
Külföldi folyóirat-figyelő

folyóiratra. A DIALOG folyóiratokra vonatkozó 
tárgyi kategóriái alapján a szerzők kiválasztották 
a tanulmányban szereplő könyvtártudományi fo
lyóiratoknak azokat a hivatkozott cikkeit, ame
lyek nem könyvtári témájúak voltak. Bár a más 
tudományterületekről származó hivatkozások 
száma magasabb, mint ahogy ezt a korábbi 
vizsgálatok jelezték, a más társadalomtudomá
nyi ágakkal való összehasonlítás alapján el
mondható, hogy a könyvtártudomány nem ren
delkezik olyan szintű hivatkozottsággal, mint a 
fejlettebb tudományterületek.

(Autoref.)

KÖNYVTÁR- 
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzetközi könyvtárügy

96/337
STOCK, Wolfgang G.: Die Informationspolitik der 
Europäischen Union = ABI-Tech. 16.Jg. 1996.
2.no. 111-132.p. Bibliogr. 44 tétel.

Res. angol nyelven

Az Európai Unió tájékoztatási politikája

Információs társadalom; Nemzetközi szervezet; 
Tájékoztatási politika

A cikk az Európai Unió könyvtárpolitikáját 
elemzi az 1992-es egyezmény óta. Röviden is
merteti az előzetes programokat: az Impact 1 -et, 
az információpiaci projektet (Information Market 
Observatory) és az Impact 2-t. Az Európai Kö
zösség Bizottságának 1993-as nyilatkozata 
(„White Paper”) az európai tájékoztatási politika 
új szakaszát jelentette: kimondta, hogy e politika

középpontjába az információs társadalom meg
teremtését kell állítani. Ezt követte a Bange- 
mann munkacsoport jelentése és a Bizottság té
zisei az információs társadalomról, a Negyedik 
Kutatási és Technológiai Fejlesztési Keretprog
ram (Fourth Framework Programme of Research 
and Technological Development) a távközlés 
liberalizálásáról szóló program („Green Papers”), 
a könyvtári program, az információkezelési (in
formation engineering) program, a legfejlettebb 
hét ország (G7 countries) konferenciája az infor
mációs társadalomról, és az Info2000 program. 
Milyen hatással van az új európai politika a 
könyvtárakra, levéltárakra és tájékoztatási köz
pontokra? A cikk e kérdést vizsgálva az univer
zális szolgáltatások és a könyvtárak magánosí
tásának kérdéseit tárgyalja.

(Autoref.)

Nemzeti könyvtárügy

96/338
VITIELLO, Giuseppe: Splendori e miserie déllé 
statistiche bibliotecarie = Boll.AIB. 35.vol. 1995. 
4.no.. 465-480.p. Bibliogr. 30 tétel.

Rés. angol nyelven

Tündöklés és nyomorúság a könyvtári sta
tisztikában

Állománygyarapítás; Gazdálkodás -könyvtárban; 
Hatékonyság; Munkaszervezés; Nemzetközi 
helyzetkép; Statisztika

Nemrég jelent meg P. Ramsdale makro- 
statisztikai elemzése az európai könyvtárgazda
ságról, 1986 (illetve 1981) és 1990 közötti ada
tok alapján. Eszerint a tizenkettek Európájában 
95880 könyvtár 6 637 ezer ECU-t költött (ennek 
58%-át személyzetre). A könyvtárak költségve
tése a GDP 0,15%-át tette ki, ami lakosonként 
közel húsz ECU-t jelent. (Az előző öt év adatai: 
88461 könyvtár, 6036000, illetve 17,85 ECU.) A 
személyzet létszáma 231600-ról 237200-ra 
emelkedett, ami alig fél százalékos növekedés 
évente. Az 1 milliárd 435 millió könyv 202 mil
lióval több, mint az előző öt évben. Ez 4,1 köte
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tét jelent fejenként, míg a használat mértéke la
kosonként 8,2 kötet. Az EFTA tagországok 
1515440 ECU-t (az előző öt évben 1419310-et) 
költöttek könyvtáraikra, melyek száma 2,6%-kal 
csökkent. A könyvtárosok száma ugyanakkor 
(az iskolai könyvtárosok jelentős, évi 3%-os 
létszámcsökkenésétől eltekintve) állandónak 
mondható. Az egy lakosra jutó 9,8 kötet évi 
1,3%-kal növekszik, s a tagországok GDP-jük 
0,23%-át költik könyvtárügyükre.

A nemzeti könyvtárak stratégiai fontosságát 
jelzi, hogy a 24 nemzeti könyvtár (átlagosan) a 
teljes könyvtári költségek 6,4%-ával részesedik. 
(A nemzeti könyvtári mutatók növekedését -  
valószínűleg -  befolyásolja a jelentős francia és 
brit nemzeti könyvtári beruházás is.) Növekszik 
a felsőoktatási könyvtárak fontossága, ugyanak
kor az iskolaiak minden mutatója folyamatosan 
süllyed (nyilván a születésszám csökkenése, a 
lakosság elöregedése következtében). A könyv
tárak átlagos állománynövekedése 1,9%, míg az 
audiovizuális anyagoké (különösen a közkönyv
tárakban) 3,3%. Főként az északi országokban 
jelentősen, 4,2 illetve 3,6 százalékkal növekszik 
a köz- és felsőoktatási könyvtárak saját szolgál
tatásaikért kapott bevétele, azaz a piaci gondol
kodás kezd tért hódítani.

Az elemzés kiemeli, hogy az információs és 
kommunikációs technológia munkamegtakarí
tást, ugyanakkor mennyiségi és minőségi szol
gáltatás-javulást hoz, ami -  elsősorban a számí
tógépesítés széles terjedésének köszönhetően -  
a személyzet produktivitásának növekedésében 
mutatkozik meg. Ennek eredményeképpen a 
könyvtári költségvetések nem követik (nem kel
lene, hogy kövessék) az állomány vagy az ellá
tandók mennyisége, aránya szerinti statikus mu
tatókat, inkább a tevékenység volumenét vagy 
növekedését figyelő dinamikusak paramétere
ken alapulnak (kell alapulniuk).

A statisztika a könyvtárirányítás fontos eszkö
ze: az adatok rendszeres gyűjtése lehetővé teszi 
a személyzet és a szolgáltatások teljesítményé
nek ellenőrzését, a mutatók elemzése rámutat 
az erős és gyenge pontokra. Mindazonáltal a 
statisztika délibábot is teremthet: ne képzeljük, 
hogy minden könyvtári helyzet leírható számok
kal, és a szükséges intézkedések kizárólag az 
összehasonlító táblázatok alapján meghozhatók.

A könyvtári szervezet (mint minden szervezet 
Scott paradigmatikus elmélete szerint) három 
módon közelíthető meg. Racionálisan a szerve

zet egy eszköz, bizonyos célok elérésére. A 
könyvtár esetében ez kulturális, oktatási, szociá
lis, vagy akár gazdasági is lehet, ami az informá
ciós piacra vezeti az intézményt. A természetes 
(naturális) perspektíva szerint a szervezet min- 
denekfelett kollektíva. Ez a megközelítés inkább 
a szervezet egyéni tagjaira helyezi a hangsúlyt, 
mintsem a lefektetett szabályokra és kötelezett
ségekre. A könyvtár tehát különbözőképpen mo
tivált egyének közössége, így kapcsolataik, a 
kollektíva belső, rejtett és informális működésé
nek tanulmányozása megbízhatóbban mutatja, 
hogy ki-ki milyen módon vesz részt a szervezet 
tevékenységében. A szisztematikus szemlélet a 
szervezetet „szerepek” kombinációjának tekinti, 
amely a környezeti erőforrások transzferé (input 
-  feldolgozás -  output) révén tartja fenn magát. 
A könyvtárt eszerint a környezettel való állandó 
és szoros kölcsönhatás tartja életben. Bár e 
megközelítési módok nem egyszerre alakultak 
ki, együtt élnek, hol átfedve, hol kiegészítve egy
mást, hol pedig szemben állva. Ha szervezeti 
változást tervezünk, tudnunk kell, hogy a ku
tatások, amelyekre alapozunk, melyik elméleti 
modell szerint vizsgálódtak.

(Mohor Jenő)

96/339
ARZBACH, Petra: Das Bibliothekswesen in Ar
gentinien = Bibliotheksdienst. 30.Jg. 1996. 6.no. 
1046-1063.p. Bibliogr.

Argentína könyvtárügye

Könyvkereskedelem; Könyvtárügy; Tájékoztatási 
rendszer

Népkönyvtárak
A közkönyvtárak legnépesebb táborát a nép

könyvtárak (bibliotecas populäres) alkotják. Ezek 
olyan nyilvános és közcélt szolgáló intézmé
nyek, amelyeket valamely „szabad fenntartó” 
működtet állami támogatással kiegészítve. A 19. 
század végétől vannak jelen Argentínában.

Tervszerű fejlesztésük érdekében az oktatási 
minisztérium és az állami kulturális titkárság 
1986-ban protektorátust hozott létre (CONABIP, 
a Népkönyvtárak nemzeti protektorátusa), ennek 
7 tagú grémiuma határozza meg a fenntartási 
támogatás kiutalásának feltételeit. (Az állomány
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nagysága, kölcsönzések száma, a személyzet 
létszáma, a könyvtár technikai felszereltsége.) A 
CONABIP szervezi a népkönyvtárosok országos 
találkozóját, (1994-ben 1400 könyvtár képvisele
tében mintegy 500 küldött találkozott.) A CONA- 
BlP-pal párhuzamusan működő szervezet az Ar
gentin Népkönyvtárosok Konföderációja, amely 
a provinciák képviselőiből tevődik össze. (Jelen
leg a 23 provincia közül 19-ben működik ilyen 
szervezet.)

