
fogyasztóvá minősül át. A könyvtár működését a piaci igények határozzák meg. A piacképtelen, nem jövedelmező szolgáltatások leépíthetőek. A közkönyvtárat egy magát populistának valló amerikai cikkíró távoli analógiával a MacDonald’s étteremhez hasonlítja.A könyvtári tudományos beszédmódban egyre nagyobb teret hódít a „customer service” (vevőszolgálat) kifejezés. Márpedig a „customer” fizet a szolgáltatásért. Ezzel el is veszítjük az ingyenes könyvtárhasználat mitológiáját és kialakulásának történelmi hagyományát. Az érvelések szerint a könyvtárnak, ha talpon akar maradni, át kell vennie versenytársainak módszereit és nyelvezetét. Kevesen vannak, akik összeegyeztethetetlennek

tartják a kereskedelem nyelvét a könyvtár alaptermészetével.Másik fő szakirodalmi beszédtéma az információ- technológia növekvő szerepe az információ tárolásában és visszakeresésében. Az elektronikus könyv előnyeinek ecsetelésénél röpködnek olyan kifejezések (pl. informativitás, flexibilitás stb.), melyek szigorú definíciók híján üres frázisok maradnak. Sokan új metanarratívát látnak az információtechnológiában. Nagyon kevesen kérdőjelezik meg az információtechnológia mindent átható jelentőségét.
(Nagypál László)

Lásd még 297

Á lta lá n o s k érd é se k

98/209
ERSOVA, T.V. -  HOHLOV, U.E.: Informacionoe 
obsestvo i buduáee biblioteki =  Naucn.Teh.Bibl. 
1998.1 .no. 38-40.p.

Az információs társadalom és a könyvtár jövője

Információs társadalom; Jövő könyvtára

Az ún. információs társadalom bekövetkeztének időszakát éljük. A technológiai fejlődésnek köszönhetően megvalósulóban van az IFLA korábban indított egyetemes hozzáférési programja.Az információs társadalom globális jelenség. Emiatt féltik tőle sokan a nemzeti kultúrát és a nemzeti nyelveket. A globalitás egyfelől valóban

egymásba olvasztja az ismereteket és a kultúrákat, másfelől azonban több szabadságot, jogot és lehetőséget kínál minden embernek.Ma már nincs műszaki-technológiai akadálya annak, hogy a globális információs infrastruktúra létrejöjjön. A lényegi előfeltételei: a nemzeti információs infrastruktúrák kialakulása közös elvek és szabályok betartásával.Az információellátásnak a csak papír alapú dokumentumokra alapozott koncepciója elavult. Helyébe az információs szupersztráda lépett, amely mindenki számára bármikor és bárhol biztosítani tudja az informáltságot. Ennek jelentősége nem marad el a könyvnyomtatás feltalálásától.Az információs szupersztráda megléte nem fenyegeti a könyvtáraknak, e hagyományos információs központoknak a létét. E funkciójuk megőrzéséhez viszont a legkorszerűbb technikák és technológiák bevezetésére van szükségük. Ez -  sajnos -  még a
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„jövő zenéje” . Napjainkban a könyvtárak többsége egyelőre hagyományos módon és a papíralapú dokumentumokra korlátozódva dolgozik. így konkrét információk szolgáltatása helyett csak azt tudják megmondani, hogy melyik az a dokumentum, amelyik tartalmazhatja a használó igényelte információt. Ez mindenképpen kevés.Hogy milyen lesz a jövő könyvtára? Ilyen: szabad hozzáférést fog biztosítani az információkhoz, mégpedig a globális és a nemzeti információs rendszer tagjaként tetszőleges forrásból, időbeli, térbeli és egyéb lehatárolások nélkül. Tüzetesen ismerni fogja saját állományának tartalmát, s azt korlátozások nélkül fogja rendelkezésre bocsátani helyi és távoli használóinak. Az „örökkévalóság” igényével őrzi meg a becses dokumentumokat eredeti formájukban és digitalizálva, ami által hozzáférésük korlátái is megszűnnek.Az Orosz Föderációban az Orosz Állami Könyvtár (a volt Lenin Könyvtár) kapott megbízatást arra, hogy az Unesco-val vállvetve kimunkálja a fenti trendek érvényesülési és megvalósulási projektjét.
(Futala Tibor)

38/210
SKRZYPKOWSKA, Joanna: Program bibliotek regio- 
nalnych Instytutu Spoleczenstwa Otwartego. 
(OSI:RLP) =  Bibliotekarz. 1 9 9 8 .1.no. 20-22.p.

A Nyílt Társadalom Intézetének (Open Societies In- 
stitute) nemzetközi könyvtári programja

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Tájé
koztatási politika

Az emberbarát [sic!] Soros György 1993-ban hozta létre a Nyűt Társadalom Intézetét (Open Society Institut) Budapesten. Ez az intézmény Kelet- Közép-Európában és a volt Szovjetunió területén számos projektet kezdeményezett a térség társadalmi, jogi és nevelési újjászületése érdekében. Közülük való az 1995-ben 98 ezer US dolláros támogatási ígérvényt nyert, 1996-ban előkészített és jórészt elindított Regionális Könyvtári Program is, amely Albániát, Bulgáriát, Csehországot, Észtországot, Fehéroroszországot, Horvátországot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Moldáviát, Oroszországot, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajnát hivatott megsegíteni közkönyvtáraik modernizálását illetően. E segítség összetevői: képzési-átképzési, működési, tanulmányúti, nemzetközi konferenciákon való részvételi támogatás. A program kidolgozásának „fő vállalkozói” az angliai Essex grófság könyvtárosai lettek.A program kezdete öt szakaszból állt (országos koordinátor, a koordinációban részt vevő munkatársak kiválasztása, a nemzetközi tanácsadó együttes létrehozása, az összes résztvevő számára közös konferencia Danbury-ben (Essex), konferenciák tartása az egyes országokban a Phare programok és az OSLRLP program „együtthatásának” felderítése érdekében).A beszámoló a továbbiakban a nemzetközi tanácsadó együttes három találkozójával foglalkozik. Az első találkozó Kolozsvárott volt (1996. szeptember 10-11-én), és a Program egészének áttekintését célozta. A második találkozásra Szentendrén került sor (1997. február 1-3-án), ahol az új könyvtári szolgáltatásformákat vitatták meg. A harmadik találkozó a már említett Danbury-ben zajlott le (1997. május 30,-június 1. között). Itt a romániai, magyarországi, csehországi, oroszországi és albániai nyilvános könyvtárügyet értékelték, és eldöntötték a nemzetközi együttműködés projekt-kérdéseit. Az utolsó aktus az EB-nek szóló határozat elfogadása volt, amelynek lényege: az egyes országok
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illetékes minisztériumai annak megfelelően kezeljék, támogassák a nyilvános könyvtárakat, hogy az információs társadalomban meghatározóan fontos szerepet fognak játszani.Az itt referált beszámoló szerzője mint a nemzetközi tanácsadó együttes tagja a három találkozó hasznát az alábbiakban látja:1. Meggyőződött róla, hogy a posztkommunista országokban a nyilvános könyvtárak nagyjából-egé- széből ugyanazokat a fejleményeket viselték el, amelyek között voltak kedvezőek (pl. a cenzúra megszűnése) és kedvezőtlenek (pl. az állami finanszírozás helyett helyi finanszírozás).2. Feltárult előtte a nyilvános könyvtárak különösen jelentős és sokféle szerepe a nyilvános társadalomban.3. Megértette, hogy az iménti nyilvános könyvtári szerepkörnek csak akkor lehet megfelelni, ha a hagyományos szolgáltatások mellé egy sor új szolgáltatás fejlődik ki (pl. kereskedelmi tájékoztatás, közéleti információk, EU dokumentumok szolgáltatása, audiovizuális szolgáltatások).4. A könyvtárigazgatás módja is reformokra szorul. E tekintetben kiemelkedően fontos a képzés és a továbbképzés.5. A tennivalók elvégzéséhez új finanszírozási forrásokat kell felfedezni a nem kormányzati szervek mezőnyében és az EU kiírta projektekben való részesedéssel.
(Futala Tibor)

