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A könyvtár és a könyvtárosi szakm a jövője

G oding, Dávid

Az amerikai polgárháború katonái a közeledő ellenség megpillantásának gyomorszorító, tájékozatlanságot, idegességet, félelmet és bizonytalanságot elegyítő érzésének kifejezésére a „meglátni az elefántot” fordulatot használták. A könyvtárügy éppen most pillantja meg az elefántot. Elektronikus, digitális, virtuális könyvtár; információ-menedzser; rendszer-integráció; multimédia; elektronikus publikálás; DVD; ISO 10163/10163, Z39.5; Internet, WWW; MI, szakértői rendszerek és így tovább; bőven elég, hogy beleszédüljünk.Az utóbbi néhány évben a digitális technológia új kérdések egész özönét zúdította a szakmára. Bár a könyvtárosok mindig is élen jártak az új technológiák alkalmazásában, most azonban a digitális technológia a magvát érinti mindannak, amit, ahogyan és ahol teszünk. Mi ez az egész? Megszűnik a könyvtárosság? A könyvtár anakronisztikus intézménnyé válik? Vagy megszűnik fizikai valójában könyvtár lenni?

Dávid P. Goding: Chapter one: The more things 
change, the more they stay the same: The future of 
the library profession (In: Collection Management. 
22.vol. 1997. 1-2.no. 9-28.p.) c. tanulmányát Mohor 
Jenő tömörítette.

Az biztos, hogy a virtuális, digitális könyvtár valamilyen formája ott van szakmánk jövőjében, csak a fejlődés iránya, meg a végső kép nem világos még. A szakirodalom bővelkedik gondolatgazdag szakemberek írásaiban, amelyekben a szerzők megpróbálnak a jövőbe bámulni, és felvázolni a fejlődés útjait. Erőfeszítéseik dicséretesek és hasznosak, a tény azonban az, hogy egyiküknek sincs a leghalványabb fogalma arról, hogy mi fog történni. Térjünk vissza egy percre az alapokhoz. Az a szélesebb környezet, amelyben a könyvtár működik, és amit e környezetben tesz, egyszerűen fogalmazva az információk óceánja, amelyen a könyvtárosok navigálnak. Az „információ-objektumok” mindenféle formában és méretben érkeznek, s ahogy a könyvtárban ezeket „meggyúrják”, érték adódik hozzájuk. A „meggyúrt” információ hozzáférhetővé válik a felhasználó számára, aki vagy tovább használja, vagy maga is új információt hoz létre -  ez az alapvető váza az egész folyamatnak. Az in
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formáció változik, a mód, ahogy a könyvtárosok gyúrják, változik, a hozzáférés módja változik, de valójában nem sok új van az egészben. A papirusztól a kézzel írott könyvig, onnan a nyomtatott könyvig, a mikroformákig, az audio-vizuális szalagokig és most a digitális hordozókig fejlődtünk, de mégiscsak az információt hordozta/hordozza mindegyik. A könyvtáros különleges szerepe abban van, hogy megkönnyítse az információhoz való hozzáférést, azt teszi, amit az egyéni információkereső nem akar, vagy nem tud elvégezni. A könyvtárosok tartják fenn és működtetik azt a helyet, ahol az információt válogatják, gyűjtik, rendezik, kezelik és ahol az hozzáférhető -  a könyvtárat. Az információ formái, az eszközök, a technikák, a továbbítási módok változnak -  mindig is változtak és változni is fognak - ,  de a könyvtárosság magfunkciói változatlanok. A könyvtár mind az „eseti” (az éppen beugró, böngésző, folyóirat-lapozgató), mind a „komoly” (a könyvtárba határozott információigénnyel érkező) használót fogadja majd a jövőben is, s a kétféle használói magatartás sem fog alapvetően változni. A könyvtár, a könyvtáros és a könyvtárhasználó kibogozhatatlanul összefonódtak. A könyvtár a helyet és a forrásokat biztosítja a könyvtárosnak, hogy gyűjtse, rendszerezze, fenntartsa az információkat (munkahelyek, bibliográfiai eszközök stb.). A könyvtár biztosítja a helyet, ahol az információ böngészhető, vagy megkereshető és hozzáférhető (raktárak, olvasótermek, tájékoztató szolgálat, av-berendezések, CD-ROM- olvasók és hálózati hozzáférést nyújtó terminálok). De ez még mind nem a „Könyvtár” . A könyvtár egyben nyilvános hely, közintézmény is. Építészetileg az adott közösség és kultúra értékeit, prioritásait tükrözi. A könyvtár a közösséghez (város, egyetem, iskola, cég stb.) tartozók számára egy hely ahol összegyűlhetnek, találkozhatnak, tanulhatnak, kutathatnak, és ahol kényelmesen érezhetik magukat. A könyvtár a „szociális interakció” egy helyszíne; egy hely, ahol jó lenni. Minthogy