Városi közkönyvtárak
Ez a könyvtártípus csak Buenos Airesben 

található. (Argentina 33 miliő lakosából 12 miliő 
Buenos Airesben, illetve annak konglomerátu
mában lakik.) A 23 városi könyvtárat és a 3 bibli- 
obuszt a városi kulturális bizottság alá rendelt 
Könyvtári Igazgatóság irányítja szakmai, szerve
zeti és gazdasági kérdésekben. A városi köz
könyvtárakat elsősorban a tanulók és a fiatalok 
látogatják.

Egyetemi könyvtárak
Argentínában éles választóvonal húzódik az 

állami és a magánegyetemek között. A magán- 
egyetemek száma magasabb és ellátottságuk 
jobb, mint az államiaké. Ez a különbség az 
egyetemi könyvtárak helyzetében is tükröződik.

Az állami egyetemek könyvtárai szövetséget 
hoztak létre, amelynek célja az egységes számí
tógépes rendszer bevezetése, összehangolt ál
lománygyarapítási politika kialakítása és a 
kiadványcsere. A magánegyetemek könyvtárai 
között nincs ilyen szervezett együttműködés, de 
többségükben a munkafolyamatokat már számí
tógép segítségével végzik.

Iskolai könyvtárak
Az Amerikai Államok Szervezete (OAS) az 

argentin oktatási minisztériummal együttműköd
ve tervezetet készít az iskolai könyvtárak rend
szerének kiépítésére. Jelenleg nincs Argentíná
ban olyan szervezet, amely ezt a könyvtártípust 
képviselné.

Nemzeti könyvtár
Argentina nemzeti könyvtárát 1810-ben 

alapították, első igazgatója az ország nagy te
kintélyű politikusa, Mariano Moreno volt. Műkö
dését a városháza épületében kezdte, 1901-től 
1994-ig az óváros egyik régi házában működött. 
1971-ben tették le az új könyvtárépület alapkö
vét, jelenleg a hétemeletesre tervezett és a pári
zsi Pompidou Központ mintáját követő épületből 
a föld alatti raktárszintek és 2 föld feletti szint 
használható már.

A földszinten 4 olvasóterem helyezkedik el 
200 olvasóhellyel, valamint a könyvtári feldolgo
zók 100 munkahelye. 1.em.: Nagy kiállítóterem, 
büfé 120 férőhellyel. 2.em.: Igazgatóság, irodák.
3. em. (terv): UNESCO-depo, olvasói terek.
4. em.: Ritkaságok gyűjteménye, 30 kutatóhely.
5. em.: Általános olvasóterem. 6. em.: Olvasóte
rem, tájékoztatás, adatbankok. 7.em.: Technikai 
szolgálat, keresőrendszerek központja.

A könyvtár fenntartója az állami kulturális tit
kárság, igazgatói az írók vagy más jelentős sze
mélyiségek köréből kerültek ki, működési idejük 
átlagosan 3 év volt.

A tervek szerint a jövőben a könyvtár egész 
katalógusát számítógéppel elérhetővé kívánják 
tenni, majd a következő fokozatban az elérhető
séget az egész országra ki fogják terjeszteni. 
Nemzeti bibliográfiát a szó szokott értelmében a 
könyvtár nem ad ki. Az Argentínában kiadott 
könyvekről a könyvkamara lapja tudósít.

A könyvtár használata ingyenes.
Kongresszusi Könyvtár
1859-ben alapították, 1933 óta kötelespél

dányban részesül. Fő gyűjtőköre: szociológia, 
jog, közgazdaság, pedagógia, politika, állomá
nya ca. 1,5 miliő egység. Nyilvános könyvtár, 
minden állampolgár olvasója lehet, napi 24 órán 
át van nyitva. Használata ingyenes.

Információs rendszerek
RENICS (egészségügy, orvostudomány), RE- 

DICSA (társadalomtudományok), SIDINTA (ag
rártudományok), REDNAPLAN (Az argentin in
formációs rendszerek szövetsége).

Könyvtárosképz és
Mintegy 20 különböző egyetemen és főisko

lán folyik könyvtárosképzés. A hallgatók 2 év 
után könyvtártechnikusi, 4 év után könyvtárosi, 5 
év után tudományos könyvtárosi végzettséget 
nyernek. A szakmák hivatalos regiszterében 
nem szerepel a könyvtárosság, hiányzik az álla
mi könyvtárpolitika, a bérek alacsonyak, egyéni 
felemelkedési lehetőségek nincsenek -  minden
nek következtében az argentin könyvtárosok re- 
zignáltan tekintenek a jövőbe.

(Katsányi Sándor)

96/340
TEDD, Lucy A.: An overview of some Estonian 
libraries and their computer systems: a visitor’s 
impressions = Program. 30.vol. 1996. 3.no. 255- 
268.p. Bibliogr. 12 tétel.
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Az észt könyvtárak helyzete, különös tekin
tettel a gépesítésre: egy tanulmányút tapasz
talatai

Akadémiai könyvtár; Egyetemi könyvtár; Könyv
tárügy; Nemzeti könyvtár; Számítógépesítés; 
Támogatás -más országnak; Tanulmányút

A cikk a könyvtárgépesítésről Észtországban 
rendezett workshop, s ezzel kapcsolatban szá
mos könyvtárban tett látogatás tapasztalatai 
alapján készült. Felvázolja az utóbbi években az 
észt könyvtárak előtt álló problémákat és a hely
zet javítása érdekében tett lépéseket. A főként 
észt szakemberek által írt cikkek elemzésével 
betekintést nyújt a legfőbb gondokba (pénzhiány, 
a szakképzett személyzet hiánya, szervezeti 
problémák) és a lehetséges megoldások ke
resésébe (gépi hálózatok kialakítása, forrásmeg
osztás, az információtechnológia használata és 
nemzetközi együttműködés). Bemutatja az utób
bi lépéseket támogató Open Society Regionális 
Könyvtári Programjának szerepét és részletes 
leírást ad a workshop előtt felkeresett néhány 
észt könyvtárról. Az igen változatos könyvtári 
palettát a nemzeti könyvtár csodálatos, új épüle
te gazdagítja, amelyet Kelet-Európa legmoder
nebb és legnagyobb könyvtárépületének tarta
nak.

(Autoref.)

96/341
KE, Du: A brief account of librarianship in China 
= I FLA J. 22.VOI. 1996. 2.no. 83-90.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Rövid beszámoló Kína könyvtárügyéről

Könyvtárügy

A mai értelmezés szerinti „könyvtár” fogalom 
mintegy száz évvel ezelőtt bukkant fel Kínában. 
A császárság kezdeti éveiben már létrejöttek a 
gazdag uralkodói, egyházi és főúri gyűjtemé
nyek, de á hosszan tartó feudális társadalmi vi
szonyok miatt a nyugati országokhoz képest ké
sőn, csak századunk első éveiben születtek meg 
az első közművelődési könyvtárak. 1949-ig a ke

vesebb mint 300 működő könyvtárból 55 volt a 
közművelődési könyvtár, 132 az egyetemi és 17 
a tudományos könyvtár.

A Kínai Kommunista Párt a hetvenes évek
ben kezdett foglalkozni a könyvtárak fejlesztésé
nek kérdéseivel. 1980-ban az országos kong
resszuson ugyancsak téma volt a könyvtárügy 
helyzete. Megfogalmazódott, hogy a lehetősé
gekhez képest fejleszteni kell a könyvtári szol
gáltatásokat, s a különféle könyvtártípusok kiala
kításával létre kell hozni a könyvtári rendszert. 
Az állami irányítás feladata lett a könyvtári tör
vénykezés és a szabványosítás. Az állami támo
gatás mértéke folyamatosan nőtt: az 1980-ban 
juttatott kb. 55 millió jüanról 1994-re 553 millió 
jüanre. Ezalatt a tizenöt év alatt 50%-kal nőtt a 
közművelődési könyvtárak száma, a gyűjtemé
nyük 1,62-szorosára, a személyzetük pedig 2,2- 
szeresére. A közművelődési könyvtárak mellett 
az ország tartományaiban kb. 2890 kulturális 
központban működött még kisebb-nagyobb 
gyűjteménnyel oivasószoba. Az egyetemi könyv
tárak száma nyolcszorosára nőtt, személyzetük 
és állományuk pedig csaknem megduplázódott. 
A tudományos és szakkönyvtárak száma 8000, 
állományuk kb. 30 millió. A szakszervezeti 
könyvtárak adatai 1988-ból: kb. 250 000 könyv
tár és olvasóterem kb. 500 millió kötettel és kb. 
130 ezer könyvtárossal.

Javultak a könyvtárak elhelyezési körülmé
nyei is. A Kínai Nemzeti Könyvtár 1987-ben át
adott új épülete jelenleg a világ egyik legna
gyobb alapterületű (140 ezer m2-es) könyvtára. 
Új közművelődési könyvtárak épültek ország
szerte, s 1994-re 4 millió m2 összterülettel ren
delkeztek.

A pekingi és a vuhani egyetemen kívül sokáig 
máshol nem folyt könyvtárosképzés. Jelenleg az 
országban 50 helyen folyik felsőszintű könyv
tárosképzés. Ebből 9 intézményben MS dip
lomát adnak, 2 helyen doktori fokozat sze
rezhető. Néhány középfokú oktatási intézmény
ben alap- és középfokú könyvtárosképzés kez
dődött.

1979-ben megalakult a Kínai Könyvtártudo
mányi Társaság, s ezt 50-nél több helyi vagy 
szakterületi társaság megalakulása követte. Ki- 
szélesedett a kutatási témák köre: a hagyomá
nyos témák mellett bibliometriával, információke
reséssel, számítástechnikával, összehasonlító 
könyvtártudománnyal is foglalkozni kezdtek. 
1980-ban 926 tudományos mű jelent meg, 1991-
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ben több mint 3000. Az élénk tudományos életet 
a könyvtári szakfolyóiratok magas száma (100- 
féle lap) is jelzi.