98/211
CARBO, Tóni [ed.]: Info-ethics: First international 
congress on ethical, legal and societal aspects of 
digital intormation. A. Accessing digital information 
=  lnt.lnf.Libr.Rev. 29,vol. 1997. 2,no. 111-260.p.

Infoetika: a digitális információ etikai, törvényi és 
társadalmi szempontjainak I. nemzetközi konferen
ciája (Monaco, 1997. márc. 10-12.) A digitális

540

információk hozzáférhetősége. -  Tematikus szám, 
13 közlemény

Dokumentum -gépi információhordozón; Hozzáfér
hetőség; Szakmai etika -rokon területen; Számító
gép-hálózat; Tájékoztatási politika

Az előadások címe: Az Internet mint globális információs rendszer fejlődése. -  A kibertér iránti bizalom kialakítása. -  A magánszektor vezető szerepe a globális tájékoztatási politika reformjában. -  A regionális elektronikus információ-piactér mint a globalizáció elleni védekezés modellje, fejlett és fejlődő országok számára egyaránt. -  Szabad hozzáférés az információs szupersztrádákhoz: esélyek és veszélyek a fejlődő országok számára. -  Széttagoltság az információs társadalomban: az információs szupersztrádákhoz való hozzáférés gátjai a fejlődő országokban. -  A szerzői jog a digitális világban. -  A digitális információkhoz való hozzájutás szervezése: néhány alapvető terminológiai kérdés. -  A szellemi tulajdonjog: a szoftverpiac és a jogvédelem Magyarországon. -  A digitális információ etikai szempontjainak kifejlődése. -  Sokszínűség és digitális kultúra. -  Az Internet a kulturális fejlődés szolgálatában. -  Az „infoszféra” etnikai-kulturális, nyelvi és etikai problémái.
98/212
ARSKY, J.M. -  CHERNY, A.I.: The ethno-cultural, 
linguistic and ethical problems of the „inforsphere” 
=  lnt.lnf.Libr.Rev. 29.vol. .1997. 2.no. 251-260.p.

Az „infoszféra” etnikai-kulturális, nyelvi és etikai 
problémái

Együttműködés -nemzetközi; Szakmai etika -rokon 
területen; Számítógép-hálózat; Tájékoztatási politika

A világ különböző népei közötti információcsere érdekében nem elég egy kizárólag technológiai
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alapú világhálózatot kiépíteni; erőfeszítéseket kell tenni a különböző kultúrákkal és nyelvekkel kapcsolatos érzékenyebb kérdések megoldására is. Ez a közeledés nem jöhet létre mindaddig, amíg helyt adunk bizonyos nyelvek és kultúrák meghatározó szerepének az információs szférában. A kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzéséhez hosszútávú nemzetközi együttműködési programra van szükség. E programban a következő feladatoknak kellene szerepelniük: az írott nyelvvel nem rendelkező népek kulturális örökségének megőrzése; a gépi fordítási rendszerek továbbfejlesztése; a legnagyobb (legtöbb ember által beszélt) nyelvek kutatásának kibővítése; általános etikai normatívák kidolgozása és bevezetése a tudományos folyóiratokban megjelenő közlemények megírására, lektorálására és hivatkozására vonatkozóan; konvenciók kialakítása a különböző nyelvek tudományos terminológiájára; együttműködés a nemzeti irodalomnak a nemzetközi adatbázisokba való beépítése területén; az infoszférának az „információszennyezéstől” való védelme. A fenti kutatást az UNESCO és a Tudományos Egyesületek Nemzetközi Tanácsának az égisze alatt kellene megvalósítani.
(Autoref. alapján)

Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat; Kompatibili
tás; Számítógép-hálózat; Távközlés

A cikk bemutatja, hogy egyrészt milyen nyilvánvaló előnyei vannak az Internet használatának a fejlődő országok számára, másrészt viszont milyen alacsony szinten áll ezen országok távközlési infrastruktúrája. Nemcsak a külső kapcsolatok elégtelensége akadályozza a hálózatok használatát az egyetemeken, de még a helyi hálózatok sem működnek megfelelően. Az egyes számítógépek vagy a hardver vagy a szoftverek és adatszerkezetek inkompatibilitása miatt nem tudnak egymással kommunikálni. Ezen problémák fő oka a megnyirbált vagy teljesen hiányzó költségvetési keretekben és a gyermekcipőben járó távközlési és hálózati politikában rejlik.
(Autoref.)

98/214
TINGRE, Ivi: Raamatukogud noukogude ideológia 
voimuses =  Raamatukogu. 1 9 9 8 .1.no. 19.p.

Rés. angol nyelven

Az észt könyvtárak helyzete a szovjet hatalom 
idején

Lásd még 227 Állampolgári nevelés; Cenzúra; Könyvtárügy történe
te; Közművelődési könyvtár
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98/213
ADEOTI-ADEKEYE, W.B.: Electronic networking in 
Nigéria: prospects and challenges =  Aslib Proc. 
49.vol. 1997. 9.no. 250-252.p.

Az elektronikus hálózatok működése Nigériában: 
nehézségek és lehetőségek

A szerző ismerteti, hogy a szovjet hatalom hogyan torzította el az észt közkönyvtári törvény alapelvét, amely szerint a könyvtárak fő feladata „az irodalom használatának biztosítása az állampolgárok számára” . A szovjet könyvtárügy ezzel szemben az ideológiai nevelést tette az első helyre. Ez azzal kezdődött, hogy megsemmisítették a kommunista hatalom előtt íródott műveket. Ezek közül némelyeket zárt gyűjteményekbe helyeztek, másokat ténylegesen megsemmisítettek. A cenzúra rendsze-
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résén közzétette a könyvtárak számára a tiltott könyvek jegyzékét. Minden szovjet politikai művet kötelező volt beszerezni, jóllehet ezeket alig használták az olvasók. Külön katalógust kellett építeni az olvasók, illetve a könyvtárosok számára. A könyvtár összes tevékenységét az ideológiai célok szolgálatába kellett állítani. Ám a magasröptű ideológiai elnevezések mögött igen gyakran olyan tevékenységet végeztek, amely hasznára vált az észt könyvtárügynek.
(Autoref.)