-  régi tervezői alapigazság szerint -  a forma követi a funkciót, és mivel a könyvtáros alapfunkciói nem változnak, és a használói magatartás sem változik, a könyvtár alapvető formái sem kell, hogy változzanak, és nem is fognak. Ami változni fog, az az eszközök és a megoldási részletek. Mindaz, ami elvezet minket a Könyvek Nélküli Könyvtárhoz, a Virtuális Digitális Könyvtárhoz.
Mit tegyünk, amikor „megjelenik 
az elefánt"?Ha tehát semmi alapvető nem változik a könyvtárban, miről, miért van mit írni? Az ok egy szóval: a 
háló. Több -  agyonhasznált -  szóval: az informá
ciós szupersztráda. Néhány éve az Internet a beavatottak titkos gyülekezőhelye volt, és igen kevés kutatás-keresés folyt ott. A gyors modemek, fürge CPU-k, a böngésző eszközök, a HTML, a grafikus felhasználói felület és a „kattints rá” szintűén könnyű WWW-használat egyszer s mindenkorra átalakította az Internetet. 1993 közepén 130 Web-hely volt, 1997 januárjában 646 000, a becslések szerint pedig naponta 1200 új hely létesül, s percenként legalább egy új használó kapcsolódik be a hálózatba. Ez a hihetetlen erő és növekedés az, ami valóban aggodalommal töltötte el a könyvtárosokat: a Weben információtömeg érhető el, és ha mindehhez a külső információhoz bárki, önmaga hozzá tud férni, mire kell a könyvtáros és a könyvtár? Adjuk fel, és menjünk nyugdíjba? Vagy tegyük magunkat nélkülözhetetlenné? Sokan azt tanácsolják, hogy meglévő -  egyre csökkenő -  anyagi forrásainkat a technológia adaptálására, Hi-Tech könyvtárak építésére, vagy a régiek új technológiai követelményeknek megfelelő átalakítására, berendezések vásárlására, online díjak kifizetésére stb. használjuk fel. A legpesszimistább megfigyelők szerint viszont mindezek csak mérföldkövek az épület nélküli Virtuális Digitális Könyvtár felé ve
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zető úton. Azt jó, ha megértjük, a könyvtárak nem tudnak a technológia elébe menni. A szakma jelenlegi fejleményeit a technológia vezérli, és nem tudjuk pontosan, hogy a technológia merre fejlődik. Az viszont biztos, hogy az Internet és különösen a WWW nem fogja helyettesíteni a könyvtárat, az tovább fog fejlődni, mint magas technikai színvonalú bejáró az információhoz.Egy anekdotaszerű, de igaz történet a WWW-n való információkeresésről (ahol egyetlen, a Web növekedéséről szóló adat megszerzése hozzávetőleg egy óra hosszat tartott -  s amit a cikk részletesen elmesél -  M.J.) jól illusztrálja azt a számos problémát, amit a Web információforrásként való használata felvet.
A szupersztráda és a WWW -  
mítosz és valóságNem véletlen, hogy a három W-t gyakran World Wide Web (világméretű háló) helyett World Wide Wait-nek (Világméretű Várakozásnak) nevezik. Foglalt jelzések, megszakadó telefonvonalak, a Web-oldalak letöltésének lassúsága, böngészés közbeni lefagyás -  mindennapos események, amelyeket a technikai hiányosságok: lassú analóg telefonvonalak, keskeny sávszélesség, kevés és lassú hőst, lassú routerek, rosszul tervezett honlapok stb. okoznak. Mindez elégtelen és megbízhatatlan információhozzáféréshez vezet. Ám a technikai problémákra van technikai megoldás: több optikai kábel, nagyobb sávszélesség, több és gyorsabb router, jobb szoftver kell... csak éppen ki fogja mindezt kifizetni? Ha mindezt megoldjuk is, a Web növekedése azt mutatja, hogy ismét túl fog telítődni. Azaz a Web használat nagyobb mértékben növekszik, mint az azt kezelni képes Web kapacitás. Az információs szupersztrádán több az elkerülő útvonal, mint ahány helyet valójában összeköt. Nem mindenki rendelkezik (vagy fog valaha is rendel