A „nyitott ajtó” politikája a nemzetközi kap
csolatok kibővülését eredményezte a könyvtár
ügyben is. Kína 1981-től hivatalosan IFLA-tag 
lett. A kínai könyvtárosok más nemzetközi szer
vezetekhez is csatlakoztak (ISSN Centre, ISO, 
CDNL, CDNLAO stb.), s rendszeresen megje
lennek a fontosabb nemzetközi tanácskozáso
kon is.

1974-ben javaslat készült a kínai jelek elektro
nikus feldolgozására, megismerkedtek az US- 
MARC-kal, s ezzel párhuzamosan megkezdőd
tek a számítógépes fejlesztések. A Kínai Szab
ványügyi és Dokumentációs Hivatal országos 
szabványokat adott közre a dokumentumleírás 
általános szabályairól, a tárgyi indexelés szabá
lyairól stb.

Üzembe helyezték a CHINAPAC-ot, a kínai 
csomagkapcsolt hálózatot, 50 nagyobb kínai 
városban teremtették meg az online használatot 
a külföldi adatbázisokhoz. Elfogadták a kínai 
MARC formátumot (CNMARC), és a kínai közös 
adatcsere formátumot (CCFC).

A könyvtárgépesítés ügye az egségesítés 
felé halad. Ezt segíti elő az ILAS (Integrált 
Könyvtárgépesítési Rendszer) program is, 
amelynek Kína 20 tartományából kb. 200 könyv
tári tagja van.

A fejlesztés területei: 1) Kína egyike lehetne 
a világ legtöbb könyvtárral és olvasóteremmel, 
könyvtári állománnyal és könyvtárossal rendel
kező országainak. A lakosság összlétszámához 
képest még további fejlesztések szükségesek, 
elsősorban vidéken. Megvalósíthatósági tanul
mány készül a kormány számára a körülmények 
javításáról. 2) A gyűjteményeket tovább kell fej
leszteni, a költségeket állami támogatással és 
társadalmi segítséggel kell biztosítani; 3) 
Erősíteni kell a könyvtárak és tájékoztatási intéz
mények közötti együttműködést; 4) Kormányzati 
támogatással tovább kell építeni az országos 
számítógépes hálózatot, távlatilag biztosítani kell 
a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódást. 
5) Kidolgozandó a könyvtári törvény, további 
szabványosítások, irányelvek szükségesek; 6) 
Tovább kell szélesíteni a nemzetközi kapcsolato
kat; 7) Bővíteni kell a könyvtárosképzést és ja
vítani a színvonalát. 8) A könyvtárak szerepére 
rá kell irányítani a társadalom figyelmét.

(Kovács Katalin)

96/342
Hinterm Horizont geht’s weiter. Persönliche Ge
danken zu den Neunzigern = Buch Bibi. 48.Jg. 
1996. 4.no. 356-381 .p.

Res. angol nyelven

A horizonton túl minden folytatódik. Vélemé
nyek a 90-es évek német könyvtárügyéről

Könyvtárügy

Az 1990-es évek kezdete óta a német könyv
tárügy számos kihívással találkozott. A két Né
metország újraegyesítése az új tartományok 
alapvető közigazgatás-szerkezeti megváltozásá
hoz vezetett. A Szövetségi Köztársaság régi tar
tományaiban a gazdasági hanyatlás a könyvtári 
szolgáltatások színvonalára is negatív hatással 
volt. Sok könyvtárat bezártak, díjazást vezettek 
be, és a nyitvatartási időt csökkentették. Az ad
minisztratív reformok keretében majdnem min
denütt takarékossági intézkedéseket léptettek 
életebe. Szakmai szinten is nagy bizonytalanság 
uralkodik, az elektronikus információk teljesen új 
feladatok elé állítják a könyvtárakat. A cikkben a 
könyvtárügy különféle területeineknek 14 szak
embere beszél a kilencvenes évek fejleményei
ről, valamint saját félelmeikről, vágyaikról és 
látomásaikról.

(Autoref.)

96/343
TERESIN, V.: Opredelit’ principy federal’noj 
politiki = Bibliotéka. 1996. 5.no. 35-37.p.

Meg kell határozni a szövetségi könyvtárpoli
tika elveit

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárpolitika

A referált cikk az oroszországi könyvtárügyet 
szabályozó szövetségi törvényből és a köteles- 
példány-szolgáltatás felől rendelkező ugyancsak 
szövetségi törvényből kiindulva bontja és egé
szíti ki, illetve értelmezi és pontosítja azokat az
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elveket, amelyeknek érvényt kell szerezni a szö
vetségi könyvtárpplitikában.

Az új könyvtári törvény alapmeghatározása, 
hogy ti. „a könyvtár információs, kulturális és 
művelődési intézmény” szakmai szempontból is 
teljesen kifogástalan. Rajta kívül a két hivatko
zott törvényszövegben egyéb olyan részmegha
tározások is szerepelnek, amelyek további érde
mi specifikációkkal szolgálnak a könyvtárakat, 
mindenekelőtt a közkönyvtárakat illetően.

Ami az információs szerepkört illeti: a könyv
tár valójában mindig is információs intézmény 
volt, így e kijelentés önmagában semmiféle nó
vumot nem tartalmaz. Ami miatt mégis foglalkoz
ni kell vele, s ezt a törvény meg is teszi, az a 
többi (a könyvtárnál általában fiatalabb) infor
mációs intézménytől való elhatárolás szüksé
gessége. Eszerint a könyvtár a dokumentumok 
tartalmazta információkra specializált, ezeket 
gyűjteménnyé szervező intézmény. A törvény azt 
is helyesen fejezi ki, hogy a könyvtárnak más 
specializált információs intézményekkel, pl. a le
véltárakkal, a múzeumokkal milyen „korrespon- 
denciában” kell állnia. Kár, hogy a könyvtári tör
vény adós maradt a könyvtárnak mint automati
zált információs rendszernek meghatározásával, 
bár a kötelespéldány-szolgáltatásról szóló e te
kintetben is nyit valamelyest.

A könyvtár kulturális szerepkörét a két tör
vény kellő komplexitásban rögzíti. Különösen jól 
sikerült a nemzeti könyvtárak törvényi szerepel
tetése, illetve a könyvtárak egyéb kulturális
közművelődési intézményekkel kiépült-kiépíten
dő kapcsolatrendszerének megjelenítése. Ennek 
vezérlő elve az a felismerés, hogy „bármely 
könyvtár dokumentumállománya nem más, mint 
a kultúra történeti fejlődésének koncentrátuma”.

A művelődési funkció az információs és kul
turális funkcióból közvetlenül következik. A 
könyvtári törvény ezt a funkciót ezért -  helyesen 
-  minden könyvtár számára odaítéli, nemcsak 
az iskolaiak és a felsőoktatásiak számára. Ebből 
levonható és levonandó a következtetés: nem 
szabad semmiféle könyvtárat pusztán az ok
tatást segítő szerepre ítélni. Noha ezt a szerep
kört is el kell játszania, legalább ennyire fontos 
önálló önképző szerepköre is.

(Futala Tibor)

Lásd még

Központi szolgáltatások

Lásd 345, 363

Együttműködés

96/344
JEFCOATE, Graham: Gabriel: Gateway to Euro
pe’s national libraries = Program. 30.vol. 1996. 
3.no. 229-238.p.

Gabriel: kapu Európa nemzeti könyvtáraihoz

Együttműködés -nemzetközi; Nemzeti könyvtár; 
Számítógép-hálózat; Szolgáltatások használata

A Gabriel egy Web szerver, amelyet az Euró
pai Nemzeti Könyvtárigazgatók Konferenciájá
ban (CENL) részt vevő nemzeti könyvtárak hoz
tak létre, és amelynek célja, hogy egységes 
hozzáférési pontot nyújtson az Interneten, a 
nemzeti könyvtárak feladataival, szolgáltatásai
val és gyűjteményeivel kapcsolatos információ 
visszakeresésére. Mindenekelőtt gateway-ként 
szolgál ezen könyvtárak online katalógusaihoz. 
(Az elnevezéssel Gabriel Naudéra, a XII. száza
di francia könyvtártudósra emlékeznek.)

A nemzeti könyvtárak elektronikus hirdetőtáb
lájának ötlete 1994-ben, a CENL oslói konferen
ciáján vetődött fel, majd a finn, a brit és a hol
land nemzeti könyvtár kísérleti programba kez
dett (később a lengyel nemzeti könyvtár is csat
lakozott hozzájuk), amely 1995 márciusa és 
szeptembere között működött.

A közelmúltban sok európai nemzeti könyvtár 
létrehozta a saját Web szerverét (köztük a cseh, 
izlandi, lett, litván és a török nemzeti könyvtár 
is). A holland nemzeti könyvtár Alexicon nevű 
szervere talán a legjobban gondozott (pl. a nem
zeti könyvtár online katalógusán kívül hozzáfé
rést nyújt a Nederlandse Basisclassificatie-hez, 
és tárgyi hozzáférést egy csoport kiválasztott In
ternet-forráshoz). A British Library Portico nevű 
szervere 1994-ben még gopherként indult, de 
szolgáltatásait folyamatosan bővítették. Legnép
szerűbb szolgáltatása a Magna Charta kézirat 
elektronikus változata, amelynél a nagyítás lép-

692 Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1996/4.



Külföldi folyóirat-figyelő

tékát változtatni lehet. 1996 januárjában a Porti
co kalauzként működött a British Library doku
mentumszolgáltató központjához, a nemzeti bib
liográfiai szolgáltatáshoz, a keleti gyűjtemény
hez, a tudományos tájékoztató központhoz, az 
IFLA nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési irodá
jához, valamint a British Library kötelespéldány- 
irodájához.