98/215
RAO, Siriginidi Subba: Publishing of electronic data- 
bases =  Libr.Rev. 47.vol. 1 9 9 8 .1,no. 31-37.p.

Indiai helyzetkép az elektronikus adatbázisokról

Adatbázis; CD-ROM; Elektronikus publikáció; Számí
tógép-hálózat

A cikk röviden ismerteti az információtechnológiának az információszervezésre gyakorolt hatását. A CD-ROM-on illetve az Interneten publikált elektronikus adatbázisokat a következő szempontok szerint tárgyalja: a CD-ROM előnyei, költségek, szükséges infrastruktúra, a CD-ROM kiadás lépései, indiai helyzetkép. Felsorolja a két technológia közötti különbségeket. Arra a következtetésre jut, hogy India mindkét hordozót felhasználhatja, mégpedig nemcsak az adatbázisok saját használatára, hanem nemzetközi csere céljaira is.
(Autoref.)

98/216
LEOMBRONI, Claudio: SBN: un bilancio per il futuro 
=  Boll.AIB. 37.vol. 1997. 4.no. 447-466.p. Bibliogr. 
58 tétel.

Rés. angol nyelven.

Az olasz országos könyvtári szolgálat (SBN) mér
lege a jövő számára

Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári rendszer -országos

Lassan húsz éve (1979) határozta el az olasz országos könyvtári konferencia Rómában -  a könyvtáregyesület sürgetésére -  az SBN (Servizio bibliote- cario nazionale -  „Országos könyvtári szolgálat”) létrehozását. Ennek fő oka a helyi (és regionális) és a központi kormányzati-igazgatási szervek közti koordináció hiánya volt (ami arra az 1972-es elnöki dekrétumra vezethető vissza, amely -  többek között a könyvtárak tekintetében -  decentralizálta az irányítási kompetenciát).Az eltelt idő elegendőn hosszú ahhoz, hogy reális áttekintés, kritikus mérleg készülhessen róla. Igazság szerint a kezdeti évek lelkesedését és reményeit követően az SBN a negatív megítélések tárgya lett, és hordozta mindazokat a hiányokat, negatívumokat, s érték mindazok a kritikák, amik Olaszország egész könyvtári rendszerét illették. A korabeli tervezet elsődleges célja a kooperáció, a széles körű és valódi könyvtári együttműködés megteremtése, elősegítése volt, s az együttműködést -  szükségszerűen -  rendszerben képzelte el. Az SBN tervezet alapelvei szerint a könyvtár mindenek előtt szolgáltató egység, melynek célja az állampolgárok számára a dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítani. Ennek megfelelő teljesítése érdekében más könyvtárak állományát is fel kell használni (könyvtárközi együttműködés); ehhez azonban a különféle igazgatási szintek (állam, régió, helyi hivatal) kompetenciájába tartozó könyvtári problémák egységes értelmezése és kezelése is szükséges (intézményi együttműködés).Ez az országos együttműködés, a szolgáltatások és a források megosztása hatékony módon csak az automatizálás nyújtotta lehetőségek kihasználásával, a manuális tevékenységek többszöri elvégzésének visszaszorításával működhet. Mindehhez az
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SBN-nek két elemre: a dokumentum-hozzáférésre (könyvtárközi kölcsönzés, közös katalogizálás) és a könyvtár-üzemeltetésre (szerzeményezés, kölcsönzés stb.) kell koncentrálnia.A kooperáció eszköze az automatizálás, melynek céljait az erre létrehozott bizottság így határozta meg: jöjjön létre egy logikailag egységes, de fizikailag megosztott katalógus, amelyhez -  többek között -  szükséges: -  szabványosított közös adat- struktúra, amely a könyvtáranként különböző hardverplatformoktól független adatcserét tesz lehetővé, -  a feldolgozó (központi) számítógépek decentralizálása a helyi adatbázisok összeköttetésével, -  egy központi „Index” létrehozása a helyi adatbázisok közti adatforgalom szervezésére (s egyben adatbázis is), -  az országos nyilvános adat- forgalmi hálózat felhasználása, -  decentralizált rendszer-szervezet az egyes könyvtárak autonómiájának megőrzése és a speciális alkalmazások fejlesztése érdekében, -  olyan központilag ellenőrzött szoftverfejlesztés (több platformra), amely elkerülhetővé teszi az utólagos rendszer-integrálási költségeket.Ami a technikai megoldásokat illeti, 1981-82-ben az SBN első központi gépe a firenzei Európai Egyetemi Intézet SEMS M U R A  125-öse.volt, saját adatbázis-kezelővel. Később részben a Sperry és a Ho- neywell mainframe-gépek adatbázis-kezelőivel, illetve a többek között a norvég BIBSYS-nél is jól bevált ADABAS-on folytak a fejlesztések. 1985-ben egy olasz (Italsiel) és egy kanadai (GEAC) vállalat dolgozott ki tervet a továbbfejlesztésre, melyek közös vonásai: -  a helyi adatbázisok közti dialógus az „index”-en keresztül történjék, -  növekedjék az „Index” adattartalma, -  a hálózati felépítés csillag-típusú legyen.A legutóbbi években megindult munkálatok az SBN-automatizáció revízióját, a nemzetközi szabványokhoz való jobb alkalmazkodást szolgálják, és céljuk közt szerepel a kliens/szerver architektúra megvalósítása. Ami a jövőt illeti, az SBN -  bizo

nyos szempontból -  vissza kellene, hogy térjen kiindulópontjához, ami 1979-ben fő célként az állampolgár szolgálatát (a polgár életen át tartó művelődésének segítését) tűzte ki. Az állampolgárét, nem a felhasználóét, a polgárét, akinek joga van az információhoz és a tudáshoz hozzáférni, s aki nem tesz különbséget könyvtár és könyvtár között nagyságuk, vagy fenntartóik kiléte alapján. Ebben a felfogásban az SBN talán nem is nevezhető többé országos „könyvtári” hálózatnak. A könyvtáraknak meg kellene barátkozni azzal az eszmével, hogy ez egy „hálózat a tudáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés érdekében”, ami magába foglalja a könyvtári szolgáltatást is, de a megismerési folyamat más szereplőit is involválja: különféle tájékoztatási szolgáltatásokat, kiadókat, iskolákat, egyetemeket és oktató szervezeteket. Az SBN nem lehet többé azonos a könyvtár-automatizálással: a polgár joga a hozzáférés, függetlenül a könyvtár (vagy fenntartója) által választott számítógép-típustól és szoftver-fajtától.
(Mohor Jenő)

BB/TT®
MAZZOLA MEROLA, Giovanna: Lo stúdió suli’ 
evoluzione dél Servizio bibliotecario nazionale =  
Boll.AIB. 37.vol. 1997. 4.no. 441-446,p.