kezni) saját számítógéppel, vagy más, a Web-hoz- záférést lehetővé tevő digitális eszközzel; a nagyvárosokon kívül elég kevés helyen van valóban megbízható Internet-hozzáférés. (Kénytelen vagyok itt felhívni az olvasó figyelmét, a szerző amerikai, Iowa City-ből, és nem a mi régiónkról ír -  M.J.) Egyszóval: még korai lenne a könyvtárakat most mindjárt bezárni.
Pénz és pénz, avagy etesd a 
bestiátElég sok dolog van a világon, ami végső soron pénzkérdéssé válik. Hogyan finanszírozható az új technológia bevezetése? Hogyan és kinek a költségén lehet digitalizálni a jelenleg nyomtatott formában létező információkat? Ha a „hozzáférés” éppen olyan jó, vagy még jobb, mint a „birtoklás” , ki fogja birtokolni a digitális információt? Milyen következményei vannak a nem birtoklásnak, ki és hogyan fizet a hozzáférésért? Egyre több szó esik arról, hogy a szolgáltatók a havi díjról át akarnak térni az Internet helyekhez való kapcsolódások időt és távolságot is figyelembe vevő számlázására, sőt, már szó esett arról is, hogy minden egyes e-mail küldeményért „postai díjat” fizessen a felhasználó. Nem mindenki tudja, és nem mindenki fogja tudni megfizetni a különféle díjakat, főként, ha egyesek a Web-oldalaikhoz való kapcsolódást is megfizettetik. így megmarad az információ-gazdagok és információ-szegények közti különbség. Esetleg még növekszik is az utóbbiak alsó osztálya? Megteheti-e a társadalom, hogy nem vesz ezekről tudomást? Mit is mondtak arról, hogy a demokrácia nélkülözhetetlen eleme a jól informált közösség? A közkönyvtár egyre ígéretesebb dolognak tűnik... Kétségtelen, hogy egy Web-hely létrehozása és fenntartása nem olcsó, s a Web-helyeknek az1993-as 1,5% helyett már 50% feletti része kereskedelmi célzatú, és a becslések szerint ez az arány
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kétezerre a 80%-ot is eléri majd. Minden lelkesedés ellenére viszont már most vannak cégek, amelyek beszüntetik Weben keresztüli hirdetéseiket és az online kereskedést, mert az ráfizetéses. A korábban ingyenes Web-helyek használatában jelentős visszaesés volt tapasztalható, amikor azok díjazottá váltak. Ironikus, hogy éppen könyvkereskedők (pl. az Amazon és a Borders Books) vannak a kevés némi hasznot is felmutatni képes online kereskedők között. Ám lehet, hogy végül majd a kereskedelmi érdekek dominálnak a Weben, s ez valóban sok problémát vet fel a könyvtárak jövőjével kapcsolatban. Azonban úgy tűnik, hogy a teljes kom- mercializálódás nem fog bekövetkezni, mert nem hoz elég hasznot.Ha a könyvtárak a birtoklás helyett a hozzáférést választják, tegyük fel, hogy az XYZ, Inc. cég megtalálja annak útját, hogy a világ információforrásait hasznot hozó módon összegyűjtse, digitalizálja és eladja, jó lesz-e ez nekünk? Tényleg azt akarjuk-e, hogy az XYZ, Inc. birtokolja és ellenőrizze az információkhoz való hozzáférést? Talán nem. Talán jobban tesszük, ha egyelőre érintetlenül hagyjuk a saját gyűjteményeinket...Ha a magánszektor nem hozza létre az Interneten a Virtuális Digitális Könyvtárat, talán a kormányzati, vagy a non-profit szféra elvégzi ezt a munkát. Elég az általános pénzügyi helyzetet, s különösen a non-profit szervezetetekét figyelembe venni, hogy ezt a feltételezést további megvitatás nélkül elvethessük.Egy érdekes új csavar az Intranetek és Extranetek fejlődése. Az előbbiek az Internet olyan alrendszerei, amelyeket egy intézmény (testület, cég) saját belső információs rendszereként használ. Az Ext- ranet pedig az az „al-csomagja” az információknak, amihez az intézmény külső hozzáférést is enged a hálón keresztül. Ennyit az információforrások hatalmas mennyiségének az Interneten való korlátlan, és „szüretien” hozzáférhetőségéről. Ebben a profit-orientált világban a nem kereskedelmi

