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Changlng Systems in th e  N ational Széchényi U brary . Transltion fro m  
DOBIS/UBIS tO AMICUS
HORVÁTH Ádám

In August 1997 th e  M lnistry o f  C ulture and Education gave perm ission to  th e  
National Széchényi Ubrary to  inv ite  ten de rs  fó r  su b s titu tin g  its o ld  in tegra ted  
System, DOBIS/UBIS by a new  one. The te n d e r was re s tric te d  by regu lations lim it
ing th e  deadlines and sources o f purchasing th e  new  System. In te ltrade  Co. was 
asked to  m anage th e  w ho le  process. All th e  ca. 600 s tipu la tions w ere fo rm u la te d  
in m uch detail, and th e  re qu irem ents  were g iven d iffe re n t weights. The evalua- 
tio n  was aided by a m átrix . The NSZL expected  th e  new  system to  su p po rt original 
cata loguing while  m aking th e  tra n s fe r o f  data fro m  o th e r sources alsó possible. 
Fu rthe r requriem ents: th e  so ftw are  m ust be capable o f  handling th e  files o f 
ind e pe nd en t libraries and using shared data s im ultaneously; a u th o rity  con tro l 
should be possible, data o f th e  Central cata logue should be a lte rab le  manually, 
p resent DOBIS/UBIS databases m ust be dow nloadab le; by m eans o f  Z39.50 and 
HTTP th e  s im ultaneous use o f several databases m u st be possible; all th e  b ib li- 
ographic fie lds m ust be searchable, record  service should be possible, in te rn e t 
availability and Hunm arc dow nload ing  m ust be feasible. In te rS o ft Ltd. won, and 
th e  nam e o f  th e  so ftw a re  is AMICUS. it  is th e  p ro d u c t o f th e  Leuven EliAs firm , 
w ith  Oracle re lationai database m anagem en t system , and its indexer is called 
Fulcrum , th e  on line cata logue is Libn-Vision. The system  will .sp e a k ' Hungárián 
and English, and is user friend ly . AMICUS is a server so ftw are . The te n d e r d id  n ő t 
cover com p ute rs  necessary fó r  Client p rogram m es. These m u st be purchased 
fro m  resources. The p ro je c t lasts fó r  tw o .ye a rs  and will te rm in a te  in Decem ber 
1999. The new  system will he lp  th e  NSZL in dom estic  and fo re ig n  co -opera tion  
(ONE2), and makes th e  com pute rised  m anagem en t o f  th e  Central cata logue, etc. 
possible (pp. 219-228)
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The retrospectlve database o f th e  Hungárián  
National Blbllography. Thoughts on th e  plan- 
ning and accom plishm ent o f retroconversion
BERKE Bamabásné

in th e  age o f  on-line  catalogues an u rg e n t need em er- 
ged fó r  th e  searchability o f th e  com p le te  collections 
o f libraries. These needs were re in fo rced  by re trospec- 
tive  conversions. Since re troconvers ion  is a tim e  con- 
sum ing and labour intensive task, ou ts lde  sup po rt Is 
requ ired  to  its perfo rm ance . Having considered Hun
gárián needs, th e  National Széchényi Library (NSZL) 
prepared tw o  proposals, upon m in isteria l request, re- 
gard ing th is  issue in 1993 and 1994 respectively. Orga- 
nisational p rob lem s o f th e  com p ila tion  o f th e  re tro - 
spective national b ib liog raphy were emphasised. Esti- 
m ated costs were unacceptabie, and no steps were 
m ade fó r  th e  a tta in m e n t o f th e  goals. The NSZL has 
tw o  tasks ahead: pub lica tions be long ing to  th e  System 
o f th e  national b ib liog raphy have to  be converted , and 
it  m ust be decided w h e th e r a com pute rised  re tro - 
spective national b ib liog raphy o r a com pute rised  re- 
trospective  on-line  cata logue is to  be prepared. The 
optim á l so lu tion  w ou ld  be th e  extension o f th e  re tro - 
spective on-line  cata logue o f th e  NSZL, th a t alsó m ade 
th e  genera tlon  o f an on-line  b ib liog raphy possible. 
Meanwhile th e  NSZL plans a trans ition  fro m  DOBIS/LIBIS 
to  AMICUS, th a t requ ired  th e  conversion o f th e  exist- 
ing databases o f  th e  NSZL. The a u th o r makes detailed 
proposals fó r  th e  ach ievem ent o f com p le te  re tro co n 
version. She m ade plans fó r  books, however, o th e r 
types o f m atéria! should alsó be included. The tasks 
w ou ld  be m anaged by a tem p ora ry  re troconvers ion  
un it, while th e  s ta ff o f  th e  NSZL w ou ld  be responsible 
fó r  in te llectua l duties. Continuous financia l sup po rt o f 
th e  M inistry is indispensable. (pp. 229-238)

Szentm ihályi Com m em oration.
Celebration o f  th e  9 0 th  anniversary o f  th e  b irth  o f 
János Szentm ihályi (1908-1981), PhD, b ib liographer, 
in fo rm a tio n  speciálist, p rofessor o f  th e  D epartm en t o f 
Library Science, Lóránd Eötvös University, w inner o f 
th e  Ervin Szabó Medál

On th e  bíbliographic th eo ry  and m ethodology  
of János Szentm ihályi
SZABÓ Sándor

János Szentm ihályi becam e a librarian upon a fo rce d  
decision. He lea m t th e  profession as an aduit, and was 
in te rested  m ostly  in th e  the o re tica l and m e th od o log i- 
cal aspects o f b ib liog raphy and in fo rm a tio n  Services. 
He was alsó a le c tu re r in these subjects a t th e  universi
ty . His main fie lds o f  research were: th e  con cep t o f

b ib liographies, th e  eva lua tion  o f  b ib liographies, p ro 
blems o f  th e  national b ib liog raphy and th a t o f  Hunga- 
rica b ib liographies. He was th e  f irs t in Hungárián litera- 
tu re  to  survey and classify social Science b ib lio g 
raphies, and Hungarika Külfö ldi Foiyóiratszem le, star- 
te d  in 1971, and fro m  1976 on Hungarika Irodalm i 
Szemle were com p iled  accord ing  to  his concep tion . 
(pp. 239-243)

In th e  footsteps o f János Szentm ihályi. The pro- 
gram m e of th e  bíbliographic database o f Hungá
rián books prin ted  abroad betw een  1919 and 
1944
KÉGLI Ferenc

The re trospective  b ib liog raphy d e p a rtm e n t o f  th e  
NSZL paid a tr ib u te  to  th e  m e m ory  o f  János Szent
m ihályi by p lanning th e  b íb liog raph ic  database o f Hun
gárián books p rin te d  abroad as a co n tin u a tio n  o f  th e  
re trospective  b ib liog raphy o f  th e  period  1921-1944. 
Making th e  con cep t o f  .n a tio n a l' b ib liog raphy in re lati- 
on to  .H u ng arica ' b ib liog raphy c learer was a th e o re t i
cal issue alsó fre q u e n tly  dea lt w ith  by János Szent
mihályi. The prospective  on-line  database w ou ld  cover 
books and sim ilar m ateria ls p rin te d  abroad in H ungári
án betw een  1919 and 1944. The scope o f  d ocum en ts  
to  be included was de te rm ine d  as it  was in th e  n a tio 
nal b ib liography. Hungárián d o cum e n ts  published in 
Rumania w ould be th e  f irs t to  be con ve rte d  in tő  th e  
database. These will be fo llo w e d  by th e  in p u t o f  d o cu 
m ents p rin te d  in Czechosiovakia, Yugoslavia and 
Austria. A p rin te d  vo lum e  o r CD-ROM pub lica tion  on 
th is  period is alsó possible. (pp. 244-250)

Changes In value o rlen ta tlo n  as re flec ted  In 
readings fro m  th e  70s u n tll th e  mid 90s
LÓRINCZ Jud it

The a u th o r analyses th e  social and e conom ic  changes 
o f th e  pást 20 years and exam ines th e  fu n c tio n s  o f 
cu ltu re  w ith  special respect to  readings as ind icators 
o f value o rien ta tio n . Time studies o f  th e  Central Statis- 
tica l O ffice fro m  1976, 1986 and 1993 gave th e  fra m e  
o f  re ference  o f  th e  study. The m a jo rity  o f  th e  H ungá
rián p opu la tion  spends its incom e on th e  satis faction  
o f  its basic needs, w hile  cu ltu ra l P roducts  are a lm ost 
u na ffo rd ab le  due  to  th e  increase o f  th e ir  price. Worse 
financia l status leads to  leve lling and consequently  to  
hom ogen isa tion  as it was seen in re cen t years. It is 
rem arkable th a t while be tw een  1976 and 1986 
graduates were reading considerably m o re  n o n fic tio n , 
i.e. technica l and scien tific  lite ra tu re , d iffe ren ces  have 
a lm ost ceased by 1993, and th e  m o tiva tio n  fó r  perm a-
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n en t learn ing is n ő t s tron ge r in graduates than  am ong 
those  w ho  fin ished secondary school only. Academ ic 
tra in ing  and a m ore  m arked taste  reduce th e  rate o f 
popu la r readings to  somé exten t. There is, however, 
practically no d iffe re n ce  Petween those  w ith  seconda- 
ry and e lem enta ry educational background. In cou n ty  
tow ns 3 /4  o f  readings is popular, e n te rta in ing  lite ra tu - 
re. The re du c tio n  o f m atéria! goods has been accom - 
panied by a cu t o f  t im e  spent w ith  in te llectua l repro- 
duc tion , a decay in th e  qua lity  o f readings, i.e. th e  
devaluation  o f  sym bolic Capital fó r  th e  pást decade. 
(pp. 251-260)

A broad
Kovaíka, Mlios: National d ra ft  pro ject fó r th e  
cu rre n t and retrospectlve  conversion o f siovak 
and re la ted  docum ents Intő  eiectronlc form .
(APstr. : Futala T iborXpp. 261-263)

Papp József: Slovenian llbrarles In and outslde  
o f th e  natlonal te rr ito ry .
(APstr.: K pp 264-267)

te rn ako va , J. F.: Posslble m odernfsatlon of th e  
m anagem ent o f th e  Russian Central lib rary  net- 
w ork.
(A P s tr: Bíró Júlia)(pp. 268-271)

Sliwliiska, M aria • Czyzak, Dominika: s ta ff  prepa- 
ra tlon  fó r auto m ation .
(APstr.: Ólán EditXpp. 272-274)

Shaw, Carollne: In tern atio n a l B ibllography of 
th e  Soclal Sciences. Report.
(A P s tr: Oláh E ditXpp. 275-276)

Hustache, Etlenne: D igital lib rary  im p le m en ta tl- 
on plannlng: try ln g  to  deflne a user-orlented ap- 
proach.
(APstr.: Oláh EditXpp. 277-278)

Heyes, Róbert M.: S taffing  p atterns fó r acade- 
mlc llbrarles o f Central and Eastern Európa, Rus- 
sla and ClS contrles.
(APstr.: OrPán Éva) (pp. 279-283)

CD-ROM rev ie w
Tószegi Zsuzsanna: M ultim edia in th e  library. 
Bibllotheca m ultim ediana
(Rév.: Murányi Péter) (pp. 284-292)

Book rev iew s
Takács Miklós: Szom bathely b ib liográfiá ja .
The PiP liography o f  Szom bathely.
(Rév.: Bényei M iklós)(pp. 293-298)

The map o f Science. A pocket encydopaedia of 
sdence.
(Rév.: M ohor JenóXpp. 298-300)

Resource m anagem ent in academ ic llbrarles.
(Rév.: Koltay T iborXpp. 300-301)

Cerm an llbrarles a t th e  p orta i o f th e  In fo rm a
tio n  society. 86. Deutscher B lb iio thekartag  in 
Erlangen.
(Rév.: Pogányné Rózsa G abrie llaxpp 302-303)

Selected accession lis t o f th e  
Library  Science L ib rary
(pp. 304-311)

From  fo re ign  journals  (Abstracts)
(pp. 313-398)

in ha ltsangaben
Systemwechsel in dér Széchényi Nationalb ib lío- 
thek: von DOBIS/LIBIS zu AMICUS
HORVÁTH Ádám

lm  August 1997 békám die N ationa ib ib lio thek von 
dem  M in iste rium  fü r  B ildung und K ultu r d ie Genehmi- 
gung, eine Ausschreibung fü r  den Bezug eines neuen 
in te g rie rte n  Systems s ta tt des a ltén DOBIS/LIBIS-Sy- 
stem s zu veransta lten. Die U n tem eh m un g  sollte im 
Rahmen eines ö ffe n tlich e n  Beschaffungsverfahrens 
u n te r Druck von Term inen und strengen  Regein 
abgew icke lt w erden. Zűr Abw icklung dér Ausschrei
bung  und zűr Fertigung  des Vertrags w urde  die Inte l- 
tra de  AC a u fg e fo rd e rt. In d é r Ausschreibung w urden 
die S tandpunkte  dér B ib lio thek de ta illie rt fo rm u lie rt 
und ihre Ansprüche g e w ich te t angegeben. Die Forde- 
rungen  dér N ationa ib ib lio thek  m ach ten  etwa 600 
Punkte aus. Es w urde  von dem  neuen System erwar- 
te t, sowohl d ie Katalogisierung, als auch die  Frem dda- 
te n ü b e m a h m e  zu u n te rs tü tze n . Die w e ite ren  A nfo rde- 
rungen  waren .V erw a ltung  dér A uthority-F iles, m anu- 
elle M odifiz ierung d é r Daten des Zentralkatalogs, 
Uploading g eg en w á rtige r DOBIS/LIBIS-Katalogisaten, 
dé r Datenbank Katal (auslándische Bücher) und NPA
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(auslándische Periodika), Benutzung m ehre re r Daten- 
Danken m it Z39.50 und HTTP, Recherche fü r  allé Fel- 
der, Z u g riff zum In te rne t, HunMARC-Downloading usw. 
Dér Sieger dér Ausschreibung w urde  die in te rS o ft 
GmbH; d ie Softw are heisst AMICUS. Das System w urde 
u rsprünglich  fü r  d ie Kanadische N ationa lb ib lio thek 
en tw icke lt (früher w urde  auch d ó rt das System D0- 
BIS/LIBIS b enu tz t), spáter gelang aber das Eigen- 
tu m sre ch t zűr Firma EliAS in Leuven. AMICUS basiert 
sich a u f dem  Oracle re la tione lle  DBMS, m it Fu lcrum -ln- 
dexierung. AMICUS ist eine C lient-Server Software. Dér 
Online-Katalog heisst Libri-Vision, er hat eine Web- 
Oberfláche, mán kann zűr g le ichen Zeit in m ehreren 
B ibliotheken recherch ieren. AMICUS in dér Széchényi 
N ationalb ib lio thek w ird  englisch- und ungarischspra- 
chig sein, d ie ungarische Version w ird  m it HUNMARC 
kom patibe l sein. Diese Ausschreibung e n th ie lt n ich t 
die nö tigen  C om pute r fü r  d ie C lient-P rogram m e, die 
im Rahmen eines anderen Verfahrens zu beziehen 
sind. Das P rogram ú i d au ert zwei Jahre láng: das Sy
stem  w ird  1998 g es ta rte t w erden, das náchste Jahr 
d ie n t dé r Carantie und d ér Entw icklung. Das neue Sy
stem  ist b en u tzerfreu nd lich , h ilf t  die Teilnahme an dér 
einheim ischen und in tem ationalen Kooperation (0NE2, 
KözelKat, MOKKA), e rm ö g lich t d ie Behandlung des 
Zentra lkatalogs und kann auch die T ite lm eidungen  o n 
line em pfangen . (S. 219-228)

Die re trospektive  Datei dér Ungarischen Natio- 
nalbibiiographie. Überlegungen zűr Planung  
und verw irklichung dér re trospektiven  Konver- 
síon
BERKE Barnabásné

lm Ze ita lter d é r Online-Kataloge ta u ch t als d ring en d e r 
Bedarf auf, in dem  ganzen Bestand von B iblio theken 
recherch ieren zu können. Dieser Bedarf w ird durch  die 
re trospektive  Erschliessung dér Sam m lungen u n te r- 
s tü tz t. Da die re trospektive  Erschliessung sehr ze itauf- 
w endig und arbe its in tensiv  ist, kann sie nur m it Hilfe 
áusserer U n te rs tü tzung  a usge füh rt w erden. Die Szé
chényi N ationa lb ib lio thek  (Budapest) fe r tig te  1993 
und 1994 a u fg run d  dér B itté  des Kultusm inisters einen 
Bericht übe r diese Frage. Die Organisationsaspekte dér 
re trospektiven  N ationalb ib liographie  w urden  beson- 
ders behande lt; d ie kalkulierten Kosten waren ve rb lü f- 
fen d  gross: d ie  A rbe it begann deshalb n ich t. Je tz t 
s te h t die N ationa lb ib lio thek  vo r zwei Aufgaben: sie soll 
erstens die Konversion dér V e rö ffen tlich un g en , die 
zum Kreis dér N ationalb ib liographie  gehören, lösen, 
und zweitens soll sie entscheiden, ob  eine e lektron i- 
sche re trospektive  Nationalb ib liographie , bzw. ein 
e lektron ischer re trospek tive r Online-Katalog herzustel- 
len ist. Die op tim a le  Lösung wáre, wenn mán die Er- 
w e ite rung  des re trospektiven  Online-Katalogs als Ziel

setzte, von dem  dann auch e ine O nline-B ib liographie 
gew onnen  w erden könnte . Inzwischen p lán t d ie  N atio 
na lb ib lio thek eine U m ste llung vöm  System DOBIS/LIBIS 
zu AMICUS, d ie die Konversion dér derze itigen  Dateien 
e rfo rd e rt. lm  w e ite ren  Teil dé r Studie w erden  deta il- 
lie rte  Vorschláge zűr V erw irk lichung des ganzen re tro 
spektiven Konversionsprogram m s gem ach t. Die Pla
nung bezieh t sich bloss a u f d ie Bücher, aber es wáre 
w ich tig , allé D okum enta rten  einzubeziehen. Die re t
rospektive Konversion wáre von e iner provisorischen 
A rbe itsgruppe  ausge führt, aber in d é r in te llek tue lle r 
Konversion w ürden  d ie M ita rbe ite r d é r N a tiona lb ib lio 
th e k  te ilnehm en . Die Abw icklung dieser A rbeiten  ist 
aber von dér iau fenden finanzie llen  U n te rs tü tzung  des 
Kultusm inisterium s abhángig. (S. 229-238)

Szentm íhályi-Gedenkfeier.
Konferenz über den B ib liographen, In fo rm a tionsexper- 
ten , Dozenten des Lehrstuhls fü r  B ibliothekswissen- 
scha ft d é r ELTE-Universitát und den B ib lio thekar m it 
Szabó-Ervin-Medaille János Szentm ihályi (1908-1981) 
zu seinem 90ten  C eburts jahr

János Szentm ihályi über die Theorie und M etho- 
dik dér Bíbllographie
SZABÓ Sándor

János Szentm ihályi w urde  nach e inem  zw angha ften  
Berufswechsel B ibliothekar. Er e rle rn te  schon als Er- 
wachsener den Beruf, aus dem  ihn die the ore tisch e n  
und m ethod ischen  Fragen dér B ib liographie  interes- 
sierten. Er u n te rr ic h te te  d ie Theohe d é r B ib liographie 
und dér In fo rm ationsw issenscha ft den S tuden ten  an 
dér Universitát. Seine Forschungsgeb iete  waren: dé r 
B eg riff dé r B ibliographie, d ie  A usw ertung  d ér b ib lio- 
graphischen Tátigkeit, d ie Analyse dér P roblem e dér 
N ationalb ib liographie , d ie  Fragen d é r Hungarica-B iblio- 
graphie. Als Erster re g is trie rte  und  system atis ierte  er in 
d é r e inheim ischen Fach lite ra tur d ie B ib liographien dér 
Sozialwissenschaften; au fg run d  seiner Konzeption 
w urde  die  .Hungarica  - Auslándische Ze itschriften - 
ru nd sch a u ' /  Hungahca Külfö ldi Folyóiratszem le (gg. 
1971; ab 1976: Hungarica L ite ra tu rrundschau  /  Hunga
rica Irodalm i Szemle) re d ig ie rt. (S. 239-243)

Auf den Spuren von János Szentm ihályi. Ein Pro- 
gram m  über die bibliographlsche Datei dér zwi- 
schen 1919 und 1944 In Ausland gedruckten  un
garischen Bücher
KÉGLI Ferenc

Die Abte ilung  fü r  Retrospektive B ib liographie  d é r Na
tion a lb ib lio the k  p fle g te  das Andenken von János
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Szentmihályí dam it, dass sie d ie Registrierung dér aus- 
lándischen ungarischsprachigen Drucke in e iner Datei 
als Fortsetzung dér re trospektiven  N ationalb ib liogra- 
phie 1921-1944  gep lan t ha tten . Eine grundsátzliche 
Frage war das Prázisieren des Begriffs  dér „n a tio n a le n ' 
und „H ungarica '-B ib liograph ie , w o m it sich auch Szent
mihályí víel beschá ftig te  Die gep iante  Datei wáre eine 
Online-Datei von ungarischsprachigen Büchern und 
Puchartigen V erö ffen tlich un g en , die zwischen 1919 
und 1944 im  Ausland ged ru ck t w orden  sind. Dér Kreis 
dér zu erschliessenden D okum ente  w urde  dér publi- 
z ierten B ib iiographie g le ich fes tgesetz t lm Laufe des 
Ladens dér Datei w ird  mán zuerst m it dér re tro sp ek ti
ven Konversion von den ungarischen V e rö ffe n tlich u n 
gen aus Rumánien beginnen, dann w erden die in dér 
Tschechoslowakei, In Jugoslawien und in Österreich 
ged ruck ten  Werke e ingegeben werden. Aus dieser 
Epoche ist e n tw e de r eine ged ruck te  Version, oder 
eine CD-ROM-Ausgabe dér Druckwerke m öglich. (S. 
244-250)

Die w andlung dér W e rto rlen ta tio n  aufgrund  
dér Lesestoffe - von den 70er bís ín die M itte  
dér 90er Jahre
LÓRINCZ Jud it

Die A u to rin  skizziert und analysiert d ie gesellschaftli- 
chen, w irtscha ftlichen  Á nderungen in den vergange- 
nen 20 Jahren in Ungarn, u n te rsu ch t d ie Funktionen 
d ér Kultu r m it besondere r Rücksicht au f d ie d ie W ert- 
o rien ta tio n  signalisierende Rolle dér Lesestoffe. Die 
Daten dér Ze itw aageuntersuchungen 1976, 1986 und 
1995 des S tatistischen Zentra lam tes bilden die An- 
ha ltspunkte  dér Studie. Dér grősste Teil dér ungari
schen Bevölkerung ve rw ende t ih r E inkom m en fü r  pri- 
m áre Bedürfnisse. d ie (enorm e) Pre iserhöhung dér 
kultu re llen  P rodukte  m a ch t fü r  d ie M ehrhe it ihre Kon- 
sum ation  fás t unm öglich . Die ungünstigere  finanzie lle  
Lage hat e ine N ivellierung zűr Folge, und dérén Konse- 
quenz ist d ie  H om ogenis ierung, d ie in den le tzten  
Jahren e in tra t. Es ist bem erkenswert, dass wáhrend 
die Leser m it Universitáts- o de r Hochschulenabschluss 
1976 und 1986 b edeu tend  m e hr Sachliteratur, alsó 
Fach- und w issenschaftliche L ite ra tu r lasen, hören die- 
se Untersch iede in 1993 vo llkom m en auf: ihre Bereit- 
scha ft zűr V erm ehrung  dér Kenntnisse ist n ich t stárker 
als bei den Leser m it Abitur, aber d ie höhere  Bildungs- 
s tu fe  und dér fes te  Ceschmack geb ie ten  E inhalt dem  
Ü bergew ich t von Triv ia llite ra tur und populáren Romá
nén Es g ib t beinahe keinen Unterschied zwischen den 
Lesem m it A b itu r und m it 8 Klassen. Fást Dreiviertel 
dé r Lesestoffe sind in den Stádten a u f dem  Lande 
Trivialrom ane. Die Einschránkung dér finanzie llen Mög- 
lichkeiten  ist in dem  le tz ten  Jahrzehnt m it dér Abnah-

m e dér Ze itaufw and fü r  d ie geistige R eproduktion  und 
m it dem  Verderb d é r Qualitá t d é r Lesestoffe, alsó m it 
dér Devalvation des sym bolischen Kapitals verbunden. 
(S. 251-260)

Ausblíck
Kovacka, M ilo i: N atlonaler P ro g ram m en tw u rf 
über die laufende und re tro sp e ktive  Konversion 
in elektronlsches F orm át von slowaklschen und 
die Slowakel b e tre ffen d en  verö ffen tlichungen .
(Zusam m enf.: Futala Tibor) (S. 261-263)

Papp József: siowenlsche B ibllotheken In und 
ausser den M lnderhelten gem eind en.
(S. 264-267)

Éernakova, J.F.: Die M öglichkeiten dér Modern!- 
slerung dér Leitung in dem  russischen zen tra- 
len B lbllotheksnetz.
(Zusamm enf. Bíró Júlia) (S. 268-271)

Sliwiiíska. M aria • Czyzak, Dominika: Die vorbe- 
re itung  polnischer B lb llothekare a u f EDV-Ent- 
wicklungen (S ta ff p rep ara tio n  fó r A utom ation).
(Zusam m enf.: Oláh Edit) (S. 272-274)

Shaw, carollne: In te rn a tio n a le  Bibiiographie dér 
Sozialwlssenschaften ( In te rn a tio n a l Bibllo- 
graphy of th e  Social Sciences. Report).
(Zusam m enf.: Oláh Edit) (S. 275-276)

Hustache, Etienne: Planung e iner d ig ita ien  Bi
b lio filek: Bestim m ung e iner nu tzerfreu nd lfcher  
Lösung (D ig ital lib rary  im p iem en ta tio n  pian- 
ning: try in g  to  define a user-o rien ted  ap- 
proach).
(Zusam m enf.: Oláh Edit) (S. 277-278)

Hayes, R óbert M.: M ita rb e ite rm o d e lle  fü r  Uni- 
versitatsb ib lio theken Russlands, dér MÖ- und 
dér cus-Lánder (S taffing  p attern s  fó r academic 
libraries o f Central and Eastern Europe, Russia 
and C is-countries).
(Z u sa m m e n f: Orbán Éva) (S. 279-283)

CD-ROM Rundschau
Tószegi Zsuzsanna: M u ltim ed ia  in dér Biblío- 
thek. B íblíotheca m u ltim ed iana .
M ultim éd ia  a könyvtárban (Réz.: Murányi Péter) (S. 
284-292)
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B uchbesprechungen
Takács Miklós: Bibllographle von Szom bathely  
(Szom bathely b ib liográfiá ja).
(Réz: Bényei Miklós) (S. 293-298)

Die Landkarte dér Wissenschaft. Élne Kleinenzy- 
klopádle über das Gesamte dér Wissenschaft.
(Réz.. M ohor Jenő) (S. 298-300)

W lrtschaften  m it den Quellén (Resource mana- 
gem ent in academic librarfes).
(Réz.: Koltay Tibor) (S. 300-301)

Dle deutschen B ibliotheken an dér schw elle dér

inform ationsgesellschaft: 86. Deutscher Blblio- 
th e k a rta g  In Erlangen.
(Réz.: Pogányné Rózsa Gabriella) (S. 302-303)

Aus den auslándischen N eu er- 
w e rb u n g e n  d é r F ach b ib lio th ek  
fü r  B íb lío theks- und In fo rm a -  
tio nsw issen schaft
(S. 304-311)

Aus auslándischen Z e its c h rifte n
(S. 313-398)

Dr. FÜLÖP GÉZA az ELTE Könyvtártudom ányi és Inform atikai T an szék én ek  volt v e ze tő je , az irodalom tudom án yok doktora, a Kovács M áté Alapítvány eln öke 1998. m ájus 13-án, é letén ek hetvenegyedik évében rövid, súlyos b e te g sé g  után elhunyt. A lig akad olyan könyvtáros, aki ne tan ult, ill. v izsg á zo tt volna a „S a jtó tö rté n e t, sajtó ism eret” , „O lvasó k , könyvek, könyvtárak” , „A  könyvkultúra a könyvn yom tatás kézm űipari id őszakában ” , a „B evezetés az egyetem es sa jtó tö rté n e tb e ” , stb . c . je g y zeteib ő l. A  gyakorló könyvtárosok inkább kön yvism ertetéseit, a könyvtárosképzés h elyzetét, fe jlesztését elem ző  cikkeit ism erhetik inkább.Ftilöp G ézát az ELTE Bölcsészettu dom ányi Kara, valam int a M agyar K önyvtárosok Egyesülete saját halottjának tekin ti. A  tanítványok nevében lapunk tiszte lette l búcsú zik  tő le .
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A z  Év Legjobb Publikációja 3 7

Szerkesztőségünk 1997-ben meghirdette „Az év legjobb publikációja” címet, melyet az 
1997 során megjelent 4 szám cikkeiből terveztünk kiválasztani. Mivel fontos szem
pontnak tartottuk, hogy pályakezdőket, egyetemi, főiskolai hallgatókat ösztönözzünk 
publikálásra, ezért döntésünk
DOMSA ZSÓFIA - KŐMŰVES ERIKA: BLISS bibliográfiai osztályozása c. (lapunk 
1997. 4. számában megjelent) írására esett.

A nyerteseknek gratulálunk, további sikeres publikációkat kívánunk.
A pályadíj átadásáról még beszámolunk.

Az előző évhez hasonlóan, idén is szeretnénk kiválasztani az év során megjelenő írások
ból azt, amelyet tanácsadó testületünkkel egyetértésben a fenti kitüntető címmel és 
20 000 forintos pályadíjjal jutalmazhatunk.
A cím elnyeréséért bárki indulhat, a témák kiválasztásában nincs megkötés. Szóba 
Jöhető műfajok: tanulmány (20-25 oldal), szemletanulmány a külföldi könyvtárügyről 
(15-22 oldal). Továbbra is szívesen vesszük pályakezdő könyvtárosok, egyetemi, főisko
lai hallgatók jelentkezését.

A szerkesztőség
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Rendszerváltás az OSZK-ban, 
a közreműködő szemével

Horváth Ádám

Ahogy e lkezdődött 

Start

1997. augusztus 8-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium egyik tanácstermében az Országos Széchényi Könyvtár engedélyt kapott, hogy az 1992 óta működő, DOBIS/LIBIS integrált gépi rendszerét korszerűbbre cserélje, és pályázatot írjon ki egy új integrált rendszer beszerzésére. A munka azonnal elkezdődött.
Az előzmények

Ennek az értekezletnek is voltak előzményei. Pop- 
rády Géza főigazgató még 1996 végén megbízást adott a Fejlesztési Osztály és a Számítástechnika Alkalmazási Osztály számára a számítástechnikai jövőkép megfogalmazására. A megbízás nemcsak elméleti modell kidolgozására szólt, hanem a költ

ségbecslést is mellékelni kellett. A munka 1997. március elejére elkészült. így aztán, amikor az MKM-ből, a Kulturális Örökség Főosztályáról Ró
nai Iván főosztályvezető megkereste a könyvtárat a fejlesztési elképzeléseinkről, annak költségvonzatáról is be tudtunk számolni.
Az engedély

Ezt követően újabb összeállítás készült az OSZK elképzeléseiről, most már leszűkítve -  és ebben a vonatkozásban részletezve -  egy jövendő integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatban. Ezúttal az MKM számára. Ezt a tervezetet az MKM eljuttatta a könyvtári élet vezető társadalmi szervezeteihez, hogy azok véleményt formálhassanak róla. Azon a bizonyos értekezleten, 1997. augusztus 8-án azért ültünk össze, hogy a tervezetet megvitassuk. A Rónai Iván vezette ülés végén -  a bírálók megjegyzéseinek a tervbe való beépítésével -  a pályázati kon
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88 HORVÁTH ÁDÁM 88cepció az integrált rendszerrel szembeni követelményekről elfogadtatott. A feltételek igen szigorúak voltak. Az új szoftvert közbeszerzési eljárás keretében kellett beszerezni, 1997-ben érvényes szerződés alapján el kellett kezdenünk a pénz elköltését, 1998 végére pedig a projektnek be kell fejeződnie.
Ahogy fo ly ta tó d o tt  

Pályázatot írunk

Már másnap munkához láttunk, hiszen az idő sürgetett. Egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem egyszerű feladat, ráadásul az ütemezést illetően túl sok a kiszámíthatatlan elem. Senki sem tudta megmondani például, hogy a Közbeszerzési Értesítő hány nap alatt jelenteti meg a pályázati felhívást. Csak azt lehetett tudni, hogy ez a beadott pályázatok számától függ, és hogy két héttől egészen egy hónapig is eltarthat. Senki sem garantálhatta, hogy nem jön közbe olyan esemény, mely a közbeszerzési törvény értelmében a pályázat újra kiírását vonja maga után. És nem egyszerű feladat egy nagy értékű projekt szerződésének a megkötése sem. Az egész valójában képtelen vállalkozásnak tűnt a pályázat megírására, lebonyolítására, értékelésére és a szerződéskötésre engedélyezett idő rövidsége és a kiszámíthatatlan elemek sokasága miatt. De dolgoztunk rajta -  szabadság alatt, meg hétvégeken, meg estékbe nyúlóan, sokszor nagyon fáradtan, sokszor nagyon ingerülten, de kitartóan -  mert éreztük, hogy nagy lehetőség előtt állunk.
A pályázat

Úgy döntöttünk, hogy a pályázat lebonyolítására és a szerződés elkészítésére egy professzionális pályáztató céget kérünk fel. A választás az Inteltrade Rt.-re esett. Döntésünket nem bántuk meg. A pá

lyázat a NEKTÁR projekt nevet kapta. A pályázati kiírást az Inteltrade módszere szerint készítettük el. Az OSZK pályázata több mint 600 igényt tartalmazott. Az igények általában „igen-nem” válaszokat igénylő eldöntendő kérdések voltak. Ott, ahol úgy éreztük, hogy az ilyen válaszokból nem lehet egyértelműen kiderítem a pályázó szoftver képessegeit, ott megkértük a pályázókat arra, hogy írják le a szoftvernek a kérdéses tulajdonságait. Az értékelést a módszer szerint értékelési tábla alapján kellett végezni. A táblát a pályázatok benyújtása előtt kellett véglegesíteni és letétbe helyezni a pályázatot bonyolító cégnél. Az értékelés kétlépcsős volt. Az első lépcsőben ki lehetett zárni azokat a pályázókat, amelyek nem felelnek meg a kötelezőnek minősített igényeknek. (Mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel.) A módszer lényeges eleme az is, hogy mind az értékelés, mind a szerződéskötés -  hála az alaposan elkészített pályázatnak, viszonylag egyszerű folyamat. A mi szerződésünk például mindössze két oldalas, melynek a pályázat megfelelő részei -  a pályázó által adott válaszokkal együtt -  képezik a mellékletét.
Hangsúlyok a pályázatban  

Együttműködési körök

A pályázó szoftverének képesnek kellett lennie egymástól független könyvtárak teljes körű gépesítésére. Ez azt jelenti, hogy minden könyvtár önálló, a másik könyvtártól elválasztott gyarapítással, kölcsönzéssel, folyóirat érkeztetéssel rendelkezik, úgy hogy azok az adatok, melyek mindezen tevékenységekben közösek -  mint például a szállítók adatai megosztva használhatóak. A katalogizálás vonatkozásában előírtuk az osztott katalogizálás képességét. Ezen igények kapcsán említem meg, de általánosságban is elmondható a pályázatunkról, hogy mindaz, amit a DOBIS/LIBIS-ben megszoktunk és
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»  RENDSZERVÁLTÁS AZ OSZK-BAN SSjónak találtunk -  például az osztott katalogizálás képessége, vagy az együttműködési körök kezelése megjelentek az igényeink között azokkal az igényekkel együtt, amiket viszont épp a DOBIS/LI- BIS korlátjainak túlhaladására, vagy éppen a kor számítástechnikai szintjének beemelésére fogalmaztunk meg.
Központi katalógus

Ugyanezt lehet elmondani a központi katalógus kezelésével kapcsolatban is, ahol előírtuk a jelentések MARC rekordokban való fogadásának képességét duplum szűréssel, de igényeltük, hogy közvetlenül is be lehessen vinni adatokat, valamint azt is, hogy a központi katalógus adatai kézi beavatkozással módosíthatóak legyenek.
Adatbázisok egyesítése

A pályázat előírta, hogy a jelenlegi két, DOBIS/LI- BlS-ben tárolt adatbázis (a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1976 és 1991 közötti anyaga, illetve az 1992 óta épített online katalógus rekordjai), valamint a MikroISIS-es KATAL (az OSZK 1987 óta beszerzett külföldi könyveinek adatbázisa) és az NPA (a külföldi folyóiratok központi katalógusa) áttöltésre kerüljenek. Azért csak ezek, mert a rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé ennél több áttöltés specifikálását. Természetesen a projekt befejezése után, attól már függetlenül, az OSZK folytatni fogja a többi adatbázis áttöltését is. Addig is megteremtjük a lehetőségét, hogy azonos (Web) felületen legyenek kereshetőek a különböző adatbázisok. Ennek érdekében előírtuk, hogy Z39.50 és HTTP protokollok segítségével több adatbázis egyidejű lekérdezését tegye lehetővé a pályázó rendszere.

Rekordszolgáltatás

Az OSZK elsőrendű feladatának tekinti* hogy az adatbázisaiban fellelhető rekordokat szolgáltatni tudja a könyvtári közösség tagjai számára. A pályázó rendszerének így online és kötegelt üzemmódban, elektronikusan és nyomtatva, periodikusan és egyedi kérésre szolgáltatni kell tudnia az adatbázis rekordjait.
Hálózat

Hangsúlyosan elvártuk az új rendszertől, hogy képes legyen az Internet közvetítésére a könyvtár olvasói és dolgozói felé, valamint, a könyvtár adatbázisainak az Internet felé. E célból részletesen specifikáltuk, hogy mit várunk el a rendszer web-felüle- tű online olvasói katalógusától. A szempontok közül a több könyvtárban való egyidejű keresés, a böngésző keresés, a HUNMARC letöltés képességét emelem ki.
Még mindig az előzm ények  

Egy kis kronológia

A pályázatunk végül 1997. október 8-án jelent meg, két kötetben, angol nyelven. Ha rajtunk múlik, még dolgoztunk volna rajta. Ügy éreztük, hogy összegyűjtöttük ugyan az igényeinket, de azok nincsenek még megfelelően strukturálva, nem mindenhol azonos a kidolgozottság mértéke. Az idő azonban sürgetett. Nem volt sok idejük a pályázóknak sem. Kemény munkára voltak kényszerítve, hiszen mind a kereskedelmi, mind a szakmai részben szigorú és részletes feltételeknek kellett megfelelniük. A pályázat elkészítésére 40 nap állt a rendelkezésünkre. A pályázatok leadási határideje 1977. november 8- dika volt. Azonnal hozzáláttunk az értékeléshez.
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88 HORVÁTH ÁDÁM 88Munkánkat jól körülhatároltan végezhettük, hála az alapos előkészítésnek. A pályázat szakmai részének elbírálásában -  az MKM-mel egyetértésben -  külső szakértők is részt vettek. A kereskedelmi részt az Inteltrade Rt. értékelte. Eredményt 1977. december 12-én hirdettünk, majd egy hétre rá megkötöttük a szerződést a győztes pályázóval.
A pályázók

A pályázatot a következő cégek vették meg: Cansys, Dataware, EDG, ELiAS, IBM Magyarország, IQSoft Kft., Ex-LH Kft., Siemens-Nixdorf, Softing. Az EDG a Dynix rendszerrel szeretett volna pályázni. Hosz- szabbítást kért, de azt sajnos nem tudtuk megadni a fent vázolt feltételek miatt. Az IBM Magyarország eladta a pályázatot az InterSoft Kft.-nek. Végül hárman adták be a pályázatot: a Dataware a Voyager szoftverrel, az InterSoft Kft. az AMICUS-szal, az IQSoft Kft. pedig az OLIB-bal pályázott.
A nyertes

A pályázatot az InterSoft Kft. nyerte két alvállalkozóval, az IBM Magyarországgal és az ELiAS (Exten- ded LIbrary Access Solution) belga céggel közösen. A nyertes szoftver pedig az AMICUS lett.
AZ AMICUSAz AMICUS új szoftver a könyvtári gépesítés területén. Viszonylag kevesen ismerik, ezért talán érdeklődésre tarthat számot a részletes bemutatása. (Hozzáteszem azonban, hogy az AMICUS oktatása csak a cikk írását megelőző napokban fejeződött be. A tanfolyamon túl, de a részletes ismerkedés előtt próbálom közreadni mindazt az ismeretet, amit sikerült összeszednem.)

Fejlesztés

Az AMICUS-t a Kanadai Nemzeti Könyvtár megbízásából és szakmai irányításával a kanadai CGI fejlesztő cég készítette el. A Kanadai Nemzeti Könyvtárban ez idő tájt a DOBIS/LIBIS-t használták. Az új szoftverbe átkerült mindaz, ami a DOBIS/LIBIS- ben jónak, időtállónak bizonyult, és megoldást kerestek mindarra, ami hiányzott vagy nem volt elégségesen megoldva. Ugyanakkor az AMICUS nem a DOBIS/LIBIS kiegészítése, vagy továbbfejlesztése, hanem egy teljesen új program, melyet nulláról indulva, a kor legmodernebb számítástechnikai eszközeire építve írtak meg.
Az AMICUS a Kanadai Nemzeti 
Könyvtárban

Az AMICUS képességeinek rövid jellemzésére álljon itt néhány jellemző adat a Kanadai Nemzeti Könyvtárban működő AMICUS-ról: 12 millió rekordot tartalmaz, 400 egyidejű felhasználót szolgál ki, évente 1 millió rekorddal bővül, 5 könyvtár teljes körű gépesítését oldja meg, és a központi katalógus modullal 400 könyvtár jelentéseit dolgozzák fel.
Az AMICUS új tulajdonosa

Az AMICUS tulajdonjoga két évvel ezelőtt került a leuveni székhelyű ELiAS cég birtokába. Ezzel a fejlesztés irányítása is átkerült az ELiAS-hoz. A kanadai és az ELiAS-féle AMICUS fejlesztése ezzel kettévált. A két AMICUS között az egyik alapvető különbség például, hogy az EliAS-féle már nem az Ingres adatbáziskezelőre épül.Az ELiAS eredetileg a DOBIS/LIBIS fejlesztésére és karbantartására alakult, dinamikusan fejlődő cég,
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»  RENDSZERVÁLTÁS AZ OSZK-BAN 88mely a DOBIS/LIBIS vonatkozásában is már több újítást hozott. Ilyen volt például a DOBIS/LIBIS-hez készített Web-OPAC is. Az ELiAS arra törekszik, hogy minden régióban megfelelő könyvtárosi és technikai támogatása legyen az AMICUS-nak. Ezt a célt könyvtárak és számítástechnikai cégek együttműködésével valósítja meg.
AMICUS felhasználók

Habár az AMICUS új szoftver, máris nagyon tekintélyes felhasználókat tudhat magáénak. A sort a Leuveni Katolikus Egyetem nyitotta, mely az egyetemi hálózat 40 könyvtára számára vásárolta meg a rendszert. Őt követte az oviedoi (Spanyolország) egyetemi hálózat, majd tavaly az OSZK-t megelőzve a British Library, mely -  többek között -  a jelenlegi sokféle feldolgozási módszert és technikát integrálni képes szoftverre írta ki a pályázatát. A British Libraryben az AMICUS-hoz 2000 egyidejű felhasználó fog csatlakozni és 30 millió rekordot tárol majd. Az OSZK-t nem sokkal követte a vásárlók sorában az Ausztrál Nemzeti Könyvtár, ahol az AMICUS lesz a központi katalógusa 1400 jelentő könyvtárnak.
Az AMICUS technikai jellemzői

Az AMICUS az ORACLE relációs adatbáziskezelőn alapul. Az adatbázis indexelését egy speciális indexelő szoftver, a FULCRUM végzi. Az AMICUS ki- szolgáló/ügyfél technológiájú szoftver. Kiszolgálók IBM RS/6000-es gépek lehetnek AIX operációs rendszerrel. Az ügyfelek pedig Windows95 vagy WindowsNT alatt működő személyi számítógépek. A kiszolgáló és az ügyfél a TCP/IP protokoll segítségével kommunikál egymással.

Az AMICUS funkcionális jellemzői

A pályázó szoftverek közül az AMICUS közelítette meg legjobban az igényeinket.
Együttműködési körökAz AMICUS képes több könyvtár teljes körű gépesítésére. Az együttműködési kör minden könyvtára önálló, egymástól független és egymás által nem látható gyarapítást, kölcsönzést, folyóirat érkeztetést végezhet. Ugyanakkor minden olyan adat, mely más tagkönyvtár által is hasznosítható, közös az egész rendszeren belül és az úgynevezett rendszer szinten helyezkedik el. Ilyenek például a szállítók adatai, vagy a bibliográfiai adatok. A tagkönyvtáraknak mindig vannak speciális, csak rájuk jellemző adatai. Ezt a helyzetet az AMICUS úgy oldja meg, hogy a szállítók esetében például megengedi a rendszeradatok tagkönyvtári szintű kiegészítését, a bibliográfiai adatok esetében pedig egymással egyenrangú leírási variánsokat lehet létrehozni.A bibliográfiai adatok rendszer szintű kezelése egyben azt is jelenti, hogy az AM ICUS képes az együttműködési kör számára osztott katalógusként működni, azaz a tagkönyvtárak egymás leírásait szabadon felhasználhatják, ahhoz már csak a példányadatokat kell hozzáadniuk. Az AMICUS-beli osztott katalogizálás további részleteit a Katalogizálás fejezet tartalmazza.Az AMICUS automatikusan központi katalógust épít az együttműködési körben résztvevő könyvtárak számára. A központi katalógusba csak azok a leírások kerülnek be, melyekhez van példány valamelyik tagkönyvtárban.Mi kell technikailag az AMICUS együttműködési körhöz? Egy AMICUS kiszolgáló, AMICUS ügyfelek számára alkalmas személyi számítógépek az ügyfél programmal, valamint TCP/IP hálózati összeköttetés az AMICUS kiszolgálóval. Az ügyfelek tetszőlegesen távol lehetnek a kiszolgálótól, mindössze a megfelelő hálózati sávszélességet kell garantálni.
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KatalogizálásAz AMICUS hatékonyan támogatja az eredeti katalogizálást. A katalogizálók egyrészt sablonokat használhatnak a leírások elkészítésénél -  amennyiben teljesen új leírást kell készíteniük másrészt pedig választhatnak többféle beviteli mód közül. A gyakorlott katalogizálók közvedenül vihetik be a MARC hívójeleket, indikátorokat, almezőazonosí- tókat, míg a kevésbé jártasak előugró ablakokból választhatnak a dokumentumot jellemző' kategóriák közül. Ez utóbbi esetben a kiválasztott kategóriák kombinációjához tartozó MARC hívójelek, indikátorok, almezőazonosítók automatikusan bekerülnek a rekordba. Mindkét esetben működik a szintaktikai ellenőrzés.Az AMICUS támogatja a másolásos katalogizálást is. Ha valamelyik mű leírása nincs meg az AMICUS adatbázisban, akkor keresésre kijelölhetek külső -  nem az együttműködési körbe tartozó, más integrált rendszert használó -  könyvtárat is, ahonnan, ha ott megvan a keresett mű, a bibliográfiai rekordot átemelhetem. (Ez a funkció a tervek szerint 1999-ben kerül telepítésre az OSZK-ban.)Az AMICUS képes ugyanarról a dokumentumról több nézetet tárolni az adatok duplikálása nélkül. Ez azt jelenti, hogy az együttműködő könyvtárak, indokolt esetben, megtarthatják leírási tradícióikat anélkül, hogy az adatbázis egysége ettől szétesne, hiszen a rendszer tudja, hogy ugyanannak a dokumentumnak a leírási variánsa készült el. Bármely bibliográfiai adat vonatkozásában lehet variánst készíteni. Az összes variáns rendszer szinten tárolódik, mindenki által elérhető módon. Az adatbázisban való keresés során kijelölhető, hogy mely variáns-típusra akarunk keresni, és a találati eredmény megjelenítésekor bármely variáns megtekinthető (elsőnek a kereső által előre definiált, számára legfontosabb variánst mutatja meg a rendszer). Katalogizáláskor bármely variáns kiindulópontja lehet valamely tagkönyvtár saját címleírásának, saját variánsának.

Az AMICUS-ban a besorolási adatokat ki lehet egészíteni egységes besorolási (authority) adatokkal. Az egységes besorolási adatokat a rendszer külön táblákban tárolja. A besorolási adatok és az egységes besorolási adatok egymásba vannak integrálva, azaz semmi sem tárolódik kétszer. A megfelelő indexekben jelzés mutatja, hogy egy besorolási adathoz tartozik-e egységes besorolási adat, melyet kívánság szerint meg is lehet tekinteni, illetve megfelelő jogosultsággal módosítani lehet.
Központi katalógusAz AMICUS-ban alapértelmezés szerinti a központi katalógus kezelése. Az AMICUS-ban katalogizáló könyvtárak bibliográfiai leírásai automatikusan kerülnek a központi katalógusba. Külső könyvtárak rekordjait képes MARC formátumban fogadni, és duplum-szűrés után a központi katalógushoz automatikusan hozzáilleszteni. A központi katalógus ugyanakkor egy tagkönyvtár is az AMICUS adatbázisban, ahová közvedenül is be lehet vinni adatokat, így a cédulán jelentő könyvtárak adatait továbbra is fogadni tudjuk. Keresés során meg lehet adni, hogy csak a központi katalógusra vonatkozzon a keresés.
RekordszolgáltatásAz AMICUS-ból kétféle módon lehet rekordokat letölteni: egyrészt a web-felületű online olvasói katalógus (LibriVision) használatával, másrészt Z39.50 ügyféllel. Az első esetben egy MARC rekord érkezik a felhasználó számítógépére, melyet be kell tölteni a felhasználó adatbázisába. A második esetben, ha a Z39.50 ügyfél be van építve a felhasználó rendszerébe, a MARC rekord közvetlenül a felhasználó adatbázisába érkezhet meg.
Osztott katalogizálásAz Együttműködési körök és a Katalogizálás fejezetben már érintettük az osztott katalogizálás lehetőségét. Emlékeztetőül: együttműködési kör alatt
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88 RENDSZERVÁLTÁS AZ OSZK-BAN 88azokat a könyvtárakat értjük, melyek ugyanarra az AMICUS kiszolgálóra kapcsolódnak, számukra az AMICUS nyújtja az összes könyvtári funkció gépesítését. Egy AMICUS kiszolgáló köré csoportosult együttműködési kör vonatkozásában az együttműködési kör tagjai -  természetesen, ahogy azt az előző fejezetekben ismertettük- osztottan katalogizálnak. Az AMICUS azonban képes más rendszerekkel is együttműködni és számukra is osztott katalogizálási funkciókat nyújtani. Az AMICUS -  helyesen -  a centralizált modellt valósítja meg. Az osztott katalogizálásban résztvevők egy helyen, az AMICUS- ban katalogizálnak. A rekordok innen kerülhetnek a résztvevő könyvtárak adatbázisaiba vagy az online olvasói katalóguson keresztül MARC le- és feltöltéssel, vagy az AMICUS-ból közvetlenül a résztvevő könyvtár adatbázisába, ha a résztvevő rendszere rendelkezik beépített Z39.50 „ügyféllel” .Az AMICUS-beli osztott katalogizálás egyedülálló sajátossága, hogy képes ugyanarról a dokumentumról többféle nézetet fenntartani és ezeket a nézeteket egymással összefüggő és egymásból átjárható, de ugyanakkor egymástól jól elkülönülő logikai aladatbázisokban tárolni. Ily módon biztosítható, hogy a résztvevők egyrészt kompromisszum nélkül tudnak együttműködni, megtartva címleírási sajátosságaikat, másrészt, hogy a különféle hiteles helyekről származó bibliográfiai és authority adatok elkülönítetten, de mégis azonnal elérhetően és felhasználhatóan álljanak rendelkezésre.
Keresés az ügyfél programmal Az AMICUS ügyfél programjával minden egyes bibliográfiai mezőre keresni lehet. A keresési kifejezést a CCL nyelv segítségével fogalmazhatjuk meg. A CCL-ben kevésbé jártasak pedig előugró ablakokból választhatják ki a keresési parancsokat.Az AMICUS-ban mód van elsődleges és másodlagos indexek definiálására. Másodlagos indexbeli elemre csak a keresés finomítása érdekében lehet keresni -  kivéve, hogy ha van megfelelő jogosultsá

gunk, mert ekkor legyűjthető például akár az összes magyar nyelvű mű is. El lehet képzelni, hogy rengeteg találatot fogunk kapni, tehát csak körültekintéssel szabad egy ilyen kérdést feltenni. Ha véletlenül teszünk fel egy ilyen kérdést, akkor sincs baj, mert mód van a megkezdett keresés felfüggesztésére.A keresőszavak között Boole-algebrai műveletek, illetve közelség operátorok használhatóak. Mód van szűrők megadására, melyeket a felhasználói profilunkban eltárolhatunk, és onnan bármikor elővehetjük és bekapcsolhatjuk őket. Ekkor a bekapcsolt szűrő automatikusan hozzászerkesztődik a megadott keresési kifejezéshez.Az AMICUS-ban mód van dokumentum orientált keresésre, amikor azonnal a találatokat kapjuk meg, illetve böngésző keresésre, amikor a kereső- kérdés indexbeli környezetét tanulmányozhatjuk. Lehetőség van a keresőkérdés és a mező közötti teljes egyezőség vizsgálatára -  a csonkolás és helyettesítések módszerének alkalmazásával együtt - ,  illetve a legtöbb mező esetén lehetőség van a kulcsszavas keresésre is.
Az AM ICUS online olvasói katalógusa: a LibriVision 
Az AMICUS online olvasói katalógusa a webes felületű LibriVision. A LibriVision önálló termék, mely elméletileg bármely szabványos felülettel rendelkező könyvtári szoftverhez illeszthető.A LibriVision-be -  noha Internetes, ún. állapot nélküli kommunikációs környezetben működik -  be lehet jelentkezni. Minden egyes felhasználó számára definiálni lehet a kereshető adatbázisok körétől kezdve a megjelenítési formátumokig sok mindent. A névvel és jelszóval ellátott bejelentkezésen kívül mód van névtelen használatra is.A LibriVision képes távoli könyvtárak -  és természetesen az AMICUS -  indexeiben böngészni (amennyiben a távoli könyvtár rendelkezik a Z39.50 ezen funkciójával). A LibriVision segítségével egyszerre több könyvtárban is lehet keresni. Ez esetben a kereshető mezők száma korlátozott a
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SS HORVÁTH ÁDÁM SS„legkisebb közös többszörösre” , vagyis csak olyan mezőkre lehet keresni, melyek kereshetők valamennyi adatbázisban. Mód van azonban egyetlen adatbázis kijelölésére is. Ilyenkor az illető adatbázis összes kereshető mezőjére tudunk keresni.A LibriVision képes egy bejelentkezés alatt a keresési történetet megőrizni, a találatokat újra megjeleníteni, illetve a keresést -  szükség szerint finomított formában -  újra végrehajtani.A keresőnek módja van keresési mintákat létrehozni, melyek a cél adatbázist, adatbázisokat, illetve a keresőkérdést tartalmazzák. Ezek a minták megőrződnek két bejelentkezés között is.A LibriVision Internet keresés címszó alatt az internetes keresési eszközök garmadáját kínálja tárgyi bontásban az olvasók számára. Külön fejezetben találhatók az általános keresők, a levelezési cím keresők stb.
A magyar AM ICUSA magyar AMICUS két nyelven fog beszélni: magyarul és angolul. A fordítást az OSZK vállalta magára. A magyar AMICUS ezen kívül a HUNMARC- kal kompatibilis rendszer lesz. (Azon adatféleségek esetén, melyekre még nem jelent meg a HUNMARC előírás, a USMARC előírásait használja a rendszer.)
A NEKTÁR pro jekt

A NEKTÁR projekt tartalma

A NEKTÁR projekt kiterjed az integrált könyvtári szoftver, valamint a szoftvert kiszolgáló számítógép beszerzésére. A pályázat nem terjed ki az ügyfél programok futtatásához szükséges számítógépekre, ezek beszerzése az idei év feladata lesz.
A kiszolgálókA győztes pályázó két kiszolgálót ajánlott. Egyet az AMICUS futtatásához, egyet pedig a LibriVision-hoz.

Az AMICUS kiszolgálója egy IBM RS/6000 F50-es számítógép. Fő jellemzői:
© 2 processzor,© 54 GB háttértér,© 384 MB RAM.
A LibriVision egy IBM RS/6000 43P jelű számítógépen fut. A 43P fő jellemzői:
© 2 processzor,© 9 GB háttértár,© 128 MB RAM.
Mindkét gép AIX 4.2-es operációs rendszer alatt működik. A WWW kiszolgáló a LibriVision szempontjából bármi lehetne, nekünk éppen a Netscape Fastrack 2.01-es verziót szállította az IBM. A konfigurációhoz tartozik még egy APC Smart típusú szünetmentes áramforrás is PowerChute kezelő szoftverrel.
A NEKTÁR projekt ütemezése

A NEKTÁR projekt időtartama két év. A projekt a szerződéskötés napján indult és két fő részre oszlik. Az első évben, tehát 1998-ban, el kell indulnia az éles rendszernek az áttöltött adatokkal. A második év a garanciális időszak, mely időszak alatt minden további fejlesztést ingyenesen meg kell kapnunk.
M it várunk az új rendszertől?

Felhasználóbarát megjelenés

Azt hiszem, hogy az ablakos megjelenésű ügyfél program és a LibriVision ezt biztosítja.
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X RENDSZERVÁLTÁS AZ OSZK-BAN SS

A projekt mérföldkövei:

Kiszolgálók szállítása: \/  időben megtörtént

Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi 
együttműködési körökbe

Azt reméljük, hogy az AMICUS-szal könnyebben tudunk részt venni ilyen együttműködési körökben.
0NE2Nemzetközi téren az 0NE2 projektbe kapcsolódtunk be. A projekt célja az európai nemzeti könyvtárak összekapcsolása. Mindenféle együttműködés számtalan problémát vet fel, még akkor is, ha megvan a közös nyelv, a Z39.50, melyre az együttműködést alapozni lehet. Ilyen probléma például az eltérő MARC-ok, vagy az eltérő karakterkészletek használata, melyekre a Z39.50 sem kínál maradék-
* A cikk nyomdába adásának időpontja 1998 június eleje.

tálán megoldásokat. Az OSZK szerepe az 0NE2 projektben most formálódik.
M OKKAAz OSZK kezdetektől aktívan részt vesz a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) projekt munkálataiban. Remélhetőleg az OSZK lesz az egyik legnagyobb rekordszállítója a MOKKA- nak. A MOKKA-hoz való technikai csatlakozás feltehetőleg zökkenőmentes lesz az AM ICUS szabványos ki- és bemeneti felületeinek köszönhetően.
KözElKatA fejlesztés elvileg kétirányú lehet. Egyrészt a nemzetközi szabványokon alapuló AMI- CUS-hoz lehetne illesztőprogramokat írni, hogy képes legyen az egyedi KözElKat (Központi Elektronikus Katalógus) protokoll szerint kommunikálni, másfelől viszont az is felvethető, hogy a KözElKat- ot kellene képessé tenni szabványos nemzetközi protokollokkal való együttműködésre. Ez a feladat legkorábban jövőre indulhat el. Meglátjuk, hogy addigra hova fejlődik a KözElKat protokoll és akkor fogjuk eldönteni, hogy milyen irányba induljunk el.

Együttműködési körök létrehozása

Az OSZK az AMICUS birtokában elvileg képes együttműködési körök létrehozására. Olyan könyvtárakról lehet szó, melyek még nincsenek gépesítve, és a kölcsönös előnyök alapján szívesen csatlakoz
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88 HORVÁTH ÁDÁM 88nának az OSZK-ban bevezetett AMICUS-hoz. Természetesen az ilyen együttműködésre az OSZK kiszolgálóit még fel kell készíteni. A jelenlegi rendszert az OSZK és a Könyvtártudományi Szakkönyvtár kiszolgálására méreteztük. További könyvtárak bevonása kapacitás- és teljesítménynövelést tesznek szükségessé. Az erre fordítandó összeg azonban nagyságrendekkel kisebb, mintha az egyes könyvtárakat önállóan gépesítenénk. Más vonatkozásokban viszont az önálló gépesítés lehet előnyösebb egy könyvtár számára, hiszen akkor elmaradhatnak például a kommunikációs költségek.

Központi katalógus

Az OSZK végre képes lesz rá, hogy a központi katalógust automatizálja. A jelentéseket elektronikusan és hagyományos módon egyaránt fogadni tudjuk majd.

várha tó  fe jlesztésekA teljesség igénye nélkül felsorolok néhány fontos fejlesztést, melyeket a NEKTÁR projekt részeként még megkapunk.A NEKTÁR projekt időtartama alatt elkészül az AMICUS UNICODE-os verziója.Az AMICUS kliens is képes lesz külső Z39.50 kompatibilis adatbázisokban keresni és onnan rekordokat átemelni.Az outputokat Z39.50 protokoll segítségével lehet majd előállítani.A központi katalógusba jelentő könyvtárak a weben keresztül, online frissíthetik az állományadatokat.
Zárszó

Az AMICUS segítségével nemcsak a saját a munkánk válik hatékonyabbá, hanem a helyi és távoli felhasználók egyaránt egy könnyebben kezelhető, teljes hálózati funkcionalitást nyújtó online olvasói katalógushoz jutnak, a könyvtári közösség számára pedig hálózaton elérhető, gyors és teljes körű szolgáltatásokat fogunk nyújtani.
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A Magyar Nemzeti Bibliográfia 
retrospektív adatbázisa
Gondolatok a retrospektív konverzió terve
zéséhez és megvalósításához

Berke Barnabásné
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliog
ráfiai Szekciójának 1998. március 24-I 
ülésén elhangzott előadás

Mindenek előtt szeretném megköszönni a Bibliográfiai Szekció vezetőségének felkérését arra, hogy mondjam el Önöknek gondolataimat a nemzeti bibliográfia retrospektív konverziójának lehetőségeiről. Sietve teszem ugyanakkor hozzá, hogy mielőtt igent mondtam, tisztáztuk, hogy nem az Országos Széchényi Könyvtár retrospektív konverzióra vonatkozó letisztult álláspontját és kidolgozott terveit ismertetem, csupán arra vállalkozom, hogy a magam elképzeléseiről számolok be. Remélem azonban, hogy amikor -  a nem túl távoli jövőben -  sor kerül az OSZK-ban a tervezés megkezdésére, a kiinduláshoz megfelelő háttéranyagként szolgálnak majd elgondolásaim és érveim.Kérem, ne várják tőlem, hogy felsoroljam és összehasonlítsam a nemzetközi gyakorlatban elterjedt megoldásokat, vagy a szomszédos országokban kidolgozott és megkezdett projektumokat. A szakirodalomban bőségesen találhatók példák, amelyek hasznosak saját programunk kidolgozásánál; egyetlen olyat sem találtam azonban, amely módosítás nélkül követhető volna. A hazai könyvtárakban is

megkezdődtek a retrospektív feldolgozások (MTA Központi Könyvtára, OMIKK és a BME Központi Könyvtára Budapesten, JATE Központi Könyvtára Szegeden, KLTE Könyvtára Debrecenben és több nagy jelentős szakkönyvtár), de egyelőre kevés részletes beszámolót találunk. A nemzeti könyvtárnak mindenesetre kettős feladattal kell megbirkóznia: saját retrospektív online katalógusának létrehozásával és a nemzeti bibliográfiai rekordok hozzáférhetővé tételével.
A retrospektív konverzió fogalm aTisztázásra szorul először, hogy mit értünk retrospektív konverzión.A 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől kezdődött meg a nagy nyugati könyvtárakban a számító- gépes feldolgozás, az online olvasói katalógusok létrehozása. Ezt követően sürgető igényként jelentkezett, hogy az integrált könyvtári rendszerek használatához ne csak a kurrens beszerzések adatai sze
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X BERKE BARNABÁSNÉ 88repeljenek a katalógusokban, hanem a könyvtárak teljes állományáról lehessen tájékozódni számító- gépes adatbázisokból. Megkezdődtek tehát a retrospektív számítógépes feldolgozások. Ugyanakkor be kellett látni, hogy a feldolgozási költségek rendkívül magasak, az adott feldolgozói kapacitások szűkösek, az egész tevékenység -  bármilyen racionális megoldást alkalmaznak is -  rendkívüli pénzügyi forrásokat igényel, amelyek az egyre csökkenő könyvtári költségvetésekből nem teremthetők elő. A nagy nemzeti bibliográfiai konverziós programok külön e célra elkülönített állami támogatásokat igényeltek és kaptak.Gyakorlatilag a retrospektív katalogizálási igényeknek a megjelenésével egyidőben -  felismerve azok jelentőségét -  kezdték meg ajánlataikkal bombázni a könyvtárakat azok a cégek, amelyek jó üzletet láttak abban, ha korszerű technikai felszereltséggel és többé kevésbé professzionális személyzet alkalmazásával vállalkoznak arra, hogy a már meglévő, kezdetben offline, CD-ROM-on kapható, később online elérésű adatbázisokból konvertálják az adott könyvtárakban meglévő állományok katalógustételeit azok helyi adatbázisába, illetve, ha szükséges, az adott könyvtárak katalógusadatait gyakorlott személyzettel valamilyen nemzetközileg is elfogadott, rendszerint MARC formátumban rögzítik. A 90-es évek elejére a műszaki fejlesztések azt is lehetővé tették, hogy a megoldások kombinálásához az OCR technikát is alkalmazzák, azaz a meglévő nyomtatott, vagy valamilyen sokszorosított formában előállított katalógustételeket automatikus karakterfelismerő programok alkalmazásával konvertálják számítógépes formátumra.A szigorú értelemben vett retrospektív konverzió azt jelenti, hogy egy adott könyvtár állományának számítógépes feldolgozását a már valahol meglévő rekordok áttöltésével vagy letöltésével oldják meg, ütköztetéses, megfeleltetéses módszerrel. A másik megoldás, hogy a meglévő katalógusok tételeit rögzítik valamilyen számítógépes rendszerben. A har

madik, hogy a katalógusok adatait optikai karakterfelismerő programmal automatizálják, elvégezve a mindig szükséges korrekciókat. Ma már retrospektív konverzión általában e megoldások egyikét, másikát, vagy ezek valamilyen kombinációját értjük. A nagy retrospektív konverzióra szakosodott professzionális cégek (Zastec, OCLC, Jouve, DMP) általában a lehetséges megoldások kombinációját ajánlják. Azaz letöltést, rögzítést és karakterfelismerő programok alkalmazását az adott források összetételétől és minőségétől függően.A letöltés előnyei azoknak a kiadványoknak a feldolgozásánál mutatkoznak meg, amelyek már létező adatbázisokban -  automatizált nemzeti bibliográfiákban vagy nagy központi katalógusokban -  szerepelnek. Ezek rendszerint a hazai könyvtárakban is meglévő, külföldön megjelent dokumentumokra vonatkoztathatók, főként, ha az azonosításhoz biztos fogódzót jelentő adatok rendelkezésre állnak a nyilvántartásokban. Ilyenek a nemzetközi azonosító számrendszerek adatai, az ISBN, az ISSN, a besorolási adatok egységesített formái. Automatikus átemelés esetén azonban mindig számítani kell arra, hogy a rekordokat utólag honosítani kell.Rögzíteni vagy optikai karakterfelismerő programokkal kell feldolgozni azonban mindazokat a katalógustételeket, amelyek az előbb említett módon nem érhetők el a már létező, és megvehető adatbázisokban.összefoglalásképpen tehát retrospektív konverzión egyszerre értünk valódi konverziót -  rekordok átemelését már létező adatbázisokból meglévő állományok újrakatalogizálását adatbevitellel nyomtatott, illetve cédulakatalógusokban rendelkezésre álló adatok alapján - ,  vagy ugyanezen adatok bevitelét optikai karakterfelismerő programok alkalmazásával.A negyedik lehetőséget szándékosan nem említem, mint olyat, amely rendkívüli költségigényességénél fogva a nemzetközi gyakorlatban sem terjedt el. Azt
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SS A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA RETROSPEKTÍV ADATBÁZISA SSugyanis, hogy egy könyvtár teljes állományát kötetenként kézbe véve újra feldolgozzák számítógépes rendszerben.
Hazai igények a nem zeti bibliog
ráfia retrospektív  konverziójáraNézzük tehát a lényegi kérdést: hogyan valósítható meg a teljes magyar impresszum bibliográfiai adatainak hozzáférhetősége számítógépes rekordok előállítása útján?Az Országos Széchényi Könyvtár tudatában volt és van annak, hogy állományának adatbázisokban való teljes feltárását, illetve a nemzeti bibliográfia rendszerébe tartozó kiadványok visszamenőleges konverzióját előbb-utóbb meg kell oldania. Erre kötelezi többek között az Európai Közösség országainak a tárgyban megfogalmazott deklarációja, miszerint az egyes nemzetek írott kulturális örökségének megőrzése és feltárása rendkívüli jelentőséggel bíró feladat. A Commission of the European Communities, Directorate General DG XIII B programja „Cselekvési terv”-et dolgozott ki a könyvtárak számára, amelynek célja az Európai Közösség könyvtárainak arra való ösztönzése, hogy
® felhasználóik érdekében olyan szintre tökéletesítsék szolgáltatásaikat, amely a jelen és a jövő követelményeinek jobban megfelel, és hogy
© a rendelkezésükre álló forrásokat optimálisan használják fel annak érdekében, hogy szolgáltatásaik gazdaságosan legyenek nyújthatók.
A „Cselekvési terv” kiemelkedő fontosságot tulajdonít egyrészt a géppel olvasható nemzeti bibliográfiák előállításának a hazai és a nemzetközi gépi adatcsere megvalósításához, másrészt a retrospektív nemzeti bibliográfiai, illetve katalógus adatbázisok létrehozásának, amelyek gazdaságosabbá teszik

mind a hazai, mind pedig a más országokban folyó retrospektív konverziót. Ennek és a sürgető hazai igényeknek figyelembe vételével az OSZK két átfogó előterjesztést is készített 1993-ban és 1994-ben a művelődési tárca felkérésére, amelyekben vázolta a lehetséges megoldásokat, a munka ütemezését, szervezeti elképzeléseket és az akkori számítások alapján becsült költségeket. 1994 októberében az ún. világbanki projekt tervezéséhez megbízás keretében készült el (Gomba Szabolcsné a KLTE Központi Könyvtárának akkori főigazgatója és az előadó közreműködésével) egy tanulmány „Kurrens és 
retrospektív helyi és országos online könyvtári ka
talógusok" címmel, amelynek leghangsúlyosabb pontjai a retrospektív nemzeti bibliográfia munkálataira vonatkoztak. Sajnálatos ugyan, de tény, hogy feltehetően az ijesztően magasnak tűnő költségbecslések visszariasztották a fenntartót a munkálatok megkezdésének finanszírozásától, s azóta a téma, mármint a számítógépes retrospektív nemzeti bibliográfiai vállalkozás megindítása miniszteriális szinten nem került újból napirendre. (Zárójelben jegyzem meg, hogy több külföldi cég akkori ajánlatait figyelembe véve az OSZK-ra vonatkozó program megvalósításának költségeit mintegy 3- 400 millió forintra becsülték, nem beszélve az itthoni járulékos kiadásokról.)Az említett előterjesztések számos megállapítása és megoldási javaslata ma sem tekinthető elavultnak, de több, az elmúlt négy-öt év során kialakult körülmény arra késztet, hogy most ne ezeket idézzem és elemezzem, hanem egy újfajta megközelítést és megoldási javaslatot fogalmazzak meg és terjesszek elő megfontolásra érdemesnek.
A program  újragondolását a lá tá 
m asztó körülm ényekMegpróbálom számba venni azokat az OSZK-ban az elmúlt években lezajlott munkálatokat, változá

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 231



88 BERKE BARNABÁSNÉ 88sokat és igényeket, amelyeknek egybeesése ezt indokolttá teszi.Az első körülmény az, hogy a magyarországi könyvtárak zöme valamilyen számítógépes rendszerrel építi katalógusait, tárja fel állományát. Ha nincsenek átvehető, letölthető rekordok a magyar impresszumról -  főként a Magyarországon megjelent könyvekről és időszaki kiadványokról, a többi dokumentumtípusról most nem beszélve - ,  kénytelenek saját katalógusaik alapján elkészíteni a rekordokat ahhoz, hogy integrált rendszer esetén legalább a kölcsönzési funkciót működtetni tudják. Ügy vélem, hogy nem halogatható könyvek esetében az 1976 előtti hazai könyvtermés és időszaki kiadványok esetében az 1986 előtti kiadványtermés számítógépes feldolgozása és a rekordok letölthetővé tétele.A második körülmény az, hogy évek óta sikerül folyamatosan megjelentetni a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM verzióját, amelyről letölthetők a könyvek tételei HUNMARC formátumban és tudomásunk szerint az előfizetők zöme -  a tájékoztatáson kívül -  retrospektív konverzióra is használja a CD-t. Ugyanakkor az is nyilvánvaló valamennyi felhasználó számára, hogy az 1976 és 1991 között megjelent könyvek esetében a besorolási adatok egységesítése nem volt következetesen megoldott. Ezért ugyanazon személyek és testületek neve másmás alakban is szerepel, tehát a letöltésnél el kell dönteni, melyik névformát fogadják el egységesítettként. Halaszthatatlan feladata az OSZK-nak a besorolási adatok egységesítése.A harmadik körülmény az az ismert tény, hogy az Országos Széchényi Könyvtár DOBIS/LIBIS integrált rendszerét még ebben az évben egy annál sokkal korszerűbb, nemzeti könyvtári igények figyelembevételével kifejlesztett rendszerrel, az AMI- CUS-szal váltja fel és meglévő adatbázisait fokozatosan ebbe a rendszerbe integrálja. Az AMICUS kezeli az egységesített besorolási adatok állományait -  elterjedt angol nevükön az ún. authority fájlokat.