Rés. angol nyelven

Az olasz országos könyvtári szolgálat (SBN) fe jlő 
déséről készült tanulmány

Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári rendszer -országos

Az SBN (Servizio bibliotecario nazionale -  „Országos könyvtári szolgálat” ), az olasz országos könyvtári hálózat eddigi fejlődése három szakaszra osztható:1. a célok meghatározása és az együttműködési modell, a módszertani apparátus, a felépítési válto
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zatok, a vezetési eljárások, a szervezeti aspektusok vezérfonalainak kidolgozása. A két központi nemzeti könyvtár (mint magok), és a központi adatbázis („Index") implementálása, az intézményi és politikai viszonyrendszerek megszilárdítása és formalizálása is ebben a fázisban történt.2. az infrastrukturális elemek, azaz a szervezeti keretek (a partnerek közti megállapodások), a technológia (az információtechnológiai erőforrások beszerzése), a módszertan (mely az együttműködés fejlődésével párhuzamosan finomult) konszolidációja, s mindeközben a hálózat terjeszkedése az erőteljes központi rendszerre támaszkodva.3. az országos rendszer folyamatos növekedése és olyan célú vezetése, hogy a használat, a technológia, az együttműködési stratégia és a szolgáltatások expanziója szempontjából egyaránt nyitott hálózattá váljon.1997-ben egy magáncég vizsgálta az SBN fejlődését. A jelentés a jelenlegi helyzet elemzésére, a jelenlegi megoldások hatékonyságára, a problémák és kívánalmak meghatározására terjed ki, és kerettervet javasol az ezek megoldása érdekében elvégzendő technológiai és szervezeti továbbfejlesztésre.
(Autoref alapján)

Lásd még 222, 236
Központi

s z o lg á lta tá s o k

98/218
SCHOCH, Regine -  SOMMERSTANGE, Marcus -  
ZIMMERMANN, Rüdiger: Dér Retro-Verbundkatalog 
(Retro-VK) des Deutschen Bibliotheksinstituts als 
Konversionsinstrument -  eine quantative und quali- 
tative Untersuchung =  ProLibris. 1997. 4.no. 
225-228.p.

A Német Könyvtári Intézet retrospektív központi 
gépi katalógusa mint a konverzió eszköze -  fel
mérés

CD-ROM; Konverzió; Központi katalógus -online; 
Szakkönyvtár -politikai; Szolgáltatások átvétele

A Friedrich Ebért Alapítvány (FES) könyvtárában folytatott vizsgálat során annak jártak utána, mennyire használható a Német Könyvtári Intézet (DBI) retrospektív hálózati katalógus-adatbázisa (R-VK) a régebbi, részben feldolgozatlan gyűjtemények számítógépes katalogizálására.A könyvtár 1993 májusa óta működteti az ALLEGRO nevű integrált rendszert; először csak a katalogizálási, majd a gyarapítási modult is birtokba vették. Az új technológia jelentős változást hozott a gyarapítás és feldolgozás hagyományos munka- megosztásában. (A periodikák feldolgozása online történik.)A régi állományrészeket az új technológia jóidéig érintetlenül hagyta, de az alapítvány vezetése eldöntötte a katalógusok visszamenőleges konverzióját: a katalóguskartonok „átírását” a holland DMP cégre bízták.1994/95-ben konvertálták a könyvtár teljes szolgálati katalógusát. Jelentős lemaradás mutatkozott azonban a monográfiák feldolgozásában: beleltározták ugyan őket, de sem formailag, sem tartalmilag nem tárták fel. Ez annak a politikának volt az eredménye, amelyet a FES tudatosan vállalt 1969-ben, amikor beolvasztotta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöksége könyvtárának anyagát a FES kutatóintézetének állományába, amelyet prézens könyvtárként bocsátott az érdeklődők rendelkezésére. Emellett a FES vezetése azt is célul tűzte ki -  bár ezt írásban sohasem rögzítették - ,  hogy a szerény könyvgyűjteményt Nyugat- Európa legnagyobb társadalomtörténeti és munkásmozgalmi szakkönyvtárává fejlesztik.
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Ezt a tervet a 70-es években megfelelő személyi és pénzügyi feltételek támogatták: számos teljes hagyaték átvétele, nagyvonalú mikrofilmezési program, több szakszervezeti könyvtár beolvasztása, gondosan tervezett állományépítés és agresszív antikvár-gyarapítás révén a könyvtár több mint fél millió kötetes szakkönyvtárrá fejlődött, amely jelentős szerepet vállal az országos szakirodalmi ellátásban.A fejlesztéskor tudatában voltak már annak, hogy az éves új beszerzések száma jelentősen meghaladja a feldolgozói kapacitást, elsősorban a monográfiák esetében. Ez a tendencia csak 1994-ben fordult meg, amikor már szabad kapacitás is jutott a régebbi (ca. 55 ezer kötetes) anyagra. A monográfia-csoport nem folytat online feldolgozást, hanem csak a lokális rendszerben dolgozik. Az új tételeket -  miután Észak-Rajna-Veszfália Főiskolai Központjának (HBZ) jelentik -  Kölnben konvertálják.1994- ben a HBZ CD-ROM-jaival folytak adatátvételi kísérletek, valamint a Deutsche Bibliothek különböző CD-ROM-jait is felhasználták retrospektív katalogizálásra. Gyakornokok ellenőriztek bizonyos régebbi állományrészeket, amelyek magas találati aránnyal kecsegtettek, és ezek rekordjait le- töltötték az ALLEGRO-rendszer háttér-adatbázisába, ahol bármeddig tárolhatók, s ahonnan bármikor lehívhatók. (Az ALLEGRO export/import- funkciója sikeresen vizsgázott a CD-ROM-okkal végzett rekatalogizálással.)1995- ben került sor a különféle CD-ROM-ok után a DBI 9,8 millió címfelvételt tartalmazó retrospektív adatbázisának bekapcsolására olyan segédeszközként, amely kevés időráfordítással jelentős eredményeket ígért. Az első próbálkozások olyan jól sikerültek, hogy döntés született: a régi anyag feldolgozását erre alapozzák. Egy munkanélküli könyvtárost alkalmaztak szerződéssel a feladatra, aki bizonyos jelzet-tartományú monográfiák ellenőrzését végezte az R-VK-ban a későbbi hasznosítás reményében. (A sorozati törzsadatok ellenőrzése

nem tartozott a feladatkörébe, bár használatuk jó eredményeket hozott a keresés során.) Az ellenőrzés autopszián alapult. A kiválasztott adatok átvételére több lehetőséget kínált a DBI, maga az átvétel a FES számára ingyenes volt. A kiválasztott rekordok 1997-ig hetente floppyn érkeztek, azóta az Internet-protokol segítségével fájl-átvitellel jönnek. A mennyiségi felmérés 17 646 tételre, a minőségi vizsgálat 2532 címre terjedt ki. A találati arány igen magas: 67,64% volt; magyarázatként szolgálhat, hogy a régi anyag sok forgalomba került kiadványt tartalmazott, mivel a zöme magánkönyvtárakból származott.A munka során, mivel a hatékonyságon volt a hangsúly, nem készült részletes statisztika. Nem dokumentálták a megjelenési évek intervallumát sem az átvett adatoknál.Közben folytatódik a munka: használják a háttértároló címanyagát, tartalmilag is feltárják a monográfiákat, a hagyományosan feltárt állományokat a R-VK-rekordok felhasználásával konvertálják stb. Az 55 ezer kötetes lemaradás 43 ezerre csökkent. Új címfelvételek ezután csak azoknál a címeknél készülnek, amelyek csak ebben a könyvtárban találhatók.Ezután az 1989-ben a FES gondozásába került ún. Seliger-Közösség (a szudétanémet szociáldemokraták elv-közössége) könyvtárának létrejöttét, összetételét, s feldolgozásának problémáit ismertetik.Itt, elsősorban az anyag jellege miatt, nem sikerült a R-VK rekordjait oly mértékben hasznosítani, mint a fentiekben; közben az R-VK címfelvételeinek olyan apróbb hibáira derült fény, amelyek minden könyvtárban előfordulnak.
(Hegyközi Ilona)