információkat nem fogják digitalizálni, amíg valaki hasznot nem tud szerezni belőle. A Web hatalmas ereje, mint forrás az információkereső számára soha nem fog realizálódni. Mindig lesz Web, de információforrásként nemigen lesz nagyobb értéke, mint ma van. Nem kell aggódni, a Könyv Nélküli Könyvtár, a tisztán Virtuális Digitális Könyvtár csak egy álom (vagy éppen egy ópiumszívó álma).
A Web tartalma - amikor a több 
valójában kevesebbÓriási, az Interneten több, mint ötven nagykönyvtár (köztük a Kongresszusi Könyvtár 35 milliós) állományát elérem... mármint a katalógusukat, csak éppen magukat a könyveket nem. Ami a 35 milliót illeti, a Kongresszusi Könyvtár egyáltalán nem kölcsönöz. Ennyit a Könyv Nélküli Könyvtárról.Nem érhetők el a könyvek? Nosza, digitalizáljuk őket! Kategorikusan kijelenthetjük: ez nem fog bekövetkezni. Rendkívül tanulságos a Gutenberg Projekt tevékenysége, amely évtizedek óta foglalkozik azzal, hogy a nyomtatott anyagokból online digitális könyvtárat hozzon létre, s ez idáig mindössze párszáz művet digitalizált. A jelenlegi sebességgel évente kb. 120 címet digitalizálnak, s csak az USA-ban évente 51 ezer új cím jelenik meg nyomtatásban. A projekt ráadásul csak az 1980 után nyomtatott és köztulajdonban lévő dokumentumokkal számol. Mi lesz a többivel?A Kongresszusi Könyvtárban folyik a romló régi anyag mikrofilmezése és digitalizálása, csak éppen a romlás gyorsabb, mint ahogy az állományvédelmi személyzet át tudja másolni az anyagot. Ha szelektíven digitalizálunk, ki válogat? És ki fizet? Lehet, hogy a könyvtáros még hasznos lesz egy darabig.Ami az elektronikus publikálást illeti, a könyvtárakat megkerülő, közvetlen kópia-rendelést csak egy szűk réteg engedheti meg magának, és a 165 ezer
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körüli periodikumból mindössze néhány ezer jelenik meg elektronikus formában is. A könyvek elektronikus publikációját a magas költségeken kívül a szerzői (és kapcsolódó) jogi problémák teljes megoldatlansága (és jelenlegi megoldhatatlansága) is gátolja. Mi nincs a Weben? Majdnem mindaz, ami nyomtatásban van, nincs a Weben. A könyvtárak egy darabig még jobban teszik, ha tovább vásárolják a könyveket.
Szénakazalban a tűtEgy vidám fickó az Internetet digitális szemétdombnak nevezte. Tény, hogy bárki, aki némi kis intelligenciával, megfelelő szoftverrel és géppel, meg sok idővel rendelkezik, bármit rátehet a Webre, s ezt sokan gyakorolják is. Az alkalmi használót elbűvöli, hogy a Web spontán, ellenőrizetlen és szervezetlen. Ami a kutatót elképeszti és elkeseríti, az az, hogy a Web spontán, ellenőrizetlen és szervezetlen. A problémák kiküszöbölésére az olyan szolgáltatók, mint az Alta Vista, Lycos, Excite és mások adatbázisokat és kereső eszközöket szerveztek az információkeresés megkönnyítésére, s ezek (legalábbis jelenleg) ingyen használhatók. Emberi indexelés nélkül is tudnak teljes szöveges keresést végezni és kivonatokat gyűjteni egy adatbázisba, Boole-logikai eszközöket kínálnak a kereséshez. Mindez jól hangzik, csak egyik sem működik igazán jól. A Z39.50 és hasonló szabványok kidolgozása csak csepp a tengerben. A kontrollált szótárak elkészítése és használata, vagy a fordítóprogramok az indexelők és kivonatkészítők hadát kívánná meg, akik mind visszamenőleg, mind folyamatosan elvégzik a szükséges munkálatokat. De ki fizetné mindezt?A Web oldalak hipertext-összeköttetéseket használnak az egyik helyről a másikra való mozgás megkönnyítésére. Ehhez szükség van az URL-címre, ami -  különböző okokból -  állandóan