Adott tehát az eszköz arra, hogy a korábban, akár a DOBIS/LIBlS-ben, akár a CD-ROM kiadásban index-adatként szereplő besorolási adatokat az egységesített besorolási adatok állományaiba emeljük és használjuk ezek előnyeit a további és a visszamenőleges feldolgozás során.A negyedik körülmény talán kevéssé ismert, hiszen OSZK belügy, de véleményem szerint messzemenő hatása lehet egy újfajta retrokonverziós elgondolás figyelembe vételére. Nevezetesen az, hogy az OSZK 1995 júliusától 1997 decemberéig a modern könyvek, azaz az 1711 után Magyarországon és 1600 után külföldön megjelent könyvek teljes törzsgyűjteményét és a segédkönyvtárakba kihelyezett állományát revízió alá vette. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy közel 1,7 millió kötetet vettek kézbe a kollégák és vetették össze a katalógus és példányadatokat a raktári helyrajzi katalógusban szereplőkkel. Volt ugyan már állományrevízió a nemzeti könyvtárban, de ilyen alapos, a részletekre is kiterjedő munkára eddig még nem került sor. A helyrajzi katalógus most híven tükrözi a tényleges állományt, van nyilvántartás a különböző segédkönyvtárakba kihelyezett kötetekről, a hiányokról és a leírásokban javították az észlelt hibákat.A négy körülményt azért hozom összefüggésbe, mert az ezekből származó tények és adottságok feltehetően meggyőzővé teszik a retrokonverzió koncepciójának újragondolását.Az első kérdés amiben határozottan állást kell foglalni és döntést kell hozni, az a számítógépes retrospektív nemzeti bibliográfia, illetve a számító- gépes retrospektív OSZK online katalógus alternatívája.Elképzelhető, hogy a könyvtári közösség azt várja az OSZK-tól, hogy csak az elsőt valósítsa meg -  megfelelő támogatás birtokában -  a lehető legrövidebb időn belül. Azt gondolom azonban, hogy ez az elvárás nem csak az igénylők, de az OSZK érdekeivel is ütközik. Legfőképpen azért, mert nincsen olyan összefüggő nyomtatott retrospektív nemzeti
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88 A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA RETROSPEKTÍV ADATBÁZISA 88bibliográfiánk, amelynek alapján ez a munka következetesen és folyamatosan, még a legfejlettebb technika felhasználásával is -  gondolok itt a szken- nelésre -  elvégezhető lenne. Ha mégis ezt a tervet részesítenénk előnyben, az ily módon létrehozott adatbázist át kéne vennie az OSZK online katalógusának és a rekordokat ki kellene egészíteni az OSZK állományadataival -  raktári jelzetekkel, és elhelyezési (belső nyelvhasználattal élve) kihelyezési adatokkal. Létre kellene hozni külön e célra a besorolási adatok állományát az adatbázisok egységessége érdekében.Az említett körülmények egybeesése amellett a megoldás mellett szól, hogy az OSZK online retrospektív katalógusának bővítését tűzzük ki célul, mert ebből eredeztethető az online bibliográfia is. Nem lenne ésszerű megismételni azt a korábbi OSZK gyakorlatot, hogy külön szerkesztőség gondoskodjék a bibliográfiai feldolgozásról és egy más szervezeti egység az OSZK állományának feldolgozásáról. A sok évig fennálló és utólag is nehezen igazolható gyakorlat ma is nehéz, de mindenképpen megoldandó feladatok elé állítja az OSZK-t. Birtokában van ugyanis a saját maga által előállított nemzeti bibliográfiai adatbázis, amit a teljes retrospektív MNB részadatbázisának is nevezhetünk. Ez az 1976-1991-es adatállomány, de OSZK jelzetek csak az 1987-től bevitt tételekhez tartoznak. Ahhoz, hogy a CD-ROM-on meglévő és már a DOBIS/L1- BlS-be is betöltött bibliográfiai tételeket online olvasói katalógussá alakítsuk, el kell végezni az OSZK állományával való megfeleltetést, ütköztetést és rögzíteni kell a hiányzó adatokat. Az 1987-től bevezetett és azóta folyó bibliográfiai és katalóguscélú feldolgozási módszerünk az egyszeri és egyidejű megoldás mellett szól. Azóta ugyanis a könyveket kézhez véve egyetlen bibliográfiai adatfelvétel készül. Ezekből származnak a nyomtatott bibliográfiai füzetek, a floppy kiadás, a CD-ROM felújítások, a WWW-n olvasható elektronikus MNB -  ez utóbbi három rekordletöltési lehetőséggel. Ugyancsak

innen származnak az OSZK katalógustételek a megfelelő állományadatokkal, 1992-től pedig az online olvasói katalógus. Mi több, az online katalógus tartalmazza azoknak a dokumentumoknak a tételeit is, amelyek valamilyen oknál fogva kívül esnek az MNB Könyvek Bibliográfiája gyűjtőkörén, tehát a katalógus bővebb a bibliográfiánál. Tartalmazza például az állományba vett tankönyv- és jegyzetanyagot, amely ugyanolyan érdeklődésre tarthat számot, mint a bibliográfiában megjelent anyagé. Az AMICUS bevezetését követően az MNB gyűjtőkörébe nem tartozó, de kötelespéldányként beküldött és az OSZK állományába került valamennyi könyv rekordja szintén letölthető lesz külső könyvtárak számára.Az OSZK legközelebbi tervei között szerepel az D0- BIS/LIBIS-ről az új, nemzeti könyvtári feladatok támogatására kifejlesztett AMICUS nevű szoftverre való átállás, aminek egyik első lépése a már meglévő adatbázisok (a hazai megjelenésű könyvek adatbázisa és a külföldön megjelent könyvek adatbázisa, a KATAL) konvertálása az új rendszerbe. Létrejön ezáltal egy egyesített magyar és külföldi OSZK könyvállományt felölelő adatbázis.
Javaslatok

A következőkben azokat a javaslatokat terjesztem elő, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak a teljes retrokonverziós program kidolgozásához és a munka megkezdéséhez.1) Elsőként javasolom az AMICUS-ban az egységesített besorolási adatállományok létrehozását a már meglévő rekordokhoz kapcsolódó besorolási adatok -  személynevek, testületi nevek, címek, ETO szakjelzetek, földrajzi nevek -  felülvizsgálatával és a hitelesnek elfogadott formák megállapításával. A munkához szükség van egy önálló, magasan kvalifikált munkatársakból álló csoport létrehozására.
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86 BERKE BARNABÁSNÉ 86Ez a csoport nemcsak a retrokonverzióhoz szükséges feladatokat kezdené meg és látná el, hanem a folyamatos adatbázisépítéshez szükséges besorolási adatállományokért is felelős. Munkájukhoz forrásként kell felhasználniuk az OSZK különböző feldolgozó munkahelyein épített katasztereket, amelyek mind a kitüntetett besorolási adatok véglegesítéséhez, mind pedig az utalók összegyűjtéséhez elengedhetetlenek. A következők jönnek számításba:
© a Könyvfeldolgozó osztály által karbantartott prominens szerzők adatai,
© a Hungarika dokumentációs osztály névkatasztere és hungarika adatbázisai,
© a Retrospektív nemzeti bibliográfiai szerkesztőség HOKOM adatbázisa, amely a Magyar Köny- vészet 1921-1944, azaz a Horthy-korszak bibliográfiája nyolc kötetének indexadatait tartalmazza: a szerzői és közreműködői személy- és testületi név tételeket, címeket, a személyekről, földrajzi nevekről és testületi nevekről készített tárgyi tételeket, valamennyi utalótételt. Rendelkezésre áll itt cédulakatalógus formában az indexadatbázis forrása, amelyben szerepelnek mindazon kiegészítő adatok is, amelyeket a nyomtatott indexkötetek szerkesztési szabályai szerűit nem kívánnak a névformáknál megkülönböztető adatként feltüntetni.
Természetesen az egész retrokonverzió során alapvető segédletként kell használni a nyomtatott köny- vészeteket és bibliográfiai füzeteket. Megkockáztatom azt is, hogy a besorolási adatállományok felállításakor érdemes lenne egy egységesített kiadói név adatállomány létrehozását is megkísérelni, mert mindannyian tudjuk, mekkora jelentőséggel bírna ezen adatok szerint is keresési lehetőséget biztosítani az állományban. Ehhez rendel

kezésre áll a meglévő kiadói adatbázis, amely a kiadók aktuális nevét, névváltozásait, névváltozatait és rövidített névformáit tartalmazza, egybekapcsolva a kiadói azonosító számokkal, és amelyet visszamenőlegesen, folyamatosan bővíteni lehetne.2) Az AMICUS adta lehetőségeket kihasználva, az egységesített besorolási adatállományok létrehozását követően kellene megoldani a hiányzó OSZK raktári jelzetek és példányadatok rögzítését az 1987 előtt megjelent könyvekhez.3) A fenti előmunkálatok után kezdődhet meg a tulajdonképpeni retrokonverzió, mégpedig az OSZK 
raktári helyrajzi kötetkatalógusaiban lévő ada
tok szisztematikus és folyamatos bevitelével az AMICUS-ba, az 1711 után Magyarországon és az 1601-től külföldön megjelent, az OSZK állományában meglévő könyvekről. A helyrajzi naplóban azok a katalóguscédulák szerepelnek, amelyeket, mint ún. „unit card” -okat, azaz alapcédulákat, valamennyi OSZK katalógusba beosztottak. Ezek természetesen nem készülhettek a hatályos és immár húsz éve érvényben lévő bibliográfiai szabványok előírásai szerint, de adattartalmukat illetően teljesnek és hitelesnek kell elfogadnunk őket, annál is inkább, mert az állományrevízió során a kollégák és a szuperrevíziót végző munkatársak tartalmukat egybevetették a raktárban kézbevett könyvekkel, s ha kiugró hibát észleltek, javításra küldték azokat a Könyvfeldolgozó osztályhoz. Mindezek természetesen az adréma sokszorosítással, illetve az azt felváltó modernebb eljárással készült cédulák tartalmára vonatkoznak. Az ETO szakjelzetek a revízió alapjául szolgáló naplókötetekben a korai évköröktől nincsenek feltüntetve. 1965 előtt a szakjelzeteket kézírással illetve írógéppel vezették rá a szakkatalógusokba beosztandó cédulákra és a Könyvfeldolgozó osztályon lévő bekötött naplókba. így az első adat- rögzítés során csak azok az ETO jelzetek kerülhetnek az adatbázisba, amelyek a naplókban szerepelnek, s ezek később alapos revízióra szorulnak. A hi
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88 A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA RETROSPEKTÍV ADATBÁZISA Xányzó szakjelzetek pótlásáról a retrokonverzió valamelyik későbbi fázisában kell gondoskodni. Elgondolásom szerint az adatbevitelt folyamatosan, időben visszafelé haladva kellene megkezdeni az AMICUS-ban már bennlévő állományt megelőző kötetektől. Ha az OSZK vezetősége és a retrokonverzió szabályzatait kidolgozó bizottság a számító- gépes retrospektív nemzeti bibliográfiai munkálatoknak prioritást ad, a naplókból először a kötelespéldányként beérkezett könyvek adatait kell rögzíteni, azután kerülhet sor a külföldi monografikus művekre. A helyrajzi naplók alapján történő rögzítésben ez nem okozna fennakadást, mert az OSZK külön jelzettartományt használt fel az 1945 után külföldön megjelent művek számozására. A retrokonverzió részletes terveinek kimunkálásakor a külföldi állományra vonatkozóan kísérleteket kell végezni azok tételeinek külföldi adatbázisokból való átvételére a helyes döntés meghozása érdekében, így lehet csak pontos képet kapni a találatok arányáról és a honosítási munka mértékéről.Remélem elfogadható, hogy elsőként a könyvek retr okon verziójával foglalkozom, de ez nem jelenti azt, hogy az időszaki kiadványok, illetve a külön- gyűjtemények állományában tárolt speciális dokumentumok retrospektív feldolgozása kevésbé fontos. Csupán arra gondolok, hogy ésszerű és praktikus kiindulópont megjelölésére van szükség, azaz valahol el kell kezdeni a munkát, s majd időben előrehaladva a szerzett tapasztalatok és a rendelkezésre álló technikai eszközök, berendezések birtokában lehet kiterjeszteni a konverziót más dokumentumtípusokra és állományrészekre. A könyvek esetében is külön tervezést és megoldást igényel az ún. kéziratos Müncheni Katalógus retrokonverzió- ja. Ebben a katalógusban az 1601 és 1926 között beszerzett állományt dolgozták fel kézírással.Az időszaki kiadványok retrokonverziója természetesen a könyvekét követően megkezdődhet, minthogy az állományrevízió megkezdésére is sor kerül ebben az évben.

Tervezés: fe lm érések, szabályza
tok, k ivitelezhetőségi tanu lm ányA könyvállomány retrokonverziós munkálatainak tervezésére, szabályozására, ütemezésére és elindítására részletes, kísérleteken alapuló felmérést és tanulmányt kell készíteni. A kivitelezhetőségi tanulmány kidolgozásához további érveket is szeretnék felsorakoztatni.Mint bevezetőmben említettem, az OSZK a főhatóság számára készített koncepciókban, illetve az ún. világbanki tervtanulmányban felvetette annak lehetőségét, hogy a retrokonverzióval vagy annak egy részével külföldi céget, vagy külföldi cég magyarországi leányvállalatát bízza meg. Már négy-öt évvel ezelőtt gyanítani lehetett, hogy egyrészt egy ilyen megoldás számunkra megfizethetetlen, másrészt az OSZK speciális állományánál fogva, amely több mint fele részében magyarországi megjelenésű és magyar nyelvű kiadvány, a további legalább 20%-á- ban hungarikum, a speciális nyelv miatt komoly kockázatot rejtene magában. Ezért az újabb terv kidolgozásánál véleményem szerint kiindulópontként a folyamatos saját besorolási adatállományok létrehozását és adatbázis építést kellene célul kitűzni. Az állományrevíziós munkálatok befejezésekor készült jelentés szerint 1 629 931 kötet sorakozik az OSZK polcain, 38 657 kötetnyi hiány mutatkozott, amelynek jó részét fiktív hiányként foghatjuk fel, mint olyat, amelynek meglétére, illetve a tényleges hiány kimutatására a kihelyezett állományok számítógépes jegyzékeinek ellenőrzése során fény derül. A katalóguscédulákon lévő leírásokban 48 751 esetben találtak kisebb, nagyobb hibákat, amelyeket javítottak. Az OSZK könyvállományának leghitelesebb forrása jelenleg a helyrajzi napló. Ha ezt használjuk fel a retrokonverzió alapjául, megtakarítjuk azokat a költségeket, amelyeket a források másolására, szállítására kellene fordítani. Folyamatosan történhet az adatbevitel, kiküszöbölődnek a kényszerű korszakolásokból és szakaszolásokból
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SS BERKE BARNABÁSNÉ Xadódó hiányosságok, a munkamenet jól követhető' és adminisztrálható, a rendelkezésre álló kapacitásoknak és pénzeknek megfelelően gyorsulhat vagy lassulhat a tempó.Felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem javasolom a nyomtatott könyvészetek tételeinek szkenne- léssel történő adatbázisba vitelét a retrospektív MNB létrehozására. Nos, elsősorban azért, mert a Retrospektív bibliográfiai szerkesztőségben az erre történt kísérletek meglehetősen siralmas eredményt mutatnak; nincsen olyan tétel, amelyhez ne kellene hozzányúlni, a besorolási adatokkal így is, úgy is ki kellene ezeket egészíteni, végül pedig nem készülne el egy munkafolyamatban a retrospektív bibliográfiai és az OSZK online katalógusa. Az általam javasolt megoldás eredményeképpen az időben visszafelé haladva mindkét célkitűzés megvalósítható. A hazai kiadású könyvek állományával fokozatosan bővíthető az MNB CD-ROM kiadása, így azok a könyvtárak is hozzájutnak a rekordokhoz, amelyek még nem lesznek felkészülve az AM1CUS- ból (NEKTÁR-ból) való közvetlen letöltésre.A konverziónak, az anyagi forrásoktól függően több szakasza is elképzelhető. Online adatbázisba lehet vinni a nyomtatott könyvészetek alapján a gyűjteményes kötetek analitikus leírásait a már bennlévő kötetadatokhoz létrehozott rekordkapcsolattal.
A m unka fe lté te le in e k  m e g te 
rem téseA tervezés, a mintavételes kísérleti feldolgozások és pontos kalkulációk kidolgozását követően el kell készíteni a szabályzatokat, adatrögzítési útmutatókat és példatárakat a leendő adatrögzítők és revizorok számára. Meg kell határozni az adattartalmat, lehetőleg összhangban az IFLA retrospektív katalogizálással foglalkozó munkabizottságának álláspontjával. Kizárólag olyan esetben engedhető meg

a leírás forrásául szolgáló dokumentum kézbevétele, ha a katalóguscédula tartalma nem biztosítja annak azonosítását.A munkát egy időlegesen felállított Retrokonver- 
ziós szervezeti egység számára létrehozott, számítógépekkel felszerelt műhelyben tartom megkezd- hetőnek, ahol az adatbevitelre toborzott és azzal megbízott vállalkozók dolgoznak lehetőleg olyan időbeosztással, hogy az erre a célra felállított számítógépek kihasználása maximális legyen. Kívánatos lenne azoknak a korábbi és jelenlegi OSZK munkatársak bevonása, akik jól ismerik az 1976-ig, illetve az 1986-ig alkalmazott katalogizálási szabályzatokat és gyakorlatot, hogy a katalógusada
tok szellemi konverzióját is el tudják végezni az adatbevitel során. A későbbiekben az ő feladatuk egy újabb, adatrögzítésre vállalkozó fiatal munkatársi kör betanítása és ellenőrzése. Ezzel elkerülhető a naplók katalóguscédulám szereplő adatok előzetes manuális kódolása. Ugyanez vonatkozik a korábban különböző írásrendszerekből transzliterált adatoknak a mai szabványok előírásainak megfelelő rögzítésére.Az anyagi feltételeket az állományrevíziós munkálatokhoz hasonlóan, folyamatosan folyósított főhatósági támogatással és pályázati források igénybevételével lenne célszerű előteremteni. Ha az OSZK vezetősége a művelődési tárca elé terjeszti a retro- konverzióra vonatkozó terveit, amelyek számadatokkal és szakmai érvekkel alátámasztva bizonyítják a javasolt megoldás ésszerű és költségtakarékos voltát, valamint belátható időn belül történő kivihetőségét, bizonyára meg lehet nyerni a munka finanszírozásához szükséges, szigorúan elkülönítetten kezelendő támogatást. Ugyanígy szükségesnek látom a magyar könyvtári közösség szakmai jóváhagyásának és támogatásának elnyerését.Remélem, hogy elgondolásaim a retrospektív online nemzeti bibliográfia és OSZK online olvasói katalógus együttes létrehozásáról azok számára is érthetőek voltak, akik nem ismerik olyan részlete-
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SS A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA RETROSPEKTÍV ADATBÁZISA SSsen az OSZK nyilvántartásokat, mint az itt dolgozók. Higgyék el, nekünk sem könnyű áttekinteni és használni azt a katalóguserdőt, amely körülvesz bennünket, amelyben nem tévedhetünk el, hogy olvasóinkat el tudjuk igazítani. 1987-ben, két évvel a Budavári Palotába költözésünk után jelent meg újra az OSZK katalógusainak használatát segítő 183 oldalas tájékoztató, amely több mint 120 nyilvántartást, az akkori idők teljes katalógushálózatát és azok elhelyezését, összefüggéseit írja le. Azóta a helyzet még bonyolultabbá vált, megkezdődött a tényleges online feldolgozás, és hozzászoktunk a különböző online katalógusok, adatbázisok használatához. Meg vagyok győződve arról, hogy nagy előrelépést jelentene a retrokonverziós munkálatok megkezdése, még ha kompromisszumok árán is. Kompromisszumon elsősorban azt értem, hogy adatforrásként el tudjuk fogadni az OSZK nagy könyvállományát most hitelesen, ellenőrzötten tartalmazó helyrajzi naplók és helyrajzi katalógusok anyagát.
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épített ki 54 szakfolyóirat cikkeinek teljes szövegéből (beleértve a táblázatokat, diagramokat 

stb.). Ezt a DcLIver adatbázist egyelőre az illető egyetem oktatói és hallgatói használhatják, de 
még 1998 első félévében hozzáférhetővé teszik 9 másik cyetcm számára is. -  A DLI olyan 
infrastruktúrát épít ki a szakirodalom indexelésére, hogy számos Internet- forrásban, mint 

gyetlcn, közös digitális könyvtárban lehssen keresni.
(Inf. Management Report. 1998. márc.)
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Szentmihályi János 
a bibliográfia elméletéről 
és metodilcájárói
Szabó Sándor

A kővetkező két előadás Szentmihályi János szüle
tésének 90. évfordulója alkalmából rendezett em
lékülésen hangzón el 1998. május 19-én az OSZK- 
ban Az emlékülés előadásait az MKE Bioiiográfiai 
Szekciója jelenteti meg az év második felében. (A 
szerk.)

„Szakom a tájékoztatás, a bibliográfia és a doku
mentáció” -  vallotta Szentmihályi János 1978-ban 
Vértesy Miklósnak egy vele készült, s a Könyvtároshasábjain is megjelent beszélgetés során.1 Ez a szakmai hitvallás, s mindaz, ami e mögött van, kiemelkedő, iskolateremtő tudományos munka, példaértékű emberi magatartás és humánum arra kötelez minket, utódokat, hogy most, születésének 90. évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel emlékezzünk Rá, felidézve életének és tudományos tevékenységének néhány maradandó mozzanatát. Szentmihályi János pályafutásának első két évtizede rendkívül változatos volt: dolgozott banktisztviselőként, törvényszéki riporterként, írt színházi, művészeti kritikákat, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium vezető tisztviselőjeként szervezte a külföldi Collegium Hungaricumok munkáját, a hazai szépirodalmi könyvkiadás háború utáni elindítását.

A könyvtárüggyel csak 1949-ben, 41 éves korában került közelebbi kapcsolatba, amikor a minisztériumból távoznia kellett és kérésére az Egyetemi Könyvtárba helyezték. A könyvtárosságot ennek ellenére kezdettől fogva nem tekintette átmenetnek, „kényszerpályának” , e szakmához hűséges maradt életet végéig. Széles körű európai műveltségét, kiváló filológusi adottságát, kritikus és bölcs éleslátását, gazdag idegennyelv-tudását felhasználva fogott hozzá a könyvtári munka rejtelmeinek, annak úgyszólván minden ágának megismeréséhez.Az a tény, hogy Szentmihályi János végérvényesen a könyvtáros szakma mellett kötelezte el magát, nagyban köszönhető az Egyetemi Könyvtár akkori vezetőinek és munkatársainak: „Mátrai László igaz
gató szívesen fogadott. Ezt a gesztusát sohasem fo 
gom elfelejteni” -  emlékezett később ezekre az időkre.' Rövid időn belül Szentmihályi János ötlete alapján, az Ő kezdeményezésére szervezték meg a
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88 SZABÓ SÁNDOR 88könyvtárban az állandó tájékoztató szolgálatot, melynek vezetésére is Ő kapott megbízást: „Kitűnő 
munkatársakat kaptam mindjárt az alakuláskor, 
olyanokat, mint Pálvölgyi Endre és Déri Miklósné. 
Megvolt bennük a sokoldalúság a kellő nyelvtudás, 
a különböző forrástípusok és segédkönyvek 
t e . . ."  3 -  írta visszaemlékezésében. A későbbiekben is mindig meleg szavakkal és tisztelettel emlékezett azokra, akik különösen kezdő könyvtárosi éveiben mellette álltak, szakmai munkájában támogatták, segítették őt, így többek között Pajkossy Györgyre, 

Sebestyén Gézán, Bélley Pálra és Windisch Évára* Szentmihályi János tehát az Egyetemi Könyvtárban került közelebbi kapcsolatba a tájékoztatással és annak műszereivel, elsősorban a bibliográfiával. Az itt szerzett élmények maradandónak bizonyultak olyannyira, hogy végképpen elkötelezte magát a bibliográfia problematikája mellett. „Mint bibliog
ráfus ma is abból élek, amit ott és akkor tanultam" 
-  nyilatkozta 1978-ban.5Szentmihályi János könyvtárosi pályájának első éveiben a tájékoztatási feladatok ellátása mellett számos bibliográfia összeállításában vett részt. Az Ő közreműködésével a könyvtár az 50-es évek első felében bibliográfiai sorozatot indított az egyetemi oktatás segítése céljából, s ez a vállalkozás vezetett el a hazai bibliográfiai teljesítmények mai napig is egyik legismertebb művének, a Vértesy Miklóssal közösen összeállított, „Útmutató a tudományos 
munka magyar és nemzetközi irodalmához" című mű elkészítésének és kiadásának gondolatához.A gyakorlati bibliográfusi munka mellett azonban egyre inkább a bibliográfia elméleti kérdései kezdték foglalkoztatni. E témakörben már az 50-es évek első felétől jelennek meg publikációi, s ennek is köszönhette, hogy már 1953-ban, meghívott előadóként előadásokat tartott az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén, ahol aztán 1964-től főállású oktatóként dolgozott egészen 1977-ben bekövetkezett nyugdíjaztatásáig.

Egyetemi oktatóként a tájékoztatási, bibliográfiai ismereteket tanította, amit Kőhalmi Bélától, kifejezetten az ő kívánságára vett át, „akit legkitűnőbb 
mesteremként becsültem és ma is meghatódom, ha 
tiszta emberségére gondolok"- írta 1978-ban.6 Szentmihályi János tudományos kutatásai a bibliográfia számos területét érintették. Érdeklődésének egyik fő területe a bibliográfia fogalma, annak értelmezése, valamint a bibliográfiai tevékenység ér
tékelésének kérdése volt.A magyar nemzeti bibliográfia problémáinak elemzése során Szentmihályi János szembesült azzal a ténnyel, hogy a hazai szakirodalomban, különösen irodalomtörténeti munkákban elfogadott gyakorlat volt egységként kezelni egyfelől az irodalomtörténetet, a história litterariat, a tudománytörténetet, másfelől pedig a bibliográfiát, a művek, írók lajstromozását: „Irodalomtörténet, história litteraria, tu
dománytörténet, könyvtörténet, bibliográfia, catalo- 
gus scriptorum állandóan egymás mellett előforduló 
fogalm ak".7 Vizsgálódásai során, a bibliográfia 
galmának árnyaltabb értelmezése érdekében igyekezett magyarázatot találni, milyen okokra vezethető vissza a számbavétel, a lajstromozás és a fejlődés bemutatásának, e kétirányú tevékenységnek az elegyítése. Jelentős forrásvizsgálat után kimutatta, hogy e fogalmak keveredése három okkal magyarázható. Ezek közül talán a legfontosabb körülmény, hogy a história litteraria fogalma a hazai szakirodalomban mindvégig tisztázatlan maradt, s így az egy adott korban keletkezett, a fejlődést bemutató és a regisztráló művek egyaránt irodalom- történetnek voltak tekinthetők.A fogalomzavar fennmaradásában, Szentmihályi János kutatásai szerint, szerepe volt a pozitivista magyar történetírásnak és irodalomtörténet-írásnak is. A Comte-féle pozitivista történetszemlélet, mely a forráskutatást, a régebbi és újabb források regisztrálását állította tevékenysége középpontjába, hazánkban a múlt század 70-es éveiben terjedt el. Ugyanakkor a hazai bibliográfiai tevékenységnek
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*  SZENTMIHÁLYI JÁNOS A BIBLIOGRÁFIA ELMÉLETÉRŐL... Xezek a legtermékenyebb évtizedei is, elég csak Sza
bó Károly, Szinnyei József, Petrik Géza munkásságára utalni, s éppen a személyek azonosságai miatt is az adatgyűjtő tevékenységet csábító összekeverni a fejlődést bemutató tevékenységgel. Végezetül érdemes utalni arra a körülményre, hogy a magyar szellemtörténet egyes képviselői „irodalomtörténet
nek neveztek minden 18. század előtti olyan szellemi 
terméket, amely írókra, vagy könyvekre vonatkozó 
ismeretanyagot leltároz. ” 8Ha az elmúlt évtizedek hazai bibliográfiai, elsősorban szakbibliográfiai tevékenységét szemügyre vesz- szük, a számos jelentős és igényes teljesítmény mellett elég sok kedvezőtlen jelenséggel is találkozhatunk: a bibliográfiai munkákban sok volt az esetlegesség, az ötletszerűség, de talán a „legfájóbb” az volt, hogy a bibliográfiák színvonala gyakran volt egyenetlen. A hazai szakirodalom és szakmai közvélemény nem fordított kellő hangsúlyt a bibliográfiai munka színvonalára, a bibliográfiai teljesítmények értékelésére.Szentmihályi János volt az, aki előadásaiban és tanulmányaiban fejtette ki nézeteit a bibliográfiákkal szembeni elvárásokról, a bibliográfiai tevékenység értékelésének szempontjairól.A bibliográfia, mint kommunikációs eszköz, lehetővé teszi a dokumentumok azonosítását, s egyidejűleg közlést tartalmaz, informál a dokumentum létéről és tartalmáról. Azonban minden esetben a bibliográfia tartalmának és szerkezetének összhangban kell lennie az általa elérni kívánt céllal. A bibliográfia igazi értékmérője a motiváció és az elérni kívánt közlési effektus összhangja -  írja Bibli
ográfia és „ bibliográfia” c. értekezésében.10 Állításának igazolására számos hazai példát is idéz, többek között példaértékűnek nevezve e tekintetben is Ko- 
sáry Domokos bibliográfiai kalauzát.A témakör kapcsán kikerülhetetlen a bibliográfia elméletének egyik alapkérdése: a teljesség és szelekció problémája. Felhívja a figyelmet, hogy különösen a tudományos indíttatású bibliográfiák ese

tében gyakori a „túlméretezettség” , mely gyakran a vállalkozás kudarcához vezethet. A teljesség ha ez 
nem a közlési effektus teljességét jelenti, egyben in

formáció redundancia, ami egyenesen gátolja a kí
vánt közlési effektus létrejöttét és a vízfej egyik kóro- 
kozója""Szentmihályi János érdeklődése az elméleti témák mellett kiterjedt a bibliográfia és tájékoztatás metodikai problémáira is. A hazai tájékoztatási és bibliográfiai tevékenységet alapjaiban érintő, elvi és gyakorlati problémákat egyaránt tisztázni igyekvő referátumot tartott 1961-ben, az I. Országos Bibliográfiai Munkaértekezleten >yA társadalomtu
dományok szakbibliográfiának néhány kérdése” címmel.12A használói igényekből kiindulva, a hazai szakirodalomban elsőként tekintette át, rendszerezte a társadalomtudományi szakbibliográfiák jellegzetességeit, s vette sorra azokat a specifikumokat, melyek e bibliográfiákat megkülönböztetik a természet- és alkalmazott tudományok irodalmát feltáró összeállításoktól.Szentmihályi a bibliográfiát soha nem tekintette konstans, egymástól elszigetelt produktumnak, hanem mindig hangsúlyozta, hogy azok rendszert alkotnak, egymáshoz igazodnak, egymást kiegészítik. E modern rendszerszemlélet érvényesült akkor is, amikor említett referátumában megfogalmazta a hazai szakbibliográfiai tevékenység feladatait, hangsúlyozva, hogy a visszatekintő, retrospektív feltárás mellett, a nemzeti bibliográfia keretében gondoskodni kell, hogy
© a hazai felhasználók folyamatos tájékoztatást kapjanak a hazai irodalomról, hogy© a hazai szakirodalom jelen legyen a nemzetközi feltáró rendszerekben, s hogy© a hazai felhasználók, hazai vagy külföldi előállítású műszerek segítségével hozzáférjenek a külföldi irodalomhoz.
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se SZABÓ SÁNDOR SSTermészetesen nem csupán a bibliográfiai tevékenység kereteit és feladatait jelölte ki, hanem felvállalta a hazai bibliográfiai tevékenység mindenre kiterjedő kritikai bemutatását is.Szentmihályi Jánost a bibliográfia és tájékoztatás számos területe foglalkoztatta, azonban a nemzeti bibliográfia és a hungarika irodalom számbavételének problémája állt hozzá legközelebb. Fontos és izgalmas feladatnak tekintette a nemzeti irodalom regisztrálásának, a nemzeti bibliográfia kialakulásának, indítékainak vizsgálatát. Számos előtanulmány után az 1973-ban készült kandidátusi disszertációjában összegezte erre irányuló kutatásainak eredményét.13A nemzeti bibliográfiák kialakulásában több, gyakran országonként eltérő motívum játszott közre. E bibliográfiák létrejöttének körülményeit a bibliog- ráfiatörténet-írás lényegében azonosan ítéli meg, csupán néhány részletkérdésben van eltérés az egyes kutatók nézetei között. Megoszlanak a vélemények pl. abban a kérdésben, hogy a nemzeti bibliográfia megalkotásában kié a prioritás. Ugyanis Angliában egyidejűleg két humanista, Leland és John Balé igyekeztek feltárni az angliai könyvtárakban őrzött könyveket és egyéb régiségeket, hogy e nemzeti kultúrkincset az utókor számára megőrizzék. Szentmihályi János kutatásai nyomán már bizonyítottnak tekinthető, hogy a nemzeti bibliográfia megalkotásában John Lelandé az elsőség. Ugyancsak nem egységes a kutatók nézete a tekintetben, hogy a XVI. században létrejött vásári katalógusok tekinthetők-e a kurrens nemzeti bibliográfia korai megjelenési formáinak. „A bibliográfiatörténet egyes művelői -  így Besterman és Malclés kétségbe vonják a „Messkatalog-ok bibliográfia jel
legét”, 1* hiszen mint Besterman vallja, „e jegyzékek 
nem egyebek, mint a könyvkereskedői forgalomban 
lévő művek jegyzékei.”15 Szentmihályi viszont -  joggal -  azon az állásponton van, hogy „félesztendő 
német könyvtermése a frankfurti és lipcsei vásáro
kon a maga fizikai valóságában együtt volt. Az a

lajstrom tehát, mely ezeket a könyveket rendszerezve 
leírja, a nemzeti könyvtermés kurrens lajstromával, 
a kurrens nemzeti bibliográfiával egyenértékű”.16 A magyar nemzeti bibliográfia története során, különösen a II. világháborút követő évtizedekben háttérbe szorult az ország határain kívül megjelent magyar kiadványok regisztrálása. Szentmihályi János követekezetesen fáradozott annak érdekében, hogy a nemzeti bibliográfiai feldolgozás kiterjedjen ezeknek a nyomtaványoknak a számbavételére is: 
„ez kedvenc témám, szívügyem”, nyilatkozta ő maga.17 Már 1958-ban tanulmányt jelentetett meg a 
Magyar Könyvszemlében, melyben irodalomtörténeti alapozással kísérletet tett a „hungarica” meghatározására és a „hungarica” regisztrálás követendő irányelveinek a kijelölésére.18 Később, mint az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai Bizottságának tagja, Dezsényi Bélával, Havasi Zoltán
nal és Tamai Andorral közösen szabályzattervezetet készített a Bizottság számára a „hungarica” meghatározásáról. Elengedhetetlen követelménynek tekintette és a nemzeti bibliográfia által nyil- vántartandók közé sorolta a külföldön megjelent magyar nyelvű nyomtatványokat. „Ha tehát retros
pektív nemzeti bibliográfiánk hézagainak pótlásáról 
beszélünk, úgy nemcsak arra kell gondolnunk, hogy 
az egyes időszakokra vonatkozóan nem áll rendelke
zésünkre nemzeti bibliográfia, hanem arra is, hogy a 
retrospektív nemzeti bibliográfia anyagát, ha az 
szükséges, a külföldön megjelent magyar nyelvű mű
vek leírásával is pótoljuk.. .  A külföldi magyar nyel
vű irodalom bibliográfiai feltárása olyan feladat, 
melyet helyettünk más nem végezhet”.'9 Mindezt természetesen vonatkoztatta a kurrens nemzeti bibliográfiára is.Viszont, „ha a nemzeti bibliográfiával szemben 
ennél nagyobb követelményeket állítunk fel, a nem
zeti bibliográfia legpregnánsabb jellemzőjét, azt, ami 
a nemzeti bibliográfia legnagyobb gyakorlati értéke, 
a teljességet megvalósítani nem lesz képes. 20 Az elmondottakból adódóan „a magyar vonatkozású
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művek a hungaricumok bibliográfiai ennek követ
keztében kizárólag külföldön megjelent idegen nyel
vű műveket regisztrál ” 21Az Országos Széchényi Könyvtárban az 1970-es évek elején teremtődtek meg a feltételek a hungari- kumok számbavételére, s a Szentmihályi János által felvázolt elgondolásoknak megfelelően 1971-ben elindították a „Hungarica Külföldi Folyóiratszemlét”, mely 1976 után „Hungarica Irodalmi Szemle” címen jelent meg, s ennek szerkesztésére is Ő kapott megbízást.Szentmihályi János a bibliográfia elméletének és metodikájának kutatása mellett sokat tett a bibliográfia és tájékoztatás „rangemeléséért” . Behatóan foglalkozott a bibliográfia és tájékoztatás oktatásának, a tájékoztatási szakemberek képzésének kérdéseivel, számos oktatási program, képzési koncepció kidolgozásában vett részt. Mint a FID, a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség képzési bizottságának magyar tagja, tevékenyen közreműködött a szervezet munkájában. Számos nemzetközi konferencián tartott előadást a tájékoztatás és annak oktatásának problémáriól. Sokat publikált külföldi folyóiratokban, ezt a lehetőséget is felhasználta, hogy a külföldi szakmai közvéleményt informálja a hazai tájékoztatási és bibliográfiai munkálatokról, eredményekről. Nyugalomba vonulása után is aktív részese maradt a szakmai közéletnek: rendszeresen részt vett tudományos konferenciákon, szakmai rendezvényeken, ahol naprakész tájékozottságával, bölcs éleslátásával segítette elő a felmerülő problémák megoldását. Napjaink kutatója, ha a bibliográfia és tájékoztatásügy kérdéseivel foglalkozik, előbb-utóbb kikerülhetetlenül Szentmihályi nevével, kutatási eredményeivel fog találkozni. Személyében és munkásságában szerencsésen volt jelen a hagyomány és történetiség, a klasszikus humán műveltség, valamint a modern korszerű szemlélet, az informatikai problémák iránti fogékonyság.

A legmaradandóbbat -  úgy vélem -  mégis azzal alkotta, hogy majd negyedszázadon át könyvtáros generációk sokaságát oktatta a tudomány tiszteletére, s egyben példát mutatott emberi és szakmai tisztességből.Azok tudjuk ezt igazán, akik részesei lehettünk ennek.
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Szentmíhályi János nyomdokain
Az 1919-1944 között külföldön nyomtatott 
magyar nyelvű könyvek bibliográfiai 
adatbázisának programja

Kégli Ferenc

Amint Szabó Sándor előadásában is hallhattuk, 
Szentmihályi János munkásságát nyomon követve a könyvtár- és információtudomány számos táját bejárhatnánk, így a tájékoztatás vagy a bibliográfia, különösen pedig a nemzeti bibliográfia vidékét. Életműve egészéből az utóbbit, azon belül is a területi és a nyelvi alapú nemzeti bibliográfia elválaszthatatlan egységéről vallott nézetét kívánom kiemelni. Ebben kívánt ugyanis az Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív Bibliográfiai Osztálya Szentmihályi János nyomdokain haladni akkor, amikor az 1921-1944 közötti évek magyarországi könyvé- szetének befejezéséhez közeledve, időszerűnek tartotta elkészíteni egy olyan társbibliográfia tervét, amely a korszak külföldi magyar nyelvű könyveinek a regisztrálását tűzte ki elérendő célként.

A tö rté n e ti alapok

Mielőtt a terv konkrét ismertetésére rátérnék, engedjék meg, hogy bemutassam azokat a történeti alapokat, melyekből ez a program eredeztethető.Az első világháborút követően -  Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttével, illetve Ausztria és Románia területének megnagyobbodásával egy időben -  magyarországi szempontból nézve, külföldivé váltak azok a nyomdatermékek, melyek a Kárpát-medencében élő magyarság szomszédos államokba került részének életét, politikai, tudományos és művészi tevékenységét örökítették meg. Ezek a kiadványok azonban nem szerepelnek az 1936-1941 közötti évekre vonatkozó, az OSZK által közreadott éves könyvészetekben, mivel e kö
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88 SZENTMIHÁLYI JÁNOS NYOMDOKAIN 88tetek -  a nyomdai kötelespéldányokra alapozva -  csakis a hazai kiadványok bemutatására vállalkozhattak. Fitz József, a könyvtár akkori igazgatója, az indító kötet bevezetőjében mégis fontosnak tartotta megfogalmazni azt, hogy a magyar nemzeti bibliográfia gyűjtőköre valójában „nemcsak a magyar- 
nyelvű irodalmat öleli fel, hanem a Magyarországon 
megjelent idegennyelvűt is; kiterjeszkedik a külföl
dön megjelent magyarnyelvű sajtótermékekre, de 
magyar szerzőktől idegen nyelveken megjelent mű
veire is, sőt idegen szerzők idegennyelvű, de magyar- 
vonatkozású közleményeire is.Fitz a gyakorlatban is meg kívánta valósítani a magyar nemzeti bibliográfia teljességét. Azt tervezte, hogy az 1936-os tárgyévtől meglévő köteteket, illetve a szintén csak a hazai kiadványokat közlő, 1941- ben már „munkába vett" 1921—1935-ös ciklus-bibliográfiát két másik sorozattal egészíti ki: az egyik az elcsatolt területek magyar könyvészete, a másik a külföldi idegen nyelvű, de magyar vonatkozású irodalom könyvészete lett volna.2
A „nemzeti" és a „hungarika" bib
liográfia foga lm ának szétválásaA Széchényi Könyvtárnak az 1940-es évek első felében nem volt meg a lehetősége a területi, nyelvi és tartalmi szempontú nemzeti bibliográfia tervezett együttesének a megvalósítására. A könyvtár által 1946-ban indított kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia szintén csak területi alapelvű lett, vagyis a Magyarországon nyomtatott dokumentumokat regisztrálta és regisztrálja a nyomdai kötelespéldányok szolgáltatására támaszkodva. (A kurrens nemzeti bibliográfia jelenlegi rendszere e koncepcióval teljesíti az egyetemes bibliográfiai számbavétel nemzetközi programjából fakadó kötelezettségeket.) Elképzelhető, hogy a kiadvány címe is hozzájárult ahhoz, hogy a „nemzeti” -nek nevezett bibliográfiai műfaj tartalmának korábbi egységes értel

mezése az ötvenes években kezdett átalakulni. Talán nemcsak bibliográfia-elméleti, hanem politikaiideológiai szempontok is domináltak akkor, amikor a „nemzeti” fogalmából kikerültek a határon túl keletkezett magyar nyelvű, magyar vonatkozású vagy magyar szerző által írt művek, s ezek bibliográfiáját „hungarika” elnevezéssel illették, természetesen megtartva a két műfaj szoros kapcsolatát.
Szentmihályi János a nem zeti 
bibliográfia ta rta lm áró lSzentmihályi János volt az, aki elsőként törekedett e merev fogalmi szétválasztás feloldására. A Magyar Könyvszemlében, 1958-ban közzétett tanulmányában áttekintette addigi retrospektív, nemzeti jellegű bibliográfiáinkat, azt vizsgálva, hogy a külföldön megjelent, magyar vonatkozású művek esetében a szerkesztők milyen hungarikum-szempon- tokat vettek figyelembe. Összegzésül azt állapította meg, hogy Szabó Károly, Petrik Géza, Kertbeny Ká
roly, Ballagi Aladár, Apponyi Sándor, Kont Ignác, 
Gragger Róbert a „legkülönbözőbben értelmezték a 
hungarikumok jellegét”. Szentmihályi fontosnak tartotta annak tisztázását, hogy „a külföldön megje
lent magyar vonatkozású nyomtatványok közül me
lyek azok, amelyeknek nyilvántartása a nemzeti bib
liográfia feladata”. Arra a következtetésre jutott, hogy a hungarika fogalmába csakis a hazánkra vonatkozó, idegen nyelvű műveket kell érteni, a külföldön megjelent, magyar nyelvű műveket viszont a nemzeti bibligoráfiának kell regisztrálnia, mivel ezek nemzeti irodalmunk részei.3 Szentmihályi János tehát a magyarországi és a magyar nyelvű nyomtatványokat már 1958-ban szerves egységnek tekintette, s ilyen szemlélettel hívta fel a figyelmet a hiányzó bibliográfiákra. Szabó Sándor már idézte, de itt is el kell mondanunk megállapítását: „Ha tehát retrospektív nemzeti bibli
ográfiánk hézagainak pótlásáról beszélünk, úgy
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nemcsak arra kell gondolnunk, hogy az egyes idő
szakokra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre 
nemzeti bibliográfia, hanem arra is, hogy retrospek
tív nemzeti bibliográfiánk anyagát, ha az szükséges, 
a külföldön megjelent magyar nyelvű művek leírásá
val is pótoljuk. ” 4
A hungarikum ok bibliográfiai re 
gisztrációjának kere tte rveAmikor 1958-ban Szentmihályi leírta a fenti mondatokat, a két világháború közötti évekre vonatkozóan valóban még csak szórványosan álltak rendelkezésre bibliográfiai források. Azóta már megjelent 
Komjáthy Miklósné, majd Kertész Gyula szerkesztésében az 1921-1944 közötti Magyar könyvészet hét alapkötete5, nyomdában (pontosabban már kötészeten) van az alap- és középfokú iskolai tankönyveket tartalmazó III/A6 kötet, a Retrospektív Bibliográfiai Osztályon pedig folyik a betűrendes mutató szerkesztése. E kötetek megjelenésével teljessé válik majd a két világháború közötti időszak magyarországi könyvészete.De térjünk vissza a külföldi magyar nyelvű művek témájához! 1977-78-ban készült el a könyvtári hungarika dokumentumok bibliográfiai regisztrálásának országos keretterve. A keretterv a könyvtári dokumentumok magyar vonatkozásaival kapcsolatban abból indul ki, miszerint a nemzeti vonatkozásoknak négy alapvető kategóriája ismert: I. nyelvi, II. területi, III. személyi/intézményi/, IV. tartalmi. A dokumentum a nyomtatványok vonatkozásában egyebek mellett azt tartalmazta, hogy elsőként az 1801-1918 között Magyarországon keletkezett és bibliográfiáilag még nem regisztrált könyvek adatainak gyűjtését, majd közreadását vegye tervbe az OSZK. Ezzel párhuzamosan és azonos módon kellene eljárni az 1801-1920 között külföldön megjelent magyar nyelvű könyvekkel, míg az 1921-1944 között külföldön nyomtatott magyar

nyelvű könyvek bibliográfiai összefoglalása -  a javaslat szerint -  „későbbi feladatnak látszik”.7 A történeti áttekintést folytatva elmondható még, hogy Szentmihályi János 1981-ben, egyik közleményében ismét utalt arra, hogy az RMNy valamennyi kötetének megjelenését követően sem lesz az 1800 utáni korszakra vonatkozóan olyan nemzeti bibliográfiánk, amely regisztrálja az anyanyelven megjelent irodalom teljességét. A territoriális alapozású nemzeti bibliográfiai szolgáltatások mellett továbbra is ugyanúgy szükségesnek tartotta „a hungarika 
jellegű bibliográfiai szolgáltatások közül azokat, 
amelyek a külföldön megjelent magyar nyelvű 
nyomtatványok számbavételére és analízisére 
nyulnak.Az említett keretterv húsz évvel ezelőtt készült, s azóta körülményeink alapjaiban változtak meg. Egyetértve a kerettervben felsorolt bibliográfiák szükségességével, az a meggyőződésünk, hogy a külföldön nyomtatott magyar nyelvű könyvek korszakainak regisztrálási sorrendjén változtatni érdemes.
A m otiváció és közlési e ffek tu s  
összhangjaMelyek azok a megváltozott körülmények, amelyek a két világháború közötti évek külföldi magyar nyelvű nyomtatványainak feldolgozását előbbre sorolják? Az 1990-es évek első felében a környező országokban megerősödtek azok az intézetek, intézmények és egyesületek, melyek egyebek mellett célul tűzték ki a helytélő magyarságra vonatkozó honismereti, helytörténeti, művelődéstörténeti, néprajzi stb. irodalomnak, a régióban élő vagy élt magyar szerzők szép- és szakirodalmi műveinek kurrens és retrospektív gyűjtését, tudományos feldolgozását.. Tovább folynak és kiteljesednek a magyar emigráció életére, tevékenységére vonatkozó bel- és külföldi tudományos kutatások is.
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SS SZENTMIHÁLYI JÁNOS NYOMDOKAIN SSAz 1921-1944 között nyomtatott hazai könyvek bibliográfiáját szerkesztő Retrospektív Bibliográfiai Osztály Szentmihályi János véleményével egyezően szintén összetartozónak tekinti egy korszak nyelvi és területi szempontú hungarikumait. Csakis a hazai és a külföldi nyomtatványok együttes áttekintését biztosító bibliográfiai apparátus képes a határoktól független hungarológiai kutatások megalapozására.Az elvi megfontolások mellett léteznek gyakorlati szempontok is. A korszak retrospektív hazai köny- vészetének előállítása során a szerkesztőség olyan tapasztalatokra tett szert, melyeket kár lenne veszendőbe hagyni. Továbbá az 1921—1944-es évkör hazai anyagának összeállításához még a munkálatok kezdetén megkapta az osztály azoknak a katalóguscéduláknak a másolatát, melyek a korszak feldolgozott OSZK-állományáról készültek. Az adrema- levonatok között olyanok is voltak, melyek külföldön megjelent művek leírását tartalmazták. Ezek a cédulák akkor -  a majdani felhasználás reményében -  elkülönítésre és megőrzésre kerültek az osztályon. 
Kertész Gyula irányításával a Retrospektív Bibliográfiai Osztály már 1990-ben, egy (a Magyarságkutatás -  TS 4/5 -  c. program által támogatott) pályázat segítségével, előkészületeket tett az időszak külföldi magyar nyelvű könyveit tartalmazó sorozatának megindítására.9 Ennek kapcsán kezdődött meg (majd létszámcsökkentés következtében abbamaradt) a Monoki István által készített, Románia 1919-1940 közötti magyar nyelvű könyveit feldolgozó kéziratos bibliográfia tételeinek szerkesztési kontrollja. (Az osztály bibliográfiai kezdeményezése lényegében Fitz József ötven évvel korábbi elképzeléseit kívánta megvalósítani.)A felsoroltak talán elegendően bizonyítják a Szentmihályi János által elvárt összhangot a tervezett bibliográfia motivációja és elérni kívánt közlési effektusa között.10

A te rv e z e tt b ib liográfiai a d a t
bázis céljaA következőkben ismertetett program a Kertész Gyula által készített és az OSZK vezetősége által elfogadott távlati terv11 kibővített változata, amely a hungarika-kutatás és -feldolgozás koncepciójának felvázolásakor figyelembe kívánja venni az információ-feltárás és -terjesztés jelenlegi hazai állapotát és várható fejlődését. Az elképzelés nem nyomtatott kötetek egyedi megszerkesztésének hagyományos formájából indul ki (bár ezek kiadását is szükségesnek tartjuk), hanem egy adatbázis létrehozásának a gondolatából. Olyan adatbáziséból, mely mind a dokumentumtípusok, mind pedig az időhatárok szempontjából a későbbiekben bővíthető.12A program kiindulásként egy könyveket regisztráló bibliográfiai adatbázis megvalósítását jelöli meg. Az adatbázis megnevezése: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldi magyar nyelvű nyomtatványok. Könyvek. 1919-1944. Célként azt fogalmaztuk meg, hogy
© a külföldön, 1919-1944 között nyomtatott magyar nyelvű könyvek és könyvjellegű kiadványok online hozzáférhető adatbázisa legyen;
© tartalmazza a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok OSZK állományának, a hazai és külföldi könyvtárak vonatkozó állományának, illetőleg a gyűjteményekben már fel nem lelhető, csak bibliográfiai forrásból ismert dokumentumoknak az adatait;
© az AM ICUS egyik tagkönyvtáraként részévé váljon az OSZK integrált számítógépes rendszerének, a NEKTÁR-nak (a Nemzeti Könyvtári Átfogó Információs Rendszernek);
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88 KÉGLI FERENC 88© más könyvtárak a rekordok exportjával és importjával az adatbázis felhasználói és építői lehessenek;
© a két világháború között külföldön nyomtatott magyar nyelvű könyvek és könyvjellegű kiadványok olyan adatbázisává váljon, amely hasznosítható a hazai és külföldi könyvtárak katalógusainak retrospektív konverziója során;
© iehetővé tegye különböző szempontú bibliográfiai kiadványok megszerkesztését.
A gyűjtőkör és a feldolgozás  
főbb  szem pontjaiBizonyára feltűnt Önöknek, hogy a gyűjtőkör időhatára az 1919-es évvel kezdődik. Úgy érzem, hogy szükséges az 1921—1944-es Magyar könyvészethez képest módosult intervallumot, illetve az ehhez kapcsolódó földrajzi elhatárolást részletesebben megindokolni. Ismeretes, hogy az első világháborút lezáró békeszerződés, melyet a magyar delegáció 1920. június 4-én írt alá a versailles-i Trianon palotában, s a nemzetgyűlés november 13-án iktatott törvénybe, a ratifikálásokat követően 1921. július 26-án lépett életbe. A békeszerződés nyomán hivatalosan is más államokhoz került, egykori magyar- országi területek nagy része azonban gyakorlatilag már 1918 decembere óta nem volt magyar fennhatóság alatt.13Az elszakadt területek nyomdái már nem küldhették kötelespéldányokat az OSZK számára, így az 1911-1920 közötti éveket átfogó, Kozocsa Sándor által szerkesztett könyvészet14 csak hiányosan tartalmazhatja e nyomdák utolsó kétévi termékeit. Az adatbázis tételeinek gyűjtőköri időhatára így tehát csak minimálisan duplikálná Kozocsa könyvésze- tét. Figyelembe kell venni azt is, hogy a határon

túlra került magyarságra vonatkozó kutatások, a magyar kisebbségi bibliográfusok által szerkesztett munkák is 1919-et tekintik kezdő évüknek. Az előbbieken túl, tekintettel kell lenni az 1918-19-es forradalmakat követő emigráció aktív publikációs tevékenységére is. A felsorolt szempontok -  véleményem szerint -  mind azt támasztják alá, hogy a korszak töretlen bibliográfiai áttekintését csakis az 1919-es kezdőév biztosítja.Nem tartoznak természetesen a gyűjtőkörbe az 1938-1941 közötti években visszacsatolt részek nyomdatermékei, mivel azok nem minősülnek külföldi nyomtatványoknak. Ezek az 1921-1944-es Magyar könyvészetben megtalálhatók.A feldolgozandó dokumentumok gyűjtőkörét a korszak hazai nyomtatványait regisztráló könyvészetiéi egyezően határoztuk meg. Az adatbázisba kerülő dokumentumok feldolgozása a hatályos magyar és nemzetközi szabványok figyelembevételével történik. A gyűjteményes műveket analitikusan tárjuk fel. A bibliográfiai adatok rögzítése és a tartalmi feltárás figyelembe kívánja venni az OSZK-ka- talógusok retrospektív konverziójának lehetséges szempontjait is.Az adatbázis feltöltése több szakaszból áll. Elsőként a legjobban előkészített terület, a romániai magyar nyelvű dokumentumok retrokonverziójára kerül sor.15 (Számuk 7000-8000 kötet között becsülhető.) Ezt követi a két világháború közötti Csehszlovákia (1939. március 14-e után csak Szlovákia), Jugoszlávia és Ausztria területén nyomtatott dokumentumok bevitele. A munkafolyamat a továbbiakban térhet át a többi európai, illetve Európán kívüli ország anyagának a feldolgozására.A Retrospektív Bibliográfiai Osztály már megkezdte egyes országok vonatkozásában a magyar nyelvű nyomtatványok bibliográfiai regisztrációját segítő források, segédletek összegyűjtését.16 Hasznosítani fogjuk az OSZK Hungarika Dokumentációs Osztálynak azokat a szolgáltatásait, melyek az adatbázis gyűjtőkörét érintik.1'
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SS SZENTMIHÁLYI JÁNOS NYOMDOKAIN SSEgy online hozzáférhető adatbázis megléte sem teszi szükségtelenné -  véleményünk szerint -  a bibliográfiai tételek országonként való közreadását (egyenként vagy összevontan) nyomtatott kötet, illetve CD-ROM formájában. A közreadás feltétele az adott ország vonatkozó dokumentumainak relatív teljességű feltártsága, továbbá az előzetes igényfelmérés pozitív eredménye, s nem utolsó sorban a költségek megfelelő pénzügyi támogatottsága. A nyomtatott kötetek természetes módon illeszkednének a korszak meglévő ciklusbibliográfiájához, hozzáférhetővé tennék a bibliográfiai információkat a számítógépes hálózathoz csatlakozni nem tudók számára is.Az elfogadott távlati terveink alapján készített, és itt az emlékülésen csak a fő célkitűzéseiben ismertetett programunkat ez év folyamán kívánjuk a könyvtár különböző vezetői szintjein jóváhagyásra előterjeszteni. A véleményeztetés, a felmerülő észrevételek, az esetleg javasolt módosítások végrehajtása után lehet -  az érintett társosztályokkal egyeztetve -  a munka ütemezését megtervezni, s várhatóan 2000 táján (másfél év múlva) a munkát megkezdeni.Köszönöm Bényei Miklósnak, az MKE Bibliográfiai Szekciója elnökének, az emlékülés megszervezőjének, hogy teret adott elképzeléseink bemutatására, mivel ezáltal lehetőség nyűik arra, hogy programunk szélesebb körben is ismertté válva támogatást kapjon akár megfontolandó kritika, akár pozitív megerősítés formájában.Tudom, hogy mindnyájan egyetértünk abban, hogy a magyar nyelven megjelent művek a magyar nemzet kulturális örökségét képezik. Másokkal egyetemben mi is azt gondoljuk, hogy egy olyan ország esetében, mint hazánk, ahol a XX. század második évtizedének történelmi változásai következtében a nemzethez tartozó alkotó magyarság jelentős része a környező országokban nemzetiségként kisebbségi létbe kényszerült, más jelentős része pedig szétszóródott a nagyvilágban, minden szempontból fontos

és időszerű a külföldre került magyarság szellemi termékeinek teljes körű bibliográfiai számbavétele.18 Szentmihályi Jánost idézem befejezésként, aki egy riportban ezt mondta: „Olyan feladatokról van 
itt szó, melyeket helyettünk, bibliográfusok helyett 
más nem végez el
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Az értékorientáció változása 
az olvasmányok alapján*
A hetvenes évektől a kilencvenes 
évek közepéig

Lőrincz Judit

Gazdasági -  társadalm i h á tté r

A KSH 1976/77-es, 1986/87-es és 1993-as időmérleg-életmód felvételei az emberek mindennapi életvitelében bekövetkezett változásokra derítenek fényt. A felvételek nyomán képet alkothatunk arról a folyamatról, mely röviden úgy jellemezhető, hogy a társadalom anyagi és szellemi reprodukciójára fordított idő milyen mértékben esett vissza, hogyan szűkült le. Az 1986/87-es és 1993-as időmérlegfelvételek két alapvető változásról árulkodnak: a kereső-termelőmunkára fordított idő visszaeséséről és a tévénézésre fordított idő megnövekedéséről.Empirikus szociológiai vizsgálatok felderítették, hogy a modernizáció késői lefutása hogyan hasította szét a magyar értékteret. Hankiss Elemér és kutatócsoportja időbeli és térbeli szakadást fogalmaz meg. Az időbeli szakadást a történeti folytonossá

gok, hagyományok radikális törése jellemzi. (Hankiss E. et al 1982.)Az ötvenes éveket nagyon erős normativitás, túlin- tegráltság jellemezte, a hetvenes években pedig a múlthoz, a történelemhez való viszony őszintétlen- sége miatt az orientációs pontok vesztek homályba. A közgazdászok ezidőben fogalmazták meg a térbeli szakadást a centrum és a periféria között. Magyarország településstruktúrájában egyharmad rész minősül perifériának. A periférián alacsony a civilizációs szint, a technológiai szint, az infrastruktúra és a szolgáltatások szintje, tehát ez az egyharmad ország a redisztribuciós alkukban eleve esélytelen volt.A hetvenes évek végén kisebb-nagyobb lefékeződésekkel megindult a „második gazdaság” megszer- veződése. Érdemes volt ennek keretei között mun
* A tanulmány alapjául az OTKA által támogatott T17835 sz 

kutatás szolgált A kutatást Faiussy Béla vezette
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SS LÓRINCZ JUDIT SSkatöbbletet vállalni és mobilizálni az anyagi megtakarításokat, ezek a többletjövedelmek kompenzálták az „első” gazdaság működési hiányosságaiból fakadó problémák egy részét. Az élet minőségének javítására ez adott reális lehetőséget Falussy és mások megállapításai szerint is (Falussy B. 1996.). Az államszocializmus alacsony bérei megélhetési biztonságot jelentettek, ha mégoly alacsony szinten is, továbbá az egészségügyi ellátásra, a családi pótlékra és a nyugdíjra való jogosultságot.A hetvenes, nyolcvanas évek fordulójától a második gazdaság legalizálódott, ennek hátterében állt az „első” gazdaság egyensúlyvesztése, a külső eladósodás felgyorsulása. A magyar gazdaság növekedésének 1970-es évek végi lelassulása a reálbérek csökkenése, az állam eladósodása világossá tette, hogy a társadalmi szolgáltatások tarthatatlanok. A lakás, az iskola és a kultúra területén az állam lefaragta a vállalásait, a költségeket pedig a családokra hárította. A családokat ez a többletteher felkészületlenül érte, hiszen a változások viszonylag gyorsan mentek végbe. A 60-70-es években a munkaerőpiacra bekerült alacsony iskolai végzettségű, szakmával nem rendelkezők estek ki először a rendszerváltozás után a foglalkoztatottak köréből. A gazdasági kényszerintézkedések vezettek a munkanélkülivé váláshoz, a jövedelem-kiegészítés leszűküléséhez.
Laki László hívja fel a figyelmet arra, hogy a munkanélküliséghez kötődő megélhetési formák alakultak ki, melyek az életvitel, értékrend és igényszint adott fokához kötődnek, sajátos fizetés-rangsorolási, fogyasztás-korlátozó technikákat dolgoztak ki, melyek nem a társadalmi és gazdasági integráció elfogadott formái felé ösztönöznek. (Laki L. 1997.)A kulturális javak iránti kereslet itt nincs és nem is igen lehet jelen, hiszen a középrétegek esetében is erősen lecsökkent. A sajtótermékek keresettsége visszaesett, a reáljövedelmek csökkenése, a lapok áremelkedése ennek elsődleges okai.

V á lto z á s o k  á tla g o s n a p o n  a n a p ila p o t o lva só  
18 -6 9 éves fé r f i a k  és n ő k  a r á n y á b a n , %

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján végbement rendszerváltás után Kelet-Közép Európában, így Magyarországon is az elmúlt évtizedeket szigorú kritikával illetik. Az államszocializmus sok szempontból alacsony teljesítményét bírálta az új politikai-gazdasági vezetés, más kérdés, hogy az azóta eltelt évek is szigorú megítélés alá esnek. A változások magukban hordták a világméretű modernizációs folyamatokba történő bekapcsolódás lehetőségét, ugyanakkor egyre érezhető a kiépülő piac- gazdaság nem kívánt hatása: 1,5 millió munkahely megszűnése, a 20 ezerről 700 ezerre nőtt munka- nélküli létszám (Laki L. 1997.). A piacgazdaságra való áttérés éveiben az infláció is megnövekedett, 30-35%-ról még 1996-ban sem lehetett 23% alá szorítani.A bekövetkezett fordulat az állam kulturális szférából történő kivonulását jelentette, és markáns változásokat hozott a kulturális termelés és fogyasztás folyamataiban és ezzel párhuzamosan a kultúra közvetítésében is.A tervutasításos modellben a kiadók meghatározott áron kiadták azokat a műveket, amelyekre engedélyt kaptak meghatározott példányban. A terjesztők a könyvtermést kötelezően átvették és megkísérelték azok eladását. Ha nem sikerült, vagy veszteség jelentkezett, az állam kifizette. Ebben a szerkezetben a tőke forgóalap formájában jelent meg.
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN 88A magyar könyvszakma piacgazdasági modellre való átállítása tisztán kereskedelmi kapcsolatrendszerre való átállást jelent, melyben a piac minden szereplőjének saját tőkére, vagy hitelképességre van szüksége, a kockázati tőkének pedig a kiadói szférában kell megjelennie. A változást legfőképpen a tőkehiány és az alulfejlett infrastruktúra nehezítette. A nyolcvanas évtizedet jellemző forgalomnövekedés 1988-ban megtört, ennek oka a lakosság reáljövedelmének csökkenése volt. Az időközi sajtótermékek száma is leesett, s a megjelent lapok között háromszorosára növekedett a politikai jellegűek aránya, a tudományos jellegűeké viszont csökkent. A könyvkiadásban a kilencvenes években megjelent műcímek valamelyest növekedtek, a példányszám csökkenő tendenciát mutat, s a kilencvenes évek közepére stabilizálódik. (Lőrincz J. 1995.) A könyvárak 10-12-szeresükre nőttek, így a vásárlóképes kereslet jelentős csökkenésével kellett számolni az elmúlt években. A 60-70-es években a könyvek olcsók voltak, a házi könyvtárak gyarapodtak, most viszont erős megtorpanás észlelhető. A könyváremelés, a könyvtárak megfelelő állománygyarapítását sem teszi lehetővé, a gyűjtemények hiányosak, értékük csökken, pedig a könyvtárra utaltság egyre erősebb.
Szabadidő, aktivitás, olvasásAz időmérlegek elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy minél több a rendelkezésre álló szabadidő, annál nagyobb annak változatos felhasználására való igény, ezzel együtt csökken a tévénézés össz-sza- badidon belüli aránya.Az 1977 és ’86 közötti szakaszban a népesség egészénél a szabadidőben bekövetkezett növekedés nagyobb volt, mint a tévé előtt eltöltött időé, egyben több lett az olvasásra fordított idő. Az 1993-ra bekövetkezett változásokat jellemzi, hogy az összné- pesség időfelhasználásában a munkanélküliség

miatt a szabadon felhasználható időkeret megnőtt, ezt az időtöbbletet jelentősen meghaladta a tévé előtt töltött idő növekedése, csaknem valamennyi rétegnél csökkent az olvasásra fordított idő. (Falus- sy 1996. 41. p.)Az időmérleg vizsgálat tanúsága szerint 1986-ban a magyar férfiak 40 perces olvasásukkal az élmezőnyhöz tartoztak Finnország, Hollandia, Norvégia, Svédország mellett. A magyar népességet jellemző fél óra olvasási idő 1993-ban nemzetközi összehasonlításban közepes szint. 1986 után kevesebben, de több időt fordítanak olvasásra. 1977 óta szinte változatlan arányban olvasnak könyvet a nők, a férfiak aránya csökken, 1993-ra a két nem könyvolvasási aktivitás tekintetében még jobban eltávolodott egymástól.Míg a vidéki városok népessége a legnagyobb napilapolvasó (a helyi orgánumok népszerűek), a könyvolvasás terén Budapest vezet.
ism eretgyarap ítás vagy m en e 
külés?Az olvasott könyvek jellemző jegyeit figyelembe véve először a szépirodalom és a non-fiction arányára figyelünk.Az 1962-es KSH időmérleg vizsgálat alapján az ol-

V ált ozások átlagos napon a könyvet olvasó 18-69 éves 
férfiak és nők arányában (%)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 253



se LŐRINCZ JUDIT se

Változások átlagos napon a könyvet olvasó 18-69 
éves férfiak és nők időráfordításában (perc)

vasmányoknak mindössze 8,2%-a volt nem szép- irodalmi mű. Az 1976-os felmérés szerint 17% a non-fiction, 1986-ra ez az arány megnő, az olvasott könyvek 1/4-e (25,9%) ismeretközlő mű, míg 1993- ra újra jobban felerősödik a szépirodalom aránya az olvasmányszerkezetben, csak 17,9% a non-fic- tion aránya.Az iskolai végzettség elég erősen befolyásolja az ismeretközlő művek olvasását. A 8 általánost vagy annál kevesebb osztályt végzettek körében ez az arány 1976-ban: 14,5, 1986-ban 21,5, 1993-ban 17,9%, a legutóbbi felvételtől eltekintve tehát kevesebb a nem szépirodalmat olvasók aránya körükben, mint az össznépességben. A középiskolát végzettekre vonatkoztatva 17, 26,8 illetve 20,7% a nem
Az olvasott ismeretközlő irodalom aránya az isko

lai végzettséggel összefüggésben

szépirodalmi művek aránya a már említett időszakokban.A főiskolát és egyetemet végzettek olvasmányai között nagyobb arányban vannak a nem szépirodalmi, tehát szakmai és tudományos ismereteket közlő művek 1976-ban 31,4, 1986-ban valamivel több, mint az olvasmányok 1/3-a, 1993-ban viszont mindössze 1/5-e. Figyelemre méltó, hogy a különféle iskolai végzettségűek ismeretgyarapító olvasmányaik alapján 1993-ra nivellálódnak, csaknem megszűnnek a különbségek, feltűnő a homogenizá- ciós tendencia.A nők olvasmányszerkezete még inkább irodalmi dominanciájú. 1976-ban olvasmányaiknak alig több mint 1/10-ét, 1986-ban 1/5-ét és 1993-ban pedig 16.7%-ot tesznek ki az ismeretközlő művek, ezek között szerepelnek a gyermeknevelést segítő, házassági, válási problémákban eligazító könyvek, a hétköznapi tevékenységekhez kapcsolódó szakács, kötő, horgoló és a szobanövények gondozását tartalmazó könyvek. 1976-ban többen kézben tartották Bágyoni Attila: A szerelem ébredésétől a harmó
niáig c. könyvét, 1993-ban pedig ketten Horn Gyu
la: Cölöpök c. könyvét olvasták a vizsgált napon.A férfiak olvasmányai között 1976-ban 22,1% a szak- és az ismeretközlő mű, azaz kétszer annyi, mint a nőkében, 1986-ban olvasmányaik 1/3-a, 1993-ban pedig csak egyötöde. A házépítés, háztáji

Az olvasott szépirodalmi mű aránya az iskolai 
végzettséggel összefüggésben
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN SSművelés, különféle hobby-tevékenységek és a tanulás segédeszközeiről is szó van itt, de Glasenapp: 
öt világvallás c. könyve is szerepelt olvasmányaik között. 1993-ban a vizsgált napon öten Churchill: A 
második világháború c. könyvét olvasták.Heten (közülük 3 férfi és 4 nő) olvasták a vizsgált napon Csengey Dénes: . . . .é s  mi most itt vagyunk c. könyvét, amely a generációjának életérzéseit megszólaltató Cseh Tamásról szól, a negyvenesek beilleszkedni nem tudásáról és nem akarásáról.Az 1976-os utoljára olvasott non fiction könyvek között szerepel Szabó László: 13 bíró emlékezik (említésszám: 12), Kuzmicsev: A maja papok titkai (5), Baracs: A fa l mögött Kína, Ráth-Végh: Hatalom
és pénz, Sellye ).: Életünk és a stressz 4-4 említéssel. 1993-ban a vizsgált napok olvasmányairól, tehát az éppen kézben levő könyvről kérdeztek. 65 említéssel szerepel a Biblia, amit a kódolás során -  megítélésem szerint vitathatóan -  a non fiction körébe soroltak. Imakönyvet 11-en említettek és a Képes 
Bibliát ketten. Két említéssel szerepel még Moody: 
Élet az élet után c. könyve. Ezen kívül igen nagy a szóródás. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy a 93- ban olvasott nem fikciós könyvek túlnyomó többsége vallási vonatkozású ( EGellért, Kamarás Ist
ván, Bubola, Woodrow, Rosa a könyvek szerzői). Településtípusok tekintetében is elég jelentős különbségeket találunk az utolsó, 1993-as felvételt kivéve. A községekben: 12,1, 20,9, 18,4% az ismeret- közlő könyvek aránya, a vidéki városokban: 20,2, 26,7, 18,2%-ot jelentenek a nem szépirodalmi olvasmányok, Budapesten ezek az arányok: 19%, 29%, 17%. 1986-ban jelentősen megnőtt a non-fic- tion aránya. A fővárosban ebben az időpontban csaknem 10%-kal több ismeretközlő művet olvasnak, mint a községekben. 93-ra a homogenizáció itt is érvényesül. Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a 60-79 éves idős emberek olvasmányai között 1993-ban csaknem 10%-kal nagyobb az ismeretközlő művek olvasottsága, mint a fiatalabb korosztályokban.

Milyen következtetésekre juthatunk a fenti számadatokból? Az ismeretgyarapító műveket tanuláshoz, munkához, a hétköznapokban való eligazodáshoz használjuk. A fikció kiemel az élet gondjaiból, elmenekülhetünk a hétköznapokból, képzeletbeli világot építhetünk fel.Az 1986-87-ben végzett finn-magyar olvasáskutatás során kiderült, hogy míg a finnek olvasmányainak 1/3-a non-fiction, Magyarországon csak 1/4-e. A finnek inkább az instrumentalista olvasás irányába mozogtak, a magyar olvasói mentalitás inkább expresszív jellegű, ez a tendencia 1993-ra fokozódott. (Lőrincz J. -  Vakkari, P.: 1991.)A kiadási struktúrában a „termékszerkezetben” természetesen jelentős változások mentek végbe abban a húsz évben, melyet kutatásunk felölel. Csak két jellegzetességre hívom fel a figyelmet. A nyolcvanas években a dokumentumirodalom aránya megnövekedett, a tudományos művek mellett az ezoterikus, parapszichológiái könyvek is megjelentek, de a legátütőbb változás az, hogy a szórakoztató művek, lektűrök elözönlötték az utcát, a hajdani „tiltott gyümölcsök” a piacra kerültek, a krimik, akcióregények, tudományos fantasztikus művek dömpingje nem hagyta érintetlenül az olvasók mentalitását.A non-fiction szelíd növekedése a kiadási struktúrában nem jelentősen növelte ezek olvasottságát. A szórakoztató művekről még a későbbiekben ejtünk szót. Az olvasás nem elszigetelt gyakorlat, a valóságos életmód része és az ízlés általános keretei között alakul. Nyugaton a regény lassú deklasszálódá- si folyamaton ment át, ugyanakkor a dokumentumirodalom térnyerése jellemző, az ismeretközlő irodalom olvasása szükségessé vált. Nálunk ugyan megnövekedett valamelyest az ilyen könyvcímek aránya a megjelentetett művek listáján, olvasásuk a nyolcvanas években emelkedett némiképp, az 1993-as adatok tanúsága szerint népszerűségük nem nőtt együtt fokozottabb jelenlétükkel. A világban való tájékozódás, a társadalomban való mozgás
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SS LÓRINCZ JUDIT selassan igényli az ismeretközlő könyvet, mint eszközt, noha a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakulásának az élet különféle területein felmerülő ismeretkövetelményeknek kihívást kellene jelenteni. A kilencvenes években kiadott ismeretterjesztő művek külsőleg igényesek, színesek, sok ábrát tartalmaznak. Ez a fajta igényes, vizualitásra épülő könyvtípus drágasága miatt, a bérből és fizetésből élők számára csaknem megfizethetetlen. Az anyagi korlátok mellett szemléletbeli akadályokra is joggal gyanakodhatunk. Az ismeretszerzés viszonylag alacsony igénye, a tényekkel való szembesülés hajlandóságának gyengesége összefüggést mutathat a modernizáció és demokratizálódási folyamat lassú ütemével.Természetesen be kell kalkulálni, hogy az új technológiák, a képernyőről való olvasás kiegészítik a könyvekből származó információkat, az Internet is szerepet játszik, de a magyar háztartásokban nem olyan erős a jelenlétük, hogy indokolt volna az ismeretközlő művek háttérbe szorulása.
A fikcióA magyar olvasóközönség a XIX. század második felében alakult ki. Az Életképekben, Hölgyfutárban, 
Honderűben megjelenő tárcaregényeknek, azaz a lektűröknek ebben óriási szerepe volt. Ha visszapillantunk a századelőre, 1911 legnépszerűbb íróinak rangsora: Jókai, Mikszáth, Benedek Elek. Egy 1934- es felmérés tanúsága szerint Jókait Herczeg Ferenc követi, megelőzve Gárdonyit és Mikszáthot. Az 1962-es KSH időmérlegvizsgálat alapján Jókai, M ó
ricz, Mikszáth, Gárdonyi állnak a lista élén. Ehhez azt fűzöm hozzá, hogy 1962-ben lektűrök alig jelentek meg a magyar könyvpiacon.Milyen az olvasott művek összetétele az elmúlt húsz év három felvétele alapján, ha az írás időpont
ját vesszük figyelembe? Feltűnően kevesebb XIX.

századi művet olvasunk most, mint húsz évvel ezelőtt, 1976-ban az olvasmányok 29, 1986-ban 15, és 1993-ban 9%-át jelentik a múlt századi és a század eleji könyvek. A múlt század vonzereje erősen lecsökkent, kiváltképp ha visszaidézzük, hogy a kedvenc szerzők listája a 60-as években így kezdődött: Jókai, Mikszáth, Gárdonyi.. .1976-ban az utoljára olvasott könyvekről adtak számot a kérdezettek. Jókai-művek viszonylag nagy arányban szerepeltek: Aranyember (29 említés), A kőszívű ember fiai (20), Fekete gyémántok (19), És mégis mozog a föld (9), A lőcsei fehér asszony (8), de 19. századi realista művek közül Tolsztoj: Háború és béke (18), Anna Karenina (11), Stendhal: Vörös és fekete (11), Gogol: Holt lelkek (8), Zola: Tisztes úriház (8) is több ízben szerepel a felsorolt könyvek között. (Zárójelbe tettem az említésszámot.) 1993-ban összesen 29-en említették Jókai Mórt (beleértve a vizsgált napon az összes olvasott Jókai könyvet). Tolsztoj 4, Mikszáth Kálmán 5, Stendhal 4 említéssel van jelen.A kortárs művek a KSH felmérése alapján 1976-ban az olvasmányok 10%-át jelentették, 1986-ban már 31%-ot tesznek ki és 1993-ban pedig az olvasmányok több mint fele (56.7%) frissen írt műveket tartalmaz. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete megbízásából a Szonda Ipsos 1996-os 5000 fős mintájú adatfelvétele alapján 40%-ot tesznek ki az 1990 után és 22%-ot az 1980 és 1990 között született művek. A KSH és a Szonda Ipsos adatai összecsengenek. Azt az örvendetes tényt is takarhatnák az adatok, hogy olvasmány- szerkezetünk modem, lépést tartunk a mával, kor- társai vagyunk magunknak, igényes kérdéseinkre, friss igényes válaszokat kapunk, olvasmányaink segítik az életünkben felmerülő problémákat láttatni. Ha tovább haladunk és figyelembe vesszük, hogy az olvasmányok jelentős százaléka lektűr és erőteljes a nem fajsúlyos művek növekedése, önbizalmunk indokolatlan.Nézzük a stílus szerinti megoszlást.
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88 AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁN 88A nők 12%-kal több lektűrt olvasnak, mint a férfiak. Ha e szempontból figyelembe vesszük a településtípust, a vidéki városokban a lektűrök csaknem az olvasmányok 3/4-ed részét teszik ki (71,2%). A felsó'fokú iskolai végzettség s egy határozottabb értékekre orientált ízlés szab valamelyest gátat annak, hogy az olvasmányokat eluralják a lektűrök, a populáris regény. A felsó'fokú végzettségűek olvasmányszerkezetében 20%-kal kevesebb a szórakoztató olvasmány. Állítsuk egymás mellé az 1976-ban
Az olvasott könyvek stüus szerinti megoszlása a 18-69 

éves össznépességben.1976.

és az 1993-ban olvasottak első 10 könyvét az említési gyakoriság csökkenő rendjében. ( a túlol
dali táblázatot.)Orosz szerzők közül 1993-ban Tolsztoj, Szolzsenyi- cin, Paszternák, Jefremov, Bulicsov, Csehov, Szem- jonov és Bulgakov került említésre.Közép- és Dél-Amerikát 1993-ban a magyar olvasmányszerkezetben Mitchell, Garda Marquez, Korda, Amado Allende képviseli, viszont Észak Amerikát 118 szerző 265 említéssel. Sorrendben az első nyolc (5 említéssel bezárólag): Steel, D. (46) A ke- resztutak és a Szenvedély a legolvasottabb könyvei, Cook, R. (31), King, St. (13), Riplay, A. (8), Blake, J. (5), Uris, L. (5), Shaw, I. (5).Jókait Steel és Cook megelőzi. Rendkívül népszerűek a nők körében Kenneth lektűrjei: Randevú Rómában, Minden tavasz véget ér, Holdfény Kairóban, Halálos háromszög, Dupla martini, A hermeli- nes hölgy. Leslie Lawrence könyvei közül pedig a Sindzse szeme, Keselyűk gyászzenéje, A gonosz és a fekete hercegnő forogtak közkézen.