A Gabriel projekt első szakaszában (1995 
szeptemberére) egy demonstrációs rendszert 
hoztak létre, amelynek kedvező fogadtatása a 
második, fejlesztési szakaszhoz vezetett. Ennek 
során a korábban nem érintett könyvtárak is be
nyújthatták saját információikat. A kísérleti szol
gáltatást 1995 októberében kapcsolták rá a 
Webre, a British Library szerverén, de két másik 
helyszínen (Helsinkiben és Hágában) is tükör
másolat működik. (A másolatok azonosságának 
fenntartására hetenként aktualizálják a két tar
talék-helyszín adatait.) Ha a kapcsolat valami 
okból lelassul, menet közben is lehetőség van 
átváltani a másik két szerver valamelyikére. A 
szolgáltatás első három hónapjában több mint 
40 ezer kapcsolatteremtés (logon) történt, s egy 
1995. novemberi statisztika szerint -  ez volt az 
első teljes hónap a használatban -  különösen 
sok érdeklődő volt Németországból és Angliából, 
sőt, amerikai kereskedelmi helyszínek is végez
tek keresést.

A Gabriel szolgáltatás hierarchikus, a gyökér- 
könyvtárból nyelvek szerint történik az első 
elágazás. Négy hierarchiaszint van: a főmenü 
(Gabriel welcome page); szerkesztői oldalak az 
európai szinten; az egyes nemzeti könyvtárak 
Web-lapjai; végül az egyes online szolgáltatáso
kat típus szerint részletező oldalak.

A főmenüben Európa stilizált térképe testesíti 
meg a szolgáltatást (ugyanez minden oldalon 
ikon-változatban jelzi a főmenühöz való vissza
térést). Egyelőre három nyelv (angol, francia és 
német) közül lehet választani, de a pénzügyi le
hetőségektől függően más európai nyelveket is 
felvesznek majd. A főmenü tartalmazza a máso
dik szint választási lehetőségeit: információ a 
Gábrielről, a CENL-ben résztvevő könyvtárak 
címtára, az online szolgáltatások, néhány 
együttműködéses projekt ismertetése, valamint 
hírek az európai nemzeti könyvtárakból.

Az európai nemzeti könyvtárak online címtára 
tartalmazza a könyvtár nevét és a kapcsolatfel
vételi pontokat, a könyvtár feladatait, gyűjtemé

nyeit, a hozzáférést, valamint a könyvtár által 
gondozott online információs szolgáltatásokat.

Kapcsolódó pontok (links) vezetnek a negye
dik szinten levő online szolgáltatásokhoz, kitérve 
az online katalógusra (OPAC), a nemzeti bibliog
ráfiákra, az országos központi katalógusokra, a 
repertóriumokra, valamint a Web- és a gopher- 
szerverekre. (Mindezeket a specifikus adatbázi
sokat a nemzeti könyvtárak gondozzák.) A pro
jekthez járulékos szolgáltatások is kapcsolód
nak, pl. egy statisztikai program és egy „kereső 
robot”, amely nemcsak a Gabriel-fájlokban, ha
nem a nemzeti könyvtárak kapcsolódó adat
bázisaiban is végez keresést.

A Gabriel rendszer fenntartására hosszabb 
távú tervek is készültek, amelyek kidolgozzák a 
szerkesztés, működtetés és irányítás elveit és 
technikáit. A projekt zárójelentése modellt ad 
majd a rendszer további fenntartására és fejlesz
tésére.

(Mándy Gábor)

96/345
ENGELSTAD, Kirsten -  LANGEGGEN, Dagmar: 
Fellesavtaler for tilgang til intérnasjonale faglige 
databaser = Synopsis. 27.vol. 1996. 3.no. 
120-125.p.

Rés. angol nyelven

A Könyvtárellátó megállapodása nemzetközi 
szakmai adatbázisok hozzáférhetővé tételéről 
Norvégiában

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Hozzá
férhetőség; Könyvtárellátó; Térítéses szolgál
tatás

A norvég könyvtárellátó (RBT) az ország 
egyetemei és főiskolái képviseletében megálla
podást írt alá két fontos adatbázis-szolgáltató 
vállalattal. A megállapodások lehetőséget adnak 
arra, hogy a kutatók, hallgatók, tanárok és más 
munkatársak számára az adabázisok aktív és 
nélkülözhetetlen információkereső eszközzé vál
janak. Az OCLC-vel kötött szerződés révén a 
FirstSearch válik elérhetővé, mely a következő 
adatbázisokat tartalmazza: ArticleFirst, Con- 
tentsFirst, PaperFirst, ProceedingsFirst, World-
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Cat, GPO, FastDoc és ERIC. A másik szerződés 
az ISI adatbázisaihoz enged hozzáférést 1996 
nyarától kezdve. Ezek a BIBSYS-en keresztül 
érhetők el, közéjük tartozik a Science Search, 
Social Science Search és az Arts & Humanities 
Search. Az RBT reményei szerint ezek a megál
lapodások segítik a felsőoktatási könyvtárakat 
abban, hogy anyaintézményükbe jobban integrá
lódjanak, elősegítik az intézmények bekapcsoló
dását a nemzetközi tudományos életbe, hozzá
járulnak a kutatáson nyugvó oktatáshoz és az 
oktatás és kutatás minőségének javításához.

(Autoref. alapján)

96/346
UMLAUF, Konrad -  SCHNEIDER, Ronald -  
ADAM, Klaus: Zwischen Standing-Order und 
Umprofilierung. Das Gemeinschaftswerk von 
VBB, DBV und ekz vor neuen Herausforderun
gen = Buch Bibi. 48.Jg. 1996. 4.no. 382-387.p.

Húszéves az állománygyarapítási tanácsadás 
Németországban. A Közkönyvtárosok Egye
sülete (VBB), a Német Könyvtáregyesület 
(DBV) és az ekz (könyvtárellátó) közös vállal
kozása új kihívások előtt áll.

Állománygyarapítási tanácsadó; Együttműködés 
-belföldi; Közművelődési könyvtár

Kevés országban működik jobban megszer
vezett tájékoztatás az új könyvekről és más 
könyvtári dokumentumokról, mint Németország
ban. A tájékoztatási rendszert (LK = Lektorátusi 
Kooperáció) három intézmény működteti: a Né
met Könyvtárosok Egyesülete (DBV), a Német 
Közművelődési Könyvtárosok Egyesülete (VBB) 
és a könyvtárellátó vállalat (ekz).

A német könyvtermés egészéből (évente kb. 
100 ezer új cím) a lektorok válogatják ki a nem
zeti bibliográfiák és a kereskedelmi jegyzékek 
alapján a közkönyvtárak részére releváns mint
egy 13 ezer címet. A lektori megbízást a DBV 
adja, jelenleg 46 könyvtárból kiválasztott 70 lek
tor végzi ezt a feladatot. A kiszemelt művekről 
vagy a lektorok készítenek annotációt, vagy 
bővebb ismertetés megírására kérik fel a 200 
megbízott recenzens valamelyikét. A rendszer 
üzemeltetéséről, tehát a munkák megszervezé
séről, az ahhoz szükséges könyvek kiadói pél

dányainak biztosításáról, az elkészült annotációk 
illetve könyvismertetések minőségi ellenőrzésé
ről, a végtermék, vagyis a kész jegyzékek kiadá
sáról a könyvtárellátó (ekz) gondoskodik.

A szolgáltatás húszéves. Ebből az alkalomból 
a három együttműködő intézmény vezetője kifej
tette véleményét a Lektorátusi Kooperáció jövő
jéről. Eltértek a vélemények abban a kérdésben, 
hogy a jövőben hogyan célszerű a könyvtárosok 
irodalmi tájékoztatási rendszerét tovább működ
tetni: kisebb javításokkal, de alapjaiban a jelen
legi kereteket megtartva, vagy pedig a rendszer 
struktúráján is változtatni kellene. Az utóbbi fel
fogás képviselője úgy véli, hogy a közművelődé
si könyvtárak a jövőben egyre kevesebb támo
gatásra számíthatnak, ezért stratégiájukat is 
alapjaiban meg kell változtatniuk: a szabadidő 
eltöltéséhez kapcsolódó irodalom beszerzésé
nek rovására előtérbe kell helyezni a szakkép
zés és a továbbképzés irodalmát, mert ezekkel 
lehet erősíteni a könyvtár pozícióit a juttatások 
elosztásának élesedő harcában. Mindez a 
könyvtári ajánló jegyzékek struktúráját, a feldol
gozandó irodalom arányait is befolyásolja.

Bár a hozzászólók több lényeges kérdést 
más-más módon közelítettek meg, magának a 
szolgáltatásnak feltétlen szükségességét egyi
kük sem vonta kétségbe.

(Katsányi Sándor) 

Lásd még 366, 393, 414, 415, 446

Jogi szabályozás

96/347
KENNY, Anthony: Beyond the printed word = 
Libr.Assoc.Rec. 98.vol. 1996. 4.no. 201.p.

Javaslatok a kötelespéldányok rendszerének 
megújítására a digitális kor követelményei 
szerint

Dokumentum -gépi információhordozón; Köte
lespéldány

A szerzői jogról szóló 1911-es törvény alap
ján kapja a British Library (s öt másik könyvtár)
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az Egyesült Királyságban kinyomtatott minden 
könyv egy-egy kötelespéldányát.

