienus, Kepler, Ve- 
salius stb.), a régi kötéseknek, a muzeális folyó
iratoknak, a rendeletek, kiáltványok tárának.

Felmérés (forma); Könyvtárkép; Könyvtárosi hi
vatás
PRINS, Hans - GIER, Wilco de

The image of the library and information pro
fession : How we see ourselves: an investigation 
: A report of an empirical study undertaken on be

half of I FLA’s Round Table for the Management of 
Library Associations / by Hans Prins and Wilco de 
Gier with the assistance of Russell Bowden ; 
[publ. by] International Federation of Library As
sociations and Institutions. - München [etc.] : 
Saur, 1995. - 86 p. ; 21 cm. - (IFLA publications, 
ISSN 0344-6891 ; 71.). - ISBN 3-598-21798-6

Raktári jelzet: 2-9909

Régi problémája hivatásunknak, hogy a tár
sadalomban a könyvtárosokról kialakult kép nem 
túlságosan kedvező. Az értelmiségi foglalkozási 
ranglistán az alsó fokok egyikén helyen áll a 
könyvtáros. Az alacsony társadalmi presztízs kö
vetkeztében a könyvtárosok önértékelési zava
rokkal küszködnek. A helyzet kezeléséhez a ki
váltó okokat kell megismerni. Ennek érdekében a 
szerzők kérdőíves vizsgálatot végeztek. A világ 
90 országába 152 könyvtárosegyesülethez küld
ték el a kérdéseiket. A könyvben a vizsgálat elő
készítéséről, módszertani kérdésekről, s az ada
tok elemzéséről olvashatunk.

Könyvkiadás története; Nyomdászattörténet 
-nemzeti; Olaszország 
SANTORO, Marco

Storia del libro italiano : Libro e societa in Ita
lia dal quattrocento al novecento / Marco Santo
ro. - Milano : Editrice Bibliografica, cop. 1994. - 
VIII, 446 p. ; 21 cm. - (Bibliográfia e bibliotecono- 
mia ; 47.). - ISBN 88-7075-376-X

Raktári jelzet: 2-9901

Hat nagy korszakra osztja az olasz könyvter
més, könyvkiadás történetét. Mindegyik időszak 
bemutatását négy részre tagolja: 1. a politikai
gazdasági körülmények, 2. a kulturális intézmé
nyek, központok, csoportosulások, 3. a kor irodal
mának fő törekvése, jelszava, 4. a könyvkiadás 
az egyes (a politikai széttagoltság miatt nem egy
formán fejlődő) regionális központokban (Róma, 
Milano, Bologna, Nápoly stb., a régebbi korsza
kokban Velence, Firenze is).

Könyvtárépület; Minerva -könyvtári -nemzetközi; 
Műemlékkönyvtár; Ausztria; Németország; Svájc 
SEIDEL, Stefanie

Bibliotheken : die schönsten Räume : die 
wertvollsten Sammlugen : Deutschland, Öster
reich, Schweiz / Stefanie Seidel. - [München] :
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Callwey, [1995], -191 p. ; 24 cm. - (Das Reisele
xikon). -ISBN 3-7667-1156-3

Raktári jelzet: 3-11905

A három országnak összesen 128, idegenfor
galmi látványosságszámba menő könyvtáráról 
ad képet. Áttekinti a muzeális értékű gyűjtemé
nyek történetét, jelzi jelenlegi nagyságukat, felso
rolja legértékesebb ciméliumaikat. Leírja a művé
szettörténeti jelentőségű könyvtárépületeket, il
letve termeket, jelzi a nyitvatartási időt, a vezeté
sek, illetve a kutatás lehetőségét. Részletesen 
leírja a modern könyvtárépítkezés kiemelkedő 
példáit is. Mindezt számos illusztrációval, illetve 
színes táblával szemlélteti.

Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; 
Szakkönyvtár

Special librarianship as a career: An SLA in
formation kit / [publ. by] Special Libraries Asso
ciation. - Washington : SLA, cop. 1995. -V, 105 p. 
28 cm. - Bibliogr.: p. 104-105. - ISBN 0-87111- 
440-2

Raktári jelzet: 4-10069

A füzet az amerikai szakkönyvtárosok szá
mára tartalmaz fontos faktografikus adatokat és 
ténybeli ismereteket: a szakkönyvtárak egyesüle
tének állásajánlatait, a szakkönyvtárosok tovább
képzésével, szakmai tájékozottságukkal kapcso
latos tudnivalókat, a munkájuk ellátásához nélkü
lözhetetlen fontosabb intézmények, szervezetek 
címeit, telefonszámait. Az adattári rész után 12 
máshol már megjelent tanulmányt adnak közre a 
szakkönyvtári munkáról, a szakkönyvtárak veze
tőinek feladatairól, a szakmai továbbképzés sze
repéről. A témához kapcsolódó könyvek, videó
kazetták jegyzéke egészíti ki az összeállítást.