Kik a legolvasottabb szerzők 1993-ban?
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88 LŐRINCZ JUDIT 88

A legolvasottabb szerzők 1976-ban és 1993-ban

A lektűrök aránya az iskolai 
végzettséggel összefüggésben
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SS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ VÁLTOZÁSA AZ OLVASMÁNYOK ALAPJÁNA magasrendű, az élet problémáival farkasszemet néző, a létezés értelmét kereső, személyiségtudatot fokozó szigorú irodalom, ma kevesek érdeklődésére tarthat számot. Babits szavaira utalok: „ . . .a z  ér
tékek érzése elvész itt, a címtáblák színes borítékok 
hangosan kiáltanak s egyiknek kiáltása elnyomja a 
másikét, az irodalom folyama meggyorsul, majdnem 
olyan gyorssá válik, mint az újságírásé, ahol a reg
geli estére elavul, s „történelmi relikvia” lesz, a lite- 
ratúra nem nyugodt kincsek gyűjteménye többé, 
nem sziget és menhely, hanem folyón úszó kortör
melékek egyforma, végeérhetetlen menete.. .  ” (Babits M. 1933,89. p.)Térjünk vissza az olvasmányok szerzőinek nemzetiségi hovatartozására. 1976-ban az olvasott szerzők fele magyar, azt is tudjuk, hogy több a klasszikus realista és a romantikus mű az olvasmányok között. Ma magyar szerzők az olvasmánystruktúra 1/3-ad részét sem adják ki (31,3%). A nyugat-európai írók aránya a legkiegyenlítettebb az idősorokban, 26-30% között mozog az elmúlt 20 évben. Az amerikai szerzők részaránya 12%-ról 30%-nyira növekedett a magyar népesség olvasmányszerkezetében.Az írás, olvasás kettős szereppel bír, egyrészt érintkezési eszköz, s mint ilyen a tudás eszköze, másrészt hatalmi eszköz. A jelentés, jelentésmegértés hatalmi logika alapján működik, Bourdieu kifejezésével élve a kizárás és a bekebelezés mechanizmusain át az írás szimbolikus tőkeként viselkedik. A gyakori és vonzó olvasmányok -  mint láthattuk -  nem a magasrendű művészet köréből kerülnek ki. A tömegigény és ízlés visszahat a könyvpiacra, a szellem eredményei a kulturális piacon működő tőke értékesülési mechanizmusának kiszolgáltatottak. A tömegkultúra a sajátos élményeket kulturális élményállandókká változtatja, így biztosítja az elsajátítás ellenállásmentes könnyedségét. (Király J. 1981.) A kalandregény, a krimi, a lektűr bárkihez szólhat, a bennük foglalt cselekvéssémák az evi

dencia erejével hatnak, a sztereotípusok jutnak szerephez.A krimi, a kalandregény, ennek mai változata az akcióregény, a sci-fi, a thriller a nagy tömegekben megjelenő szórakoztató, papírfedelű könyvek „széles spektrumát” jelölik. Bár ezek a könyvek sem olcsók, viszonylag megfizethetőek. A szerelmes románcok, füzetes regények, a misztikus kísértettör- ténetek -  vérfarkasokkal, vámpírokkal, a rablással, gyilkolással, kincsen való osztozással - ,  a fizikai erőszak érvényesítésével operáló könyvek úton útfélen kínálják magukat. A televízió ilyen típusú adásainak inger-tengerét erősítik. Helyzetünk tudatosításához, az életcélok megfogalmazásához, követhető álmaink megformálásához realizálásához nem járulnak hozzá.A kultúrának folyamatosságteremtő szerepe van, a hagyományok akkor is összefüggésrendszert alkotnak, ha az elemek között ellentmondás feszül. A populáris regények ilyen mérvű jelenléte az olvasmányszerkezetben a hagyományos értékrendet megkérdőjelezi, ahhoz képest ellenvilágot jelöl és zavart teremt mindegyikben a másik értelmezhetőségét illetően.A szubliteratúra szaporodása, olvasottsága, és az ilyen típusú TV-adások nézettsége mögött egy integrációs folyamat zajlik. Baudrillard kifejezésével élve: a legkisebb közös kultúra vezérel. A fogyasztókat tárgyak, összefüggések terén állandó sürgetések hajszolják, reklámok kondicionálják. Fajsúlyos irodalom, színház, szülőkkel, tanárokkal történő elmélyült beszélgetés helyett horror, reklám, krimi, agresszív akciók sorozata, vagy képregények leegyszerűsített világa csábít.Vajon ezek hozzájárulnak-e az életmód jobbításához, az életkörülmények humanizáltabbá tételéhez és az életben betöltött szerepek jobb körülhatárolásához? Aligha. Silányabb, értékmentesebb, látszatokra adó világot közvetítenek, a választás szabadságának illúzióját keltik, ugyanis a sémák egyformák.
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Sum m ázatírásom elején felvetettem, hogy a piacgazdaságra való áttérés a társadalom egyes rétegeit igen nehéz helyzetbe hozta, a nem kívánt hatások egyike a munkanélküliség, de a középrétegek jelentó's része is primer szükségleteinek kielégítésére fordítja jövedelmét. A szellemi újratermelődés csorbát szenved a kulturális termékek árnövekedése és a reálbérek radikális csökkenése miatt.A hátrányosabb helyzetbe kerülés nivellálódást, ho- mogenizációt eredményez a szellemi reprodukció tekintetében is. Az ismeretgyarapító művek arányának csökkenését és a lektűrök felfokozott olvasottságát hoztam példaként. A népszerű művészet, az irodalom alatti félirodalom a félművelt, eltömegesedésre hajló, passzívan viselkedő közönséggel számol elsősorban, a kultúra a kereslethez igazodó árutermelés kereteibe illeszkedik. A kereslet mozgatja az alkotókat, a kultúra termelést, a tömegtermékek pedig elszegényítik a képzeletet, silányítják az ízlést. Mivel az olvasás a valóságos életmód része, az olvasottak minősége hat a mentalitásra.Az elmúlt húsz év számadatai mögött -  az időmérleg táblázataiban -  negatív tendenciák rejlenek, az olvasott könyvek nagy hányada irodalom alatti irodalom, mely kizárólag a szórakoztatást szolgálja s nem segít a kulturális identitás megszilárdításában.

Felhasznált irodalom

1. BABITS Mihály: A nyugat költője 3. Nyugat In: két

háború közt. pp. 89-95.
2. FALUSSY Béla: A jövedelemszerző munka és a szabadidő 

felhasználás változásai, rétegkülönbségei -  hazai és külföldi 
időmérlegek alapján. Budapest, 1996. KSH.

3. FALUSSY Béla: Média az idő mérlegén. In: Je l-K é p , 1997. 3. 
sz. pp. 27-55.

4. HANKISS Elemér -  MARCHIN Róbert -  FÜSTÖS László -  
SZAKOLCZAY Árpád: K én yszerpályán ?  A magyar társada
lom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között. 
Kiad.: MTA Szociológiai Intézet. Bp., 1982. 1. köt. 240 p.; 2. 
köt. 478 p.

5. KIRÁLY Jenő: A szórakozás. In: K ultúra és közösség, 1981. 
1. sz. pp. 3-28.

6. LAKI László: A magyar fejlődés sajátszerűségének néhány 
vonása. In: Szociológia i Szem le , 1997. 3. sz. pp. 67-91.

7. LÖRINCZ Judit.: Changes in the booktrade and publishing 
in Hungary 1985-1994 . In: Intern a tion a l Inform ation an d  
Lib ra ry R e v ie w , 1995. no. 27. pp.59-67.

8. LÖRINCZ Judit -  VAKKARI, Pertti: T ávoli rokonok -  köze

li barátok. Magyarok és finnek az olvasásszociológia tük
rében. OSZK, Budapest, 1991. 110 p.

9. LÖRINCZ Judit: Kikapcsoljon vagy „bekapcsoljon” az ol
vasnivaló? In: K önyy'tári F igyelő , 1993. 3. sz. pp. 425-431.
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Milos Kovacka A Národny program retrokonverzie a konverzie ge
nerálnej Dázy slovadkálnych oibliografidcych údajov a 
klasickych slovadkálnych kniánifnych dokumentov C. 
tervezet (KniZnice a informáciie 1997/3. sz., mellék
let) a Matica slovenská keretében működd Szlovák 
Nemzeti Könyvtár elképzeléseit tartalmazza. Tömörí
tetté Futaia Tibor.

A fejlett európai országok (fó'ként nemzeti) könyvtárai már az elmúlt években megkezdték az illetékességükbe tartozó könyvtári állományok elektronikus formába történő' retrospektív konvertálását, miközben -  természetesen -  „a jour vannak" az új gyarapodások ilyen elvű feldolgozásával. Sőt: vannak helyek, ahol a nagyszabású és nagy hozzáértést kívánó „visszatekintő” akciót igen rövid idő leforgása alatt már be is fejezték. Ennek az volt az előfeltétele, hogy koncentráltan megfelelő mennyiségű pénz álljon rendelkezésre a több millió tételes adatbázisok -  katalógusok -  elektronikus újrafeldolgozásához. A Német Szövetségi Köztársaságban pl. 60 millió márkát biztosított e célra a bőkezű kormányzat.A retrospektív konvertálási vállalkozások célja a globális elektronikus könyvtár létrehozása. A globalitás mind nagyobb mértékű megközelítésében nyil-



vánvalóan a Német Szövetségi Köztársasághoz hasonlóan jelentős és gazdag országok játsszák a fő szerepet, ám maradéktalan megvalósítása, a szó szoros értelmében vett globalitás elérése csak akkor lehetséges, ha az olyan kis országok, mint amilyen Szlovákia is, ugyancsak beadják a maguk állományának bibliográfiai leírásait a nagy műbe. És persze: ez a részvétel jelenti egyszersmind annak zálogát, hogy az ország részesülhessen „áldomásaiból” is, azaz hogy benne lehessen Európa, illetve az egész világ információs vérkeringésében.A szlovákiai kurrens és retrospektív konvertálási folyamatban a következő nagyságrendekkel kell számolni:1. ) UNIMARC formátumban elektronikusan máris 970 ezer bibliográfiai tételről készítettek leírást. Közülük 130 ezer könyvekről, 120 ezer speciális dokumentumokról és 720 ezer folyóiratcikkekről nyújt tájékoztatást. Ez a tételszám 26 olyan kisebb- nagyobb nemzeti bibliográfiai program realizálása révén „jött össze” , amelynek a túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár, a Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtára és a kassai Állami Tudományos Könyvtár volt a kezdeményezője és „kihordója- megszülője” . Ezen kívül a Szlovák Nemzeti Könyvtárban és az ország tudományos és járási könyvtáraiban több, összesen hét, részben hagyományos feltárással operáló, részben a konvertálást is elvégző kurrens program fut. Jelenleg főleg belőlük gyarapodik az elektronikusan konvertált tételek állománya. (Az eredeti programtervezetben megtalálhatók e konvertálási programok címei és legfontosabb jellemzői.)2. ) A szlovák könyvtárak hagyományos formában 4 millió 500 ezer bibliográfiai felvételt tárolnak. E felvételeket viszonylag könnyen lehet majd konvertálni, minthogy elkészültükben, túlnyomórészt szabványos gyakorlat érvényesült. 200 ezer leíráson monográfia, ugyancsak 200 ezren egyéb dokumentum, 4 millió 100 ezren folyóirat és újságcikk szere

pel. Ez a kvantum egyfelől a korábban emh'tett hét kurrens program révén gyarapszik, másfelől bővülése a már név szerint is említett nagykönyvtárak előkészített retrospektív konvertálási programjainak elindítására vár. E programok száma tizenhat.3.) Végül még további 2 millió 500 ezer olyan bibliográfiai tétellel lehet számolni, amely eleddig hagyományos formában sem készült el. E feldolgozatlan állományban kb. 100 ezer könyv, szintén 100 ezer egyéb dokumentum és 2 millió 300 ezer folyóirat -  és újságcikk megléte valószínűsíthető. E feladat elvégzésére is készült nyolc program, amely megvalósításának elindításához ugyancsak a zöld jelzést várja.A konverzió nem olcsó dolog. A külföldi vállalkozók, mint pl. a SAZTEC cég egy-egy ilyen felvétel elkészítéséért 150 szlovák koronányi összeget is elkér. A „házilagos kivitelezés” -  bizonyos beruházások szükségessége ellenére is -  jóval olcsóbb. Szlovákiai ár-bér körülmények között nem egészen éri el a prágai Nemzeti Könyvtár által számított 60 szlovák koronát.A Szlovák Nemzeti Könyvtár jelenleg évente 7 millió koronát tud konverzióra fordítani, ami kb. 75 ezer felvétel elkészítését teszi lehetővé. Mivel a kurrens konverzióra ebből a költségvetési összegből kb. 6 millió korona „megy el” , retrospektív változatára legfeljebb évi 1 millió korona jut. Ha továbbra is a mostani dotálási tempó érvényesülne, a retrospektív konverzió 100 évig is eltartana, ami -  enyhén szólva -  abszurd dolog.Ezt elkerülendő, javasolni kell a szlovák Kulturális Minisztériumnak, hogy a feladatot sürgősen emeltesse kormányprogramnak kijáró fontossági szintre, és biztosítasson végrehajtására -  10 évre elosztva -  100 millió koronát. Ez esetben kb. 2005-re fejezhetők be a konvertálási munkálatok, amelyekben mindvégig a kurrens termés élvezi majd a feldolgozáson belüli elsődlegességet. Ezt követően a 20. századi termés elektronikus feldolgozása kerül sorra, majd a korábbi századok produkciója. Az
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egyes kategóriákon belüli feldolgozási sorrend: könyvek és egyéb dokumentumok bibliográfiai leírásai.Az imént említett dotációkból a Szlovák Nemzeti Könyvtárban mindenekelőtt egy konvertáló központot kell kiépíteni, amelynek 15 technikai egysége és 30 munkatársa volna. Ezután kellene megkezdeni e nemzeti programban körvonalazott volumenű és ütemezésű munkát vállvetve más könyvtárak szervezetében található alközpontokkal.Milos Kovacka tervdokumentuma egy mintán -  ún. „pilot projekten” -  mutatja be a retrospektív konverzió megvalósításának gyakorlati menetét és várható hasznát. (Ehhez például Pavol Országh Hvizdoslav Véres szonettek c. verseskötetét veszi igénybe.) E projektről szólván került bemutatásra annak eszmei, dramaturgiai, pénzügyi és piaci terve, ületve művelődéspolitikai hozadéka.Egyébként a szlovák konverziós törekvések máris „hírt adtak magukról” a SANET/INTERNET hálózaton, ahol 1996 folyamán a Szlovák Nemzeti Bibli

ográfia 770 ezer tételét állították ki. 1997 végéig el akarják érni, hogy ilyetén hozzáféréssel legalább 1 millió szlovák bibliográfiai tétel álljon az érdeklődők rendelkezésére. Tervezik a nemzeti bibliográfia CD-ROM formában való megjelentetését is. A szlovákiai könyvtári unikumok retrospektív konverziója iránt különösen az UNESCO Vüágemlékezet projektje fog intenzíven érdeklődni. Ez esetben a bibliográfiai leírás az unikumnak nem csak korrekt elektronikus másolatával egészül ki, hanem különféle -  pl. zenei és képzőművészeti -  dimenziókkal is. Nem egy esetben az adott dokumentum „új elektronikus” kiadásáról beszélhetünk.A szlovák és a szlovák vonatkozású dokumentumok konverziója más nemzetek és országok dokumentumainak konvertálásával együtt mind reálisabbá teszi a globális (világméretű) elektronikus könyvtárral kapcsolatos elgondolást, amelynek végterméke a „határok nélküli könyvtár” fokozatos megvalósulása lesz.

KÉT ÉV HELYETT NÉHÁNY HÉT ALATT KÉSZÍT EL ÚJABBAN EGY 500 oldalas 
Braille írású könyvet a National Library fór the Blind (Nagy-Britannia) az új. nagy sebesegű 
szkenner segítségével, amely percenként 80 oldalt visz be a számítógépes rendszerbe. Onnan 
OCR (alakfclismcrési) program segítségével “fordítják le“ a Braille betűkészlet nyelvére.

A Braille könyvkiadás digitalizálása új lehetőségeket nyit meg a könyvtár számára; 2000-ig 300 
ilyen könyvet akarnak kiadni a serdülők és fiatalok számára (ehhez azonban még 340 000 angol

fontnyi támogatásra is szükségük lesz).
(Inform . W orld Review, 1998. márc.)
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Szlovéniai könyvtárak 
a nemzetiségi területen

Papp József

Könyvtárosképzés

Szlovéniában a ljubljanai bölcsészettudományi karon folyik 4 éves kétszakos, nappali tagozatos könyvtárosképzés.Akik munka mellett végzik egyetemi tanulmányaikat, egyszakos képzést is választhatnak. Mintegy 6- 7 évvel ezelőtt a ljubljanai Pedagógiai Főiskolán is folyt 2 éves könyvtárosi képzés, ami később 4 évesre bővült.A 12 szlovéniai főállású magyar, illetve magyarul is beszélő könyvtáros közül háromnak van szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettsége, ketten a magyar nyelvtanári képesítés mellett szerezték meg a könyvtárosi képesítést.A többi főállású magyar könyvtárosnak főiskolai és egyetemi végzettsége van, nyelvi vagy más társadalomtudományi szakon. Könyvtárosi szakvizsgát két könyvtáros tett le -  az egyikük Muraszombaton, a másikuk Lendván dolgozik.

A ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár módszertani osztálya évente egy-két alkalommal szervez 2 hetes alapfokú könyvtárosképzést azok számára, akiknek nincs kellő szakképesítésük. Ezzel párhuzamosan ez az intézmény szervezi meg a szakvizsga-előkészítő tanfolyamot és a szakvizsgát is. A szakvizsgán a jelöltnek 7-8 könyvtárosi szak- tantárgyból, 2 idegen nyelvből s számítógépes alapismeretekből kell vizsgát tennie.
Továbbképzés

A könyvtárosok továbbképzése a ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, valamint a maribori ÍZŰM intézet keretében folyik. Ljubljanában jobbára elméleti tanfolyamokat szerveznek, pl. ún. I. és II. fokú számítógépes katalogizálást. Egy tudásfelmérő vizsga után kaphat a jelölt engedélyt arra, hogy a számítógépes hálózaton keresztül belépjen a szlovén könyvtárak központi katalógusába.
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Ezen kívül néhány napos tanfolyamokat is szerveznek könyv, folyóirat, aprónyomtatványok, nem hagyományos könyvtári dokumentumok számítógépes feldolgozására.Mariborban, az IZUM központi könyvtári adatbázis székhelyén, pl. az 1997-es esztendőben 28 különféle tanfolyamot szerveznek a könyvtárosok részére, pl. hálózat használata, elektronikus katalógus, katalogizálás, könyvkölcsönzés, VMS operációs rendszer, bibliográfia, aprónyomtatványok, szakcikkek feldolgozása, az Internet alapjai, Internet WWW, Windows, Word 7.0 alapjai stb.A maribori IZUM intézet keretében működik a központi szlovén könyvtári adatbázis, amelyhez jelenleg mintegy 160 kisebb, nagyobb, regionális, szak-, községi, városi könyvtár, intézeti, vállalati és iskolai könyvtár kapcsolódik. A rendszeren belül lehetőség van az online katalógus, a könyvtárközi kölcsönzés, az e-mail használatára, illetve Internet kapcsolatra az országon belül és kívül. A rendszert a Művelődési, az Oktatásügyi, valamint a Tudományügyi Fejlesztési Minisztérium finanszírozza.
A könyvtári tö rvényA szlovén könyvtári törvényt, mely a Szlovén Hivatalos Közlöny 1982. évi 27. számában jelent meg, megjelenését követően több alkalommal módosították. A törvény külön foglalkozik a könyvtár alapítójának, fenntartójának, valamint a könyvtár mint intézmény feladataival és kötelezettségeivel. A törvény megjelenése óta eltelt idő szükségessé tette új szempontok érvényesítését. Jelenleg az új könyvtári törvény tervezetén dolgoznak.
Szakkáderek, könyvvásárlás

A magyar és az olasz őshonos nemzetiségre vonatkozóan az alkotmány biztosítja a művelődési élet

nariüiRoifáŷ
terén való különjogokat. Ennek keretében a mura- szombati könyvtárban 1, míg a lendvai városi könyvtárban 5 magyar és a magyar nyelvet is beszélő könyvtárost alkalmaznak. A négy elemi és az egy középiskolában 5 olyan könyvtáros dolgozik, akik mind a két nyelvet ismerik és beszélik. A muraszombati és a lendvai könyvtárban dolgozó 2 könyvtáros részére a fizetést a Művelődési Minisztérium, míg az iskolai könyvtárosként dolgozó öt kolléga fizetését az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja. Hasonlóképp oldották meg a magyar nyelvű könyvek és folyóiratok vásárlásának támogatását is.A muraszombati könyvtárhoz tartozó 4 fiókkönyvtárban 4 tiszteletdíjas könyvtáros látja el a munkát heti egy órában, míg a lendvai könyvtár vonzáskörébe tartozó fiókkönyvtárakba a lendvai könyvtárosok járnak ki hetente.
A m agyar nyelvű könyvállom ány

A muraszombati könyvtárban és a hozzá tartozó 4 fiókkönyvtárban mintegy 20 000 magyar nyelvű könyv található, a lendvai városi könyvtárban és a hozzá tartozó fiókkönyvtárakban 28 000, a lendvai középiskolában 7275, a lendvai 1. számú kétnyelvű iskolában 12 000, a dobronaki, a göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű elemi iskolákban 2500, 3000, illetve 4325 magyar nyelvű könyv van a polcokon. Ily módon Szlovéniában a kétnyelvű területen mintegy 77 100 magyar nyelvű könyv áll az olvasók rendelkezésére, ami a lakosság számarányához viszonyítva 9,5 könyvet jelent egy magyar nyelvű olvasóra.Tudomásunk van arról, hogy a maribori Pedagógiai Kar Magyar Tanszékén is van pár ezer könyv, amellett egyéb intézmények, egyesületek, könyvtárak keretében is van néhány száz magyar nyelvű szak -  vagy szépirodalmi könyv.
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N em zetközi együttm űködésA muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár immár 36 éve együttműködik a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral (könyvcsomagok cseréje, könyvtárközi kölcsönzés, folyóiratcsere, szakmai tanulmányutak és továbbképzés folyik a két könyvtár között), míg a lendvai Városi Könyvtár a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárral működik együtt. Az iskolák Vas és Zala megyei iskolákkal tartják fenn a kapcsolatot. A muraszombati és a lendvai könyvtár évek óta cserekapcsolatban áll az Országos Széchényi Könyvtárral is.
A m agyar nyelvű könyvek és a 
fo lyó iratok  beszerzéseA muraszombati és a lendvai könyvtár minden évben egy bizonyos összeget kap a Művelődési Minisztériumtól magyar nyelvű könyvek és folyóiratok vásárlására, hasonlóképp az iskolák pedig az Oktatási Minisztériumtól. Sajnos, a könyvek vásárlása és külföldről való behozatala már nehézségekbe ütközik egyes intézményeknél. A muraszombati és a lendvai könyvtár nagyobb tételekben, vámkezelve hozza be a könyveket. Az iskolák a Magyar Nemzetiségi Közösség segítségével bonyolítják le a könyvvásárlást.
Problém ák és nehézségekSajnos, az iskolák nem tudják beszerezni a magyar- országi gyermeklapokat, újságokat s folyóiratokat. A budapesti HELIR-rel a muraszombati könyvtárnak rossz tapasztalatai vannak: egy évre előre kell devizában fizetni, s mintegy 120%-os felárat számolnak fel (nemzetközi postadíj, banki átutalási

költségek). Ha közvetlenül forintban fizetnénk, akkor is majdnem a duplájába kerülnek a lapok a magas postadíj miatt, de Szlovéniában mint intézmények nem vásárolhatunk forintot, s a két ország között nincs közvetlen banki átutalás tolár-forint viszonylatban. Ha megszerveznék, bizonyára lenne rá igény, ám addig minden intézmény oldja meg a beszerzést és a behozatalt úgy ahogy tudja.
A könyvtárak te rve i

Muraszombat -  Murska Sobota A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár jelenlegi helyiségei nem felelnek meg az előírásoknak, zsúfoltak a raktárak és nem szabadpolcos az állomány elhelyezése. Várhatóan 2-3 év múlva megkezdik az új könyvtár építését, ahol nagyobb lehetőségek nyílnak a magyar nyelvű részleg kialakítására. E könyvtárnak igen gazdag helytörténeti könyv -  és folyóirat-gyűjteménye van -  részben szlovén, részben magyar nyelven az 1750-es évektől kezdődően egészen napjainkig.Igen hasznos lenne, ha a magyar művelődési minisztérium lehetőséget biztosítana arra, hogy a Magyarországon megjelent könyvek köteles példányaiból a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár egy példányt kapjon, mivel ez az intézmény a régió legnagyobb könyvtára, s egyben a szlovén nyelvű köteles példányokat is itt találják meg Muravidék középiskolásai, egyetemi hallgatói, a kutatók s más érdekeltek.
Lendva -  LendavaA lendvai könyvtár számítógépes kapcsolatot szeretne létesíteni a nagyobb magyarországi könyvtárak adatbázisaival, ezzel egyidőben közveden együttműködést szeretnének kialakítani egyes magyarországi könyvtárakkal különféle rendezvények (kiállítások, írótalálkozók, könyvbemutatók stb.) megszervezésében.
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Lendva, I. sz. Kétnyelvű Iskola Zökkenőmentesebb könyvbeszerzést szeretnének, tervezik az állomány számítógépes feldolgozását, s a közeljövőben új helyiségekbe költöznek.
A dobronaki, göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű elemi iskolákban hiányolják a magyar nyelvű gyermek -  és ifjúsági irodalmat, a különböző lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, s itt is szeretnének áttérni a számítógépes feldolgozásra és kölcsönzésre.
Sajnos, a magyarországi könyvtárak rosszabbodó anyagi helyzete miatt évről évre mind nehezebbé válik számunkra az együttműködés. Évekkel ezelőtt

(B in n iiK D K ra lC '

a Magyar Könyvkiadók Egyesülése és az újvidéki Fórum (ma Szerbia) évente több alkalommal szervezett könyvbemutatókkal egybekötött könyvvásárt -  de ez 1991-ben megszűnt. Érdemes lenne felújítani.A Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség a Vas és a Zala megyei önkormányzatokkal aláírta a határmenti kulturális kapcsolatokról szóló együttműködést, mely különféle akciók, rendezvények keretében jut kifejezésre.Nehézségekbe ütközik a magyarországi könyvtárakkal való számítógépes kapcsolat felvétele, mivel ott majdnem minden könyvtár más-más könyvtári programot használ.

MEGSZŰNT AZ INTERNATIONAL TRANSLATIONS CENTRE 1997 végén. 36 évi 
működés után. Legfőbb produktumának, a World Translations Indexnek az előfizetői úgy 

megfogyatkoztak, hogy már nem volt miből fedezni a deficitet. -  A fordítás-nyilvántartás iránt 
feltehetőleg azért csökkent annyira az érdeklődés, mert 1. csökkentek a tájékoztatási intézmények 

anyagi erőforrásai, és 2. egyre inkább teret hódít az angol mint nemzetközi tudományos nyelv.
(Interlending and Docum ent Supply, 1998. I.sz.)

VONATKÖNYVTÁRAK működnek Németország négy távolsági expresszvonatán (pl. a 
Kiel-Stuttgart és a Hamburg-Basel vonbalon): az utasok ingyen kölcsönözhetnek úti olvasmányt.

Az állományt nyegyedévenként újítják.
( D B I  Pressespiegel. 1998. febr.)
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az orosz központi könyvtári 
Hálózatban

Júlia F. Cérna kova

A szerzó VozmoJnosti soverienstvovaniá funkcij 
upravlenlS v rossljsklh centrallzovannyh DlblioteC- 
nyti sistemah c. kandidátusi értekezésének lapunk 
számára küldött részletét Bíró Júlia tömörítetté

Oroszországban a nyilvános könyvtári szolgáltatások alapintézményeit jelenleg a központosított könyvtári rendszerek alkotják. Az önkormányzati könyvtárak központosított könyvtári rendszerével kapcsolatosan felmerülő problémák megoldása továbbra is időszerű. Annál is inkább, mert egy totálisan hierarchikus irányítási rendszer feltételei közepette jöttek létre, a kezdetektől magukon viselték az átgondolatlanság és a kidolgozatlanság jegyeit. „Típusmodelleket” alkalmaztak, kizárva a gyakorlathoz igazodó, különböző változatok lehetőségeit. Az oroszországi irányítási rendszer megváltoztatásához érdemes figyelembe venni a külföldi vezetési módszereket és tapasztalatokat. Hollandia nyilvános könyvtári hálózatának vezetési gyakorlatát vizsgálva azt néztük meg, hogy azok mennyiben alkalmazhatók az orosz körülmények között.Az 1994 és 1996 közötti években e tanulmány szerzője kérdőíves kutatást végzett 50 oroszországi (főleg Moszkva észak-nyugati és déli kerületében dolgozó, valamint Kuznyeckben tevékenykedő) könyvtárvezető körében. Az összehasonlításra szol

gáló adatokat Észak-Hollandia különböző vidékein dolgozó (Amszterdam, Marna, Wassenaar, Voor- burg, Groningen, Eindhoven, Zoetermeer, Tilburg) 40 könyvtárvezető válaszával vetettük össze.
A könyvtárvezetők számára készült kérdőíven a következő kérdések szerepeltek:
Mi a véleménye a nyilvántartási űrlapokról? a) Nem elegendő, b) Elegendő, c) Több mint szükséges a munkájához;Meglátása szerint a nyilvántartások számára közölt adatok mennyisége a munkájához? a) Nem elegendő, b) Elegendő, c) Több mint szükséges a munkájához;A könyvtár vezetése során milyen szerepet kapnak a nyilvántartások: a vezetői döntések meghozatalában; a tervek kidolgozásában; a beszámolók összeállításában;a) Elégtelen, b) Elégséges, c) A szükségesnél is több;
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Milyen módszereket alkalmaz az adatok elemzésében?Milyen gyakran végez elemzéseket könyvtárában? Az elemzések eredményeit milyen formában teszi közzé?Milyen típusú terveket készít ön?Milyen típusú terveket bocsát a fenntartók, felügyelők részére?ön szerint milyen tervfajtákat tudna jobban hasznosítani a munkájában?Készít-e olyan terveket, melyek nem feltétlenül szükségesek a munkájához?Foglalkozik-e az ön által vezetett könyvtár tevékenységének prognosztizálásával?Milyen prognosztizáló módszereket alkalmaz?Ha nem foglalkozik prognózis készítésével, annak mi az oka?Foglalkozott-e már könyvtára szerkezeti átalakításával?Ha „igen” , akkor mit szervezett át?Ha „nem”, miért nem?Ki ellenőrzi könyvtára munkáját?Miként vélekedik az ellenőrzésről? a) Elegendő, b) Túl sok, c) Többre lenne szükség; Az ellenőrzés összekapcsolódik-e az Ön munkájának értékelésével?Ön milyen értékelési kritériumokat használ?A könyvtárosok motiválási módszerei közül Ön melyeket érvényesíti?
Nyilvántartások

Az orosz könyvtárakban sokféle nyilvántartás létezik (az olvasószolgálati-olvasótermi napló, éves, havi és egyéb, alkalmi jellegű könyvtári beszámolók, a rendezvényekről készült nyilvántartások és más különböző adatok). A felmérésből kitűnt, hogy a könyvtárvezetők az ilyen nyilvántartásokat rész

ben vagy teljes egészében elavultnak tartják, mivel olyan hagyományos adatokat tartalmaznak, melyek hasznavehetetlenek a mai, megváltozott körülmények között. A vezetéselmélet szakirodalma bebizonyította, hogy az operatív beszámoló -  az elemzést és magyarázatot nélkülöző, leggyakoribb beszámolófajta -  csak a vezetési beszámoló kiindulási adatait tartalmazza a szervezeten belüli folyamatokról. Lévén, hogy a vezetők nem az elsődleges beszámolók részadataiban, hanem az összegző tájékoztatásban érdekeltek, az ilyen jellegű beszámolók nagy részét érdektelennek tartják. Ezért nem is meglepő, hogy a beszámoló gyakorlati alkalmazására irányuló kérdésre az orosz vezetők 88%-a azt választolta, hogy csupán a magasabb fórum számára készülő beszámolók összeállítására használják az adatgyűjtést. A fentiekből eredő logikus következtetés, hogy az orosz könyvtárakban a beszámoló az állami tulajdon feletti központi ellenőrzés fő eszköze. A jelenlegi orosz könyvtárügyi vezetési rendszer szerkezetében az elemző funkciót nem közvetlenül a vezetők, hanem a felettes szerveik látják el. Legyen az a központi könyvtár módszertani osztálya, maga az igazgató, a kulturális hivatal, az önkormányzat, vagy a területi módszertani központ.
Elemzések, te rvkészítések

A holland könyvtárvezetők válaszait összehasonlítva az oroszországi vezetőkéivel, alapvető különbség észlelhető a beszámoló adatok gyűjtésének és felhasználásának módjában. Hollandiában a megkérdezettek teljes köre az adatokat tervezésre, majdnem teljes körben (95%) vezetői döntéshozatalra, illetve beszámoló készítésére (87,5%) alkalmazza. Arra a kérdésre, hogy elegendőnek tartják-e a nyilvántartásokat, a vezetők több mint fele nemmel felelt. A holland könyvtárak vezetői az elemző
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munka fő módszereként az összevetést nevezték meg, melyet, ahogy a további válaszokból kitetszik, többféle formájában alkalmaznak. A könyvtár tevékenységét összehasonlítják a tervekkel, szabványokkal, korábbi mutatószámokkal, más könyvtárak adataival stb. Az elemzések közzététele is változatosan történik: táblázatok adatsorokkal, értékelő és operatív beszámolók, szemlék, grafikonok stb. Léteznek azonban olyan elemzési módszerek is, amelyeket mind a holland, mind az orosz könyvtárakban ritkán alkalmaznak, ilyen például a játékelméleti.Az orosz könyvtárvezetők válaszaiból megállapítható, hogy a tervezés az operatív szinten, hosszú távú tervezés nélkül történik. A megkérdezett orosz vezetők nem említették sem a perspektivikus tervezést, sem a stratégiait, amelyek egyértelműen jelzik az aktuális tervezési tendencia primátusát. Jellemző, hogy a vezető szervek kontrollja alól kikerülve, jó néhány központosított rendszerben egyáltalán nem foglalkoznak tervkészítéssel, mivel sokáig azok nem a saját szükségletekre épültek, hanem a módszertani központok ún. „ideális” tervkészítését elégítették ki, amelyek eredménye hasznavehetetlen dokumentumokká degradálódott. Az orosz vezetők tervkészítési módszerként az extrapolálásra utaltak, amely lehetővé teszi a múlt tendenciáinak jövőre vetítését. Ismeretes, hogy az igazgatók számára készült éves tervkészítés modelljét még a 70-es években dolgozta ki az Állami Lenin Könyvtár. Az ott feltüntetett normatívák minden központosított könyvtári rendszerre kiterjedtek, függetlenül a földrajzi, demográfiai, társadalmi és más, a könyvtárakra közvetlenül ható tényezőktől. A legterjedelmesebb fejezet a „Közösségi munka” című volt, amelyből a tervezett rendezvények irreális száma miatt azok jó része teljesíteden maradt. Általában a tervekben a számszerű adatok kizárólagossága figyelhető meg, amelyeknek bár fontos szerepük lehet, de a célirányos tevékenység kizárólagos eszközeként nem alkalmazhatók.

Prognosztizálhatunk-e?

A holland kollégák válaszaiból kiderült, hogy a tervrendszer lehetőségeit a maguk szempontjából jobban kihasználják. Az éves tervek mellett, a könyvtárvezetők stratégiai terveket készítenek, vannak, akik ún. „állománygyarapítási tervet” , valamint a könyvtári szolgáltatások fejlesztési tervét is összeállítják. A megkérdezettek 25%-a nem készít prognosztikai tervet, saját bevallásuk szerint a prognosztizálási ismeretek hiánya miatt, vagy azért, mert szükségtelennek tartják a munkájukhoz.Bár a prognóziskészítők többféle módszert is alkalmaznak, (demográfiai adatok feldolgozása, extrapolálás, SWOT, szakértői értékelések elemzése), ennek ellenére kimutatható a prognosztizálási módszerek ismeretének hiánya. Adódik ez a prognosztizálás bonyolultságából és abból, hogy a könyvtárügyre még nem teljesen kidolgozott...
Átszervezések

Külső szakemberek megbízása inkább csak szórványosan alkalmazott vezetési gyakorlat, pedig bővítené az optimális munkaszervezés lehetőségeit. A vezetők többsége önállóan szereti végezni munkáját, amit magyarázhatunk a beosztottak iránti bi- zalmaüansággal és a munkatársak csekély önbizalmával. Szervezeti szempontból a megbízatásos rendszer érvényesülését hátráltatja a vezetési struktúra túlzott központosítása. Ezért például, az aláírási jognak a legfelső vezetésre szorítkozó koncentrálása csökkenti a végrehajtók felelősségét. A vezetés- elméleti szakemberek véleménye szerint a beosztott munkájának eredményessége és minősége függ attól is -  hogy egyes kérdések megoldása céljából -  a vezetők élnek-e a felelősség átruházásával.A „típusmodell” alkalmazását az teszi bonyolulttá, hogy a vezetők önállóan nem hozhatnak létre és nem szüntethetnek meg szervezeti egységeket, sem
270 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.



a külső körülmények hatására, sem a felhasználói igények jobb kielégítése érdekében. Az orosz vezetők megközelítőleg fele nem foglalkozott a könyvtári szervezet vagy egység átszervezésével, míg a holland menedzsment 80%-a viszont igen. A vezetési rendszer átszervezésére, az automatizálás bevezetésére, és a munkatársak funkcióinak kardinális megváltoztatására került sor számos holland könyvtárban. Globális jellegű változások mentek végbe, amelyek nemcsak a munka tartalmi részét, hanem annak koordinálását is érintették. A holland vezetők maguk döntenek a szükséges módosításokról, a könyvtári tevékenységek rövidebb-hosszabb időszakra szóló prioritásának meghatározásáról.
M otivációkAz orosz központi könyvtári rendszerben alkalmazott ösztönzési módszerek igen behatároltak és többségükben szóbeli dicséretet és a pénzjutalmazást értik alattuk. Többen említették még a szolgálati előmenetelt, kevesebben pedig (14%) a magasabb minősítési fokozatot és értékes ajándékokat. A beosztottak ösztönzésének elméletét még a 40-es években A. Masloj dolgozta ki, arra építve, hogy az ember szükségletei határozzák meg viselkedését. Ebből következően, ahhoz, hogy a munkatársakat ösztönözzék, a vezetőnek lehetőséget kell adnia a munkatársak legfontosabb szakmai igényeinek biztosítására.A holland könyvtárakban a beosztottak motiválási módszerének sokféleségét tapasztalhatjuk. A válaszadók többek között az alábbiakat említették: képzési és továbbképzési programokat, a munkaeredmények értékelését, a megbízatást, egy-egy kérdés megvitatására szervezett munkatársi találkozókat és a gyűléseket, a vezető négyszemközti beszélgetését a beosztottakkal, a beosztottak tájékoztatását a vezetői döntésekről, közös ebédeket és

kirándulásokat, s érdeklődést a munkájukkal való megelégedettségükről, kellemes munkakörülmények teremtését, a szolgálati előmenetel lehetőségeinek ismertetését, részvételt a tervezésben, a szakmai nyilvánosság tájékoztatását a munkaeredményekről, a fizetésemelést.A menedzsment magában foglalja az ellenőrzés funkcióját is. A részletekbe menő ellenőrzést az orosz könyvtárakban a vezetők mintegy 22% tartotta feleslegesnek, míg a holland kollégák közül csak egynek tűnt túlzottnak az ellenőrzés mértéke. Az érdemi ellenőrzés a munkaértékelés kritériumain alapszik. Ezért feltűnő, hogy az orosz könyvtár- vezetők több mint fele nem tudott választ adni az értékelési kritériumokra vonatkozóan. A válaszadók némelyike utalt az olvasókkal való bánásmódra, többen a munkatervek és a rendezvények értékelésére. Az ellenőrzés és az értékelési kritériumok közötti kapcsolat hiányának okát -  az elemzési funkcióhoz hasonlóan ( aford. m eg.) -  abban kereshetjük, hogy egy adott fiókkönyvtár egyidejűleg néhány különböző intézmény ellenőrzése alatt áll.A holland könyvtárvezetők többsége úgy tartja, hogy az ellenőrzés kapcsolódik a könyvtáruk vagy osztályuk munkájának értékeléséhez. A munkaterveken kívül kritériumként nevezték meg a szabványokat és a kormány határozatait. Mindegyikük egy felsőszintű ellenőrzést nevezett meg: a fiókhálózati igazgatóknak a helyi hivatalok, a részleg -  vagy fiókvezetők számára a rendszerigazgató.Ha figyelembe vesszük, hogy a vezetéselmélet szerint az ellenőrzési rendszer akkor hatékony, ha támogatja a könyvtár célirányos tevékenységét, a végeredményre irányul, időszerű, egyszerű, rugalmas és gazdaságos, úgy e kritériumoknak a holland vezetés jobban megfelel.Az elemzett válaszok azt igazolják, hogy az orosz vezetési gyakorlatban alkalmazott deformálódott funkciókat és rossz kölcsönhatások rendszerét mielőbb meg kellene változtatni, megteremtve a hatékony munkavégzés lehetőségét.
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A lengyel könyvtárosok 
felkészülése a számítógépes 
fejlesztésekre

Maria áliwiríska -  Dominika Czyzak

A szerzők Staff preparation fór automation c. 
előadását Oláh Edit tömörítetté. Az előadás a Mel
lon Conference on Liprary Automation c„ 1997 
októberében Varsóban tartott nemzetközi össze
jövetelen hangzott el.

Lengyelország negyven milliós népességét a tudományos könyvtárak és a közkönyvtárak hálózata szolgálja ki. Az új könyvtári törvény 1997-ben lépett hatályba, míg az információs központok működését továbbra is az 1974-es információs törvény szabályozza.A tudományos könyvtári hálózatba tartozó felső- oktatási és kutatóintézeti könyvtárak száma 1980- ban még 1329 volt, ugyanakkor az utolsó adatgyűjtés 1996-ban már csak 1274 ilyen intézményt regisztrált.A közkönyvtári rendszer a koordinációért, a képzésért és a szabványosításért felelős nemzeti könyvtáron kívül, a megyei és városi könyvtárakat foglalja magába.A piacgazdaságra való áttérés a könyvtári rendszerben legkedvezőtlenebbül a közkönyvtárakat érin

tette. Az anyagi források hiánya miatt, több közkönyvtár működését be kellett szüntetni. Az ambiciózusabbak térítéses szolgáltatások bevezetésére kényszerültek. A közkönyvtárak száma -  az 1980- as években lezajlott súlyos krízis következményeképpen -  1990-től folyamatosan csökkent (1992- ben 9770,1993-ban 9605,1995-ben 9505). Hasonlóképpen megfogyatkozott a vállalati és egyéb szakkönyvtárak (ide értendők a kórházi és börtönkönyvtárak) száma is. A vállalati könyvtárak korábban külön kezelt szakirodalmi és szépirodalmi állományát sok esetben egyesíteni kellett. Az anyaintézmények privatizációjával a tudományos, technikai és gazdasági információs központok száma 1980 és 1995 között 1723-ról 312-re esett vissza. Lengyelországban a könyvtárosok társadalmi és anyagi megbecsültsége alacsonynak mondható. Ez
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a magyarázata annak, hogy a könyvtárakban foglalkoztatottak között kevés a tudományos fokozattal rendelkező munkatárs. A könyvtárak számítógépesítése annyi változást hozott, hogy a férfiak azóta nagyobb érdeklődést mutatnak a könyvtárosi hivatás iránt.
Felkészülés a könyvtárak  
gépesítéséreA politikai változásokat követően a könyvtárosok még felkészületlenek voltak az automatizációra. Az egyetlen könyvtár, amely már 1989 előtt rendelkezett számítógépekkel, a Műszaki Egyetem Könyvtára volt Wroclawban, ahol a CDS/1SIS szoftvert használták.A nemzeti könyvtár központi katalógusának építését a kezdetleges ARCA rendszerrel kezdte el. A lengyelországi számítógépesítési gyakorlatot akkoriban a szabványok és formátumok hiánya mellett az informatikai ismeretekkel rendelkező, hozzáértő szakemberek hiánya is jellemezte. Ennek következménye lett, hogy a számítógépesítési kezdeményezések terén nagyfokú autarkia és koordinálatlanság uralkodott. Mindegyik könyvtár ment a „saját feje után” . A könyvtárosképző intézmények oktatási programjában számítógépes ismeretek egyáltalán nem szerepeltek.A könyvtárak számítógéppel való ellátása a 90-es években vett lendületet, de még hosszú út vezetett odáig, amíg a könyvtárak gépesítéséhez a szükséges eszköztárat és személyi feltételeket megteremtették.Az első fontos megállapodás 1992-ben született, amikor három könyvtár (a Jagelló Egyetem Könyvtára, valamint a Varsói és a Gdanski Egyetemi Könyvtár) a Mellon Alapítvány anyagi támogatásával megerősítve, a VTLS rendszer megvásárlása mellett döntött. A Varsói Egyetemi Könyvtár munkatársai nagy elszántsággal kezdtek dolgozni az

UNIMARC alapú FOKA formátumon, de nem sokkal később áttértek a USMARC formátum használatára.Vitatott pontja volt a gépesítésnek a tárgyszavak kérdése. Voltak, akik a Library of Congress tárgyszavainak átvétele mellett érveltek, míg a többség saját tárgyszavak megalkotásáért harcolt. A vitában -  mint később kiderült, valamennyi könyvtár nyereségére -  a kisebbség győzött.Az integrált könyvtári rendszer megválasztásánál a döntő szempont nem a nyugati minták utánzása volt, hanem sokkal inkább az elérhető közelségben lévő könyvtárak nagy száma volt motiváló, amelyek ugyanazt a rendszert használják.Egy kérdőíves felmérésből, melyből 39 könyvtár 227 válaszoló könyvtárosának véleményét tükrözi, igen változatos képet kapunk. Vannak könyvtárak, amelyek valamilyen (ISIS, SOWA, SOB, MÁK, Lech, Unikat, Schola) ideiglenesen használt rendszerről tértek át a HORIZON, ALEPH,
VTLS használatára. Más könyvtárak ideiglenes rendszereket nem installáltak korábban, hanem azonnal valamelyik jó nevű integrált könyvtári rendszert vezették be.A vizsgálatba bevont könyvtárak közül hétben a megkérdezettek kielégítőnek találták azt a felkészítést, amit a könyvtárosképző intézményekben vagy továbbképző kurzusokon megszereztek. A többi könyvtárban tanfolyamok szervezésével törekedtek pótolni a képzés ezirányú hiányosságait. Ennek leghatékonyabb formáját az élenjáró nyugati könyvtárakban tett -  a TEMPUS program keretében megvalósult -  látogatások jelentették.A felmérés következő néhány kérdésére a válaszok meglepő eredményt hoztak:-  „Milyennek ítéli meg a könyvtárosképző intézmé
nyekben kapott felkészítést a 
Az idősebbek szerint kielégítő, a fiatalabbak viszont hiányolták a gyakorlati képzést és az idegen nyelv tanítását. A továbbképzést még a nyugdíjhoz közelálló könyvtárosok is fontosnak tartották. Termé
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szetesen sokan voltak, akik egyáltalán nem mutattak érdeklődést a továbbképző kurzusok iránt.-  „Milyen könyvtári szakfolyóiratot olvas?” Sajnálatos módon a többség csak a lengyel szaksajtót forgatja. Nagyon kevesen olvasnak külföldi folyóiratokban megjelent közleményeket. További vizsgálódást igényelne annak megállapítása, hogy van-e különbség életkor tekintetében a továbbképzéseket fontosnak tartók és a könyvtárosi hivatással megelégedettek tábora között. A válaszokból azonban annyi mégis kitűnt, hogy azok nem érdeklődnek az új ismeretek után, akik nem találják elég vonzónak ezt a foglalkozást. Az ő esetükben maradt leggyakrabban megválaszolatlanul a következő kérdés is:

-  „Mitváltoztatna a könyvtárában, illetve a lengyel 
könyvtári rendszeren?”Ami a megoldásra váró problémák körét illeti, a leggyakrabban a következőket említették:-  a könyvtár és könyvtárosság új értelmezése,-  az informatikai szakemberek elvándorlásának megakadályozása az alacsony fizetések miatt,-  a koordináció hiányának megszüntetése,-  a felnőttképzés és az idegen nyelvek elsajátításának a fontossága.A jövőbeli változások szempontjából ígéretes az Információs Rendszerek és Szolgáltatások Ügyvivő Központjának megnyitása.

500 ÉVES A ZWICKAUI "VÁROSI ISKOLA" KÖNYVTÁRA (Ratsschulbibiliothek). A 
12. sz. végén létesült “latin iskola" a városban, ennek könyvtáráról H98. február 17-éről maradt 
fenn az első adat. Az iskola 1537. évi szabályzatában már “bibliotthcca publica" néven említik a 
könyvtárat. Jelenlegi 130 000 kötetes állományának mintegy 3/4-e "régi anyag", közte pl. 1200

ősnyomtatvány.
( D B I  Pressespiegel. 1998. febr.)

A SZPONZOROK NÉMETORSZÁGBAN évente kb. 600 millió márkát juttatnak a 
kulturális intézményeknek, élvezve az ezzel járó adókedvezményt. A bonni 

pénzügyminisztériumnak most zseniális ötlete támadt, hogy ezt a támogatási összeget is 
megadóztassa. Az - egyelőre még c sak tervként körvonalazódó - elgondolás szerint ba egy 
könyvtár vagy múzeum feltűnő helyen jelzi a szponzoráló cég nevét, ezzel már a támogatás 

ellenszolgáltatásaképpen reklámozó, tehát üzleti tevékenységet fejt ki. ez a tevékenysége tehát
adóköteles.

(D B I Pressespieqel, 1998. jan .)
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Nemzetközi
társadalomtudományi
bibliográfia
Caroline Shaw

A szerzó International Bidiiography of the Sociai 
Sciences. Report c beszámolóját (elhangzott az 
ICSSD -  International Committee fór Sociai Science 
Information ana Documentation -  1997 szeptembe 
ri közgyűlésén, BieiefeiOben) Oláh Edit tömörítetté.

A Nemzetközi társadalomtudományi bibliográfia (International Bibliography of the Sociai Sciences, IBSS) négy tudományág (közgazdaságtan, politológia, társadalmi és kulturális antropológia, valamint szociológia) válogatott, nyomtatott bibliográfiája, amely évente jelenik meg.CD-ROM változata, az IBSS Extra 1995 augusztusától negyedévente lát napvilágot a SilverPlatter Information kiadásában. Az IBSS valamennyi adata 1981-ig visszamenőleg CD-ROM-on van. A hátrányos helyzetű országok számára 50% kedvezményt adnak. Az IBSS Extra az Interneten keresztül is elérhető a SilverPlatteren honlapján. Nagy-Britan- niában az IBSS adatai 1951-től elérhetők online, folyamatos aktualizálással.Az ötvenes években és a számítógép korszak előtt az IBSS-t az együttműködő intézmények által beküldött cédulák alapján a párizsi Foundation Natio- nale des Sciences Politiques állította össze. 1979-ig kellett várni az első mágnesszalagos változat elkészültére. Azóta az IBSS-t számítógéppel állítják elő.

Az 1981-1986 közötti időszak köteteit a guelph-i egyetemen állították elő, és már ekkor fontolgatták a CD-ROM elkészítését. Az IBSS-nél is tapasztalták azonban, hogy a számítógépes változat elkészítése nem jár időmegtakarítással, és sok pénzbe kerül. A bibliográfia összeállítását átvevő British Library of Political and Economic Science-nél (BLPES) is több évet vett igénybe a hátralék feldolgozása, és a gördülékeny munkamenet kialakítása. Jelenleg a kiadás éve után az anyag nagyobb része napvilágot lát az IBSS-ben. Nem kis nehézséget jelent azonban az, hogy a szerkesztés-orientált szoftver időközben elavult, és nem felelt meg az elektronikus kiadás követelményeinek, nem volt képes az adatbázis-kezelésre.1994-ben az IBSS szerkesztői megtalálták a megfelelő szoftvert, a STAR-t, amelyre az 1981-86 és az 1989-94 közötti anyagot konvertálták. 1997-ben állami támogatással sor került az 1951 és 1980 közötti adatok -  a bibliográfiai és index tételek -  bevitelére, amely Nagy-Britanniában már elérhető az
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IBSS Online szolgáltatás keretében. A gépelés egy évet vett igénybe, és a mezőkre való felosztást, a diakritikus jelek és a nyelv szűrését foglalta magába. Természetesen belekerült néhány olyan hiba, amelyet a nyomtatott bibliográfia használója azonnal észrevesz, egy elektronikus adatbázisban kereső azonban nem. 1997-től folyamatosan épül az adatbázis. Az adatbevitelt külső bedolgozók, a „finom” feldolgozást, indexelést és osztályozást az eredeti dokumentum alapján a szerkesztők végzik. Ez a feldolgozás az alapja az IBSS nak (heti ftp továbbítással), a Massachusettsben előállított IBSS Extra-nak (négyhavonta történő adatküldéssel) és az automatikusan szerkesztett nyomtatott változatnak is. Az IBSS Online-ban feldolgozott folyóiratok egy része Nagy-Britanniában teljes terjedelmében elérhető a Joumals Online-hoz vezető kapcsolatokon keresztül, a Mellon Alapítvány egyik, régebbi folyóiratok digitalizálását célzó projektje révén pedig tovább fog bővülni a digitálisan elérhető folyóiratok köre.Az IBSS-be évente 90 000 bibliográfiai rekord kerül. Ilyen mennyiségű adat kezelése nagyjából ki is meríti a szerkesztőség kapacitását. Ha igaz Dávid Brown állítása, hogy a tudományos irodalom továbbra is 12-15 évente megkétszereződik, a válogatás szigorítására kell gondolni. Az a tény azonban, hogy az IBSS közel ötven év társadalomtudományi irodalmát fogja át, kivételes és egyedülálló értéket képvisel a kutatók számára. A használók körében végzett felmérések szerint, nagyra értékelik a régebbi anyag hozzáférhetőségét.Az IBSS folyóiratcikkeket, könyvismertetéseket, monográfiákat és könyvfejezeteket dolgoz fel. A folyóiratcikkek -  mint a tudományos kommunikáció legfontosabb eszközei -  egyre nagyobb súllyal szerepelnek az adatbázisban, de a könyvismertetések sem érdektelenek, mert felhívják a figyelmet az évente feldolgozott mintegy 7000 köteten kívül más

munkákra is. A növekvő cikkirodalom, sajnos lassan háttérbe szorítja a többszerzős kötetek fejezetszintű feldolgozását, pedig erre is jelentős használói igény volna. Az IBSS 2300 folyóiratot (közöttük a Sociological Research Online-t és az Internet Ar- cheology-t) figyel, de az együttműködő intézmények (közöttük a magyar Országgyűlési Könyvtár) további 1700 címmel gazdagítják a feldolgozott folyóiratok körét.Az IBSS az antropológiát, a közgazdaságtant, a politikatudományt és a szociológiát tekinti a társadalomtudományok magjának, de feldolgozza számos más szakterület, így például a mezőgazdaság, a kriminológia, a pedagógia, az egészségügy, a jog, a filozófia társadalomtudományi vetületét is. A jellemzően interdiszciplináris megközelítésű dokumentumokat az IBSS szerkesztői indexelik. 1996-ban a tételek átlagosan 4,2 tárgyszót és földrajzi deszkrip- tort kaptak. Az indexelésnek különösen nagy a jelentősége az IBSS-hez hasonló óriási (1,5 millió rekordot tartalmazó) adatbázisok esetében. A tárgyszavak többsége az elektronikus formában is hozzáférhető Thematic List of Descriptors-ból származik, amelyet több tezauruszra építve állítottak össze, de a fő témákon kívül eső dokumentumok mélyindexelésére nem vállalkoznak. A készülő elektronikus tezaurusz tovább javítja majd az indexben végzett szabályozott és a referátumok szövegében, valamint a címekben végezhető szabadszavas keresés relevanciáját.Az IBSS jelentős nemzetközi áttekintéssel büszkélkedhet: az angolon kívül 98 nyelven szerepelnek tételek a bibliográfiában. A kilencvenes évekig az anyag valamivel több, mint fele, azóta 75%-a angol. A feldolgozott folyóiratok 20%-a észak-amerikai, 18%-a brit, 32,6%-a nyugat-európai, 4,3%-a keleteurópai. A nyelvi, területi sokszínűség a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok értékes eszközévé teszi a bibliográfiát.
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Digitális könyvtár tervezése: 
kísérlet a használó-központúság 
meghatározására

Etienne HUSTACHE
A szerző Digital liDrarv implementation planning: 
trying te  oefine a user-centereö approach című 
előadását, mely a DOBIS/UBIS felhasználói csoport 
1997 szeptember 8 -10-én tratott trentői találko
zóján hangzott el. Oláh Edit tömörítette.

„Sciences Po” a beceneve annak az 1945-ben alakult párizsi politikatudományi intézetnek és alapítványnak, melynek elődjét az 1870-es porosz háború elvesztése hívta életre. Ennek egyik okát ugyanis a vezetők képzeüenségében látták. A nyilvános intézet felsőoktatási intézmény, melynek működését -  és könyvtári ellátását - ,  további nyolc kutatóközponttal együtt a háromnegyed részben állami költségvetésből élő, mégis magán jellegű alapítvány biztosítja.A politika itt a legtágabb értelemben veendő, s fedi a közgazdaságtant, az üzleti irányítást, a szociológiát, a legújabb kori történelmet stb. A graduális és posztgraduális tanulmányokat folytatók, a doktori kurzusokon résztvevők száma 4000 körül mozog.A dokumentációs szolgáltatások egy egyetemi és tudományos könyvtári háttérből nőnek ki. Nincsenek tanszéki könyvtárak, van viszont két ötven éve épülő különgyűjtemény: egy cikk katalógus és egy sajtókivágat gyűjtemény.

A könyvtár gyűjteménye kb. 800 000 kötetből áll. 6000 időszaki kiadványra, fele részben évkönyvre, fizetnek elő. A könyvgyűjtemény évi 11 000 francia és angol nyelvű kötettel gyarapszik. A politikatudomány országos feladatkörű szakkönyvtára lévén, a kulturális minisztérium és a nemzeti könyvtár egyaránt támogatja a könyvtárat, melynek 9000 használója a hallgatókból és kutatókból, a korábbi -  élethosszig tartó használati jogot nyert -  hallgatókból és külső (korlátozott használati jogokat élvező) olvasókból rekrutálódik.A könyvtár helyhiánnyal küzd: 700 olvasói helye van ugyan, de csak az állomány 5%-a szabadpolcos, a többi raktárakban, fele részben Párizs másik végében van elhelyezve, öt éven belül minden szabad kapacitás elfogy, így érthető, hogy a digitális források és a saját állomány digitalizálása húsbavágó kérdés a könyvtár számára.A Sciences Po már korán kiterjesztette bibliográfiai szolgáltatásait a folyóiratokban és újságokban meg
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jelent cikkekre. A napi és heti lapokból kivágatokat, a ritkább periodicitású időszaki kiadványok cikkeiből katalógust építettek. Eredetileg ország és téma szerint lehetett keresni mind a kivágatgyűjtemény- ben, mind a katalógusban. 1990 óta a folyóiratcikkeket a DOBIS/L1BIS rendszerben dolgozzák fel, és kereshetők szerző, cím, tárgyszó és a referátum szavai alapján. Erről az adatbázisról CD-ROM szolgáltatást is nyújtanak. Az online feldolgozásra való áttérés mintegy 20%-kal csökkentette a feldolgozott tételek számát, mert az indexelés és a keresőmezők egységesítése munkaigényesebb, mint a régi rendszer.A kivágatgyűjtemény számítógépes feldolgozása a hatalmas mennyiségek -  évi 100 000 tétel -  miatt szóba se került. A bibliográfiai feldolgozás többlet- munkája szinte felmérhetetlen, a vele járó előnyök viszont homályosak voltak, hiszen a használók könnyűszerrel böngészhetnek a jelenlegi rendszerben. Megfontolásra csak a teljes szöveg digitalizálása volna érdemes.A cikkek feldolgozásával és a kivágatgyűjtéssel járó hatalmas munkát valójában az tenné igazán hasznossá, ha az olvasók -  s különösen a könyvtárat távolról használók -  nemcsak bibliográfiai adatokhoz, hanem a kiválasztott cikkek teljes szövegéhez hozzájuthatnának. Van ennek értelme a teljes szöveges szolgáltatók korában? Az értelmét a gyűjtemény sajátossága, a francia sajtó igen mély és sokrétű feldolgozása adja, amelyet jelenleg egyetlen más szolgáltató sem biztosít. Ha a kivágatok digitalizálásának műszaki és gazdasági feltételei kedvezőek, kereskedelmi partnert keresnek e hatalmas munkához, és remélik, hogy a kiadók is hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentumaik részben a könyvtáron kívül is elérhetők legyenek. Ehhez két érdekük is fűződik: az egyik az, hogy a hagyományos tizedes rendszerű osztályozás, amellyel a kivágatokat rendezik, hasznos kiegészítője lehet a szabad- szöveges keresésnek, másrészt -  mivel csak eredeti

információt és véleményeket tartalmazó közleményeket gyűjtenek -  a használó számára szűrőt biztosítanak az információáradatban.Az Interneten számos tudományos dokumentum elérhető, ha tudjuk hol keressük őket. A könyvtáraknak mégis számolniuk kell azzal, hogy a dokumentumokhoz hosszú távú hozzáférést biztosítsanak, és ez a helyi digitális gyűjtemények létrehozása mellett szól. Hasonló a jogaik felett cerberusként őrködő, de nem a tartós hozzáférés biztosításában érdekelt kiadókkal kapcsolatos helyzet is, nem is beszélve az előadásvázlatokat, disszertációkat, kutatási beszámolókat stb. gyártó egyetemekről. Mindeme dokumentumok őrzői és rendelkezésre bocsátói a digitális korban is a könyvtárak maradnak. A Sciences Po esetében a digitalizálást még további szempontok is alátámasztanák. A leginkább használt dokumentumok sokszor nem elérhetőek, mert éppen másnál vannak. A másolatok készítése nehézkes, és rontja a dokumentumok állagát. Csúcsidőben az olvasópult a nagy dokumentumforgalom miatt nagyon túlterhelt. A másolatkészítésért esedékes szerzői jogi díjak beszedése könnyebbé válna.A bibliográfiai adatbázis használata, a kötelező és ajánlott olvasmányok, illetve a használat figyelése adhat útmutatást arra nézve, mely cikkeket érdemes digitalizálni, melyek iránt legnagyobb a kereslet. Az elektronikus olvasóterem, ahol egy-egy kurzus anyagát lehetne használni, minden hallgató számára előnyös volna.A társadalomtudományi könyvtáraknak mind az általuk lefedett témákban, mind időben tágra kell nyitniuk kereteiket, ha valóban hasznosak akarnak 'enni. A digitális könyvtár létrehozására irányuló, ezzel arányban álló hatalmas erőfeszítéseket, felmérésekkel kell megalapozni. A Sciences Po esetében az IBM tanácsai szerint kiterjednek egy Electronic Reserve Room (elektronikus olvasóterem) létrehozására, illetve a leggyakrabban használt témában 50 000 kivágat digitalizálására.
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Személyzeti modellek Közép
es Kelet-Európa, Oroszország és 
a PÁK felsőoktatási könyvtárai 
számára
Róbert M. Hayes

A szerzó Staffing pattems fór academic libraries of 
Central and Eastem Europe, Russia and CIS coun- 
trles c tanulmányát, amely a varsói nemzeti könyv
tárban 1997. október 16-18-án tartott könyvtár- 
gépesítési konferencián hangzott el. Orbán Éva 
tömörítette.

A kilencvenes évek jelentős változásokat hoztak a volt szocialista országok felsőoktatási könyvtárai számára, amelyek közül a legjelentősebb a könyvtári gépesítés előretörése volt. A számítógépesítésnek a személyzet alakulására gyakorolt hatását vizsgálták, széles körű adatgyűjtéssel. A vizsgálatnak három célja volt:
® Objektív eszközök kialakítása a kiválasztott könyvtárak számára a használóknak nyújtandó szolgáltatások biztosításához és a dokumentumok feldolgozásához szükséges személyzeti létszám megállapításához.® Ezen eszközök olyan szintű kidolgozása, hogy a könyvtárak vezetői könnyen meg tudják állapítani, milyen munkaterheléssel járnak a változások (különösen az automatizálás), és hogyan lehet megoldani a felmerülő feladatokat.

© Azoknak a paramétereknek a meghatározása, amelyek befolyásolhatják a munkamennyiség és a személyzet összefüggését.A vizsgálat öt hipotézissel indult:A vizsgált országok felsőoktatási könyvtáraiban jelenleg:1. a szolgáltatások biztosítása a használói körrel arányosan több munkát igényel, mint a nyugati országokban,2. a dokumentumok beszerzésére és feldolgozására több munkát fordítanak, mint a nyugati országokban,3. a személyzeti modellek -  ha a munkaterhelést és a munka elvégzéséhez szükséges személyzetet tekintjük -  lényegében megegyeznek az amerikai és nyugati személyzeti modellekkel,4. a személyzet és a munkaterhelés megoszlása a könyvtárakon belül hasonló,
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1. táblázat 
Használók

5. a személyzet végzettségi (felsőfokú szakképzettséggel rendelkező és középfokú) összetétele eltér az amerikai könyvtárakra jellemző modelltől.
A szem élyzeti m odellA felmérés alapjául a Library Staffing Modell (LSM, Könyvtári személyzeti modell) szolgált, amely -  számítógéppel kezelt mátrixok segítségével -  alkalmas a használói kör, valamint a beszerzett dokumentumok jellege alapján a munkaigény, illetve az ellátásához szükséges személyzeti létszám megállapításához.Az első két mátrix a munkaterhelés megállapítására szolgál. Használói oldalról vizsgálja a kliensek és a használati alkalmak számát és megoszlását a különböző szolgáltatások között, a dokumentumok oldaláról pedig a beszerzett dokumentumok számát és a munkafolyamatokban való „részvételüket” , illetve az egyes folyamatok munkaigényét térképezi fel. A harmadik mátrix -  ugyancsak a használókra

és a dokumentumokra -  a munkaigény függvényében a szükséges személyzet és a költségek becslésére szolgál.Minden könyvtári szolgáltatásra és munkafolyamatra meghatároztak egységeket, a munkaterhét pedig a főfoglalkozásúak éves munkaidejének megfelelő százalékban fejezik ki. A modell 10%-os toleranciával tartalmaz, ún. alapértékeket a munkaigény-tényezőkre, amivel jelezni akarják, hogy az egyes könyvtárak, illetve a munka minőségi jellemzői jelentős eltéréseket eredményezhetnek.A modell nem feledkezik meg a szolgáltatásokhoz vagy más munkafolyamatokhoz közvetlenül nehezen köthető rezsiköltségekről, amelyeket a direkt munkaköltségek arányában határoz meg.
Az adatgyűjtés

Az adatgyűjtés 1996-1997-ben zajlott, elektronikus postán kitöltendő kérdőívekkel. A megkérdezettek egy 1996-os krími konferencia résztvevői közül ke-
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[KlfirBlBQKZüligrültek ki. Végeredményben hat ország 13 könyvtára töltötte ki a pontos adatokat és tetemes munkát igénylő kérdőíveket, amelyek közül egyről kiderült, hogy nem felsőoktatási könyvtár, és ezért kizárták a vizsgálatból.Az adatgyűjtés és az adatok elemzése, ami a személyi számítógépen futtatható LSM programba való betáplálást, illetve az outputként kapott adatok és a tényleges helyzet összevetését jelentette, párhuzamosan zajlott.
Eredm ényekAz eredmények a kapott adatokat, az elemzésükre szolgáló táblázatokat, illetve az adott valóságnak megfelelően módosított modellt jelentik. A táblázatok természetesen csak globális adatokat tartalmaznak az összehasonlítás alapjául szolgáló valóságos amerikai könyvtárról ( A összehasonlító 
könyvtár), illetve a mezőnként átlagolt adatokból kialakult ún. Reprezentatív átlagkönyvtárról, de meglehetősen közel állnak a valós helyzetekhez.A használati adatok összesített értékei képzik a modell inputját, ám a különböző csoportokra lebon

tott értékek is hasznos információval szolgálhatnak a könyvtárvezetőknek. Szembetűnő az eltérés a helyben használat és a kölcsönzés aránya között, amely a vizsgált könyvtárakban 3,5:1 volt, de akadt könyvtár, amelyben 20:1, szemben az amerikai 2:1 aránnyal. Ennek okát az eltérő (Európában elsősorban megőrzés központú) könyvtári szemléletben kereshetjük.Akár a szolgáltatások igénybevételét, akár a dokumentumok használatát vizsgálják a használói csoportok szerint, az Amerikai összehasonlító könyvtár a szolgáltatások kétszeres igénybevételét, a dokumentumok jóval nagyobb mértékű használatát mutatja. Ez a helyzet két okra vezethető vissza: a könyvtárak oldaláról a hozzáférés korlátozására, a használók oldaláról pedig a szerényebb elvárásokra. Jellemző az is, hogy viszonylag sok másolatot készít maga a könyvtári személyzet, míg Amerikában a másolatok nagyobb részét a használók állítják elő.Megvizsgálták az egyes dokumentumtípusokra fordított munka mennyiségét is. Az állomány és az éves gyarapodás összevetése azt mutatja, hogy bár a Reprezentatív átlagkönyvtár állománya nagyobb, mint az Összehasonlító könyvtáré, az éves gyarapo-
2. táblázat

Az állomány arányai (100 dokumentum/láb) 1 láb=30,48 cm
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dás a vizsgált országok gazdasági helyzete következtében jelentősen kevesebb.Az állománygyarapítással összefüggő munkafolyamatok közül jelentősebb a megrendelések száma a Reprezentatív átlagkönyvtárban, mint az amerikaiban. Ugyancsak nagy különbség van a saját feldolgozás és az rekordok átmásolása terén: az Átlag- könyvtárban a dokumentumok felét érinti a saját feldolgozás. Az Amerikai könyvtárban ez csak néhány (kb.10) százalék, igaz, hogy ebben az esetben éppen egy rekatalogizálási program közben mérték a könyvtárat. Az eredeti feldolgozás pedig természetesen sokkal munkaigényesebb, mint a letöltés.
Szem élyzeti m odellek

A munkaterhelést és a személyzetet az amerikai tapasztalatok alapján kialakított modellhez viszonyították. Négy adatot gyűjtöttek be minden könyvtártól: a tényleges személyzet létszámát, az LSM segítségével számított értékeket, az LSM alapján a kölcsönzésre és a helyben használatra, illetve a publikálásra vonatkozó értékeket. A modell által kívánatosnak talált értékek szinte teljesen megfeleltek a tényleges értékeknek. Eltérés a szükséges személyzet képzettségi szintjében mutatkozott.Látható, hogy az Átlagkönyvtárban sokkal magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ennek feltehetően az az oka, hogy az amerikai 5:3:1 fizetési arányokkal szemben a vizsgált könyvtárakban jóval

kisebb eltérés (3:2:1) van a szakképzettek és a kisegítő személyzet fizetése között.Ha a személyzet modell szerinti és tényleges megoszlását tekintjük a különböző munkafolyamatokra bontva, akkor lényegében azonos képet kapunk az összehasonlító és az Átlagkönyvtárra, ami alátámasztja a harmadik hipotézist.
K övetkeztetések

A vizsgálat hipotézisei beigazolódtak. A felmérések és a modell alapján végzett számítások tanúsága szerint az összehasonlító könyvtárban a használat -  mind a dokumentumok, mind a szolgáltatások igénybevételét tekintve -  a kétszerese az Átlagkönyvtár használatának. Az a feltételezés is helytállónak bizonyult, hogy a beszerzett dokumentumok mennyisége gazdasági okokból mintegy fele az amerikainak, és jelentősebb munkát fordítanak az eredeti feldolgozásra. A személyzet megoszlását tekintve valóban hasonlóságot mutat az összehasonlító és az Átlagkönyvtár, illetve az egyes vizsgált könyvtárak. Az ötödik hipotézis is igazolódott: az Átlagkönyvtár jóval erőteljesebben támaszkodik a szakképzett könyvtárosok munkájára, mint az összehasonlító könyvtár, amely a kisegítőkből foglalkoztat többet.öt pontban foglalhatók össze a könyvtárgépesítéssel összefüggő következtetések. Az automatizálás legkézenfekvőbb következménye a bibliográfiai szolgáltatások’ igénybevétele, a szakképzettséget
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igénylő feldolgozó munka szűkülése. A jelentős tudományos könyvtárak kivételével az intézmények a nagy bibliográfiai szolgáltatóktól töltik le rekordjaikat, így a feldolgozásnak ez a formája lesz uralkodó (90%). E változásokkal számolva, a modell szerint, a feldolgozó személyzet a jelenlegi 32 főről (akik közül 21 szakképzett) 15 főre csökkenne, mindössze két szakképzettel. Ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg a használók közvetlen szolgálatában: egyre több szakképzett munkatársra van szükség a tanácsadásban és a bibliográfiai képzésben. A feldolgozásban a csökkenő és az olvasószolgálatban a növekvő igények nagyjából arányosak egymással. Harmadszor: megfelelően képzett irányítókra és munkatársakra van szükség az automatizált rendszerek működtetéséhez. A fenti fejlemények maguk után vonják a könyvtárak közötti együttműködés súlyának növekedését is, mind a forrásmegosztás

tekintetében, mind a közös fejlesztési programok végrehajtásában. Az elektronikus források szaporodása újfajta döntések elé állítja a könyvtárakat: mely elektronikus dokumentumok szerzendők be, és mely hagyományos forrásokat kell felváltani elektronikusakkal. Valójában a gyarapítást egyre nagyobb mértékben felváltja az információforrásokhoz való hozzáférés biztosítása.A könyvtárvezetésben is új szemléletmódra van szükség. Növelni kell a dokumentumok használatát mind az elsődleges használók körében, mind a könyvtárközi együttműködés révén. Egyre jobban be kell vonni a szakképzetlen és diák munkaerőt a feladatok megoldásába. A ideiglenes munkatársaknak a fizikai feladatokat, a könyvtárkezelőknek a rutin munkát kell átvenni, hogy a szakképzettek az olvasószolgálatban kamatoztathassák tudásukat.