Az új információhordozók megjelenése követ
keztében azonban nyilvánvalóvá vált, hogy egy 
átfogó nyilvános archívum gyűjteménye nem 
korlátozódhat az írásos szövegekre. Ezért a BL 
-  együttműködve a British Film Institute-tal, s te
kintettel a saját kebelében működő National 
Sound Archive-ra, amelyek eddig nem részesül
tek a vizuális és hangdokumentumok ingyenes 
kötelespéldányaiból -  javaslatot terjesztett elő a 
Nemzeti Örökség Minisztériumának egy új köte- 
lespéldány-törvényre. Az elvi kiindulópont nem is 
annyira a publikáció fogalmának a meghatározá
sa, mint inkább a kötelespéldány-szolgáltatás 
körébe bevont anyagok körének kiterjesztése.

A nem-nyomtatott anyagok durván négy cso
portba sorolhatók: mikroformátumok, kézben 
tartható elektronikus dokumentumok, hang és 
képfelvételek, online adatbázisok. Ezen kategó
riák közül a legtöbb nehézséget az adatbázisok 
támasztják. Ezért egyelőre csak az első hármat 
vonnák a törvény hatálya alá, de úgy, hogy a tör
vény elég tág elvi alapot nyújtson ahhoz, hogy 
egy későbbi időpontban a miniszter -  az érde
kelt előállítókkal és fogyasztókkal konzultálva -  
a negyedik kategóriára is kiterjeszthesse a tör
vény hatályát.

A kötelespéldány-szolgáltatást a szerzői jog
gal szoros összefüggésben kell rendezni, külö
nösen egy állandóan bővülő hálózatos környe
zetben. (Pl. a CD-ROM-ok kötelespéldányait 
könyvtáranként csak egy-egy önálló munkaál
lomáson lehet a közönség rendelkezésére bo
csátani; hálózatra csak a szerzői jogok tulajdo
nosának engedélyével és az illetékek megfizeté
sével tehetők.)

A nem nyomtatott dokumentumoknak már 
egy tekintélyes része hiányzik a nemzeti archí
vumokból az elavult törvény miatt. Az Egyesült 
Királyságnak is követnie kell ezen a téren Fran
ciaországot, Németországot, Norvégiát, Kanadát 
és az USA-t. A hiányokat pedig nem az új tör
vény visszamenőleges hatályával kell felszámol
ni, hanem külön pénzeszközök rendelkezésre 
bocsátásával.

(Papp István)

Lásd még 343 419, 451

Könyvtárosi hivatás

96/348
HARRISON, K.C.: The rise and fall of the bookish 
librarian = Libr.Rev. 45.vol. 1996. 3.no. 21-24.p.

Hová lettek a könyvszerető, irodalmilag tájé
kozott közművelődési könyvtárosok?

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; 
Olvasás; Szépirodalom

A szerző azon sajnálkozik, hogy sok könyv
táros sem az angol, sem más irodalomban sem 
tájékozott. Régen a közkönyvtárosok otthonosan 
mozogtak a klasszikus könyvek és szerzők vilá
gában, de száz éve a technikai problémák kiszo
rították az irodalmi cikkeket a könyvtári szakfo
lyóiratokból. R.D. McLeoad 1927-ben alapította 
a Library Review c. folyóiratot. Ez és egyéb la
pok ösztönözték a könyvszerető, irodalmilag tá
jékozott könyvtárosok újbóli megjelenését. Ám 
amikor a könyvtárosképző intézetek fénykorukat 
élték, az irodalomtörténet eltűnt a Library Asso
ciation tantervéből, és azóta már nem oktatják 
az intézményekben. Ez vezetett a könyvtártudo
mánynak az irodalmi ismeretek kárára történő 
kialakulásához. Ideje, hogy a helyzet megvál
tozzon -  vélekedik a szerző.

(Autoref.)

96/349
ONWUBIKO, Chidi P.C.: The practice of Amadi’s 
„barefoot librarianship” in African public libraries; 
constraints and prospects = Libr.Rev. 45.vol. 
1996. 4.no. 39-47.p. Bibliogr.

Az Amadi-féle „mezítlábas könyvtáros” a 
gyakorlatban, az afrikai közművelődési 
könyvtárakban: korlátok és lehetőségek

Analfabéták; Könyvtárosi hivatás; Közművelődé
si könyvtár; Működési feltételek; Társadalmi kö
vetelmények

A szerző elmagyarázza a „mezítlábas könyv
tárosság” fogalmát, melynek lényege olyan
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könyvtári szolgáltatások nyújtása, amelyek első
sorban a nagyrészt írástudatlan, hagyományos 
afrikai kultúrájú emberek igényeit hivatottak ki
elégíteni. Az ilyen típusú tájékoztatási szolgálta
tások fő akadályai az elégtelen személyzeti, 
pénzügyi és működési feltételek. Ismerteti, mi
lyen képzés szükséges a „mezítlábas könyv
táros” számára, aki információs szakember, uta
zó könyvtáros és riporter is egy személyben. 
Hangsúlyozza a szóban forgó küldetés fonto
sságát, amely egyaránt figyelembe veszi az afri
kai lakosság sajátosságait és információs 
igényeit, valamint a modern információs tech
nológiák lehetőségeit.

(Autoref.)

96/350
DROGOSZ, Jacek: Nowe zadania dia 
bibliotekarzy? Na marginesie wykladu Umberto 
Eco Nowe srodki masowego przekazu a 
przyszíoosc ksiazki = Poradnik Bibi. 1996. 4.no. 
16-17.p.

Új könyvtárosi feladatok? Umberto Eco Új tö
megközlési eszközök és a könyv jövője c. 
cikkének margójára

Jövő könyvtára; Könyvtárosi hivatás

Umberto Eco, a neves olasz író és könyvtár
tudós varsói PEN Klubbeli előadásából annak 
idején jelentős részleteket közölt a Gazeta Wy- 
borcza (1996. 47.no. 8-9.p.). Referált cikkünk 
szerzője belőle emeli ki a legfontosabb „szakmai 
lételméleti” gondolatokat. Ezek a következők:

„Az egy témára vonatkozó információk mega
bájtjaival való rendelkezés és az egyetlen infor
mációval sem rendelkezés között nincs sok kü
lönbség.”

„A telematikai univerzum meglelte a maga 
Gutenbergjét, de mindmáig nem bukkant a maga 
Lutherére. Mindannyiunknak, nekünk katoliku
soknak (értsd: könyvtárosoknak és szaktájékoz
tatóknak) is ki kell tűznünk magunk elé a telema
tikai univerzum protestáns revízióját.”

A számítógéppel fenntartott kontaktus, elte
kintve a vele való végletes visszaélésektől, ami 
minden emberi lelemény felhasználásával eddig 
is előfordult, nem butít el, ellenkezőleg: növeli 
készségeinket, társszerzőségre ösztönöz.

„Manapság a művelt embertől elvárható mind 
a könyvek, mind pedig az információrögzítés és 
-gyűjtés új formáinak ismerete. Csak így lehet 
garantálni, hogy az új médiumok felhasználása 
demokratikus lesz, azaz nem zárnak el senkit az 
új információkészletektől. És csupán ekként le
het mindenkit megtanítani arra, hogy miként vá
lassza ki és értékelje a számára szükséges in
formációkat, miközben ezzel egyidejűleg életben 
tartja a könyvet, az emberi fejlődésnek ezt a nél
külözhetetlen eszközét is.”

Összefoglalva: Eco a fentiekkel korántsem 
csak azokat a kétségeket oszlatja el, amelyek a 
könyvtárosokat és szaktájékoztatókat jövőjüket, 
szakmájuk közeli megszűnését illetően kínoz
zák, hanem azokat a következtetéseket is levo
natja velük, amelyek értelmében új feladatként 
tanítaniuk kell az új eszközök, köztük az Internet 
érdemi használatát, és rendet kell teremteniük 
az általuk, egyebek mellett éppen az Internet 
által is előidézett információs rendetlenségben 
és labirintusban.

(Futala Tibor)

96/351
HAUPTMAN, Robert: Professional responsibility 
reconsidered = RQ. 35.vol. 1996. 3.no. 327- 
329.p.

Ismét a szakmai felelősségről

Könyvtárosetika; Tájékoztatás szabadsága

A szerző húsz éve, amikor az USA-ban egy
mást érték a bombamerényietek, 13 közművelő
dési és felsőoktatási könyvtártól kért és kapott 
tájékoztatást arról, hogyan is kell egy bombát el
készíteni egy külvárosi ház felrobbantására. 
Egyetlen könyvtár sem vizsgálta meg etikai 
szempontból, vajon helyes volt-e ilyen informá
ciót rendelkezésre bocsátani. Robert C. Doad rá 
tíz évre a kokain előállítására vonatkozó 
tesztkérdést tett fel; a könyvtárosok ez alkalom
mal sem vizsgálták a kérdés morális összefüg
géseit.

Noha számos fórum foglalkozott idevágó 
kérdésekkel, a könyvtárosok még most sem 
szembesülnek eléggé információs tevékenysé
gük társadalmi és morális vonatkozásaival.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az 1990-es években tovább nőtt a terrorista 
merényletek száma, s némelyek szerint éppen a 
bombakészítésre vonatkozó információk könnyű 
hozzáférhetősége következtében. A korlátlan In
ternet hozzáférés új lehetőségeket nyitott a ter
roristák számára is. A könyvtárosok úgy hiszik, 
az információkereséshez válogatás nélkül segít
séget kell nyújtaniok, mert a szakma minden 
cenzorságra anatémát kiált. Ám a szakmai köte
lesség nem kerülhet ellentétbe azzal, amit általá
ban követendő viselkedésnek tekintünk.

A cenzorság soha nem igazolható, de nem 
tévesztendő össze azzal, hogy egy magasabb 
kötelezettség nevében visszautasítjuk szem
betűnően antiszociális tevékenységek segítését. 
Az információ hivatásos terjesztőinek minden 
tettükért felelősséget kell vállalniok, s egyedi 
döntéseiket az elvek és követelmények széles 
összefüggéseibe ágyazottan kell meghozniok.