Gazdálkodás -könyvtárban; Térítéses szolgál
tatás; Vezetés 
St. CLAIR, Guy

Entrepreneurial librarianship : The key to ef
fective information services management / Guy 
St Clair. - London [etc.] : Bowker Saur, cop. 1996. 
-XXIV, 182 p. ; 24 cm. - (Information services ma
nagement). - Bibliogr.: p. 170-177. - ISBN 1- 
85739-014-8

Raktári jelzet: 3-11921

A könyvtárosság paradigmái vátozóban van
nak. A könyvtári vezetésben egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak az üzleti vállalkozások kulcski
fejezései: a felelősség, a teljesítmény, az ellenőr
zés, a kockázatvállalás, a teammunka stb. A 
szerző összehasonlítja az üzleti vállalkozások és 
a könyvtári és információs szolgáltatások jelleg
zetességeit, és ennek alapján gyakorlati módsze
reket ír le a vállalkozói szemléletet elsajátítani 
kívánó könyvtári és információszolgáltató szak
emberek számára. A fejezetek végén megtalál
ható a felhasznált irodalom, a könyv végén pedig 
egy nyolcoldalas válogatott bibliográfia, valamint 
név- és tárgymutató.

Általános tudományos könyvtár; Információke
reső nyelv; Könyvtárépület; Könyvtártudomány 
története; Osztályozás története 
STEIERWALD, Ulrike

Wissen und System : Zu Gottfried Wilhelm 
Leibniz’ Theorie einer Universalbibliothek / Ulrike 
Steierwald. - Köln : Greven, cop. 1995. -134  p. ; 
21 cm. - (Kölner Arbeiten zum Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen, ISSN 0721-7587 ; 22.). - 
Bibliogr.: p. 117-134. - ISBN 3-7743-0576-5

Raktári jelzet: 2-9905

Ez elsősorban filozófia- és tudománytörténeti 
tanulmány. A szerző a 17-18. század fordulójá
nak szellemtörténeti összefüggéseibe helyezi 
Leibniz tudományrendszerezési és osztályozási 
elképzelését. Azt vizsgálja, mi volt a tudomány 
képe önmagáról, milyen rendszerben látta ez a 
kor a tudományt, milyen jelrendszereket alkalma
zott (beleértve az írás jellegét is), milyen volt a 
barokk térfelfogás és hogyan érvényesült a wol- 
fenbütteli Rotundában, milyen volt a könyvpiac az 
abszolutizmus korában (ami Leibnizet az állami
lag szervezett tudományos tevékenység gondo
latához vezette), hogyan erősödött fokozatosan 
az enciklopédizmus gondolata. Leibniz elgondo
lásainak értelmezéséhez a modern rendszerel
méletet is segítségül hívja.

Adatbázis; Inform ációipar; Számítógép-hálózat;
Tájékoztatási politika; Tájékoztatásügy; Magyar- 
ország
STOCK, Wolfgang G.

Ungarns Informationswirtschaft : Eine Monu
mentaufnahme im Herbst 1993 : Untersuchung
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im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
/ Wolfgang G. Stock. - München : ifo Institut für 
Wirtschaftsforschung, 1994. -X I, 115 p .; 21 cm. - 
(ifo Studien zur Oostforschung, ISSN 0938-6955 ; 
15.). - Bibliogr.: p. 88-106. - ISBN 3-88512-207-3

Raktári jelzet: 2-9903

Felvázolja az információgazdaság és tájékoz
tatási politika átalakulását (és kialakulatlanságát) 
az erősen állami jellegű információiparról az in
formációs magángazdaságra való áttérés kap
csán. Konkrét vizsgálatainak tárgya: a távközlési 
infrastruktúra; az információs szakemberek kép
zése; a Magyarországra vonatkozó adatanyag 
méretei a nemzetközi tájékoztató szolgáltatások
ban és a hazai adatbázisokban; a külföldi adatbá
zisok használata; a fejlődést gátló nehézségek 
(pl. a hardver- és szoftverfejlesztés koordinálat
lansága).

