
N o r v é g  k ö n y v t a r a k  a  v á l t o z ó  
v i l á g b a n
Egy tanulm ányút tapasztalataiból

Koltay Tibor

1998 júniusában a Magyar Ösztöndíj Bizottságnál elnyert kéthetes ösztöndíjjal jártam Norvégiában. Az alábbiakban tanulmányutam tapasztalatai alapján, de írásos anyagokra is támaszkodva próbálok meg képet festeni Norvégia könyvtárügyének néhány szeletéről.
Riksbibliotektjenesten -  
A Tudományos és Szakkönyvtárak 
Országos Hivatala

A Riksbibliotektjenesten (RBT) a Norvég Egyházügyi, Oktatási és Tudományos Minisztérium közvetlen irányításával működő iroda, amely feladata a felsőoktatási és szakkönyvtárak működésének támogatása.Az RBT küldetésnyilatkozatában a következők szerepelnek: „Norvégiának a világ élvonalába kell tar

toznia a tudás és kutatás fejlesztését szolgáló nem
zetközi és nemzeti forrásokhoz való hozzáférés és 
felhasználás terén. ”E küldetés eléréséhez az elsődleges célkitűzés „a 
dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés 
elősegítése a kutatásban, a felsőoktatásban, az 
egészségügyben és a közigazgatásban dolgozó fel
használók, szakterületek, szakmák, üzleti élet és 
ipar számára”.A részcélok közül emeljük ki a következőket:© Az információs politika támogatása;© A felsőoktatási és szakkönyvtárak integrálása a fenntartó intézményeikbe;© Új szakmai kompetenciák kialakítása;© Az információs technológia használatának széles körű terjesztése;© Felhasználóbarát rendszerek kifejlesztése.
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Az RBT jelentős szerepet játszik adatbázisok nemzeti szintű licenceinek megvásárlásában. A Science Citation Index Expanded 1992-1998, a Social Sciences Citation Index 1992-1998, az Árts & Huma- nities Citation Index 1992-1998 c. adatbázisok a WWW-n elérhetők. Hasonlóképpen hozzáférést teremtettek az OCLC First Search szolgáltatásához is.
BIBSYS1972-ben két trondheimi egyetemi könyvtár kezdeményezésére született meg a BIBSYS, amely a kezdetektől nagy utat tett meg. Az egyfelhasználós könyvtári rendszerből egy olyan közös katalogizálási rendszer született, melyet több mint 60, főként egyetemi könyvtár használ szerte Norvégiában. A ma UNIX alatt, több IBM RS-6000 gépen futó, kliens-szerver architektúrájú BIBSYS III. 1200 egyidejű felhasználót tud kiszolgálni.A BIBSYS azonban nemcsak bibliográfiai adatbázist szolgáltat. Az egyetemeken és másutt folyó tudományos kutatásokat regisztráló FORSKDOK rendszer is integráns része. Ez egyaránt nyújt információt a kutatási programokról a FORSKPRO és az ezek nyomán született publikációkról a FORSKPUB alrendszerben. A FORSKDOK a BIBSYS és az RBT együttműködésének eredménye. A FORSKDOK-ban való részvétel nem kötelező, de sok intézmény használja.A FORSKDOK a WWW-n kereshető. Nemcsak a publikációs adatok nyíltak, hanem a titkosnak minősülő (főként pénzügyi jellegű) adatok kivételével minden információt tartalmaz a projektekről. Az adatbevitel Web-űrlap segítségével történik és a bevitt rekordról e-mail értesítést kap az illető kutató és a rendszer felügyeletével megbízott személy.A BIBSYS mint intézmény maga is a kutatás-fejlesztés egyik fontos színtere. Elég csak megemlítenünk a Nordic Metadata projektben való részvéte -
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lüket. (A projekt zárójelentése nemrégiben vált hozzáférhetővé a http://linnea.helsinki.fi/meta/ címen).A BIBSYS jelentős szerepet vállal az adatbázisokkal kapcsolatos döntés-előkészítési munkában és adatbázis-központként is működik. Innen szolgáltatják például a már említett idézettségi indexeket.Ezek használatának statisztikája jelentős fejlődést mutat. Míg a kezdetekkor, 1996 októberében 25 719 keresést végeztek ezekben az adatbázisokban 16 052 rekordot megjelenítve vagy ki is nyomtatva, addig 1998 júniusára ezek a számok 86 671-re, illetve 68 630-ra nőttek. (A BIBSYS tevékenységéről olvashatunk, a statisztikákat megtalálhatjuk és -  nem utolsósorban -  a BIBSYS katalógus-adatbázisában kereshetünk a http://www.bibsys.no/ címen.)
NOVAGate

1995-ben indult meg a NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University -  a Skandináv országok Erdészeti, Állatorvosi és Mezőgazda- sági Egyeteme) elnevezésű kezdeményezés, amely egy közös nyitott egyetem létrehozását célozta. Ehhez kapcsolódik a balti államok hasonló törekvéseit segítő BOVA.A NOVA működésének egyik szép példája a NOVAGate projekt, amely az egyetem profiljába vágó hálózati források feltérképezését, a leghasznosabb források kiválogatását és meta-adatokkal való kiegészítését tűzte ki célul.A válogatás kritériumait két brit projekt a DESIRE és a SÓSIG kritériumainak figyelembevételével dolgozták ki és a következőkre terjednek ki.A már említett tematikus hovatartozás mellett fontos szempont, hogy az adott Web-oldal ne csupán adminisztratív információt tartalmazzon. Számí
473