(Papp István)

96/352
PELLETIER, Suzie: La responsabilité
professionnelle des bibliothécaires et
spécialistes de l’information = Doc.Bibl. 42.vol. 
1996. 1.no. 27-30.p.

Rés. angol és spanyol nyelven

Könyvtárosok és információs szakemberek 
szakmai felelőssége

Jogszabály -más területről; Könyvtárosetika; 
Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosok és információs szakemberek 
számára egyre fontosabb kérdéssé válik a szak
mai felelősség. A szakma fejlődése nem változ
tatja meg jelentősen a szakembereket, pedig a 
használók egyre többet várnak el tőlük. Ha elfo
gadjuk, hogy az információs szakma tudomá
nyos szakterület, akkor bizonyos mértékig rá is 
vonatkoznak a polgári jognak a szakmai felelős
ségre vonatkozó előírásai. A szerző ismerteti a 
vonatkozó, Québec-ben érvényes jogszabályo
kat, és -  bírósági eljárások esetére -  tanácsokat 
ad a védekezéshez.

(Autoref.)

Lásd még 376, 400

Oktatás és továbbképzés

96/353
CEJPEK, Jiff: Knihovnícko-informacni vzdélávání 
v Ceské republice = Nár.Knih. 6.roc. 1995. 4.no. 
135-140.p. Bibliogr. 10 tétel.

Rés. angol nyelven

Könyvtárosok és szaktájékoztatók képzése a 
Cseh Köztársaságban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyv
tárügy története

Cseh területen 1918-ban szervezték az első 
könyvtárostanfolyamot. A húsznapos képzésben 
15 fő vett részt. 1920-ban hozták létre a prágai, 
egyéves Állami Könyvtárosiskolát. Az iskola mű
ködése, a tankönyvek hiánya eredményezte a 
cseh könyvtári szakirodalom megszületését. Az 
intézmény bezárása után 1927-ben indult meg a 
Károly Egyetem bölcsészettudományi karán az 
egyetemi szintű könyvtárosképzés előbb két-, 
majd négy féléves képzési idővel. 1939-ig 
376-an végeztek itt. 1939-ben, a német meg
szállás után bezárták a cseh egyetemeket és 
főiskolákat, sok hallgatót és tanárt koncentrációs 
táborba hurcoltak.

1945 és 1948 között felélesztették az egyete
mi szintű képzést: 1948-től kezdve fokozatosan 
fejlődött ki az ötéves, önálló, egyetemi könyvtár
szak programja. Az 1952-53-as tanévtől kezdve 
működött ilyen tanszék a pozsonyi Komensky 
Egyetemen is. A képzési idő fokozatos növeke
désével cseh, illetve szlovák nyelvi és irodalmi 
kurzusokat is bevezettek a tantervbe, majd az 
1959/60-as tanévtől Prágában már műszaki és 
biológiai szakpárosítás is volt. Az 1961/62-es 
tanévben a tanszék az egyetem újonnan alakult 
közművelődési és újságírói intézetének keretei 
közé, viszonylag szabadabb légkörbe került. Az 
ötvenes évek végétől kezdve dokumentációs és 
tudományos tájékoztatási tantárgyakat is beve
zettek, és beindították a posztgraduális képzést. 
1967/68-tól kezdve lehetett könyvtár- és tájékoz
tatástudományból doktori címet szerezni. Az 
1970-es évek végén lazulni kezdett a merev, kö
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telező tanterv, és fokozatosan mód nyílt a sza
kon belüli szabad specializálódásra.

A felsőfokú könyvtárosképzés mellett az 
1950-es években elkezdődött a középiskolai 
könyvtárosképzés is, először Prágában és 
Brnoban, majd később Pozsonyban. A középfo
kú könyvtárosiskolákban nappali, esti és levele
ző képzés folyt. Ez a képzési forma jelenleg is 
él.

1968 után a könyvtárosképzésben is erőseb
ben éreztette hatását a kommunista ideológia, a 
prágai tanszék -  elsősorban politikai okokból -  
visszakerült a bölcsészkar szervezetébe, sok 
tanárától meg kellett válnia. A képzés színvonala 
süllyedt, a szaktárgyak aránya kisebb lett az 
ideológiaiakhoz viszonyítva, majd a képzés idő
tartama 4 évre csökkent. A 80-as években már 
enyhült ez az ideológiai nyomás. A tantervek 
változását és a hallgatók érdeklődésének alaku
lását legjobban a szakdolgozatok témaválasztá
sában lehet nyomon követni. Az 1980-as évek 
elején tűnnek fel az információs rendszerek 
gépesítésével foglalkozó diplomamunkák.

1982-ben jött létre a Közgazdasági Főiskola 
vezetéstudományi karán az informatikai tanszék, 
ahol elsősorban a tudományos-műszaki infor
máció feldolgozását és szétsugárzását oktatták. 
A 90-es években mérnöki ismeretekkel is kibőví
tették a tantervet.

Az utolsó öt évben gyökeres változások zaj
lottak le a cseh könyvtáros-informatikus képzés
ben. A leginkább ez a Károly Egyetem könyv
táros szakának programjában, tantervében 
tükröződik: a képzés megszabadult az ideológiai 
béklyóktól, a hallgatók nagyobb önállóságot 
kaptak és nagyobb felelősség hárul rájuk saját 
szakmai előmenetelük tekintetében (szabadon 
választható előadások és szemináriumok, kon
zultációk). Kiépültek, illetve erősödtek a tanszék 
külföldi kapcsolatai, külföldi ajándékok révén 
gazdagodott a tanszéki könyvtár állománya, kül
földi vendégprofesszorok is tartanak kurzusokat. 
A hallgatók külföldi tanulmányi kirándulásokon 
vehetnek részt, bekapcsolódtak a TEMPUS- és 
a JEP-programba. A tanszék nemzetközi 
szervezetek tagja lett. 1993-ban Informatikai és 
Könyvtártudományi Intézetté alakult. Doktoran- 
dusz-képzést szervezett és posztgraduális tanfo
lyamokat tart. Ötéves, egyszakos képzést in
dított, amely keretében a 2. vagy a 3. évben 
szakirányt lehet választani: informatikai, könyv
tárosi illetve könyvtudományi stúdiumokat.

Ezt az egyszakos képzési programot vette át 
a brnoi egyetem köítyvtártanszéke is, ahová 
csak minden második évben vesznek fel új hall
gatókat. Emellett az o’pavai egyetem is indított 
alacsonyabb szintű, hároméves képzést.

Az érettségi bizonyítványt adó könyvtáros-kö
zépiskolák is megváltoztak a 90-es években. A 
prágai középiskolában (a középfokú oktatás 
megőrzésével) kísérlet folyt egy felsőszintű (főis
kolai) könyvtárosképzés bevezetésére, amely
nek fő profilja az „információs menedzsment” 
lett. A hároméves főiskolai szintű képzést 1992- 
ben indították.

Az iskolarendszerben folyó, három szintű 
képzést jól kiegészítik azok a tanfolyamok, ame
lyeket elsősorban a nemzeti könyvtár és a nem
zeti tájékoztatási központ rendez. Jelenleg a 
különböző képzési formákban 1200 hallgató ta
nul, a képzés fő iránya a könyvtárgépesítés, 
könyvtárinformatika.

(Rácz Ágnes)

96/354
HALL, John: Training in teamwork for students of 
library and information studies = Educ.lnf. 14.vol. 
1996. 1.no. 19-29.p. Bibliogr.

A könyvtároshallgatók csapatmunkára neve
lése

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Gyakorlati kép
zés; Kommunikáció -személyzeten belül

A csoportos munka egyre fontosabbá válik a 
könyvtári és tájékoztatási munkában. A cikk a 
Leeds Metropolitan University informatikai tan
székén a végzős évfolyamnak oktatott „csapat
építési” program céljait és tartalmát ismerteti. Ér
tékelve a két éve működő program eredményeit 
megállapítja, hogy a használt módszer alapjá
ban véve sikeres volt, bár hatékonyabbnak bi
zonyult a projektvezetési képességek, mint a 
személyek közötti kapcsolatokbeli jártasságok 
fejlesztésére. Végül megvizsgálja a csapatmun
kába bevonandó hallgatók kiválasztásának mód
szerét, a negatív tanulságok okait, és az értéke
lési módszer megbízhatóságát.

(Autoref.)
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Külföldi folyóirat-figyelő

96/355
BÜRGIN, Robert -  SMITH, Duncan: Transfer of 
training in libraries = J.Libr.Admin. 22.vol. 1995. 
1.no. 51-66.p. Bibiiogr.

Mennyi hasznát látja a könyvtár a dolgozók 
továbbképzésének?

Felmérés [forma]; Hatékonyság; Továbbképzés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető 
be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CEN
TER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

A könyvtárak meglehetősen sok időt és pénzt 
fordítanak munkatársaik továbbképzésére. Mind
ez feleslegesnek bizonyul, ha nem következnek 
be a remélt változások a hozzáállásban, maga
tartásban, hozzáértésben vagy felkészültség
ben. Vizsgálatok szerint a továbbképzés lezajlá
sa után közvetlenül a tartalomnak csak 40%-a 
érzékelhető a munkahelyen (egy év után már 
csak a 15%-a), s kézzelfogható változásokat a 
munkában a képzési költségeknek csak 10%-a 
hoz.

Egy 277 könyvtárosra (közülük 134-nek volt 
egyetemi végzettsége) kiterjedő kérdőíves vizs
gálatot bonyolítottak le annak megállapítására, 
hogy a könyvtári menedzsment mennyire támo
gatja különféle intézkedéseivel a továbbképzés 
hatásosságát. A 34 kérdésre (a kérdéseket a 
közlemény felsorolja) adott válaszoknak a vála
szolók képzettsége, jelenlegi munkahelyén eltöl
tött éveinek száma, munkahelyének típusa és 
nagysága szerinti részletes elemzése után a fel
mérés eredményeit az alábbiakban foglalják 
össze a szerzők.