Lásd210, 227
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98/219
OROLINOVÁ, Mária: Problematika vhodnosti doku- 
mentov. Obmedzovanie detského citatel’a versus 
právo na slobodny vyber =  Kn.lnf. 30.roc. 1998.
1.no. 8-9.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven

A dokumentumok alkalmasságának problematiká
ja. A gyermekolvasó korlátozása a szabad válasz
tás jogával szemben

Gyermekolvasó; Olvasáskorlátozás; Szellemi sza
badság

A nyilvános könyvtári gyermekellátás kezdeteitől fogva számos érv szólt amellett, hogy a gyermekeket korlátozni kell az olvasmányok kiválasztásában. Ez az elgondolás azzal érvelt, hogy a gyermekeknek még nincs elég ismeretük és belátásuk a „jó” és a „rossz” irodalom megkülönböztetésére, s ezért helyettük a felnőtteknek -  itt: a könyvtárosoknak -  kell dönteniük.Azok a könyvtárosok, akik a gyermekek számára válogatnak, korábban ritkán tévedtek, de újabban -  a változó idők következményeként -  többször gyűlik meg a bajuk a szülők közösségével, amely ellenzi egyes művek gyermekeik számára való alkalmasságát.A gyermekek intellektuális szabadságának tiszteletben tartását illetően a könyvtárosok számára egyfajta etalont jelent az amerikai könyvtáros egyesület által kiadott „The Library Bili of Rights” (1948, kiegészítve 1961-ben, 1967-ben és 1980-ban), amelynek 5. fejezetében az olvasható, hogy „származás, életkor, képzettség vagy világnézet miatt az egyéni könyvtárhasználati jogot nem szabad megtagadni vagy korlátozni” . Ezt a lakonikus kijelen

tést a „Free Access to Libraries fór Minors” (1972, kiegészítve 1981-ben) c. ALA-interpretáció értelmezi azzal a konklúzióval, hogy a gyermekek és a felnőttek számára egyazon könyvtári gyűjteményeket kell biztosítani.így a gyermekek könyvtári állományhasználatának korlátozásáért a szülőknek kell vállalniuk a felelősséget, ui. ma már a könyvtárak többsége a felnőttek és a gyermekek számára ugyanazt a teljes állományt kínálja fel használat céljából. Ha a szülők azt akarják, hogy gyermekeik csak a gyermekrészleg állományát használják, azt közöljék gyermekeikkel. Némely könyvtár a gyermekolvasók beiratkozásakor, illetve kölcsönzőjegyének átadásakor egy külön szórólapot is mellékel a szülők számára, amely tudatja velük: gyermekeik olvasmánykiválasztásáért ők felelnek.
(Futala Tibor)

98/220
CURRY, Ann: The Library Association Record and 
censorship: a content analysis =  Libri. 47.vol.
1997. 4.no. 214-233.p.

Az olvasás korlátozásának témája a Library Asso
ciation Record húsz évfolyamában: tartalmi elem
zés

Folyóirat -könyvtári; Olvasáskorlátozás

A kutatás a brit könyvtáros egyesület The Library 
Association Record c. havi szaklapjában 1975 és 1994 között megjelent cenzúra-témájú publikációk tartalmi elemzésére irányult. A folyóiratban megjelent összes kommunikációs formát vizsgálták -  téma, év, könyvtártípus, szerzőség és nézőpontok szerint. A leggyakrabban szereplő öt cenzúra-téma a gyakoriság sorrendjében a következő volt: politika, filozófia az intellektuális szabadságról, szexiz- mus/sztereotipizálás, vallás és a gyermekek általi hozzáférés kérdése. Könyvtártípus szerint a leg
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több cikk közkönyvtári eredetű volt, megelőzve az egyetemi, iskolai és szakkönyvtárakat. Ami a szerzői hovatartozást illeti, kiderült, hogy a közkönyvtári és az egyetemi könyvtári szerzők egyforma számban publikáltak. A női szerzők aránya 33%-os volt. A legtöbb írás a „Szerkesztői Levelek” rovatban jelent meg. Az összes írás 55 százaléka a nyílt hozzáférés mellett állt, 17% korlátozást követelt, 28% pedig nem nyilvánított véleményt a hozzáférés kérdésében.
(Autoref. alapján)

joga sz a b á ly o z á s

98/221
KOUBOVÁ, Blanka: Nékolik poznámek k novému 
knihovnickému zákonu =  Ctenáf. 50.roé. 1998.
2.no. 34-35.p. Bibliogr. 5 tétel.

Néhány megjegyzés az új könyvtári törvényhez

Jogszabály -könyvtárügyi

Csehországban a fenntartási és működési költség- keretek drasztikus csökkenése miatt a könyvtárügy mély válságot élt és él át. A könyvtáros egyesület ezért mindent megtett az új könyvtári törvény megszületése érdekében. Többek között alaposan átdolgozta a korábbi, az 53/1959. Zb. sz. könyvtári törvényt is, ám ez a kísérlete is megfeneklett, mivel nem sikerült megteremteni benne az összhangot az új igazgatási és vagyoni törvényekkel.Ezért 1997 augusztusában és szeptemberében a kulturális minisztérium közzétette az új törvény általa készített alapelveit. Ez korántsem nyerte meg a könyvtáros közvélemény tetszését. A minisztérium ennek ellenére 1998 szeptemberéig kész tervezetet kíván létrehozni.