változik, s ha az adott hely ezt nem követi, nincs URL, nincs kapcsolat. A kereső mindig csak egy Web oldalt lát, és csak oda mehet tovább, amit egy Web hely URL-ja mutat. Mindez rövidlátó és felszínes kereséshez vezet.
A virtuális mennyországTegyük fel, hogy minden technikai, anyagi, tartalmi és hozzáférési gond megoldódik. Az online kapcsolat gyors és megbízható, minden, amit valaha publikáltak, rajta van és megfizethető áron hozzáférhető, a mesterséges intelligencia és a szakértő rendszerek segítségével az információk tökéletesen indexeltek, így megbízhatóan hozzáférhetők a PC-ken, laptopokon, PDA-kon keresztül. A könyvtár már a múlt. De ne siessünk ennyire! Az emberek ugyanis nem szeretik a kényelmetlenséget. A PC nem hordozható -  képzeljük el, hogy íróasztalnál ülve, a PC-n olvassuk ki a Háború és békét... A laptop hordozható, cserébe kevesebb információ „fér bele” egyszerre. Az elektronikus eszköz drága, törékeny, elromolhat, ellopják, elektromos energiát igényel, gyorsan elavul. Az emberek szeretik a könyveket, szeretnek egy jó kis fotelben összegömbölyödve, vagy az ágyban elnyúlva olvasni. Szeretnek bemenni a könyvtárba, körülnézni, böngészni, kikölcsönözni és kincsként hazavinni a kiválasztott olvasnivalót. Nem valószínű, hogy a könyvtár a közeljövőben eltűnne.Az információs szupersztráda, úgy látszik, fizető autópályává válik. A szupersztrádán az üzleti forgalom bonyolódik, az Internet nem fenyegeti a könyvtárakat.
A jövő könyvtáraMindazok ellenére amit az Internetről és a Webről elmondtunk, van a jövőben Virtuális Digitális
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Könyvtár. A könyvtár sokat hasznosít az automatizálásból és az információszerzés eszközeiből, és nem sokban fog különbözni a jelenlegitől. Lesznek benne polcok, könyvekkel, folyóiratokkal és a multimédiás információ különféle hordozóival. Minél több a valóban elérhető online információ, annál célratörőbb, az adott szükségletekre koncentráló lehet a helyi gyűjtemény. A könyvtárak teret biztosítanak majd az olvasáshoz, tanuláshoz, az összejövetelekhez. A közkönyvtárakban továbbra is lesz helye a gyermekeknek és a gyermekfoglalkozásoknak, az egyetemi könyvtárakban az előadásoknak, valamint a hagyományos bibliográfiai és a modern technológiát használó tájékozódás oktatásának. A szakkönyvtárak nagyjából azt fogják tenni, amit most: szűkén fókuszált szakgyűjteményükkel és Intranet-hozzáférésükkel. A tájékoztató könyvtárosok rendelkezésére állnak majd a megbízható öreg nyomtatott, és a csodálatos új eszközök az információkereséshez. Lesznek terek a digitális hordozók (CD, DVD és a még fel sem talált formátumok) használatához, terminálok az Internet és más online források eléréséhez. A használó otthonról is elérheti a Virtuális Digitális Könyvtárt. A katalógus mellett hozzáférhető lesz online mindaz az állományból, ami már digitalizálva van.A jövő nem mutat sok új könyvtárépületet. A meglévő épületek „új tartalommal” való megtöltése, bekábelezés, új berendezések, a belső falak áthelyezése várható inkább. Ha mégis új könyvtár épül, vagy teljes átalakításra kerül a régi, fő szempont lesz (legyen) a minél nagyobb flexibilitás, ami moduláris tervezéssel érhető el. (így szükség esetén pl. 5 egységnyi polc helyére 3 számítógépes munkahely és 2 egységnyi szabad tér kerülhet.) Mivel csak a jelenlegi technológiát (és annak hely, berendezés igényeit) ismerjük, és nem tudhatjuk, mit hoz a további fejlődés, a flexibilitás a könyvtárépület, a könyvtártervezés egyik legfőbb irányelve kell, hogy legyen. A könyvtár új funkcióknak kell, hogy helyet adjon, legyen hely a digitális információk