Eseménytár -könyvtárügyi (forma); Könyvtártör
ténet -nemzeti; Könyvtártudomány története; 
Könyvtárügy története; India 
TAHER, Mohamed - DAVIS, Donald Gordon (Jr.)

Librarianship and library science in India : an 
outline of historical perspectives / Mohamed Ta- 
her... and Donald Gordon Davis, Jr.... - New Del
hi : Concept Publishing, 1994. - 240 p. ; 22 cm. - 
(Concepts in communication informatics and 
librarianship ; 60). - Bibliogr.: p. 195-216. - ISBN 
81-7022-524-8

Raktári jelzet: 3-11914

A nyelvi, területi és a történeti források elér
hetőségében lévő megosztottság miatt, átfogó in
diai könyvtártörténet eddig nem készült. Ezért 
hiánypótló a jelen kötet, melyben a szerzők az ősi 
India (i.e. 3000-1206) időszakától kezdve, a kö
zépkor (1206-1757), a gyarmati megszállás 
(1757-1947), a függetlenné vált India napjainkig 
tartó könyvtárügyi tudnivalóit foglalják össze. A 
kötet függeléke a fontos könyvtárügyi események

válogatott kronológiáját, s az indiai könyvtárügy
ben fontos szerepet betöltött vagy az indiai 
könyvtárügy valamilyen területével foglalkozó 
külföldi tanácsadók, kutatók jegyzékét, munkás
ságuk rövid leírását tartalmazza.

Könyvtárügy; Német Szövetségi Köztársaság 
THUN, Hans-Peter

Eine Einführung in das Bibliothekswesen der 
Bundesrepublik Deutschland / Hans-Peter Thun. 
- Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1995. - 
47 p. ; 21 cm. - ISBN 3-87068-486-0

Raktári jelzet: 2-9902

Külföldieknek szánt rövid áttekintés arról, 
amit könyvtár"ügy"-nek csak viszonylag lehet ne
vezni, mert az ország föderatív közigazgatási fel
építése miatt csak kényszerű áthidaló intézkedé
sekkel lehet a könyvtári munka elvi és szervezeti 
egységét megközelíteni. -  Tárgykörei: 1. Az or
szág politikai struktúrája. -  2. A könyvtár- és tájé
koztatásügy központi (szövetségi) programjai; a 
közművelődési könyvtárak; a tudományos könyv
tárak (szak-, regionális, egyetemi és főiskolai 
könyvtárak, a két nemzeti könyvtár, a két berlini 
és a bajor állami könyvtár, a központi szakkönyv
tárak). -  3. A koordinációt, együttműködést szol
gáló intézmények: a kultuszminiszter-konferen
cia; a Deutsches Bibliotheksinstitut; a közművelő
dési könyvtárügyben a tartományi szakmai köz
pontok, az együttműködéses „lektorálás” (állo
mánygyarapítási tanácsadás), a Könyvtárellátó; 
a tudományos könyvtárügyben a Deutsche For
schungsgemeinschaft, a speciális gyűjtőkörök 
rendszere, a könyvtárközi kölcsönzés és közpon
ti katalógusok; az OSI program és a (dokumen
tum- és adatszolgáltatást gyorsító) SUBITO prog
ram. -  4. Betűrendes katalogizálási és tárgyszó
katalogizálási szabályzat; az osztályozási rend
szerek tarkasága. -  5. Könyvtáregyesületek, 
könyvtárszövetségek.
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Nadrágszíj meghúzás a British Library-ben: 
Kutatási-Fejlesztési Igazgatóság helyett Kutatási és Innovációs Központ

A British Library Kutatási-Fejlesztési Igazgatósága (Research and Development Department, BLRDD) két 
évtizeden át szolgálta a könyvtár- és tájékoztatástudományi kutatómunka fejlődését, eredményeinek a 

gyakorlatban való hasznosítását. Az angol könyvtárügyben működő számos egyéni kutatónak és (pl. 
egyetemi tanszék mellett szervezett) kutatócsoportnak a munkájára támaszkodott: kijelölte a fejlődés 

szempontjából legfontosabb kutatási területeket, témaköröket, elbírálta a kutatóktól beérkező 
munkaterveket és biztosította az anyagi eszközöket a megfelelőnek ígérkező kutatások (vizsgálatok, 

felmérések) végrehajtásához. Lényegében tehát a szakterületünkön folyó kutatásokra fordított áliami 
támogatás elosztásával foglalkozott; más intézmények is fejtettek ki ilyen tevékenységet, de a BLRDD volt 
a legjelentősebb szponzor, az 1995/96. évben 1,6 millió fontos meghaladó összeg állott rendelkezésére.