SZABADUL FIÓKKÖNYVTÁRAITÓL Saarbrúcken városa. Az új városi könyvtárban 
nagyobb személyzetre lesz szükség, új státuszokra nincs pénz. oda vonják hát össze több 

fiókkönyvtár személyzetét. Az egyik fiókot egyszerűen bezárják, másokat egyéb intézmények 
(egyház, iskola, szociális tanácsadó) kezelésébe adnak át: hozományul gondoskodnak a helyiség 

béréről, a fenntartási költségekről és némi gyarapítási keretről.
( D B I  Pressespiegel. 1998.
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Tószegi Zsuzsanna: Multimedia 
a könyvtárban. Biblíotheca

Formás, színes borítójú kötetet vehetünk kézbe az Akadémiai Kiadó jóvoltából, a hozzá tartozó CD- ROM melléklet is hasonló színekben játszik. Kellemes tehát a kezdet. Nagyon sok könyvtár lehet, ahová eljutott a kiadvány. A vonzó külső' mellett sok egyéb tényező is hozzájárulhatott ehhez. Akik könyvesboltban találkoztak vele, a hátsó borítón 
György Péter ajánlását olvashatták, amely a multimédiáról, a holnap könyvtárával és olvasójával foglalkozik. Végső összegzése: „A válaszok újra és újra 
összefüggenek a multimédiával. Tószegi Zsuzsa 
nagyszerű könyvével. A reklám korában élve sem 
mondhatok mást: e könyvet nem pusztán érdemes 

forgatni, de hasznos is. ” Mivel a könyvet a lemezzel együtt fóliázva árulják, többet előre nem tudhattak meg.Sokaknak információt és garanciát jelenthet a szerző, Tószegi Zsuzsanna személye. Találkozhattak

írásaival a könyvtári szaklapokban és az egyes számítástechnikai lapokban (CD Panoráma, Új 
Alaplap), ha már előzetesen tájékozódtak a CD- ROM-okról, az ő összeállításában találkozhattak a magyar kiadású CD-ROM-ok diszkográfiájával különböző formákban (legelőször 1995-től az Új Alaplapban, folytatásokban, azután az Intemetto című hálózati folyóiratban, ennek anyagával folytatásokban a Könyvtári Levelezőlapban, majd az OSZK honlapján, ma pedig már a Neumann Házén is). Sokan tudhatják róla, hogy milyen része volt az NPA CD-ROM változatának megjelenésében, olvashatták könyvét a képi információról, s arról is hallhattak, hogy a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár igazgatója, s bizonyára nem mondtam el mindent róla.Mások a napilapok hirdetéseiben találkozhattak a könyvvel, majd azt követően az Új Könyvek (ahol
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ebben az évben örvendetesen sok CD-ROM-ot is felvesznek) 2. számában (9802004) olvashattak részletes ajánlást róla. Az OSZK Híradóban (1997. 11- 12. sz.) a könyv előszava és György Péter ajánlása jelent meg, a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros 1998. márciusi számában (41-43. p., csak a könyvről) 
Vajda Koméi: A hermeneutika univerzalitásáról avagy könyv a multimédiáról c. írása, legújabban pedig Szincsák László tollából Bibliotheca 
na - Gondolatok a könyvtárban címen a CD Panoráma legújabb számában (1998. 1. sz. 37. p.) ismertetést, mivel a Könyvtári Figyelőben ilyen úgysem jelenhet meg, itt utalok a cikkhez tartozó három színes képernyőképre a lemezmelléklet anyagából.
A könyv

A könyv tartalomjegyzéke rendkívül részletes, ötoldalas, és ha jól számoltam, 175 kis részfejezetre bomlik. Pontosabban, ebben a számban benne van a nagyobb részek címe is. A részek, fejezetek nincsenek számozva, ezek hierarchiáját a tartalomjegyzékben az elrendezésből (az alfejezetek egyre beljebb szerepelnek), a szövegben a címek betűméretéből tudjuk megállapítani. Igazából azonban csak a könyv átíapozása segít bennünket abban, hogy megállapítsuk, a bevezető részt és a függeléket nem számítva a könyv öt nagyobb részre bontható.: Könyvtár és számítástechnika 15-47. p., A számítógép 49- 122. p„ A multimédia alkotóelemei 123-149. p., Multimédia programok készí
tése 151-173. p., A multimédia a könyvtárban 175-253. p.Mivel a címlap verzójáról megtudhatjuk, hogy a könyv a felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében készült, az Elöljáróban néhány hasznos 
tudnivaló a tankönyvről című bevezetésben pedig azt olvashatjuk, hogy 
„Könyvünk elsősorban a gyakorló könyvtárosoknak készült, mert az ő számí
tástechnikai alap- és továbbképzésükhöz kíván segítséget a d n i . (11. p.), mi is elsősorban ebből a szempontból fogjuk nézni először magát a könyvet, utána pedig a hozzá tartozó, Bibliotheca multimediana című CD-ROM-ot.
Ha elkezdjük olvasni a könyvet, máris érzékelhetjük, hogy milyen élvezetes stílusban íródott. Ez mindenképp fontos, mert azok számára, akik kezdők a számítógépek használatában, sok számítástechnikai könyv szövege minden szakszerűsége ellenére túlságosan száraz, nem könnyen emészthető lehet. Itt erről nincs szó. Ehhez hozzájárul az is, hogy az első fejezet, a Könyvtár és 
számítástechnika nem a technika, hanem a felhasználó felől indít, jellemző részcím Az ember és a gép párbeszéde, ehhez kapcsolódik az ezt szolgáló felhasználói felület fejlődésének bemutatása, majd az elektronikus számítógépek fejlődésének felvázolásába illesztve a könyvtári alkalmazás lehetőségei-

TÓSZECl Zsuzsanna 
Multimédia a könyvtárban /  Tószegi 

Zsuzsanna. -  Bp. : Akad. K., 1997 -  
315 p . : III. ; 21 cm +  1 CD mell 

A könyv melléklete a Bibliotheca mul
timediana című CD-ROM 
ISBN 963 05 7462 4
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nek bemutatása az online kereséstől (utalva előzményére, a mágnesszalagos rendszerre) a hagyományos online katalóguson keresztül a multimédia OPAC-ig , az Interneten belül a World Wide Webig. A fejezet a könyv témájához kapcsolódó alapfogalmak (multimédia, hipertext, hipermédia) tisztázásával zárul. A multimédia kapcsán egy hivatkozást találhatunk Ralf Steinmetz: Multimédia című, magyarul 1995-ben megjelent könyvének 26. oldalára, ugyanakkor itt az időfüggő és az időfüggeüen médiák tárgyalása már a 24. oldalon szerepel, a multimédia erre épülő definíciója pedig a 27-en. Ezt azért szükséges kiemelni, mert a multimédia fogalma Tószegi könyvének 41. és 42. oldalán is jelentős részben ezen a két fogalmon alapul. Különben is feltűnő már ebben a fejezetben is a hivatkozások alacsony száma, érdemes lett volna a háttéranyagként felhasznált szakirodalmat is megadni az egyes résztémák iránt mélyebben érdeklődő olvasók számára. A második fejezet A számítógép címen általános számítástechnikai bevezetőt nyújt, nagyobb terjedelmet szentelve a hardvernek, a legalapvetőbb eszközöktől eljutva a multimédia szabványokig és hardvereszközig, a szoftverrel foglalkozó részen belül az operációs rendszerekkel és a hálózatok típusaival, eszközeivel foglalkozik részletesebben.
A multimédia alkotóelemei című fejezet három nagy kategóriával foglalkozik: a digitális képpel (itt tárgyalva a színrendszereket, az állóképeket, az animációt és a videót, illetve az ezek létrehozását szolgáló programokat), a hangot és a szöveget (szintén programokkal), végül együtt tárgyalja az alkalmazási lehetőségeket Microsoft Windowsban.Mindez azért is fontos, mert a következő fejezet már a multimédia programok készítésével foglalkozik, elsősorban annak megtervezésével. Ehhez modellként a könyv CD-ROM mellékletével kapcsolatos megfontolásokat vázolja. Ebben a fejezetben találjuk a könyv további ábráit az Egy multimédia al
kalmazás felépítése részen belül egyes összetevőkhöz (a menürendszer, szöveges állományok, inter

aktív felületek) kapcsolva, a színek és képek és a hangok esetében itt természetesen nincs ilyen lehetőség. Multimédia fejlesztő programok bemutatásával zárul a fejezet.Az kérdéses lehet, hogy a könyvtárak mennyire alkotói a multimédia programoknak, az viszont kétségtelen, hogy felhasználói. Most érkeztünk el ahhoz a fejezethez, amelynek a címe is csaknem teljesen megegyezik a könyvével, A multimédia a 
könyvtárban. A fejezet összességében nem nyújt annyit, amit a címe alapján várhatnánk, hiszen a könyvtári alkalmazásnak csak bizonyos vonatkozásaival foglalkozik, a könyvtár funkcióváltozásának tárgyalása után az állománygyarapítással, a bibliográfiai leírással és az elektronikus dokumentumok szerzői jogi kérdéseivel. Az állománygyarapítás lehetőségei és forrásai részfejezetben feltűnően nagyobb terjedelemben olvashatunk a hálózati információforrásokról, mint a multimédia CD-ROM-ok beszerzéséről, pedig még jelenleg is ezek a multimédiás anyagok közvetítésének igazi eszközei. A CD-ROM-okkal foglalkozó egy oldalon belül hazai eszközként a magyar CD-ROM-ok diszkográfiája, a külföldi címjegyzékek közül az azóta már többször is gazdát cserélt, TFPL-ként emlegetett összeállítás szerepel. Arról külön nem olvashatunk, hogy a beszerzés és a feldolgozás után mit is kezdjünk a könyvtárban a CD-ROM-okkal. Az állománygyarapítási tanácsadó mellett ezt is helyettesíthetik azok az utalások, amelyeket a fejezet nagyobbik részében 
Néhány hazai és külföldi CD-ROM  ismertetése cím alatt olvashatunk egyes CD-ROM-okhoz kapcsolódóan. Mindig örömmel olvastuk azokat az ismertetéseket, amelyek Tószegi Zsuzsanna tollából különféle folyóiratokban, legnagyobb számban a CD Panorámában megjelentek. Elsősorban ezeket használja fel itt is, korábbi írásait szükség szerint lerövidítve, illetve kiegészítve. Hogy ezek az ismertetések nem mindig érvényesülnek annyira, mint az eredeti megjelenési helyen, arról nem a szerző tehet, hanem a megjelenés technikája, elmaradtak

286 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 2.



azok a színes képernyőképek, amelyek a korábbiakban alátámasztották mondanivalóját. A magyar lemezek ismertetésére négy nagyobb csoportba sorolva kerül sor (Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó 
lemezek, Szótárak, nyelvoktató programok, Kulturá
lis örökségünk CD-ROM-okon, A Magyar Nemzeti 
Múzeum millecentenáriumi CD-ROM-sorozata). Az, hogy ezeken belül csak a lemezek címét olvashatjuk az ismertetés előtt, indokolható azzal, hogy rövid leírásukat úgyis megtaláljuk a függelékben szereplő diszkográfiában, az idegen nyelvű lemezek esetében azonban fontos lett volna annak meghatározása, hogy a Britannica CD, a Microsoft Encarta, a 
Bertelsman és a Booksheli melyik kiadásáról is van szó. Érdemes lett volna itt másfajta lemezekre is felhívni a figyelmet, például a Dorling Kindersley kiadványaira, amelyek valóban a szakma csúcsát jelentik.A függelékben jelmagyarázat és a CD-ROM melléklet tartalmának vázolása után két nagyobb összeállítást találhatunk, Multimédia kisszótárat (a hasznos a fontosabb kifejezések definíciói közül, bár maga a könyv részletesen tárgyalja, leginkább a multimédiáét hiányolhatjuk), valamint A magyar 
CD-ROM-ok diszkográfiáját 1990 decemberétől 1997 
júniusáig. A bevezetésben említettük már, milyen úttörő szerepe volt Tószegi Zsuzsannának ezen a téren. A kezdeti összeállítások tematikusak voltak, itt a hálózaton található változatnak megfelelően betűrendes listát találhatunk. Azok számára, akik nem férhetnek hozzá a felfrissített anyaghoz, még mindig érdekes lehet ez az összeállítás. Azt szokták mondani, hogy a könyvtárak számára a legtöbb gondot az időszaki kiadványok jelentik, ez itt is érvényesül, a sajnálatos megszűnések (ABCD, Korongvilág, Other Side), átalakulások, az ár vagy a megjelenési gyakoriság változásai itt nem tükröződnek.
Bár összességében a könyvtári alkalmazásokról kisebb mértékben esik szó a könyvben, mint az elő

zetesen vártuk volna, könyvtárosi szemmel nem túl sok kifogásolnivalót találhatunk az anyagban. Gondosabb lektorálás kiszűrhette volna a 35. oldal tetején azt a példát, amely szerinti a Boole-algebrában az orszagh.doc ÉS orszhaz.jpg ÉS himnusz.wav kifejezés azt jelentené, hogy mindegyik jelzett dokumentumot szeretnénk megkapni, vagy helyesbíthette volna a 207. lapon „a külföldi periodikumok alapján készült CIKK adatbázist” megállapítást, de ezzel együtt is jó szívvel lehet ajánlani jelenlegi és leendő könyvtárosoknak.
A lem ezm ellék let (Bibliotheca 
m ultim ediana)
Mit tudhatunk meg előzetesen a 
lemezmellékletről?

Utaltunk már a Multimédia programok készítése című fejezetre, amelyben a 152-153. oldalon Célki
tűzések, feladatok, Erőforrások és Egyéb szempontok megnevezés alatt pontokba foglalva olvashatjuk az elképzeléseket.A Függelék a könyv 255. oldalán a jelmagyarázat mellett a következőket sorolja fel Bibliotheca multimediana -  a tankönyv CD-ROM melléklete cím alatt:
A tankönyv szövege hipertextben Szép magyar könyvtárak (részletek)Képek az írás történetéből A magyar nemzeti bibliográfia története A magyar könyv története Hogyan lett a könyv közkincs?A papír története
A lemez borítóján (hátsó) ennek csak egy részét sorolja fel (a hétből négyet), mindegyiket másként megfogalmazva:
© Magyarország műemlékkönyvtárai
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© írástörténet © Könyvtörténet © A papírgyártás története
A lemezmelléklethez külön használati útmutató, ismertetés nem kapcsolódik. Témájának megfelelően a könyv lehetőséget adhatott volna annak bemutatására is, hogy milyen dokumentációt érdemes készíteni egy lemezhez, ezt azonban teljes mértékben elmulasztották. A lemezről a producer, Posta Pál nevét olvashatjuk le, a többiek nevét a könyv bevezetőjéből ismerhetjük meg ( Ferenc, a lemez multimédia anyagának szerkesztője, Kovács Roland programozó, Nagy Balázs, grafikus).
Mit várhatunk egy olyan lemeztől, amely kifejezetten a könyvtárosok számára érdekes témákat dolgoz fel, a formai megoldásokra figyeljünk-e elsősorban, amelyek illusztrálhatják a könyvben olvasható megállapításokat azzal kapcsolatban, mit várhatunk egy multimédia anyagtól, vagy arra, menynyire érvényes, pontos, naprakész a közvetített tartalom, amivel a használók, könyvtárosok és mások találkozhatnak. Úgy, gondoljuk, mindegyik szempont érvényesülése fontos lehet.
Egyéb előzetes információk híján a Windowsból indulva bátran rákattintunk a BIBLIOMM.EXE fájlra, s nem is csalódunk, elindul a program. (Másokkal beszélve kiderül, hogy ez nem mindig ilyen egyértelmű, de mivel több gépen is sikerült, nem írunk tesztelési környezetet, s nem tudunk általánosítani, milyen gépen működik, milyenen nem.)Indításkor a Gutenberg-albumba című Vörösmar- ty-vers részletét hallhatjuk Bessenyei Ferenc előadásában (itt ezt csak kitalálni tudjuk, a kilépéskor, a vers másik részleténél mindezt ki is írják). Amikor ez véget ér, beugrik a lemez főmenüje.Külön részben látható a könyvanyag: Multimédia a könyvtárban, s külön, egymás után felsorolva sze

repel a másik hat téma: Szép magyar könyvtárak, Képek az írás történetéből, A magyar nemzeti bibliográfia története, A magyar könyv története, Hogyan lett a könyv közkincs, A papír története (A könyvnek volt igaza a lemezborítóval szemben.) Mivel a könyv anyagát már ismerjük, először a többi részt nézzük meg sorban.
Szép magyar könyvtárak

17 települést látunk kiemelve Magyarország térképén, Budapest kivételével mindegyik mögött egy- egy könyvtár bemutatását találhatjuk. Ezek a kö- vetkezőek: Sopron, az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára; Sárvár, a Sylvester János Városi Könyvtár; Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár; Zirc, Reguly Antal Műemlékkönyvtár; Keszthely, Helikon Könyvtár; Pécs, a Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára; Bonyhád, Városi Könyvtár; Baja, Ady Endre Városi Könyvtár; Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár; Kecskemét, Katona József Könyvtár; Vác, Katona Lajos Városi Könyvtár; Gyöngyös, Bajza József Műemlékkönyvtár; Eger, Főszékesegyházmegyei Könyvtár; Debrecen, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára; Szeged, Somogyi Könyvtár; Sárospatak (nem működik)Minden bemutatáshoz egy vagy két kép tartozik (a könyvtárról külső vagy belső képet adva), az aláfestő zene után meghallgathatjuk a könyvtár bemutatását, aztán eltűnik a kép, visszaugrunk a térképre. Budapest esetében újabb térképet kapunk, amelyen 7 intézmény nevének rövidítése szerepel, ezek közül egy furcsa (az Országgyűlési Könyvtár ORSZGYK formában), három pedig bizonyos fokig téves (MTA KK, OMKDK, BMEKK), ezeket csak részben korrigálják a bemutatásnál, az OM1KK a feliraton Országos Műszaki Információs Központ, csak kimondva lesz és Könyvtár is, a BME KTK itt is a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára ma
288 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2



rád. A legtöbb képet (5 egy képernyőn) az OSZK- ról kapjuk, s messze a leghosszabb szöveg is erről az intézményről szól.Nem derül ki, hogy a képeket kik készítették, kik mondják el a szöveget (egy férfi, két nő).
Képek az írás történetéből

29 kis kép közül mi választhatunk. Valamelyikre rákattintva láthatjuk a hozzátartozó képet, s hozzá magyarázó szöveget hallgathatunk meg.Szabadon lehet választani, hogy melyiket akarjuk megnézni, de ajánlatos sorban haladni. A kis képek alapján nem mindig lehet előre kitalálni, miről is van szó. Szerencsés a megoldás abból a szempontból, hogy ugyanazt többször egymás után is megnézhetjük, ha nem volt elegendő az idő első alkalommal, visszatérhetünk ahhoz, amit megkedveltünk.
A magyar nemzeti bibliográfia tör
ténete

Érthetetlen, hogy, hogy ebben a formában miért került a lemezre.Az itt található szöveg Kertész Gyula: Könyvtári tá
jékoztatás I. Általános tájékoztatás jegyzetére emlékeztetett, s ellenőrizve kiderült, hogy valóban az lehetett az alapja. Annak ellenére, hogy sokszor szó szerint megegyezik a szöveg, vannak azonban lényeges különbségek.A jegyzetben rendezett, tagolt szöveget találhatunk, még a több mint húsz évvel ezelőtti, a jegyzeteknél szokásosan alkalmazott nyomdatechnika is lehetővé tett aláhúzásokat, a betűméret változtatását, pontokba foglalva az egyes részek (itt bibliográfiák) elválasztását.Amit a lemezen kapunk, az a jegyzetből a ma
gyar nemzeti bibliográfia kezdetei és a Az R M K  és

az RM N Y  fejezeteknek felel meg, tehát témája szőkébb annál, mint amit címként egyből kétszer is olvashatunk.Elmarad a jegyzet bevezetője, ugyanazzal a betűtípussal egyből Czvittinger Dávid munkájával kezdi, címét betűkihagyással (Literatae helyett Literate szerepel) közölve. A cím után az első mondatból elmaradnak az eredetiben használatos írásjelek (zárójel, kötőjel), csak a vesszők és a pont maradnak meg pontosan. A későbbiekben sokszor a vesszők is elmaradnak a szövegből, ami erősen zavaró. (A Czvittingerről szóló részben pl. a mint, ezért és mi
vel elé nem kerül vessző.)
Horányi Eleknél a cím fordításában tartománybelieknek helyett tudománybelieknek szerepel, Sándor 
István beleolvad Wallaszky Pa'/ba.A legnagyobb teret Szabó Károly munkája kapja, hosszú rész (majdnem) szó szerint került be a jegyzet 198-199. oldaláról. Nem teljesen szó szerint azonban, hiszen már az átvett címben könyvtára helyett könyvár olvasható, az Erdélyi Múzeum Egylet helyett Egyesület, kellett helyett kell, de van kisbetűvel kezdődő mondat is, máskor pedig a pont is elmarad a mondat végéről.
Sztripszky Hiador és Dézsi Lajos kiegészítéseinek lerövidített bemutatásába beleolvad a Régi magyar- 
országi nyomtatványok rész címe. Időben sem Sztripszky, sem az RMNy kezdetei nincsenek elhelyezve. A jegyzethez képest az az újdonság, hogy az annak lezárta után megjelent 2. kötetre is történnek utalások, ehhez azonban nem műidig igazítják a jegyzetből átvett mondatokat. Lezárásul a két kötet közreműködőit sorolják fel.Szerencsére a magyar nemzeti bibliográfia tényleges története itt nem zárul le, csak a lemezen, így azok számára, akiknek ebből a témából vizsgázniuk kell, ne (csak) innen készüljenek rá. Pedig a magyar nemzeti bibliográfia története ideális lenne számítógépes feldolgozásra, jelen formájában azonban inkább az elektronikus dokumentumok ellenzőit erősítheti meg hitükben (bár ebben a formá-
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bán csak az elektronikus dokumentumok legelszántabb hívei vállalkoznak valószínűleg végigolva- sására).
Ebből a részből máshogyan kell visszatérni a főmenübe, mint az előző kettőből, fölötte az állandó menüpontokat láthatjuk, amelyek közül azonban csak a kilépés működik, a többinek jelen esetben nincs funkciója.Ha visszatérünk a főmenübe, és sorban akarunk haladni, akkor A magyar könyv története vár ránk. A Pray kódextől indulva 51 képernyőképen 17 perc alatt rohanhatunk végig a magyar könyv történetén, tehát átlagosan 20 másodperc jut egy képre (amelyen esetenként több címlapfotó is látható). Itt hiába szeretnénk valamelyik kedvencünket újra megnézni, pontosabban megtehetjük, csak az összes előzőt is végig kell várnunk, s utána a kiszabott időtartamot fordíthatjuk az adott képre.
Hogyan le tt a könyv közkincs?

Ez a rész nehezebben válik számunkra közkinccsé, mivel rákattintva a Kérem telepítse a böngészőt utasítást kapjuk, s nincs is választási lehetőség, csak az OK-val elfogadni. Némileg szerencse, hogy az csak információ (Information), semmi sem történik a kattintás után.Ha jobban körülnézünk a lemezen, már a menün kívül, akkor felfedezhetjük a Microsoft Internet Ex- plorer Telepítőt, amely Windows 95-öt vagy Windows NT 4.0-át követelne meg, ez furcsa ahhoz képest, hogy a könyv 153. oldalán a lemezzel kapcsolatos egyéb szempontok között azt olvashatjuk, hogy „a potenciális vevőkör főként a könyvtári kö
zösség, átlagos kapacitású gépparkkal, jellemzően 
386DX vagy 486 PC, kétszeres sebességű 
lejátszóval Windows3.1 szoftverrel”Ha már van böngészőnk, ne próbálkozzunk az Internet Explorer telepítésével (tapasztalatok szerint

épp elég gondot okozhatna később), a Netscape valamelyik változata is elég lehet.A KOZKINCS könyvtárban, a KOZKINl.HTM -et elindítva 40 képet láthatunk, illetve a hozzájuk tartozó szöveget olvashatjuk (az ősember barlangfestményeitől Szabó Ervinig), elég hosszú ideig tart, amíg az egészet be tudjuk tölteni.Ha ez sikerült, akkor tetszőleges időt tölthetünk el az anyaggal. Egy-egy fekete fehér kép az egész képernyőt kitölti, így a fölötte levő szöveget azelőtt kell olvasnunk, mielőtt a teljes képet láthatnánk. Néhol a képekhez közvetlenül tartozó szöveg mellett definíciókat találhatunk (kódex, iniciálé, miniatúra, Corvina, Gutenberg, láncos könyv, Heltai Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklósj.A képek szövegének megfogalmazásmódjából azt lehet sejteni, hogy egy régebbi diafilm anyaga szerepelhet itt, de a kiadás idejét, az alkotók nevét nem ismerhetjük meg, ahogyan az említett definíciók esetleges forrását sem. Kisebb elírások mellett elsősorban a vesszők elég gyakori hiánya zavarhatja még a használat élvezetét.
Ha sorban haladunk a menüben, akkor még A pa
pír történetét választhatjuk, itt kevesebb mint 10 perc alatt 29 képet láthatunk, újra 20 másodperc az átlag, s hasonló módon nem állhatunk meg egyik képnél sem. (Ha a könyv multimédia definícióját tekintjük, ezek a hangosított képsorozatok nem is tekinthetőek igazán multimédiának, mivel a korlátozott ideig látható képeket nem tekinthetjük idő- függetlennek.)
Próbálkozhatunk persze másfajta használati móddal is. Ha böngészőt használunk, akkor az eddig látott anyagokhoz is hozzáférhetünk más formában. Például A magyar nemzeti bibliográfia története MNB.DOC-ként sokkal szebb formában is megjeleníthető, mint ahogyan azt a menüből kapjuk meg. Olyan részeket is korlátlan időre megkaphatunk (BMP és GIF kiterjesztésű képeket), amelyeket előzőleg csak korlátozott ideig láthattunk. Ekkor azon-
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bán már teljesen szétválik egymástól a kép és a hang, ilyenkor hiányzik legjobban a képaláírás ahhoz, hogy megtudjuk, mit is láthatunk. A PAPÍR (A papír története) és a MAKOTO (A magyar könyv története) könyvtárban található képekre vonatkozik ez elsősorban (a KEIRTO (Képek az írás történetéből) és a SZEMAKO (Szép magyar könyvtárak) azért kevésbé érdekes, mivel ennek anyagából addig is válogathattunk, mi határozhattuk meg a sorrendet).Időközben az INFO.TXT fájlban A lemez működésé
vel kapcsolatos hasznos tudnivalókéit, találhatunk, ezek egy része az alapprogram indítására, a többi a munkafüzet (munkafu.zet) tartalmával kapcsolatos információkra vonatkozik. (Itt részben olyan anyagokat is találhatunk kipróbálásra, amelyekkel idáig nem találkozhattunk, másik HTML dokumentumot, hangmintákat, videót is.) A szabadon felhasználható anyagok valóban megkönnyíthetik a könyvtároshallgatók dolgát, egyszerűbb lehet valamit innen átvenniük, mint nyomtatott dokumentumról beszkennelni (volt is már ilyen példa), mégis újra ki kell fejeznünk sajnálkozásunkat amiatt, hogy az eredeti forrásokról nem szerezhetünk tudomást.Utoljára hagytuk azt a részt, amivel nyomtatott formában már találkozhattunk, a tankönyv szövegét. A könyv bevezetése szerint: „A tankönyv teljes szö
vege megtalálható a CD-ROM mellékleten, mégpedig 
hipertext formátumban (hogy ez micsoda, arra is 
választ kap az olvasó, ha föllapozza a vonatkozó ré
szeket) . ” (12. p.)A nyitó képernyőről a tartalomjegyzékre ugorhatunk, s onnan választhatjuk ki a minket érdeklő fejezetet. Ez nem könnyű feladat, mert egyben található az egész, sorban egymás után, még olyan tagolás sincs, mint a könyvben, a hierarchia egyáltalán nem érzékelhető.A szövegben való navigáláshoz a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: sorban lépegethetünk a fejezetek között (előre és hátra, illetve az ad

dig megtett utat is áttekinthetjük, időnként váratlanul visszajutunk a tartalomjegyzékbe).A könyv előszavában az alábbbiakat olvashatjuk: 
„Ha a tisztelt Olvasó átlapozza a tankönyvet, joggal 
teheti fö l a kérdést: Miért nincsenek képek egy multi
médiáról szóló k ö n y v b e n ?Ennek két oka van: egy
részt -  ahogy föntebb említettük -  a tankönyv teljes 
szövege megtalálható a melléklet CD-ROM-on, 
amelynek akár azt a címet is adhattuk volna: ” a 
multimédia a könyvtári gyakorlatban”. Másrészt így 
lényegesen olcsóbb a könyv előállítása, és ez sem el
hanyagolható szempont. " (12. p.)Láthattuk már, hogy az egyéb részekben milyen formában találhatunk képeket, az viszont meglepő, hogy a tankönyv szövegéből még a könyvben szereplő ábrák is kimaradnak, a Hogyan változott meg 
a felhasználói felület? című fejezetben csak az 5. ábra felirata szerepel.Nem sikerült szépen az eredetiben keretes szövegek megjelenítése, s egyes felsorolások esetében az első néhány betű le is maradt.A könyv lapalji jegyzetei helyett itt csak hivatkozási számokat kapunk, ezeket azonban elég nehéz ellenőrizni, mivel nem lehet egy kattintással eljutni a hivatkozási számtól a hivatkozásig.Ezzel ellentétesen alakul a könyv végén található 
Multimédia kisszótár sorsa. Az ebben található fogalmak a szövegben kiemelve szerepelnek, s rájuk kattintva egyből megkaphatjuk a megfelelő definíciót. Ez a mód alkalmas lehet bizonyos fogalmak besulykolására, attól függően persze, hogy a felhasználó mennyire vevő erre. A gondot az jelenti, hogy szerepelnek utalások, amelyeket a nyomtatott változatban könnyebb követni (pl. BMP lásd bittérkép, CD-ROM-olvasó lásd CD-ROM-lejátszó, fiié lásd fájl, MB lásd megabájt), s ugyanígy egyes szócikkek végén is vannak lásd még utalások (pl. ISO 9660. Lásd még High Sierra, optikai lemez. Lásd még CD-ROM, CD-R, CD-MO), ezek kikeresése azonban nehézkes, közvetlen ugrási lehetőség nincs.
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A szövegen belül is történnek utalások például arra, hogy adott témáról melyik fejezetben lehet majd részletesebben olvasni, de itt is nekünk kell megkeresnünk a fejezetet. A gondot mindezekben az esetekben az jelenti, hogy valójában nincs szó hiper- textről abban az értelemben, ahogyan azt a Hiper
text, hipermédia c. fejezetben (42-46. p.) vagy a Multimédia kisszótár hipertext szócikkében olvashatjuk, hiányoznak az ugrópontok, a nemlineáris kapcsolatok jelölése.A nyomtatott változathoz képest pluszt jelent az, hogy a megfelelő' ikonra kattintva a fejezetcímeket betűrendben felsorolva is megtalálhatjuk, innen is választhatunk (az elején nagy számban az a és az névelővel kezdődő címek közül), valódi tartalmi visszakeresés lehetőségét azonban az biztosítja, hogy a szöveg minden egyes szavára lehet keresni. Valójában ez az egyetlen olyan lehetőség, amelyben a gépi változat jobb, mint a nyomtatott könyv, annak ellenére, hogy miután a keresés eredményeként megkapott fejezetcímek valamelyikét kiválasztjuk, mindig az elejétől kezdve kapjuk meg az adott fejezet szövegét, függetlenül attól, hogy azon belül hol is található a keresett szó. Kiválasztott részeken könyvjelzőt helyezhetünk még el. Ezt azon

ban nem nagyon érdemes megtenni A magyar CD- 
ROM-ok diszkográfiája esetében, mivel ennek csak a legeleje jelenik meg (az Angol-magyar, magyarangol jogi értelmező szótár az utolsó, pedig mások megállapítása szerint rajta van az egész a lemezen). Ezt még legutolsóként a Jegyzetek követik a tartalomjegyzék listáján, itt együtt kapjuk meg mindazt, ami, mint arra már utaltunk, a könyvben lapalji jegyzetekként szétszórva szerepel.
A lemez és a könyv csak együtt kapható, de feltehető, hogy a könyvet fogják nagyobb mértékben használni (ez feltehetőleg akkor is így lenne, ha a könyv nem sikerült volna jobban, mint a lemezmelléklet). Már az ára miatt (a képek hiánya nem a vásárlók számára tette olcsóvá) sem valószínű, hogy úgy lehetne tankönyvként használni, hogy minden érintett beszerezné a maga számára, de mivel a megcélzott csoport, a gyakorló könyvtárosok számára valószínűleg hozzáférhető, valóban érdemes lehet elolvasniuk a könyvet, amely formálhatja szemléletüket, amelyből gyarapíthatják ismereteiket, s remélhetőleg ahhoz is kedvet csinál számukra, hogy más, újabb forrásokból is tájékozódjanak az itt tárgyalt témákról.
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Érdemes lenne egyszer megírni a hazai helyismereti-helytörténeti bibliográfiai tevékenység történetét. Ebben az összegzésben bizonyára tetemes részt, netán külön fejezetet foglalna el Takács Miklós, tágabban az általa létrehozott és irányított szombathelyi bibliográfiai műhely munkássága. Talán vannak még, akik emlékeznek rá, hogy annak idején, éppen harminc évvel ezelőtt Takács Miklós írta az első érdemi, a részletekre is kitérő módszertani tájékoztatót a helyismereti gyűjtemények kezeléséről és a helyismereti bibliográfiai munkáról.1 Elsősorban saját tapasztalatait rögzítette, és már akkor kiemelte azt az alapelvet, amelyet a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban a gyakorlatban meg is valósított, nevezetesen az állományépítés és a helyismereti feltárás szerves egységét. Sűrűn forgatott füzete számos fiatal könyvtáros számára hosszú ideig útmutatóul szolgált. Sok-sok általánosítható, máshol is hasznosítható módszertani elgondolás, megoldás található az általa, illetve a munkatársai által összeállított, szerkesztett bibliográfiai kiadványokban, egyebek között a több mint három évtizede indított Vas megye irodalma c. kurrens sorozatban is.A szombathélyi műhely legújabb terméke, Takács Miklós legújabb alkotása méltó folytatása, kiteljesítése, mintegy szintézise az eddigi eredményeknek. Maga a terjedelmes kötet és benne a szerkesztő tanulmányszintű, gondolat- gazdag, töprengő bevezetője jelentékeny hozzájárulás a magyarországi helyismereti tevékenység, közelebbről a bibliográfiai irodalom fejlődéséhez. A kiváló összeállítás nemcsak méreteinél -  8089 számozott tételt tartalmaz - ,  ha
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nem tartalmi értékeinél fogva is kiérdemli különös figyelmünket; szinte kockázat nélkül megjósolható, hogy jó ideig mérce lesz a műfajában. Noha a szerkesztő7 hangsúlyozza, hogy a bibliográfia „ nem szigorúan és nem kizáróla- 
gosan tudományos jellegű’ , a mentegetőzés felesleges: a könyv igenis jelentős tudományos teljesítmény, megkerülhetetlen eszköz a város történetének tanulmányozásakor. Éppen ezért méltányos, ha megemlítjük az anyaggyűjtésben közreműködő könyvtárosok nevét is: Horváthné Kupi Ildikó, Nagy 
Éva, Pethő Gyula, Zsámpámé Szalay Mária.Nagyon rokonszenves -  ha úgy tetszik: példaadó -  a kiadás közvetlen indítéka. Mind Wagner András polgármester előszavából, mind a szerkesztő bevezetéséből kiolvasható, hogy a szombathelyiek a bibliográfia közzétételét azért szorgalmazták, mert tervezik egy nagy, átfogó igényű várostörténeti összefoglalás megírását. A címjegyzék voltaképpen ennek egyik előmunkálata, „hiszen a megíratandó monográfia egyik fontos pillére a feltárt és rendsze
rezett irodalom.’0 Vagyis a bibliográfia olyan stádiumban készült el, került a nyilvánosság elé, amikor még valóban segíthetnek vele a kutatóknak, a leendő szerzőknek. Tehát a nálunk elég gyakran követett, bár helytelen sorrendtől -  előbb a monográfia, aztán a bibliográfia -  előnyösen tértek el. Természetesen a kiadók számoltak a munka egyéb funkcióival is: az iskolai oktatónevelő folyamat előmozdítása, az idegenforgalmi igények és a lakossági érdeklődés kielégítése, a lokálpatrióta érzés elmélyítése stb. Döntően azonban kutatási segédletnek szánták. Ez figyelhető meg a lektorok kiválasztásában is, ahol szintén a lehető leghelyesebben jártak el: egy neves történészt, Bácskai 
Verái és a közismert bibliográfust, Csömör Tibori kérték fel a lektori teendők ellátására.Az összeállítás részletesebb ismertetésére, értékelésére többféle szempont kínálkozik; például összevethetnénk a mintának tekintett Budapest történeti bibliográfiával vagy Kertész Gyula egykori, ám ma is időszerű, a falu- és városbibliográfiák készítéséről szóló metodikai eszmefuttatásának4 elvárásaival, esetleg a bevezető gondolatmenetét követve mutathatnánk be a kötet tartalmát s az alkalmazott módszereket. Mindazonáltal indokolt lehet az általam választott megközelítés is, amely a felújított országos helyismereti konferenciákon elhangzottakból kiindulva a könyvtárosokat manapság leginkább foglalkoztató kérdésekre, pontosabban azok egy részére keresi a választ a szombathelyi kiadványban.Mostanában ismét fel-felbukkan a „helyismeret” és a „helytörténet” kategóriájának valamiféle szembeállítása. Bár Takács Miklós és munkatársai közvetlenül nem foglalnak állást e kérdésben -  a bibliográfia címében sincs jelző - ,  az összeállítás egésze, tematikai komplexitása azt bizonyítja, hogy a különbségeket előtérbe helyező fogalmi értelmezés a könyvtári, bibliográfiai gyakorlatban mesterkélt, mert nincs igazán objektív tartalma. (Közbevetőleg

294 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.



azért megjegyzendő: a megkülönböztetés akkor jogosult, ha a helytörténetet tudományos diszciplínaként, a történettudomány egyik vizsgálódási irányaként szemléljük.) A szombathelyi kiadvány is meggyőzően érzékelteti, hogy a lokális információk sorsa szintén magában hordozza a társadalmi mozgás lényegéből fakadó paradoxont: a mindenkori jelent, annak viszonyait ábrázoló, ismertető stb. dokumentumok, információk a közzététel (másként: a megtörténés, a keletkezés) pillanatában máris a múlt részévé, a múltról szóló dokumentummá, ismeretté válnak; a történetírás terminológiájával élve: helytörténeti forrás lesz belőlük. Mindebből következően másfajta kifejezéspár használata látszik itt helyénvalónak: a szinkron és a dia- kron közlemények, információk elválasztása, egymás mellé (és nem szembe!) állítása. A szombat- helyi könyvtárosok egyaránt feltárták -  időhatártól függetlenül -  az egyidejű vagy a közel egyidejű történésekről, állapotokról tájékoztató szinkron és az eseményekre, a múltbeli viszonyokra utólag, olykor jókora idő (netán több száz, ezer év távlatából) visszatekintő diakron közleményeket. Vagyis -  megint csak a történettudományi kategóriákat alkalmazva -  a történeti irodalom termékei (a feldolgozások, a forráspublikációk, sőt az elérhető kéziratos tanulmányok többsége) mellett számbavették az ún. forrásdokumentumokat (az egykorú jelentéseket, az iskolai értesítőket, a statisztikai és egyéb adattárakat, a hírlapcikkeket stb.). Különösen nagyra becsülendő az országos és a helyi napi- és hetilapok lokális jellegű írásainak regisztrálása; ezeknek ugyanis az újkori történet kutatásában kimagaslóan fontos szerepük van. Miután az újságcikk a levéltári irattal egyenértékű forrás, a hírlapi közleményeket is felsoroló bibliográfia az olyan levéltári segédlethez hasonlít, amely az egyes iratokig lemenően tájékoztatja a használót. A szombathelyiek által átnézett periodikumokról a kötet végén található lista nyújt felvilágosítást; ha jól számoltam, kereken háromszázhúsz cím olvasható itt. Talán

[K<a)MW8glmíf
mások is úgy vélik: jó lett volna, ha a lapok címe mellett feltüntetik az évkört is, amikor azok megjelentek.Takács Miklós és munkatársai mérlegelték a „teljesség vagy válogatás” dilemmáját is. Álláspontjuk kialakítását minden bizonnyal megkönnyítette, hogy a megyei könyvtárban évtizedek óta körültekintő', teljességre törekvő helyismereti gyarapító és feltáró munka folyik, az országszerte példaként emlegetett bibliográfiai kartotékban a város más köz- gyűjteményeiben és a fővárosi könyvtárakban fellelhető dokumentumokat is regisztrálták, mégpedig a cédulák túlnyomó többségében autopszia alapján. Erre a széles és szilárd bázisra támaszkodik a lokális bibliográfiák felépítménye, csúcsán a most megjelent összeállítással. Miként a bevezetésből is kiderül, Szombathelyről kb. huszonötezer tétel állt rendelkezésükre az anyaggyűjtés lezárásának időpontjában, 1996 legvégén. Ebből a roppant mennyiségből terjedelmi és tartalmi okokból szükségszerűen válogatni kellett, amit bátran megtehettek, mert a közölt nyolcezer bibliográfiai tétel mögött ott van a teljes címanyagot felölelő, immár számítógépes nyilvántartás. Vagyis a korábbi erőfeszítések jóvoltából sikerült érvényesíteniük egy sokat hangoztatott, de igencsak ritkán követett szerkesztési alapelvet: a megközelítően, relatíve teljes feltárás volt az alap, és ebből született meg a szó legnemesebb értelmében vett, valóban válogatott bibliográfia. A kihagyott leírások csaknem mindegyike hírlapi közleményről készült; Takács Miklós becslése szerint e hatalmas csoportnak alig egynegyede maradt meg a végleges változatban. Az egyes fejezeteket lapozgatva úgy tűnik, hogy főként a sűrűn isméüődő, ún. tömeges jelenségekről, eseményekről szóló cikkekkel -  pl. a bűnügyi és a sport- tudósításokkal -  bántak kemény kézzel.A szelekció szempontjairól egyébként a bevezetés beható, részletes ismertetést ad; mindennek ismétlése e helyen nem szükséges. Csak néhány, általánosnak mondható módszertani problémát villan
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tanék fel, illetve azok megoldását vázolom. A bibliográfia gyűjtőkörének kronológiai és földrajzi határait a lehető legtágabban húzták meg: a város teljes története (a régmúlttól napjainkig) és a mai település egész területe (tehát a hajdan hozzácsatolt községek mindegyike) bennefoglaltatik. A címjegyzékbe csak a helyi tartalommal bíró dokumentumokat vették fel, ideértve a helyi személyekre vagy más személyek helyi kötődésére vonatkozó válogatott irodalmat is. Ennélfogva következetesen kizárták azokat az ún. helyi kiadványokat és az ún. helyi szerzők azon alkotásait, amelyek lokális információkat nem közöltek. Már utaltam rá, hogy a nyomtatott műveken kívül a kéziratos feldolgozások (disszertációk, szakdolgozatok, pályamunkák stb.) nagyobbik hányada is helyet kapott az összeállításban, és mivel ezek nagyon gyakran hézagpótló információkat tartalmaznak, a bibliográfiában való szerepeltetésük sokban segítheti a bevezetésben megfogalmazott célok (kutatás, oktatás, ismeret- terjesztés stb. szolgálata) elérését.Minden város- és községbibliográfia szerkesztésénél felvetődik az a nehezen megoldható kérdés, hogy mi legyen az ún. országos és a megyei kiadványokban rejtőző, szétszórt lokális, azaz a településre vonatkozó információkkal. Takács Miklósék úgy döntöttek, hogy az egész országról szóló összefoglaló művek egy -  feltehetően nagyobbik -  részét mellőzik: általános lexikonok, adattárak, földrajzi, zoológiái, közlekedéstörténeti stb. szintézisek, okmánytárak, országos statisztikai összeírások, népszámlálási kötetek stb. Egy másik hányadukat viszont bevették: főleg a régebbi, XVIII-XIX. századi, ún. honismertető munkákkal Mátyás, Vályi 
András stb.) tettek kivételt, de olyan könyvekkel is, mint pl. Borovszky Samu: A honfoglalás története (Bp., 1894), Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és czéhek 
története Magyarországon (Bp., 1913) vagy Csánki 
Dezső történeti földrajza a Hunyadiak koráról. Erősen szelektáltak az ún. megyei kiadványok között is. A kiválasztott országos és megyei műveknél

igyekeztek pontosan kimutatni a helyi vonatkozásokat és a leírásokban jelölni a szóban forgó oldalszámokat.A bibliográfiai tételek a hagyományos módon, a régi szabvány szellemében készültek. Azért itt is vannak olyan metodikai megfontolások, amelyekre célszerű kitérni. Mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy csak az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat közlik, vagyis -  a szerkesztő szavaival -  a lehető legegyszerűbb leírást alkalmazták. Ennek ellenére a használó számára igen fontos kiegészítések is találhatók a tételekben: pl. a névjelek, álnevek feloldása, anonim művek szerzőinek megnevezése; utalás a képek jelenlétére; a poligráf művek analitikus feltárása; a jelesebb könyveknél az ismertetések jelzése; az annotációkban szükség esetén a tartalom pontosabb meghatározása vagy lés a nevek felsorolása. Talán nem terhelte volna túlságosan a terjedelmet, ha az újságközlemények lelőhelyadatai között a sorszám helyett (vagy mellett) az információs értékkel bíró dátumot is megadják. A hellyel való takarékosság okán a sorozatokat, vitákat egy tételbe tömörítették, akárcsak az iskolai értesítők, évkönyvek füzeteit, darabjait, gyakran hivatkoznak a hasonló vagy azonos tartalmú, de más lapokban napvilágot látott írásokra; nemigen szorul bővebb magyarázatra, hogy mindez minőségi előnyökkel is járt.Egy tematikailag átfogó és ilyen méretű összeállításnál kézenfekvő, hogy a címanyag elrendezése elsődlegesen témarendi. A Budapest történeti bibliográfia felosztását alapul véve a szerkesztő négy nagyobb részt alakított ki: a város leírása és története, gazdaság, társadalom, kultúra. Ezeken belül fejezetek, alfejezetek, majd csoportok különülnek el, azaz a tematikai tagolás elég mély, igazán nagy, áttekinthetetlen egységek nincsenek. A tartalom- jegyzék az alfejezetekkel bezárólag tükrözi a szerkezeti tagolódást, ezáltal a visszakeresés lényegesen egyszerűsödik. Az eligazodásban segítenek a csoportos keresztutalók, továbbá a tárgymutató is. A
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másodlagos rendező elv a fejezetek, alfejezetek és csoportok többségén belül az időrend, közelebbről a dokumentumok megjelenési (kéziratoknál: keletkezési) ideje. Szellemes e megoldás indoklása: 
„Ahogy a természetben, úgy a város életében is az 
időrend kérlelhetetlen sorrendje mutatja, hogy vala
mi megszületik (laktanya épül egyesület alakul 
karnevál szerveződik, új folyóirat indul stb.j, élni 
kezd, működik, növekszik, majd m egszűnik../0 Mivel a bibliográfia anyagának számottevő hányada szinkron közlemény, a kronológiai felsorolás igen szerencsés, mert így a tételek csoportosítása az élet természetes rendjét követi. Ezek után némileg meglepő, hogy bizonyos egységeknél ennek helyére a szerzők (vagy a címek) betűrendje került. Holott a természeti viszonyokról szóló vagy a város általános leírását nyújtó dokumentumok keletkezési idejének egymásutánja is hasznos ismereteket közöl: az érdeklődés, a kutatás alakulásáról, változásairól ad hírt.A város- és községbibliográfiák tematikai bontása mindig nehéz és kockázatos feladat, hiszen nincs olyan rendszer, amely általánosan alkalmazható lenne. Ezt igazolta az a felmérés is, amelyet két évvel ezelőtt végeztem negyvennyolc településtörténeti bibliográfiáról.6 A szombathelyi címjegyzékben szintén feltűnnek olyan ellentmondások, amelyeket egy másik szerkesztő egészen bizonyosan másként oldott volna fel: pl. a nevezetes középületek, köztük a templomok és a szobrok kiemelése az általános részbe, azaz elválasztása az építészeti vagy képzőművészeti fejezettől; vagy a járványoknak a természeti katasztrófák közötti szerepeltetése, azaz elkülönítése az egészségügytől; vagy a sportélet beosztása a kultúra alá. Persze az is biztos, hogy egy harmadik bibliográfus megint másféle kiutat keresett volna. Ugyanez a helyzet az egyes tételek besorolása körüli dilemmákkal, bizonytalanságokkal.A bibliográfia törzsanyagához két index társul. A névmutatóban együtt láthatók -  de tipográfiailag megkülönböztetve -  a szerzői és az ún. tárgyi

személynevek. Módszertani szempontból kétségkívül izgalmasabb a tárgy- és intézményi mutató. Ennek mélyreható elemzése mindenkinek ajánlható, aki helyismereti, közelebbről településbibliográfiát készít, szerkeszt. Most csak egy-két megjegyzést bocsátanék előre: az egyik fő törekvés az intézményi (vagy a szabvány definíciójával: a testületi) nevek egységesítése; utalnak a műfajokra, a lapok és a műalkotások címére; a tárgyszóalkotásnál mellőzték a hierarchiát (azaz nincsenek alá-és fölérende- lések), ami lehetővé teszi, hogy a kevésbé jártas olvasók is könnyen használhassák.Miután bibliográfiák esetében nagyon ritkán nyűik ilyesmire alkalom, okvedenül szólni kell a kötet vonzó, igen szép nyomdai kiviteléről. A tervező, 
Sellyéi Tamás Ottó ráérzett a műfaj lényegére: az elegáns szedéstükör, a finoman ívelt betűk, a mértéktartó címkiemelések, a tételszámok külön sorba állítása, a stflusos, régi nyomtatványok oldalait idéző kötéstábla, a fényképes illusztrációk és azok gondos elhelyezése nemcsak áttekinthetővé, köny- nyen kezelhetővé teszik az összeállítást, hanem általuk esztétikai élményhez is jutunk.Befejezésül nemigen mondható más, mint ami a kötetről megjelent többi ismertetésben olvasható és olvasható lesz: a magyarországi helyismereti bibliográfiai irodalom egyik kiemelkedő alkotását vehettük kézbe. Gazdag a metodikai hozadéka, rengeteg tanulsággal szolgál a jövőre nézve. Remélhetőleg mindazok, akik ezután fognak hozzá hasonló helyismereti bibliográfiák összeállításához, alaposan tanulmányozzák majd, és ha egyik-másik megoldásával esetleg nem is tudnak azonosulni, mindenképpen mérlegelik az ebben kínált alternatívát. A belső tartalmában példaértékű és külső megjelenítésében is reprezentatív bibliográfiának a hely- ismereti tevékenységen túlmutató jelentősége is van. Talán nem neheztel meg Tóth Gyula, ha kissé rendhagyó módon -  hiszen a recenzensek nemigen szokták egymást idézni -  kölcsönveszem az egyik, találó gondolatát. A könyv bemutatóján mondotta:
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A tudomány térképe kisenciklopédia a 
tudomány egészéről /  fószerk Schranz 
András , Iszerk. Szene Bélái -  (Bp.l : Ke- 
raban, 1995. -  199 p ül. ,2 5  cm

„a kötethez hasonló vállalkozások adják a könyvtárak létalapját és funkcióját a 
jövő információs társadalmában. ”7 Kevésbé tömören: a szombathelyi megyei könyvtár példát mutat, kínál arra, hogy a formálódó újfajta, a számítógépre és a hálózati összeköttetésekre alapozott könyvtári ellátó rendszerben milyen irányban is lehet keresni egy-egy önkormányzati vagy megyei könyvtár helyét, sajátos arculatát. A helyismereti feltáró, bibliográfiai tevékenység mindenképpen olyan feladat -  immár a legmagasabb szintű jogszabály, a törvény által kötelezően is előírva amelyet a könyvtár helyett aligha végez, végezhet el más. A szombathelyi kiadvány -  és őszintén hisszük: sok más korábbi és ezután megszülető társa -  hozzájárul a könyvtár, a könyvtárak társadalmi tekintélyének növeléséhez, kulturális rangjának emeléséhez is.

Bényei Miklós

Jegyzetek

1. Útmutató a helyismereti gyűjtemények kezeléséhez és a helyismereti bibliográfiai 
munkához / Takács Miklós. -  Budapest, 1968. -  68 p.

2. Bevezetés / [Takács Miklós). In: Szom bath ely bibliográfiája. -  Szombathely, 1997. -  10. p.
3. Előszó / Wagner András. In: Szom bath ely bibliográfiája. -  Szombathely, 1997. -  5. p.
4. A falu- és városbibliográfiák szerkesztésének módszertani kérdései / Kertész Gyula. In: 

K ön yvtá ros , 1983.9. sz. 522-526. p., 10. sz. 576-579. p.
5. Bevezetés / [Takács Miklós). In: Szom bath ely bibliográfiája. -  Szombathely, 1997. -  12. p.
6. A településtörténeti bibliográfiák készítésének dilemmái / Bényei Miklós. In: Helyism ereti 

könyvtárosok III. országos tanácskozása. Tata, 1996. július 17-19. -  Szentendre: MKE Hely- 
ismereti Könyvtárosok Szervezete, 1997. -  48-49. p.

7. Új városbibliográfia Szombathelyen / Tóth Gyula. In: Könytári Levelező/lap, 1998.3. sz. 21. p.

A tudomány „térképe”

Amikor én Vernét faltam, még Verne Gyulának hívták, és „Keraban, a vas- fejűdről is csak később derült ki, hogy tulajdonképpen a makacs, vagy konok Kerabanról van szó. Nem tudom, hogy a Keraban kiadónak van-e köze Jules Verne hőséhez, de kívánom, legyen nevéhez méltóan vasfejű abban, hogy olyan könyveket ad ki, mint az „A tudomány térképe” című kötete kézbe véve látszik. Ezt a könyvet ugyanis kézbe lehet venni, akár többször is, és még mindig nem esett szét. Ráadásul nem is fűzött, kartonált, paperback (vagy ahogy tetszik), hanem be van kötve, kemény kötéstáblája van, nem lesz
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percek alatt gyűrött-szakadt-rongyos. (Azóta kézbe vettem a Keraban által kiadott vadonatúj pedagógiai lexikont: az sem esett szét!) Belsejét pedig fehér papír alkotja, amire fekete, megfelelő méretű és formájú betűkkel nyomtattak (hibátlanul), olvasható, jól tagolt szöveget. Ára pedig a mai könyvárakhoz képest meglepően megfizethető. Ennyiért egy ilyen jól megcsinált kötetet az ember akkor is szívesen lát saját könyvespolcán is, ha netán valami csacskaság van benne, ám ezúttal merőben másról van szó.Nem lehet semmilyen műnek értékmérője, hogy hány éves az alkotója, mégsem lehet említetlenül hagyni, hogy most egy kilencven éven felüli nyugdíjas professzor az, akinek a meglehetősen egyedülálló kötet megszületését köszönhetjük. Dr. Sátram  
András volt ugyanis az, aki az UNESCO terminológia szerinti tudományág-felsorolásban meglátta a lehetőséget, megtalálta azt a vázat, amire fel lehet fűzni egy kisenciklopédiát, a tudománynak szerintem inkább atlaszát, mint térképét, ám a címadás legyen a főszerkesztő szíve joga. Minden legalább középfokú végzettségű embernek van valamelyes fogalma a tudományokról, sokféleségükről, szédítő mélységeikről vagy magasságaikról. Egyik-másikukról még azt is tudja, hogy mivel foglalkozik az adott tudomány. De enciklopédikus elme legyen a talpán, aki (hogy a kiindulásul szolgáló UNESCO- terminológiánál maradjunk) mind a 24 tudomány- főágról tudna mondjuk csak öt nyomtatott oldalnyi olyasmit, amit voltaképpen ülene tudíii, vagy aki csak fel tudná sorolni a 221 tudományágat. Nos, mindazokon, akik nem vagyunk „enciklopédikus elmék a talpunkon” , segít ez a karcsú, mindössze kétszáz oldalas kötet. Megismertet az UNESCO szerinti huszonnégy tudományfőággal -  amely felosztást lehet éppen értetlenül, vagy kétkedve fogadni. Fel lehet tenni ugyanis a kérdést, hogy az antropológia miért ugyanakkora súlyú önálló főág, mint mondjuk a mezőgazdasági tudományok, hogy a pedagógia a maga 15, vagy az etika a maga 10 alágával egyenlő-e a matematikával (152 alág),

vagy a műszaki tudományokkal, ahol 404 alág van? Az UNESCO szakértői bizonyára feltették -  és meg is válaszolták -  ezeket és a hasonló kérdéseket, így alakították ki ezt a bizonyos huszonnégyet, magyar betűrend szerint a következőképpen: antropológia (3), csillagászat és asztrofizika (6), demográfia (7), élettudomány (20), etika (4), filozófia (8), fizika (14), föld- és űrtudományok (12), földrajz (4), jogtudományok (5), kémia (7), közgazdaságtan (12), logika (5), matematika (10), mezőgazdasági tudományok (9), műszaki tudományok (29), művészettudományok (3), nyelvtudomány (5), orvostudomány (14), pedagógia (3), politikatudomány (120), pszichológiai tudományok (14), szociológia (11), történelemtudomány (6). Ez volna tehát a tudomány összessége, ezekről, illetve a zárójelben megadott számú ágaikról ülene tudni valamit ahhoz, hogy ne vesszünk el, hogy tájékozódni tudjunk a „tudomány térképén” . Ezt a tudni ülik mennyiséget tartalmazza, teszi minden érdeklődő számára hozzáférhetővé -  főáganként öt-tíz oldalon -  ez a méreteiben valóban kis enciklopédia. Tartalma nem ismertethető, hiszen az ismertetés ismertetése csak csonkítás, a tartalom meghamisítása, elrontása révén lenne lehetséges. Ezek a tudományismertetők ugyanis szinte a végletekig lerövidített és tömörített módon, mégis olvashatóan és érthetően foglalják össze az adott tudomány érdekkörére, történetére és fejlődésére, ágaira és új kutatási irányaira vonatkozó ismereteket. A szerkesztőt dicséri, hogy sikerült megtalálnia azokat a szakértőket (tudósokat, egyetemi tanárokat), akik nem csak ismerik tudományukat, de képesek és hajlandók is voltak közérthetően, szokatlanul tömören (és a saját szűkebb szakterületük iránti részrehajlás nélkül) le is írni ezt. A tömörségről szó esvén, hadd térjek vissza még egy megjegyzés erejéig a könyv formai jeüem- zőihez és a kiadó dicséretéhez: Katulic László grafikai munkája, az emblematikus tömörségű díszítmények nélkül szegényebb lenne a kötet is, az azt forgató érdeklődő is.
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Resource management in academic li- 
braríes Ed by Dávid Baker London, U- 
brary Association, 1997.

Ennek a könyvnek, A tudomány térképének, nemcsak minden könyvtár, hanem minden család könyvespolcain is ott a helye.
Mohor Jenő

Erőforrások szervezése a felsőok
tatási könyvtári gyakorlatban

A kötet szerkesztőjének neve sok magyar könyvtáros számára ismerősen cseng, hiszen Dávid Baker az East Anglia Egyetemen, Norwichban tartott könyvtári menedzsment-tanfolyamot egy tucatnyi kollégánknak. A tanfolyamok azután idehaza, Kecskeméten és Pécsett folytatódtak, és a résztvevők köre is bővült, változott.A felsőoktatási könyvtárak erőforrás-menedzsmentjével, azaz a források szervezésével foglalkozó könyv érthető módon az e téren Nagy-Britanniában felhalmozódott tapasztalatokra épül. Ennek megfelelően találunk benne fejezeteket a brit felsőoktatás olyan sajátos jelenségeiről is, mint az ún. régi és új egyetemek (az előbbiek tipikus képviselői Oxford, és Cambridge, az utóbbiaké a volt politechnikumok) és a szakfőiskolák (colleges of higher education). Mindazonáltal a szerzők -  ahogy ezt a szerkesztő bevezetőjéből megtudjuk -  igyekeztek minden felsőoktatási könyvtárban, így térségünkben is hasznosítható ismereteket közölni. Tegyük hozzá, hogy az egyedi brit vonások tanulmányozása nyilvánvalóan viszonylag keveseket érdekel, viszont van mit tanulnunk szigetországi kollégáink tapasztalataiból, különös tekintettel arra, hogy a hazai felsőoktatás fejlődése sokban rokonítható a brit felsőoktatáséval. Vitathatatlan, hogy -  ahogy ismét a bevezetőben olvashatjuk -  a felsőoktatási könyvtáraknak világszerte sok rokon vonása van. Az adott intézményben folyó oktatást és kutatást szolgáló központi intézmények, amelyek ezekhez a tevékenységekhez információforrásokat, szolgáltatásokat és helyet biztosítanak. Fenntartásukról valamilyen módon az állam gondoskodik, tehát nem magánintézmények. Betölthetnek regionális vagy országos funkciókat, de elsődlegesen anyaintézményük részét képezik.Sokféle, egymásnak részben ellentmondó cél elérését szolgálják ezek a könyvtárak. Hogy csak egy ilyet említsünk: az oktatást vagy a kutatást kell-e szolgálniuk? Az erőforrások kezelése szempontjából kiemelkedő fontosságú az ingyenesség kérdése, amely sok más könyvtártípushoz hasonlóan itt is fel-
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merül. Bármekkora bevételeket legyen is képes termelni, alapvetően a felsőoktatási intézmény „tartja el” a könyvtárat. Ha pedig az intézmény oktatóit nem látja el megfelelően, vagy azok úgy érzik, hogy nem kapják meg a megfelelő ellátást, nagy nehézségek elé néz a könyvtár vezetője.Az erőforrások szervezésének -  ahogy az lenni szokott -  nincs egyetlen, magától értetődő definíciója, különösen, mert a könyvtárak korábban (és részben ma is) nem kezelték erőforrásaik teljességét. Az erőforrásokat -  Dávid Baker szerint -  nemcsak a felsővezetők menedzselik, még ha övék is a végső felelősség -  hanem szinte minden munkatárs részt vesz ebben a folyamatban.Egészen a közelmúltig -  sőt sok esetben ma is -  az erőforrás-menedzsment a következőket foglalta magában:® költségvetési „alku”;© alkalmi igények benyújtása többletforrásokra;® a meglevő források elosztása a különböző költségvetési rovatok között;© a kiadások figyelése, nyomon követése;© éves jelentések elkészítése;© rendszeres költség-csökkentési intézkedések (általában a központi elvonásokat követően);

© saját bevételek megszerzésére irányuló intézkedések.Sok könyvtárban Nagy-Britanniában és másutt továbbra is ez a norma. A személyzet, a helyiségek, a fűtés, a világítás költségeit központilag finanszírozzák, ezért nem a könyvtárak kontrollálják ezeket. Ezeket a költségeket azonban sok helyütt már a könyvtárak vezetői kezelik.A könyvtárak erőforrás-szervezéssel kapcsolatos tevékenységének vannak akadályai. Ezek részben külső tényezők által meghatározottak, az intézmény kultúrája, gazdasági helyzete, ugyanakkor a vezetők hozzáállása is befolyásolhatja a hatékony erőforrásgazdálkodást. A könyvtárak ráadásul a „nagy pénzköltők” az intézményen belül, és sokan nem látják az oktatás és kutatás, valamint a könyvtári ellátás közötti kapcsolatot, amely sokszor nincs is meg.A felsőoktatás és benne a könyvtárak ügye mindig is politikai dimenziókat tartalmazott, tehát ezen a téren is szükség van a vezetők ügyességére. Ez az a kontextus, amelyben a könyv az alábbi kiemelésre kívánkozó témákban ad hasznos eligazítást: az anyagok, tevékenységek és szolgáltatások árazása, működési költségek, helyiség-gazdálkodás, pályázatok, stratégiák a jövőre.
Koltay Tibor
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86 Deutscher BiDliothekartag in Er- 
langen 1996 Ressourcen Nutzen fűr 
neue Aufgaben /  Hrsg. von SaDine We- 
fers. -  Franlcfurt am Main : Kloster- 
mann, 1997. -  VII, 336 p ; 25 cm. -  
(Zeitscnrift fúr Bipiiothekswesen und 
Bibiiograpnie Sonderftefte ; 66 ). — 
ISBN 3-465-02908-9

Német könyvtárak az információs 
társadalom küszöbén

„Források felhasználása az új feladatokhoz” -  ez a mottója az információs társadalom tartalmi előfeltételeit megteremtő' 86. német könyvtáros konferencia tanulmánykötetének. A „Bibliothekartag”, a német könyvtártudomány és a könyvtári gyakorlat legújabb eredményeiről beszámoló találkozó -  hasonlóan a mi könyvtáros vándorgyűléseinkhez -  minden évben megrendezésre kerül, minden alkalommal más-más városban. 1996-ban az erlangeni Friedrich-Alexander-Universitát mint a tudomány egyik jelentős és nagy múltú fellegvára adott otthont a rendezvénynek.
Gemot Wersig egyik régebbi dolgozatában (Gernot Wersig: Informatisierungund Gesellschaft: Wie bewáltigen wir die neuen Informations- und Kommu- nikationstechnologien. München : Saur, 1983. p. 10-30.) a kommunikációs technika fejlődésének vizsgálatából azt a tendenciát emelte ki, mely szerint a technikai bázis fejlődése a kommunikációs eszközök intelligensebbé, valamint a kommunikáció komfortosabbá válása felé vezet. Mivel a társadalom létrejöttének előfeltétele a kommunikáció, ennek eszközei is csak akkor fejleszthetők tovább, ha a technika újabb társadalmi kohéziót teremt. Ezen új társadalmi kohézió kialakításában van nagy szerepe a könyvtáraknak, mint a társadalom által létrehozott tudományos, illetve esztétikai információk rend- szerezőinek, tárolóinak és szolgáltatóinak, legyenek létező falak között, vagy a virtuális térben.A kialakuló információs társadalom a könyvtárakat olyan kihívások elé állítja, amelyek az eddigi alapfunkciókat alapvetően nem változtatják ugyan meg, de a feladatok ellátásának módjában jelentős változásokat kell, hogy eredményezzenek. Mindezzel párhuzamosan a német könyvtárakat is sújtja az állami támogatás és a személyzet drasztikus csökkentése. Felmerül a kérdés, hogy egyre kevesebb pénzből, egyre csökkenő humán erőforrás birtokában képesek-e a könyvtárak a kor változásaival lépést tartani, vagy egyáltalán életben maradni? Sabine Wefers, a kötet szerkesztője optimista; éppen ez a krízishelyzet jelent lehetőséget azáltal, hogy elgondolkodásra késztet és fokozza az innovációs készséget: „A könyvtárak felülvizsgálják feladatrendszerüket, 
törekszenek a meglévő források jobb kihasználására, növelik saját kompeten
ciájukat és jobb státuszt szereznek ahhoz, hogy biztosítsák létjogosultságukat 
az új információs világban" (1. p.). Ennek értelmében vált a vezetés az erlangeni konferencia fő témájává, az együttműködések, az egyes könyvtárak,
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illetve az emberi erőforrások, szolgáltatások és a (materiális hordozón rögzített vagy virtuális) információ-állomány menedzselése.A bevezető tanulmányban Sabine Wefers az egész intézménytípusra vonatkoztatva foglalja pontokba a legfontosabb tennivalókat:© a SWOT-analízis alapján az erősségekre koncentrálni és a gyengeségeket kiküszöbölni,© helyes célokat kitűzni és helyesen cselekedni,© az eddigi megoldásokat felülvizsgálni, ha szükséges, kijavítani, megváltoztatni vagy feladni,© minőségi növekedésre törekedni.A kötet mintegy 30 tanulmányában a könyvtári munka egyes területeiről olvashatunk elméleti, fejlesztési elképzelést vázoló tanulmányokat, illetve egy-egy konkrét könyvtár, szolgáltatás, könyvtári munkafolyamat vagy együttműködési forma bemutatásán keresztül ismerkedhetünk meg a fenti alapelvek gyakorlatban való megvalósításával.Mindezek középpontjában természetesen a minőség áll, amely által -  Manfred Vorholzer szavaival -  „a könyvtárak a jövő információs társadalmának oszlopaivá” válnak, (p. 175.) A vezetés ezen fontos területével, a minőségellenőrzéssel foglalkozik tanulmányában többek között Roshwita Poll, a Münsteri Egyetemi és Tartományi Könyvtár igazgatója is, aki a minőségellenőrzés régi, tisztán statisztikai adatokon alapuló módszerét veti össze az ISO 11620-as szabvánnyal és az IFLA különféle könyvtártípusokra kidolgozott mutatóival. Kiemelt helyen szerepelnek ezek között a könyvtár általános kihasználtságára, az állomány, a katalógusok és a tájékoztató szolgálat minőségére, a hozzáférés

gyorsaságára és a felhasználók elégedettségére vonatkozó pontok, valamint az ISO szabványban a szolgáltatás közvetlen és közvetett költségei is. Egy-egy munkafolyamat teljes költségének kiszámolásához Klaus Ceynowa előadása ad segítséget.A könyvtári dokumentumok tervszerű gyarapítása és a nemzetközi szabványoknak is megfelelő formai és tartalmi feldolgozása mellett kardinális kérdés a (digitális) információkhoz való gyors és hatékony hozzáférés biztosítása. Ebből a szempontból figyelemre méltó a konstanzi Egyetemi Könyvtár tevékenysége, amely a Deutsches Bibliotheksinstitut dokumentumellátó hálózatának új tagja. Klaus 
Frankén beszámolója arról szól, hogyan oldotta meg a könyvtár hallgatók bevonásával az addigi olvasói igények kielégítése mellett saját állományából eredeti példány vagy másolat szolgáltatását a hagyományos könyvtárközi kölcsönzésnél gyorsabb módon.
Berendt von Egidy megnyitó beszédében a könyvtárakkal szembeni növekvő elvárások, illetve a csökkenő támogatás szorításából a kivezető utat az emberi erőforrás értékének tudatosításában látja. Ezt a gondolatot fűzi tovább Marlene Nagelsmeier-Linké, illetve Barbara Jedwabski a célorientált vezetés (Management by Objectives) és a továbbképzések fontosságának hangsúlyozásával.A kötet tanulmányai igazolják Sabine Wefers álláspontját, mely szerint a változásra kényszerítő krízishelyzetek valóban támogatják az innovációs készséget. Berendt von Egidy idézte Max Frisch gondolatát: „ a krízis lényegében produktív állapot, 
csak a katasztrófa mellékízétol kell megszabadíta- 
nunk. ”

Pogányné Rózsa Gabriella
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Állami, társadalmi szervekkel kapcsolat; Közéleti 
tevékenység; Tervezés; Egyesült Államok 
BECKERMAN, Edwin

Politics and the American public library : creat- 
ing political support fór library goals /  Edwin 
Beckerman. - Lanham ; London : Scarecrow, cop. 
1996. - XII, 169 p . ; 22 cm. - Bibliogr. a fejezetek 
végén.-ISBN 0-8108-3115-5

Raktári jelzet: 3-12333

A közművelődési könyvtárak vezetőinek adja át sok évtizedes tapasztalatait a szerző arról, hogyan politizálhatnak eredményesebben intézményeik érdekében.Mindezt elsősorban az amerikai közkönyvtári célok, eszközök és a huszadik századi amerikai társadalmi háttér és politikai színtér viszonylatában dolgozza ki. Fejezetek szólnak a stratégiai tervezésről, a helyi igazgatási szervekkel, hatóságokkal, hivatalokkal fenntartható viszonyokról, a helyi társadalmak érdeklődésének felkeltéséről, a közéleti szereplők figyelmének a könyvtárra tereléséről, a könyvtárak bekapcsolódásáról a vidékenként eltérő társadalmi, politikai környezetbe illetve a nagypolitikába, a kormányzati szervekkel fenntartandó kapcsolatokról, valamint az adókörzetek könyvtári el

látást is szem előtt tartó kialakításának problémáiról.
Fejlesztési terv; Fordítás; Jelentés -évi, többévi 
(forma); Könyvkiadás és könyvkereskedelem; 
Könyvtárügy; Levéltár; Nemzetközi szervezet; 
Európa

Books and archives : Interim report 1992-95 /  
... prep. by the secretariat Culture Committee, 
Strasbourg. - Strasbourg : Council of Europe Pu- 
blishing, 1996. - 106 p . ; 22 cm

Raktári jelzet: 2-10183

Az Európai Közösség országai kulturális minisztereinek tanácsa 1992 októberében ajánlásokat dolgozott ki a könyvkiadás és könyvterjesztés, az olvasás, a fordítás támogatására, illetve népszerűsítésére; 1993-ban a levéltárak korszerűsítésével, konzerváló tevékenységük fejlesztésével bővült a program. A kiadvány sorra veszi, hogy 1995 februárjáig mit tettek a különféle európai szervek e program érdekében, milyen más szervekkel (pl. az Unesco, a Soros Alapítvány) tudtak együttműködni. Minden témakörben külön gondot fordítottak a közép- és kelet-európai országok fejlődésének ösztönzésére, e
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programok ismertetése és konferenciák, szemináriumok rendezése, ösztöndíjak stb. formájában. Az 1996-1999. évi munkaterv vázlatát is közli a kiadvány.
Építési terv; Könyvtárépítés, berendezés; Könyv
tárépület

Checklist of library building design considera- 
tions /  [ed. by] William W. Sannwald fór the Ar- 
chitecture of Public Libraries Committee LAMA 
Buildings and Equipment Section. - 3. ed. - Chica
go ; London : American Library Association, 
1997. - Vili, 169 p. ; 28 cm. - Bibliogr.: p. 167- 
1 6 9 .-ISBN 0-8389-3466-8

Raktári jelzet: 4-10268

A kötet új könyvtárpületek gazdaságos működtetéséhez, illetve a már meglévő könyvtárépületek jobb kihasználásához ad segítséget azzal, hogy a szóba jöhető területeken, összességében mintegy 1500 kérdés feltevésével körülhatárolja a kritikus pontokat pl. a helykiválasztással, téralakítással, gazdasági, tervezési, építészeti kérdésekkel, a belső térszervezéssel kapcsolatosan. A könyv fejezetei: helykiválasztás, építési terv készítése, általános megfontolások a belső munkákhoz, az építészeti szempontok figyelembe vétele a hátrányos helyzetű olvasók érdekében, elektromos tervezés, technikai, műszaki berendezések kialakítása, raktározás, tárolás, biztonsági rendszer tervezése, az épület fenntartásával, működtetésével, a jó helykihasználással kapcsolatos kérdések stb. Az áüagos érdeklődésű könyvtáros is profiltálhat a könyvből, bár inkább az építészeti tervezéssel foglalkozók számára ad praktikus szempontokat.
Minerva -adatbázisokról (forma)

Complete database catalogue, 1997 : informati- 
on Solutions online, on CD-ROM, on the Web, on

paper /  [publ. by] Knight-Ridder Information. - 
Mountain View : Knight-Ridder Information, 1997. 
- X, 308 p . ; 28 cm

Raktári jelzet: 4-10349

A Dialóg szolgáltatásai 1972 óta állnak a használók rendelkezésére. Jelenleg több mint 450 adatbázis tartozik ide, a tudományok széles skáláját lefedve. Az adatbázisok minervája egyedi keresési szempontok, témakörök, az adatbázisok nevének betűrendje, a gatewayek és a CD-ROM -termékek szerint kereshető vissza.
Egyetemi könyvtár; Munkabér, alkalmazás; Pálya
kezdő könyvtáros; Pályázat -állás betöltésére 
CUBBERLEY, Carol W.

Tenure and promotion fór academic librarians : 
a guidebook with advice and vignettes /  Carol W. 
Cubberley. - Jefferson, N.C. ; London : McFar- 
land, 1996. - VI, 129 p. ; 22 cm. - Bibliogr. a 
fejezetek végén. - ISBN 0-7864-0238-5

Raktári jelzet: 3-12334

A szerző egy kisebb egyetemi könyvtárban kezdte pályáját, ahol a munkatársak előmenetelét, szakmai fejlődését nem tartották különösen fontosnak. Innen került át egy olyan nagy egyetemi könyvtárba, ahol a határozatlan idejű kinevezésnek, az előmenetelnek komoly feltétele a szakmai felkészültség bizonyítása. Kollégái aktívan részt vesznek a helyi, állami és nemzeti könyvtáros szervezetek munkájában, cikkeket publikálnak, könyvismertetéseket írnak, és sok egyéb módon bizonyítják rátermettségüket. Sokak számára kiismerhetetlennek tűntek a játékszabályok, ezért döntött úgy a szerző, hogy ír egy jó “ tankönyvet” . Nem könnyű ugyanis jól szerkesztett, tartalmas “személyi dossziét” összeállítani magunkról, amely meggyőzi a kinevezésről vagy előléptetésről döntő bizottságot alkalmasságunkról. Ezt segítendő, esettanulmányokkal illusztrálva be
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mutatja az ehhez szükséges praktikus eszközöket és dokumentumokat (szakmai önéletrajz, munkaköri leírás, munkafolyamat leírása, pályázat elkészítése, honlapszerkesztés, eló'adások készítése, szemléltető eszközök alkalmazása stb.) A fejezetek végén irodalomjegyzék segíti a további ötletgyűjtést. A könyvet jószívvel ajánlhatjuk pályakezdő, valamint “súlyosan” introvertált magyar könyvtárosoknak is, különös tekintettel az EU-hoz való közelgő csatlakozásra és az ebből adódó követelményekre.
@

Könyvtári rendszer -országos; Könyvtárügy; Könyv
tárügy története; Észtország

Estonian libraries /  editor-in-Chief Éne Riet ; 
[publ. by] National Library of Estonia. - Tallinn : 
National Library of Estonia, 1996. - 35 p. : ill. ; 
30 cm. - A Raamatukogu c. folyóirat különszáma. 
- ISBN 9985-803-59-0

Raktári jelzet: 4-10262

Angol nyelvű összefoglaló az észt könyvtárügy állapotáról, a vezető könyvtári intézményekről, a könyvtárosképzésről, a könyvtárügy irányító szerveiről, a könyvtáros egyesület működéséről, a könyvtári szaksajtó helyzetéről. Az általános történeti összefoglaló után könyvtártípusok (nemzeti könyvtár, akadémiai könyvtár, néhány egyetemi könyvtár, közkönyvtárak -  megyei, városi, gyerekkönyvtárak) szerint történik az észt könyvtári világ bemutatása a jellegzetes működési adatok, a feladatkör, a fejlesztési tervek ismertetésével.
Adatvédelem; Könyvtárosetika; Szerzői jog  
FROEHLICH, Thomas J.

Survey and analysis of the major ethical and le- 
gal issues facing library and information Services /  
Thomas J. Froehlich. - München : Saur, 1997. - 
97 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-

6891 ; 78.). - Bibliogr.: p. 93-97. - ISBN 3-598- 
21804-4

Raktári jelzet: 2-10093

Azokkal a fontosabb etikai és jogi problémákkal foglalkozik a tanulmány, amelyek a könyvtári és informatikai szolgáltatások nyújtása során manapság szakmai dilemmaként jelentkeznek. Bár lehetetlennek tartja minden kultúrkörön, fejlettségi szinten és érdekcsoporton átívelő, részletekbe menő univerzális szakmai etika kidolgozását, rámutat olyan nemzetközileg elismert általános emberi és szakmai értékekre, melyek különböző rangsorolásban mindenütt alapjait képezhetik az adott környezetet figyelembe vevő erkölcsi-etikai cselekvési normák kialakításának. Továbbá felhívja a figyelmet a személyes értékrendek, a szakmai elvek és a szervezeti érdekek közötti konfliktusforrásokra és az összehangolás lehetőségeire. Felvázol egy etikai modellt a szakember és a használó közötti ideális viszonyra, kiemelve mindkét fél erkölcsi kötelezettségeit. A jogi kérdések közül elsősorban a szerzői és kiadói jogvédelem nemzetenként eltérő hagyományait emeli ki, és a nemzetközi szabályozás kísérleteivel foglalkozik. Kitér az újabb technika nyújtotta lehetőségek által felszínre hozott, vitás jogi kérdésekre is. Tárgyalásra kerül még az információhoz való emberi jog a határaival, vagyis az adatvédelem és a cenzúra kérdéseivel együtt.
Minerva -könyvtári -szakterületi (forma); Szak- 
könyvtár -képzőművészeti 
HILL, Thomas E.