A szakmai közvéleményt azzal szeretné megnyugtatni, hogy ezt a kodifikáló munkát egy törvényelőkészítő bizottságra bízta. Benne az állami tudományos könyvtárak, a nemzeti könyvtár, a központi könyvtárügyi tanács, a könyvtáros egyesület, a felsőoktatási könyvtárak és más könyvtártípusok képviselői vesznek részt.E bizottság első összejövetele viharosra sikeredett. Nem tudtak tagjai megegyezni sem a majdani törvény végleges tárgyában, sem a régi törvény hatálytalanításának indoklásában, sem az alap és az azon túli szolgáltatások megoszlásában.Sok további egyeztetés kellett ahhoz, hogy legalább a törvény kiindulópontjában legyen egyetértés. Úgy határoztak, hogy a törvény az alapvető szabadságjogoknak az információkhoz való szabad hozzáférését fogja e célra felhasználni.Az új törvény várhatóan rövid és proklamatív lesz. Hozzá többféle utasítást és irányelvet lehet majd csatolni. Ilyenek foglalkozhatnának majd egyebek mellett a könyvtárközi szolgáltatásokkal, a könyvtári állományok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a központi katalógusokkal, az alapvető és nem alapvető szolgáltatásokkal, a regionális funkciókkal stb.A cikk szerzője felveti, hogy elégséges-e az ekként elképzelt szabályozás. Ez nézőpont kérdése. Azt azonban mindenképpen be kell látni: egyetlen törvény sem képes a csodákra. Annyit azonban egy optimálisnak nem tartott törvény is el tud érni, hogy megszünteti a bizonytalanságokat, „helyükre teszi” az egyes szolgáltatásokat.
(Futala Tibor)

98/222
Polozenie o gosudartsvennoj sisteme naucno-tehni- 
ceskoj informacii =  Naucn.-Teh.lnf. 1 .ser. 1997.
11.no. 24-26.p.

Határozat az állami tudományos-műszaki informá
ciós rendszerről
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Ugyanez megjelent még: Nauön.Teh.Bibl. 1997.
12.sz. 5-10.p.

Jogszabály -könyvtárügyi; Tájékoztatási rendszer

Az Oroszországi Föderáció kormányának 1997. július 24-i 950. sz. határozata létrehozta a tudományos-műszaki tájékoztatás országos rendszerét. Tizenkét pontja az alábbiakat tartalmazza:1. A tudományos-műszaki tájékoztatás országos rendszerébe -  tekintet nélkül tulajdonformájukra és ágazati hovatartozásukra -  beletartoznak a tudományos-műszaki könyvtárak és a tudományos-műszaki információ gyűjtésére és feldolgozására szakosodott szervezetek.2. A rendszer célja az országos információvagyon megfelelő alakulása, hatékony használata, az információs világtérségbe történő integrálódása* és az- információtermelés és -szolgáltatás piacának megteremtése.3. A rendszeren belül szövetségi, ágazati és regionális szintű információs szervezetek és tudományos-műszaki könyvtárak találhatók. E szintek felelnek a hozzájuk tartozó információállományokért.4. Huszonkét, meglehetősen átfogó gyűjtő- és szolgáltató körű együttes létrehozása szükséges szövetségi szinten. Ezekben az együttesekben az ipari-termelési információn kívül a védelmi, természettudományi, egészségügyi, mezőgazdasági, környezetvédelmi, állatorvosi, társadalomtudományi, földtani és bibliográfiai, illetve a kutatási-fejlesztési, szabadalmi, mérésügyi és kereskedelmi információ is helyet kap.5. A GPNTB az országos tudományos-műszaki szakirodalom központi katalógusának vezetője.6. Az ágazati szintű információs tevékenység fő feladata, hogy igénybe vegye a szövetségi szint infor- mációvagyonát, szükség esetén adaptálja a szövetségi szintről nyert információkat, egyszersmind

pedig gyarapítsa is a szövetségi szint információ- vagyonát.7. A regionális szint feladata azonos a 6. pontban leírttal.8. A rendszer szövetségi szintje a szövetségi parlament által megszavazott költségvetési fenntartásban részesül.9. A rendszer működésében helye van a fizetett szolgáltatásoknak is. Az ingyenes szolgáltatások körét a parlament határozza meg.10. A rendszerrel kapcsolatos kutatómunka és finanszírozása 1996 és 2000 között szövetségi projekt keretében folyik.11. Információs tevékenység közben kötelező a vonatkozó szabályok betartása.12. A rendszer munkáját az Oroszországi Föderáció Tudományos és Technológiai Minisztériuma koordinálja. Ennek elősegítésére tanácsadó testületet működtet.
(Futah Tibor)

98/223
BIDE, Mark -  OPPENHEIM, Charles -  RAMSDEN, 
Anne: Somé proposals regarding copyright clear- 
ance and digitisation in higher education =  J.lnf. 
Sci. 23.VOI. 1997. 6.no. 393-405.p.

Javaslatok a nyomtatott dokumentumok felsőokta
tási célú digitalizálásával kapcsolatos szerzői jogi 
kérdések megoldására

Alakfelismerés; Oktatás információellátása; Szerzői 
jog

A cikk egy tanulmányról számol be, amely a nyomtatott dokumentumok digitalizálásához szükséges jogi engedélyek kérdését vizsgálta a brit felsőoktatási intézmények szempontjából. A jelenlegi gyakorlat gyakran olyan magas árakkal jár, amelyeket a könyvtárosok elrettentőnek találnak, és nincs módjukban áthárítani azokat a használókra.
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Az egyes anyagok árai is igen eltérőek. A szerzők úgy vélik, hogy a legkívánatosabb fejlemény egy „egylépcsős üzlet” bevezetése lenne egy központi intézmény révén, jóllehet ez lehetetlenné tenné az árakról való rugalmas tárgyalásokat. Ügy a használók, mint a tulajdonosok világos, egyszerű és rövid szerződésekre vágynak. Ennek érdekében szükség van a téma egységes szókincsére. A cikk megadja a legfontosabb szakkifejezések definícióit, majd ezeket felhasználva egy használati-használói mátrixot mutat be, amely megmutatja, milyen típusú tevékenységek céljából kérhet a könyvtár engedélyt a kiadótól. Sok probléma megoldódna, ha a kiadók nevében egy központi intézmény foglalkozna a digitalizálási jogok kiadásával.
(Autoref. alapján)

K ön yvtárosi h iv a tá s

98/224
KORENY Ágnes: A young librarian’s career develop- 
ment: personal notes írom Hungary =  Libr.Car.Dev. 
5.vol. 1997. 2.no. 46-51 ,p.

Egy fiatal diplomás előmenetelének lehetőségei a 
könyvtáros pályán: személyes tapasztalatok Ma
gyarországról

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, dokumentá
lóképzés

Milyen a tipikus könyvtárosi pálya Magyarországon? -  e kérdéssel kapcsolatban adja közre személyes észrevételeit a szerző. Az ország sajátos helyzetének megvilágítására részletesen áttekinti a magyar könyvtárak általános és pénzügyi helyzetét, érintve a pálya vonzerejének és társadalmi megbecsülésének hiányát. Röviden tárgyalja ennek okait és a lehetséges megoldásokat. Személyes tapaszta
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 3-4.

latai alapján bemutatja a magyarországi könyvtárosképzés állapotát. Az egyetemi és a pályakezdő évek körülményeinek kedvező alakulása folytán a szerző ma egy budapesti nemzetközi szervezet információs szakembereként aktívan részt vesz a magyar könyvtárak nemzetközi kapcsolatainak előmozdításában.
(Autoref.)

98/225
HANNABUSS, Stuart: Information ethics: a contem- 
porary challenge fór professionals and the commu- 
nity =  Libr.Rev. 47.vol. 1998. 2.no. 91-98.p. 
Bibliogr.