hozzáférését biztosító folyton változó eszközök elhelyezésére, használatára.Meglehet, hogy a felsőoktatásban nagyobb szerepet kap a távoktatás. Talán ironikusnak tűnik, de a könyvtárban el kell helyezni a virtuális könyvtárat is; itt készítik és gondozzák a Web-oldalakat, amelyek a távoli hallgatók számára teszik lehetővé a helyi adatbázisok használatát, és hely kell a tőlük érkező információigények, másolatkérések kezelésére, kielégítésére is.Ami a felszereltséget illeti, a CD-ROM alig néhány éve jelent meg. A könyvtárak megvásárolták ezeket és a hozzájuk szükséges berendezéseket, helyet takarítottak meg, előfizetéseket töröltek, lefaragtak a személyzetből, a költségvetésből. Nagyszerű. És most itt az új probléma, a nagyon közeli jövőben dönteni kell , hogy mi legyen a legújabb digitális formátummal, a DVD-vel, amelynek tárolókapacitása a CD-ROM-énak többszöröse, a láthatáron pedig már ott a kristály-memória, és azután mi következik? A kisebb személyzettel, kisebb költségvetéssel működő könyvtárak képesek-e tízévenként (vagy még gyakrabban) lecserélni vagy megújítani teljes digitális állományukat és a használatukhoz szükséges berendezéseket? Őrizhető-e az eddigi hordozó, amíg fizikailag fennmarad, és a gyártók meddig hajlandók támogatni a túlhaladott formátumokat? Meddig javíthatók a régi leolvasók, meddig lesz azokhoz pótalkatrész? Emlékezzünk a 78-as fordulatszámú hanglemezre, a lyukkártyára és a lyukszalagra, a 8 mm-es házi mozifilmre, a Betamax szalagokra, az 5 1/2-es floppy-lemezekre és így tovább. A könyvtáraknak számolniuk kell azzal, hogy a változások elkerülhetetlenek.Mit tegyenek a könyvtárosok? Semmi mást, mint amit amúgy is teszünk. Fenn kell tartanunk hagyományos tudásunkat és jártasságunkat, és folytatnunk kell alapfunkcióink ellátását: a legjobb eszközöket és módszereket használjuk és nyújtsuk olvasóinknak az információkhoz való hozzáférés érdekében; és ismertessük meg a felhasználókkal e
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 3-4. 481