http://linnea.helsinki.fi/meta/
http://www.bibsys.no/


tásba jöhet minden tudományos tartalmú dokumentum vagy szolgáltatás, amely ingyenesen (esetleg regisztráció mellett) használható, függetlenül attól, hogy egyetem, kormányzat, versenyszférából valaki, vagy más szolgáltatja. Minden technológiát (WWW, ftp stb.) figyelembe vesznek.Egész Web-szerverek anyagát és egyes oldalakat is regisztrálnak, ha az célszerű.A tartalomnak érvényesnek és megbízhatónak kell lennie, a szolgáltató nevét fel kell tüntetni. Átfogó, máshol nem fellelhető' és világosan szervezett információt tartalmazó források kerülhetnek be a NOVAGate-be. Az elismert szabványokon és megfelelően használt technológián alapuló, esztétikus forrásokban könnyen kell tudnia a felhasználónak navigálni és böngészni. A közölt információnak tartósnak, aktuálisnak, időtállónak kell lennie, amit az adatok megfelelő karbantartásával kell biztosítani. A forrásnak jelenleg is, megbízhatóan elérhetőnek kell lennie, amit csak rövid leállások szakíthatnak meg és stabil kapcsolatokat kell kínálnia.A meta-adatok ún. Description (leírás) mezőjébe kerül egy 40 szó terjedelem körüli annotáció, amely nem ismételheti a más mezőkben (pl. cím) található információt, tartalmaznia kell viszont a forrás típusáról, nyelvéről, a szolgáltató szervezetről és a forrás tartalmáról, a használt formátumokról. Az annotációk angolul és a résztvevő országok valamelyikének nyelvén készülnek. A két változatnak nem kell azonosnak lennie egymással. A NOVAGate a ROADS (Resource Organisation And Discovery in Subject based Services) szoftvert használja, amelyet az EELS (Electronic Engineering Library) rendszer is alkalmaz Svédországban. A tartalmi feltáráshoz az AGRIS tárgyköreit, a FAO AGROVOC nevű tezauruszát és az AGRISANASTO finn mezőgazdasági tezauruszt, valamint a dán mezőgazdasági tezauruszt használják. (Információk a NOVAGate-ről a http://yggdrasil.bibul.slu.se címen találhatók.)

AZ ELSINOR projektA Norvég Közgazdasági és Üzleti Főiskola (Norges Handelshoyksole) egyetemi rangú intézmény, ahol felismerték, hogy túl keveset használják a rendelkezésre álló információs technológiát és túlteng a papíralapú kommunikáció. A helyzet megváltoztatására munkacsoportokat hoztak létre, amelyekben helyet és szerepet kaptak a könyvtár munkatársai is. A belső információcsere eszközeként kötelező jelleggel bevezették az e-mail használatát, a belső havi hírlevelet kizárólag elektronikusan adják ki a főiskola Intranetjén. Egységes elveket dolgoztak ki a WWW-oldalak kialakítására.Úgy határoztak, hogy az intézmény oktatóinak a FORSKDOK-ban kell regisztrálniuk kutatási tevékenységüket és publikációikat. A részvétel előkészítését a könyvtár végezte.
Új épület az Oslói Egyetem 
KönyvtáránakEgy 500 millió norvég koronás (mintegy 15 millió USD) beruházással megszűnik az Oslói Egyetem Könyvtára és a Norvég Nemzeti Könyvtár „társbérlete” . Az utóbbi a város központjában levő patinás, 1914-ből származó épületben marad. Az egyetemi könyvtár igazgatási részlege, társadalomtudományi gyűjteménye pedig a Blinderen városrészben elhelyezkedő campuson kap új épületet.Az új épületbe való költözés lehetővé fogja tenni azt is, hogy a jövőben megtörténjen a nemzeti és az egyetemi könyvtári funkciók szétválasztása. Skandináviában egyébként nem ritka, hogy egy fedél alatt, közös szervezetben működnek ezek az intézmények. így van ez Dániában és Finnországban is. Dániához és Finnországhoz is hasonlító földrajzi adottság az is, hogy az Oslói Egyetemi Könyvtár továbbra sem fog egyetlen központi könyvtárként
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működni, mivel a karok egymástól távol helyezkednek el.Az 1998-ra ígért épület alapterülete több mint 29 000 m2, aminek mintegy kétharmadát foglalja el a könyvtár. Itt helyeznek el szabadpolcra félmillió kötetet és további másfél milliós raktári állomány kerül ebbe az épületbe. A könyvtári ülólielyek száma 650 lesz.Az új épület emellett oktatási célokat is fog szolgálni. Egy 500 és egy 100 férőhelyes előadóterem és további oktatótermek kerülnek ide.

t  # •

GWEIKOMjö!,;A blinderni campus sok hallgató szemében kősivatagnak hat. A fekete labradorit falakat, sok rézzel és még több üveggel feloldó épület már áll, és annyit bizonyosan elmondhatunk róla, hogy jól harmonizál a közvetlen környezetében lévő épületekkel. Hogy mennyire tudja majd betölteni azt a neki szánt funkciót, hogy a campus sivárságát feloldja és annak kulturális központjául szolgáljon, majd csak évek múlva derülhet ki.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1966-1970. című, Pajkossy 
György által szerkesztett bibliográfia, mely 1996-ban jelent meg, 1500 forintért 
még megvásárolható az OSZK kiadványtárában. Érdeklődni lehet: Lados Andreánál 
(Telefon: 224-3878, e-mail: andi@oszk.hu).
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