A válaszolók több, mint fele jelezte, hogy a 
menedzsment az alábbi intézkedéseket tette:

-  időben értesítette a továbbképzésre kisze
melteket, hogy elrendezhessék munkaköri és 
családi ügyeiket;

-  felmentette őket a továbbképzés időtartama 
alatt a napi munkavégzés alól;

-  kifizette a képzési költségeket;
-  a tanfolyamra való küldést pozitívumként 

hozta a kiszemelt tudomására;
-  a továbbképzés során nyert ismeretek alap

ján bevonta az illetőt a munkahelyi döntésekbe;

-  megakadályozta, hogy a továbbképzést fél
beszakítsák a napi munkából adódó problémák;

-  felkérte az illetőt, hogy a tanultakat ossza 
meg kollégáival;

-  segítette az illetőt a tanulmányi feladatok 
elvégzésében.

Viszont a válaszolók kevesebb, mint 10%-a 
számolt be a vezetés alábbi intézkedéseiről:

-  a továbbképzés befejezése után rövid időre 
csökkentette az illető munkaterhelését;

-  megbeszélte az illetővel, hogy a képzés 
nyomán milyen elvárásokat támaszt vele szem
ben;

-  megtervezte a tanultak hasznosítását a 
munkában;

-  tájékoztatta az illetőt a vele szemben tá
masztott nagyobb követelményekről;

-  új munkaköri leírást adott az újonnan meg
szerzett ismeretekre tekintettel;

-  az önellenőrzést segítő viselkedési szabá
lyokat dolgozott ki számára;

-  a képzés megkezdése előtt minősítette az 
illető munkateljesítményét, hogy ehhez mérhes
se a későbbi teljesítményt.

Azok, akiknek nem volt egyetemi végzettsé
gük, általában a menedzsment több intézkedé
séről számoltak be a tanultaknak a gyakorlatban 
való hasznosítása érdekében. Mindenesetre a 
menedzsereknek jóval több figyelmet kell fordí
taniuk erre a területre; törődésük jelenleg inkább 
a továbbképzést megelőző és a tanulmányok 
ideje alatti intézkedésekre irányul, s kevésbé a 
képzés eredményeinek a hasznosítására. Érde
mes volna megvizsgálni, milyen intézkedések 
lennének a leghatásosabbak ez utóbbi előmoz
dítására; ettől függ ugyanis a továbbképzés si
kere.

(Papp István)

Lásd még 333

Szabványok, normatívák

96/356
SMIRNOVA, N.A. -  NOVIKOVA, G.A.: Normirovanie 
naucnoj raboty v krupnyh bibliotekah = 
Bibliotekoved. 1996. 1.no. 51-57.p.
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A tudományos munka normázása nagy
könyvtárakban

Könyvtártudományi kutatás; Normatívák, mutató
számok

A könyvtárvezetés funkciórendszerében fon
tos szerepe van a munka mérésére szolgáló nor
máknak. A megalapozott norma hatással van a 
könyvtár munkájának hatékonyságára, javítja a 
vezetési folyamat minőségét és elősegíti a mun
ka termelékenységének emelését.

A hagyományos könyvtári műveletekre, mun
kafolyamatokra már eddig is voltak olyan nor
mák, amelyek a gyakorlatban is igazolták létjo
gosultságukat, de a könyvtártudományi kutató
fejlesztő tevékenységben nem működtek ilyen 
mutatók.

A piaci viszonyokra való áttérés azonban 
megkívánja a tudományos és módszertani tevé
kenységben rejlő tartalékok ésszerűbb kiaknázá
sát is.

Az Orosz Állami könyvtár kísérletképpen 
olyan normákat dolgozott ki, amelyekkel a tudo
mányos tevékenység is mérhető. Először az 
orosz és a külföldi nagykönyvtárakban alkalma
zott normákat és az orosz munkaügyi minisztéri
umtól kapott statisztikai adatokat tanulmányoz
ták, majd összeállították a kutatómunkát végző 
könyvtári részlegekben alkalmazott munkafolya
matok jegyzékét.

A normák felállításához a következő munka
ciklusokat különítették el: kutató, módszertani, 
információs, szervezési, műszaki fázisok. Min
den munkafolyamat számára meghatározták a 
mérési egységet.

A módszertani munka részei: jogszabály-ter
vezetek, állásfoglalások, utasítások, módszerta
ni segédletek összeállítása; a könyvtáraknak 
nyújtandó módszertani tanácsadás, illetve a 
szakmai továbbképzések megszervezése és 
végrehajtása.

Az információs munka olyan folyamatokból 
áll, mint a népszerű bibliográfiai segédletek, ret
rospektív bibliográfiák, analitikus szemlék össze
állítása.

Külön kell kezelni a konferenciák, kerékaszta
lok szervezési és lebonyolítási munkálatait, a 
szakfordítások elkészítését és a kéziratszer

kesztést. Ugyancsak külön kategóriát képeznek 
a marketing-kutatások. Nagy figyelmet szentel
tek a munkafolyamatok és műveletek megfelelő 
részletezésének.

A könyvtárakban kétféle normát alkalmaztak 
eddig: az időnorma a munkafolyamat egy egysé
gére fordítható időt, a teljesítménynorma pedig 
ugyanannak a munkafolyamatnak egységnyi idő 
(év, hó, nap, óra stb.) alatt elvégezhető mennyi
ségét jelöli. Miután meghatározták a mérési egy
séget, felállították az időnormákat, majd szak
értői vizsgálatnak vetették alá. A munkaügyi mi
nisztérium 1995-ben publiklálta a 221 normát 
tartalmazó normagyűjteményt. Bevezetése nem 
kötelező, de minden könyvtár kutató- és mód
szertani részlege számára ajánlják. Elsősorban 
a kutatómunka tervezésében, létszám- és mun
kaigényének meghatározásában lesz hasznos. 
A tervezés lépései: a reális munkaidő-szükséglet 
meghatározása éves szinten; a munkafázisokból 
várható eredmények meghatározása (szerzői ív
ben, dokumentumokban vagy intézkedésekben); 
a munkafolyamatok időnormáinak segítségével 
a várható munkaráfordítás kiszámítása. A kapott 
tervet össze kell vetni a munkatársak éves mun
kaidő-alapjával. Eközben figyelembe kell venni, 
hogy a normák közepes munkateljesítményre 
vonatkoznak, és a munkaráfordítás függ a mun
katársak személyétől, képzettségétől, munkabí
rásától is.

A szerző illusztrációként a kutatómunka 
egyes fázisaira egy negyedév alatt ráfordított 
munkaidőt mutatja:

-  a koncepció kidolgozása: 0,5 szerzői ív, 
időnorma 250 óra, a tényleges munkaráfordítás 
(amely a terjedelem és az időnorma szorzata) 
125 óra;

-  a téma bibliográfiai feldolgozás: 5 szerzői 
ív, időnorma 5 óra, ráfordítás 25 óra;

-  a feldolgozott információ elemzése: 1 szer
zői ív, időnorma 100 óra, ráfordítás 100 óra;

-  a részjelentés megírása: 0,375 szerzői ív (9 
oldal), időnorma 120 óra, ráfordítás 45 óra.

A normákat az utóbbi időben nemcsak a tel
jesítmények mérésére használják, hanem arra 
is, hogy megállapítsák egy-egy munka pénzben 
kifejezett értékét. A cikk példaként egy temati
kus, külföldi és orosz forrásokat egyaránt tartal
mazó kartoték felállításának költségeit mutatja be.

(Ráez Ágnes)
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96/357
EVERHART, Nancy: How high school library me
dia specialists in automated and nonautomated 
media centers spend their time = J.Educ.Libr. 
Inf.Sci. 3 5 .V0 I. 1994. 1.no. 3-19.p.

Milyen munkafolyamatokra mennyi idejük jut 
a középiskolai könyvtárosoknak az automati
zált és a manuálisan működő könyvtárakban: 
felmérés

Felmérés [forma]; Középiskolai könyvtár; 
elemzés; Normatívák, mutatószámok

A számítógépes rendszereket forgalmazó cé
gek azt állítják, hogy termékeikkel időmegtakarí
tás érhető el. Gépi kölcsönzést folytató és nem 
folytató amerikai középiskolai könyvtárakban azt 
vizsgálták az operációkutatásból kölcsönvett 
mintavételes módszerrel, hogy a könyvtárosok 
különböző tevékenységekkel mennyi időt tölte
nek, majd az eredményeket összevetették a kö
zépiskolai eszköztárak munkatársai számára 
kialakított országos normatívák (címe: Informa
tion Power) ajánlásaival.

Az időmérleg megvonásához ún. RAM (ran
dom alarm mechanism; véletlenszerűen jelző) 
készülékeket használtak. Amikor ezek sípoltak, 
a munkatársaknak fel kellett jegyezniük, hogy 
éppen milyen tevékenységet végeztek. Mérhető 
volt így az időráfordítás százalékos megoszlása, 
és többek között a rendszertelen, nem ismétlődő 
tevékenységek időigénye is.

A tevékenységek 19 tételes listáját a szakiro
dalom alapján, szakértői véleményeket is meg
hallgatva, kipróbálás után tovább finomítva ala
kították ki.

Az ötven amerikai állam könyvtári felügyelőit 
megkérték, hogy adják meg két olyan középisko
lai könyvtáros nevét, akik azonos feltételek kö
zött működő könyvtárban dolgoznak, egyikük 
számítógépes rendszerrel, másikuk anélkül. 
Végül 9 államban végezték el a vizsgálatot. A 18 
könyvtáros megfigyelése 20 napon át történt, 
napi 7 órai munkaidőt figyelembe véve, óránként 
átlagosan 3,2 alkalommal, tehát összesen 400 
alkalommal.