technikákat. A jövő könyvtárára való felkészüléshez pedig tartsunk lépést a technikák fejlődésével. Biztos, hogy valamiképp többet kell tennünk, ám az is biztos, hogy beleestünk az Internet és a digitális jövő körüli túlzott hírverés csapdájába. Pedig a könyvtárat nem a technológia fenyegeti, hanem az elégtelen támogatás és a rosszul irányított anyagi ellátás.Végül vissza kell térnünk ehhez az ízetlen témához, a pénzhez. Az egész csodálatos és hasznos vadonatúj technika-technológia pénzbe kerül. Az új könyvtár építése, a régi felújítása drága. Az Internet-kapcsolatért, az online publikációk és adatbázisok használatáért fizetni kell, a könyvtárosok pedig nem állnak elég erősen ellen annak a tévhitnek,

hogy az új technológiához szükséges pénzt következmények nélkül el lehet rabolni a könyvbeszerzésre, folyóirat-előfizetésre, könyvtár-fenntartásra, a személyzet fizetésére fordítandó összegekből. Ellen kell állniuk azon közhiedelemnek is, hogy az új technológia a könyvtár végét jelenti. Be kell mutatniuk, hogy az információs szupersztráda nem teszi szükségtelenné a könyvtárat, viszont ha a könyvtár nem kapja meg a technológiai bestia etetéséhez szükséges anyagiakat, az valóban a könyvtár halálát okozhatja. A folyamat, ami a könyvtár végét hozhatja el, nem az elefánt mindent letaposó tom- bolásához lesz hasonló, hanem inkább egy egér odabent való rágcsálásához.

AZ ERO M M  (European Register of Microform Masters), az európai állományvédelmi 
mikrofilmek adatbázisa, már 400 000 tételt tartalmazott, 9 ország 40 intézményéből. 1997 végén 

átvette a Research Libraries Group adatbázisának 1,9 millió tételét is. Európai anyaga CD-n is 
kapható. -  Az adatbázis segítségével a könyvtárak megtakaríthatják ugyanazon dokumentum 

ismételt mikrofilmezését, s megrendelhetik a kész mikrofilmet az illetékes könyvtártól.
(Preservation and A ccess Int. Newsletter, 1998. jú n .J

R EK LÁ M  A K Ö N Y V T Á R B A N . - Berlinben, majd más német városokban is úgy próbálják 
növelni szerény bevételeiket a közművelődési könyvtárak, hogy a könyvtáros minden 

könyvkölcsönzőnek egy reklámlevelezőlapot nyom a markába, nagy cégek hirdetéseivel. Minden 
levelezőlapért 7 pfenniget kap a könyvtár a hirdetőktől, és sok kicsi sokra megy. -  Némelyik 

könyvtárban pedig ilyen plakátokkal találkoznak az olvasók: "Ennek az olvasóteremnek a
költségeit az X .  Y. cég fedezi. ”

(DBI-Pressespiegel, 1998. május)
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