
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
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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.
332 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 2.