International directory of art libraries /  comp. 
and ed. fór the International Federation of Library 
Associations and Institutions, Section of Art Libra
ries by Thomas E. Hill. - München : Saur, 1997. - 
XIII, 251 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 
0344-6891 ; 82.). - ISBN 3-598-21807-9

Raktári jelzet: 2-10098
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Az IFLA Művészeti Könyvtári Szekciója 1996 elején hozzáférhetővé tette a világ jelentősebb képzőművészeti szakkönyvtárainak azóta is állandón aktualizált adattárát ttp://vaxsar.vassar.edu/ifla-idal. Ennek 1997. június 21-i állapotát tükrözi ez a könyvtári minerva. A kiadvány azon kívül, hogy kutatási segédletként használható, szolgálhatja a hasonló szakkönyvtárak közötti nemzetközi együttműködést is. Közel száz ország összesen 2780 intézménye szerepel. Az egyes tételek felépítése a következő: a könyvtár neve és címe, telefonszám, fax szám, napi nyitvatartás, éves zárvatartás, az állomány nagysága, alapítás éve, könyvtárosok neve. Intézmények és személyek névmutatója könnyíti a könyv használatát.
Használóképzés; Konferenciai anyag -nemzetközi 
(forma); Továbbképzés

Humán development : competencies fór the 
twenty-first century : papers írom the IFLA CPERT 
Third International Conference on Continuing Pro- 
fessional Education fór the Library and Informati
on Professions /  ed. by Patrícia Layzell Ward and 
Darlene E. Weingand. - München : Saur, 1997. - 
XII, 400 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 
0344-6891 ; 80/81.). - Bibliogr. a fejezetek 
végén. - ISBN 3-598-21806-0 
' Raktári jelzet: 2-10097

A konferenciakötet az IFLA Szakmai Továbbképzési Kerékasztalának összejöveteléről ad képet. 10 szekcióban 47 előadást foglal magában a kötet. Az elméleti kérdések az információs technika változásait és a humán erőforrásokkal (azaz a munkaerővel, személyzettel) való gazdálkodás szempontjait veszik számba az ezredforduló küszöbén. A tárgyalt témakörök: 1) a folyamatos képzés intézményi és személyzeti tervezése: 2) A továbbképzési modell;3) A továbbképzéssel kapcsolatos igények mérése;4) Használóképzés, a könyvtáros mint oktató; 5) A

képzők oktatása. Az elméleti megközelítést két műhelymegbeszélés egészítette ki a gyakorlati jellegű kérdésekről. A hazai olvasóknak talán a kelet- és közép-európai országok könyvtárosképzésével, illetve a továbbképzéssel kapcsolatos gyakorlatának megismerése lehet érdekes, de jól hasznosíthatók a személyzettel szemben támasztott elvárásokról szóló összefoglalások is.
Gazdálkodás -könyvtárban; Public relations; Tá
mogatás -pénzügyi -általában; Egyesült Államok

Library fundraising : models fór success /  ed. 
by Dwight F. Burlingame fór the Publications 
Committee of the Fund Raising and Financial De
velopment Section Library Administration and Ma
nagement Association. - Chicago ; London : Ame
rican Library Association, 1995. - XV, 95 p. ; 
23 cm. - Bibliogr.: p. 87-89. - ISBN 0-8389- 
0657-5

Raktári jelzet: 3-12335

A hét fejezetből álló könyv a pénzadományok megszerzésének és kezelésének módozatait tárgyalja. Az adományok szerepéről, történetéről és fajtáiról szóló bevezető után esettanulmányokat olvashatunk különböző típusú könyvtárakban megvalósuló akciókról, illetve folyamatos adománygyűjtési erőfeszítésekről. A szerzők, akik könyvtárukban tevékeny részesei a pénzvadászatnak, kisebb egyetemi könyvtár, közkönyvtár, megyei könyvtár, szak- könyvtár munkatársai. Az első fejezetnek már az alcíme is igen bíztató: “Egymillió dollárnyi adomány megszerzése lépésről lépésre egy kis egyetemi könyvtárban” . A kifejezetten könyvbeszerzésre létrehozott magánalapítványok gondolatának felmerüléséről és sikeres elterjesztéséről szól a North- Carolina-i Davidson College könyvtárában.A valódi sikertörténetek és praktikus ötletek tanulságosak lehetnek a hazai' könyvtárak vezetői számára is.
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Szakirodalom -képzőművészeti; Szakszótár (for
ma); Szakszótár -könyvtártudományi (forma) 

Multilingual gloassary fór art librarians : English 
with indexes in Dutch, French, Germán, Italian, 
Spanish and Swedish /  ed. by the IFLA Section of 
Art Libraries. - 2. rév., enlarg. ed. - München 
[etc.] : Saur, 1996. - 181 p. ; 22 cm. - (IFLA 
publications, ISSN 0344-6891 ; 75.). - ISBN 3- 
598-21802-8 

Raktári jelzet: 2-10049

Tizenkét évvel az első kiadás megjelenése után jelentős változtatásokkal és immár többnyelvűvé bővítve veheti kézbe az olvasó a művészeti szakkönyvtárosok IFLA szójegyzékét. Az anyagot némileg megrostálták (a rokon területek kimaradtak), összesen csak 586 angol szakkifejezés szerepel, beleértve új technológiák átvett szókészletét is. Minden tételhez csatlakozik viszont egy-két mondatos, szabatos angol meghatározás. Ezt követik hat nyugati nyelv (holland, francia, német, olasz, spanyol, svéd) megfelelő szavai, egy-egy nyelv esetében gyakran több közelítő értelmű kifejezést megadva. Az angol szinonimák utalókkal ellátva külön tételekben is szerepelnek, árnyalt, számunkra felbecsülhetetlen, megkülönböztető meghatározásokkal. A brit angol nyelv képezi a kiindulási alapot. (Szögletes zárójelben gyakran szerepelnek az amerikai változatok, kerek zárójelben pedig a teljesen megegyező értelmű, alternatív kifejezések.) A nyelven- kénti mutató a tételszámokra utal. Múzeumok, kiállítótermek könyvtárai számára, fordítás és az oktatás céljaira nélkülözhetetlen.@
Emlékkönyv -könyvtártudományi (forma); Könyv- 
történet -egyetemes; Könyvtártörténet -egyete
mes; Művelődéstörténet; Tudománytörténet 

Mundus librorum : Kirja- ja oppihistoriallisia tut- 
kielmia =  Bök- och lárdomshistoriska uppsatser 
=  Essays on books and the history of leaming =

Buch- und wissenschaftsgeschichtliche Studien /  
[Red. Pentti Laasonen, Anto Leikola, Tapio Mark- 
kanén], - Helsinki: [Univ. Libr.], 1996. - 496 p. : 
III. ; 26 cm. - (Helsingin yliopiston kirjaston julkai- 
suja ; 62.). - Bibliogr.: p. 429-475. és a fejezetek 
végén.-ISBN 951-45-7499-0 

Raktári jelzet: 4-10274

Esko Hákli irodalomtörténész, bibliográfus 1976 óta igazgatja a Helsinki Egyetemi Könyvtárat, amely azonos a Finn Nemzeti Könyvtárral. 60. születésnapja alkalmából tisztelegnek tanulmányaikkal a kötet szerzői. Elsősorban a tudománytörténet, a művelődéstörténet és ehhez kapcsolódóan az észak-európai könyv- és könyvtártörténet tárgyköreiben fogant a közel harminc írás. Ezen belül visszatérő téma elmúlt századok egy-egy könyvtárosának pályaképe, valamint régi könyvgyűjtők tevékenységének ismertetése. A huszadik századi skandináv könyvtártörténetről is kibontakozik egy mozaikszerű panoráma. Igazi csemegék is helyet kapnak a kötetben pl. a szentpétervári finn és svéd könyvkereskedelem történetével foglalkozó dolgozat, továbbá a könyvkötészetben alkalmazott “Fanfaré” díszítőstílus kései finnországi alkalmazását nyomon követő vizsgálódás. Többségükben finn és svéd nyelvűek a szövegek (angol vagy német rezümékkel), de akad néhány angolul vagy németül fogalmazott esszé is. A kötetet Esko Hákli sokirányú szakirodalmi munkásságát bemutató bibliográfia zárja.
@

Előzetes katalogizálás; Előzetes kiadványszámo
zás; Konferenciai anyag -nemzetközi (forma); 
Könyvkereskedői katalógus; Kötelespéldány; Nem
zeti bibliográfia; Franciaország, Strasbourg 

National bibliographies and books in print cata- 
logues : report, conclusions and background 
documents to the seminars held in Strasbourg 
and Frankfurt-am-Main, 26-30 June 1995 /  ed. by
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Ingo-Eric Schmidt-Braul. - Strasbourg : Council 
fór Cultural Cooperation, 1996. - 179 p . ; 29 cm 

Raktári jelzet: 4-10556

A könyves szakmák (könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvtár) bibliográfiai tájékozódásának legfontosabb kurrens eszközei álltak az Európa Tanács által 1995. június 26. és 30. között Strassburg- ban és Frankfurtban megrendezett tanácskozás középpontjában. A szeminárium háttéranyagát és jelentéseit bocsátja közre a kiadvány. A résztvevők európai körképet igyekeztek rajzolni a nemzeti bibliográfiák és a kereskedelmi forgalomban levő könyvek (Books in Print) katalógusainak kiadásáról, egymáshoz viszonyított szerepéről, nemzeti és nemzetközi összefüggéseiről. E körben olvashatunk a kötelespéldány-szolgáltatás, az előzetes (kiadói) katalogizálás és az ISBN sajátos szerepéről. Mindezek meghatározásait, funkcióit, előnyeit, fejlesztésük feltételeit, lehetséges alkalmazásait veszik szemügyre az előadások. Három fejlett állam, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország szakemberei elemzik a náluk kialakult modelleket és gyakorlatot. Néhány periférikusabb elhelyezkedésű ország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Horvátország, Litvánia, Moldávia, Szlovénia és Oroszország képviselői helyzetjelentést adnak a náluk folyamatban levő munkálatokról és a rendelkezésre álló kurrens bibliográfiai eszközökről. Befejezésül a kötelespéldány-szolgáltatás Európai Közösségben 1992-ben végzett felmérésének adatait tudhatjuk meg, és ismertetés szól az 1992-es francia kötelespéldány törvényről.
Bibliológia; írás; Konferenciai anyag -nemzetközi 
(forma); Könyvkiadás; Olvasás 

Nouvelles technologies modeles sociaux et Sci
ences de l’ecrit : Actes du 13e Colloque Interna
tional de Bibliologie and 2e Colloque bilatéral Al- 
géro-frangais : Paris - Carré des Sciences - 23-

26 Octobre 1995. - Paris : Delagrave : SBS Éditi- 
on, 1996. - 368 p . ; 21 cm. - ISBN 2-206-0775-4 

Raktári jelzet: 2-10070

A 13. Nemzetközi Bibliológiai Kollokvium és a 2. Algériai-Francia Kétoldalú Tanácskozás együtt került megrendezésre Párizsban 1995. október 23. és 26. között. A konferencia az “Üj technológiák, társadalmi modellek és az írás tudományai” címet viselte, és az utóbbi évek kutatásainak mérlegét szándékozott megvonni e három nagy területen. A rendezvény dokumentumait és az előadások anyagát tartalmazza a kiadvány. Az előadások egyik csoportja az újfajta elektronikus eszközök társadalmi hatásaival és az ezen médiumokkal megvalósuló írott kommunikáció nyelvi, jelentéstani problémáival foglalkozik. A második taglalt témakör a bibliológiai modellek mint értelmező rendszerek legutóbbi változásai elsősorban Algériában és Kelet-Közép- Európában, valamint a cenzúra fogalmának kiterjesztései és megjelenési formái. A harmadik nagyobb tárgyalt nagyobb terület a bibliológiához kapcsolható tudományok rendszerezése, illetve az egyes résztudományok eredményei. Három magyar résztvevő, Lőrincz Judit, Rózsa György és Sebestyén György szerepel egy-egy előadásszöveggel az összeállításban.
Konferenciai anyag -nemzeti (forma); Konverzió 

Retrokonversionsprojekte - Planung und Durch- 
führung : Referate und Materialien aus einer Fort- 
bildungsveranstaltung des Deutschen Bibliotheks- 
instituts /  [Red. Kirsten Hoferer], - Berlin : Deut- 
sches Bibliotheksinstitut, 1997. - 140 p . ; 21 cm. 
- (dbi-materialien ; 155.). - ISBN 3-87068-955-2 

Raktári jelzet: 2-10067

A füzet egy 1996 októberi továbbképző tanfolyam 7 előadásának szövegét tartalmazza, amelyet az 1993- ban, a sorozat 128. számaként megjelent Retrokon-
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version c. füzet (könyvtárunkban: 3-11426) kiegészítéséül rendezett a DBI. Úgy válogatták össze az előadókat, hogy a konverzió többféle útjáról számolhassanak be: öt könyvtár megbízásos szerződés alapján végeztette el a cédulakatalógus konverzióját (három szkennelés, kettő manuális adatbevitel formájában), két könyvtár pedig “házilagosan” végezte el a munkát. Ezen belül is, minél többféle szempontból mutatták be a felmerülő feladatokat, nehézségeket és a megoldás alternatíváit: a cédulák olvashatósága, a leírásnak, a jelzetelésnek a rendszerében történt változások, egyes állományrészek speciális problémái, a konverzió lineáris (betűrend szerinti) menete vagy az anyag “rétegezése” a cédulakatalógus változásai, műfajok, nyelvek stb. szerint; a munkaszervezés fontos tényezője az anyagi fedezet, a személyi ellátottság, a munka sürgőssége stb. is. Az egyik előadó kizárólag a külső adatok (a Retro-Verbundkatalog) felhasználásának kérdéseivel foglalkozik. A csupa konkrét, gyakorlati információt tartalmazó füzet terjedelmének felét az a “szempontjegyzék” (voltaképpen: dokumentumleírási szabályzat és példatár) foglalja el, amelyet az egyik könyvtár a konverziót végző cég számára dolgozott ki.
Könyvkiadás története; Nyomdászattörténet -nem
zeti; Olaszország 
SANTORO, Marco

Storia dél libro italiano : Libro e societa in Italia 
dal quattrocento al novecento /  Marco Santoro. - 
Milano : Editrice Bibliografica, cop. 1994. - Vili, 
446 p. ; 21 cm. -(Bibliográfia e biblioteconomia ; 
47.). - Bibliogr. lábjegyzetekben. - ISBN 88-7075- 
376-X

Raktári jelzet: 2-9901

Hat nagy korszakra osztja az olasz könyvtermést, könyvkiadás történetét. Mindegyik időszak bemutatását négy részre tagolja: 1) a politikai-gazdasági

körülmények; 2) a kulturális intézmények, központok, csoportosulások; 3) a kor irodalmának fő törekvése, jelszava; 4) a könyvkiadás az egyes (a politikai széttagoltság miatt nem egyformán fejlődő) regionális központokban (Róma, Milánó, Bologna, Nápoly stb., s a régebbi korszakokban Velence, Firenze is).
Könyvtártan (forma); Könyvtártudomány 
SOUMINE, Giovanni

Introduzione allo stúdió della biblioteconomia : 
Riflessioni e documenti /  Giovanni Solimine. - 
Roma : Vecchiarelli Editoré, 1995. - 304 p. ; 
21 cm. - (Bibliográfia, bibliologia e bibliotecono
mia : Collana di Testi e Studi ; 1.). - ISBN 88- 
85316-49-2

Raktári jelzet: 2-10068

Ezt az átfogó könyvtártudományi bevezetést azon egyetemi előadásai anyagából állította össze a szerző, melyeket Viterboban, a Tusciai Egyetem Kulturális Javak Megőrzésének Fakultásán tartott 1992 és 1994 között. Bőségesen idéz hosszabb szöveg- részleteket a könyvtártudomány klasszikusaiból, valamint a kortárs nemzetközi tekintélyektől, de sok szemelvény található az utóbbi másfél évtized olasz szakirodaimának terméséből is. E forrásokhoz fűzi megjegyzéseit, magyarázatait, töprengéseit a szerző. Az első szakasz témaköre a könyvtár meghatározása, részei, szerepváltozásai. A második rész a feldolgozó, tájékoztató funkciókkal, a harmadik a munkaszervezéssel, a szolgáltatások értékelésével foglalkozik. Mindhárom, több fejezetből álló hosz- szabb tematikai egységhez terjedelmes szakirodalmi eligazítás csadakozik.
Együttműködés -nemzetközi; Multimédia; Nemzet
közi szervezőt; Szerzői jog; Európa
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VIVANT, Michel
L’incidence de l’harmonisation communautaire 

en matiere de droits d’auteur sur le multimédia /  
Michel Vivant. - Luxembourg : Office des publica- 
tions officielles des Communautés européennes, 
1995. - IV, 102 p . ; 30 cm. - (Copyright on elec- 
tronic delivery Services and multimédia products, 
ISSN 1018-5593 ; 3.). - ISBN 92-827-0274-X

Raktári jelzet: 4-10266

Az Európai Közösség (EK) 1988-ban Zöld Könyvet adott ki „a szerzői jogról és a technológia kihívásáról” , s azóta egyre elmélyül tevékenysége ebben az

irányban. A szerzői jogok védelme globális probléma, az EK esetében viszont külön problémát jelent a dokumentumok szabad áramlásának biztosítása a tagországok között. Ennek érdekében harmonizálni kell az egyes országoknak a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezéseit, amelyek sok tekintetben eltérnek egymástól. A tanulmány 1. részében a szerző ismerteti azokat az elveket és módszereket, amelyek alapján ezt a harmonizációt a multimédiák vonatkozásában el lehet érni. A 2. részben áttekinti azokat a direktívákat, amelyeket az EK 1991-1993 között e tárgyban kidolgozott.
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Tisztelt Kollégák, tisztelt Megrendelők!

Az Országps Széchényi Könyvtár újra indítja a külföldi hungarika bibliográfiák 
kiadását évente két kötetben:

1. M a g y a r  N e m ze ti B ib lio g rá fia . K ü lfö ld ö n  M e g je le n ő  H u n g a rik u m o k .
K önyvek, Ú j p e r io d ik u m o k . HU ISSN 1219-8536

2. M a g y a r  N e m ze ti B ib lio g rá fia . K ü lfö ld ö n  M e g je le n ő  H u n g a rik u m o k .
C ikkek. HU ISSN 1219-8544

A külföldi hungarika bibliográfiák regisztrálják a külföldön megjelent
-  magyar nyelvű,
-  a magyarországi és a külföldi magyar szerzők idegen nyelvű,
-  idegen nyelvű, magyar vonatkozású
publikációkat (könyvek, periodikumok, cikkek, ismertetések).

A bibliográfiai sorozat az 1971-1989 közötti időszakban megjelent negyedéves kur
rens hungarika bibliográfiák (Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok, ill. Hungarika Iro
dalmi Szemle) folytatása.
Az 1990. évi kötetek 1998-ban jelennek meg. A kurrens kötetek kiadásával párhuza
mosan az elmaradt évfolyamokat felzárkóztatjuk.

A példányszámot és az árat a megrendelők száma határozza meg:

Ezért kérjük, hogy megrendelését a mellékelt megrendelő lapon jelezni szíveskedjék.

500 példány esetén: 
egy kötet ára
mindkét kötet együtt megrendelve: 
800 példány esetén: 
egy kötet ára
mindkét kötet együtt megrendelve:

1400,-Ft + ÁFA + postaköltség 
2500,-Ft + ÁFA + postaköltség

1200,-Ft +  ÁFA + postaköltség 
2300,-Ft + ÁFA + postaköltség



98/092
CRAWFORD, John C.: Leadhills Library and a wider world =  Libr. 
Rév. 46.vol. 1997 .8.no. 539-553.p. Bibliogr.

Rés. francia és német nyelven

Egy skót munkás-kölcsönkönyvtár a 18. század első feléből

Kölcsönkönyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Munkáskönyvtár

A cikk bemutatja a Leedhills Library-t, Nagy Britannia első ún. „köl- csönkönyvtárát” (subscription library), amely arról is nevezetes, hogy alapítói és tagjai a munkásosztályból kerültek ki. Eredeti ideológiája a kölcsönös intellektuális és szellemi fejlesztés, amely része volt az abban az időben Skóciában uralkodó szociális filozófiának. Szervezeti mintája modellként szolgált más könyvtárak számára. Állománygyarapítási politikája progresszív és független volt, s korai állományának nagy része máig fennmaradt. A könyvtár 1741-től egészen az 1960-as
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évekig aktívan működött, s még ma is használják. A megmaradt állomány, amelyet 1985-ben katalogizáltak, kb. 2500 kötetből áll.
(Autoref.)

Lásd még 100,124,134,138
Kutatás

Lásd 93
Tudománymetria,

bibliometria

98/093
LANDE, Ragnhild -  WESTIN, Steinar A téllé forskning 
=  Synopsis. 28.arg. 1997.6.no. 357-361 .p.

Rés. angol nyelven

A kutatás mérése. Valóban kevesebbet publikálnak 
a norvég kutatók, mint svéd, dán és finn kollégáik?

Hivatkozás; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Tudományos kutatás

Egy, az ISI által végzett hivatkozatelemzés nyomán a sajtóban bíráló cikkek jelentek meg a norvég kutatók teljesítményéről, mondván, hogy a svédek, a dánok és a finnek többet publikálnak és többen hivatkoznak rájuk, mint a norvégokra. Érdekes, hogy egyetlen újság sem vette észre, hogy ezek az adatok nem veszik figyelembe a lakosság számát ezekben az országokban, így az összehasonlítás értelmetlen. A kutatási tevékenységet és minőséget igen nehéz értékelni. Szóba jöhet a hagyományos szakértői értékelés és a bibliometriai elemzés, de nem biztos, hogy a hivatkozási gyakoriság tükrözi a minőséget. A hivatkozatszámlálást ugyanis sok tényező befolyásolja, pl. a folyóirat megléte, az adatbáziselőállító kiválasztásának kritériumai és kulturális tényezők. A fejlődő országokban született cikkekre például kevesen hivatkoznak, függetlenül a minőségtől. Skandináv lapok bőségesen szerepelnek a Science Cita- tion Index-ben, ám ezek legtöbbje orvosi folyóirat. Az adatbázis túlságosan elfogult Észak-Amerika és az orvosbiológia irányába. A felsőoktatási kutatás és a kutatók értékelésének messzemenő következményei vannak, ezért sajnálatos, ha a tartalom helyett még ma is a publikációk számát és az „impact fac- tort” veszik figyelembe.
(Autoref.)
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Általános kérdések

98/094
DYBKJAER, Lőne: Libraries and information fór hu
mán development =  IFLA J. 23.vol. 1997. 5/6.no. 
343-347-p.

Rés. francia, német, orosz és spanyol nyelven

A könyvtárak és a tájékoztatás az emberi fejlődés 
szolgálatában

Információtechnológia; Könyvtárpolitika; Szellemi 
szabadság; Tájékoztatási politika; Társadalmi köve
telmények

A szerző a technológiai lehetőségeket igyekszik felderíteni a „Könyvtárak az emberi fejlődés szolgálatában” c. 1997-es IFLA konferencia témájában. Lényeges szempont a demokrácia: a technológia nem szolgálhat csupán egy elit csoportot. A fejlesztést azokra az értékekre és alapelvekre kell építeni, amelyeken a társadalom alapszik. Miután röviden áttekinti a dán kormány általános irányelveit az információ jövőjéről (amelyekben központi szerep jut a könyvtári rendszernek), következtetésként közreadja azokat az információtechnológiai kérdéseket, amelyekkel a könyvtáraknak foglalkozniuk kell. Ezek a következők: azoknak a használói csoportoknak a bevonása, amelyek hagyományosan nem használták az információs szolgáltatásokat; a kom

munikáció és a nagysebességű adatátvitel újabb módszereinek alkalmazása; biztonsági kérdések; ingyenes és gyors nemzeti és nemzetközi adatforgalom; többnyelvű program kifejlesztése automatikus fordításra; az Internet-cenzúra kérdése; a könyvtári személyzet továbbképzése.
(Autoref. alapján)

Nemzeti könyvtárügy

98/095
CHEPESIUK, Ron: In times of troubles: library pro- 
gress in Northern Ireland =  Am.Libr. 28.vol. 1997. 
9.no. 56-58.p.

A könyvtárügy fejlődése Észak-írországban a politi
kai feszültség idején

Könyvtárügy

Amerikai könyvtárosküldöttség tagjaként a cikkíró 1996 végén tanulmányutat tett Észak-íországban. Éppen folytak azok a béketárgyalások, melyek a három évtizede tartó zavargások megoldásával kecsegtettek. Az ellentétek azonban még azokban a napokban kiújultak.Három intézmény, a belfasti Queen’s University, az Ulsteri Egyetem Coleraine-ben, valamint az ugyancsak belfasti illetőségű Linen Hall Library együttműködésének eredményeként készül a világhálózat
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ra az a multimédia adatbázis, mely a konfliktuskutatás és az oktatás számára nyújt forrásokat, Con- flict Archives on the Internet (CAIN) címmel (cain.ulst.ac.uk/). Bibliográfiai adatokat és dokumentumok teljes szövegét tartalmazza elsősorban a Linen Hall Library Észak-ír Politika Gyűjteményének plakát-, röplap- és hírlapanyagára támaszkodva.A helyi zavargások nem maradnak hatás nélkül a könyvtárügyben sem. Pár éve a legrégibb gyűjteményt kis híján lángra lobbantotta egy gyújtóbomba. A zavargások miatt a brit konzervatív kormányzat az utóbbi két évtizedben jelentősen megnyirbálta a központi támogatások összegét, pedig a helyi adók csak kisebb részben fedezik a fenntartás költségeit. Ez a tendencia előreláthatólag a Munkáspárt uralma idején sem fordul meg. A könyvtárak biztonságának megteremtése is sok pénzt emészt fel, könyvekre lényegesen kevesebb jut. A nyitvatartási időt sok helyen csökkenteni kényszerülnek, és állandóan újabb anyagi források után kénytelenek nézni a könyvtárak. A British Council is egyre kevésbé tekinti feladatának a külföldi könyvtárosok észak-írországi tanulmányútjainak finanszírozását. Az amerikai csoport látogatásai során magas szakmai színvonalat, előrehaladott gépesítést figyelt meg, és a különgyűjtemények meghökkentő gazdagságát tapasztalta. Egy Ohio állambeli könyvtáros szerint ír kollégáik sokkal mostohább körülmények között is ugyanolyan magas szinten teljesítenek, mint ahogyan ők képesek Amerikában, íroszágban összehasonlíthatadanul nagyobb a hely- történeti gyűjtemények szerepe mint a tengeren túl. Az ír nyelv újjáélesztéséből mindkét vallási csoport kiveszi részét. A nemzetközi kapcsolatok történetére és a családtörténeti forrásanyagra nagy hangsúly esik a gyűjteményépítésben, szem előtt tartva, hogy a jövőben, ha a válságot egyszer sikerül megnyugtatóan rendezni, külföldről is jelentős érdeklődés nyilvánul majd meg az írországi ősökre vonatkozó források iránt.

Észak-írországban nagyon sok a múzeumokhoz, kutatóintézetekhez és egyéb szervezetekhez kapcsolódó könyvtári különgyűjtemény, ahol számos ritkaság húzódik meg. Sajnos ezek a kis szakkönyvtárak egymástól eléggé elszigetelten működnek és felszereltségük gyenge. Az amerikai kollégák az elszórt gyűjtemények valamiféle egyesítéseit látnák kívánatosnak a jobb feltételek biztosítása érdekében. Néhány könyvtár oktatási intézményekkel karöltve bekapcsolódik olyan programokba, melyek a katolikus és a protestáns közösség között tátongó óriási szakadék áthidalását tűzik ki célul.
(Nagypál László)

98/096
COTTON, Ros -  HAINES, Margaret -  JOHNSON, 
Rosalind: The Library and Information Commission 
=  Libr.Inf.Briefings. 70.no. 1997.1-19.p.

Nagy-Britannia Könyvtári és Tájékoztatási Bizott
sága

Könyvtári tanács -országos

A Könyvtári és Tájékoztatási Bizottságot 1995-ben hozták létre mint országos szakértői forrást, mely a kormány számára nyújt tanácsadói tevékenységet a könyvtári és tájékoztatási szektorral kapcsolatos kérdésekben. Kutatási albizottságának feladata a könyvtári és tájékoztatási kutatási stratégia kidolgozása az Egyesült Királyságban, míg a Nemzetközi albizottság az ország könyvtári és tájékoztatási érdekeinek előmozdítására hivatott Európában és másutt. A folyóirat vázolja a Bizottság célkitűzéseit, leírja tevékenységét, beleértve az Országos Kutatási Stratégia kialakítását, az Országos Tájékoztatási Politika megvalósíthatóságának vizsgálatát, a 2020 Víziót, és az Információtechnológia a Közkönyvtárakban nevű munkacsoport munkáját.
(Autoref.)
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98/097
KIVISTÖ, Kalevi -  PAAVONHEIMO, Jari: Miká on 
kirjastopolitiikan suunta? =  Kirjastolehti. 1997. 
11.no. 346-347.p.

A finn könyvtárpolitika irányai

Állami irányítás; Fenntartó szerv; Könyvtárpolitika; 
Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági

Kalevi Kivistö, aki a 70-80-as években hosszú időn át volt oktatási miniszter, most a kulturális főosztály főigazgatójaként tért vissza a tárca szolgálatába. A könyvtárügy irányításával kapcsolatos időszerű kérdésekről az alábbiakat nyilatkozta a lapnak:Az államsegély reformja következtében megszűnt az állami támogatás normatív (a költségvetésen keresztül történő) irányító szerepe, s ezért nagyon helyes, hogy az éppen a parlamenti bizottságok előtt lévő új közkönyvtári törvényelőterjesztés megfogalmazza a könyvtári szolgáltatások minőségének értékelésére vonatkozó kötelezettséget. Feltétlenül szükség van arra, hogy legalább az utólagos visszajelzések, reagálások formájában kialakuljon egy új orientációs rendszer, amennyiben tartani kívánjuk az alapszolgáltatások adott minőségi színvonalát.Az államsegély új rendszerében problematikus az az elv, hogy a kapott kulturális támogatást a település önkormányzata osztja el a területek között, így ugyanis a könyvtár könnyen háttérbe szorulhat az egyéb beruházások (jégcsarnok stb.) miatt. A fent említett követő vizsgálatok, értékelések tapasztalataira támaszkodva meg kellene találni azt az optimális kompromisszumot, amely -  a reform eredményezte egyszerűsítések megtartásával -  biztosítana bizonyos, költségvetésen keresztüli irányítási lehetőséget az állam számára. Mindenesetre ma, amikor a települési önkormányzatoktól erősen függ a közkönyvtárak szolgáltatási szintje, nagyon hasznos

az a tendencia, hogy az egyes települések közti, a közös költségvetésre és a közös dokumentum- és szolgáltatáskínálatra kiterjedő együttműködés növekedőben van.Nagyon fontos döntés a 10 ezer főnél kevesebbet számláló települések számára megemelt összegű beszerzési támogatás, amelynek segítségével e kistelepülések könyvtárai biztosíthatják gyűjteményeik sokoldalúságának fenntartását, az értékes -  különben a gyűjteménybe soha nem kerülő -  hazai szép- irodalom jelenlétét. Ugyancsak pozitív dolog, hogy végül visszakerült a közkönyvtári törvénytervezetbe az intézmény feladatai közé „az irodalom és a művészetek gyakorlási (művelési) lehetőségeinek biztosítása” is, azaz a könyvtári feladatkör nem korlátozódik a napjainkban előtérbe került ún. kognitív területekre.A minisztériumot az információs társadalmi projekt „megalapozatlan tervezési optimizmusa” miatt ért kritikákat figyelembe kell venni, és szükség van arra, hogy az említett követő értékelések során e projekt megvalósításának sikerét is vizsgálják. Itt különösen vigyázni kell arra, hogy minél szélesebb kör léphesse át az „első küszöböt” , s minél kevésbé érvényesülhessen a nagy veszélyt jelentő Máté-ef- fektus. A hálózaton kétségkívül fennáll a veszélye annak, hogy a használat a szórakozás irányába tolódik el, de az alapállás itt is az kell, hogy legyen, ami az olvasás esetében: a legrosszabb, ha egyáltalán nem olvas valaki.Ma a könyvtárak előtt álló legnagyobb kihívás az: hogyan lesznek képesek az új technológia és a hagyományos könyvtári tevékenység integrálására. Gazdasági szempontból a megoldandó feladat az: hogyan kapcsolódhat a használó a könyvtárakon keresztül a hálózathoz. A közkönyvtári szolgáltatások ingyenességét tekintve az új törvény se hoz változást, és ez az alapszolgáltatásokat illetően a jövőben is teljesen helytálló. Atekintetben viszont a településeknek kell megtenniük az értékválasztást, hogy a használók az Internet szolgáltatásaihoz is hozzáfér
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hetnek-e, függetlenül anyagi helyzetüktől. A pénzért nyújtott szolgáltatás -  ezt figyelembe kell venni -  többé vagy kevésbé mindig diszkriminatív jellegű. A döntő kérdés azonban az, hogy a közkönyvtári törvény alapgondolatát, amely szerint a könyvtár továbbra is települési alapszolgáltatás, az önkormányzatok komolyan vegyék.
(Sz. Nagy Lajos)

98/098
LÁHDEOJA, Matti: O-T-KU-TI-N, uusi neuvottelu- 
kunta =  Signum. 30.vol. 1997. 7.no. 141-142.p.

A Rnn Oktatási Minisztérium új tanácsadó bizott
sága

Állami irányítás; Művelődéspolitika

A 70-es évektől közel két évtizeden át működő Tudományos Információs Tanácsot (TINFO) a 90-es években rövid időre új minisztériumi tanácsadó szerv váltotta fel, s ennek helyébe hozták létre 1997 márciusában -  ideiglenes munkanéven -  az Oktatás, Kutatás és Kultúra Társadalmi Bizottságát (OT- KUTIN). A Bizottság tíztagú, és a tagok megbízatása három évre szól. Elnöke az oktatási minisztérium tudománypolitikai főosztályának vezetője, tagjai közül kettő könyvtárvezető (egy megyei és egy egyetemi), három egyetemi oktató, a többiek pedig különféle kutató- vagy kutatásirányító központok vezetői, képviselői. Tevékenységi köre lefedi a minisztérium igazgatása alá tartozó egész területet. A rendelet az alábbiakban határozza meg feladatait:1) A minisztérium szakértői tanácsadó szerveként működik minden, annak felügyeleti területéhez tartozó, az információs társadalom fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó kérdésben.2) El kell készítenie és naprakészen tartania a cselekvési és fejlesztési terveket, előterjesztéseket kell készítenie a minisztérium felügyeleti területén meg

valósítandó intézkedésekre, és figyelemmel kísérnie azok megvalósulását.3) Tevékenységi körében koordinálnia kell az információs társadalommal kapcsolatos fejlesztési tevékenységet, az ahhoz csatlakozó terveket, és véleményeznie kell azokat.4) Tevékenységi körében figyelemmel kell kísérnie a hazai és a nemzetközi fejlődést, valamint5) végre kell hajtania a minisztériumtól kapott egyéb feladatokat.A könyvtári terület „viszonylag jó”-nak minősíti saját bizottsági képviseletét.
(Sz. Nagy Lajos)

98/099
KRISTAL’NYJ, B.V.: Voprosy postroeniá v Rossii 
informacionnogo obsestva =  Nauón.-Teh.lnf. 
1 .ser. 1997 .10.no. 5-7.p.

Az információs társadalom oroszországi megvaló
sításának kérdései

Állami irányítás; Információs társadalom; Jogsza
bály -könyvtárügyi

Oroszország nemcsak az USÁ-tól, Japántól és Nyu- gat-Európától marad el az információs társadalom előfeltételeinek biztosításában, hanem egy sor más, gyorsan fejlődő országtól is. Az elmaradás felszámolása érdekében ki kellene építeni az információs infrastruktúrát, általános használatba venni a korszerű információs technológiákat, garantálni a szabad információáramlást, civilizált piacot teremteni az információs termékek számára, bekapcsolódni a világ információs vérkeringésébe.Viták folynak arról, hogy ebbe a feladatrengetegbe mennyire kapcsolódjék be az állam. A technokraták azt mondják: alig, az ideológusok: jócskán, ui. az egész folyamatot elő kell készíteni és érzékenyen levezényelni.
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E tekintetben a fejlett államokat kell példának venni, ahol -  igenis -  van állami információpolitika. Oroszországban ennek intézményei és produktumai csak részben vannak meg. így az intézmények között az Állami Duma információpolitikai bizottságát, az elnök e kérdésekkel foglalkozó tanácsadó testületét, a Távközlési Minisztériumot és az Állami Információpolitikai és Távközlési Bizottságot, illetve annak Roskominform nevű szervezetét kell megemlíteni.Vannak olyan törvények is (pl. az információs-in- formatizálási, távközlési, nemzetközi cserében való részvételi, program- és adatbázisvédelmi, tömegközlési, szerzői jogi, levéltári, állami titokvédelmi, könyvtárügyi törvény, polgárjogi, büntetőjogi és szabálysértési kódex), amelyek többé-kevésbé máris alkalmasak vagy bizonyos módosításokkal alkalmassá tehetők az információs társadalom kiépítésének szolgálatára.Egy sor további törvény van előkészületben (az információkhoz való szabad hozzáférést biztosító, a bizalmas információkat védő, a magánadatok védelmére alkalmas, valamint a hazug, rosszindulatú információk terjesztését meggátoló törvényekről van szó).Általános tapasztalat, hogy a meglévő törvényeket nem tartják be. Néhol a helyzet a sztálini idők „egy akarat érvényesül” elvére emlékeztet. Ezért a lakosságot meg kell tanítani a joggal való élésre, a jogvédő szerveket pedig meg kell erősíteni. Oroszországban mindennek a demokratikus állam kereteiben kell megvalósulnia. Ez azt jelenti, hogy korántsem csak „kanonizált” információk foroghatnak a társadalomban. Az ilyen információk hordozóit a közkönyvtáraknak be kell szerezniük és szabad használatra bocsátaniuk. E tekintetben a köz- társasági könyvtáraknak kell példát mutatniuk.Az imént hangsúlyozottak -  természetesen -  az elektronikus tömegközlési eszközök számára is kötelezőek.
(Futala Tibor)

98/100
SUSLOVA, I.: Étapy centralizacii: opyt istoriőes- 
kogo analiza i opredelenie perspektiv =  Bibliotéka. 
1997. 5.no. 42-46.p.

A centralizáció szakaszai: kísérlet a történeti elem
zésre és a perspektívák meghatározására

Centralizálás

A centralizálás orosz földön 1920 óta (ekkor megvalósítására egy dekrétum jelent meg) van jelen a könyvtárügyben. Ám a „centralizálás ötéves terve” csak a 70-es években következett be. Ekkor 5 év alatt több mint 100 ezer közművelődési könyvtárat tömörítettek 4 ezer centralizált könyvtári rendszerbe (a továbbiakban CKR).Senki nem tagadja, hogy a centralizálás számos előnnyel járhat, feltéve hogy nem „egyedül üdvözítő” megoldásként kezelik. Csakhogy így kezelték. Részint utasító-adminisztratív módszer, részint ideologizáltság volt jellemző az egész tömeges folyamatra. Pedig előkészítése közben még úgy látszott, hogy a növekvő színvonalú igények és az alacsony színvonalú ellátás közötti ellentmondás megszüntetésének egyik módja lehet, ám az alternatívaként kezelést már ebben a szakaszban elfojtották.A központilag kimunkált és korántsem mindenütt alkalmas válfajok (járási, városi, falusi CKR-ek) parancsolt megvalósítása rengeteg torzszülött rendszert „fialt” . Ez annál is inkább így volt, mivel az akció nem járt együtt műszaki fejlesztéssel (közlekedő eszközök hiánya, „telefontalanság” , könyvtártechnikai és berendezési elmaradottság), és sze- mélyzetileg sem volt megfelelően biztosítva.Ennek ellenére az ideologizáltság következtében 1981 és 1984 között csupa győzelmi jelentés hallható róla a konferenciákon és értekezleteken és olvasható a szaksajtóban. 1984 után a peresztrojka évei-
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ben némileg megváltozott a CKR-ek megítélése. Az ideologizáltság ténye ugyan még nem tette lehetővé az akció megkérdőjelezését, de negatív részigazságokat már el lehetett vele kapcsolatban mondani. Az akkori retorika kb. ez volt: minden nagyon jól halad előre, de vannak még hibák, amiket ki kell és lehet javítani.Csupán a 90-es évek elején hangzott el, íratott le kertelés nélkül: a centralizálás nem oldotta fel a mind magasabb igények és az alacsony ellátás közötti ellentmondást. Országos méretekben semmiképpen. Sőt: a centralizálás melléfogásait a könyvtárak finanszírozásának válságos évei még csak növelték.Napjainkban két véglet között zajlanak a centralizálással kapcsolatos csatározások: a CKR-ek hívei azt állítják, hogy a centralizálásnak köszönhető, hogy az orosz közművelődési könyvtárak egyáltalán átvészelték a válságos finanszírozás éveit, az ellendrukkerek pedig decentralizálás után kiáltanak.A dolgozat szerzője a centralizálás történetének kritikáját befejezve kijelenti: voltak régiók (pl. Litvánia, Lettország, Tatárföld, Tádzsikisztán), ahol a centralizálás révén jelentős eredmények születtek. Nem utolsósorban a nemzeti-nemzetiségi tudat erősödése-erősítése köszönhető neki.A végletes decentralizálási követelmények is károsak. Különösen azokat a CKR-eket hozná egy „visszacsinálás” nehéz helyzetbe, amelyek a korszerű számítógépesítés és távközlés meghonosításának irányába mozdultak el.A summázat: gyakorlatilag az egyes CKR-eknek kell megtalálniuk azt a szervezeti formát, amely számukra a „legtesthezállóbb” , ami egyszerre jelenti a centralizálás legalkalmasabb mértékét és a rendszerbe integrálható fiókok számát.
(Futala Tibor)

Lásd még 136

Központi szolgál
tatások

98/101
FRANZMEIER, Günter: Das Gesamtverzeichnis dér 
Kongress-Schriften (GKS) letztmalig erchienen =  
Bibliotheksdienst. 31 .Jg. 1997.10.no. 1985-1988.p.

Utolsó alkalommal jelenik meg a kongresszusi je
lentések összesített jegyzéke

Konferenciai anyag; Központi katalógus; Mikro
filmlap

A most megjelent 12. kiadással utoljára látott napvilágot Németországban 52 mikrofilmlapon a kongresszusi kiadványok húsz éve megjelenő központi címjegyzéke (Gesamtverzeichnis dér Kongress- Schriften, GKS), amely eddig a berlini Staatsbiblio- thek gondozásában jelent meg. De még jóidéig a német könyvtárakban található kongresszusi kiadványok fontos segédlete marad -  elsősorban online verziója, a DBI-L1NK keretében működő adatbázisként.Az adatállomány közel 104.000 egységet tesz ki; mintegy 335.000 lelőhelyadatot (267.000 pontos jelzetet) tartalmaz, ami megkönnyíti a könyvtárközi kölcsönzést. A kiadvány átfogóan tárja fel ezt a speciális kiadványtípust 1960 és 1990 között. Jól mutatja azt a robbanásszerű növekedést, amely a kongresszusok terén bekövetkezett, bár csak a német könyvtárak állományát regisztrálja.A központi címjegyzékhez érkező „bejelentések” gyűjtése már a hatvanas évek végén megkezdődött, amikor a külföldi folyóiratok és sorozatok címjegyzékének (Gesamtverzeichnis auslándischer Zeit- schriften und Serien, GAZS) szerkesztőségében úgy döntöttek, mégis kihagyják a jegyzékből a kongresszusi anyágokat. A temérdek címfelvételt először
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félretették. A hetvenes évek elején azután az új folyóirat-katalogizálási szabályok (és a gépi adatfeldolgozás) bevezetésével adódott az a lehetőség, hogy a GAZS mellett kiegészítésképpen létrehozzák a kongresszusi kiadványok központi címjegyzékét (GKS) is. 1976-ban jelent meg először a címjegyzék a K.G. Saur kiadásában, 1983-ban az online verzió is elkészült.A megszűnés egyik oka a bejelentések elmaradása. Az egyesülés után már csak a „régi” szövetségi köztársaság könyvtárainak anyagát tartalmazta, és nem látszott kivihetőnek az új tartományok anyagának pótlólagos feldolgozása. A nyolcvanas évek végétől kezdve a regionális rendszerek által feldolgozott monografikus kongresszusi kiadványok már elérhetővé váltak a régión kívül is -  teljes és géppel olvasható bibliográfiai leírásokkal. Mindezek miatt az 1990. (kongresszusi) évvel lezárták a kiadványt. Köszönet illeti a Német Könyvtári Intézetet a számítás- technikai segítségért, a kiadvány mikroformában és GRIPS-verzióban való terjesztéséért, valamint a fő- szerkesztőt, Reinhard Webert.
(Hegyközi Ilona)

Együttműködés

Lásd 115,142,144,151,153,158
Jogi szabályozás

98/102
BURAKOWSKI, Jan: Nowa ustawa -  nowe nadzieje 
=  Poradnik Bibi. 1997 .12.no. 1-2.p.

Új törvény -  új remények

HOWORKA, Boleslaw: Ustawa o bibliotekach -  
próba analizy =  Poradnik Bibi. 19 97 .11.no. 1-7.p.

Könyvtári törvény -  kísértet az elemzésre

HOWORKA, Boleslaw: Ustawa z mojego ztego snu 
=  Bibliotékán. 1997 .12.no. 3-7.p.

Rossz álmomból való törvény

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
=  Bibliotékán. 19 97 .11.no. 4-8.p.

1997. évi június 27-i törvény a könyvtárakról

Jogszabály -könyvtárügyi

A lengyel Sejm által 1997 júniusában meghozott könyvtári törvénynek 12 fejezete és 32 paragrafusa van. Az egyes fejezetek címe: általános rendelkezések; az országos könyvtári tanács; a könyvtárak szervezete; nemzeti könyvtár; nyilvános könyvtárak (az új hazai jogszabály ezeket nevezi közkönyvtáraknak); tudományos könyvtárak; iskolai és pedagógiai könyvtárak; szakkönyvtárak és munkahelyi közművelődési könyvtárak; speciális ellátást igénylők könyvtárai; az országos könyvtári hálózat; könyvtári dolgozók; hatályon kívül helyező és végrehajtási rendelkezések.Ez a rendkívül lakonikus törvény annak a tervezetnek a változata, amelyet a Kulturális és Művészetügyi Minisztérium dolgozott ki, s amelyet a könyvtárosi közvélemény kb. egy éve a leghatározottabban opponált. E törvénynek nincs semmi köze ahhoz a számos tervezethez, amelyet a Lengyel Könyvtárosegyesület készített.A törvény valamennyi rendelkezését senki nem minősíti szakmailag kielégítőnek. A nyilvános könyvtárak képviseletében szóló Jan Burakowski a könvv-
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tárügy e „tartományára” vonatkozó rendelkezéseket azonban megnyugtatónak tartja, mivel a törvény szerint ide kerültek beosztásra a vajdasági könyvtárak is. Ezáltal remélhető', hogy megerősödik a korábbi években gyakran megkérdőjelezett területi funkciójuk, s ezáltal hatékonyan állhatnak ellen az önkormányzati könyvtárak további térvesztéseinek. Ezen kívül a törvény -  helytállóan -  mondja ki, hogy a városi és a településkörzeti önkormányzatoknak legalább egy könyvtárat kell fenntartaniuk, valamint annyi könyvtári fiókot, amennyire szükség van a városok kerületeiben, illetve a településkörzetek minden lakott helyén.A tudományos könyvtárak nevében két cikkben is tiltakozó Boleslaw Howorka elemzési kísérletében ugyancsak elismeri a nyilvános könyvtárakkal foglalkozó paragrafusok alkalmasságát, sőt még a nemzeti könyvtárral és a speciális ellátást kívánókkal foglalkozóakét is. Egyébként ő oda konkludál, hogy aligha van olyan könyvtáros, aki vállalná az új könyvtári törvény „apaságát” , illetve hogy „erre a törvényre a könyvtárosoknak nincs szükségük” . „Rossz álmot” emlegető másik cikkében Howorka enumeratíven adja elő az új törvény „szakmaellenes vétségeit” , enyhébb esetekben: fogyatékosságait.A törvény több paragrafusából mindenekelőtt az tűnik ki, hogy nincs benne szó az egész könyvtárügy, benne valamennyi könyvtártípus megfelelő szabályozásáról. így a törvény, ahelyett, hogy integrálna, dezintegrál. Választóvonalat húz az ország könyvtárügyének különféle részei között. Hozzánemértésről tanúskodnak azok a paragrafusok, amelyek összemossák az iskolai és a pedagógiai, illetve a szakkönyvtárakat és a már-már alig létező munkahelyi közművelődési könyvtárakat.Az új törvény több vonatkozásban más törvényeknek mond ellent. Ilyenek pl. iskolai könyvtári és dokumentumhasználati meghagyásai.Olyan felhatalmazásokat kap a törvényben a Kulturális és Művészetügyi Minisztérium, amelyek nem neki járnának. így ez a tárca „veheti fel” az alanyi

jogon csak a közkönyvtárakat tömörítő ún. országos könyvtári hálózatba a tudományos és szakkönyvtárakat, mégpedig minden abbéli előnyígérvény nélkül, ami azt jelentené, hogy érdemes e hálózathoz tartozni. A szóban forgó tudományos és szak- könyvtárak részint a közoktatási minisztériumhoz, részint pedig a kutatási bizottsághoz tartoznak, s e két főhatóság mindenképpen hozzáértőbben kezeli őket, mint a kulturális tárca tenné ezt. (Az országos könyvtári tanácsnak a törvény rendelkezései értelmében továbbra sincs egyetértési vagy letiltó joga, úgyhogy ez a testület tanácsadó felhatalmazásánál fogva ezután is olyan „sóhivatal” marad, mint amüyen eddig volt, ami azt is jelenti: a tudományos és szakkönyvtárügy e testületben sem talál hatékony államigazgatási támaszra.)A törvény máris (sok tekintetben népkönyvtári fo- gantatású) közkönyvtári szemléletet honosít meg különféle megfogalmazásaiban. így a könyvtári dolgozók képesítési-besorolási ügyeiben, az információszolgáltatás nagyon „per tangentem” kezelésében érhető tetten ez a beállítottság.A törvény referált „sztorija” mögött presztízsharc dúlására lehet következtetni. Ezt a Kulturális és Művészetügyi Minisztérium nyerte meg, minthogy nem kellett lemondania „fele könyvtárügyi királyságáról” .
(Futala Tibor)

Lásd még 99
Könyvtárosi hivatás

98/103
WITKOWSKA, Matgoraata: Bibliotekarstwo zawo- 
dem stresuj?cym? Syndrom „wypaleniasi?" w 
pracy bibliotekarza =  Bibliotékára. 1997. 10.no. 
6-9.p.
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Stresszt okozó foglalkozás-e a könyvtárosság? 
Kiégési szindróma a könyvtáros munkájában

Könyvtárosi hivatás; Munkapszichológia

A „kiégés” olyan fizikai és pszichikai kimerültség, amelyet az egyén lehetőségeinek mértéktelen kizsákmányolása okoz. Apátia, reménytelenség és állandó elégedetlenség kíséri. Kárvallottal állandóan fáradtak, felkelési és elalvási zavarokkal küszködnek. Nehezen összpontosítanak, rosszabbodik problémamegoldó készségük, sőt: emlékezetük is kívánnivalót hagyhat maga után. A „kiégésről” mint szindrómáról kb. másfél évtized óta beszélnek a pszichológusok.Rendszerint a munkahely és a végzett munka jellege váltja ki, ami alatt munkahelyi bürokrácia, az önállóság hiánya, az állandó „kirakatban dolgozás” , az egyenlőtlen megterhelés, a személyiségtől eltekintő munkakörmeghatározás, több felettesnek való alárendeltség, az intézményi célok bizonytalansága, a pozitív visszacsatolás hiánya, túlzott vagy hiányos ellenőrzés, alacsony bérszínvonal, a jobb munkakörökért való tülekedés, a problémák irreális volta, a munkavégzésre ártalmas környezet egyaránt érthető.Az iménti kiváltó okok szinte mindegyike elő szokott fordulni a könyvtárakban is. Ismerve a könyvtárosok többségének személyiségtípusát, feltételezhető, hogy a „kiégés” gyakorisága a könyvtárakban átlag feletti.Főként a fiatalabb munkatársak vannak kitéve ennek az ártalomnak, mivel közülük sokan túlontúl idealista nézetekkel lépnek az életbe, jellemző rájuk a „tökélyre” törekvés, az ellenállás hiánya, az egyoldalú életszemlélet, a „család- és baráttalanság” . Emiatt e fiatalok kezdeti lelkesedése és lendülete lelohad, munkavégzésük unottá válik, egyre többet hibáznak, miközben önmagukon kívül mindenkit rossznak, hibásnak, tisztességtelennek tartanak.

Természetesen azért nem mindenki „ég ki” , és veszélyét különféle akaratedző módszerekkel is csökkenteni lehet. Ebben fontos a kollégák pozitív hozzáállása. Még fontosabb (volna) a vezetőké, akik tartoznak (tartoznának) ügyelni munkatársaik fizikai-pszichikai kondíciójára, s közbelépni az ilyen „kiégési” folyamat első jeleire. Ez utóbbira emberi szó, meghallgatás, munkakörváltoztatás, kedvezőbb munkahelyi környezet kialakítása egyaránt alkalmas, összességében megállapítható: bár a közvélemény a könyvtárosságot „nyugis” szakmának tartja, a valóság az, hogy nagyon sok benne a „kiégéssel” fenyegető mozzanat.
(Futala Tibor)

98/104
GENONI, Paul -  GREEVE, Neil: School-leaver attitu- 
des towards careers in librarianship: the results of 
a survey =  Austr.Libr.J. 46.vol. 1997. 3.no. 288- 
303.p.

A középiskolából kikerülő fiatalok véleménye a 
könyvtárosi pályáról: egy felmérés tanulságai

Felmérés; Könyvtárkép; Könyvtáros-utánpótlás; 
Középiskolás

A cikk egy felmérés eredményeit közli, amelyben 16-17 éves végzős ausztráliai középiskolásoknak a könyvtárhoz, illetve a könyvtárosokhoz való viszonyát vizsgálták. A felmérés keretében a résztvevők összehasonlították a könyvtárosi szakmát 10 egyéb hivatással (ügyvéd, orvos stb.) öt, a pályaválasztásnál fontos kritérium (fizetés, szakmai előmenetel stb.) tekintetében. Az eredmények azt mutatják, hogy a közvéleményben még mindig uralkodik a könyvtárosokról alkotott negatív szemlélet, ezért komoly felfogásbeli változásra van szükség ahhoz, hogy a könyvtárosság nagyobb vonzerőt jelentsen a
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pályakezdők számára. Ajánlásaikban a szerzők a hatékonyabb marketing tevékenységet szorgalmazzák.
(Autoref.)

98/105
CARPENTER, Kenneth E.: The librarian-scholar =  
J.Acad.Librariansh. 23.vol. 1997. 5.no. 398-401 p.

A tudós könyvtáros az egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Könyvtáros 
-felsőfokú; Munkahelyi légkör; Publikációs tevé
kenység

Egyetemi könyvtárosok és egyetemi oktatók között sok helyütt ellenérzések tapasztalhatók. Odáig fajulhat a dolog, hogy a könyvtárosok elszigetelődnek az egyetemi közösségeken belül, és képtelenek zavartalanul együttműködni az oktatógárdával a könyvtár számára megszerezhető támogatások érdekében. Oktató és könyvtáros ellentéte továbbgyűrűzik a könyvtárostársadalmon belül. Olyan értékminősítő kifejezések használatosak, mint pl. a „tudós-könyvtáros” , mely egyaránt lehet elismerő és elmarasztaló értelmű. Bár számos intézményben jónak tekinthető a viszony, tanulságos lehet megvilágítani az ellentétek mibenlétét.A bizalmatlanság egyik történelmi gyökere lehet, hogy a könyvtárosok hagyományosan alacsonyabb státuszban vannak mint az oktatók. Az egyetemi könyvtárak élére viszont gyakran olyan tudóst neveznek ki, aki előzőleg nem volt könyvtáros, és mégis meggyőződése, hogy könyvtári ügyekben hozzáértőbben intézkedik mint munkatársai tennék. Ez gyakori konfliktusforrás.Maga a „tudós” szó nem értékmentes kategóriát rejt. Státuszra, presztízsre utal, vagy gúnyos előjellel használatos. A „tudós” kifejezés a könyvtáros szakmában különböző okokból gyakran vált ki érzelmeket. A könyvtárosi pálya nem műidig tudatos

választás eredménye. Néhányan oktatói múltjuknak hátat fordítva döntenek az egyetemi könyvtárosi életpálya mellett. A könyvtárosok társadalmi megbecsülése az egyetemi közösségen belül nem túl magas.Az egyik továbbterjedő elsődleges választóvonal az olyan könyvtárosok között húzódik, akik munkájuk mellett még valamely más tudományterületen is működést fejtenek ki, illetve azok között, akik minden idejüket, energiájukat a gyűjteménnyel kapcsolatos munkájuknak szentelik. E két csoporton belül további megosztások is léteznek.A cikk háromféle szellemi munkát különböztet meg: egyrészt a tanulást, önképzést, másrészt az ismeretek közvetítését, harmadrészt pedig új ismeretek alkotását. Ahhoz, hogy a könyvtáros közvetítő szerepét minél hatékonyabban betöltse, csak hasznára lehet, ha a másik két területen is aktív marad.Még mélyebb szakadék osztja két táborra a könyvtárosokat és a könyvtári menedzsereket. A tudományos tevékenységet folytató könyvtárosok, akik külső elismertségre is törekszenek, gyakran érezhetik úgy, hogy saját vezetőiktől nem kapnak kellő bátorítást, segítséget, elismerést. Ha az intézmény deklaráltan támogatja is a kutatást, akkor is számolhatnak belső ellenségeskedéssel a kollégák, akik élnek ezzel a lehetőséggel.Az eredeti, egyetemen belüli megosztottság tehát továbbterjed a könyvtáros szakmán belül. A lehetséges ellenszerek keresésénél le kell szögezni, hogy a könyvtárosok nem tarthatják kézben az oktatók értékrendjét és viszonyulását. A maguk részéről megtehetik, hogy nem rangsorolják a szellemi tevékenységeket. A humán tudományi és könyvtártudomá- nyi-informatikai kutatás éppúgy lehet tudományos. A „tudós-könyvtáros” (scholar-librarian) terminus helyett a cikkíró a „könyvtáros-tudós” (librarian- scholar) megjelölést javasolja, mely több területre is alkalmazható, ugyanakkor hangsúlyozottan utal a könyvtárosi tevékenységre. Fejleszteni kell a párbeszédet egyetemi könyvtárosok és könyvtárhaszná
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lók (oktatók, hallgatók) között, oda kell figyelni az egyetemi közvélemény alakulására. A könyvtárosoknak szóban és írásban lehetőleg tartózkodniuk kell az oktatókra vonatkozó kedveződen kijelentésektől. A könyvtár vezetésének pedig ösztönöznie, segítenie kell alkalmazottaik továbbképzését és átképzését.
(Nagypál László)

98/106
MAACK, Mary Niles: Toward a new model of the 
information professions: embracing empowerment 
=  J.Educ.Libr.Inf.Sci. 38.vol. 1997. 4.no. 283- 
302.p. Bibliogr.

Az információs szakmák új modellje felé: a haszná
lók önérvényesítésének segítése

Igény; Kommunikáció -has; Könyvtáros- 
etika; Könyvtárosi hivatás

Az információs szakterületeknek a 21. század követelményeihez való igazítása érdekében érdemes felmérni ezek alapvető értékeit, és megvizsgálni az információs szakemberek viszonyát a használóikkal, illetve az egyéb szakterületekkel. Mivel az eddigi modellek nem vették figyelembe a szakember-ügyfél kapcsolatok folyamatait, e cikk egy új, ügyfél- szemléletű megközelítést mutat be. Különös hangsúlyt kapnak az ún. „felerősítő” szakterületek (pl. pszichológia, szociális munka, oktatás, könyvtárügy), amelyek közös célja, hogy ügyfeleiket-haszná- lóikat olyan ismeretekkel lássák el, amelyek segítik őket a mindennapi életük irányításában. A szerző szerint a szóban lévő szakmákban alapvető fontosságú a gondoskodásra orientált szemlélet és az olyan szakmai tevékenységek kiemelése, amelyek célja az ismeretek szétsugárzása, nem pedig azok őrzése és a felettük való hatalom gyakorlása.
(Autoref alapján)

98/107
JONES, Ilka: Beruflicher Alttag von Bibliothekarin- 
nen an einer Universitátsbibliothek -  Karriere, Ab- 
hángigskeitsfálle oder Geschlechterduell? =  ProLi- 
bris. 1997. 3.no. 153-158.p.

Könyvtárosnők egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Női munkaerő

Egy nagyobb kutatás keretében, mely az esseni egyetemen a nem tudományos státuszban dolgozó nők helyzetét tárja fel, megvizsgálták az egyetemi könyvtárban könyvtáros főiskolai diplomával dolgozó nők pályaképét is. A megállapítások hat pályakép-interjúra épülnek.Bár a vizsgálatba bevontak közül gyerekkorában egyikük sem könyvtárosként képzelte el a jövőjét, különféle tényezők hatására mindnyájan könyvtárosi főiskolát végeztek, s már évek óta ebben a munkakörben dolgoznak. Az eredetileg képzelt szakma többükben máig vágyálomként él, de egyikük sem tett kísérletet a váltásra, és jelenleg sem terveznek pályamódosítást. Annál kevésbé sem, mert jelenlegi munkahelyüket barátságosnak, biztonságosnak és nagyobb konfliktusoktól mentesnek tartják, s ezek értékrendjükben meghatározó szempontok. Alapjában véve elégedettek erkölcsi és anyagi megbecsülésükkel is.Képzettségük és szakmai gyakorlatuk bármelyik könyvtári munkakör (gyarapítás, katalogizálás, tájékoztatás stb.) betöltésére alkalmassá tenné őket, a gyakorlatban azonban mégsem a hajlamaiknak megfelelő munkakörökbe kerültek, hanem oda, ahol szükség volt új munkaerőre. A tudományos státuszban dolgozó kollégák munkáinak nagy részét képzettségük és gyakorlatuk révén hozzájuk hasonlóan el tudnák végezni, ez a két könyvtárosi réteg között állandó feszültség forrása. Az egyetemet vég
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zett tudományos könyvtárosok irigylésre méltó előnye nem magasabb szakmai kompetenciájukban rejlik, hanem az egyetemi végzettséget övező nagyobb társadalmi presztízsben -  így látják a főiskolát végzettek. Az igazságtalannak tartott besorolás módosításáért azonban nyílt szakmai-társadalmi harcot nem vállalnak, hiszen alapvető beállítottságuk nem megoldáskereső, hanem konfliktuskerülő. Ebből következően a munkahelyi hierarchiát is természetesnek tartják, nem érzik problematikusnak a férfiak magasabb arányát a vezetői posztokon. Egyrészt nem tartják lényegesnek azt, hogy a vezető nő-e vagy férfi (ha egyébként megfelel a jó és demokratikus vezetőről való elképzeléseiknek), másrészt a megkérdezetteknek nincsenek vezetői karrier-ambíciói.Bár gyerekkori elképzelésként valamely más foglalkozás élt bennük, belsőleg azonosulni tudtak új szakmájukkal is: a könyvvel való foglalatosságot szépnek és társadalmilag megbecsültnek, hasznosnak érezték. A technológiai fejlődés paradoxona, hogy a könyvtárosok egyre ritkábban találkoznak közvetlenül a könyvvel, mind több könyvtárosi munkakör kizárólag a képernyőhöz kötődik. Belső elégtétel a könyvtárosnők számára, ha ezért a veszteségéért az olvasókkal való közvetlen kapcsolat kárpótolja őket, de ez a lehetőség inkább kivétel, mint szabály. A fiatal olvasóknak a könyvtároshoz fűződő kapcsolata is változóban van: a többség a könyvtárosban már csak egy kiszolgálót lát, aki hozzásegíti őt a megfelelő gép használatához. A könyvtárban dolgozó nők többsége az évek során elveszítette azt az örömöt, melyet korábban hivatása jelentett számára, a munka pusztán kötelességgé vált, a kreativitást a szabadidőben, az élet más területein keresik. Külső nyilatkozataikban azonban változatlanul védik és sokra értékelik a könyvtárosi tevékenységet.
(Katsányi Sándor)

Oktatás és tovább
képzés

98/108
XIAOYING, Dong: Transition of library and informa- 
tion Science education in China: problems and per- 
spective =  lnt.lnform.Libr.Rev. 29.vol. 1997 .1.no.
1-12.p.

A könyvtár- és tájékoztatástudományi képzés át
meneti állapota Kínában: problémák és lehetőségek

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Tanterv, 
óraterv

Kínában a könyvtár- és információtudományi oktatást jelenleg a változások jellemzik, mert a társadalmi, gazdasági és technológiai fejlődés új követelményeket támaszt a könyvtári-információs szakemberekkel szemben. A cikk az 1990-es évek társadalmi változásait, oktatási kihívásait és az iskolák válaszlépéseit tárgyalja. 17 könyvtáros iskola tanrendje alapján a szerző gyakorisági adatokat közöl a kötelező tárgyakról, a választható szaktárgyakról és a választható egyéb tárgyakról. A cél az ismeretbázis korszerű szerkezetének meghatározása és a hasonlóságok megállapítása a képzőintézmények oktatási politikájában. Tárgyalja az oktatási reform nehézségeit, és előrevetíti a szakmai oktatás várható irányzatait.
(Autoref.)

98/109
MENOU, Michel J.: Cultura, informagáo e edugá- 
cao de profissionais de informagáo nos países em 
desenvolvimento =  Cienc.Inf.Bras. 25.vol. 1996. 
3.no. 298-304.p. Bibliogr. 20 tétel.

Rés. angol nyelven

326 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.



Kultúra, információ és információsszakember
képzés a fejlődő országokban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés

Széles körben elterjedt nézet szerint a kultúra befolyást gyakorol az információ-termelésre és -fel- használásra is. Ám a kultúra szerepét rendszerint meglehetó'sen felszínes és kevéssé hatékony módon mutatják be. Ez mindaddig így is marad, amíg az emberi tényező a helyére nem kerül, mint az információs rendszerek központi sajátsága. A könyvtár- és információtudomány továbbterjed az ipari országok kultúrájából, azonban nagyobb figyelmet kell fordítani ennek a fejlődő országok kultúrájába való adaptálására. A könyvtári-informatikai tananyag tartalma magától értetődően kínálkozik az „afrika- nizációra” (a.m. az afrikai körülményekhez, kultúrához stb. való igazításra). De a kultúra legalább ilyen mértékben befolyásolja a tanulási folyamatot is. A szakmai képzésnek meg kell találnia annak út- ját-módját, hogy olyan információs szakemberek emelkedjenek ki, akik létre tudják hozni a szükséges változásokat, nem pedig csak beszélnek azok szükségességéről.
(Autoref. alapján)

98/110
JANSCH, Wolfgang: Erstmalig akademische Grade 
„Wissenschaftliche Bibliothekarin’VWissenschaft- 
licher Bibliothekar" verliehen =  Bibliotheksdienst. 
31.Jg.1997.12.no. 2263-2267.p.

Először adományoztak tudományos könyvtárosi cí
met a Humboldt Egyetem posztgraduális képzésén 
részt vetteknek

Képesítés; Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtároskép
zés -posztgraduális

Németországban egyedül a berlini Humboldt Egyetemen folyik egyetemi szintű könyvtárosképzés a bölcsész fakultáshoz tartozó Könyvtártudományi Intézet keretében. Nappali képzés formájában főszakként vagy mellékszakként (kb. 50 féle variációban) lehet elvégezni a könyvtárosi stúdiumokat, s ez a többi szakkal egyenértékű diplomát és M .A. -  Ma- gister Artium -  fokozatot nyújt. A főiskolán szerzett könyvtárosi végzettség („diplomás könyvtáros” fokozattal) viszont zsákutcát jelentett: mindeddig nem vezetett belőle út az egyetemre. Most megtört a jég: 1997 novemberében 4 féléves posztgraduális stúdium után egyetemi diplomát kapott az első, főiskolai végzettséggel induló tanulócsoport.A német könyvtáros szakma mindvégig egyetértő figyelemmel kísérte az új képzési formát. A jelentkezők száma igen magas, a tervezett évi 30 új hallgató felvétele nem tudja az igényeket kielégíteni.Sokáig kérdéses volt a posztgraduálisan végzett hallgatók fokozatának megnevezése. A képzettségi szintet pontosan kifejező, de a nappali tagozaton végzettektől különböző kifejezést kerestek, s végül a „tudományos könyvtáros” cím mellett döntöttek, a résztvevők teljes megelégedésére.
Sándor)

98/111
GROVER, Róbert -  ACHLEITNER, Nancy Thomas -  
WYATT, Roger [et al.J: The wind beneath our 
wings: chaos theory and the butterfly effect in cur
riculum design =  J.Educ.Libr.Inf.Sci. 38.vol. 1997. 
4.no. 268-282.p.

Kedvező széllel: a káoszelmélet és a pillangóeffek
tus a könyvtár- és tájékoztatástudományi tantervek 
szerkesztésében

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tanterv, óraterv; Tár
sadalmi követelmények
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A korunkban működő példátlan hatóerejű globális, gazdasági és technológiai folyamatok állandóan átalakítják és megváltoztatják az információs szakemberek képzéséhez szükséges ismereteket. A cikk célja a következő: 1) egy olyan ismeretbázis körvonalazása, amelynek segíségével az információs szakemberek kezelni tudják a változásokat; 2) bizonyos „túlélési” jártasságok közreadása; 3) tanácsadás az információs szakemberek alapvető hozzáállása tekintetében, amely képessé teheti őket a hatékony navigálásra egy gyorsan változó környezetben; 4) egy alternatív, újszerű képzési módszer bemutatása, a várható következményekkel együtt.
(Autoref.)

98/112
HSIEH-Yee: Access to OCLC and Internet resour- 
ces: US educators’ view and teaching practices =  
RQ. 36.V0l.1997. 4.no. 569-587.p.

Az OCLC online központi katalógusa és az Internet- 
források a könyvtárosképző intézmények tantervé
ben, s az oktatók véleménye jelentőségükről

Felmérés [forma]; Könyvtárosképzó intézmény; 
Központi katalógus -online; Számítógép-hálózat; 
Tanterv, óraterv

Az ismertetett felmérés azt vizsgálta, hogy a könyvtár- és tájékoztatástudomány referensz-tárgyakat oktató professzorai a tananyag szerint milyen mértékben tanítják az elektronikus információforrások használatát. Kíváncsiak voltak továbbá a véleményükre e források fontossága, az ideális oktatási módszerek, és a továbbképzés tekintetében. A válaszok elemzéséből az derült ki, hogy az elektronikus forrásokat a legtöbben beépítik mind az alapfokú, mind a haladó referensz-kurzusok tanagyagéba: a résztvevők több mint 80%-a alkalmaz Internet-forrásokat, és több mint 50% oktatja az OCLC online

központi katalógusának használatát. A legkedveltebb oktatási módszereknek a gyakorlati foglalkozásokat és a bemutatókat tartották. Az OCLC-erőfor- rások mértéke kisebb volt, mint az Internet-forrásoké; sok oktató már azelőtt gyakoroltatta az Internet használatát, mielőtt az a nagyközönség körében népszerűvé vált. A résztvevők véleménye nem különbözött lényegesen az elektronikus információk és a továbbképzés fontossága tekintetében.
(Autoref.)

98/113
BECHTOLD, Yvonne -  GAUSSMANN, Birgit -  
LUTZ, Anja; Distance Learning -  Ein neues Schlag- 
wort im Informations- und Dokumentationssektor 
=  Nachr.Dok. 48.Jg. 1997. 5.no. 281-287.p.

Rés. angol nyelven

Távoktatás -  új kulcsszó az információs és doku
mentációs szektorban

Felmérés; Könyvtáros-utánpótlás; Számítógép-há
lózat; Távoktatás

A Darmstadti Főiskola (Fachhochschule Darm- stadt) információ-dokumentáció szakos hallgatói egy új projektet dolgoztak ki a szóban forgó szakterület távoktatására. Céljuk az volt, hogy az érdekeltek az Internet útján tanulhassanak, áthidalva ezzel az időbeli és földrajzi korlátokat. A projekt egy kérdőívre épült, amelyben a lehetséges résztvevők kívánságait és elvárásait igyekeztek felderíteni. Közel 400 személyt kérdeztek meg, szakembereket és laikusokat egyaránt. Példák a kérdésekre: megvannak-e a szolgáltatás fogadásának technikai előfeltételei, milyen terület érdekelné őket, mennyi időt fordítanának a tanulásra stb. Az eredmények hasznosnak bizonyultak a projekt továbbfejlesztésére.
(Autoref. alapján)
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98/114
WINTER, Ute: Weiterbildung für Frauen und Mán- 
ner im Erziehungsurlaub =  Bibliotheksdienst. 
31.Jg. 1997 .10.no. 1930-1933.p.

A gyermekgondozási szabadságon lévők tovább
képzése

Könyvtáros -hátrányos helyzetű; Továbbképzés

Olyan időszakban, amikor a munkafolyamatok és a munkaszervezés a számítógépes adatfeldolgozás miatt állandó változáson mennek át, azoknak az alkalmazottaknak a legnehezebb lépést tartaniuk, akik gyermekgondozási szabadságon vannak. Ha pedig három vagy esetleg még több év múlva térnek vissza eredeti munkahelyükre, teljesen megváltozott munkahely tökéletesen új követelményeivel találják magukat szemben.A szolgálati helyek számára pedig mindez annyit jelent, hogy visszatérő dolgozóikat újra be kell tanítaniuk, hovatovább ez odáig is fajulhat, hogy bizonyos osztályok komolyabban egyáltalán nem kívánnak foglalkozni az újra munkába állók gondjaival. Maguknak a szabadságról visszatérőknek is fokozott stresszel jár a változás, illetve a tudat, hogy az új követelményeknek nem tudnak megfelelni.Ezért nagyon fontos szempont, hogy a gondozási szabadságon lévőknek meglegyen a lehetőségük a munkahelyükkel való állandó kapcsolattartásra, hogy tudomást szerezzenek a változásokról, ismereteiket felfrissíthessék, illetve újabb ismeretekre tehessenek szert.A kapcsolatok ápolására lehetőséget nyújtanak a speciálisan a szabadságon levők igényeihez alkalmazkodó továbbképzési programok. Néhány képzési központ továbbképzési ajánlata (ilyen a kölni továbbképző központé: Visszatérés a könyvtárba címmel, vagy a müncheni Bajor Könyvtáriskola könyv

tárosi ismereteket felfrissítő szemináriuma) már csak akkor jut el a szabadság után újra munkába álló kollégákhoz, ha már azok ténylegesen munkába álltak. A szolgálati hellyel való kapcsolattartásról és a továbbképzésre irányuló intézkedésekről azonban már a szabadság ideje alatt tanácsos lenne gondoskodni.A továbbképzési programokat ezért már a szabadság megkezdése előtt kívánatos lenne meghirdetni. Ezek elősegítése érdekében a megfelelő gyermekfelügyeletről is gondoskodni kell. A tanfolyamokat lehetőleg félnaposakra kell tervezni, továbbá fontos szempont, hogy a továbbképzést közvetlenül a szolgálattétel helyén szervezzék meg. A központi továbbképzéseket kiegészítésként be lehetne számítani, de fő szempontnak kell értékelni az eredeti munkahellyel való személyes kapcsolattartást. Tekintve, hogy a részvétel önkéntes és a szabadságon levőknek ezt az időt nem írják jóvá, időben el kellene gondolkodni azon is, hogy miként motiválhatnák őket a részvételre (elképzelhető lenne pl. a tanfolyami idő beszámítása a rendes munkaidőbe).A szerző példaként Augsburg városát mutatja be. Itt eddig hét alkalommal hirdették meg a Szakma és család -  mi tartjuk a kapcsolatot! c. szemináriumot, ami a résztvevőket illeti, pozitív mérleggel. 120 női alkalmazott vett részt a kurzuson.Az elméleti előadások mellett előnyös lenne, ha a korábbi munkahely lehetővé tenné mindezeknek a gyakorlatban történő elsajátítását is.Az előadásokat célszerű rugalmasan megtervezni, hogy a résztvevők kérdéseikre részletes választ kap- hassanak.Az előadókat lehetőleg könyvtárosi munkaterületről kell felkérni, hogy a gyakorlatias megközelítés a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen.A felmerülő költségeket majd azon a hasznon lehet lemérni, amelyet az egyes könyvtárak a jól motivált és kvalifikált munkába állók révén nyernek, és azon a megtakarított időn, amit az újrakezdésre, az újbóli betanításra kellene fordítaniuk.
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Mindezekhez -  kiegészítésképpen -  a könyvtár lehetőséget adhatna szabadságon lévő dolgozójának, hogy a gondozási díjat hátrányosan nem befolyásolva (19 órában) kisegítőként a könyvtárban dolgozhasson. Ez alatt a dolgozóknak alkalmuk lenne a hivatás és a család állította követelmények összeegyeztethetőségét „tesztelni.”
(Kránitz

Lásd még 190,193
Szabványok,
normatívák

98/115
ERICKSON, Janet C.: Options fór presentation of 
multilingua! text: use of the Unicode standard =  
Libr.Hi Tech. 15.vol. 1997. 3/4.no. 172-188.p.

Lehetőségek többnyelvű szövegek megjelenítésére: 
az Unicode szabvány használata

Betű; Együttműködés -nemzetközi; Szabvány

Az elkövetkezendő években a Unicode/10646 szabvány népszerűsége előreláthatóan ugrásszerűen emelkedni fog. Ennek számos oka van. Az Internet használata nyilvánvalóvá tette a sokféle karakter- szabványból adódó problémákat, továbbá megnövelte a HTI-szövegek (University of Michigan’s Hu- manities Text Initiative) lehetséges felhasználóinak körét. A Unicode-ot a számítástechnikai ipar fejlesztette ki és karolta fel; már ma is sok olyan termék van forgalomban, amely részben vagy egészben támogatja ezt a szabványt (például a Microsoft Windows NT programja).
(Autoref.)

98/116
MEUNIER, Pierre: Des indicateurs universels de 
performance des bibliöthéques =  Doc.Bibl. 43.vol. 
1997. 3.no. 125-135.R. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Nemzetközi teljesítménymutatók könyvtárak szá
mára

Normatívák, mutatószámok; Szabvány -könyvtári

A cikk bemutatja, hogyan történik az ISO szabványok kifejlesztése, elfogadása és aktualizálása. Tárgyalja Kanadának az ISO vezetésében betöltött szerepét is. Ismerteti a kanadai erőfeszítéseket a könyvtári munkafolyamatok normatíváinak, valamint a szolgáltatások és elektronikus erőforrások mérési módszereinek kifejlesztésében. Az új ISO szabványok néhány teljesítménymérési jellemzőjét részletesen is ismerteti.
(Autoref.)

Lásd még 166
Egyesületek,
konferenciák

98/117
G0ND0VÁ, Daniela: Slovenská asociace knihoven, 
knihovny a transformace státní regionální kultury 
=  Ctenár. 49.roő. 1997. 9/10.no. 323-326.p.