Rés. francia és német nyelven

Tájékoztatási etika: kihívás a szakemberek és a 
használók számára

Könyvtárosetika

Az etikus viselkedés nem kis kihívást jelent a szakemberek számára egy olyan korban, amelyben egyre nagyobb szerepe van a munkahelyekért való versengésnek, és oly kevés az egyetértés az erkölcsi alapelvek tekintetében. Az információval foglalkozó szakemberek tekintetében ez különösen igaz, mert az információt a szabad társadalmi rendszerekben közhasznú, szabadon hozzáférhető terméknek tekintik, ugyanakkor az információ lehet érzékeny természetű, bizalmas és hamis is. A szerző az e területen felmerülő dilemmákat vizsgálja, szélesebb és mélyebb etikai problémákra is utalva.
(Autoref.)

98/226
OEHLING, Helmut: Wissenschaftlicher Bibliothekar 
2000 -  quo vadis? 12 Thesen zűr Zukunft des 
Fachreferenten =  Bibliotheksdienst. 32.Jg. 1998.
2.no. 247-254.p.
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Merre tart a tudományos könyvtárosi pálya 
2000-ben? 12 tézis a szakreferensek jövőjéről

Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; Szakre
ferens-szolgálat; Tájékoztatás

Milyen jövő vár 2000 után az egyetemi végzettségű, másik szakkal is rendelkező, szakreferensi státuszú, túlnyomórészt egyetemi könyvtárakban dolgozó tudományos könyvtárosokra? Ezt a témát vitatta meg a Német Könyvtári Szövetség Szakreferensi Bizottsága. A szerző -  ennek tagjaként -  12 pontban foglalta össze véleményét:
1. A tudományos könyvtárosi pályakép legitimációja elsődlegesen a szakreferensi tevékenységen alapul, és nem a könyvtári üzem tisztviselői funkcióinak vállalásában.2. A tudományos könyvtárosok rutin jellegű tisztviselői feladatai messzemenőn átruházhatók a (könyvtárosi főiskolát végzett) diplomás könyvtárosokra, a szakreferensi feladatok azonban nem. A tisztviselői feladatokra ui. nem feltétlenül készít fel a tudományos könyvtárosi képzés. Alapelv: mindenki azt a feladatot lássa el, amit kizárólag ő tud. Megjegyzés: a hangsúly a rutin jellegen van, azokon a feladatokon, melyek nem követelnek innovációs készséget és nem járnak mélyrehatóbb szervezeti változásokkal. Viszont az alapvető könyvtárpolitikai döntésekben továbbra is szükséges a tudományos könyvtárosok részvétele.3. A „tudományos szolgálat” a könyvtárakban alapvetően más jellegű, mint egyéb nyilvános intézményekben (hatóságok, hivatalok). Ott elsősorban a közigazgatásban jártas szakemberekre (rendszerint jogászokra) van szükség, a könyvtárban viszont a szakmai kompetencia alapja az egyetemen elsajátított szakterület ismerete.4. Minél nagyobb mértékben tehermentesülnek a szakreferensek a hagyományos rutinfeladatok alól,

annál nagyobb mértékben tudják átvenni új feladataikat az aktív szakinformáció terén.5. A klasszikus szakreferens előtt, aki „csak” szer- zeményezett és feltárt, nincs jövő. Az új szakreferens mindezt továbbra is elvégzi, de ugyanakkor részt vesz annak aktív közvetítésében is, amit beszerzett és feltárt. A „szakreferens 2000” =  „szak- referens 1900” +  aktív szakinformáció.6. A központi könyvtár szakreferense az egyetem egyetlen olyan munkatársa, aki a szakinformáció teljes spektrumát ismeri és azt rendelkezésre is tudja bocsátani.7. Az egyetem tudományos kutatói számítanak a könyvtári szakreferens aktivitására, és hálásan fogadják szolgáltatásait.8. Ahhoz, hogy az egyetem tudományos kutatói a könyvtári szakreferenset elfogadják, szükséges annak személyes jelenléte. A virtuális kapcsolat (telefon, e-mail stb.) nem elég.E követelménynek nem mond ellent, hogy ma még több egyetemen szinte senki sem ismeri a központi könyvtár szakreferenseit.9. A folyamatos továbbképzés megkerülhetetlen követelmény. Ez nem merülhet ki a szervezett továbbképzésben való alkalmi részvételben, hanem a szakreferensek napi feladatává kell válnia. Lehetővé kell tenni a tudományos konferenciákon, előadásokon való részvételt munkaidőben is. Túl kell lépni a jelenlegi gyakorlaton, mikor a szakreferensek számára nyűó továbbképzési alkalmak túlnyomórészt könyvtári témákat és kérdéseket tárgyalnak, és nem a szakreferensi kompetencia körébe tartozókat.10. A hivatali ranglétrán és a fizetési táblázatban való előrejutást illetően elfogadhatatlan, hogy arra csak a tisztviselői feladatok (pl. csoportvezetés) vállalása ad lehetőséget, a jól végzett szaktájékoztatói munka önmagában nem. Váltásra lenne szükség a besorolási kritériumok területén.11. Az új feladatok a képzésben is új tartalmakat és új utakat követelnek. Üjra kell gondolni az elmélet
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és a gyakorlat arányát, figyelembe kell venni a szaktájékoztatás, az új médiák és a könyvtárhasználati képzés növekvő igényeit.12. A „szakreferens 2000" nélkülözhetetlen a tudomány és a képzés számára, függetlenül a legitimációs problémáktól. Szükségességét kompetenciája adja.
Sándor)

98/227
JOHNSON, lan M.: Staff development in International 
technical cooperation programmes: the case of the 
TEMPUS Joint European Project „ÜSTÉN” =  Inf.Dev.
13.vol. 1997. 4.no. 197-202.p.

A könyvtárosképző intézmény oktatóinak tovább
képzése a nemzetközi technikai együttműködési 
programok keretében: a TEMPUS program ÜSTÉN 
projektjének példája

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosképző intéz
mény; Oktató -könyvtárosképzésben; Támogatás 
-más országnak; Továbbképzés

A cikk elmagyarázza az összefüggést a könyvtáros iskolák oktatóinak továbbképzése és az Európai Bizottság Tempus programja által támogatott nemzetközi technikai együttműködési projektek között. Ismerteti a brit Róbert Gordon University könyvtáros iskolájának tapasztalatait a LISTEN (Library and Information Studies Education NetWork) nevű hároméves (1994-1997) közös európai projektben való részvétellel kapcsolatban, kiemelve a személyzetfejlesztés egyéni és intézményi szempontú előnyeit és hatását az iskola profiljára. A fel

merült fontosabb kérdések: az együttműködés folytatásának szükségessége a projekt lejárta után; a további együttműködést az intézmény vezetése iránylsa-e vagy a továbbképzett személyzet önállóan folytassa; sajnálatos, hogy a projektben aránylag kevés iskola vett részt (ref. megj: jó hír viszont, hogy ezek között két magyar iskola is volt, a szombathelyi Berzsenyi és a nyíregyházai Bessenyei tanárképző főiskola).
(Autoref. alapján)

98/228
POLLACK, Miriam -  BROWN, Karén: Learning and 
transitions in the careers of librarians =  IFLA J. 
24.vol. 1 9 9 8 .1.no. 33-41 .p. Bibliogr.