A kutatási eredmények hasznosítása érdekében publikálta a kutatási jelentések egy részét, segítette a más 
forrásból kiadottak terjesztését, s a kiadatlan jelentéseket is hozzáférhetővé tette (ezekről mikromásolatot 

lehetett vásárolni vagy kölcsönözni a BL Dokumentumszolgáltató Központjától).
A 90-es évek végére azonban Nagy-Britanniában is csökkent a kultúra állami támogatása; megnyirbálták a 

British Library költségvetését is, holott annak épp most kell gondoskodnia új épületének teljes 
befejezéséről, üzembehelyezéséről. A kényszerű takarékossági intézkedések keretében a BLRDD-t is 

karcsúsítani kellett. Az átszervezés során új nevet is kapott ez a részleg: Kutatási és Innovációs Központ
(Researh and Innovation Centre, BLRIC).

Az új név némi funkcióváltozásra is utal. Egyrészt a "fejlesztés” helyett a minőségi változást, az újítást állítja 
előtérbe, másrészt a "központ” kifejezéssel hangsúlyozza -  nem a fokozott centralizálást, mint eiső 

pillantásra gondolnánk, hanem épp az ellentétét: a RIC a könyvtárügyi feladatokkal, kutatási témákkal 
kapcsolatos országos vélemény- és tapasztalatcsere központja, a helyi kezdeményezések közvetítője kíván lenni. 

Feladata lényegében változatlan: finanszírozza a kutatócsoportok és az egyéni kutatók valóban országos 
érdekű elgondolásainak a kidolgozását. Ezt az előző évihez képest 12,5%-kal csökkentett keretből 

támogatja. A szükségleteknek megfelelő összeggel szponzorálja az egyes munkaterveket; az átlagos 
támogatás kb. évi 30 000 font, amely fedezi egy kutató egy évi egyéni szükségleteit, valamint az esetleges 
dologi kiadásokat, a segédszemélyzet dotációját. A költségesebb programokkal jelentkező kutatóknak azt 

ajánlja, keressenek társ-szponzort; ebben is igyekszik segíteni őket.
Le kell viszont mondania a kutatási jelentések házilagos kiadásáról. Továbbra is segíti a kutatókat abban, 

hogy más publikációs lehetőséget találjanak, s továbbra is hozzáférhetővé teszi a publikálatlan
beszámolókat.

Feladatait az eddiginél lényegesen kisebb létszámmal látja el a RIC. Az érdemi munkát a „kutatáselemző” 
csoport végzi, ennek 8 tagja lesz. Ezek egy-egy kutatási területre s amellett egy-egy könyvtártípusra 

szakosodva osztják meg egymás között a munkát.
A következő évre kijelölt fő kutatási irányok: a) a digitális könyvtár (beleértve a hálózatszervezést, valamint 

az elektronizálással kapcsolatos gazdasági és jogi kérdéseket), b) információkeresés (új, hatékony 
rendszerek, különös tekintettel a képanyag keresésére), c) munkaszervezés (pl. teljesítménymutatók 

kidolgozása, a költségvetés csökkentésével számoló távlati tervezés, bevételszerzési lehetőségek), d) a 
könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások jelentősége és pénzbeli értéke, e) együttműködés (regionálisan, 

illetve az egyes könyvtárípusok, azok hálózatai között), f) állományvédelem (különös tekintettel a 
dokumentumok elektronikus archiválására és új megőrzési eljárások kidolgozására), 

g) információszolgáltatók és -használók (az „információs lánc” szemei a kiadótól, illetve 
adatbázis-előállítótól a véghasználóig). E témakörökön kívül álló terveket továbbra is be lehet nyújtani a 

Központhoz, de ezek az eddiginél kevésbé számíthatnak támogatásra.
Az eddiginél nagyobb mértékben fogja viszont támogatni a RIC a brit kutatók bekapcsolódását a 

nemzetközi kutatómunkába, konferenciákon való részvételük, tanulmányutaik költségeinek fedezésével.
(Research and innovation Centre Research Bulletin, 14. sz. 1996 nyár)
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