A Szlovák Könyvtári Egyesület, a könyvtárak és az 
állami regionális kultúra transzformálása

Érdekvédelem; Egyesület -könyvtári -nemzeti; 
Komplex művelődési intézmény; Könyvtárpolitika
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A Szlovák Könyvtárak Egyesülete a könyvtárak független, szabad és nyitott érdekvédelmi szervezete. Jelenleg 63 könyvtár a tagja. Fő célja a könyvtárak fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy az állami és önkormányzati szervekkel együtt részt vesz a modern könyvtárpolitika kialakításában, a jogszabályok megfogalmazásában és a szervezeti keretek megteremtésében. Ki kell alakítania álláspontját minden olyan jogszabállyal kapcsolatban, amely érinti a könyvtárakat is.Az egyik sarkalatos kérdés az állami regionális kultúrpolitika. 1989 után összeomlott a korábbi kulturális irányítási rendszer, de újat még nem munkáltak ki. A kulturális minisztérium több mint 200 kulturális intézményt irányított közvetlenül, de ezt a rendszert már nem tudja fenntartani. 1995-ben a minisztérium tervet dolgozott ki a regionális kultúra átalakítására, amelyet a kormány elfogadott, és először kísérletképpen egy régióban, majd a kísérlet sikere nyomán 1996-tól több régióban is bevezették. A terv regionális kulturális központok kialakítását tűzte ki célul, amelyek átvennék az állami irányítás bizonyos feladatait a minisztériumtól. A központok élén állami felügyelő, intendáns áll. A központokhoz tartoznak a régió könyvtárai, múzeumai, galériái, kultúrházai, színházai, színpadai, a zenei élet, illetve a csillagvizsgálók vagy planetáriumok. A központban irányításukra szakosított részlegek alakulnak, amelyek tevékenységének jogi, gazdasági és műszaki feltételeit a központ köteles biztosítani. A részlegek vezetőiből álló igazgatótanács az intendáns javaslattévő joggal rendelkező tanácsadó testületé, de az intendáns egyszemélyi vezetője a központnak.A Szlovák Könyvtárak Egyesülete már 1995-ben megfogalmazott állásfoglalásában kifogásolta, hogy nem világos a létrehozandó regionális központok célja, tevékenységük nincs előzetes gazdaságossági számításokkal alátámasztva, létrehozásukban erős’a központosítási törekvés és az uniformizálás, és a terv kidolgozói nem vették figyelembe a könyvtáraknak a helyi művelődési házakba integrálásának

múltbeli, sokszor negatív tapasztalatait. A féléves kísérleti működtetést túl rövidnek tartotta az egyesület a megalapozott döntéshez. A központok egyszemélyes vezetését meglehetősen szubjektívnak ítélték, és azt vélelmezték, hogy nincs biztosíték a központhoz tartozó különféle kulturális intézmények egyenrangú képviseletére.Javasolták, hogy a könyvtárak költségvetése három részből álljon: az ellátandó lakosság számának megfelelően megállapított normatív támogatás állománygyarapításra, a helyi feltételek figyelembevételével kialakított működési költségek, valamint a könyvtárosok ösztönzésére szolgáló keret. A könyvtár által megtermelt bevételekkel és a szponzori támogatásokkal az adott könyvtár gazdálkodhasson. A könyvtárak műszaki fejlesztésére és gépesítésére külön forrást kell biztosítani.A Cadcában lefolytatott kísérlet eredményeit nem hozták az egyesület tudomására. Az egyesület a központokba betagosított könyvtáraktól kapott beszámolók alapján értékelte az új szervezeti keretek közötti működés tapasztalatait, és eljuttatta állásfoglalását a szlovák oktatási, tudományos, kulturális és sporttal foglalkozó nemzeti tanácshoz. A legfontosabb megállapítások: a regionális központok keretében a könyvtárak finanszírozása egyértelműen visszaesett (1996-től fokozatosan csökken a könyvtárak költségvetése); az integrált könyvtárakban nincs keret a könyvtárosok jogszabályban előírt mértékű bérezésére; 1991 óta először nincs a könyvtárak költségvetésében elkülönített állománygyarapítási keret (az állami felügyelőség a pénzeszközöket más célra használhatja fel); nincs elég pénz a kulturális rendezvényekre, ezért csökken a könyvtárak aktivitása az olvasóközönség különböző csoportjainak szóló előadások és egyéb rendezvények szervezésében, eltűnik a könyvtárak ajánló bibliográfiai, kiadói tevékenysége; nincs világos vagyonleltár az integrált intézmények tulajdonáról, ezért félő, hogy leáll a könyvtárak információtechnológiai eszközparkjának fejlesztése. A legtöbb könyvtárnak nincs
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elkülönített rovata a közös költségvetésben, a vezetőknek nincs módjuk a regionális kulturális központ gazdálkodásának áttekintésére, nem tudják, mennyi pénz fölött rendelkezhetnek. Ilyen körülmények között csökkenni fog a könyvtári szolgáltatások eddig elért színvonala, és megszűnik a könyvtárak szakmai önállósága.A nemzeti tanács a kulturális irányítás átalakítására külön bizottságot alakított, és ígéretet tett, hogy a könyvtáregyesület álláspontját is tanulmányozni fogja. Az egyesület sem veszi le napirendjéről a kérdést.
(Rácz Ágnes)

98/118
KOtODZIEJSKA, Jadwiga: Polskié Towarzystwo 
Czytelnicze. (W poszukiwaniu drogowskazów.) =  
Prz.Bibl. 65.rocz. 1997.2/3.no. 249-255.p.

Rés. angol nyelven

A Lengyel Olvasási Társaság. (Útjelzőket keresve)

Egyesület -rokon területen; Olvasás

A Lengyel Olvasási Társaság létrehozását 1992-ben a Nemzeti Könyvtár „Könyvek és Olvasók” részlege kezdeményezte. Tagjai könyvtárosok, könyvkereskedők, kiadók és egyéb, a könyv és olvasás kutatásában érdekelt személyek és szervezetek. A Társaság rendezvényei közül érdemes megemlíteni pl. „A kultúrpolitika problémái” és a „Könyv, piac, olvasók” című szemináriumokat. 1994-től évente olvasói fórumokat is szerveznek, pl. a tömegkultúra, a szépirodalom, az oktatás, a társadalmi változások témakörében. A Társaság helyi szervezetei az illető település szükségleteivel és problémáival foglalkoznak. Szoros és sikeres az együttműködés az IRÁ-val (International Reading Association) és ennek európai csoportjával is.
(Autoref. alapján)

Nemzeti könyvtárak

98/119
KOLDING NIELSEN, Erland: The cultural obligations 
of national libraries =  Newsl.IFLA Sect.Nat.Libr. 
1997. dec. 16-21 ,p.

A nemzeti könyvtárak kulturális kötelezettségei

Kiállítás; Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti könyv
tár; Társadalmi követelmények

Az utóbbi néhány évtizedben a nemzeti könyvtárak vezetői nemzetközi együttműködésre törekedtek a hasonló intézményekkel. Ezzel párhuzamosan viszont a 70-es, 80-as években bizonyos válságjelenségek hatására viták alakultak ki a nemzeti könyvtárak feladatait és jövőjét illetően.
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A válság a 90-es évekre rendeződni látszik, napjainkban a nemzeti könyvtárak újabb reneszánsza vette kezdetét. A nyugati társadalmak és kormányzatok szemmel láthatóan felismerték ezen intézményeknek a nemzeti kultúrában betöltött szerepét, nagyarányú bővítéseket, építkezéseket, átalakításokat vittek véghez Hágában, Bécsben, Reykjavíkban, Tokióban, Tallinban, Párizsban, Frankfurtban, Stockholmban. Folyamatban vannak a bővítések Londonban, Helsinkiben és Koppenhágában. Az eddig háttérbe szorult funkciók, pl. a felhalmozott kulturális örökség bemutatása, erőteljesebb hangsúlyt kapnak. A nemzeti könyvtáraknak a jövőben jóval szélesebb rétegeket kell megcélozniuk, nem csak azokat, akik a könyvtárat kutatás vagy tanulás céljára veszik igénybe, hanem azokat is, akik a kulturális javakkal ismerkednek. (Az eddigi szolgáltatások természetesen szintén megmaradnak.) Amikor 1987-ben a pénzügyminisztérium megkereste a Dán Királyi Könyvtárat (mely nemzeti könyvtár is egyben), mit szólnának egy jelentősebb bővítéshez, elkezdődött egy új koncepció felvázolása. Rövidesen hozzáláttak a központi épület kiterjesztéséhez, új raktár- és irodaépület építéséhez, a legrégebbi épület teljes felújításához. Az építkezések lehetővé tették a szolgáltatások és a dokumentum- kezelés modernizálását, hosszú távra biztosították a gyűjtemények tárolását, valamint hozzáférhetőbbé tették a gyűjteményt a használat és a kulturális tapasztalatszerzés számára egyaránt. Öt kiállítóterem, hét előadó- és tanácsterem létesült, könyvtári üzlet, büfé, étterem nyílt. Átadtak egy hatszáz férőhelyes konferenciatermet is. A Királyi Könyvtár mellék- épületeiben négy kulturális és kutatóintézet kapott helyet. Stratégiai cél, hogy az ország kulturális életében központi szerepet játsszon a Királyi Könyvtár. 1996-tól különgyűjteményként működik itt a Dán Fotóarchívum. A múzeumi funkciót erősítendő külön teremben mutatják be a dán könyvkiadás és nyomdászat történetét. Ennek tőszomszédságában

jövőre nyitják meg a dán zsidóság múltját és kultúráját bemutató kiállítást.
(Nagypál László)

98/120
CHALMERS, Anna: Strategic management in ele
ven national libraries: a report on a research study 
=  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 101-113.p.

Stratégiai vezetés 11 nemzeti könyvtárban: beszá
moló egy kérdőíves vizsgálatról

Felmérés; Munkaszervezés; Nemzeti könyvtár; Táv
lati terv; Vezetés

1996-ban Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Írország, Malaysia, Hollandia, Üj-Zé- land, Szingapúr, az Egyesült Királyság és az USA nemzeti könyvtárai közös tanulmányban vettek részt, amelyben megosztották a stratégiai vezetés területén szerzett tapasztalataikat. Egy irodalomkutatás segítségével 15 kulcsfontosságú szempontot azonosítottak, majd a résztvevők értékelték ezek fontosságát, és jelezték, mennyire elégedettek az illető szempont gyakorlati megvalósításával. A válaszadók minden esetben nagyobb fontosságot tulajdonítottak az egyes szempontoknak, mint amennyire elégedettek voltak a vele kapcsolatos eredményekkel. A résztvevőket arra is megkérték, válasszák ki egy jegyzékből annak okát, illetve okait, amiért elkészítették az első stratégiai tervüket. A nemzeti könyvtárak alapfunkcióival kapcsolatban a tanulmány kiemeli a digitális információs környezet fontosságát.
(Autoref.)

98/121
MELÓT, Michel: Les nouvelles bibliottiéques natio- 
nales et la mutation des bibliothéques á la fin du
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20e siécle =  Alexandria. 9.vol. 1997. 3.no. 
173-183.p.

Rés. angol nyelven

Az új nemzeti könyvtárak és a könyvtár átalakulása 
a 20. század végén

Elektronikus könyvtár; Feladatkör; Hatékonyság; 
Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti könyvtár; Szol
gáltatások használata

Meglepőnek tűnik, hogy a virtuális könyvtár divatjának időszakában milyen sok nemzeti könyvtár épül világszerte. Ezt főleg a publikációrobbanás jelensége magyarázza, amely az információtechnológia korában tovább folytatódik. A fizikai könyvtár- épületek virágzásának azonban három egyéb alapos oka is van: 1) a könyvtárépület képes alkalmazkodni a különféle hordozókhoz és használatukhoz; 2) szimbolikus funkciója is van, amennyiben találkozóhelyet biztosít az emberek számára, és a tudományok koncentrált lelőhelye; 3) a regionális kultúrák jellemzőinek kifejezője. Úgy tűnik, a kihalással fenyegetett könyvtár kiépíti a maga védelmi rendszerét és olyan átalakuláson megy keresztül, amely nem csak a túlélését, hanem az újjászületését is hirdeti.
(Autoref.)

98/122
LEHMANN, Klaus-Dieter: lm Neubau Adicksallee 1. 
=  Diai.Bibi. 9.Jg. 1997.3.no. 5-8.p.

A Deutsche Bibliothek az új épületben

Könyvtárépület -nemzeti; Költözés; Nemzeti könyvtár

A Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main-ban (a lipcsei Deutsche Bücherei és a berlini Deutsches

Musikarchiv mellett a német nemzeti könyvtári funkció egyik betöltője) új épületet kapott, melyet 1997. május 14-én Kohl kancellár nyitott 400 meghívott vendég jelenlétében.Az építkezés 1992-ben kezdődött, miután a szövetségi gyűlés 1991-ben jóváhagyta a nemzeti könyvtár új koncepcióját és megszavazta a szükséges költségeket. 1995-ben az Adickesallee l.szám alatt álló kész épület kulcsait az építési miniszter ünnepélyesen átadta a könyvtár főigazgatójának.Az elegáns, jól tagolt épület külső megjelenését a beton, az üveg és a nemesacél határozzák meg, belül ezekhez világos kanadai juharfa járul hozzá. Nagy tömege ellenére sem kelt nehézkes benyomást, mivel a 18 millió kötet (240 polckilométer) befogadására alkalmas raktárát a föld alá süllyesztették. (Jelenleg a könyvtárnak 7 millió könyve illetve folyóirata van, a napi gyarapodás azonban ezer egység.) Az új épület 250 millió márkába került (10 milliót az eredeti tervekhez képest megtakarítottak).Az új épületben teljesen új számítógépes technológiát vezettek be: új programcsomaggal indult a bibliográfiai feldolgozás, a katalogizálás és a szerzeményezés. Mivel az új rendszerre való áttérés alatt is zavartalanul szolgáltatni kellett a nemzeti bibliográfiát, az új programok tesztelését csak éjjel tudták végezni. A 24 órás üzemelés a munkatársak rendkívüli megterhelését jelentette.A nyitás után tömegesen jelentkeztek új olvasók, havonta legalább ezer új látogató várt beiratkozásra. A kölcsönzések száma megkétszereződött, és a helyben olvasást biztosító százezer kötetes kézikönyvtár is kihasznált. Ugyanakkor a költségvetés nem tette lehetővé az alkalmazottak létszámának emelését, sőt ez a könyvtár sem mentesült a szövetségi gyűlés határozata alól, mely minden szövetségi intézményben évi 2%-os létszámcsökkentést és fejlesztési stoppot rendelt el. Mivel a változatlan létszámú személyzettel a növekvő forgalmat ellátni nem lehetett, a könyvtár belső vitáiban szóba került a szolgáltatások csökkentése. Ezt a megoldást azonban a könyv
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tárosok elutasították és helyette a használati díjak emelését javasolták. 1997 szeptemberétől ennek megfelelően felemelték a beiratkozási díjat. (Egy évre: 30 DM, egy hétre: 5 DM.) Az új díjakból évi 1 millió márka többletbevételre számítanak, amit időleges megbízású segéderők beállítására lehet fordítani. További bevételeket remélnek a bibliográfiai szolgáltatásokból és termek bérbeadásából, mindenekelőtt a jól felszerelt konferenciaterem külső hasznosításából. De mindehhez hozzáfűzik, hogy a Deutsche Bibliothek elsősorban mégiscsak könyvtár, melynek nemzeti, sőt nemzetközi kötelezettségei vannak, s a legfontosabb feladat ezek optimális teljesítése.
(Katsányi Sándor)

98/123
ROELANTS, Josiane: The Royal Library of Belgium 
atthe crossroads =  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 
115-125.p.

Válaszúton a belga Királyi Könyvtár -  az új, födera
tív jellegű alkotmány miatt

Feladatkör; Jogszabály -más területről; Nagy
könyvtár; Nemzeti könyvtár

Az 1559-ben létrehozott Belga Királyi Könyvtár az ország központi tudományos könyvtára. A nemzeti könyvtár, amely a Királyi Könyvtár hat részlegének egyike, két szervezeti egységből áll: a kötelespéldány- illetve a bibliográfiai és dokumentációs részlegből. Belgium 1994-ben szövetségi állammá vált; három kulturális közösség, három földrajzi régió és négy nyelvterület tartozik hozzá. Az ország az Európai Unió központja is. A Könyvtár új szervezete nem veszi figyelembe az új alkotmány azon vonatkozásait, amelyek szerint a kulturális patriotika gyűjtésének és megőrzésének feladata az illető kulturális közösség felelősségévé válik. A közeljövőben a

könyvtárvezetés legfőbb célja a szervezeti felépítésnek a politikai és intézményi keretekhez való igazítása lesz. Jelenleg a nemzeti könyvtárnak a Királyi Könyvtártól való adminisztratív és fizikai elkülönítését fontolgatják, ám ezt nehéz lesz megvalósítani; a technikai megoldások könnyebben kivitelezhetők. A Királyi Könyvtár valószínűleg a szövetségi Belgium virtuális könyvtára lesz, amely a helyi állományán kívül egy világméretű elektronikus hálózathoz is hozzáférést biztosít.
(Autoref.)

98/124
APARAC, Tatjana: The National and University 
Library Zagreb: new building, old problems =  
Alexandria. 9,vol. 1997. 3.no. 185-199.p. Bibliogr.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár: új épület, 
régi problémák

Egyetemi könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Mű
ködési feltételek; Nemzeti könyvtár

A Zárgábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár egyrészt Horvátország nemzeti könyvtára, másrészt a Zágrábi Egyetem központi könyvtára. Alapját a jezsuita kollégium kb. 1610-ig visszavezethető állománya képezte, amely később több fontos állománnyal bővült. Csak 1819-ben nyitották meg a nyilvánosság számára -  állománya ekkor kb. 10 ezer egységből állt. 1830-ban Nemzeti Akadémiai Könyvtárrá nyilvánították, és 1874-től, a Zágrábi Egyetem létrehozásától kezdve egyetemi könyvtárként is működik. 1913-ban új épületbe költözött. Az 1920-as években megkezdődött az egyetemi könyvtári állományok decentralizálása, aminek következtében a könyvtár ma némileg elszigetelődött az egyetemtől. Amikor 1918-ban Horvátország csatlakozott a szerb-horvát- szlovén királysághoz, a könyvtárat az új törvényeknek megfelelően átszervezték. Időközben alig tör-
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téntek próbálkozások a két funkció különválasztására, és az 1970-es évek elején készült új tervek is egy kombinált könyvtár funkcióit tükrözték. Ez az új épület 1995-ben nyűt meg hivatalosan. Sok kérdés vár továbbra is megoldásra, pl. az elégtelen pénzügyi és személyzeti ellátás, az automatizálás, a vezetés, a kettős funkciójú könyvtár szervezete és a könyvtár nemzeti szerepe. A nemrégiben létrehozott Horvát Könyvtári-Informatikai Intézet, amely szintén ebben az épületben kapott helyet, e kérdéseket hivatott tanulmányozni.
(Autoref.)

98/125
WESTRA, Piet: Preserving our published heritage: 
an exemplary case =  Alexandria. 9.vol. 1997. 
3.no. 239-241 p.

Publikációs örökségünk megőrzése: egy példaérté
kű eset

Dokumentumtipológia; K Nemzeti 
könyvtár

Dél-Afrikában jogvita támadt arról, hogy publikációnak tartható-e, tehát a kötelespéldány-szolgál- tatás körébe tartozik-e egy könyv, amely 20 rézkarcot és 164 kézi szedéssel nyomtatott oldalt tartalmaz, s amelynek mind a 65 példányába külön-külön kézzel nyomtatta be, majd megszámozta és szignálta a rézkarcokat a szerző. A pert első fokon a művész, másod- és felsőfokon a nemzeti könyvtár nyerte meg. -  Ennek tanulságai alapján kiegészítették a kötelespéldány-rendeletet: csak 100 példányon felüli publikációkból kap kötelespéldányt mind az öt nemzeti könyvtár, 20-100 példány között egy példány jár az archivális jellegű South African Library-nek, a 20 példány alatti publikáció pedig mentes a szolgáltatás alól.
(Kövendi Dénes)

Lásd még 141,150,197
Felsőoktatási könyv

tárak

98/126
ZEHERY, Mohamed H.: University library develop- 
ment in the Arab Gulf region: a survey and analysis 
of six State university libraries =  lnt.lnform.Libr. 
Rév. 29.vol. 1997 .1.no. 13-44.p.

Az egyetemi könyvtárak fejlődése az Arab Öböl ré
giójában: hat állami egyetem könyvtárára vonat
kozó felmérés és az eredmények elemzése

Egyetemi könyvtár; Felmérés

A tanulmány az Arab Öböl régiójában fekvő következő hat ország egyetemi könyvtárainak fejlődését vizsgálja: Bahrain, Kuwait, Omán, Qatar, Szaud- Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok. Ezekben az országokban a felsőoktatás viszonylag rövid múltra tekint vissza, ennek ellenére ezek a könyvtárak jelentős fejlődést értek el. Említést érdemel, hogy a könyvtári szervezet, az állomány nagysága, a személyzet létszáma, a szolgáltatások és a számítógépek alkalmazása tekintetében ezeket a könyvtárakat tartják országuk vezető könyvtárának. Jelenleg csak Szaud-Arábiának van nemzeti könyvtára.A cikk -  a kérdőíves felmérés eredményei alapján -  alapvető információkat nyújt a könyvtári szervezetről, az állomány összetételéről, a szolgáltatásokról, személyzetről, költségvetésről, automatizálásról és az információtechnológia helyzetéről. A szerző véleménye szerint további kutatásra van szükség a következő területeken: állományelemzés, szolgáltatások és használóképzési programok, a személyzet képzése és továbbképzése, együttműködés az Arab
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Öböl régiójának egyetemei között, és a régió könyvtárosképzési programjai.
(Autoref. alapján)

98/127
MORRIS GRUHL, Andrea: Oxford modemizes the 
ancient =  Am.Libr. 28.vol. 1997 .10.no. 56-59.p.

Az Oxford University könyvtárainak automatizálása

Alakfelismerés; Egyetemi könyvtár; Régi és ritka 
könyvek gyűjteménye; Számítógépesítés

A 12. század elején alapított Oxfordi Egyetem központi könyvtára, a Bodley-könyvtár és száz tagkönyvtára (kollégiumi, kari, tanszéki, intézeti könyvtárak és olvasótermek) 1996 áprilisában installálta a Geac cég GeoCat márkanevű integrált katalogizálási rendszerét. E könyvtárak 1996. január 1- jével kerültek egységes irányítás alá, váltak egy könyvtári hálózat részeivé. Három év alatt, egy átmeneti időszakban fogják kidolgozni az irányítás és finanszírozás új rendjét.A Bodley-könyvtár és a könyvtári hálózat tevékenységét ezután új testület, a Könyvtári bizottság irányítja. Vezetője (aki az egyetemi könyvtári hálózat és egyben a Bodley-könyvtár igazgatója) stratégiai fontosságú feladatnak tekinti, hogy a könyvtári hálózat közös költségvetéssel gazdálkodjon. Csak így lehet ugyanis szisztematikus beruházásokat végrehajtani az információtechnológia területén. A brit könyvtárak közül az egyik utolsóként a 80-as évek végén itt kezdték meg a feldolgozó tevékenység számítógépesítését.A számítógépes katalógus jelenleg közel 3,5 millió rekordot tartalmaz. Már kiválasztották az IBM-ala- pú DOBIS/LIBIS rendszer megfelelő utódját, az egyetemen elfogadott kliens-szerver architektúrához ragaszkodva. Nagyszabású digitalizálási munkálatok vannak folyamatban.

Az Oxfordi Egyetem Könyvtára felsőoktatási könyvtár, emellett a hat kötelespéldány-jogú könyvtár egyike. 11 millió fontos költségvetéséből 7,6 millió fontot biztosít az Oxfordi Egyetem, a fennmaradó részt alapítványok, könyv- és pénzajándékok, az épületek helyiségeinek bérbeadása fedezi. Az Angliai Felsőoktatási Finanszírozási Tanács (HEFCE) eseti támogatást ad könyvtári projektekre, köztük például a retrospektív konverzió céljaira. A Bodley- könyvtárat minden évben bőkezű adománnyal támogatja az Oxford University Press kiadó. A rendszeres költségvetésből nem telne a nyitvatartási idő meghosszabbítására, a munkahelyek bekapcsolására a számítógépes hálózatba, digitalizálásra. Az elektronikus dokumentumok beszerzésében együttműködésre törekszenek más brit könyvtárakkal.Az olvasószolgálati részleg közvetíti a könyvtári dokumentumokat és az információt az igényes oxfordi diákok, oktatók és külföldi kutatók számára. Büszkeségei közé tartozik a Superjournal projekt (amely az elektronikus folyóiratok sikertényezőit vizsgálja) és az Allegro projekt (az oxfordi japán-kínai gyűjtemény katalógusa).Az Oxfordi Egyetem Könyvtára a hagyományok megtartása és a korszerű szolgáltatások közötti egyensúly megteremtésére törekszik.
(Hegyközi Ilona)

98/128
CARPENTER, Kenneth E.: The Harvard University 
Library: a national resource =  Alexandria. 9.vol. 
1997. 2.no. 127-141 .p.

A Harvard Egyetem könyvtára mint nemzeti érték

Decentralizálás; Egyetemi könyvtár; Könyvtártörté
net -nemzeti; Nagykönyvtár

A Harvard Egyetem decentralizáltan gazdálkodik: a pénzügyi ellátás a kilenc tanszék saját felelőssége, s
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a könyvtár is ennek megfelelően működik. A „Har- vard Egyetem Könyvtára” név ezért kettős jelentéssel bír; az egyik a könyvtárnak arra a szempontjára vonatkozik, amely a koordinációhoz kötött, központi funkciókat végzi. így pl. az Egyetemi Könyvtár központi katalógust biztosít az egyetem kb. 90 könyvtári egységéhez, központi tároló raktárát működtet és állományvédelmi szolgáltatásokat nyújt. A decentralizált könyvtári rendszer a múlt században fejlődött ki. Az egyes könyvtáraknak nemcsak hogy nincs közös vezetésük és költségvetésük, de céljaik és olvasóik is különbözőek. Majdnem mindegyik könyvtár nyitott a külső használók számára. Az Egyetemi Könyvtár érdekessége a nemzetközi állomány, amelynek kialakítása a 19. század végén kezdődött. A digitális kezdeményezések főleg az olvasószolgálat minőségének emelésére irányulnak.
(Autoref. alapján)

98/129
CALVERT, Philip J. -  HERNON, Peter: Surveying 
service quality within university libraries =  J.Acad. 
Librariansh. 23.vol. 1997. 5.no. 408-415.p.

A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 
egyetemi könyvtárban. Felmérés

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Hatékony
ság; Szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásaira, a használók igényeinek való megfelelésére vonatkozólag 12 szempontból (katalógusok; kölcsönzés; a személyzet segítőkészsége; technikai berendezések; épület, bútorzat; stb.) 101 választható, különböző fokban pozitív megállapítást tartalmazott a kérdőív. A megkérdezett olvasóknak (egyetemi oktatóknak és hallgatóknak) mindegyik csoportból ki kellett választaniuk azt a megállapítást, amely fedte tapasztalataikat, s pontozással meg kellett határozniuk, mennyire fontos ez

nekik a könyvtár használata szempontjából. -  A cikk közli a kérdőíven szereplő 101 megállapítást mind szempontonként csoportosítva, mind pedig a válaszolók által megállapított fontosságuk sorrendjében.
(Kövendi Dénes)

98/130
JAGODZINSKI, Cecile -  CUNNINGHAM, Jim -  DAY, 
Pam et al.: Cooperative Web weawing: the team 
approach to Web site development at Illinois State 
University =  J.lnterlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 
8.vol. 1997. 2.no. 1-20.p.

Kollektív web-szövögetés: web-hely szerkesztése 
csoportmunkával az Illinois Állami Egyetemen

Egyetemi könyvtár; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Az Illinoisi Állami Egyetem Milner Könyvtárában öt fős szerkesztőbizottságot hoztak létre a könyvtári web-oldalak elkészítésének koordinálására.A könyvtár honlapján szerepeltetni kívánták az OPAC-ot, a periodika-indexeket, információt a könyvtárról és dolgozóiról, a csak rövid kölcsönzésre rendelkezésre álló könyvek listáit, az egyes szakterületeken használható hálózati források gyűjteményeit (saját összeállításukban), valamint a könyvtár különgyűjteményeit és unikális forrásait. Tevékenységük során kiderült, hogy a team-munka hosszú időt vett igénybe, de jobb minőséget eredményezett. A vezetői támogatás ellenére sem lehetett a munkába bevonni a könyvtár minden érintett munkatársát. Ugyanakkor lehetetlen volt mindenki
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javaslatait figyelembe venni, és nagyfokú rugalmasságot kellett mutatniuk.A szerkesztőknek a vártnál is több kérdéssel kellett szembenézniük. Kezelniük kellett az elvárásaik alatt teljesítő kollégák által elkészített anyagokat. Ki kellett dolgozniuk az egységes stílus elemeit. Nehéz döntést jelentett, hogy milyen mértékben engedjenek helyet a szakzsargonnak és mennyire használják a szakszerűden, de az olvasó számára feltételezhetően érthetőbb elnevezéseket.
(Koltay Tibor)

Lásd még 105,107,124,157,162,183-184,200,202
Közművelődési

Könyvtárak

98/131
GABEL, Gemot: Die Public Libraries in England. 
Eine Bestandsaufnahme des britischen Kultusmini- 
steriums zűr Lage dér Öffentlichen Bibliotheken =  
Buch Bibi. 49.Jg. 19 97 .10.no. 706-710.p.

Rés. angol nyelven

Közművelődési könyvtárak Angliában. A brit kul
turális minisztérium jelentése a közkönyvtárak 
helyzetéről

Jelentés -vizsgálati [forma]; Közművelődési könyv
tár

Kevéssel a parlamenti választások előtt, 1997 márciusában a konzervatív kormány Reading the Futu- re címmel állásfoglalást adott ki az angol közművelődési könyvtárak helyzetéről és fejlesztésük javasolt módjáról. A 34 oldalas röpiratot a kultuszminisztérium, a Department of National Heritage készítette,

mely 1990 óta felelős a közművelődési könyvtárak helyzetéért.Az állásfoglalás abból indul ki, hogy „a világ legrégibb és legjobb közkönyvtári rendszerét” megőrizni és továbbfejleszteni társadalmi kötelesség. A közkönyvtárak kulcsfontosságú szerepe korunkban: minden állampolgárt hozzásegíteni az új médiák használatához, és lehetővé tenni bárki számára az akadálytalan hozzáférést az egész világot behálózó adatbázisokhoz. E feladat pontosabb kidolgozása érdekében munkacsoportot hívnak létre. A nélkülözhetetlen infrastrukturális beruházásokat illetően a könyvtárak az országos szerencsejátékok bevételeiből származó támogatásra számíthatnak. Fontos szerepet kap a British Library is, mely a kötelespéldányként kapott dokumentumok közül a fontosabbakat digitalizált formában, tehát könnyebben hozzáférhetően is a könyvtárak rendelkezésére fogja bocsátani. A legfontosabb teendőket e téren a „Könyvtárak falak nélkül” c. vezérfonal foglalja össze.Az új információs technológia előretörésének idején sem csökken a nyomtatott dokumentumok szerepe. A könyvtárakban ezek forgalma az elmúlt években némileg visszaesett, ezért a közművelődési könyvtáraknak attraktívabban kell szolgáltatásaikat felkínálniuk. Mindenekelőtt a nyitvatartási időt ki kell terjeszteni a késő esti órákra és a hétvégére is. Továbbá: a jelenleginél nagyobb mértékben váljanak a könyvtárak a különféle szinten folyó tanulás és a szakmai továbbképzések központi intézményévé. A skála e téren a szociálisan hátrányos rétegek olvasni és számolni tudásának segítésétől az egyetemi hallgatók olvasmányellátásáig terjed. Fontos szerep vár a könyvtárakra a nemzeti és az egyetemes történelem ismeretének elmélyítése, az angol nyelv és az angol irodalom szolgálata terén. A jelenleginél többet kell tenniük a közkönyvtáraknak a magánvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások terén. Biztosítani kell a szabadalmakhoz, a cégadatokhoz, a gazdasági élet híreihez való szabad hozzájutást. Az üzleti és gazdasági élet résztvevői számára, üzleti esélyeik
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javítása érdekében nemzeti tájékoztató adatbázist kell kiépíteni, melyhez az érdekeltek a közművelődési könyvtárakon keresztül is hozzájuthatnak.Az információhoz való szabad használói hozzáférést a jövőben is biztosítani kell. A könyvtári szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy az öregek, a hátrányos helyzetűek és a gyerekek is akadálytalanul hozzájuthassanak az információkhoz. A látogatók figyelmesebb szolgálatára, az állomány gyakoribb átvizsgálására a jelenleginél több figyelmet kell fordítani. E célból ajánlatos könyvtárbaráti köröket szervezni.A közművelődési könyvtárak működési költségeinek nagyobb részét a fenntartó településeknek, illetve körzeteknek kell biztosítaniuk, ennek ellenére növelni kell az alternatív bevételi forrásokat is. A kölcsönzés és a könyvtár információs szolgáltatásainak igénybevétele az 1964. évi törvénynek megfelelően továbbra is ingyenes marad, de az AV és elektronikus médiák kölcsönzése, a másolás, az online-keresés már jelenleg is 10 millió fontot hoz a könyvtáraknak. A késedelmi díjak növelésével ez az összeg 50 millióra lenne emelhető. Ugyanakkor a könyvlopások évi 40 millió font értékű kárt okoznak, ezek ellen intenzívebben kell védekezni. Ha dokumentumbeszerzés terén (évi 90 millió font) a könyvtárak kooperációba szerveződnének, ez 10%-os megtakarítást jelentene. További költségcsökkentésre lenne lehetőség, ha a könyvtárak tevékenységük egy részét magáncégekkel végeztetnék, s általában, ha elmélyítenék kapcsolataikat a magánszektorral.A kultuszminisztérium a jövőben szorosabb ellenőrzést kíván a könyvtárak felett gyakorolni: évente pontosan meghatározott, statisztikailag mérhető szolgáltatási követelményeket kell a könyvtáraknak maguk elé tűzniük, s ezek teljesítése alapján évről évre országos összehasonlításban meghatározható lesz a hasonló nagyságrendű könyvtárak sorrendje. Az ismertetett minisztériumi állásfoglalásra az angol könyvtáros egyesület képviselői gyorsan és éles kritikával reagáltak. Örömmel fogadták, hogy a röp-

irat az információs társadalomban a könyvtáraknak ilyen fontos szerepet szán, de véleményük szerint a minisztérium adós maradt a nagyvonalú terv anyagi megalapozásával. Az önkéntes adományozók és a szerencsejáték-bevételek hozzájárulásának hangsúlyozása egyértelművé teszi, hogy a kormányzat nem vállalja a könyvtárak nagyobb arányú támogatását. A fenntartó településektől és körzetektől viszont a jelek szerint a működési költségeknek nem a növelése, hanem a csökkentése várható. Az olvasótábor bővítése, a társadalom szélesebb rétegeinek megnyerése -  amit a tervezet a könyvtáraktól elvár -  csak gazdagabb dokumentumállománnyal lenne elképzelhető, ami újabb többletköltséget jelent. Naiv az az elképzelés, mely pusztán az információs technika fejlesztésétől várja az eredményeket, a dokumentumállomány fejlesztése nélkül.A könyvtárosok véleménye szerint illuzórikusak a minisztérium takarékossági javaslatai is. A könyvtárak egységes vevőként jelentkező kooperációja gyakorlatilag járhatatlan út, egyébként is a könyvtárak a könyvpiacnak mindössze 4%-át teszik ki, nem számíthatnak a jelenleginél nagyobb kedvezményre. Az országos szerencsejátékok bevételeiből ugyancsak nem várható nagyobb támogatás. Bár ezekből hatalmas összeg jut egyes állami és társadalmi intézményekre (elsősorban a sportra, a színházakra és múzeumokra), a támogatás azonban mindig egy-egy látványos célfeladatnak szól (pl. egy történelmi színházépület felújítása), nem kérhető hozzájárulás a könyvtárak mindennapos, állandó fenntartási költségeihez. Végeredményben tehát a minisztérium röpirata csak feladatokat adott, de nem mutatta meg a vázolt terv megvalósításának útját.
(Katsányi Sándor)

98/132
MESSENGER, Míchael: Visions in the air =  Public 
Libr.J. 12.VOI. 1997. 5.no. 97-99.p.
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A közművelődési könyvtár perspektívái. A Library 
Advisory Board memoranduma, elnökének beve
zetőjével

Állami, társadalmi szervekkel kapcsolat; Gépi 
könyvtári hálózat; Irányelvek -könyvtári [forma]; 
Közművelődési könyvtár; Távlati terv

Az angol Könyvtári Tanácsadó Testület állásfoglalást adott ki a «Közkönyvtárak jövőképe# címmel, amely 1996-ban készült, és igen gyorsan meghatározó szakmai vitaanyaggá vált.A jelenlegi public library rendszer a nyugati világban a liberális demokrácia meglétére épül, ami azt jelenti, hogy minden állampolgár egyenlő mértékben jogosult képességeinek kibontakoztatására. A demokratikus állam tájékozott választókat igényel, akik megfelelően felkészültek arra, hogy részt vegyenek a fontos döntések meghozatalában. A könyvtárak tartópillérei a gazdaság működésének, az'oktatási és szociális politikának, tehát szilárd alapját képezik a kibontakozóban lévő tudástársadalomnak. A könyvtárak villámgyorsan alkalmazkodnak a társadalmi és intellektuális változásokhoz és tevékenységük egyre szélesedik, organikusan növekednek, és mivel helyi érdekeltségű szervezetek, különböző egyének elvárásainak kell megfelelniük, ami munkájuk során sokoldalúságot eredményez -  és ebben rejlik egyik legfőbb erősségük.Egy települési könyvtár egyrészt korszerű és naprakész információt szolgáltat, másrészt őrzi a maradandó, hagyományos szellemi értékeket a változó világban. A széles gyűjtőkör és a témák megfelelő aránya rendkívül fontos az állomány kialakításakor. A népszerű próza és az iskolai tanulmányokhoz szükséges irodalom meglétének köszönhető az a nagyfokú támogatottság, amelyet a könyvtár élvez. Noha a public library eszméje változatlan, a tevékenység, a szolgáltatások jellege, amelyekkel hivatását betölti, állandó változásban van. Valaha a rög

zített információ hordozója kizárólag a könyv volt, ma már a dokumentumfajták kavalkádja vesz minket körül. A könyvtáros feladata, hogy az új információforrásokat bevonja a szolgáltatások körébe. A felhasználói elvárások egyre nőnek, ahogyan az egész életen át tartó tanulás széles körben valósággá válik, és a társadalom arculata gazdagodik. Mivel számos szolgáltatás elérhetővé válik majd kisebb könyvtárak számára, át kell gondolni a központi könyvtárak szerepét. Nincs többé értelme felkeresni a nagy gyűjteményeket, ha helyben is le lehet kérni adatokat, vagy teljes dokumentumokat. A helyi települési könyvtárak szerepe így jelentősen megnő, nyitvatartási idejüket az igényekhez kell igazítani.A könyvtárosoknak háromféle elérési módot kell majd elősegíteniük: a szabad böngészést, gazdag információforrások felvonultatását az önálló kutatómunkához, és szükség esetén közvetítői szerepet kell vállalniuk. A tájékoztatás sokrétűsége miatt meghatározóvá válik a könyvtári személyzet képzettségi szintje, elsősorban a gyermekkönyvtárosoké, akik alapvető feladatot látnak el az olvasóvá, felhasználóvá nevelésben. A közkönyvtár feladata, hogy hozzáférhetővé tegye az információs világhálót, az azon keresztül elérhető tudáskincset, de közben tovább kell fejlesztenie a hagyományos könyvtári állományt is, természetesen nem a kulturális hierarchia, hanem az eszmék, kultúrák sokszínűsége jegyében.Nyilvánvaló, hogy jelentős anyagi ráfordítás nélkül a könyvtár nem képes folytatni hagyományos tevékenységét. A könyvbeszerzés üteme nem csökken belátható időn belül, és nőni fog az épület fenntartására, az állományra és a bérekre fordítandó összeg is, sőt az új információs technológiák alkalmazása további költségeket eredményez. Az utóbbi években több próbálkozás volt bevétel szerzésre, partnerek keresésére a magánszférában és bizonyos szolgáltatások bérmunkába adására. Néha ezek sikeresnek bizonyultak, de nincs semmi jele annak, hogy bármikor is megoldható lenne a teljes könyvtári szol
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 341



gáltatás külső erőforrásból való finanszírozása. Ehelyett inkább arra kell törekedni, hogy javuljon az együttműködés a többi közművelődési könyvtárral, és a nemzeti könyvtárral, valamint közös szolgáltatások induljanak az oktatási intézményekkel.A közpénzekből, adóbevételekből való támogatási rendszert mind helyi, mind állami szinten tovább kell fejleszteni. A könyvtárak az infrastruktúra nélkülözhetetlen .részét képezik, és kizárólag a költség- vetési finanszírozás tarthatja fenn az ingyenes, széles körű, elfogulatlan szolgáltatást.Az információs hálózatok kiépítése, az egész életen át tartó tanulás és a tudástársadalom megvalósítása erős közkönyvtári szolgáltatási rendszert igényel.
(Nagy Ferenc)

98/133
SEIDEL, Heike: „Waren Sie schon in dér neuen Bi
bliofilek?" Die „New Main” dér San Francisco 
Public Library =  Buch Bibi. 49.Jg. 1997. 10.no. 
701-705.p.

Rés. angol nyelven

A San Francisco Public Library főkönyvtárának új 
épülete

Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár

Négy évig tartó építés és berendezés után 1996 áprilisában megnyílt San Francisco New Main nevet viselő új központi városi könyvtára. A lakosság egy része rajongással fogadta „a 21. század könyvtárát” , más része viszont ellenérzéssel és kritikával.A város hivatali negyedében emelt épület öt szintes, központjában üvegtetős körcsarnokkal, mely a látogatók „fordítókorongja” , s mely a szintek átlátását is lehetővé teszi. A főbejáraton keresztül közvetlenül megközelíthető az átriumba helyezett szolgáltatóközpont: itt történik a beiratkozás, a könyvkölcsön

zés és visszaadás, itt van a tájékoztatás központja, s ehhez a térhez csatlakozik a videó, a hangoskönyv, a CD tere (kölcsönzés, helyben használat) és itt lehet az OPAC katalógusokat használni.A második szinten van a szabadpolc, a könyveket a Dewey-féle tizedes osztályozási rendszer szerint állították fel. A könyvállványok homlokzatán kis táblák örökítik meg az adományozók neveit. (A város ui. csak az építési költségeket fedezte, a padlószőnyegek, a bútorok, a számítógépek árát adományokból gyűjtötték össze. A tervezett 30 helyett 35 millió dollár folyt be erre a célra.)Az új épület alapgondolata: „Nem csak információ, hanem kommunikáció is!” Sokféle csoport sokféle igényének kielégítésére gondoltak: a vakok és gyengén látók számára az egész könyvtár használható, mert a feliratok infravörös sugár hatására hallhatók is, a siketek részére jelbeszéd folytatására alkalmas kerek asztalokat helyeztek el, a gyerekkönyvtárat az angolon kívül kínai és spanyol feliratokkal is ellátták. Az új épületben számos kis „centert” alakítottak ki különféle csoportok számára, ezek kommunikációs terek, melyek a tájékozódás első lépéséhez szükséges dokumentumokat tartalmazzák csak. Ilyen pl. az Afro-amerikai center, a Kínai center, a Leszbikus center.Az üvegkupola alatti elegáns térben helyezték el az újságolvasó termet, a helyismereti gyűjteményt és a különlegesen értékes könyvek olvasótermét. Ugyancsak itt, az ötödik szinten van a tetőkert.A belső díszítés terén érdekes egyedi megoldás a lépcsős körcsarnok dekorációja: 160 ovális tábla azoknak a szerzőknek a neveivel, akiknek a művei a könyvtár állományában megtalálhatók. A szabadpolc és a harmadik, negyedik emelet belső terei közötti utat viszont a használatból kivont 50 ezer katalóguscédulával tapétázták ki.Az új könyvtár működése -  a sokaknak tetsző újdonságok ellenére -  súlyos zavarokkal indult. A könyvtár 5 millió dokumentumának nagyobb része csak a raktáron keresztül érhető el, ez a megnöveke
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dett olvasói érdeklődés mellett teljesíthetetlen feladatot jelentett a könyvtárosok számára. A visszahozott dokumentumokat a raktárosok 5-6 hétig (!) nem tudták helyrerakni, ez zűrzavarral és állandó kérdezgetéssel járt, ami tovább növelte az egyébként is túlterhelt könyvtári személyzet munkáját. A személyzet növelése viszont a könyvtár költségvetését borította fel.Elhibázott lépésnek bizonyult a cédulakatalógus használati lehetőségének radikális megszüntetése is. A forgalom növekedése és a könyvtári személyzet erején felüli leterheltsége súlyos zavarokat okozott a könyvtárhasználat terén. Olyan nagy volt a lakosság elégedetlensége, hogy a könyvtár a cédulakatalógus időleges új elhelyezésére kényszerült.A könyvtár ezenközben 1,2 millió dollár deficitet halmozott föl. A könyvtár igazgatója, Kenneth Dow- lin ennek megoldására -  többek között -  a személyi kiadások csökkentését és egyes szolgáltatások visszafogását javasolta. A város polgármestere a javaslatot elutasította, a könyvtár dolgozói pedig bizalmatlansági indítványt nyújtottak be igazgatójuk ellen, aki 1997 februárjában lemondott posztjáról. A felkért vizsgálóbizottság megállapítása szerint a könyvtár -  bár igazgatója követett el vezetési hibákat -  alapjaiban „saját eredményeinek áldozata”

98/134
FLIGGE, Jörg: Ein Őrt dér Humanitát. 375 Jahre 
Lübecker Stadtbibliothek =  Buch Bibi. 49.Jg.
1997.10.no. 688-700.p.

Rés. angol nyelven

375 éves a Lübecki Városi Könyvtár

Általános tudományos könyvtár; Könyvtártörténet 
-nemzeti; Városi könyvtár

1616-ban Lübeckben határozatot hoztak egy nyilvánosan hozzáférhető könyvtár létrehozására. E rendelkezés arra a meggyőződésre alapult, hogy a polgárok nem tudják az összes, őket érdeklő könyvet megvásárolni. Egészen a 19. század végéig a könyvtár olvasói főleg a művelt társadalmi osztályokból kerültek ki, s a gyűjtemény is tudományos jellegű volt. A szélesebb néprétegek szükségleteinek kielégítésére 1879-ben létrehoztak egy ún. népkönyvtárat (Volksbibliothek), amelynek finanszírozását később teljes mértékben Lübeck városa vette át. 1923- ban a két könyvtárat közös irányítás alá helyezték, Willy Pieth vezetése alatt. Ez a szervezeti felépítés 1979-ig működött, amikor Klaus Bock vezetésével a két könyvtárat a „public library” alapelvének megfelelően egyetlen könyvtári szervezetbe integrálták és egy közös, új épületbe költöztették. Ma a Lübecki Városi Könyvtár nem tekinthető kizárólagosan sem tudományos, sem közkönyvtárnak, hanem mindkét hagyomány folytatójának vallja magát.
(Autoref.)

Lásd még 92,100,140,177,186
Tudományos és szak

könyvtárak

98/135
S0K0L0V, A.V.: Pravda o BÁN: dokumenty i argu- 
menty =  Naucn.Teh.Bibl. 1997 .10.no. 47-61 .p.

Mi az igazság a Tudományos Akadémia Könyvtárá
ról: dokumentumok és érvek

Akadémiai könyvtár; Tűzeset; Vezetés

Oroszországban alig van olyan nagykönyvtár, amelyről a társadalmi-gazdasági változások ellent
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mondásai közepette nem terjednének el időnként pletykák, gyanúsítgatások, feljelentések és vádak. E tekintetben a legpreferáltabb intézmény a Tudományos Akadémia szentpétervári könyvtára. Vele történtek a legszomorúbb események, de sohasem lehetett megtudni az igazságot róluk. Móst a könyvtár igazgatója, V.P. Leonov Könyvtári szindróma (Bi- blioteényj sindrom, SPb, 1996, Oblik) c. dokumentum- és érveket felsorakoztató kötete közelebb visz a könyvtárban történtek feltárásához. íme:1988. február 14-15-én sehol és soha nem tapasztalt tűzvész pusztított a könyvtárban. A hivatalos nyomozás a gyújtogató tettest vagy a tetteseket nem találta meg. Pedig a könyvtárban kellett volna őket keresni, ui. az elhamvadt állományegységekben háromszor több magnéziumot és 16-szor több foszfort lehetett megállapítani, mint amennyi ugyanazon művek más példányaiban volt. Sokatmondó módon a könyvek és a folyóiratok belülről kifelé égtek el, s nem úgy, ahogy könyvtári tüzeknél előfordul, azaz kintről befelé halad a pörkölődés. Ezt a körülményt a nyomozás nem vette figyelembe, feltehetően azért nem, mert valakik miatt nem fűződött érdeke a leleplezéshez. A tömegközlés -  persze -  szenzációéhesen foglalkozott az üggyel, különféle mendemondákat terjesztett róla, majd végül az igazgató és a vezető munkatársak könnyelműségéről értekezett. Ám ezt követően is furcsa dolgok történtek a könyvtárban. 1988. november 25-én a személyzet többsége V.P. Leonovot választotta meg (újra) igazgatónak. Ez valakiknek ugyancsak nem tetszett, s az akadémia elnökségénél D.S. Lihacev akadémikus tekintélyét felhasználva próbálták „megfúrni” a választás jóváhagyását. A jóváhagyás emiatt ugyan késett, de nem maradt el.1992. február 12-én valakik az Izvestiá c. lapban két neves szakemberrel olyan cikket tétettek közzé, miszerint Leonov igazgató kiárusítja a könyvtár nemzeti kincs számba menő állományát. Az akadémiai bizottság azonban megállapította, hogy szó sincs kiárusításról, mindössze a használaton kívüli duplu

mok eladására került sor, hogy a tűzvész állományi veszteségeit külföldről pótolni lehessen. (Egyébként az egyik cikkíró csakhamar elhagyta az országot, s annak a cégnek szolgálatába szegődött, amelyik érdekelt volt e tranzakcióban.)1994 decemberében valakik meg akarták kontrázni azt az igazgatói direktívát, amely a könyvtár kézirattárának és régi nyomtatványtárának őrzését és használatát volt hivatva megszigorítani. Az e célból létrejött ad hoc bizottság azonban az igazgatónak adott igazat.1995. május 11-én Leonov valakik ellenjelöltjeivel szemben ismét elnyerte mind a kollektíva, mind az akadémiai illetékesek bizalmát az új igazgatóválasztási küzdelemben.Néhány nappal később ismét gyújtogatási kísérlet történt a könyvtárban. Ezt két kamasz követte el. Ők, miután elfogták mindkettőjüket, azt vallották, hogy erre a tettre „két bácsika” biztatta őket. Ezzel a nyomozás be is volt fejezve, mivel a következetes végigvitel itt is valakik érdekei ellen lett volna.1995 őszén hűtlen kezelés és más vétségek címén a „könyvtár régi dolgozóinak” beadványára vádat emeltek az igazgató ellen. Meghurcoltatása, amely „Leonov-ügy” néven futott a sajtóban és a televízióban, hét hónapig tartott, míg -  végre -  a legfelsőbb bírósági fórum elejtette a vádat. Ekkor azonban a tömegközlés nem tartotta érdemesnek, hogy közölje az „ügy” Leonovra nézve kedvező végkifejletét. Amikor a francia kollégák tudomást szereztek Leonov szégyenletes zaklatásáról, levéllel fordultak az akadémiai szervekhez. Benne azt írták, hogy Oroszországban semmi sem változott, hisz lábbal tiporják az emberi jogokat. Cikkírónk azonban megjegyzi: valami azért mégis, különben Leonov nem lehetne ma is akadémiai könyvtárigazgató, legfeljebb elítélt valamelyik gulagon.A többször említett „valakik” valószínűleg nem mások, mint a könyvtár munkatársainak azon „törpe minoritásban” lévő tagjai (az összlétszám 3-5%-át tehetik ki), akik telhetetlen hatalomvággyal és kiter
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jedt befolyással rendelkeznek. Ők teszik ki a könyvtár kutatói és szaktájékoztató gárdáját, ők azok a „nem ügyviteli filoszok” , akik mélyen lenézik az „ügyviteli filoszokat” . Mivel -  mint Leonov mondja -  „szűkén specializáltak” , fogalmuk sincs egy nagykönyvtár menedzseléséről, de ezt nem ismerik el: engesztelhetetlenek.Leonov könyvében csak szindrómáról beszél, és még diagnózist sem nagyon állít fel. A közölt dokumentumok alapján -  jelenti ki - ,  tegyék meg ezt a könyv olvasói.Az itt referált írás az olvasók korántsem könnyű diagnosztizáló munkájában próbál meg segítőleg részt venni. Ezért szerzőjének véleménye nem szokványos recenzió, csupán szubjektív értelmezés. Általában elmondható: a Tudományos Akadémia Könyvtárában megtörtént szomorú és botrányos események az ország átfogó dehumanizációjára, a humán értelmiség mai nyomorára és a nagykönyvtári kollektívák válságára vezethetők vissza. Ha V.P. Leonov nem bátor és erkölcsileg kikezdhetetlen személyiség, a felsorolt megpróbáltatásokba minden bizonnyal belepusztult volna. így viszont, ha nem is dicsőült meg, pontosabban szólva: ha valójában nem is kívánta magát megdicsőíteni, „talpon maradt” .
(Futala Tibor)

98/136
DUGALL, Berndt: Dér Einfluss des Wissenschafts- 
rates auf die Entwicklung dér wissenschaftlichen 
Bibliotheken in dér Bundesrepublik Deutschland =  
ABI-Tech. 17.Jg. 1997. 4.no. 337-347.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

A Tudományos Tanács szerepe a Németország tu
dományos könyvtárainak fejlesztésében

Fejlesztési terv; Könyvtárpolitika; Tudományos és 
szakkönyvtárak

Németországban két tudományos társaság foglalkozik -  egyebek mellett -  a könyvtárügy fejlesztési kérdéseivel: a Német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungsgemeinschaft), amely az alapvető fejlesztésekhez szükséges pénzalapok szétosztását is intézi (pl. anyagilag támogatja a számítógépesítési programokat, a regionális és az országos állományfeltáró és szolgáltató rendszerek kiépítését), és a Tudományos Tanács (Wissenschaftsrat). Az utóbbit 1957-ben alapították szövetségi köztársasági feladatkörrel, pénzalapok szétosztása felett nem rendelkezik, csak ajánlás jelleggel dolgoz ki javaslatokat a tudományos könyvtárak (a felsőoktatási-, a szak- könyvtárak, a nagy tudományos könyvtárak) számára. 40 éves fennállása alatt 50 könyvtári témájú ajánlást illetve állásfoglalást adott közre, ezek közül különösen kiemelkedett az 1964-es „Ajánlások a tudományos könyvtárak továbbfejlesztéséhez” . Ez a 290 oldalas tanulmány a maga idejében a német könyvtárügy egyik legfontosabb vitájának alapjává vált. A másik, nem kevésbé heves vitát kiváltó tanulmány 1986-ban a tudományos könyvtárak gyűjtési és megőrzési feladatait, raktári kapacitásigényeit elemezte, s a korábbi évtizedek mennyiségi fejlődésével szemben a központosított ellátó rendszerek továbbfejlesztését, tároló könyvtárak létesítését helyezte előtérbe.A tanulmány megjelenésekor erősen vitatott prognózisok egy évtized múltán alapjaiban helyesnek bizonyultak. Az 1986-os állományalakítási koncepcióból szervesen következett a két évvel később közzétett „Ajánlás a retrospektív katalogizálásra” , mely szélesebb körű szakmai elismerésben (de ennél szűkebb körű fenntartói támogatásban) részesült.Állást foglalt a Tudományos Tanács a német könyvtárügy egyik legkényesebb kérdésében, a „Kék lista” (a központi támogatásban részesülő tudományos könyvtárak körét meghatározó jegyzék) ügyében, javaslatot adott a minősítés alapjául szolgáló tudományos teljesítmény mérésének módszerére. E lépésével könyvtárpolitikai, sőt -  a német újraegyesí
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tést követően -  politikaivá váló kérdésben is véleményt nyilvánított. (A DBI-vel kapcsolatos állásfoglalásának fordítását ld. a Könyvtári Figyelő 1998/1. számában.)összefoglalóan megállapítható, hogy a Tudományos Tanács 40 éves működése alatt mindvégig jelen volt a német könyvtárügy szellemi életében, mindenkor állást foglalt a könyvtárügy legfontosabb szervezeti és tartalmi kérdéseiben. A problémákat gyakran másként fogalmazta meg, mint ahogy azokat a könyvtárosok többsége látta vagy látni szerette volna, többek között azért, mert a Tudományos Tanácsot nem kötötték partikuláris érdekek. A Tanács a német könyvtárügy egyik fontos szereplőjévé vált, bár főszerepet sohasem játszott benne.
(Katsányi Sándor)

98/137
SEGESOVÁ, L’ubica: Prieskum stavu a öinnosti 
technickych knizníc v Slovenskej Republike za rok 
1996 =  Kn.lnf. 29.roc. 1997 .12.no. 486-491.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven

A Szlovák Köztársaság műszaki könyvtárai helyze
tének és működésének vizsgálata az 1996. évi ál
lapot szerint

Statisztika [forma]; Szakkönyvtár -műszaki

A szocialista ipar felszámolásával, illetve privatizálásával Szlovákiában is az üzemi-vállalati műszaki könyvtárak és tájékoztatási központok százai szűntek meg. Az 1989. évi 336 ilyen könyvtárból 1996- ban mindössze 109 működött ténylegesen. (További mintegy 140 könyvtár léte bizonytalan, mivel sem megszűnését nem jelentették, sem azt, hogy létezik.)Szlovákia Tudományos-Műszaki Információs Központja (korábbi nevén: a Szlovák Műszaki Könyv

tár) mindenesetre évenként megpróbálja felmérni a megmaradt műszaki könyvtárak helyzetét és működésének jellemzőit. Eszerint a működő 109 műszaki könyvtárból 73 a Gazdasági Minisztériumhoz, 12 különféle részvénytársaságokhoz, 9 a Mezőgazdasági Minisztériumhoz, 7 az Építésügyi Minisztériumhoz, 3-3 a Közlekedési Minisztériumhoz és a Postaügyi Minisztériumhoz, 1-1 a Földtani Hivatalhoz és a Szabványügyi Hivatalhoz tartozik.E könyvtárak állománya közel 2 és fél millió egység. A járatott folyóiratok száma: 6847, ezen belül a külföldi címeké: 3290. Az éves állománygyarapodás (31 500 egység) alig haladja meg a kivont egységek számát (30 500). Gyarapításra 1996-ban több mint 20 millió szlovák korona állt rendelkezésre. A könyvtárak közel felében találkozni számítógépesítéssel. A fenntartó intézmény számítógépeit 15 könyvtár szokta igénybe venni.A műszaki könyvtárak használatára mintegy 37 ezren jogosultak, akik az év folyamán 262 ezer alkalommal kölcsönöztek.A számbavett könyvtárakban 243 munkatárs tevékenykedett, ez 212 főfoglalkozású státuszt jelent. Elég nagy a fluktuáció, aminek jele, hogy mind kevesebb a szakképzett munkatárs (nem éri el a 100 főt). 1996-ban fordult elő első ízben, hogy a műszaki könyvtárakban összesen alkalmazásban állók között kisebbségbe kerültek a szakképzett könyvtárosok.A felmérésről készült beszámoló reméli, hogy a megszűnési hullám elülőben van, a megmaradt könyvtárak stabilizálódnak, és előbb-utóbb a magá- nosított iparban is sor kerül új könyvtárak-tájékoz- tató központok létesítésére.
(Futala Tibor)

98/138
KLESUK, S.E.: NTB v Rossijskoj armii XIX véka =  
Naucn.Teh.Bibl. 1997. 9.no. 23-27.p. Bibliogr. 7 
tétel.
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Tudományos-műszaki könyvtárak a 19. századi 
oroszországi hadseregben

Katonai könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Szak- 
könyvtár -hadtudományi

Az 1860-as években II. Sándor cár reformokat kezdeményezett az orosz hadseregben. Ennek keretében megszervezték az akkori műszaki alakulatok tisztjeinek könyvtári ellátását. (E csapatok tevékenysége szerteágazó volt: geológiai feltárások, a polgári lakosság számára csatorna- és vízvezetéképítés, börtönök, kórházak, közösségi illemhelyek és kenyérgyárak építése.)A hadmérnökök tiszti könyvtárai zárt könyvtárak voltak, a szakirodalmon kívül szépirodalmat és politikai könyveket is gyűjtöttek, az állomány 2/3 része német és francia nyelvű volt. A könyvtárhoz kapcsolódó műszaki szertárban helyezték el a mérnökök által tervezett létesítmények, épületek, gépek tervrajzait és makettjeit is.1863-ban a műszaki alakulatok főparancsnoksága rendeletben szabályozta a könyvtárak létrehozását és működését. Ekkor már 15 vidéki helyőrségben működött könyvtár, pl. Omszkban, Orenburgban. 1863-ban újabb kilencet alapítottak, egyebek mellett Moszkvában, Kronstadtban, Breszt-Litovszk- ban, valamint 37 helyen kézikönyvekkel felszerelt olvasótermet létesítettek.A rendeletek pontosan megszabták, hogy egy-egy régióban hol kell tiszti könyvtárat létesíteni, a finanszírozásukat pedig igen egyszerűen megoldották: a régió tisztikara köteles volt évi illetményének 1,5%- át a könyvtár fenntartására fordítani. A legfelsőbb katonai vezetőség évi 3500 rubelt különített el könyvtári célokra. A pétervári parancsnokság ügyelt a könyvtári állományok megfelelő információs értékének megőrzésére.Az állományok tematikáját Péterváron határozták meg: matematika és természettudományok, műszaki tudományok, geodézia, topográfia; erődépítés és

-védelem; építőművészet és építészet; taktika, stratégia és egyéb hadtudományok; földrajz, történelem, statisztika, politikai gazdaságtan és törvénykezés; vegyes szakok: szótárak, emlékiratok, időszaki kiadványok, térképek.A gyarapítást többnyire központilag intézték, Péterváron. A parancsnokság a sajtóban tette közzé, mely könyveket szereztek be a könyvtárak számára, hogy így kerüljék el a helyőrségeken való párhuzamos beszerzést. Ugyancsak közölték a beszerzésre ajánlott könyvek listáját is. Ha egy szükséges könyvre már nem jutott pénz a helyi könyvtárban, a parancsnok megrendelhette a főparancsnokság terhére.A könyvtárhasználat szabályait a helyőrségeken alakították ki. A szabályok akkor léptek életbe, ha a tisztek 2/3-a megszavazta. Könyvtárost maguk közül választottak. A könyvtáros kézírásos katalógusban tartotta nyilván a könyveket, minden könyvbe beírta a „szakszámot”, a kölcsönzésről pedig füzetes nyilvántartást vezetett. Azoknak a tiszteknek, akik nem a könyvtár székhelyén laktak, írásbeli kérésre postán kölcsönözte a könyveket. A könyvtárért személyes felelősséggel tartozott.
(Rácz Ágnes)

Lásd még 123
Gyermek- és ifjúsági 

könyvtárak

Lásd 194
Egyéb könyvtárak

98/139
VOGEL, Brenda: Bailing out prison libraries =  
Libr.J. 122.VOI. 1997 .19.no. 35-37.p.
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Válságban vannak az amerikai börtönkönyvtári 
szolgáltatások

Börtönkönyvtár

Válaszút elé érkeztek az amerikai börtönkönyvtárak. Míg a nyolcvanas években túlnyomórészt jogi szakkönyvtárakként funkcionáltak, most ennek a helyzetnek kezd vége lenni.1977-ben egy legfelsőbb bírósági határozat értelmében a börtönök lakóit el kellett látni jogsegéllyel, gyűjtemény vagy tanácsadó személyének biztosításával. A börtönhivatalnokok szemében még mindig kevésbé fenyegetőnek látszott, ha jogi könyveket vásárolnak, mint ha jogászokat alkalmaznak. Eleinte kötelező irodalmat határoztak meg a jogi szakértők, majd a nyolvanas években az Amerikai Jogi Könyvtárak Szövetsége (AALL) ajánlójegyzéket adott ki. Azonban egyre költségesebb lett az összes „ajánlott” mű beszerzése, a könyvtárosokkal nem is konzultáltak, az állomány többi részének gyarapítását pedig elhanyagolták. A börtönkönyvtárak egyre inkább jogi szakkönyvtárak arculatát öltötték.1996-ban egy újabb legfelsőbb bírósági határozat kimondta, hogy a jogi könyvtárat nem garantálják többé a fogvatartottak számára. A rabok bírósághoz fordulásának joga ebben az értelmezésben nem jelenti egyben jogi szakkönyvtár használatának lehetőségét. 1996-ban a Kongresszus is elfogadott egy törvényt (Prison Litigation Reform Act), amely a börtönökből induló „frivol” jogi keresetek megakadályozását célozza.Ezekután több helyen megindult a jogi gyűjtemények eladása. A börtönkönyvtárosok veszélyben érzik állásukat. A börtönkönyvtárak vagy igazodnak az új helyzethez és profilt változtatnak, vagy megszűnnek létezni. A büntetésvégrehajtási intézetek könyvtárainak hagyományos küldetésnyilatkozataiban egyébként négy különféle cél szerepel általában: rehabilitáció, erkölcsi nevelés, a szabadidő kellemes

eltöltésének biztosítása és jogorvoslati segítség. A börtönökben elfogadott a cenzúra, tiltott illetve engedélyezett könyvek és folyóiratok listái vannak érvényben több helyütt, egy múlt századi szemlélet maradványaként. A gépesítéstől is azért ódzkodnak egyes börtöntisztviselők, mert szerintük ezzel újfajta bűncselekményekre, ügyeskedésre bátorítanák a fegyenceket. A cikkíró úgy véli, hogy az eddig jogi könyvekre szánt alapokat fordíthatnák ezentúl gépesítésre, jogi CD-ROM-ok, adatbázisok vásárlására. A fennmaradó beszerzési keretből szélesíteni lehetne a gyűjtemények összetételét. Akadnak biztató példák. Illinois államban kísérletképpen megengedték a CD-ROM-ok használatát a szigorított őrizet alatt úgy, hogy a könyvtáros végzi el a keresést az elítélt helyett. Marylandban a rabok önállóan használhatnak CD-ROM-ot, de közvetlenül nem nyomtathatnak.A könyvtári törvény (Library Service and Technology Act) nem tesz utalást a börtönökre. Az állami könyvtári szervek mintha nem is éreznék kötelességüknek, hogy folytassák a börtönkönyvtárak támogatását. (Pedig a közkönyvtárak támogatásának alapját képező népszámlálási adatokba beleszámolják a fogvatartottakat is.) Az adófizetők sem igen vesznek tudomást arról, hogy az elítéltek egyszer hazamennek, és társadalombarát programok (melyek helyszíne lehet a könyvtár) nélkül kevésbé tudnak bűnözésmentes életmódot folytatni. Másik akadály a büntetőintézetek újabb keletű, részbeni privatizációja. A tulajdonos társaságok inkább takarékoskodnak a börtönkönyvtári szolgáltatásra szánt pénzekkel. Néhány könyvtáros hősiességén múlik, hogy biztosítsa az informálódáshoz való jogot, továbbá társadalmi és állami anyagi támogatásokat szerezzen. A börtönkönyvtárakat át kell alakítani jogsegély nyújtó helyekből közösségi információs és kulturális központokká.
(Nagypál László)

Lásd még 138
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Állomány,
állományalakitás

98/140
ZBYTNIEWSKA, Anna: Bibliotéka publiczna -  jaka? 
Funkcje i ksi§gozbiory bibliotek publicznyh =  Bi
bliotékára. 1997 .12.no. 16-20.p.

Milyen a nyilvános könyvtár? A nyilvános könyvtá
rak funkciói és állománya

Feladatkör; Közművelődési könyvtár

A szerző a krasniki városi könyvtár igazgatója. Ebből a pozícióból mindenekelőtt kritizálja az 1989 előtti központosított irányítási szokásokat, köztük az állománygyarapítási instrukciókat, amelyek nem voltak tekintettel sem a helyi, sem az egyéni olvasói igényekre és szükségletekre. Emiatt az első feladat a társadalmi fordulatot követően az állomány megtisztítása lett. Itt a következő selejtezési sorrendet követték: társadalmi-politikai művek, más tárgyú ismeretterjesztő munkák, szépirodalom. Ezekben az állományrészekben főként a 60-as és a 70-es években kiadott művek avultak el.A szerző az állomány korszerűsítésére az önkormányzattól és alapítványoktól megfelelő összegű pénzt tudott szerezni. (Ebből könnyelműen azt a következtetést vonja le: az önkormányzatok mindenütt meggyőzhetők, csak akarni k e ll...)  Az állománykiegészítés az „aktív gyűjtemény, rugalmas

könyvtár” jegyében folyt, és tüzetes lakossági igényvizsgálat előzte meg.A beszerzett állományegységek között egyaránt voltak olyan művek, amelyek tájékoztató, nevelő, intellektuális, esztétikai, gyakorlati, szórakozási és kompenzációs igények kielégítésére voltak alkalmasak, minthogy az olvasót nem szabad kényszeríteni arra, hogy -  mint a szocializmust hirdető rendszerben tették -  kizárólag közművelődési és kulturális célból használja a könyvtárat.Az állományon belül a szerző „időtlen értékű” művek meglétének fontosságát is hangsúlyozza, továbbá azt, hogy a kézikönyvtárban nem lehetnek dezin- formáló lexikális és bibliográfiai munkák.
(Futala Tibor)

98/141
VOORBIJ, H enk- DOUMA, Pieter: The coverage by 
national libraries of national imprints: a study in the 
Netherlands =  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 155-
166.p.

Milyen teljességgel tudja megszerezni a nemzeti 
könyvtár a hazai nyomtatványokat: holland fel
mérés

Adatbázis; Hatékonyság; Könyvkiadás és könyvke
reskedelem; Kötelespéldány; Nemzeti könyvtár

Sok országban létezik kötelespéldány-rendszer, amelynek célja a nemzeti dokumentumtermés átfo
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gó gyűjteményének létrehozása. Érdemes megvizsgálni, mennyire sikerül elérni ezt a célt. A holland Királyi Könyvtár kötelespéldány-gyűjteményének nincs jogi alapja; a kiadók önkéntesen küldenek be egy-egy példányt minden kiadványból. 1995/96-ban vizsgálatot végeztek a gyűjtemény teljességének felmérésére, a következő dokumentumtípusok szerint: ISBN-nem rendelkező könyvek, disszertációk, szürke irodalom és időszaki kiadványok. Mindegyik kategória tekintetében mintákat vettek olyan forrásokból, amelyek a holland dokumentumtermés legteljesebb, legátfogóbb jegyzékeinek ígérkeztek. A mintákból eltávolították azokat a címeket, amelyek nem feleltek meg a könyvtár válogatási feltételeinek, továbbá azokat, amelyek sohasem jelentek meg, s a maradékot behasonlították a katalógusba. Az eredmények azt mutatják, hogy a teljesség szempontjából az állomány nemcsak jó, de javult is az előző, 1983-as felmérés óta. Az is tanulságos, hogy a jogszabály nem elengedhetetlen feltétele a magas lefedettségnek, jóllehet jelenleg törekszenek a jogi szabályozásra is. A jövőben érdemes lenne a tanulmány által alkalmazott forrásokat a mindennapi munka során is felhasználni.
(Autoref. alapján)

Lásd még 198-199

98/142
MATTHEWS, Graham: Preservation management 
=  libr.Inf.Briefings. 73.no. 1997.1-19.p.

Az állományvédelmi munka szervezése Nagy-Bri- 
tanniában

Állományvédelem; Koordináció -belföldi

A Ratcliffe-jelentés 1984-es megjelenése óta a könyvtárosok nagyobb fontosságot tulajdonítanak az állományvédelmi-konzerválási kérdéseknek. Már eddig is komoly eredményeket sikerült elérni a katasztrófa-menedzsment, a mikrofilmes állományvédelem és a biztonság területén, jelenleg pedig az irányelvek kifejlesztésére és a konzerválási szükségletek felmérésére fordítják a figyelmet. A jövő feladataiban meghatározó szerepet fog játszani a digitális technológia. A helyi, regionális és országos szintű együttműködés segítheti a ritka és értékes erőforrások optimális kihasználását. A megfelelő pénzügyi támogatás fontos feltétele annak, hogy a könyvtárak, hatékony állományvédelmi irányítás mellett, kielégíthessék használóik aktuális és hosszútávú információs igényeit.
(Autoref.)

98/143
POPRÁDY Géza -  KASTALY Beatrix: Preservation 
of Hungary’s documentary heritage =  Libri. 47.vol. 
1997. 3.no. 153-157.p.

Magyarország dokumentumörökségének védelme

Konzerválás; Könyvkötés; Levéltár; Mikrofilmezés; 
Nemzeti könyvtár; Régi és ritka könyvek

A cikk felméri a magyarországi könyvtári állományok jellemzőit, fizikai állapotát és állományvédelmi szükségleteit. Hazánkban sok olyan értékes gyűjtemény található, amelyek védelme elengedhetetlen. E gyűjtemények élettartamának megnövelésére a múltban is történtek, és jelenleg is történnek kezdeményezések. A szerzők a jövő feladataival is foglalkoznak, pl. felhívják a figyelmet a savmentes papír használatát szabályozó jogi előírások életbeléptetésének szükségességére.
(Autoref. alapján)
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98/144
KALTWASSER, Franz Georg: Verbesserung dér Zu- 
gánglichkeit und des Schutzes von Druckwerken 
im Schnittfeld polnischer und deutscher Kultúr in 
polnischen Bibliotheken. Ein deutsch-polnisches 
Gemeinschaftsprojekt =  Z.Bibiiothekswes.Bibliogr. 
44.Jg. 1997. 5.no. 479-493.p.

A lengyel könyvtárakban található lengyel és német 
nyomtatott művek hozzáférhetőségének és védel
mének javítása. Német-lengyel közös projekt

Együttműködés -nemzetközi; Gépi dokumentum- 
leírás; Hírlap; Mikrofilmezés; Régi és ritka könyvek

A Róbert Bosch Alapítvány kezdeményezésére létrejött program -  főként a német-lengyel együttműködés alapítványának anyagi támogatásával -  most a megvalósítás stádiumába lépett. Célja a lengyel könyvtárakban található, Németország és Lengyel- ország kulturális cserekapcsolatát dokumentáló könyvállomány jobb feltárása és a könnyebb hozzáférés lehetővé tétele. Ennek érdekében mikrofilmre veszik azokat a 16-18. századi nyomtatványokat, melyek sziléziai, pomerániai, kelet- és nyugat-poroszországi nyomdahelyeken jelentek meg. Ezen kívül a 19. és a korai 20. századi, hasonló témájú folyóiratokat is mikrofilmezik, valamint a zsidó és jiddis periodikumokat. A támogatásban részesült könyvtárakban mikrofilm-laboratóriumot szerelnek fel, és személyi számítógépeket kapnak a filmek katalogizálásához. A filmek az előállító könyvtár tulajdonában maradnak, egy példányt ezek közül a Bajor Állami Könyvtár kap. A projekt a varsói Nemzeti Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtárban, a stettini Pomerániai Könyvtárban és a Breslau-i Egyetemi Könyvtárban indult be, de további könyvtárak is csatlakoznak hozzá.
(Autoref.)

98/145
WOtOSZ, Jan: Informacja o stratach powodzio- 
wych w bibliotekach polskich =  Bibliotekarz.
1997.10.no. 3-5.p.

A lengyel könyvtárak árvízi veszteségei

Elemi károk

Az 1997. évi árvíz Lengyelországban 26 vajdaságot és többszáz települést sújtott. Nem kímélte a könyvtárakat sem. A városokban található nagykönyvtárak közül a nysai hittudományi főiskola könyvtárában víz alá került a legértékesebb történeti gyűjtemény (3-4 ezer egység). Modern könyvekből az opelei vajdasági könyvtár 43 ezer, a wrodawi egyetemi könyvtár 20 ezer és az ugyancsak wrodawi orvosegyetemi könyvtár 120 ezer egységet vesztett. Kisebb-nagyobb árvízi károk más könyvtárakban (pl. Ossolineum) is előfordultak.A vidéki településekről még csak becsült nagyságrendek vannak forgalomban. Ezek szerint legalább 100 könyvtárat öntött el az árvíz.A kárrendezés részint szárítás, részint pótlás révén kezdődött el. A szárítás főleg az értékes történelmi dokumentumokra terjed ki. Ebben lengyel és német restauráló intézmények vesznek részt. A modern állományegységeket -  úgy tűnik -  a lengyel könyvtárak duplumaiból és könyvkereskedelmi ajándékokból pótolni lehet.Sokkal nehezebb lesz -  különösen az önkormányzati könyvtárakban -  az épületkárokat, illetve a berendezésekben és bútorokban esett károsodásokat helyrehozni. Itt a költségvetésből juttatott összegeket minden bizonnyal társadalmi adakozásból kell majd kiegészíteni.Az árvíz felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvtárügyben is ki kell dolgozni a katasztrófa-megelőzési, illetve -elhárítási programokat, valamint az ország
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bán legalább 4-5 jól felszerelt restauráló műhelyt kell berendezni.
(Futala Tibor)

Lásd még 135
Különgyüjteményelc

Lásd 197
Feldolgozó munka

98/146
PANCHYSHYN, ROMÁN S. -  BOUTHILLIER, Fran
cé: Cataloguer le cyberspace: le défi des ressour- 
ces électroniques =  Doc.Bibl. 43.vol. 1997. 3.no. 
137-147.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Az Internet elektronikus forrásainak katalogizálása

Elektronikus publikáció; Formátum -gépi; Gépi do
kumentumleírás; Számítógép-hálózat

Az Interneten elérhető dokumentumok katalogizálása valódi kihívást jelent a könyvtárosok számára. Az Egyesült Államok számos projektje (pl. az OCLC Internet Resurces és Intercat programja, a Text Encoding Initiative, az OCLC Dublin Core projektje) sokat segített a fő problémák felismerésében. Az Internet-lelőhelyek terén uralkodó zűrzavar megszüntetésére és a katalogizáló könyvtárosok segítésére olyan eszközöket fejlesztettek ki, mint pl. az URC, az URN és a PURL. A cikk a célból ismerteti ezeket a projekteket és eszközöket, hogy rávilágít

son, milyen problémákkal találkoznak a katalogizálók a munkájuk során. Végül azt tárgyalja, milyen szakismeretekre lesz szükségük a katalogizálóknak a jövőben, és milyen szerepet fognak játszani az Interneten történő információcsere szabványainak kialakításában.
(Autoref.)

98/147
JOHNS, Cecily: Cataloging Internet resources: an 
administrative view =  J.lnternet Cat. I.vol. 1997. 
1.no. 17-23-p.

Internet-források katalogizálása: vezetői szempon
tok

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Gépi 
dokumentumleírás; Számítógép-hálózat; Vezetés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Az OCLC InterCat programjának az volt a célja, hogy bibliográfiai rekordokat készítsen az Interneten publikált dokumentumokhoz. 18 hónap alatt több mint 230 könyvtár jelentkezett a programban való részvételre. A cikk kérdések formájában mutatja be a projekt adminisztratív szempontjait, olyan kérdések segítségével, amelyeket az anyagi erőforrások elosztásáért felelős vezetők is valószínűleg feltennének. A kétségeket eloszlatni kívánó pozitív, gyakorlati válaszok az UCSB (University of Califor- nia, Santa Barbara) tapasztalataira épülnek. A cikk második része az InterCat döntéshozatali, tervezési és alkalmazási folyamatait tárgyalja, egy könyvtár- vezető szemszögéből.
(Autoref. alapján)
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98/148
CLEMSON, Patrice A.: An inside approach to net- 
worked document cataloging =  J.lntemet Cat. 
1.vol. 1997. 2.no. 57-64.p. Bibliogr.

