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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 .)

11^ KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 2.