A számítógépes rendszerrel rendelkezők sta
tisztikailag jelentősen több időt három tevékeny
séggel töltöttek: oktatási programok kidolgozá

sával, oktatásfejlesztéssel és a technológia 
használatával (6,4% szemben 2,3%-kal); a szá
mítógépes rendszert nem használók pedig köl
csönzéssel és különböző demonstrációs anya
gok előállításával, sokszorosítással. A vizsgála
tot végzők kiszámították, hogy évente 50 óra 
(hetente 1,5 óra) szabadul fel a számítógépesí
tés révén az oktatási programok kidolgozására, 
a pedagógiai tevékenységekre.

A szakértők előzetes becslései nem estek 
egybe a ténylegesen megállapított időmérleggel. 
Mindkét könyvtári kategóriában túlbecsülték a 
tanterv és az oktatás fejlesztésére fordított időt, 
és sokkal kevesebbnek vélték az ún. személyes 
időt (amely 11%-ot tett ki, mint a többi szellemi 
munkásnál).

Az Information Power c. normatívákhoz a 
könyvtárosok 21%-a kívánt igazodni; sokan túl 
idealisztikusnak minősítették. A normatívák által 
ajánlott szerepek közül a könyvtárosok elsősor
ban információs menedzseri feladatokat látnak 
el (idejük java részét vezetési, szervezési, sőt 
adminisztratív teendők teszik ki), másodsorban 
tanárok és harmadsorban oktatási-pedagógiai 
konzultánsok.

A kutatást a következő területeken lenne ér
demes folytatni: ugyanezt a kutatást elvégezni 
az általános iskola alsó és felső tagozatában; to
vábbá felhasználni a képzés korszerűsítésére: 
az időmérleget összevetni a tanterveken belül az 
egyes tárgyak részesedésével.

(Hegyközi Ilona)

96/358
McCALLUM, Sally: What makes a standard? = 
Cat.Classif.Q. 21.vol. 1996. 3/4.no. 5-15.p.

Mitől szabvány a szabvány?

Szabvány -könyvtári

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető 
be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CEN
TER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

A szerző összehasonlítja a jogi értelemben 
vett szabványokat, melyeket hivatalos szabvány
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ügyi szervezetek (ISO, ANSI és NI SO) vagy hi
vatalos ipari csoportok dolgoztak ki, és az infor
mális, önszerveződő csoportok vagy társaságok 
által kifejlesztett tényleges szabványokat. Ilyen 
szempontból vizsgál meg a könyvtáros-társada
lom számára alapvető fontosságú három szab
ványt: a bibliográfiai adatok és az elektronikus 
dokumentumok kódolására szolgálókat (a 
MARC-ot, illetve az SGML-alapút), valamint a 
bibliográfiai tételek rendelésére és vásárlására 
létrehozottat (EDIFACT-alapút).

(Autoref.)

96/359
WILLIAMSON, Nancy J.: Standards and rules 
for subject access = Cat.Classif.Q. 21.vol. 1996. 
3/4.no. 155-176.p. Bibliogr.

Szabványok és szabályzatok a tárgyi feltárás
hoz

Információkereső nyelv; Irányelvek -könyvtári; 
Szabvány -könyvtári; Tárgyi feltárás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető 
be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CEN
TER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

A bibliográfiai információs rendszerekben a 
tárgyi megközelítés szabványosítása rendkívül 
fontos a nemzeti és nemzetközi együttműködés, 
a bibliográfiai adatok cseréje szempontjából. 
Szabványokra, irányelvekre és szabályzatokra 
van szükség a dokumentumok és hivatkozásaik 
feltárására szolgáló indexnyelvek tervezése, ki- 
fejlesztése és alkalmazása során az egységes
ség és minőség elvének betartására. A cikk 
meghatározza a könyvtári katalógusokban és 
bibliográfiai adatbázisokban a tárgyi feltárásra 
alkalmazható „szabványok” és „irányelvek” fo
galmát. Felsorolja és ismerteti a legfontosabb 
nemzeti és nemzetközi „szabványokat”, amelyek 
a bibliográfiai adatok tárgyi megközelítését befo
lyásolják. A tárgyi feltárás olyan eszközei is he
lyet kapnak benne, melyek saját jogukon szab

vánnyá váltak, csakúgy, mint a hivatalosan ké
szített és jóváhagyott irányelvek. Minden szab
ványt és irányelvet bemutat az eredete, jellemzői 
és a bibliográfiai információkeresési rendszerek 
tervezésében való fontossága szempontjából. 
Hangsúlyozza a betűrendes (pl. tárgyszó-) rend
szerek és a jelzeteket használó (pl. ETO) rend
szerek közötti kapcsolat megteremtésének je
lentőségét.

(Autoref.)

96/360
GUENTHER, Rebecca S.: Automating the Li
brary of Congress Classification Scheme: imple
mentation of the USMARC format for classifica
tion data = Cat.Classif.Q. 21.vol. 1996. 3/4.no. 
177-203.p. Bibliogr.

A Kongressusi Könyvtár osztályozási rend
szerének gépre vitele: az USMARC formátum 
alkalmazása az osztályozási adatokra

Formátum -gépi; Kongresszusi Könyvtár osztá
lyozási rendszere

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető 
be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CEN
TER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Bing
hamton, N.Y. 13904]

A cikk az osztályozási adatok géppel olvas
ható formában való lehetséges használatát és 
azokat az okokat tárgyalja, amelyek egy szab
vány, az osztályozási adatok USMARC formátu
mának kidolgozásához vezettek. Ez a szabvány 
lehetővé teszi az osztályozási adatok kapcsoló
dását más, a bibliográfiai és besorolási adatokra 
vonatkozó USMARC formátumhoz. A szerző át
tekinti a szabvány fejlődését, szerkezetét, tartal
mát, használatát és a Kongresszusi Könyvtár 
Osztályozási Rendszerében való alkalmazásá
val kapcsolatos módosításokat. Vizsgálja a US
MARC osztályozás használatát a Kongresszusi 
Könyvtárban, a táblázatok konverzióját és az al
kalmazott szoftver funkcionalitását. A munka 
során felmerült problémákat is leírja, és számba
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Külföldi folyóirat-figyelő

veszi az online osztályozási rendszer megvalósí
tásához szükséges fejlesztéseket.

(Autoref.)

96/361
CORTHOUTS, Jan -  PHILIPS, Richard: SGML: 
a librarian’s perception = EI.Libr. 14.vol. 1996.
2.no. 101-110.p. Bibliogr.

Az SGML (Standard Generalised Markup Lan
guage) könyvtárosi nézőpontból

Elektronikus publikáció; Szabvány; Tipográfiai 
szerkesztés

Az SGML (Standard Generalised Markup 
Language) nemzetközi szabvány (ISO 8879) 
meghatározza az elektronikus dokumentumok 
logikai szerkezetét, függetlenül az alkalmazás 
módjától. A cikk nem magát a szabványt tárgyal
ja, hanem segítséget kíván nyújtani az SMGL 
bevezetését tervező könyvtárak számára, le
gyen szó akár új termékekről, akár a nyelvnek 
már meglévő szolgáltatásokba való beépítésé
ről. Ismerteti a belga VUBIS-Antwerpen Library 
Network tapasztalatait. E hálózat szabványként 
alkalmazza az SGML-t a bibliográfiai adatok 
megjelenítésére és kezelésére (online kataló
gus, dokumentumrendelés, online tartalomjegy
zék, témafigyelés, WWW-dokumentumok). Az 
elektronikus publikálás és információterjesztés 
terjedésével az SGML kulcsfontosságú szab
vánnyá válik az elektronikus könyvtárak számá
ra. A TEI, az ELSA, a DECOMATE és az ELVYN 
nevű projektek, amelyek egytől egyig teljes szö
vegű elektronikus dokumentumok elérésére, ke
zelésére és szolgáltatására összpontosítanak, 
szintén az SGML-t alkalmazzák.

(Autoref. alapján)

Lásd még 395, 462

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

96/362
LABRIGA, Petra: Die Britische Nationalbibliothek 
auf dem Weg zur elektronischen Bibliothek. Das 
Programm „Initiatives for Access” der British 
Library = Bibliotheksdienst. 30.Jg. 1996. 6.no. 
1035-1043.p.

A brit nemzeti könyvtár az elektronikus 
könyvtárrá válás útján. A British Library 
programja az elérhetőség javítására

Alakfelismerés; Különgyűjtemény -szabadalmi; 
Nemzeti könyvtár; Régi és ritka könyvek; Számí
tógépesítés; Szolgáltatások

A British Library-t 1972-ben alapították külön
böző gyűjteményekből. Állománya jóval régebbi, 
250 éve gyarapszik. Két székhelye van, London
ban és Yorkshire-ben (az utóbbi a Dokumen
tumszolgáltató Központ, a BLDSC székhelye).

A British Library (BL) már megtette az első lé
péseket az elektronikus, digitális könyvtár létre
hozása felé. Használóinak fele távoli használó, 
akik az online katalógust, az elektronikus doku
mentumrendelést és dokumentumszolgáltatást 
(napi 22 ezer dokumentum), a szabadalmakat, a 
régi, értékes kéziratokat veszik igénybe az Inter
neten vagy CD-ROM-on.

E szolgáltatások az Initiatives for Access 
program keretében valósulnak meg. E program 
fő pontjai a könyvtárak hagyományos szerepével 
összhangban: a beszerzés, az állományvédelem 
és a hozzáférhetővé tétel. A program kezdemé
nyezéseit a Strategic Objectives for the Year 
2000 elnevezésű program fogalmazza meg
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