Rés. német, francia és spanyol nyelven

A továbbtanulás szükségessége a könyvtárosi 
pályán

Könyvtárosi hivatás; Továbbképzés

A gyors technológiai fejlődés és a változó használói elvárások miatt a könyvtárak átalakulóban vannak, ezért a könyvtárosoknak egyre gyakrabban kell felkészülniük az új feladatokra. Nem valószínű, hogy a könyvtárosi pálya kezdetén szerzett ismeretek és jártasságok tíz vagy húsz év elteltével is megfelelők lesznek. A szerzők fő célja az, hogy bemutassák a könyvtárosi pályán tapasztalt változásokat és „rendszerváltásokat” , és ezekkel kapcsolatban megvizsgálják a továbbképzés szerepét. A cikk a téma irodalomkutatásával kezdődik, majd interjúkat mutat be, amelyekben a könyvtárosok a pályájuk során átélt váltásokról beszélnek. Különös hangsúlyt kapnak azok a módszerek és eszközök, amelyekkel válaszolni igyekeztek a könyvtár változó szociális környezetére.
(Autoref. alapján)
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S zabván yok,
n o rm atívák

98/229
Bewertung dér Bibliotheksleistung -  Leistungeindika- 
toren für Universitátsbibliotheken =  ProLibris. 
1997. 4.no. 207-209.p.

A könyvtárak teljesítményének értékelése -  telje
sítménymutatók egyetemi könyvtárak számára

Lásd még: 95/277

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Normatívák; mu
tatószámok

Az Északrajna-vesztfáliai egyetemi könyvtárak munkaközössége 1994-ben munkacsoportot szervezett a könyvtári hatékonyság kérdéseinek kidolgozására. A munkacsoport most közreadta annak a 15 legfontosabb mérőszámnak (indikátornak) a leírását, melyek segítségével egy-egy könyvtár munkájának minősége mérhető és másokkal számszerűen összehasonlítható.1. A  használók elégedettsége. Mérési módszer: 5 skálás kérdőív. A mutató megbízhatóságát korlátozza a válaszadók szubjektivitása.2. Az aktív használók százaléka a célcsoportok 
létszámához viszonyítva. Az „aktív használó” a statisztika hivatalos terminológiája szerint az a könyvtárlátogató, aki dokumentumot is kölcsönzött. Ha a könyvtár elsődleges használati formája nem a kölcsönzés, akkor kérdőíves kiegészítés szükséges. Felsőoktatási intézmény esetén ennek hivatalosan megállapított létszámát kell összevetni a könyvtárhasználókéval, de hasznos a szűkebb csoportok (pl. elsőévesek, docensek, egy-egy szak hallgatói) külön vizsgálata is.3. A könyvtárlátogatások száma a célcsoport (pl. a 
felsőoktatási intézmény tagjai) létszámához viszo

nyítva. A számlálás a bejárati fénysorompó számlálójának segítségével történhet. Ha azonban növekszik azoknak a száma, akik a könyvtárat kívülről, a számítógépes hálózatokon keresztül veszik igénybe, ez az adat veszíthet releváns jellegéből.4. A tényleges és a használók által igényelt nyitva
tartási idő viszonya. A mérés módja: a nyitvatartási idővel való elégedettség kérdőíves vizsgálata 5 fokú skálán, vagy az igényelt idő bejelöltetése időtáblázatba.5. Az állomány használtsága. A kölcsönzések száma + könyvtárközi kölcsönzések száma + helyben olvasott kötetek száma (szúrópróbával), viszonyítva az állomány kötetszámához. Nagyszámú régi állomány vagy különgyűjtemények esetén a mutató nem releváns.6. A frissen beszerzett (egy vagy két éven belül vásá
rolt) monográfiák használati mutatója. A kölcsönzési forgalmat a helyben történő használat szúró- próbás mérésével célszerű kiegészíteni. Különösen tanulságos az egyes szakok szerinti összehasonlítás.7. A legkeresettebb címek megléte az állományban. Minden használótól egy-egy keresett mű címét kell megkérdezni. A művek megléte (és nem a bentlé- te) vizsgálandó.8. A könyvtár elektronikus úton történő igénybevé
telének száma -  viszonyítva a célcsoport létszámához.9. A könyvek feldolgozásának átfutási ideje. A dokumentumok könyvtárba kerülése és az olvasói polcra kerülése között eltelt napok száma.10. A legkeresettebb művek hozzáférhetősége. A 7. sz. mérőszámnál megnevezett műveknek hány százaléka férhető hozzá ténylegesen egy adott pillanatban?11. A könyvtárközi kölcsönzés gyorsasága. Átlagosan hány nap alatt jut el a dokumentum a kérőhöz?12. A könyvek helyes rendje a polcokon. Mérése szúrópróbával történik.
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13. A könyv kérése és a könyvhöz való jutás közötti 
átlagos időtartam percekben. Mérése ál-olvasókkal, szúrópróbával történik.14. Olvasói munkahelyek száma a primer célcsopor
tok létszámához viszonyítva. Munkahely: olvasótermi szék, olvasóhelyek számítógépes munkaeszközökkel, közös munkaszobák ülőhelyei, asztal nélküli olvasói ülőhelyek.)15. Az olvasói munkahelyek kihasználtsága: az elfoglalt és a szabad munkahelyek aránya különböző órákban, napokon és más-más tanulmányi időszakban mérve.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 247

98/230
THOMAS, Joy [ed.]: The role of professional associa- 
tions =  Libr.Trends. 46.vol. 1997. 2.no. 229-425.p.

A szakmai egyesületek szerepe. -  Tematikus 
szám, 12 közlemény

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Egyesület -könyvtári 
-nemzetközi; Egyesület -könyvtári -regionális; Könyv
tárosi hivatás

A közlemények címe: Szakmai egyesület vagy szak- szervezet: összehasonlítás. -  A könyvtáros-egyesületek személyzete: szerepük, munkakörük, kapcsolataik. -  Az egyesület szerepe a szakmai vezető pozíció elérésében. -  Nyüatkoznak a „klubtagok” : ki hogyan tudta elviselni az állami vagy regionális egyesületi elnökség terheit. -  Lépni vagy nem lépni: hogyan döntenek a könyvtárosok az egyesületbe való belépésükről. -  Az egyesületben végzett munka pozitív szerepe a könyvtáros karrierjében. -  A szakmai egyesületek értéke. -  Harc a könyvek és eszmék körül: a Kaliforniai Könyvtáros Egyesület és az antikommunista cenzúra a 40-50-es években. -  A segéderők csoportjai és egyesületei. -  Az amerikai etnikumok egyesületeinek szerepe: felmérés. -  Nemzetközi könyvtáros egyesületek. -  A virtuális egyesület.

: - BB 'W ;-

Á lta lá n o s Icércfléselc jungen Buchstadt =  Buch Bibi. 50.Jg. 1998. 3.no.
178-181 .p.

98/231 Rés. angol nyelven
BAIER, Hans: Leipzig, bibliothekarisch betrachtet.
Erfreuliches und Nachdenkliches aus dér altén, Lipcse könyvtárai
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