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„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
KÖNWTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 277



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.
278 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2.