A hálózati dokumentumok katalogizálása -  belülről

Elektronikus publikáció; Gépi dokumentumleírás; 
Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

A World Wide Web megjelenése után az információs szakemberek azonnal szorgalmazni kezdték a szabványos metaadatok (másodlagos adatok elsődleges adatokról) kifejlesztését. Több kezdeményezés irányult azoknak a bibliográfiai információknak a meghatározására, amelyek az elektronikus publikációk leírásához és megtalálásához szükségesek. A cikk az OCLC/NCSA Dublin Core programja és a CNI/IETF (Coalition of Networked Information/In- ternet Engineering Task Force) által meghatározott adatelemek kombinálásával jegyzékbe foglalja az elektronikus dokumentumokra vonatkozó hivatkozási adatelemeket, s azt javasolja, hogy ezeket 06 jelzetű HTML-azonosítók és egyéb jelölő technikák segítségével kellene közreadni az elektronikus dokumentumokban. A szerző sürgeti a katalogizáló könyvtárosokat, hogy hálózati tapasztalataik alapján „belülről” , azaz a saját elektronikus dokumentumaikba beágyazott információk alapján igyekezzenek emelni az elektronikus publikációk minőségét.
(Autoref. alapján)

98/149
HEERY, Rachel -  POWELL, Andy -  DAY, Michael: 
Metadata =  Libr.Inf.Briefing. 75.no. 1997.1-19.p.

Metaadatok -  a hálózatokon hozzáférhető digitális 
információk feldolgozása

Dokumentum -gépi információhordozón; Gépi do
kumentumleírás; Számítógép-hálózat

Jóllehet a „metaadat” az utóbbi időben divatos és túlságosan elkoptatott kifejezéssé vált, mégis hasznos címkét jelent a könyvtári világban a digitális erőforrások leírásának fogalmi azonosítására. Fontos részét jelenti annak a tevékenységnek, amely rendet akar teremteni az egyre szaporodó hálózati források zűrzavarában. A jelen tematikus szám a hálózati információszervezéssel összefüggésben vizsgálja a metaadatok jelentőségét, és bemutat néhányat az olyan, egyre szaporodó programok és szolgáltatások közül, amelyek metaadatokat használnak a hálózati információk keresésére és azonosítására.
(Autoref.)

98/150
STRUTT, Sally E.: Cataloguing and the Internet: 
considerations at the British Library =  Libr.Rev. 
46.vol. 1997. 7.no. 490-499.p. Bibliogr.

Rés. francia és német nyelven

A katalogizálás és az Internet: a British Library el
képzelései

Dokumentum -gépi információhardozón; Doku
mentumleírás; Nemzeti könyvtár; Számítógép-há
lózat; Szelekció -tájékoztatásban
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Az Interneten 1996 júliusi becslések szerint harminc millió oldalnyi információ áll a WWW használóinak rendelkezésére több mint kétszázezer szervergépen. Az Interneten elérhető elektronikus források között azok mennyisége is nő, amelyek értéket képviselnek, amelyekhez a hozzáférést a könyvtáraktól elvárják. A British Library katalogizálási részlegében elektronikusmédia-csoport foglalkozik az elektronikus dokumentumok feldolgozásának problémáival.A hálózati elektronikus dokumentumok tartalma és lelőhelye gyakran változik. Ezért nehéz a nemzeti könyvtárnak archiválnia őket vagy akár különböző intellektuális verziók példányait megőriznie. Az URL-ek előzetes bejelentés nélkül változnak, ezért a USMARC formátum megfelelő mezőjében célszerűbb a hivatkozáshoz a PURL (Persistent URL) feltüntetése. Más megoldások: URN (Uniform Resour- ce Name, az ISBN-hez hasonló elven) és URC (Uniform Resource Characteristics, olyan elemekből, mint a szerző és a cím). Az URL-ekből az egyes web-helyek gazdái telefonkönyv-szerű összeállításokat készíthetnek és tarthatnak naprakészen.Az Interneten megjelent újfajta publikációk új megközelítést követelnek meg a katalogizálásban. Az Internet-katalogizálási projektek egyik példája a Na- pier Egyetemen valósult meg: 300 web-helyet írtak le az AACR2-vel. Költségvetési megszorítások miatt igyekeztek felderíteni olyan Internet-forrásokat, amelyek felhasználásával el tudtak tekinteni pl. CD- ROM-adatbázisok költséges előfizetésétől. A megfelelőnek ítélt web-helyekről szabványos katalógusrekordokat készítettek.A „saját állomány helyett hozzáférés biztosítása” koncepció jegyében az elektronikus források változó természetük miatt nem szerepelnek a könyvtár állományában, de az állomány részének kell tekinteni őket. A British Library például kézirat- és könyv- gyűjteménye egy részének tartalmát hozzáférhetővé tette az Interneten, elősegítve ezzel az állományvédelmet is. További kísérleteket terveznek, amelyek

során a hálózati dokumentumok katalógusrekordjait a hálózaton teszik elérhetővé és a dokumentumokhoz „hot linkeket” építenek ki. Mindez hasonlít arra, amikor a könyvtárak egyeztetve szereznek be műveket és könyvtárközi kölcsönzéssel bocsátják egymás rendelkezésére, illetve arra, amikor olyan folyóiratcikk-indexeket adnak használatba, amelyek folyóirat-anyaga saját állományukban nem található meg. Az Internet-források bibliográfiai feltárására egy országos együttműködés keretében az OCLC másfél éves projektet indított. Közös adatbázisban tárták fel az általánosan hozzáférhető forrásokat. A résztvevők gyűjtőkörüknek és a használói igényeknek megfelelő forrásokat dolgozták fel.Az Interneten különböző keresőautomatákat fejlesztettek ki arra, hogy az időrabló böngészést elkerüljék. Egyes tapasztalatok szerint a kutatók inkább a hagyományos módszereket és forrásokat, valamint a könyvtárosok segítségét veszik igénybe.Az elektronikus forrásokhoz való hozzáférést segíthetik a metaadatok. Kutatók kísérleti jelleggel meta- adatokat szolgáltatnak (azaz „adatokat az adatokról” ), akár az elektronikus forrásokhoz csatolva, akár azokba beágyazva. Ügy is tekinthetjük ezt, hogy a számítástechnikusok felismerték a hagyományos könyvtártudomány értékeit! 1995-ben Dub- linban (Ohio) meg is határozták a metaadatok ajánlott körét (Dublin Core Metadata), amelyet maguk a szerzők adnak meg kódolt formában. Ezeket aztán az automatikus eszközök felismerik és begyűjtik. A feldolgozók így készen kapnák a rekordok nyersanyagát, idejük felszabadulna a tárgyi feltárásra és más munkákra.A metaadatokat hasznosítja az Uppsalai Egyetemi Könyvtár, amely a kutatási jelentések és preprintek szerzőitől elvárja, hogy a metaadatokat maguk szállítsák az SGML-formátumú dokumentumokkal együtt, amelyek egyébként elektronikusan is megjelenő (párhuzamos) kiadványok.A BIBLINK projekt egy másik példa arra, hogy a metaadatok létrehozása és kódolása hogyan segíti a
354 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.



feldolgozók munkáját. A kiadványok előzetes katalogizálását (CIP) kiterjesztették az elektronikus dokumentumokra is. Az SGML formátumú ClP-ada- tok aztán szükség szerint konvertálhatók más (például MARC) formátumba.A University of Michigan a Dublin Core elveiből kiindulva HTML-alapú katalogizálási űrlapot hozott létre, amelynek kitöltésekor a szakemberek felhasználják a Kongresszusi Könyvtár tárgyszórendszerét és az egységes besorolási adatok országos jegyzékét. -  Egy másik projekt, a CATRIONA (CATaloguing and Retrieval of Information Over Networks Applications) is azt feltételezi, hogy a metaadatok kódolása soha nem lesz olyan nagyságrendű, hogy mentesítené a könyvtárosokat a formai és tárgyi feltárástól.A British Library elektronikusmédia-csoportja figyelemmel kíséri e projekteket és felhasználja tapasztalataikat. A British Library mint nemzeti könyvtár nem kívánja „katalogizálni” az Internetet. Jelenleg még nem feladata az Internet-források „beszerzése” és hozzáférésük biztosítása, de hamarosan szembesülnie kell a fenti problémákkal, például ha a kötelespéldány-szolgáltatást kiterjesztik a fizikai formátumban meg sem jelenő elektronikus publikációkra. Különböző munkacsoportok alakultak a BL-ben, egyikük például az e-folyóiratok beszerzésének és tárolásának kérdéseivel foglalkozik. Jelenleg még a felmerülő kérdések többsége megválaszolatlan: hogyan fogja majd a BL hitelesíteni az általa tárolt és hozzáférhetővé tett információt; feltünteti-e azokat az elektronikus dokumentumokat a katalógusában, amelyek nincsenek az állományában; milyenek lesznek a technikai lehetőségei stb.
(Hegyközi Ilona)

98/151
ANDERSON, Bili: CONSER on the Internet: facilita- 
ting access to serials information =  Ser.Libr. 
32.vol. 1997 .1/2.no. 77-94.p. Bibliogr.

A CONSER (folyóirat-konverziós program) az Inter
neten: könnyebb hozzáférés az időszaki kiadvá
nyokra vonatkozó információkhoz

Elektronikus folyóirat; Gépi dokumentumleírás; 
Időszaki kiadvány; Központi katalógus -online; Szá
mítógép-hálózat

A CONSER program aktívan munkálkodik az időszaki kiadványokra és ezek katalogizására vonatkozó információk Internetes elérhetőségének megkönnyítésében. A CONSER egyrészt katalógusrekordokat készít az online időszaki kiadványokhoz, másrészt azzal is kísérletezik, hogy a nyomtatott folyóiratok rekordjait kiegészítse az elektronikus hozzáférés és a lelőhely adataival. Számos tagintézmény további online hozzáférést biztosít a saját web-helye útján. A CONSER széles körű programválasztékot is kínál az Interneten. Elektronikus kommunikációs hálózata két honlapból és számos kapcsolódó HTML dokumentumból áll. A CONSER-honlap úgy is segíti a folyóiratokra vonatkozó információk elérését, hogy online katalógusokhoz vezeti a használókat.
(Autoref. alapján)

98/152
HIRONS, Jean L.: One record or two? The online 
discussion and the CONSER interim approach =  
J.lntemet Cat. I.vol. 1997. 2.no. 3-14.p.

Egy rekord vagy keltő? Az online levelező csopor
tok és a CONSER programban részt vevő katalogi
zálók véleménye

Elektronikus folyóirat; Időszaki kiadvány; Közös ka
talogizálás; Többespéldány

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha-
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worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

A nyomtatott publikációk online változatainak bibliográfiai számbavételével kapcsolatban számos katalogizáló kétségbe vonja, hogy ezekről külön katalógustételeket kellene készíteni. Egyéb szabályozás hiányában sokan azt a megoldást választják, hogy a nyomtatott dokumentumra vonatkozó rekordon tüntetik fel az online változatokat. A CON- SER (Cooperative Online Serials) program katalogizálói különösen érdekeltek voltak egy általános megoldás kifejlesztésében, ezért a szerző különféle online levelező fórumokon próbálta meg kideríteni az érdekeltek véleményét. Tanulságos és élénk vita alakult ki a kérdésről; e vitának az eredményét foglalja össze a cikk, különös tekintettel a CONSER számára fontos tényezőkre. Ideiglenes irányelveket is közread, s számba veszi a következő lehetséges lépéseket.
(Autoref. alapján)

98/153
STOKER, Dávid: Computer cataloging in retrospect 
=  J.Librariansh.Inf.Sci. 29.vol. 1997. 4.no. 175- 
177.p.

A retrospektív számítógépes katalogizálás meg
szervezése

Együttműködés -belföldi; Kompatibilitás; Konver
zió; Online katalógus

A szerző üdvözli a számítógépes katalógusok internetes elérhetőségének lehetőségét, de hangsúlyozza, hogy a brit könyvtári állományok teljes körű hozzáférhetősége érdekében még sok problémát meg kell oldani. Az elmúlt negyven év során különféle számítógépes katalogizálási megoldások születtek, ami

akadályozza az egységes, szabványos retrospektív konverziót. Sok, ma már modern módszerekkel katalogizáló könyvtárnak vannak még mikrofilmes rekordjai vagy nyomtatott kötetkatalógusai. Olyan gyűjtemények is léteznek, amelyeket sohasem katalogizáltak szabványosan vagy könnyen kezelhető formában. Mondanivalójának alátámasztására a szerző saját egyeteme, a University of Wales, Abe- rystwyth kutatási tapasztalataira, illetve két retrospektív katalogizálási program eredményeire hivatkozik. Foglalkozik a tervezett brit koordinációs programmal is, amelynek a következő kérdésekben kell döntenie: a konvertálandó katalógusok kiválasztása, a prioritások meghatározása, a szükséges szabványok karbantartása, a rokon területű intézmények együttműködésének megszervezése.
(Autoref. alapján)

98/154
CAWKELL, E.A. [ed.]: Electronic access to fiction =  
Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997.3.no. 79-214,p. Bibliogr.

A szépirodalom elektronikus feltárása. Az 1996- 
ban Koppenhágában rendezett szeminárium anya
ga, 15 közlemény

Gépi dokumentumleírás; Használói szokások; Ifjú
sági és gyermekkönyvek; Konferenciai anyag [for
ma]; Számítógép-hálózat; Szépirodalom; Tárgyi 
feltárás

A közlemények címe: EDVIN -  a használók igényeinek elemzésére épülő szépirodalom-kereső rendszer; A relacionális struktúrák szerepe a humán irodalom indexelésében; „Demokratikus indexelés” -  a szépirodalom keresésének egyik útja (ld. a 156. tételt); Többnyelvű tézaurusz szerkesztése: különböző kultúrák felfogásának integrálása az ismeretekhez és fogalmakhoz vezető közös útra; „A kincses sziget” a WWW-n; A szépirodalmi mű megköveteli
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a hagyományos osztályozási rendszerek határainak átlépését; A szépirodalom kereshetővé tétele gyermekek számára: a célok és lehetőségek tisztázása a használók megfigyelése alapján; Az északi országok költőinek alkotásai a WWW-n; A Dán Zenei Tájékoztatási Rendszer: Web kapu a dán zenei anyag megközelítésére; A gyermekkultúra párbeszédes szellemű adatbázisa, a hozzá tartozó dokumentációval, intézetek és egyéni kutatók nyilvántartásával, híradóval; A tematikusán tagolt szépirodalmi szabadpolc hatása a kölcsönzésre (ld. a 164. tételt); A szépirodalom jellege és ennek jelentősége az osztályozás és indexelés szempontjából; (ld. a 155. tételt); Hálózati könyvklub; Utalások szerkesztése a könyvből az olvasó irodalomkeresésének megkönnyítésére (kísérlet az olvasmánykontextusból származó információs kulcsok szerkesztésére); „Könyvek kincsestára” -  a gyermekeknek szóló online katalógus prototípusa.
(Autoref.)

98/155
NIELSEN, Hans Jorn: The natúré of fiction and its 
significance fór classification and indexing = 
Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 171 -181 .p.

A szépirodalom jellege és ennek jelentősége az 
osztályozás és indexelés szempontjából

Szépirodalom; Tárgyi feltárás; Vetületes osztá
lyozás

A cikkíró, mint irodalmárból lett könyvtáros, nem fogadja el azt a vélekedést, hogy a szépirodalmi művek indexelésénél az áüag használó érdekeit szem előtt tartva tartózkodni kell a részletes, kritikai elemzéstől. A szépirodalmi szövegből szerinte nem lehet elsődleges adatelemeket kiválasztani oly módon, ahogy a tudományos szövegekből. Irodalmi művek indexelésénél elkerülhetetlen a kritikai értel

mezés. Ennek tudatában kell kialakítani a megfelelő indexelő rendszert. Sok könyvtáros tapasztalatával ellentétben nem minden olvasó úgy választ szépirodalmi művet, hogy egy megjelölt témáról szeretne regényt olvasni.Noha számtalan irodalomelméleti irányzat létezik egymás mellett, melyek mindegyike kialakította a saját, külön fogalomrendszerét, mégis érdemes figyelembe venni egy használói szempontú megközelítés kidolgozásánál, hogy mit mondanak ezek az irodalmi mű természetéről általában. Másfelől az irodalmi szövegben sokféle jelentés rejtőzik. Nem mindig kielégítő a tartalom jellemzésére olyan elsődleges adatelemeket kiemelni, mint a szereplők, a cselekmény, a tér- és időhatárok. Realista prózát talán bizonyos fokig meg lehet így közelíteni, de pl. az Ulysses esetében az ilyen paraméterek keveset árulnak el a regényről, pszichológiai, szociokulturális és stílusbeli meghatározottságokra is utalni kell.A dokumentumelemzéshez itt némi szövegelemzés is szükségeltetik. Az irodalmi szöveg nem pusztán objektív adatelemekből álló információforrás, hanem esztétikai tapasztalat fűződik hozzá. Nem csak tartalmi jegyeket kell a jellemzéséhez figyelembe venni, hanem műfaji, formai, ábrázolásmódbeli jellegzetességeket is. Ezek az olvasásmódra is kihatnak. Az ábrázolás mikéntje éppen olyan fontos mint az ábrázolt téma. A nyelvi, esztétikai szféra jellemzésének szerepet kell kapni az indexelésnél, mert a tartalmi elemek önmagukban gyakran félrevezető- ek. Egy mai dán regényt hoz fel példának a cikk, amelynek cselekménye többértelmű, néhány ponton meghatározatlan, hagyományos tartalmi indexelése (tér, idő, szereplő, cselekmény szerint) nem sokat árul el a mű lényegéről, valamint tárgykörét tekintve könnyen összemosható azokkal a realista ifjúsági regényekkel, melyekhez egyébként nem sok köze van. Tehát jogosnak látszik bevezetni olyan kategóriákat mint műfaj, elbeszélés-szerkezet, a narrátor személye és beszédmódja, nézőpontok, a hely- és időmeghatározás szerepe, képvilág, motívumok,
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szimbolika stb. A tartalmat összefoglaló jellemzésnél viszont meg kell jelölni a szöveg egészét strukturáló problémaegyüttest, nem csupán a kulcsszavakban megragadható részlettartalmakat és cselekményt.Az irodalomtörténeti dimenzió szintén figyelembe veendő, legalábbis az irodalomtudományi szak- könyvtárakban és a felsőoktatást szolgáló gyűjteményekben. De egy átlag olvasónak is szüksége lehet olyan információra, hogy pl. Jane Austen korában milyen regényeket írtak mások, mely német regények íródtak a húszas években az expresszionista áramlat hatása alatt, vagy a nyolcvanas években milyen versek születtek a dán irodalomban. A mű megírásának vagy első kiadásának idejét is érdemes feltüntetni a későbbi kiadások indexelésénél. (Előfordulhat, hogy valaki éppen arra kíváncsi, hogy egy adott évben milyen műveket adtak ki.) Ha utalás történik az irodalomtörténeti korszakra, áramlatra, hagyományra, ez segít elhelyezni a művet, és lehetővé tesz ilyen szempontú kereséseket is.
(Nagypál László)

98/156
HIDDERLEY, Rob -  RAFFERTY, Pauline: Democra- 
tic indexing: an approach to the retrieval of fiction 
=  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 101-109.p. 
Bibliogr.

„Demokratikus indexelés” -  a szépirodalom vissza
kereshetővé tételének egyik útja

Film; Használói szokások; Képanyag; Szépiroda
lom; Tárgyi feltárás

A szerzők kutatása a képindexelés problémakörének és eddigi megoldásainak elemzéséből indult ki. Jelentési szinteket határoztak meg, és az indexelés, illetve visszakeresés eredményességét egy képadatbázis segítségével próbálták ki. A projekt központi

eleme az ún. demokratikus indexelés, aminek alap- gondolata szerint a használók -  egyéniségüktől, műveltségüktől stb. függően -  ugyanazokat a képeket eltérően értelmezik. A szóban forgó módszer lényege az, hogy a dokumentumokat nem egy könyvtáros vagy osztályozási szakember, hanem a használók indexelik, s ezzel hozzájárulnak a későbbi sikeres információkereséshez. A képekre kidolgozott jelentési szintek alapelve regények osztályozására is alkalmazható -  a szerzők mindkét indexelési táblázatot bemutatják.
(Autoref. alapján)

98/157
WYK, van A.C.: The development of pertormance 
indicators to measure cataloguing quality in the 
Technical Services Division of the Unisa Library 
with special reference to item throughput time =  
Mousaion. 15.vol. 1997. 2.no. 53-67.p. Bibliogr.

Teljesítménymutatók kialakítása a katalogizálás mi
nőségének mérésére az Unisa Könyvtár feldolgozó 
osztályán, különös tekintettel a tételek bekerülési 
idejére

Egyetemi könyvtár; Feldolgozó munka; Hatékony
ság; Munkaszervezés; Norma

Az UNISA (University of South Africa) könyvtárában folyamatosan foglalkoznak teljesítménymérő normatívák kifejlesztésével a katalogizálás minőségének mérésére. A szerző elemzi a „katalogizálási minőség” fogalmát, s meghatározza azokat az elemeket, amelyek a minőségmérés alapjául szolgálhatnak. Ismerteti a teljesítménymutatók strukturálásának folyamatát, s példaként az „átfutási idő” mérését mutatja be. A folyamathoz a következő lépések tartoznak: a katalogizáló részleg küldetése, céljai és feladatai, a teljesítménymutatók kiválasztása és meghatározása, normatívák kialakítása a
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csoportos munka értékelésére, az adatgyűjtés módszereinek megválasztása, döntés az adatok értelmezéséről, az eredmények alkalmazása.
(Autoref.)

Lásd még 144,170
Katalógusok

98/158
BRYANT, Philip [ed.]: Making the most of our libra- 
ries: library catalogue access -  the issues and op- 
portunities =  Libr.Rev. 46.vol. 1997. 8.no. 554- 
560.p.

A könyvtárak katalógusainak hozzáférhetővé tétele 
országos konverziós program keretében

Katalógus; Konverzió; Koordináció -belföldi

A cikk nemzeti stratégiai terv kidolgozását sürgeti az Egyesült Királyság könyvtári katalógusainak mielőbbi retrospektív konvertálása érdekében. Több kisebb-nagyobb vállalkozás is elindult már ezen a téren, de egyelőre nem született az egész területet átfogó együttműködés. Két komoly felmérő tanulmány keletkezett a témában az utóbbi években. Az első a felsőoktatási könyvtárakat érintette (Follett Report), a másik a közművelődési, tudományos és vallási gyűjtemények egymástól rendkívül eltérő méretű sorát. A nemzeti könyvtárak kimaradtak a vizsgálódásból, mivel katalógusaikat már korábbi tanulmányok ismertették. A nemzeti könyvtárak mindazonáltal alapvető résztvevői lennének egy országos méretű retrospektív konverziós programnak. E program előnyei országos és helyi szinten egyaránt jelentkeznének, pl. szükségtelen lenne ugyanazt a feldolgozó munkát kétszer elvégezni, géppel

olvasható információ állna rendelkezésre a saját állományról, így a könyvtárközi kölcsönzés egyszerűsödne, rejtett állományrészek széles körben ismertté válhatnának, az egyes könyvtári állományok összetétele, értéke összevethető lenne stb.A felmérések szerint mintegy ötven millió könyvtári katalógustétel vár az Egyesült Királyságban arra, hogy számítógépre vigyék katalóguscédulákról, nyilvántartási naplókból, mikroformáról, nyomtatott katalógusokból. (A régi katalógusokat mint értékes archív forrásokat is feltétlenül meg kell őrizni.) A konverzió tételenkénti költségeit 1 és 5 font közötti összegre becsülik, átlagban másfél-két fontra. összességében ez mintegy 80-100 millió fontot tesz ki. Ennek felét az intézmények biztosítanák cserébe a várható előnyökért.A résztvevő intézményeknek meg kell állapodniuk az állományok hozzáférhetőségi feltételeiről (figyelembe véve a tulajdonosok érdekeit). Meg kell állapodni a leírási szabványokról, a rekordok terjesztéséről és elérésük módjáról. Az európai ajánlásokat is tekintetbe kell venni. Az intézményekben külön munkacsoportokat kell létrehozni és kiképezni a feladat elvégzésére. Ahol nincs elegendő munkatárs, ott esetleg külső munkaerőt is alkalmazni kell. Különös gondot igényel a régi könyvek retrospektív konverziója, ahol további adatokat kell felvenni, pl. a szerzeményi eredetre vagy a szedésváltozatra vonatkozólag.Meg kell határozni a prioritásokat. A nagykönyvtárak katalógusaiból a kisebbek meríthetnek. Előnyt élvezhetnek az egyes szakterületek, különgyűjtemé- nyek, nyelvterületek, kiadási korszakok stb. Országos szinten meg kell szervezni a különböző szektorok közötti együttműködést, összehangolni és felügyelni a különböző helyeken folyó munkálatokat, a célzott támogatások odaítéléséről dönteni, a program folyamatosságát biztosítani. Lépések már történtek, akadnak meglevő testületek (BLRIC -  British Library Research and Innovation Centre, UKOLN -  UK Office fór Library and Information
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Networking), amelyek alkalmasak lehetnek egyes központi feladatok ellátására, felállítottak egy Heri- tage Lottery Fund-ot, mely részt vállalhatna a finanszírozásból, léteznek már közös online katalógusok (pl. CURL-Consortium of University and Research Libraries), melyek a szabványok kialakításában és a rekordok terjesztésében kiinduló alapot jelenthetnének, azonban a döntő' intézkedések meghozatala még hátra van.
(Nagypál László)

Lásd még 169
információkeresés

98/159
TOUB, Stephen E.: Adding value to Internet collec- 
tions =  Libr.Hi Tech. 15.vol. 1997. 3/4.no. 148- 
154.p. Bibliogr.

Hogyan növeljük az Internet-források értékét?

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Hozzáfér
hetőség; Számítógép-hálózat

Egy könyvtár Internet-forrásokra mutató katalógusának haszna attól függ, mennyi értéket tesz hozzá az illető könyvtár a szóban forgó Internet-gyűjteményhez. A cikk először azt a kérdést tárgyalja, mikor érdemes egy könyvtárnak Internet-gyűjteményt létrehozni, majd stratégiai irányelveket közöl az érdeklődők számára. A források értékemelésének két módja lehetséges: megtalálásuk megkönnyítése jól megtervezett adatszervezés, navigálás, címkézés és oktatás segítségével; a források gondos tartalmi kiválasztása, értékelése és ismertetése.
(Autoref.)

98/160
SEELBACH, H.Eberhard: Symbiose zwischen The
saurus und Boolscher Algebra auf WWW-Browsen 
-  Das Internet ernst nehmen =  ABI-Tech. 17.Jg. 
1997. 4.no. 330-336.p.

Rés. angol nyelven

A tezaurusz és a Boole-algebra szimbiózisa a 
WWW-böngészőn. Az Internetet komolyan kell venni

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat; Té- 
zaurusz

A szakkönyvtárakban és a dokumentációs intézményekben mindennapos a tezauruszok alkalmazása. Többnyire az online szolgáltatók is kínálnak tezauruszokat vagy tárgyszójegyzékeket adatbázisaikban. Az Interneten viszont csak ritkán van mód tartalom szerinti keresésre, és az eredmény sokszor siralmas. Az Internet jelenleg egy fantasztikus, hatalmas, katalógus nélküli könyvtár.Amikor még nem voltak böngésző programok (mint a Netscape Navigator), a képernyőn vagy a tezaurusz egy része, vagy egy keresőmaszk fért el. A megfelelő fogalom kiválasztása után egy-két sornyi hely állt csak rendelkezésre, hogy a keresőkérdést a Boole-algebra ismeretében megfogalmazzuk. Nem volt lehetséges a „keresést megelőzően keresni” (t.i. a tezauruszban). Az első alternatívát évekkel ezelőtt a KTS cég terméke, a DOMESTIC kínálta.Az Internet, az információk strukturálását szolgáló HTML, a JavaScript és a Java megjelenése alapvető változásokat hozott az információkeresésben. A DOMESTIC Researcher (a webes változat) böngészőfelületét ún. „ablakok” (ffames) osztják részekre, amelyek egymástól függetlenül jeleníthetők meg. A parancsmező felül, a monitormező alul helyezkedik el; a bal oldalon a tezaurusz mutatója, a jobboldali ablakban á keresőmaszk látható. Ha a bal odalon
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megtaláltuk a releváns fogalmat, csak rá kell kattintani az egérrel. Két művelet indul ezáltal: az alsó monitorszegélyen megjelenik a fogalom, és az addigi adatokat felülírja. Ha az EXPAND gombot választjuk, megjelenik a fogalomhoz tartozó tezaurusz-oldal. Ha a parancsmezőben az INDICES gombra kattintunk, a mutatókban személy-, intézmény-, helynevekre stb. kereshetünk. A talált kifejezéseket „drag & drop” -művelettel átemelhetjük a keresésünkbe. (A mező egysoros, de ha sok adatot viszünk be, automatikusan nagyobbra nyílik.)A fejlesztés szándéka szerint először egyszerű keresőformulát kínálnak a felhasználónak, amely aztán alkalmazkodik a keresés bonyolultságához. (Időbeli szűkítés csak intervallumokban választható.) A fejlesztők a Boole-algebrai műveleteket beépítették a keresésbe, és megoldották azok „szimbiózisát” a tezaurusszal. Azt remélik, hogy a nagy tezauruszokba fektetett erőfeszítések megtérülnek, és egyre nő a használatuk.Ha a deszkriptorokkal megfogalmaztuk a keresés szempontjait, lenyomjuk a SEARCH gombot. Az eredmény a bal oldalon jelenik meg releváns címek (alcím, szerző) formájában; ha rákattintunk a címre, a jobb oldalon az eredetire vonatkozó részletes adatok jelennek meg (olykor a könyv/cikk teljes szövege); a rekord olvasható, a böngészővel kinyomtatható vagy egy másik billentyűvel megrendelhető a dokumentum is. Az itt megadott hálózati cím (URL) és kapcsolat (LINK) alapján további lépések tehetők a teljes szöveg felé. (Végső soron elég lenne ha egy mű egyetlen szerveren lenne elérhető az egész világon; a szerver birtokosa lenne egyben a copyright tulajdonosa, és ő felelne a dokumentum szövegének hitelességéért is.)Lehetséges „keresés utáni keresés” is. Ritkán sikerül ugyanis elsőre valamennyi releváns információt megtalálni egy adatbázisban. A DOMESTIC Re- searcherben ezért a dokumentumok mellett a dokumentumokhoz tartozó és a mutatókban levő desz- kriptorok is megjelennek. A ZOOM paranccsal vala

mennyi, a keresés során talált dokumentumban előforduló fogalom felidézhető lista formájában. További variációs lehetőséget kínálnak a különböző opciók: az időszak, az adott fogalmak vagy csak a deszkriptorok szerinti keresés.A DOMESTIC-et 20 évvel ezelőtt fejlesztette ki a KTS az első kisgépes információkereső- és dokumentációs rendszerként. 1985-ben elkészült a nagygépes változata, míg az eredeti verzió a régi hardver miatt elhalt. Az előbbi viszont 1992 óta alkalmazható kliens-szerver installációban személyi számítógépeken is.A DOMESTIC azokban a könyvtárakban és információs intézményekben használatos, ahol tezaurusszal tárják fel az információkat; fejlesztése tovább folyik, általános irányban. (Kipróbálható a http://www.domestic.de címen.)Koncepciója feltételezi egy alap-tezaurusz alkalmazását és az információk tárgyszavas feltárását; mindkettő igencsak munkaigényes. (Ezért szeretik újabban inkább az automatikus indexelést és a keresőautomatákat.) Az így létrejövő virtuális könyvtár azonban rengeteg rutinmunkától szabadítaná meg a könyvtárosokat, akik valóban a tudás közvetítőivé válhatnának.Hogyan készítsünk tezauruszt és miképp lehet a már meglevőt dinamikusan fejleszteni? A tezaurusznak (mint a többi mutatónak) adatbázisba integráltan kell működnie, vagyis fejlesztése során a már meglevő tárgyszavakat figyelembe véve automatikusan kell változnia/módosulnia. Ez a feladat elsősorban az alkalmazott szoftverre vár; a DOME- STIC akalmas erre.
(Hegyközi Ilona)

98/161
MANIEZ, Jacques: Fusion de banques de données 
documentaires et compatibilité des langages d’in- 
dexation =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 4/5.no. 
212-224.p. Bibliogr. 9 tétel.
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Rés. angol nyelven

Adatbázisok integrálása -  az indexelő nyelvek 
kompatibilitása

Adatbázis; Gépi fordítás; Információkereső nyelv; 
Kompatibilitás; Tézaurusz

A kompatibilitás az információs szakma „Elveszett Paradicsomának” tekinthető, amely szakma arról álmodozik, hogy megvalósítja az információkeresési nyelvek közötti egyetemes kommunikációt, megszabadítva azt a bábeli zűrzavar átkától. Paradox helyzet, hogy a szabályozott szókészletű nyelvek javítják ugyan a keresés hatékonyságát egy egyedi rendszeren belül, ám megnehezítik a különféle rendszerek közötti együttműködést. Az Internet terjedésével és a letöltés lehetőségeinek bővülésével ez a negatívum egyre nyilvánvalóbbá válik. A szerző körvonalazza a problémát és bebizonyítja, hogy a kompatibilitás a hálózaton is éppen annyira szükséges, mint régen, amikor a különböző adatbázisok eltérő indexelő nyelve jelentette az akadályt. Két megoldást ismertet, amelyek hasonlóak a természetes nyelvek gépi fordításánál alkalmazott megoldásokhoz: maguknak az információkeresési nyelveknek az egységesítése (ez nehéz és költséges) vagy az indexelő kifejezések automatizált konverziója, előre definiált kódtáblázatok alapján. Azonban a posztkoordinált nyelvek és osztályozási rendszerek közötti szerkezeti inkompatibilitás minden harmonizálási törekvést vakvágányra vezethet, miközben egy egyetemes konkordancia-modell útjának járhatósága nehéz és szűkreszabott.
(Autoref. alapján)

Lásd még 171,195

Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

98/162
BANKS, Julié: Predicting on-line catalog terminál 
needs: are findings írom large research libraries 
transferable to smaller libraries? =  Coll.Under- 
grad.Libr. 4.vol. 1997. 2.no. 99-106.p.

Az OPAC-szükséglet meghatározása: érvényesek-e 
a nagy egyetemi könyvtárban megállapított ará
nyok a kisebbekre is?

Egyetemi könyvtár; Ellátottság -szolgáltatásokkal; 
Online katalógus

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Hány olvasói terminálra van szükség egy egyetemi könyvtárban, hogy ne legyen sorbanállás (az esetek 90%-ában legfeljebb 1 percet kelljen várnia az olvasónak)? Tolle (1984-ben) nagy, 55 000 hallgatót befogadó egyetemen vizsgálta, mennyiben függ össze a terminálszükséglet a) az épületben tartózkodók, b) a kölcsönzések, c) a referenszkérdések számával. A szerző kis, 8000 hallgatós egyetemen ellenőrizte ezeket az arányokat, s annyit meg tudott állapítani, hogy ezek részben eltérnek a nagykönyvtárban talált eredményektől.
(Kövendi Dénes)

Lásd még 164
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98/163
JANOVSKÁ, Darina: Súdne vymáhanie nevrátenych 
vypoziőiek. (Na základe skúseností Slovenskej 
národnej kntfnici.) =  Kn.lnf. 29.roő. 1 9 97 .11.no. 
452-458.p.

A vissza nem hozott kölcsönzések bírósági 
végrehajtása. (A Szlovák Nemzeti Könyvtár ta
pasztalatai alapján.)

Bírság -kölcsönzésnél; Kölcsönzés; Olvasók nyil
vántartása

A cikk a Szlovák Nemzeti Könyvtár bírósági tapasztalatait foglalja össze. Úgymond: más könyvtár is okulhasson belőlük. Ez arra enged következtetni, hogy a kölcsönzésből vissza nem hozott könyvekkel kapcsolatos bírósági eljárásokat Szlovákiában nem támasztja alá jogszabály.A megkeresésekkel a bíróság csak olyan könyvtár esetében hajlandó foglalkozni, amelynek a perelt személy által megismert használati szabályzata van, a kölcsönzés tényét a szóban forgó olvasó aláírásával igazolta, a könyvtár három sürgetést (az utolsót az igazgatónak kell aláírnia) küldött ki a címére, illetve meg tudja adni a perelt mű bibliográfiai adatait, és el tudja látni a megkeresést 100 koronás okmánybélyeggel.A bíróság megkívánja, hogy a beperelt olvasók azonosítási és kereseti adatai pontosak legyenek, s ezért beiratkozásukkor rögzíteni kell őket. Ameny-nyiben a holtartózkodás és a keresetmegadás valamilyen esetben problematikussá válik, a könyvtárnak kell beszereznie a hitelt érdemlő adatokat. (Ebben a Besztercebányán található központi holtartózkodási adatbázis ingyenesen nyújt segítséget az érdeklődő könyvtárnak.)

Ha egy szlovák vagy külföldi állampolgár beiratkozáskor nem tud produkálni (vagylagosan) foglalkoztatási, iparűzési, munkanélküliségi igazolást, nyugdíjfizetési szelvényt, iskolai igazolványt, felső- oktatási indexet, a könyvtárat csak helyben használhatja, nem kölcsönözhet.A kölcsönzési szabályzat egyszerre 10 szakirodalmi művet enged kikölcsönözni egy-egy hónapra. Ezen kívül háromszor egy-egy hónapos hosszabbításra is lehetőség van (hacsak nem keresi más az érintett műveket).
(Futala Tibor)

98/164
SAARTI, Jarmo: Feeding with the spoon, or the 
effects of shelf classification of fiction on the loan- 
ing of fiction =  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 3.no. 
159-169.p.

A szépirodalmi szabadpolc tematikus tagolásának 
hatása a kölcsönzésre

Kölcsönzés; Szépirodalom; Tematikus szabadpolc

A tanulmány azt vizsgálta, milyen hatással van a szabadpolcos osztályozás a regények használatára és kölcsönzésére. A kísérletet a finnországi Kajaani város két fiókkönyvtárában végezték. Az egyikben a regénygyűjteményt 11 szabadpolcos kategória szerint csoportosították, a másikban meghagyták a csoportosítás nélküli elhelyezést. A regények, osztályozási jelzetekkel ellátva, a könyvtári katalógusokban is kereshetők voltak. A kísérletet három évig folytatták, s az eredményeket interjúk, illetve a kölcsönzési statisztika alapján határozták meg. Kiderült, hogy a szabadpolcos osztályozás nem befolyásolta lényegesen, milyen műfajú regényeket használtak vagy kölcsönöztek az olvasók: a legnépszerűbbnek mindkét könyvtárban a szórakoztató regény bizonyult. Másrészt viszont az interjúk részt
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vevői elégedetten állapították meg, hogy az osztályozás segítette őket a keresett cím gyors megtalálásában, sőt, a tematikus szabadpolc a könyvtárosoknak is hasznára volt a tájékoztató munka során.
(Autoref. alapján)

Könyvtárközi 
kölcsönzés, doku

mentumszolgáltatás

98/165
GHIRARDI, Laurent -  WOLFF-TERROINE, Madelei- 
ne: Une enquéte européenne sur l'accés au docu- 
ment primaire: comparaison avec l’Amérique du 
Nord =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 4/5.no. 
246-252.p.

Rés. angol nyelven

Európai felmérés a dokumentumszállító szolgálta
tásokról: összehasonlítás Észak-Amerikával

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés [forrna]; Össze
hasonlító könyvtártudomány

Jóllehet a távoli adatbázisokban való keresés egyre könnyebbé válik, ezek általában csak bibliográfiai leírásokat és annotációkat tartalmaznak. Ezért az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés probléma marad az egyéni felhasználók és az állománygyarapító könyvtárosok számára egyaránt. Az európai dokumentumszállító szolgáltatásoknak az EUS1- D1C égisze alatt működő EUROLOG (European Online User Group) nemzeti szervezetei által szervezett második felmérése lehetővé tette a rendelkezésre álló szolgáltatások típusának és minőségének áttekintését, továbbá a dokumentumok rendelése és foga

dása terén végbement változások elemzését. A jelen cikk ismerteti és elemzi az EUSIDIC-felmérés eredményeit, és összehasonlítja őket egy hasonló, ugyanazzal a kérdőívvel végzett észak-amerikai felmérés eredményeivel.
(Autoref.)

98/166
LARBEY, Dávid: Electronic document delivery. In- 
cluding overwiews of network standars GEDI, ISO, 
ILL and Z39.50 =  Libr.Inf.Briefings. 77/78.no. 
1997. Sept. 1-30.p. Bibliogr.

Az elektronikus dokumentumszolgáltatás: a GEDI, 
az ISO, az ILL és a hálózati szabvány áttekintésével

Dokumentum -gépi információhordozón; Doku
mentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Gépi 
könyvtári hálózat; Szabvány

A dupla szám átfogóan vizsgálja az elektronikus dokumentumszolgáltatás területét, különösen az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeinek szempontjából. Ismertet néhány, a gyakorlati megvalósítás útján haladó tevékenységet, áttekinti a nyűt, együttműködő rendszerek kifejlesztését szolgáló hálózati szabványokat, és felhívja a figyelmet néhány fontos, nem-technikai akadályra.
(Autoref.)

98/167
PARRY, Dávid: Why requests fail =  Interlend.Doc. 
Supply. 25.vol. 1997. 4.no. 147-156.p.

Miért marad eredménytelen sok könyvtárközi köl
csönzési, dokumentumszolgáltatási kérés

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Hatékonyság; 
Könyvtárközi kölcsönzés -belföldi
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A cikk egy 1996-os tanulmányt ismertet, amely az Egyesült Királyságban elindított és nem teljesített könyvtárközi kölcsönzési és dokumentumszolgáltatási kéréseket vizsgálta. A projekt 54 közművelődési, egyetemi és szakkönyvtárat mért fel, és kategóriákba sorolta egyrészt a tőlük kért, másrészt az általuk kért és nem teljesített kéréseket. Ezek arányát és természetét könyvtártíposok és dokumentumtípusok szerint hasonlítja össze a cikk. Külön is megvizsgálták a British Library dokumentumszolgáltató központját is megjárt kérések adatait, elemezték a válaszkódokat, az operációs rendszereket és folyamatokat. A cikk következtetései és ajánlásai egyrészt az országos tájékoztatási politika szintjét érintik, másrészt a működés, a gyakorlat szintjére vonatkoznak. Az előbbi szint kérdéseihez tartoznak a hozzáférési stratégiák, a beszerzési és megőrzési politikák és a forrásfelkutatási módszerek, az utóbbiéhoz pedig a kérések elindítása, az adatbázisok használata, szervezése és karbantartása, valamint a technológiai szabványok alkalmazása.
(Autoref.)

98/168
HACKEMANN, Martin: Urheberrechtliche Probleme 
bei dér Volltext-Versorgung am Beispiel des Auto- 
matischen Volltextservice des FIZ Karlsruhe =  Bi- 
bliotheksdienst. 31 .Jg. 1997 .12.no. 2348-2354.p.

Szerzői jogi problémák a teljes szövegű adatbázi
sokból történő dokumentumszolgáltatásnál a Karis- 
ruhei Szakmai Tájékoztatási Központ automatikus 
rendszere példáján

Másolatszolgáltatás; Szerzői jog; Teljes szövegű 
adatbázis

A Karlsruhei Szakmai Tájékoztatási Központ (FIZ), a TIB-bel (Műszaki Könyvtár és Tájékoztatási Központ, Hannover) és a ZBMed-del (Orvostudományi

Központi Könyvtár) együttműködve fejleszti ki az AutoDoc (Automatic Document Delivery) szolgáltatást, amely a dokumentumok teljes szövegét bocsátja a használók rendelkezésére.A használó a keresett mű bibliográfiai adatait beírva vagy átemelve teszi meg a dokumentumra szóló megrendelését. A FIZ ellenőrzi az adatok teljességét és helyességét, megkeresi a megfelelő szolgáltatót és továbbítja hozzá a megrendelést (ez lehet a TIB vagy a ZBMed stb.). A szállítás postán vagy faxon történik. A használó minden esetben papíron kapja meg a dokumentumot. A könyvtárban a közbenső másolatot megsemmisítik. Tervezik negyedik generációs fax használatát (PC-Fax), amely hatszoros átviteli sebességgel dolgozik, emellett digitálisan szolgáltatja a dokumentumot. Az elszámolás teljesen automatikusan történik. Jelenleg az első tesztelés zajlik. Mivel az AutoDoc német dokumentumszolgáltatókkal együttműködve szolgáltat, a német szerzői jogi rendelkezések (az 1965. évi szerzői jogi törvény) vonatkoznak rá. A megrendelt dokumentumról a faxolás céljára közbenső másolat vagy negyedik generációs fax esetén szkennelés készül. További másolatot készít a megrendelő, miközben a dokumentumot faxgépe kiadja, illetve számítógépe tárolja. A jogszabály előírja, hogy a szerzői jog tulajdonosának és a szolgáltató könyvtárnak megállapodást kell kötni a másolásról, akár közvetlenül, akár elszámoló irodák közvetítésével. A megrendelő saját céljára harmadik személlyel is készíttethet másolatot. A Legfelső Bíróság állásfoglalása szerint e harmadik személy lehet kereskedelmi célú másolatszolgáltató (könyvtár, bank stb.) is.A másolatkészítés engedélyezési eljárása nem sértheti sem a mű értékelésének/feltárásának, a róla való tájékoztatásnak a lehetőségét, sem a szerzői jog tulajdonosának jogosult érdekeit. Maga az információtartalom szerzői jogilag nem védett. A kutató és tájékoztató szolgáltatások a szerzői jog megsértése nélkül közölhetnek adatokat, tényeket és bibliográfiai adatokat. Saját tudományos használatra ún.
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munkamásolat létrehozása megengedett. Saját archívum céljára is szabad másolni, de kizárólag csak az eredeti műből. A másolás engedélyezése azonban csak a mű kis részleteire vonatkozik (egy könyv terjedelmének 20%-a, egy folyóirat egyes közleményei), nem vonatkozik a szkennelésre, azaz az elektronikus másolatok előállítására. A másolatok nem adhatók tovább.Mind gyakrabban felmerül az igény, hogy a teljes szövegű szolgáltatás révén a használók szerzői jogilag tiszta (copyrightdeared) dokumentumokhoz juthassanak. A BLDSC gyakorlata szerint az a használó, aki saját tanulmányaihoz igényel másolatot, nem fizet szerzői jogdíjat (ez az ún. Library Privilege Photocopy Service). A másolatok felhasználása korlátozottabb, mint az ún. Copyright Fee Paid Photocopy Service (1996 novemberétől Publication Spéciik  Copyright Fee) szolgáltatás keretében. Ezt azok vehetik igénybe, akik-  egy folyóiratból egynél több cikket igényelnek, vagy-  a másolatokat saját könyvtárukban állományba szeretnék venni (archiválni), vagy-  a másolatokat az intézményen belül körözni szeretnék, vagy-  egy cikkről több másolatot igényelnek,-  egy (12 hónapnál régebbi) folyóiratszámról egy teljes másolatra van szükségük,-  egy forgalomban nem lévő könyv teljes másolatára van szükségük.A BLDSC ezeket a használati jogokat akkor biztosíthatja, ha a vonatkozó engedélyeket az elszámoló ügynökségtől (Copyright Licensing Agency) beszerezte.Természetesen a TIB vagy a ZBMed is megegyezhetne az érintett jogtulajdonosokkal, ez azonban igen hosszadalmas és fáradságos procedúra lenne. Kérdéses, hogy a könyvtárak erre vállalkoznak-e. Amíg nem, addig az AutoDoc megrendelői bizonyos korlátozások között vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
(Hegyközi Ilona)

Dokumentációs el
járások és termékeik

98/169
LOWERY, John: Online bibliographic Services írom 
the British Library’s National Bibliographic Service 
=  Inf.Serv.Use. 17.vol. 1997. 4.no. 273-277.p.

A British Library Nemzeti Bibliográfiai Szolgálatá
nak online bibliográfiai szolgáltatásai

Nemzeti bibliográfia; Online üzemmód; Szolgálta
tások

A British Library Automatizált Információs Szolgálata (British Library Automated Information Services, Blaise) 1977-ben indult lassú telefonvonalas eléréssel, amely mára 14 400 bps sebességűre változott. 1996-ban elkészült a Blaise Web, amely igen egyszerűvé tette a keresést.Az első idők száz, majd kettőszáz előfizetője mára már ezerre nőtt és Nagy-Britannián kívülről is to- borzódik.A Blaise az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Orvosi Könyvtára adatbázisainak hostja volt, csak 1977-ben került ide a Brit Nemzeti Bibliográfia 130.000 és a Kongresszusi Könyvtár 450.000 MARC-rekordja (mindkettő 1974-ig visszamenőlegesen).Ma már 22 adatbázis 18,5 millió rekordja található itt. A British Library különböző adatbázisai mellett külső adatbázisok is kereshetők. 1986-ban online rendelési rendszert építettek ki.1994-ben kezdődtek meg az igen kifinomult keresést kínáló NetWork OPAC kísérletei a JANET hálózaton. Ez a felhasználóknál installálandó saját klienssel működő OPAC biztosította a nem latin betűs rekordokban a keresést, de nem volt hozzá online rendelési rendszer.
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Ezt váltotta fel az OPAC 97 (http://opac97.bl.uk/), mely rövid idő alatt igen népszerűvé vált. Havonta átlagosan 2000 dokumentumkeresési igényt elégít ki.
(Koltay Tibor)

98/170
JIZBA, Laurel: Reflections on summarizing and ab- 
stracting: implications fór Internet Web documents, 
and standardized library cataloging databases =  
J.Internet Cat. I.vol. 1997.2.no. 15-39.p.

Referátumok és annotációk felhasználása Internet- 
dokumentumok katalogizálásában

Adatbázis; Dokumentumleírási szabályzat; Gépi 
dokumentumleírás; Gépi referálás; Referátum; 
Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DEUVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Referátumokat és annotációkat igen jól lehetne hasznosítani az Internet-dokumentumok közötti navigálás segítésére. A gyakori duplikáció kiszűrésére is szolgálhatnának úgy, hogy a dokumentum összes példányát egyetlen referátum reprezentálhatná. A referátumkészítés hagyományos gyakorlatát is fel lehetne ehhez használni. A referálási kézikönyvek, a tudományos folyóiratokban közölt (szerzői) referátumok útmutatói, az audiovizuális dokumentumok katalogizálásában használt annotációk gyakorlata jó szolgálatot tehet e tekintetben.A levéltári anyagok gyűjtemény-központú annotálá- si gyakorlata különösen hasznos lehet a WWW dokumentum-gyűjteményeinek annotálásakor. A kereskedelmi könyvkatalógusok és azok webes formái is gyakran tartalmaznak rövid annotációkat.

Az Internet-források katalogizálásakor (önálló szövegként nem funkcionáló, csak a dokumentummal összefüggésben értelmezhető) katalogizálási annotációk készítésekor válaszolni kell a „M i ez a dokumentum?” kérdésére. Le kell írni a beágyazott dokumentumot és össze kell vetni az adott webes dokumentumot más formátumokkal.A Dublin Core metaadat-formátum tartalmaz „re- ferátum/annotáció” elnevezésű elemet, ilyen a MARC 520-as mezőjében is elhelyezhető, de a MARC kézikönyvek nem adnak útmutatást a készítés módjáról.Az OCLC NetFirst adatbázisa a Web-dokumentu- mok metaadat-gyűjteménye, amelybe felveszik a hagyományos referáló szolgálatok által készített referátumokat.A Network fór Excellence in Manufacturing Online nevű projekt a Michigani Egyetemen a MARC-alapú katalogizálásához párosít annotációkat, amelyeket kisebb részben katalogizálók, nagyobb részben felsőéves hallgatók készítik szakjuknak megfelelően. A készítő személyét (státuszát) nem ismerhetjük meg az adatbázisból, belső információként kezelik. Az annotációk, amelyek írásáról rövid tréningeket tartanak, általában meghaladják a 80 szót, önálló szövegként funkcionálnak és értékelő jellegűek.A WWW dokumentumok annotálásához és referálásához célszerű felhasználni több tudományterület hagyományos annotálási és referálási gyakorlatát, a meglevő adatbázisok ilyen irányú tevékenységét és ki kell fejleszteni a feltárandó tartalomra vonatkozó szabványokat. Az eddigi szerény eredmények ellenére is folytatni kell a gépi kivonatolási kísérleteket. Erőfeszítéseket kell tenni a Web-dokumentumok szerzői, szerkesztői és katalogizálói körében történő oktatás kialakítására.
(Koltay Tibor)

Lásd még 101,161
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Tájékoztatási vállal 
kozás

98/171
PRIOR, Albert: Managing electronic serials: the de- 
velopment of a subsription agent’s service =  Ser. 
Libr. 32.VOI. 1997. 3/4.no. 57-65.p.

Egy nagy folyóirat-terjesztő vállalat szolgáltatásai 
az elektronikus folyóiratok hozzáférhetővé tétele 
terén

Elektronikus folyóirat; Folyóirat-előfizetés; Könyv
kereskedelem; Teljes szövegű adatbázis

A folyóirat-előfizetési ügynökségek egyre korszerűbb szolgáltatásokkal segítik a könyvtárak gyarapítási munkáját. Az egyik vezető cég, a Swets and Zeitlinger 13.000 szakfolyóirat tartalomjegyzékét tudja szolgáltatni online adatbázisként, újabban a weben is, esetleg a helyi rendszerekbe letölthető formában.Az elektronikus folyóiratok megjelenése módosítja az előfizetési ügynökségek tevékenységét. 1996-ban az ARL jegyzékének 6. kiadása már 1688 csak elektronikus formában megjelenő e-folyóiratot regisztrált, 257%-kal többet, mint 1995-ben. Nő a lektorált és a térítésért hozzáférhető címek száma.A Swets cég megrendelőivel konzultálva alakította ki új szolgáltatásának tervét. Azt tapasztalta, hogy a könyvtárak az e-folyóiratok megjelenése és térhódítása közepette még inkább igénylik a közvetítők közreműködését. A nyomtatott folyóiratokhoz képest újdonság, hogy az e-folyóiratok használóinak képzésre, eszközökre és támogatásra van szükségük. Felmerül a kérdés, hogy az előfizetéssel a könyvtár tulajdonjogot vagy időleges hozzáférési jogot vásárolt-e. Új árképzési modellek jelentek meg: az e-fo- lyóiratokat többnyire a nyomtatott változatokkal

„egy csomagban” , gyakran az elektronikus hozzáférésért külön licencdíjat felszámítva, ritkábban csak az elektronikus változat előfizetését felajánlva értékesítik. Egyre több kiadó tesz kedvezményes értékesítésre ajánlatot a könyvtári konzorciumoknak éves licencdíj fejében. Néhány kiadó a nem előfizetőknek az e-folyóiratok egyes cikkeihez ún. megtekintési díjért (pay-per-view fee) enged hozzáférést.A Swets cég 1996-ban kiterjedt egyeztetést folytatott, majd együttműködési megállapodásokat kötött kiadókkal az e-folyóiratok szolgáltatására. 1996 szeptemberében négy országban tartott demonstrációkat a SwetsNet néven tervezett szolgáltatásának prototípusáról; ismertette a jelszavak kezelését, a keresési szinteket. Fel kívánta mérni a könyvtárak véleményét és a használói reakciókat. A frankfurti könyvvásáron a kiadókkal ismertette meg a szolgáltatás előnyeit (a kiadók továbbra is maguk szabják meg az előfizetési díjakat, statisztikai adatokhoz juthatnak a folyóiratok használatáról, csatolásokkal web-helyeikhez is továbbléphetnek a használók).A SwetsNet szolgáltatás a tesztelés után 1997 májusában indult meg. A cég honlapjáról elindulva az egyszerűen használható web-interfészen menü áll a használók rendelkezésére az e-folyóiratok címeiről és a részt vevő kiadókról. Az előfizető intézmények igényük szerint kaphatnak egyetlen közös vagy több egyéni jelszót. Az előfizetett folyóiratokból kisebb „gyűjteményeket” képezhetnek pl. egyes tanszékek számára. A használatra vonatkozó adatokat a tartalomjegyzékek, a referátumok és a teljes szövegek szintjén lehet mérni. Böngészni lehet a szolgáltatásba tartozó összes folyóirat, egyes címek, az egyes kiadók folyóiratai, az egyes részgyűjtemények, az előfizetett címek tartalomjegyzékében. Kulcsszavakkal és a Boole-algebrai operátorokkal lehet keresni az előfizetett címek referátumaiban és tartalomjegyzékeiben; a keresés szerző, folyóiratcím és megjelenési év szerint szűkíthető. A cikkek teljes szövege a nyomtatott változathoz hasonló formátumban jelenik meg a képernyőn. Amikor új folyói
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ratszámok érkeznek a rendszerbe, azok tartalmáról az eló'fizető e-postán értesítést kaphat.A folyóiratok teljes szövegét (többnyire PDF, ritkábban RealPage formátumban) a Swets cég szerverein vagy a kiadók szerverein tárolják, utóbbi esetben csatolásokkal biztosítják a hozzáférést. A fejléc (hea- der) információit (a tartalomjegyzékeket és a referátumokat) a Swets szerverein tárolják és a Swets- Net szolgáltatásban HTML formátumban jelenítik meg.Jelenleg több mint 500 folyóiratcímre terjed ki a SwetsNet szolgáltatás. A kiadókkal való egyeztetés után bővíteni szeretnék az elő nem fizetett folyóiratok cikkei egyedi megtekintésének és kinyomtatásának lehetőségét. Csatolásokat szeretnének kiépíteni a teljes szövegek és a másodlagos tájékoztató (indexelő és referáló) szolgáltatások között. Az e-postai értesítést szeretnék továbbfejleszteni: testre szabott témafigyelő szolgáltatást indítani a cikkek címének és referátumának felhasználásával.
(Hegyközi Ilona)

Hátrányos Helyzetű 
olvasók ellátása

98/172
WALTERS, Stephen: Information Services fór dis- 
abled people: Gateshead MBC Libraries and Árts 
Service =  VINE. 106.no. 18-22.p.

Tájékoztató szolgáltatások a hátrányos helyzetű ol
vasók számára Gatesheadben

CD-I; Közérdekű tájékoztatás; Nemzetiségi olvasó; 
Televízió -zártláncú; Testi fogyatékos olvasó

Gateshead központi könyvtára számos új szolgáltatást vezetett be az utóbbi években, amelyeket a

helyi közösség valamennyi tagja egyforma eséllyel vehet igénybe. Egy országos felmérés szerint az Egyesült Királyságban a lakosság 50-60 százaléka tagja valamelyik közkönyvtárnak. A maradék egy része nem is akar könyvtárba járni, a másik fele nem tudja igénybe venni a könyvtári szolgáltatásokat a felkínált formában. Az országban jelenleg 6 millió regisztrált hátrányos helyzetű ember él, akik előtt számtalan akadály tornyosul, például: a távolság, a dokumentum formátuma, a rosszul tervezett könyvtári helyiség, a járóképtelenség és a nyelvi nehézségek (jelbeszéd). A gatesheadi kezdeményezések négy csoportba oszthatók:
1. Interaktív CD
Négy projektet indítottak, amelyből három kifejezetten a hátrányos helyzetűeket segíti. Az interaktív CD (CD-I) videó, audio, grafikus technikák alkalmazásával működik, és az interaktív kapcsolat létrehozásához egy speciális lejátszóra és egy normál TV-készülékre van szükség.A CD-k közül elsőként az Intő Work (munkalehetőségek hátrányos helyzetűek számára) anyaga került forgalomba, siket jelbeszéd felkódolásával, majd kiadták Gateshead kórházi útmutatóját járóbetegek számára. A harmadik lemez Gateshead 1900 címmel jelent meg 1995-ben, értelemszerűen helytörténeti jellegű információt tartalmaz. Az utolsó CD hagyományos szólásgyűjteményt tartalmaz elsőrangú interaktív technikával feldolgozva, ami elősegíti a siketek kommunikációs készségének fejlesztését.
2. Kábeltelevíziós szolgáltatások
Gateshead önkormányzata saját kábeltelevíziós csatornával rendelkezik. A TyneCable ingyenes teletext szolgáltatása 30.000 otthonba jut el. Erre épül az európai együttműködéssel megvalósított interaktív szolgáltatás (betűszava: REACTIVE), amelyhez a rendszerjogosultságon kívül csak nyomógombos te
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lefonra van szükség. Megfelelő számok beütésével kérhetők le az információs képernyőoldalak, de a fejlesztés későbbi fázisában már hang útján működik majd a rendszer egy felismerő technológia segítségével. A kábeltelevízió 24 órás helyi szétsugárzást tesz lehetővé, így a szolgáltatás a lakosság nagy részéhez eljut.
3. Olvasási nehézségekkel küzdők segítése (AIRS)
Az AIRS (Access to Information and Reading Services) nevű program 1987-ben indult, és a Gateshead- ben élő vakok, gyengénlátók könyvtári ellátását tűzte ki célul. Eredetileg napi hangos újság előállítása és kazettára vett információk szolgáltatása szerepelt feladataik között. Az 1987-es kezdet óta eltelt időszakban az AIRS projekt országos „átírási” vállalkozássá nőtte ki magát Braille és öregbetűs írású dokumentumok, audio kazetták, mágneslemezek előállításával. Az újságkészítés teljes folyamata helyben zajlik, ötszáz példányt készítenek el naponta, melyeket még aznap kézbesítenek is. A dokumentum a TyneCable teletextjén is adásba kerül egy nap ötször, jelentősen megnövelve az ellátott személyek számát.

4. Vizuális információk elektronikus szolgáltatása (ELVIS)
Az ELVIS (Electronic Library Visual Information Services) olyan közös kezdeményezés, amelyben a gatesheadiek partnere a Brit Siketek Szövetsége (British Deaf Association) és a British Telecom. 1996-ban mutatták be a szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit a siketek közössége számára. A program ötvözi a jelbeszédet a modern telematika adta lehetőségekkel, és az elérést olyan stratégiai pontokon teszi lehetővé, mint a siketek klubja, vagy a települési könyvtárak hálózata. Ezen felül biztosítja a jelbeszédes információkat tartalmazó digitális videó- könyvtárak távhasználatát, kapcsolatot teremt olyan tájékoztató szakemberekkel, akik magas fokon ismerik a siketek jelbeszédét. Ők kapuként szolgálnak a közkönyvtárakban tárolt és feldolgozott információkhoz. A program sajátos eleme még a videotelefon használata, amellyel a digitális videó- könyvtár elérhető. Az ELVIS projekt egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a modern technika adta lehetőségek képessé teszik a siketeket is a saját nyelvükön való kommunikációra.

(Nagy Ferenc)
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Hálózatok, regionális 
rendszerek

98/173
WATSON, Mark: World Wide Web public access: 
notes on the debate =  Res.Shar.Inf.Netw. 13.vol. 
1997.1.no. 5-19.p.

A WWW hozzáférhetővé tétele a könyvtár használói 
számára: megjegyzések a vitához

Számítógép-hálózat; Szolgáltatások átvétele

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Felmerül a kérdés, hogy az egyetemi könyvtárakban a számtalan számítógépes szolgáltatás mellett miért van egyáltalán szükség a WWW-re. Az elsődleges válasz, hogy a Web növekvő mennyiségben kínál értékes tudományos dokumentumokat minden szakterületen, és az Usenet, amelynek elérése a weben keresztül biztosítva van, igen nagy tudásszervező lehetőségeket rejt magában. Maguk a könyvtárak is sokat profitálhatnak az újfajta grafikus szolgáltatásból, hiszen kiváló segédeszközhöz juthatnak adatbázisaik, digitalizált anyagaik közkinccsé tételében, a szolgáltatásaik iránti igény felkeltésében. A könyv

tárat használó egyetemi hallgatók feladataik nagy részét akár elektronikus úton is elvégezhetik, és ennek következtében az értékelési folyamat is egyszerűsödhet az oktatásban.A másik ígéretes terület az elektronikus diákkönyvtár, ami jelentős mértékben tehermentesítheti a kötelező és ajánlott irodalom gyűjtésére és szolgáltatására szakosodott részlegeket. Teljes mértékben találkozik a könyvtárosok elképzelésével az a mód, ahogyan a web a könyvtárközi kölcsönzéseket kezelheti, és ahogyan lehetővé teszi a referensz szolgáltatások igénybevételét is.Tény, hogy sok érv szólhat a web bevezetése ellen. Kellemetlen az Internet pillanatonkénti változása, és nagy szakmai felkészültséget igényel annak eldöntése, mely esetekben érdemes egyáltalán elkezdeni a keresést a weben. Első lépésben sokszor észszerűbb átfésülni a könyvtár katalógusát, vagy elővenni néhány CD-ROM adatbázist. A szolgáltatást felügyelő könyvtárosnak birtokában kell lennie azoknak az ismereteknek, amelyekkel segítheti az olvasót egy adott információ megkeresésében, a találatok letöltésében, vagy a nyomtatásban.Komoly gondot okoz könyvtári környezetben a többfelhasználós játékprogramok már-már szenvedélyes használata, az a bizonyos e-mail lehetőség, amely az újabb verziójú keresőprogramok szerves része, és tetszés szerint konfigurálható bárki adataira. Az ellenkezést kiváltó okok közé sorolhatjuk az úgynevezett «csevegő vonalak» meglétét is, de a legsúlyosabb konfliktushelyzeteket mindenütt a durva szexuális tartalmú anyagok lekérdezése okozza és a legfrissebb jogszabályok értelmében a könyvtárak
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felelősségre vonhatók az Internet nem helyénvaló használatáért.A technikai kérdések sorába tartoznak a hálózati problémák, az Internet lassúsága, ami az időkorlátozás kényszere mellett lehetedenné teheti az elmélyült tudományos kutatómunkát. A problémák igazi gyökere a finanszírozás kérdése. Egy web használatot kiszolgáló géppark üzemeltetése nem csekély ráfordítást igényel. A leghatékonyabbnak az tűnik, ha a meglévő kisebb teljesítményű gépeket javítják fel újak vásárlása helyett.A WWW szolgáltatásában, különösen egy könyvtáros számára, zavaró az elérhető információk rend- szerezetíen volta. A keresési problémák megoldása csakis katalogizálási modell felállításától remélhető. A web használatáról kialakított szabályozásnak tartalmaznia kell, hogy miként vehető igénybe, és miként nem egy nyilvános terminál. Alapelvként leszögezhető, hogy a tudományos munka minden tekintetben elsőbbséget élvez a szórakozással szemben, tehát a számítógépen nem futtatható játék- program. Hasonló tiltás javasolt a «csevegő vona- lakra» is. Nem kizárt ugyan, hogy az üzenetváltások tanulmányi célokat is szolgálhatnak, de ennek akkor másutt kell teret biztosítani, például az egyetemi számítógépes laboratóriumokban. A Netscape új verziójába épített Usenet hírolvasó szintén szolgálhat tudományos célokat is. Az e-mail hozzáférés szintén egy beépített Netscape szolgáltatás, amely időnként kutatók kapcsolatteremtésének lehet gyors eszköze, de a visszaélési lehetőség miatt ezt a fajta igénybevételt is inkább az egyetemi számítógépekre kell irányítani.A könyvtárak web-használattal kapcsolatos szabályzatát a számítógépek mellett kell elhelyezni, jelezve a rendelkezésre álló időt is sorbanállás esetére. Amennyiben a szabályokat a felhasználók nem tartják be, a könyvtáros intézkedhet.Kritikus kérdésekben, mint a pornográfia elleni fellépés, az olvasóktól érkező panaszokat komolyan kell kezelni. A szolgáltatás beindításához a haszná

lókat célszerű előzetes képzésben részesíteni, általános ismereteket biztosítani számukra a web tudományos célú használatához. Érdemes kéznél tartani olyan útmutatókat, amelyek segítségével a számítógépeket, az Internet világában még járatlan olvasó is használni tudja. Célszerű a web címjegyzékek és di- rectoryk nyomtatott változatát, és saját készítésű, sokszorosított anyagokat is kitenni a terminálok mellé.A könyvtárak a web szolgáltatás bevezetésével olyan információkat vonhatnak rendszerükbe, amelyek máshonnan nem szerezhetők be. A felmerülő problémákra megoldást kell találni, ami valahol a szakma újraértékelését is jelenti.
(Nagy Ferenc)

98/174
HYMAN, Karén: Internet policies: managing in the 
reál world =  Am.Libr. 28.vol. 1997.10.no. 60-63.p.

Internet-politikák: lépjünk a valóság talajára!

Cenzúra; Számítógép-hálózat; Szexuális kérdések 
-irodalomban; Tájékoztatási politika

A könyvtárak az Internet használatát igen sokféle elvi megfontolás alapján és a legkülönbözőbb gyakorlati lépésekkel igyekeznek „kordában tartani” : korlátlan hozzáférést biztosítanak -  saját kockázatra; azt tanácsolják, hogy a szülők felügyeljék gyermekeik könyvtári ténykedését; a terminálokat jól látható helyen helyezik el; a terminálok mellett csak állóhelyeket alakítanak ki; a használókkal nyilatkozatot íratnak alá; előzetes bejelentkezést kérnek vagy korlátozzák a használat időtartamát; igyekeznek kiszűrni és az elérésből kizárni a pornográf stb. tartalmú hálózati címeket.Nehéz azonban meghúzni azt a határt, hol válik mindez a szellemi szabadság korlátozásává, cenzúrává. Karén Hyman véleménye szerint a csapdákat
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akkor lehet elkerülni, ha a tökéletes megoldás keresése helyett a józan észre támaszkodunk. A könyvtárosnak, miközben az információkat értékeli, rendszerezi, létrehozza, egyben tanári, mentori, közvetító'i, szakértó'i szerepet is kell vállalnia. Oda kell figyelnie mások véleményére, és párbeszédet, nem vitát kell folytatnia.Az Internet előtti időkben a könyvtárosok a gyűjtőköri szabályzatban előírtakkal összevetve értékelték a könyvtár állományát és szolgáltatásait. Az Internet hamar elbűvölte őket az online kormányzati és fogyasztói információkkal. Ugyanakor hamar szükségessé vált, hogy elhárítsák a felelősséget az információk tartalmának helyességéért. A későbbiekben a grafikus interfészek hihetetlen megjelenítési lehetőségeket nyitottak meg -  sajnos a pornográfia ábrázolása és marketingje előtt is.Mit tegyen a közkönyvtár? Joga van-e az adófizetőnek arra, hogy hozzáférjen pornográf alkotásokhoz a közkönyvtárban, csak azért, mert ilyenek léteznek?Közismert, hogy az Internet információtartalma nem teljességgel tekinthető hitelesnek. A legcélszerűbb, ha erről a használókat a könyvtár tájékoztatja, eligazítja őket. A pornográfia azonban más elbírálás alá esik. A szellemi szabadság elvét sérti meg az, aki amellett száll síkra, hogy a pornográf műveket meg lehessen tekinteni a közkönyvtárakban.Az Orange County Library, ahol Dorothy Field dolgozik, a pornográfia teljes kizárására törekedett. A WebSense szoftver segítségével letiltották a kemény pornót tartalmazó web-helyek elérését. Felvállalták tehát a szelekció felelősségét -  és ezzel felszabadították a számítógépeket más célokra.
(Hegyközi Ilona)

98/175
SEADLE, Michael [ed.]: Special theme: the best 
library-related web sites =  Libr. Hi Tech. 15.vol. 
1997. 3/4.no. 7-139.p.

Tematikus szám a legjobb könyvtári web-helyekről
(20 cikk)

Hatékonyság; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

A tematikus szám bemutatja a Library High Tech „Legjobb Könyvtári Web-helyek” című pályázatának nyerteseit. 10 kategóriában 22 győztest hirdettek ki. A vállalkozások eltérő erőforrásai miatt az egyes kategóriákon belül a győzteseket nem rangsorolták, sőt nem választottak „abszolút győztest” sem. Kilenc szakember értékelte a web-helyek megoldásait a formatervezés, az adatszervezés, a tartalom és az illető kategóriába való beilleszkedés tekintetében. E munkát kizárólag az Internet segítségével végezték, s az erdmények meghatározására matematikai módszert alkalmaztak. A 22 győztesből 20 részletesen beszámol web-helyének kifejlesztéséről; a folyóirat e cikkeket is közreadja.
(Autoref)

98/176
BATES, Marcia J. -  LU, Shaojun: An exploratory 
profile of personal home pages: content, design, 
metaphors =  Online ODROM Rév. 21.vol. 1997. 
6.no. 331-340.p. Bibliogr.

A személyi honlapok jellemzői: tartalom, szerkezet, 
jelképek

Felmérés [forma]; File-szervezés -gépi; Public re- 
lations; Számítógép-hálózat

Az amerikai személyi honlapokat gyűjtő People Page Directory (http://www.peoplepage.com) betűrendes indexéből minden betű első öt honlapját vizsgálták meg. Száztizennégy honlap vizsgálatára
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került sor, mivel egyes betűk alatt kevesebb mint öt lap címe volt található.Negyven százalékuk kereskedelmi szervereken, 36% oktatási szervereken volt található és 92%-ukat maga a nyitóoldal tulajdonosa készítette. Kisebb vagy nagyobb mértékben 45%-uk szakmai adatokat, információkat tartalmazott. Húsz százalékuk a személyesség mellett kereskedelmi jellegű volt. Sokan (29%) csupán a rendszer adta lehetőségeket kívánták kipróbálni.Csak 79% tartalmazta a tulajdonos teljes nevét, 92% adott meg e-mail címet és 16% telefonszámot. Fénykép a honlapok 35%-án szerepelt.A várakozások ellenére igen kevesen használták a ház (Home) metaforát és szintén kevesen nyúltak vissza hagyományos társadalmi metaforákhoz vagy ismert formákhoz (pl. névjegykártya).A leggyakrabban közölt információk a következők voltak: e-mail cím, név, kedvenc Web-helyek, nem, fénykép, jelenlegi munkahely (elfoglaltság), iskolai végzettség, hobbyk (érdeklődés), postai cím, előző munkahelyek. Néhányan kifejezetten állást kerestek. A legnépszerűbb adatelem (név 90%) sem szerepelt mind a 114 honlapon.Kilencvenhat százalék tartalmazott kapcsolatokat (linkeket) az adott oldal más részeihez vagy más oldalakhoz illetve más Web-szerverekhez. A kapcsolatok átlagos száma 14 volt, a legnagyobb szám 215. A Web-keresőkhöz 36%, a Shareware archívumokhoz 36% kínált kapcsolódási lehetőséget. Húsz helyen volt található vendégkönyv.
(Koltay Tibor)

98/177
MANSFIELD, Maribah: Ohio’s OPUN: The future of 
library service? =  Libr.J. 122.vol. 1997. 16.no. 
44-47.p.

Ohio állam közkönyvtárai az OPUN hálózatban: a 
könyvtári szolgáltatások jövője?

Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Közművelő
dési könyvtár; Számítógép-hálózat

Az OPLIN, teljes nevén Ohio Public Library Information Network az állam 577 közkönyvtárát köti össze. A vele kapcsolatos elképzelések 1994-ben jelentek meg annak nyomán, hogy az egyetemi könyvtárak az OhioLink révén, az iskolai könyvtárak pedig az INFOhio projekt keretében kapcsolódtak össze. A hálózatépítés az OCLC létrehozásával 1967-ben éppen ebben az államban indult meg. 1987-ben kezdtek el foglalkozni az OhioLink gondolatával, majd 1992-ben hat egyetem, ma 52 felsőoktatási intézmény könyvtára éri el a több mint 6 millió katalógusrekordot és 57 adatbázist.Ohio közkönyvtárai is erős támogatást kaptak az állam törvényhozásától és kormányzójától.1994 szeptemberében elkészült és vitára bocsátották az OPLIN koncepcióját, és 1995 júliusában már pénzeszközök is rendelkezésre álltak. Az 1996-97-es költségvetési évre a törvényhozás 4,85 millió USD működési költséget és 8 millió USD egyszeri beruházást hagyott jóvá. A helyi önkormányzatok több mint dupláját adták ennek az összegnek. 1998-99-re a jóváhagyott állami támogatás 11,2 millió USD.Az OPLIN költségvetésének mindössze 4 százaléka adminisztratív jellegű. Eddig két alkalmazottja volt, mostantól ez a szám háromra bővül. A legtöbb munkát külső vállalkozók végezték. A pénzügyi lebonyolítást az Ohiói Állami Könyvtár végezte.A működés első két évében az állam közkönyvtárainak több mint 80%-a kapcsolódott az OPLIN-hoz, 1000 nyilvános munkaállomást szereltek fel.Az OPLIN telekommunikációs hozzáférést biztosít az állam 250 főbb közkönyvtára számára, ideértve a dedikált vonalakat, a kapcsolat havi költségeit és az Internet-hozzáférést is. Ezek a könyvtárak 2-2 db pentium processzoros PC-t, fiókjaik egy-egy darabot kaptak, továbbá megnövelték a gépek memóriáját. Elektronikus vitafórumot működtetnek és több
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mint 3300 könyvtárost képeztek ki az OPLIN használatára.Egy sor kereskedelmi adatbázishoz és különböző ohiói dokumentumok adatbázisaihoz nyújtanak ingyenes hozzáférést a résztvevő könyvtáraknak.
Tibor)

98/178
LISBOA CARVALHO DE MIRANDA, Antonio: Globa
lizáción y sistemas de információn: nuevos para- 
digmas y nuevos desafios =  Cienc.Inf.Bras. 
25.vol. 1996. 3.no. 308-313.p. Bibliogr. 13 tétel.

Rés. angol és protugál nyelven

Globalizáció és információ: új paradigmák és új 
kihívások

Információs társadalom; Információtechnológia

A telematikai infrastruktúra terjedése önmagában nem oldja meg az információs rendszerek tartós problémáit, amelyek az egyre inkább az egész társad alm at érintő fejlődési folyamat kívánalmaiból adódnak. Igazság szerint nagyobb hangsúlyt kap az információ áramlása, mint hatékony felhasználása; az információ egyszerű megléte nem garantálja annak szociálisan és politikailag korrekt értelemben vett terjesztését, miközben az információhoz való jog birtoklása egyfajta „információs imperializmushoz” vezet (R. Lamb kifejezése szerint). Az információ valamiféle absztrakt értékké válik, függetlenül hordozójától, és új elméleti és módszertani megközelítést, életciklusát és átatalakulásait tekintve pedig új gyakorlatot, új technológiát kíván. Külön problémakört alkot az információ, mint ideológia, hiszen az ideológiát megelőzi, legyőzi a technológia. Az információ globalizációja, a kibertérben emelkedő virtuális könyvtárak széles körű szociális adaptációt igényelnek és a politikai szférában olyan konzek

venciákkal járnak, amelyek az országokon, régiókon belül és azok között az „információs feudalizmus” viszonyait (P. Drahos koncepciója) hozzák létre. Védelmi stratégiákat kell kidolgozni a felhasználói jogok érdekében, valamint a kedvezőtlenebb helyzetben lévő csoportok, intézmények és régiók értékeinek és érdekeinek védelmére.
(Mohorjenő)

98/179
HURYCH, Jitka: Globální informaőní infrastruktúra z 
ámeneké perspektivy. Metafory budoucnosti =  
Nár.Knih. 8.roc. 1997. 3.no. 117-119.p.

Rés. angol nyelven

A globális információs infrastruktúra amerikai pers
pektívából. A jövő metaforái

Információs társadalom; Jövő könyvtára; Számító
gép-hálózat

Albert Gore és Bili Clinton idestova egy évtizede beszél az amerikaiaknak valami olyasmiről, amit globális információs infrastruktúrának lehet nevezni. Ennek ellenére napjainkig nem tudja senki, hogy mi és milyen is lesz végül. Számítógépi hálózatot, kábeltelevíziót és távbeszélő rendszert egyaránt elképzelnek megvalósulási formájaként.Ez a globális információs infrastruktúra végül is olyan lesz, amilyenre az amerikaiak képzelőerejéből és vitatkozásaiból telik. Eközben szeretnek metaforákban beszélni, noha ezek csak többé-kevésbé találnak telibe. A haladást mégis előmozdítják.Az információs szupersztráda sem úgy fog megvalósulni, ahogy az autósztrádák megvalósultak (ott strikt tervezés, itt látszólagos káosz, ott állami beruházás, itt jórészt magántőke, hogy csak a legfontosabb különbségek váljanak világossá).
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Az információs szupersztrádáról elmélkedve, metaforikusán emlegethetünk esetében 1.) digitális könyvtárat (az ismeretőrzés archetípusát), 2.) elektronikus postát (a networker és a kommunikátor archetípusát), 3.) elektronikus piacot (az eladó-vásárló archetípusát), 4.) digitális módon szerzett új tapasztalatokat és élményeket (a kalandozó és az utazó archetípusát). Mivel az iménti metaforák az emberiség alapvető személyiségtípusainak felelnek meg, a társadalom sok tagját teszik érdekeltté a globális információs infrastruktúra továbbfejlesztésében.Tőle az emberi tevékenységek különféle szektoraiban hatalmas eredmények várhatók. így világméretűvé válhat a gazdasági fellendülés, olcsóbbá és kiegyenlítetté a gyógyító munka, megszűnhet a diszkrimináció, gyorsabban oldódhatnak meg a civilizációs gondok, mindenki élethossziglan művelheti magát, szorosabbá válhat az állam és a polgárok kapcsolata, megerősödhet a demokrácia.Bár -  már utalás történt rá -  a globális infrastruktúra főként magánpénzekből szökken szárba, támogatásában az államra is jelentős szerep vár (adó- és jogszabályozás, az univerzális hozzáférhetőség biztosítása, bizonyos kutatások támogatása, a használóbarát rendszerek pártolása, a megbízhatóság és a szellemi tulajdonvédelem garantálása, kooperációszervezés, az állami információk publikálása stb.).A referált cikk e „szép új világ” előnyeinek ecsetelése végén felveti a kérdést, hogy vajon mindez „kiküszöböli-e elidegenedettségünk érzetét”?
(Futala Tibor)

Lásd még 112-113,130,146-150,154,159-160,166, 170,192,195-196,202
Közgazdasági
tájékoztatás

Lásd 195

Művészeti és Irodal
mi tájékoztatás

98/180
ANDRÉ, Anne-Sophie: L’information culturelle: ac- 
teurs, usagers et enjeux pour les professionnels de 
l'information =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 
4/5.no. 203-211 .p. Bibliogr. 7 tétel.

Rés. angol nyelven

Kulturális tájékoztatás: szereplők, használók és az 
információs szakember feladatai

Tájékoztatás -közművelődési

A kulturális tájékoztatás a nyugati társadalmakban a megnövekedett szabadidő eltöltéséhez jelentős segítséget nyújt. Emellett tágabb értelemben kulturálisnak tekinthető még minden olyan információ, legyen az akár jogi vagy gazdasági természetű, amelyet a kulturális élet bármely közreműködője tevékenysége során az állami kultúrpolitika, az egyesületi szféra vagy a magánszektor keretein belül termel vagy felhasznál.A kulturális termékek kettős természete abban is megmutatkozik, hogy míg létrehozásuk leggyakrabban külső anyagi támogatást igényel, a kész mű (és számos esetben a hozzá kapcsolódó információ) kereskedelmi értéket képvisel. Terjesztésében a kulturális piac kutatásának fontos szerepe van.A nemzeti kultúrpolitika alakításához, a kulturális intézmények működtetéséhez szükség van forrás- központok és telematikai szolgáltatások hálózatának fenntartására. Működnek már nemzetközi méretű kulturális hálózatok is.A kulturális információ tipológiájánál megkülön- böztetendő először a kulturális tárgy létrejöttéhez, megalkotásához szükséges előzetes információk
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tömege, másodszor az alkotás és a különböző befogadók találkozásakor keletkező ismeretek összessége, harmadszor a mű előadásához, bemutatásához, eladásához elengedhetetlen információk sora. Ezeken belül a kulturális információnak további típusai különíthetők el, úgymint ismeretszerzési, pedagógiai, figyelemfelhívó, tájékoztatási, kritikai és stratégiai információk. A kulturális információ forrásai elérésük, közvetítésük (emberi, helyhez kötött, eszközigényű jellegük) szerint is csoportosíthatóak. Az újfajta információtechnológia, a világhálózat és a multimédia eszközök távlatokat nyitnak a művészeti tájékoztatásban.Végezetül a cikk utal az informatikusok szerepére a kisebb-nagyobb, kevésbé ismert forráshelyek felkutatásában és a dokumentálok újfajta értékelő, közvetítő és tájékoztató tevékenységére a kulturális információszolgáltatásában. A cikkíró kiemeli a kulturális szféra különféle igényeinek megfelelő informatikai képzés és a segédletek készítésének fontosságát.
(Nagypál László)

98/181
F1NGERHUT, Michael: Intégrer le multimédia dans 
la bibliothéque: l’exemple de la Médiathéque de 
l’lrcam =  Documentaliste. 34.vol. 1997. 6.no. 
313-317.p.

Rés. angol nyelven

A multimédia-gyűjtemény integrálása a könyvtár 
állományába

Hozzáférhetőség; Multimédia; Online katalógus

A Georges-Pompidou Központ Akusztikai és Zenekutatatási Koordinációs Intézete (Ircam), mely elsősorban a XX. századi zenetudományt és határterületeit képviseli, 1996 nyarán nyitotta meg kapuit kutatók, diákok és a zenebarátok széles nagyközönsége előtt. A megelőző évben médiatárrá alakították át az intézmény húsz esztendeig hallgatási lehetőség nélkül működő zenei könyvtárát. Az Ircam épületébe visszaköltöztetve egyesítették a különböző gyűjteményeket, a hagyományos könyv, folyóirat, partitúra kollekciót, a kétezer koncertfelvételt, a kortárs zenéről elhangzott előadások anyagát, valamint a CD-k és CD-ROM-ok gyűjteményét, továbbá nagyarányú multimédia gépesítést hajtottak végre főként francia technológiák és rendszerek (Ever, Ar- chimed, Bull, CCETT, Digigram stb.) segítségével. A zenei tágyú dokumentumfilmek gyűjtése, valamint szakbibliográfiák készítése is megindult.A könyvek, partitúrák szabadpolcon hozzáférhetőek. Ezek leírásai, jelzetei szerepelnek az online katalógusban. A többi dokumentumtípus viszont teljes terjedelmében elérhető a könyvtár multimédiás számítógépein. Komponisták életrajzai, szakfolyóiratok cikkei, hangversenyfelvételek archívuma, zenei tárgyú előadások, videók, CD-ROM-ok mind-mind ugyanazokon a keresőképernyőkön keresztül hívhatók be. A használónak nem szükséges tudni a dokumentumok lelőhelyét, nem kell behelyeznie kazettát vagy CD-t, ezt megteszi helyette a rendszer. A hangszínt, fényerősséget is állíthatja egér és billentyűzet segítségével. A multimédia dokumentumok nem egyeden használói felületről érhetők el, hanem a különféle fizikai lelőhelyeken található dokumentumokat tartalom szerint kapcsolták egymáshoz. Mintegy 12.000 indexelt szöveges dokumentum között lehet keresgélni.Internet-források elérhetőek, másfelől az Ircam is elérhető az Interneten keresztül (http://mediathe- que.ircam.fr/). A távolsági használat lehetősége a katalógusokra, valamint szerzői jogi szempontból engedélyezett szövegekre korlátozódik. Filmet meg-
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tekinteni, hangzó anyagot használni csak helyben dokumentumkezelési és informatikai gyakorlat igalehet, ezeket másolni viszont helyben sem szabad. A zodik a nemzetközi szabványokhoz.
(Nagypál László)

Általános kérdések

98/182
FISHER, Williams: The question of gender in library 
management =  Libr.Admin.Manage. 11.vol. 1997. 
4.no. 231-236.p.

A nemek a könyvtárvezetésben

Besorolás -személyzeté; Női munkaerő; Vezetés

A szerző' szerint a konkrét statisztikai adatok alapján előítéletnek bizonyul az a közkeletű felfogás, hogy a könyvtári vezetői állások betöltésénél a nők hátrányban vannak a férfiakkal szemben. A három könyvtártípusban (egyetemi, közművelődési és szakkönyvtár) állományuk nagysága szerint négynégy kategóriába sorolja a könyvtárakat, s megállapítja, hogy csak a legkisebb létszámú kategóriákban -  az igen nagy és a nagy egyetemi könyvtárakban, valamint az igen nagy közművelődési könyvtárak igazgatói pozíciójában -  vannak többségben a férfiak; minél lejjebb megyünk a könyvtárak nagyságrendjében, annál nagyobb a női vezetők túlsúlya. Azt már nem állapítja meg, hogy ez a hierarchizálás is a nők háttérbe szorulását bizonyítja, s azt sem vizsgálja, hogy az azonos képzettségű női munka

erők számbeli túlsúlyához képest a többi kategóriában arányos-e a nők túlsúlya a vezető pozíciókban.
(Kövendi Dénes)

Munka- és rendszer- 
szervezés, értékelés

98/183
BLOSS, Alex -  LANIER, Don: The library depart- 
ment head in the context of mátrix management 
and reengineering =  Coll.Res.Libr. 58.vol 1997. 
6.no. 499-508.p. Bibliogr.

A könyvtári osztályvezető szerepe a mátrix-szerve
zet és a vezetés átstrukturálása keretében

Egyetemi könyvtár; Munkakör; Munkaszervezet; 
Szakirodalmi szemle [forma]; Vezetés

Az egyetemi könyvtárakban napjainkban végbemenő jelentős szervezeti változások a könytárvezetőket is érintik. A könyvtárvezetői munkakör lényegesen megváltozott a hagyományoshoz képest, amely szerint a könyvtárvezető tipikus középvezető volt egy bürokratikus, hierarchikus munkaszervezetben. A szerzők elemzik a téma szakirodalmát, különös te
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kintettel egy speciális, a könyvtári feldolgozó munka átszervezésére irányuló feladatra.
(Autoref. alapján)

98/184
PILIA, Elisabetta: La misurazione dei servizi déllé 
biblioteche déllé universitá =  Boll.AIB. 37.vol. 
1997. 3.no. 281-326.p. Bibliogr. 41 tétel.

Rés. angol nyelven

Az egyetemi könyvtári szolgáltatások mérése

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Szolgáltatások

Hogy a mérés nem új probléma a könyvtári világban, jól mutatja, hogy az IFLA 1996-ban kiadott, egyetemi könyvtári minőségmérési irányelve több mint 600 tételes bibliográfiát közöl a téma kb. húsz évnyi, főleg angol és amerikai szakirodalmáról. Az eredeti elméleti megközelítést a kilencvenes évek elején új, gyakorlatiasabb, számos működési modellt felvonultató megközelítési mód váltotta fel. Több nemzetközi szervezet is ebbe az irányba látszik elmozdulni mostanában: az IFLA mellett az ISO kézikönyv ideiglenes változata és az Európai Bizottság PROLI B/PI projektjétől származó publikáció is ezt mutatja. Olaszországban újabb keletű a téma iránti érdeklődés, különféle kísérletek, szemináriumok és viták folyamán formálódnak az olasz könyvtárak történeti és kulturális kontextusához alkalmazkodó meghatározások és módszerek. Ami az egyetemi könyvtárakat illeti, még kevés tanulmány vagy alkalmazás született, elsősorban kvantitatív hangsúllyal, némi kitekintéssel a források ésszerűsítésére és a költség-megtakarításra. A munkálatoknak inkább a hatékonyságot és a szolgáltatásoknál nem annyira a produktivitást és a költségeket, mint inkább az értéket figyelembe véve kellene folytatódniuk. A folyamatosan szélesedő és diverzifikálódó

felsőoktatás felfogásbéli változásokat és újfajta professzionalizmust kíván meg az információs folyamat szereplőitől. Ennek fényében a mérések tárgya a használó-orientált szolgáltatások minősége és a könyvtárnak a használóival való interakciós képessége legyen. A Sassari Egyetem könyvtárainak koordinációja keretében egy, a könyvtári szervezet valamennyi mennyiségi és minőségi aspektusára kiterjedő mérési rendszert vezettek be, különös figyelemmel a használóra. Ennek során húsz, minden könyvtárra alkalmazható „indikátort” dolgoztak ki. Az indikátorok néhánya ugyan inkább az egyetemi könyvtári sajátságokat tükrözi, de mind alkalmas bármilyen könyvtárban a mérésre, még e téren tapasztalatlan könyvtárosok, félkészületien könyvtárak esetében is. A húsz indikátor (melyek közül tizenegyet tekintenek különösen használó-orientáltnak, ezeket +  jelzi) a következő:-  +  könyvtár/használó hatás, azaz a potenciális és a tényleges használók aránya,-  +  az egy használóra jutó könyvtári tér (könyvtári alapterület négyzetméterben, osztva a lehetséges használók számával, szorozva tízzel),-  olvasói férőhely használónként (olvasói helyek száma osztva a lehetséges használókkal, szorozva százzal),-  az egy főre jutó személyzet (a teljes személyzet száma osztva a lehetséges használókéval),-  az egy főre jutó szakszemélyzet,-  az egy főre jutó dokumentummennyiség (az ösz- szes dokumentum száma osztva a lehetséges használókéval),-  az egy főre jutó dokumentumbeszerzési költség (az egy év alatt dokumentum-beszerzésre fordított teljes összeg osztva a lehetséges használók számával),-  +  az egy főre jutó könyvtárlátogatás (a könyvtárlátogatások száma osztva a lehetséges használókéval, szorozva százzal),-  +  nyitvatartási idő (számítása felmérésen alapul: a legkevésbé elégedettek számát eggyel, az elégedet
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lenekét kettővel stb., a leginkább elégedettekét öttel kell megszorozni, a szorzatok összege osztva a megkérdezettek számával adja az elégedettség mértékét),-  +  az olvasói helyek kihasználtsága (a használt olvasói helyek száma osztva a rendelkezésre álló helyekével, szorozva százzal),-  az egy főre jutó könyvtárközi kölcsönzések száma,-  +  a gyűjtemény használata (a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma osztva a teljes dokumentumszámmal),-  +  tárgyi feltártság (a használó által megtalált címek száma osztva a katalógusban azonos témában található címekével, szorozva százzal),-  az egy főre jutó referensz tranzakciók száma (valamennyi felvilágosítás, egyszerű információ, útbaigazítás stb. száma osztva a lehetséges használókéval),-  +  a helyes válaszok rátája (a referenszkérdések száma osztva a helyes válaszokéval, szorozva százzal),-  a dokumentum-beszerzés gyorsasága (egy felmérési időszakban a beszerzési javaslattól a szállító visszaigazolásáig eltelt napok száma osztva a dokumentumok számával),-  +  feldolgozási sebesség (az IFLA és az ISO különböző eljárásokat ajánl, vagy dokumentumok mennyiségét, vagy időtartamot jelölnek ki a felmérésre, az indikátor a beérkezéstől a rendelkezésre bocsáthatóságig eltelt napok száma és a dokumentumok számának hányadosa),-  a katalogizált dokumentumok költsége (egy felmérési időszak alatt az eredeti és/vagy származtatott -  pl. külső adatbázisból letöltött -  katalogizálás munkabér és egyéb -  pl. amortizáció, intézményfenntartási hányad stb. -  költsége osztva a feldolgozott dokumentumok számával),-  + az egy főre jutó távoli felhasználás (az egyetem részéről érkező távfelhasználások éves száma osztva az egyetem létszámával).A cikk valamennyi indikátor esetében feltünteti az IFLA, ISO és EB dokumentumok megfelelő pontjait,

a megjelölt, használó-orientáltnak ítélt indikátorokat pedig részletesen elemzi.
(Mohor)enó')

Lásd még 116,120,157
Pénzügyi és 

gazdasági kérdések

98/185
HAAVISTO, Tuula: Kirjastoseura: valtion vuoden 
1998 talousarvioehdotuksesta =  Kirjastolehti.
1997 .11.no. 364-365.p.

Könyvtárosegyesület: az 1998. évi állami költség- 
vetési előterjesztésről

Valtion talousarvioesitys 1998: kirjastojen, tieto- 
verkkoihin 10 miljoonaa, váhálevikkiselle kirjallisu- 
udelle 2,7 miljoonaa =  Kirjastolehti. 1997. 10.no. 
329.p.

Állami költségvetési előterjesztés 1998-ra: a 
könyvtárak intormációs hálózataira 10 millió, a kis 
példányszámú irodalomra 2,7 millió

Könyvtárügy; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Az oktatási minisztérium irányítása alá tartozó terület részesedése az állami költségvetésből 26 milliárd finn márka (a továbbiakban: FIM): 600 millióval több, mint 1997-ben volt. Ez az összeg a teljes költségvetés 13,9%-a.A tárca költségvetéséből 243 millió FIM-t különítettek el az információs társadalom projekt finanszírozására. Az egyetemek a számítástechnikai oktatásra,
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kutatásra és készülékbeszerzésre 105 milliót, az alsó- és középfokú iskolák pedig 34 milliót kapnak. A könyvtárak információs hálózatainak fejlesztésére 10 millió FIM jut.Több mint 500 millió FIM-t tesz ki a tárca egész területén az államsegély csökkenése. Egymilliárd FIM az építkezésekre elkülönített összeg, 49 millió a teljes felújításokra szánt támogatás. Az 1997. évinél nagyobb összeget hagytak jóvá a könyvtárlétesítések támogatására. Ugyancsak megemelték (több mint 30%-kal) a kisebb (10 ezer lakos alatti) települések könyvtárainak beszerzési támogatását az ún. „kis példányszámú” -  értsd: hazai színvonalas szép- irodalmi -  művekre vonatkozóan.Kétmilliárd FIM-ra becsülik azt az összeget, amely a szerencsejátékok jövedelméből illeti meg a tárcát. Ebből a tudományok részesedése 543 millió, a művészeteké 1,081 milliárd FIM. Az utóbbi összegből mintegy 690 milliót használnak fel a könyvtárak és egyéb művelődési intézmények államsegélyeire.A Könyvtáros Egyesület véleményezésében a következő kifogásokat fogalmazta meg: Az oktatásra vonatkozó részben említés nélkül hagyja a költségvetés a könyvtárakat. Különösen a felsőoktatási könyvtárakat hozza nehéz helyzetbe azzal, hogy a könyvtári szolgáltatások rendezéséről semmilyen konkrétumot nem tartalmaz: ezek ugyanis anyagilag teljesen a saját intézményüktől függnek, miközben jóval szélesebb használói kört kell kiszolgálniuk. -  Helytelen az a könyvtári tevékenység finanszírozásának alapelveit érintő változtatás, amely szerint annak több mint kétharmadát (351,9 millió FIM) a szerencsejátékok nyereségtartalékaiból fedezik. A könyvtár ugyanis olyan alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, amelynek finanszírozását az állampolgárok adóiból kell biztosítani. -  „Technikai” szempontból elhibázott, hogy a kulturális területre vonatkozó összes államsegély-csökkentést a könyvtári fejezetben közli a költségvetés, amit a települési önkormányzatok „negatív szignálként” foghatnak fel. Egyébként is elgondolkoztató, hogy a települési

költségvetésből csak 1%-nyi jut a könyvtárakra, miközben azokat az állampolgárok 60-80%-a használja.
(Sz. Nagy Lajos)

98/186
PIRSICH, Volker: Ham’ mer lángst. Kostenrech- 
nung in Öffentlichen Bibliofileken -  Möglichkeiten 
und Varianten =  Buch Bibi. 49.Jg. 1997. 11.no. 
772-792.p.

Rés. angol nyelven

Költségszámítás a közművelődési könyvtárakban -  
lehetőségek és variációk

Fenntartó szerv; Gazdálkodás -könyvtárban

A költségszámítás egyre nagyobb szerepet kap a városok közigazgatásában az erőforrások elosztásával kapcsolatban, mert az elsődleges cél már nem az, hogy a költségeket át kell hárítani a közvetlen használókra. A költségek kezelésének új módszere egy hatékony információs rendszer, amelyben jól láthatók a városi szolgáltatások működtetéséhez szükséges erőforrások adatai. Ez valójában egy ellenőrző rendszer, amely fontos eleme a közigazgatás egészének, továbbá az egyes intézmények, így a közkönyvtárak vezetésének is. Sajnos még minimális azoknak a városoknak a száma, amelyek a fenti módszert alkalmazzák közkönyvtáraik számára (szinte annyi eljárás létezik, ahány könyvtár), még kevesebb jelentés készült az egyes könyvtárak tapasztalatairól. A cikk a Hammi Városi Könyvtár eredményeit ismerteti.
(Autoref alapján)

98/187
JANDÁK0VÁ, Pavla: Jak psát projekty a zádosti o 
dar =  Ctenár. 49.roc. 1997. 9/10.no. 316-310.p.
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Hogyan írjunk projekteket és ajándék iránti ké
relmeket

Ajándék; Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatáskérések 90%-a sikertelen. Ennek leggyakoribb okai: a pályázó olyan szervezettől kér támogatást, amely az adott szakterületen nem érdekelt, illetve rossz pályázatot ír.A támogatásnak is vannak előnyei és hátrányai. Előnyök: bármelyik másiknál biztosabb módszer; egyszerre több pénzt szerezhetünk; alapot ad a hosszabb időre szóló tervezéshez; kivitelezése kisebb költséggel is jár (pályázatírás, tervezés, értékelés, elszámolás). Hátrányok: a szponzorral függő viszonyba kerülünk, és vigyáznunk kell, hogy ez ne legyen nagy mértékű; a kapott támogatást csak a pályázatban meghatározott célra használhatjuk fel; az adományozók inkább a modern témákat támogatják; hosszadalmas az értékelési folyamat.Hogy fogjunk hozzá? Először össze kell állítani annak a 10-15 alapítványnak, alapnak, minisztériumnak, szervezetnek, intézménynek a listáját, amelyektől támogatást remélhetünk. Tanulmányozzuk tevékenységüket, és szűkítsük le a kört 5-8 valóban szóba jöhető szervezetre.írjuk le a megvalósítandó célt max. 1-2 oldal terjedelemben, és küldjük el a kiválasztott szervezeteknek, válaszukat várva, hogy hajlandók-e az adott témával foglalkozni. Pozitív válasz esetén a projekt részletes kidolgozását fogják kérni. A támogatók gyakran elküldik saját, kitöltendő űrlapjukat.A kidolgozott projektet több szervezetnek is eljuttathatjuk, de ügyeljünk a költségvetésre. Ugyanarra ne kérjünk támogatást két szervezettől, mert sikeres pályázat esetén gondjaink lesznek az elszámolással. Ha a támogatást odaítélik, írjunk köszönő levelet és a projekt befejezésekor részletes beszámolót. Ha a

pályázat sikertelen, kérjünk felvilágosítást az elutasítás okairól, illetve a pályázat hibáiról.A projekt tartalma:-  összefoglalás: hosszabb projekt esetén egy-két mondat, amelyben szerepel a pályázó neve, a probléma megjelölése, a projekt célja, a célcsoport megnevezése, a projekt költségei és a szponzortól remélt támogatás összege;-  a pályázó intézmény neve és leírása: ki, mikor és miért alapította, mi a célja, feladatköre, kapcsolata más szervezetekkel, tevékenységének, szervezetének, elért eredményeinek rövid bemutatása (a bemutatkozás olyan kontextusban történjen, amely megfelel a pályázati célnak);-  a probléma vagy kérés pontos, lényegretörő megfogalmazása: a megoldandó problémának összhangban kell lennie a pályázó feladatkörével és törekvéseivel; a pályázat legfontosabb kérdései: ki, mennyit, mikor, hol?-  a pályázat céljának leírásakor vázolni kell a projekt megvalósításával elérhető eredményeket is, ne keverjük össze a pályázat célját a megvalósítás módszereivel;-  pontosan meg kell jelölni azt a célcsoportot, amelynek érdekében a pályázatot benyújtjuk;-  a projekt és megvalósításának részletes leírása;-  a projektben részt vevő intézmények felsorolása;-  a projekt értékelésének és dokumentálásának módja;-  a projekt megalapozott költségvetése, és annak kifejtése, hogyan finanszírozzák a tevékenységet a támogatás összegének elköltése után;-  a pályázathoz csatoljunk ajánlásokat, az intézményünket méltató újságcikkeket, az intézmény alapszabályzatát.Az itt leírt elvek nagyon általánosak. Minden pályáztaiénak vannak saját elvárásai a pályázatokkal szemben, amelyeket a pályázatíráskor figyelembe kell vennünk.
(Rácz Ágnes)

Lásd még 97’
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Személyzet

98/188
STOCK, Wolfgang G.: Dér Deutsche Arbeitsmarkt 
für Bibliothekare. Datenanalyse =  Nachr.Dok. 
48.Jg. 1997. 6.no. 351-352.p.

A német könyvtári munkaerőpiac elemzése

Munkabér, alkalmazás; Személyzet

A Deutsche Bibliotheksstatistik (A német könyvtárak statisztikája) c. kiadvány 1991 óta követi nyomon a német könyvtárosi munkaerőpiac helyzetét, beleértve a könyvtárosi képzettséggel nem rendelkező könyvtári alkalmazottakat is. Az adatok nem teljesek, mivel nem minden könyvtár, például a szakkönyvtárak nem szerepelnek benne.1991 és 1995 között folyamatos személyi állományvisszaesés figyelhető meg, ami az aktuális előrejelzések szerint 1996-ban is folytatódott. Amíg 1991-ben még 30 424 személyt alkalmaztak a német könyvtárak, 1995-ben már csak 28 813-an dolgoztak könyvtárban. A vizsgált évek alatt átlagosan 1,3 százaléknyi munkahelyet veszített el a német könyvtárügy évente.A személyi leépítések hátterében vélhetően szakterületi sajátságok okozta különbségek állnak. A tudományos könyvtárak személyi állománya 1991 és 1995 között majdnem teljesen azonos volt, az utóbbi évek átlagában ezekben a könyvtárakban évente csak a munkahelyek 0,3 százaléka szűnt meg. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a leépítés közel teljes egészében a közkönyvtárakat érinti. Itt a munkahelyek közel 2,4 százaléka szűnt meg 1991 és 1995 között.A gyenge lábakon álló könyvtárosi munkaerőpiac, különösen pedig a közkönyvtárak mostoha helyzete erősen befolyásolja a főiskolákon könyvtári szakon

végzettek elhelyezkedési esélyeit is. Egy korábbi felmérés szerint 1995-ben a közkönyvtárosi diplomát szerzettek csupán 39,3 százaléka talált magának állást 1996 február végéig a tájékoztatásügyben, ezzel szemben a tudományos szakkönyvtárosi végzettséggel rendelkezők 53,5%-a.A könyvtárosi munkaerőpiac az elkövetkezendő években tovább gyengülhet. Sok önkormányzat mint a közkönyvtárak fenntartója a közkönyvtárak feladatait túlnyomóan a szociális szférában látják, tehát pl. az olvasásra nevelésben és a szociális könyvtári munkában. Az ilyen tevékenységek ellátására minden esetben csak adható pénzügyi támogatások állnak rendelkezésre, amelyeket a mind szegényesebbé váló közpénzek időszakában vissza kell fogni.A könyvtárosok egy része nem rendelkezik megfelelő képzettséggel az innovatív szolgáltatások területén, amelyek majd az információs társadalmat segítik. Különösen a gazdasági és telematikai ismeretek hiányoznak. Szervezeti változtatások (új vezetési modellek, lehetséges magánosítás egészen az ún. Lean Library-ig) változatlan feladatok mellett is növelik a hatékonyságot, és ezzel együtt a munkahelyek elveszítését eredményezik.Ahhoz, hogy a könyvtárak megtalálják szerepüket az információs társadalom kilépítésében, új és újszerű könyvtárosi munkahelyeket kell teremteni. A könyvtárak új „termékekkel” állnak elő (mint ahogyan ezt már néhány könyvtár gyakorlata sikeresen szemlélteti), úgy mint pl. a számítógépes információkeresés megbízások alapján, profilcentrikus szolgáltatások, célcsoportoknak szánt információs csomagok (pl. a gazdasági élet, az államigazgatás stb. számára a mindenkori helyi igények alapján); telematikai központokként működnek, feladataik közé tartozik elektronikus publikációk kiadása, tanácsadás telematikai rendszerek kiépítéséhez, átfogó dearing-house tevékenység. A könyvtárak így új pénzügyi források révén többletbevételhez jutnak. Az ilyen és hasonló újszerű információs szolgáltatásokkal -  melyekhez innovatív pénzügyi modellek
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párosulnak -  a magasabb hatékonyság alapján lehetséges a német könyvtárak személyi állományának megőrzése, sőt lehetőség szerinti növelése.
(Kránitz Ldszlóné)

98/189
HENNINGS, Ralf-Dirk: Berufsbilder in Information, 
Dokumentation und Bibliotheken. Bundesweite 
Umfrage 1996/1997 von Studierenden dér Fach- 
hochschule Potsdam in Informations- und Doku- 
mentationseinrichtungen =  Nachr.Dok. 48.Jg. 
1997. 5.no. 273-280.p.

Rés. angol nyelven

Foglalkozási ágak a tájékoztatás, dokumentáció te
rületén és a könyvtárakban. A potsdami s z a k is 
kola hallgatóinak országos felmérése a tájékoz
tatási és dokumentációs intézményekben

Felmérés [forma]; Képesítés; Könyvtáros-utánpót
lás; Munkaszervezet; Személyzet

A Potsdami Szakfőiskola (Fachhochschule Potsdam) 1996/1997-es tanévének téli szemesztere folyamán a hallgatók felmérést végeztek az információs és dokumentációs szakterület lehetséges munkáltatóinak körében. A kérdőív olyan kérdésekre kereste a választ, amelyek a harmadik féléves hallgatókat érdekelhetik a jövőbeli munkahelyükkel kapcsolatban. A 463 kiküldött kérdőívre 152 válasz érkezett (32,8%). összesen 45 kérdést tettek fel, a következő csoportosítás szerint: Általános feltételek és tényleges helyzet; Személyzet, foglalkoztatás; Oktatási lehetőségek, munkakörök; Lehetséges szervezeti változások, jövőbeli kilátások. A felmérés elemzése nyomán sikerült átfogó képet kapni az információs-dokumentációs szakterület helyzetéről. A hallgatóknak a felmérés elvégzése egyúttal jó gyakorlatot is jelentett az ún. „soft” kutatási módszer

használatában. Ezúton mondanak köszönetét a válaszadó intézményeknek.
(Autoref. alapján)

98/190
MOUER, Susan: The Australian Library industry 
Competency Standards: present perspectives and 
future prospects =  Austr.Libr.J. 46.vol. 1997. 
2.no. 136-146.p. Bibliogr.

Az Ausztráliai Könyvtári Szakmai Készségnormák: 
a jelenlegi lehetőségek és a távolabbi kilátások

Besorolás -személyzeté; Minősítés; Munkabér, al
kalmazás; Norma

Ausztráliában a kormány munkaerőgazdálkodási reformja keretében bevezették a szakmai „készségnormákat” . Ezek a szakmák, illetve munkakörök szerint szükséges gyakorlati készségeket határozzák meg. Ezáltal szabályozzák a munkahelyeken az alkalmazás feltételeit, másrészt tájékoztatásul szolgálnak a képzőintézmények számára, különösen pedig a továbbképzés tematikáját szabják meg.1995-ben elkészültek a könyvtári készségnormák is. Három nagy csoportjuk: a használókkal való foglalkozásra, az információk kezelésére vonatkozó és az „egyéb” készségek. Az összesen 71 „egység” közül 16 a minden könyvtártípusra és munkakörre vonatkozó „alapegység” , 55 egység pedig különféle munkakörök követelményeit határozza meg.Még csak néhány könyvtár kísérletezik a normák alkalmazásával. Megmutatkoztak már a nehézségek is: a gyakorlati készségek mellett ismeretekre is szükség van a munkában; igen nehéz értékelni a dolgozókat a normák szerint; a jelenlegi fizetési besorolási rendszert is nehéz összeegyeztetni ezzel a rendszerrel.
(Kövendi Dénes)

Lásd még 182
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Általános kérdések

98/191
SAKÁLOVÁ, Elena: Citatel’ a pouzívatel’ =  Kn.lnf. 
29.roő. 1997 .11.no. 442-448.p. Bibliogr. 8 tétel.

Az olvasó és a használó

Használó; Igény; Olvasó; Terminológia

Az olvasó hagyományos és a használó újabb keletű fogalmát sokan és sokféleképpen határozták meg. A hetvenes években divat volt, hogy a használó fogalmát az olvasó fogalma fölé helyezzék, holott itt két ekvivalens fogalomról van szó, mely tulajdonképpen szinonimaként is alkalmazható. Manapság sem a könyvtáros, sem a szaktájékoztató szakmának nem áll érdekében, hogy miatta vitákat kezdeményezzen.A referált szerző meghatározásában mind az olvasót, mind a használót olyan személynek kell venni, aki az olvasás-tájékozódás folyamatában személyes megismerésre „adta a fejét” . Ezt a foglalatosságot meghatározott lelki, biológiai és szociokulturális adottságok, továbbá különféle műveltségi paraméterek határozzák meg.

Az iménti definíciós kísérlet a két fogalomra egyformán jellemző összetevőket öleli fel. Ami különbség van köztük, az az olvasási-tájékozódási motivációk és szükségletek eltéréseivel írható le, és a különféle könyvtári-tájékoztatási szolgáltatások megválasztásának tényeivel fejezhető ki.A könyvtárak és tájékoztatási intézmények csak nagy nehézségek árán szerezhetnek valós képet ol- vasóik/használóik megelégedettségéről. Ehhez mindenekelőtt az olvasók/használók táborának minél alaposabb megismerésére kell vállalkozni, majd ezt az ismertségi szintet időről-időre aktualizálni. Az e célból indított elemzéseknek az életkori, műveltségi, szociális és egészségügyi vonatkozásokat kell felderíteniük.Napjainkban a médiumok, szabadidős intézmények, könyvkiadó és teijesztő vállalatok egyaránt „keresni akarnak” a lakosságon. Kínálatukkal azonban egyelőre és még hosszú ideig csupán a népesség egy része tud anyagi okokra visszavezethetően élni. A közintézményként működő könyvtárnak egyik feladata, hogy a szegénység miatt hátrányba került állampolgárok számára is lehetővé tegye a művelődés-tájékoztatás forrásainak elérését. Ez pedig azzal a kötelezettséggel jár, hogy a könyvtár megismerési kötelezettségét a potenciális olvasókra/használókra is kiterjessze, mert csak így haladhatják meg szolgáltatásai a „vaktában” realizált szegénységi ellátási szintet.
(Futala Tibor)
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98/192
BUDD, John M. -  CONNAWAY, Lynn Silipigni: Uni- 
versity faculty and networked information: results 
of a survey =  J.Am.Soc.Inform.Sci. 48.vol. 1997. 
9.no. 843-852.p.

Az egyetemi oktatók és a hálózatokon hozzáférhető 
információk: egy felmérés tanulságai

Egyetemi oktató; Felmérés; Számítógép-hálózat; 
Szolgáltatások használata

Keveset tudunk az egyetemi oktatók információhasználati szokásairól az elektronikus hálózat környezetében. Ennek kiderítése érdekében 1995 ó'szén kérdőíves felmérés készült nyolc amerikai egyetem hat-hat részlegének összes oktatója részvételével. A következő kérdések szerepeltek: a hálózathoz való hozzáférés, elektronikus folyóiratok használata, egyéb célú használat (pl. adatbázisok, online katalógusok használata), a hálózati információk hatása a szakmai együttműködésre. Általánosságban az mondható el, hogy az egyetemi személyzet meglehetősen konzervatív, mivel maga az intézmény is konzervatív a hálózati lehetőségek kihasználásának tekintetében. Ez a magyarázata, hogy az oktatók nem szeretnek elektronikus folyóiratokban publikálni -  úgy vélik, hogy ez nem segíti megfelelően a szakmai pályafutásukat. Másrészt viszont a hálózat jó hatással van a tudományos együttműködésre: kiszélesedni látszanak a földrajzi és a szakterületi határok. A válaszadók nemétől, beosztásától és tanszékétől függően a válaszok jelentős eltéréseket mutattak.
(Autoref.)

Lásd még 129,156,203-204

98/193
WIEGAND, Wayne A.: Out of sight, out of mind: 
why don’t we have any school of library and rea- 
ding studies? =  J.Educ.Libr.Inf.Sci. 38.vol. 1997. 
4.no. 314-326-p. Bibliogr.

Amiről elfelejtkeztünk: miért nem létezik könyvtár- 
és olvasástudományi képzés?

Könyvtárosképző intézmény; Olvasás; Olvasásku
tatás; Tanterv, óraterv

A szerző helyteleníti, hogy a jelenlegi könyvtári-információtudományi gondolkozásmód az „információ” meghatározásából kizárja az olvasáskutatást, holott az olvasás -  akár a nyomtatott dokumentumok, akár a képernyő olvasása -az információszerzés fontos eszköze az amerikai társadalomban. A cikk szándéka az, hogy 1) felhívja a könyvtári-információs közösség figyelmét az olvasáskutatás fontosságára; 2) arra bátorítsa a könyvtártudományi oktatókat, hogy fontolják meg e kutatás jelentőségét a szakma jövője szempontjából; 3) provokatív kérdéseket tegyen fel az etnikai kisebbségek, a kor, a nem, a társadalmi osztályok tekintetében, amelyek jelenleg marginálisnak számítanak a szakmai kommunikációban; 4) javasoljon egy „árat” , amelyet a könyvtári-információs szakmának meg kell fizetnie, ha továbbra is figyelmen kívül hagyja az olvasáskutatás eredményeit.
(Autoref. alapján)

Lásd még 118.
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Használók képzése

98/194
SCHEFFLER, Dorothee: „Land in Sicht!” Entdek- 
kungsreise durch „Bibliothekarien” -  Konzeption 
und Praxis in dér Stadtbücherei Marburg =  Buch 
Bibi. 49.Jg. 1997 .11.no. 802-807.p.

Rés. angol nyelven

„Föld a láthatáron!” Felfedező utazás „könyvtáror
szágban” -  a Marburgi Városi Könyvtár gyermek
foglalkozásai

Használók képzése -gyermekkönyvtárban; Ifjúság 
nevelése olvasásra; Városi könyvtár

„A könyvtár szórakozás!” -  ez a mottója a „Közkönyvtár és iskola -  az együttműködés új formái” című programnak, amely jelenleg hat német városban folyik a Bertelsmann Alapítvány támogatásával. Mit teszünk azért, hogy e mottó valósággá váljon? A marburgi munka csak egy módját jelenti e kérdés megválaszolásának. Az elméleti fejlesztés során egy olyan modellt dolgoztak ki, amely különféle előfeltételekre épül, s ily módon bármilyen könyvtári környezetben alkalmazható. A legfontosabb alapelv az, hogy a gyerekek játéknak tekintsék a könyvtár felfedezését. A hangsúly nem a szerzőkön és a katalógusokon van, hanem a meglepetéseken és a megtalált kincseken. A felfedező utazás építőelemekből épül fel, így a 6-11 éves gyermekek számára, koruktól függően, rugalmasan változtatható. A marburgi tapasztalatok pozitívak: a tanárok és a gyermekek egyaránt lelkesednek a könyvtárért.
(Autoref. alapján)

Nyomtatott dokit 
mentumtípusok

Lásd 144
Audiovizuális, elek

tronikus, optikai 
információhordozók

98/195
CLAUSEN, Helga: Online, CD-ROM and Web: is it 
the same difference? =  Aslib Proc. 49.vol. 1997. 
7.no. 177-183.p.

Az online, a CD-ROM és a Web használata: kiszo- 
rftja-e az újabb információhordozó a régebbit?

Adatbázis; CD-ROM; Gépi információkeresés; Szá
mítógép-hálózat; Tájékoztatás -közgazdasági
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Napjainkban a tájékoztatási termékek különböző hordozókon állhatnak rendelkezésre. Elvben például lehetséges, hogy ugyanazt a bibliográfiai adatbázist nyomtatott formában, mikroformátumban, CD- ROM-on, hagyományos online eléréssel és az Interneten egyaránt publikálják. A használók pénzügyi és technikai lehetőségeik függvényében választanak ezek közül. Igen nehéz megjósolni, hogyan alakul az egyes hordozók használata akár csak a közeli jövőben is.Az Európai Bizottság (DGXIII/E) 1996 októberében tette közzé tanulmányát az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások európai piacáról (1994-es statisztikai adatokkal). Ebben azt is összegezte, miért nem használják az elektronikus tájékoztatási szolgáltatásokat:1) nem tudnak róluk (jobban támaszkodnak az elismert forrásokból származó objektív információkra);2) a kínálat és a kereslet nem találkozik (a keresett információ nem áll rendelkezésre elektronikus formában; a kínált információ nem használó-orientált; a kínált információ nem teljes, például nem tartalmazza a dokumentumok teljes szövegét);3) a szolgáltatások túl drágák (a közvetítés ugyanis több rétegű);4) a hálózat nem megfelelő, illetve a szolgáltatás nem eléggé használóbarát.Frissebb adatokat ad közre a Gale Directory of Data- bases 1997-es kiadása. Bevezetője 22 évet tekint át. Ez alatt harmincháromszorosára nőtt az adatbázisok száma, a rekordok száma kétszázhétszeresére, a teljes szövegű adatbázisok aránya 28-ról 51%-ra. Az utóbbi öt évben csökkent az online adatbázisok és hasonló mértékben nőtt a CD-ROM adatbázisok száma, megközelítően azonos maradt az egyéb hordozón közreadott adatbázisok részaránya.Az Európai Közösség DGXIII IMO (Information Markét Observatory) 1996-os jelentése szerint az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások piacán 80%-os az online, 20%-os az offline szektor részesedése. Az online szektorban 40%-ot tesz ki a valós

idejű pénzügyi információ, 30%-ot a retrospektív online szolgáltatások, 7%-ot a videotex, 4%-ot az audiotex; az offline szektorban 6%-ot a CD-ROM, 3%-ot az egyéb offline szolgáltatások és 9%-ot az egyéb termékek.Dániában, amely fejlett könyvtár- és tájékoztatásüggyel rendelkezik, a közkönyvtárakban 1989 óta nagy figyelmet szentelnek az üzleti információk szolgáltatásának. Egy vizsgálat keretében Arhus megyében tanulmányozták a szolgáltatások igénybevételének alakulását és a különböző hordozók használatát az üzleti tájékoztatásban. A kezdeti fellendülés után 1995-től visszaesett a szolgáltatások használata a közkönyvtárakban. Ennek az volt az egyik oka, hogy az online adatbázisok közvetlen használata (a végfelhasználók által) egyre jobban elterjedt, másrészt igen sok üzleti tájékoztatási forrás elérhetővé vált CD-ROM-on is, harmadrészt pedig megkezdődött az Internet és a WWW térhódítása.Egy szűk körű e-postai felmérés keretében 1997 májusában hatvan tájékoztatási szakembert kérdeztek meg arról, hogyan látják a különböző hordozók jelenlegi és jövőbeni használatát (1999-ben). A válaszadók szerint csökkenni fog a nyomtatott segédletek és a külső online szolgáltatások igénybevétele, a WWW-n elérhető források kerülnek előtérbe. Ugyanakkor -  éppen az átmeneti időszakból adódóan -  a könyvtárak ma még előfizetnek a nyomtatott forrásokra is, jóllehet elektronikus változatuk már elérhető a hálózaton.A kereskedelmi online szolgáltatókra nehéz idők járnak. Az Internet elhódítja használóikat. Verseny- képességüket úgy növelhetnék, ha hatékonyabb keresőeszközöket fejlesztenének ki.A CD-ROM hatékony, olcsó, nagy kapacitású, sokféle hardverrel használható, hordozható médium, amelynek nagy előnye még tartóssága is. A CD- ROM 2000 után feltehetőleg a szöveges archívumok és a WWW elektronikus dokumentumairól készített biztonsági másolatok hordozója lesz. A CD-techno- lógia terén a CD audio előretörése várható.
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Az Internet egyre fontosabbá válik az információ- források között. Nagy potenciális használói piaccal rendelkezik; olcsó és gyors hozzáférést enged nagyszámú adatbázishoz; távközlési kapcsolatot biztosít a forgalmazókhoz; különböző csatornákon eligazítást ad; nemzetközi a hatóköre; kiváló dokumentumszolgáltatást nyújt; lehetőséget ad elsődleges publikálásra és teljes szöveges keresésre.Az elektronikus tájékoztatási szolgáltatások használóinak el kell sajátítaniuk bizonyos készségeket, hogy hozzájussanak az információkhoz. A Web könnyen megtanulható és használható -  egy bizonyos határig. Professzionális használatához speciális jártasságra (Web Information Literacy) van szükség, amelynek két komponense a tudás (az információ mibenlétének és az Internetnek az ismerete, amely gyarapítható) és az innovatív gondolkodás (a kreatív intelligencia).
(Hegyközi Ilona)

98/196
POWELL, Andy: Identifiers tor digital objects: col- 
lecting numbers =  Libr.Technol. 2.vol. 1997. 5.no. 103-104.p.
Az elektronikus információk új azonosítási rendsze
re, a DÓI (Digital Object Identifier)

Elektronikus publikáció; Előzetes kiadványszámo
zás; Számítógép-hálózat

Közismert tény, hogy a digitális objektumok legelterjedtebb azonosítója, az URL nem biztosítja az állandóságot és nem is igazi azonosító.Ezért is kezdte meg 1996-ban az Amerikai Kiadók Egyesülete (Association of American Publishers) a DÓI (Digital Object Identifier, Digitális Objektum Azonosító) kidolgozását, amelyet azóta 12 amerikai és európai kiadó használ és regisztrált 250 ezer esetben.

A DÓI első része egy előtag, amely a kiadót azonosítja és amelyet egy Directory Manager szerver tart nyilván. (Később több szerver fog működni, de jelenleg csak egyetlen Directory Manager működik, amely a 10-es prefixumot használja.)Az ettől „I" jellel elválasztott második rész magát a dokumentumot azonosítja a kiadó megítélése szerint alkalmas formában, lehetővé téve dokumentumok részeinek az azonosítását is. Az azonosítás itt történhet ISSN, ISBN, SICI és más szabványos kódok alapján is. Ebben az esetben javasolják, hogy a kód típusát szögletes zárójelben tüntessék fel.Egy fiktív időszaki kiadványt alapul véve, annak DOI-ja 10.1234/[ISSN] 1361-3200.A DOI-k és az URL-ek összekapcsolására használt rendszer (részletesebb információ a http://www.hand- le.net/ címen) vagy közvetlenül a digitális objektumra, vagy az objektumhoz jutással kapcsolatosan további magyarázattal szolgáló Web-oldalra mutat. A DOI-ról információk találhatók a http://www.doi.org címen. A más azonosítókkal való összevetésről a http://www.Ukoln.ac.uk/metadata/BIBLINK/wp2/ d2.1/ címen olvashatunk.
(Koltay Tibor)

98/197
SMITH, Wendy: The National Library of Australia’s 
Pandora project =  Libri. 47.vol. 1997. 3.no. 169- 
179.p.

Ausztrália nemzeti könyvtárának Pandora program
ja; online dokumentumok archiválása

Elektronikus publikáció; Különgyűjtemény; Megőr
zés; Nemzeti könyvtár

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár egy elektronikus archívum kifejlesztésén tevékenykedik a jelentős ausztráliai online kiadványok hosszú távú elérhetőségének és megőrzésének biztosítására. A Nemzeti
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Könyvtár fő feladatát, a dokumentált kulturális örökség gyűjtését és feltárását szem előtt tartva alapos körültekintéssel dolgozták ki a kiválasztás, a megőrzés és a hozzáférés folyamatait. A Pandora projekt (Preserving and Accessing Networked Do- cumentary Resources of Australia) az 1996-ben megkezdett munkálatok eredménye.
(Autoref.)

98/198
PIKOWSKY, Róbert A.: Electronic joumals as a po- 
tential solution to escalating serials cost =  Ser. 
Libr. 32.vol. 1997. 3/4.no. 31-56.p. Bibliogr.

Az elektronikus folyóirat mint megoldási lehetőség 
a folyóiratárak emelkedésének problémájára

Elektronikus folyóirat; Folyóiratárak; Gyarapítási keret

A tudományos könyvtárak egyre kevésbé tudnak lépést tartani a folyóiratárak gyors emelkedésével és a szűkebb szakterületekre szakosodé lapok számána szaporodásával. A cikk először a folyóirat-előfizetés költségvetési kérdéseit vizsgálja, majd áttekinti az elektronikus publikáció történetét. Megállapítja, hogy az elektronikus és a nyomtatott folyóiratok a belátható jövőben egymás mellett fognak létezni. Arra a következtetésre jut, hogy az elektronikus fo- lyóratok megfelelő alternatívát jelentenek a nyomtatott változatokkal szemben, mert alacsonyabb áron hatékonyabb kommunikációt képesek megvalósítani a szakemberek között. Az elektronikus fo- lyóratok kiadásával valószínűleg újjáéled az egyetemek kiadói tevékenysége, és arányosan visszaszorul a kereskedelmi kiadók szerepe. Ettől az átalakulástól a tudományos folyóiratok árának csökkenése várható. Ebben a folyamatban a könyvtárosoknak aktív szerepet kell vállalniuk, ha el akarják kerülni a fejlődéstől való lemaradás kockázatát.
(Autoref. alapján)

98/199
NIGGEMANN, Elisabeth -  REINHARDT, Werner: 
1000 Zeitschriften lm Volltext elektronisch verfüg- 
bar. NRW-Bibliotheken und Elsevier: ein Konsortial- 
vertrag =  Bibliotheksdienst. 31 Jg. 1997. 11.no. 
2147-2150.p.

1000 folyóirat teljes szövege elektronikus úton el
érhetővé válik. Az észak-rajna-vesztfáliai könyv
tárak és az Elsevier konzorciumi megállapodása

Egyetemi könyvtár; Folyóirat; Kapcsolat intézmé
nyekkel; Szakirodalom -természettudományi és 
műszaki; Teljes szövegű adatbázis

Az Elsevier Science kiadó szerződést kötött a biele- feldi, duisburgi, esseni, hageni, münsteri, siegeni és wuppertali egyetemi könyvtárak konzorciumával, amelynek értelmében e könyvtárak 1995-ig visszamenőleg férhetnek hozzá 1000 tudományos, műszaki és orvosi folyóirat online változatához. Nyomtatott változatban eddig könyvtáranként 110- 280 cím, összesen mintegy 600 cím 1600 példánya volt hozzáférhető, most minden könyvtár elérheti az 1000 elektronikus címet. A könyvtárak vállalták, hogy 1999-ig fenntartják a nyomtatott változatok előfizetését. Az elektronikus változathoz korlátlan a hozzáférés a könyvtáron kívüli munkahelyeken és az egyetemi polgárok otthonaiban is. Használhatják a könyvtárak nem egyetemi látogatói is. A folyóiratok a szerződés lejárta után is a konzorcium tulajdonában maradnak, amely saját szerverére tölti le az anyagot. 1998 végéig legalább 750 címet PDF formában szolgáltat a kiadó. A folyóiratokhoz tartozó metaadatokat a tagkönyvtárak felhasználhatják saját adatbázisaikban, és a folyóiratokból könyvtárközi kölcsönzést nyújthatnak.
(Koltay Tibor)
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98/200
LLOYD-OWEN, Rob: On demand publishing -  re- 
searching its application to somé library problems: Pro- 
jectPhoenix =  Libr.Inf.Briefings. 74.no. 1997.1-21 .p.

A szükséglet szerinti publikálás: mennyiben alkal
mas bizonyos könyvtári problémák megoldására? 
A Phoenix program

Dokumentum -gépi információhordozón; Egyetemi 
könyvtár; Nyomtató; Szerzői jog; Tankönyv

A tematikus szám a Phoenix projekthez kapcsolódó ún. igény szerinti (on demand) kiadási és nyomtatási folyamatokat, eszközöket és technológiákat ismerteti. A program célja az egyetemi tantárgyakhoz ajánlott szövegek hozzáférhetőségének javítása volt a hallgatók számára. Összefoglalja a vizsgált technológiákat és a gyakorlati tapasztalatokat. Tájékoztat, hogyan érhetők el és telepíthetők a használt eszközök és dokumentációk. Végül közreadja elképzelését egy jövőbeli integrált rendszerről, amelyben a felvázolt részletek egy koordinált, egységes rendszerbe foglalva működnek.
(Autoref.)

98/201
PUMÁN, Randy: Where's the sex? Our double 
standards in visual média =  Libr.J. 122.vol. 1997. 
19.no. 31-33.p.

A szex helye a videó-gyűjteményben: a könyvtáro
sok kettős mércéje

Állománygyarapítási tanácsadó; Szexuális kérdé
sek -irodalomban; Videotár

Milyenek lesznek jövőbeli könyveink? A könyvek modern videováltozatai, melyekben az „olvasó” igé

nyei szerint vezérelheti a jeleneteket, dialógusokat és hangeffektusokat, vagy a hagyományostól merőben különböző virtuális regények?A cikk szerzője régi vágású úriember, aki ragaszkodik a hagyományos könyvekhez és a valódi olvasás öröméhez, mégis úgy érzi, a könyvtáraknak illetve a könyvtárosoknak reagálniuk kell a technikai fejlődés által felvetett számtalan új kérdésre.Válaszra váró kérdés például, hogy a könyvtárak miért hanyagolják bizonyos típusú videodokumen- tumok gyűjtését. Az elmúlt tíz évben számos könyvtárost megkérdezett, hogy megvan-e könyvtárukban „A szex öröme” című könyv. Szinte mindenki igennel válaszolt. A mű videó adaptációját viszont a könyvtáraknak csak töredéke szerezte be. Ugyancsak meglepően kevés könyvtárban található meg a Madonna szexuális fantáziáiról szóló képeskönyv, a „Szex” . Valószínűleg nem haboztak volna megvásárolni, ha önéletrajzi regényről lett volna szó, főleg ha az a New York Times bestseller listájának élén is szerepel. De úgy tűnik, nem vagyunk jóban a képi megjelenítéssel. Persze ez a megállapítás nemcsak a könyvtárosokra érvényes, hanem társadalmi szintű jelenség. Jó példa erre a világhírű Nabokov regény, a Lolita moziváltozata. A könyv viszonylag elfogadott mint irodalmi mű, de az Oszkár díjra jelölt rendező, Adrián Lyne nevével fémjelzett filmváltozat mégis nagy felzúdulást keltett. Szintén érdekes a Günter Grass regénye alapján készült „Bádogdob” című videofilm sorsa, melyet az Oklahomai Gyermek és Családvédő egyesület obszcénnek bélyegezve egyenesen kitiltott a városi könyvtár számítógépes rendszeréből.A szerző, aki a Videó Librarian c. folyóirat szerkesztője, úgy véli, ha a könyvtár élő intézmény akar maradni a jövőben is, meg kell találnia a kellő egyensúlyt a könyvek és a képi megjelenítésre alkalmas dokumentumok gyűjtésében a „kényes művek” esetében is. Sürgős lenne a dolog, hiszen az Internethez egyre szélesebb körben lehet hozzáférni. Ha nem sikerül tisztázni a képi megjelenítéssel kapcsolatban
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felmerült kérdéseket, teljesen felkészületlenül ke- Lásd még 112,148,150,152,170-172,181,206 rülünk szembe az ebből adódó új kihívásokkal.
(Fazokas Eszter)

Könyvtárépítés,
-berendezés

Lásd 121-122,133
Számítógépes Könyv 

töri rendszerek

98/202
DIEROLF, Uwe: Entwicklung eines i3v-basierten Er- 
werbungsmoduls an dér Universitátsbibliothek 
Karlsruhe =  Bibliotheksdienst. 31 .Jg. 1 9 9 7 .10.no. 
1991-2004.p.

Egy i3v nevű információs rendszer alapján működő 
szerzeményezési modul kifejlesztése a Karlsruhei 
Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi állománygyarapítás; Szá
mítógép-hálózat

Az utóbbi években a Karlsruhei Egyetemi Könyvtárban főleg a külső szolgáltatások átvételére helyezték a hangsúlyt, míg egyes fontos belső munkák manuálisan, a számítástechnika mellőzésével folytak. En

nek az áldatlan állapotnak a megszüntetésére dolgoztak ki egy automatizálási koncepciót.A megvalósítás alapvető eleme az i3v márkanevű információs rendszer, amelyet a karlsruhei egyetem informatikai tanszékén fejlesztettek ki és 1996 szeptemberében helyeztek üzembe. (Emellett Hohen- heim, Mannheim és Bochum egyetemén működik.) E rendszer képezi a működés valamennyi fázisát átfogó számítástechnikai megoldás alapját. Az i3v-t azért választották, mert fejlesztése megfelelő színvonalú, emellett nyűt rendszerként üzemel, tehát képes különböző interfészek csatlakoztatására, amelyeket a katalogizálásban és kölcsönzésben használatos OLIX adatbáziskezelő rendszer és a délnyugat-német regionális könyvtári hálózat (SWB) (amelyhez a rendszer a kliens-szerver elven kapcsolódik) megkíván. Az i3v rendszert Windows-NT- szerver egészíti ki. Az elmúlt fél évben a karlsruhei GINIT-céggel együttműködve fejlesztették ki a gyarapítási modult.A gyarapítási modul alkalmazásával javult az elő- szerzeményezés minősége; egyszerűsödött a külső adatok átvétele; megszűnt a többszöri feldolgozás; automatikusan zajlik a megrendelés és reklamálás; jobban nyomon követhető a rendelések állása, a költséghelyek gazdálkodása; szintén könnyebbé, áttekinthetőbbé vált a nyilvántartás és a statisztikakészítés. A különböző adatok a WWW-n is megtekinthetők.
(Hegyközi Ilona)
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Lásd még 127
Elektronikus könyv

tár

98/203
GOLDHOR, Herbert [ed.]: Buildings, books and 
bytes: perspectives on the Benton Foundation Re- 
port in libraries in the digital age =  Libr.Trends. 
46-VOl. 1997 .1.no. 1-228.p.

Épületek, könyvek, bájtok: milyen perspektívákat 
mutat a Benton Alapítvány jelentése a könyvtárak 
helyéről a digitális korban. -  Tematikus szám, 13 
közlemény

Elektronikus könyvtár; Jövő könyvtára; Könyvtár
kép; Kutatási jelentés

A közlemények: B. Allén: A Benton-jelentés mint kutatás; D.L. Zweizig: Szilárdak-e az alapok; M. Gorman: Az „információ”-val élünk és halunk; C.R. McClure -  J.C. Bertot: A közművelődési könyvtárak jövőképe: változatos stratégiák egy sokszínű nemzet számára; W.F. Birdsall: „New Deal” a digitális kor könyvtárai számára?; M.B. Line: Brit reakció a jelentésre; H.S. White: Vak vezet világtalant; G.E. Holt: Épületekkel, könyvekkel, bájtokkal és dollárokkal balanszírozva; K. de la Pena McCook: Új metaforák keresése; R.T. Sweeney: Álljunk a fejlődés élére, imponáló új szolgáltatásokkal; A. Odlyzko: A könyvtárak fejlődése folyamatos változást jelent; L.S. Estabrook: Válasz a Benton-jelentésre; Épületek, könyvek, bájtok: könyvtárak és közösségek a digitális korban (a Benton-jelentés teljes szövege; ismertetését lásd a 204. tételszámon).Bevezetőjében a szerkesztő áttekinti a hozzászólók mondanivalóját. Különböző oldalról közelítik meg a

témát, de többen is felhívják a figyelmet a jelentés bizonyos hiányaira: 1. tanulságos (bár jórészt ismerős) adatokat tartalmaz, de felületesen értelmezi őket; 2. a Kellogg-ösztöndíjasok nem reprezentálják a könyvtári élet vezetőit, az itt bemutatott „közvélemény” nem azonos azzal, amellyel mindennapjainkban találkozunk, s kivált az elitcsoport nem jellemző az amerikai polgároknak erre a rétegére; 3. csak a könyvtárak változásáról beszél a jelentés, a könyvtárosokéról nem; 4. csak a technológia fejlődésében látja a veszélyt a könyvtárak jövőjére, holott a technológiai fejlődéshez kapcsolódó ideológia a lényeg, amelyhez hozzátartozik a kormányzat tartózkodása az információáramlás szabályozásától és visszavonulása a közszolgáltatások anyagi támogatásától.
98/204
Buildings, books and bytes: libraries and commu- 
nities in the digital age. Publ. by the Benton Foun
dation. Funded by the W.K.Kellogg Foundation =  
Libr.Trends. 46.vol. 19 97 .1.no. 178-223.p.

Épületek, könyvek, bájtok: könyvtárak és közössé
gek a digitális korban (Benton-jelentés)

Elektronikus könyvtár; Jövő könyvtára; Könyvtár
kép; Kutatási jelentés [forma]

A Benton Alapítvány a Kellogg Alapítvány megbízásából arról folytatott vizsgálatot, hogy az amerikai polgárok mit várnak a könyvtáraktól a digitális korban, és mennyire hajlandók támogatni őket. Egyrészt nagy méretű, a társadalom minden rétegére kiterjedő közvélemény-kutatást végeztek és az olvasók egy kisebb, kiemelt csoportjának a véleményét is megkérdezték, másrészt pedig a Kellogg Alapít
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vány ösztöndíját élvező vezető könyvtárosokat kérték fel, vázolják elgondolásaikat arról, mi lesz a könyvtár szerepe 30 év múlva; ez utóbbiak 1996 májusában konferencián tárgyalták meg a vizsgálat eredményeit, majd a Benton Alapítvány terjedelmes jelentésben összegezte a tanulságokat. -  A Library Trends egy egész számát szenteli a jelentés kommentálásának, illetve a vele való vitának, s teljes szövegével közli a jelentést is, amely az alábbiakat tartalmazza:1. A könyvtári szakma vezető képviselői szerint a jövő útja a „hibrid” könyvtár, amelyben a nyomtatott és a digitális információknak egyaránt helyük van. Az elektronizálás lehetővé teszi több, különféle típusú (pl. egyetemi és nagy közművelődési) könyvtár szoros együttműködését, sőt összeolvadását, valamint egyéb gyűjtemények (állami levéltárak, üzleti adatbázisok, elektronikus hang- és filmanyag) beolvasztását a könyvtárba. Egyesek szerint nemcsak közvetíteniük, hanem termelniük is kell az információkat. Állniuk kell a versenyt egyéb információszolgáltatókkal, de együttműködést is építhetnek ki velük (pl. az iskolákkal, sőt könyváruházakkal). A könyvtárra mint fizikai helyre, épületre is szüksége van a közösségnek, a személyes találkozások mellett különféle, csoportok rendezvényeinek a színhelyeként. Különösen nagy szerepet kap az információhoz való hozzáférési esély egyenlőségének biztosításában, „védőhálót” nyújthat azok számára, akik anyagiak és technikai ismeretek hiányában leszakadnak a társadalom többségétől, amely intenzíven használja a digitális információforrásokat. Ezzel viszont együtt jár annak a veszélye, hogy a hátrányos helyzetűeknek szóló intézménnyé válik, elveszíti tehát a közösségben döntő befolyással bíró és az adókról döntő jómódú polgárság támogatását.2. A közvélemény-kutatás azt firtatta, hogy a költségvetési megszorítások idején a könyvtár melyik funkcióját tartják feltétlenül megőrzendőnek a polgárok. Kiugróan népszerűnek bizonyult a gyermekeknek szóló felolvasás és egyéb gyermekfoglalko

zás; ezt követi az új könyvek vásárlása, az épület karbantartása, a számítógépes és online szolgáltatások biztosítása azoknak, akiknek nincs saját számítógépük. Kiderült, hogy az a réteg a legszorgalmasabb könyvtárlátogató, amelynek tagjai könyveket is vásárolnak és saját számítógépük is van. -  A megkérdezettek általában szeretik a könyvtárat, de a nők jobban értékelik, mint a férfiak; különösen ragaszkodnak hozzá a gyermekes családok és a színes bőrűek. Nem érzik viszont szükségét a 18-24 évesek; nekik fontosabbak a saját számítógépükkel szerzett információk. -  A nagy többség hajlandó volna külön adó megszavazására is a bajba jutott könyvtár megmentésére vagy az új technikai eszközök beszerzésére; akik viszont nem járnak könyvtárba, a térítéses szolgáltatás hívei (az fizessen, aki igénybe veszi a könyvtárat).3. Lesújtó volt a kiemelt 11 tagú elitcsoport véleménye; ennek tagjait Washington egyik elővárosának olyan fehér polgáraiból válogatták össze, akik iskolázottak és gyakran járnak könyvtárba. Becsülik a könyvtárat a gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokért és egyes ritka dokumentumok megtalálásának lehetőségéért, de úgy látják, hogy a technikai forradalomban fölöslegessé válik. Hogy 30 év múlva is korszerű lehessen, ahhoz rengeteg pénzt kellene beleölni, amit másutt érdemesebb felhasználni. Egyikük szerint a szegényeknek szóló karitász-intézmé- nyeknek kell majd nyilvánítani a könyvtárat, hogy adójukat így csökkentő szponzorok pénzéből tengődhessen. Könyvtári szakmára, szakképzett könyvtárosokra nem lesz szükség; bízzák a könyvtárakat 50-60 év körüli agilis nyugdíjasokra, akik örülnek, ha itt társadalmi munkát végezhetnek, s így hasznosnak érezhetik magukat.4. Néhány időszerű politikai kérdést is figyelembe kell venni a könyvtár jövőjének kialakításához. Ilyenek: az „univerzális szolgáltatás” (ez a távközlési lehetőségek kedvezményes igénybevételét jelenti, hasonlóan az iskolák vagy a vidéki egészségvédelmi munkások kedvezményéhez); a teljes szólásszabad
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ság alkotmányos joga és „a kommunikáció erkölcsösségét” védő törvény közötti feszültség; a szellemi tulajdon, illetve a szerzői jog okozta korlátozások, amelyek főleg a digitális információk terjedését gátolják; a szövetségi, állami, illetve városi anyagi támogatás csökkenése, az iskolákkal való egyre nehezebb osztozkodás a kultúrára jutó közpénzeken.5. A Kellogg-ösztöndíjasok konferenciája mindezek alapján az integrált információforrások gyűjteményének mindenki számára hozzáférhetővé tételében s a más információszolgáltatókkal való együttműködésben látja a könyvtár jövő feladatát. Nagyon fontos azonban, hogy a könyvtárosok által kialakított koncepciót a nagyközönség számára is vonzóvá tegyék, erőteljes propagandakampánnyal változtassák meg a könyvtárról és a könyvtárosokról jelenleg elterjedt képet.
(Kövendi Dénes)
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MACHALSKA-GARBACZ, Anna: Nasza przyszfosc: 
bibliotéka elektroniczna czy bibliotéka cyfrowa? =  
Prz.Bibl. 65.rocz. 1997. 2/3.no. 203-210.p. Bibli- 
ogr. 16 tétel.

Rés. angol nyelven

Jövőnk: elektronikus könyvtár vagy digitális 
könyvtár?

Elektronikus könyvtár

A Library of Congress 1994 őszén mutatta be a National Digital Library Program című projektet. Ebben 2000-ig 5 millió dokumentum digitalizálását irányozzák elő. 1995 végéig 210 ezer dokumentum digitalizálása valósult meg, amelyet az USA külön

féle részeiben található 44 tesztelő állomáson lehetett használni.A program egyaránt részesül kormányzati és alapítványi támogatásban, s igen intenzíven folyik propagálása (értekezletek, tanácskozások, folyóirati célszámok révén). Az Interneten is olvashatók a programmal kapcsolatos kutatási eredmények. A végső cél a World Digital Library kialakítása, amely tökéletesített formában érdemibb WWW-rendszerként funkcionálhat.Az USÁ-ban és Kanadában a felsőoktatásban alkalmazzák a digitális könyvtárat, Európában az Else- vier Science jár az élen a Computer Aided Producti- on fór Current Awareness Services (COMPAS) program kimunkálásának köszönhetően.A digitális könyvtárban egyaránt helyet kapnak a szöveges és multimediális információk. Ennek alapján egyfajta szakosodásra is számítani lehet körükben. Fő vonzóerejét azonban a hipertext jelenti majd, feltéve, hogy a rendszerbe csak mérvadó, megismerési és tudományos értékű információk kerülnek bele, amelyeket digitalizálásra igen magasan kvalifikált szolgálatok készítenek elő.A digitális könyvtárral kapcsolatban szerzői, kiadói és terjesztői jogi kérdések merülnek fel, amelyek megoldása korántsem látszik egyszerűnek. Az USA Copyright Hivatala mindenesetre már kidolgozta a Copyright Office Electronic Registration, Recorda- tion and Deposits (CORDS) nevű rendszerét, amely a digitalizált dokumentumokat azonosítási számmal látja el.A digitalizált könyvtár megkívánta szabványosítási tennivalók ugyancsak bonyolultak, különösen ami a keresési nehézségek kiküszöbölését illeti. De e téren is vannak már eredmények, az ún. keresőrendszerek (pl. Magellan, Lycos, Yahoo!, Excite), amelyek megkönnyítik a keresést. Igaz: az általánosan használható keresőrobot az „intelligent agent” még nem született meg.Jövőnk mindenképpen a digitális könyvtár felé visz. Az aggódókat a digitalizálás élharcosai azzal próbál
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 395



ják megnyugtatni, hogy a történelemben csak ritkán fordul elő, hogy egy-egy új technológia teljesen kiküszöböli a régit. Ehelyett -  bizonyos ingadozás után -  az új és a régi technológia tartós munka- megosztást alakít ki egymással. Ennek következté
ben az olvasás és a könyv- és folyóirat-kiadás is fennmarad.

(Futala Tibor)

Lásd még 121

Kiadói tevékenység
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OKERSON, Ann: Copyright or contract? =  Libr.J. 
122.VOI. 1997 .14.no. 136-139.p.

Az elektronikus információk jogvédelme: szerzői 
jog vagy szerződés?

Elektronikus publikáció; Szerzői jog

Az Egyesült Államokban a szerzői jog néhány kivételt enged meg a jogtulajdonosok kizárólagos jogai alól. Ezek közé tartozik a jóhiszemű használat (fair use), amely lehetővé teszi, hogy kutatás, oktatás, újságírás, paródia és kritika céljából ne kelljen az adott mű használatáért jogdíjat fizetni. Hasonló a levéltári és a könyvtári használat.A szerzői jog minden állampolgárra vonatkozik, az elektronikus termékek használatára kötött szerződések (licencek) két fél közötti megállapodást tükröznek. A szerzői jog csak a másolást szabályozza, a szerződések hatóköre ennél szélesebb. A könyvtáraknak nem szabad elfelejtkezniük arról, hogy a szerződések az ő beleegyezésükkel születnek, tehát

tárgyalniuk lehet a feltételekről. A kiadók a szerződések megalkotásakor piaci pozíciójukat igyekeznek védeni, míg a könyvtárak védekezni próbálnak az ezekben gyakran megtalálható, a használatot lehetetlenné tévő túlzott korlátozásokkal és a -  gyakran a nyomtatott változatokét messze meghaladóan -  magas árakkal szemben.A problémák ellenére is elérhetik a könyvtárak, hogy a teljes szövegű elektronikus folyóiratok licen- cei is megengedjék a jóhiszemű használat keretébe tartozó másolást és letöltést.Megoldatlan az archiválás kérdése, hiszen a könyvtárak nem archiválhatják azt, ami nem a tulajdonuk, a kiadók pedig üzleti érdekeik megszűntével nem feltétlenül akarnak az archiválásra költeni.A felsőoktatási könyvtárak, főként konzorciumi formában árengedményeket tudnak elérni.Az információval való kereskedés több bizalmat követel meg, mint más termékeké. Ki kell alakítani a licencekkel kapcsolatos bizalom légkörét, mert nem feltételezhető, hogy a könyvtárak felelősséget vállaljanak egyes felhasználók viselkedéséért.A kérdéskörrel foglalkozik a Liblicence-L@pan- theon.yale.edu elektronikus vitafórum, amelynek archívuma a http://www.library.yale.edu/~libli- cence/index.shtml cím alatt található. További források címei:
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http://www.cni.org/projects/READ/guide/www/ http://fairuse.stanford.edu/ http://www.utsystem.edu/OGC/intellectualpropert y/contract.ht mlhttp://acrl.cni.org/scomm/licensing/licbooklet.html
(Koltay Tibor)

Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria (GB)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Austr.Libr.J. -  Australian Library Journal (AU)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.AIB. -  Bolletino Associazione Italiana Biblioteche (IT) 
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Cienc.Inf.Bras. -  Ciéncia da Informáló (BR)
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coll.Undergrad.Libr. -  College and Undergraduate Libraries 

(US)
Ctenár -  Ctenáí (CS)
Dial.Bibl. -  Dialóg mit Bibliotheken (DE)
Doc.Bibl. -  Documentation et Bibliothéques (CA) 
Documentaliste -Documentaliste (FR)
IFLA J. -  IFLA Journal (I)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I) 
Int.Inf.Libr.Rev. -  International Information and Library Re- 

view (I)
Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply

(GB)
J.Acad.Librariansh. -  The Journal of Academic Librarianship

(US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society fór Infor

mation Science (US)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education fór Library and In

formation Science (US)
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interlibrary 

Loan, Document Delivery and Information Supply (US)

Közművelődés

Lásd 117

J.Internet Cat. -  Journal of Internet Cataloging (US) 
J.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Information 

Science (GB)
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Kn.Inf. -  Kniinice a Informácie (CS)
Libr. Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Librj\dm.Manege. -  Library Administration and Management

(US)
Libr.Inf.Briefings -  Library and Information Briefings (GB) 
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libr.Technol. -  Library Technology (GB)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Libri -  Libri (I)
Mousaion -  Mousaion (ZA)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nár.Knih. -  Národni Knihovna (CS)
Nau£n.-Teh.lnf. -  Naucno-Tehmceskaá Informaciá (RU) 
Nauén.Teh.Bibl. -  Naudnye i Tehniieskie Biblioteki (RU) 
Newsl.IFLA Sect.Nat.Líbr. -  Newsletter of the IFLA Section of 

National Libraries (I)
Online CDROM Rév. -  Online & CDROM Review (I)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotékám (PL)
ProLibris -  ProLibris (DE)
Prz.Bibl. -  Przegl^d Biblioteczny (PL)
Public Libr.J. -  Public Library Journal (GB)
Res.Shar.Inf.Net. -  Resource Sharing and Information Net

works (US)
R Q -R Q  (US)
Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)
Signum -  Signum (FI)
Synopsis -  Synopsis (NO)
V IN E-V IN E(G B )
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift fúr Bibliothekswesen 

und Bibiiographie (DE)
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© Hivatkozások: A szövegben folyamatosan számozzák be a hivatkozást a hatványkitevőben elhelyezett arab 
számmal, majd a tanulmány végén Irodalom vagy Jegyzetek alatt adják meg a feloldását. Minta:

Folyóiratcikkre történő hivatkozás:

3. ROCKMANN, I. M.: Coping with library incidents. In:
College and research library news, vol. 56. 1995. no. 7. pp. 456-457. 
vagy

4. LÁNG, L.: Az Osztrák Folyóirat-adatbázis mint online 
katalogizálási rendszer. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás,
1990. 37. évf. 7. sz. pp. 275-284.

K önyvekre történő hivatkozás:

6. MÉSZÁROS István: Középszintű iskoláink kronológiája és 
topográfiája, 996-1948. B p.: Akad. K., 1988. 336 p.

K ön yw észletre történő hivatkozás:

5. MARX György: Az informatikai kultűra. In: Trendek magyar módra.

B p.: OMIKK, 1989. pp. 116-126.

© Illusztrációk: fekete-fehér illusztrációkat tudunk közölni. Kérjük adják meg az ábraszámot és az ábrafeliratot, a 
kéziratban pedig pontosan jelöljék be az ábrák helyét.

© Honorárium: A szerzőkkel felhasználói és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyó
iratszám megjelenése után honoráriumot fizet. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szer

ződés tartalmazza.

© Szerzői jog: a szerkesztőség írásbeli hozzájárulása nélkül az itt közölt írások nem jelentethetők meg máshol.

© iavítások: a szerkesztőségnek joga van stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javítani a kéziratokat, 
tartalmi változtatást csak a szerző jóváhagyásával tehet. A szerzőnek joga van a korrektúrákat látni és javítani.

© Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvismertetések rovatok szerzőit, közreműködőit a folyóirat- 
szám megjelenése után egy tiszteletpéldány illeti meg._ _  -------------------------■
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