
A közlemények címe: Az információszervezés újrafelfedezése; az információszükségletek és az ismeretforrások közötti szakadék áthidalása. -  Az információszervezési mint döntéselőkészítési eszköz a kis- és középvállalatok számára. -  Az újítás, a versenyképesség és a kis- és középvállalatok. -  A nemzetközi bankok által kezdeményezett stratégiai partnerség a kis- és középvállalatokkal a fejlődő

globális piacon. -  A külső információforrások mint a versenyképesség és teljesítmény dinamikus tényezői a kis- és középvállalatok számára. -  Üzleti alapon fenntartható tájékoztatási hálózatok az üzleti élet számára a fejlődő országokban. -  Tájékoztatási szolgáltatások vállalatok számára Brazíliában.

N em zetközi
k ö n y v tá rü g y

98/313

LUXOVÁ, Jana: Trnitá cesta k získávání dat pro 
mezinárodní knihovnickou statistiku =  Ctenár. 
50.roc. 1998. 5.no. 135-137.p.

A nemzetközi könyvtári statisztikai adatgyűjtés tö
vises útja

Statisztika

Az egyes országok könyvtári statisztikájában a legkülönbözőbb, egymással gyakran nem összevethető adatok szerepelnek. Az Unesco húszéves adat- gyűjtési tapasztalatokkal a birtokában az 1970-es évek óta törekszik a könyvtárstatisztika egységesítésére. 1970-ben ajánlásokat fogadott el a nemzetközi statisztika szabályozására, ami nem hozott végleges megoldást, de rendszeressé és tervszerűvé tette az adatgyűjtést. Az 1970-es évek végére az Unesco-kérdőívekre válaszoló tagországok aránya 62%-ról 40%-ra csökkent, ezért a kérdőíveket fe

lülvizsgálták, és kihagyták azokat a mutatószámokat, amelyekre az országok nagy része nem tudott válaszolni. További változást hozott a kérdőívekben az a szakértői vélemény, mely szerint a kérdések egy sor könyvtári munkaterületre nem terjednek ki (pl. az audiovizuális és egyéb speciális gyűjtemények léte), vagy nem pontosak (pl. a kölcsönzés és a belföldi könyvtárközi kölcsönzés adatainak egybemosása).1981-től kezdve három kérdőívet adtak ki a különféle könyvtártípusok számára: I. nemzeti könyvtár, általános tudományos könyvtárak és közművelődési könyvtárak, II. felsőoktatási és iskolai könyvtárak, III. szakkönyvtárak. Ennek hatására nőtt ugyan a válaszolók aránya, de újabb problémák merültek fel a dokumentációs központok és a szakkönyvtárak között. A szakkönyvtári statisztika meg is szűnt. Az iskolai könyvtárak számára a kérdőív túlságosan részletezőnek bizonyult, és1995-re az iskolai könyvtári statisztika is elsorvadt. Egy 1997-es vizsgálat azt mutatja, hogy az I. számú kérdőívre 220 nemzeti könyvtár válaszolt, de a kitöltött kérdőíveknek csak 37%-a volt összevethető. A legjelentősebb általános könyvtárak kérdőíveinek 13%-a, a közművelődésiek kérdőíveinek 31%-a
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volt használható. A II. számú kérdőívre a felsőoktatási könyvtárak 19%-a válaszolt felhasználható módon.Gyakran előfordul, hogy a közölt adatok nem felelnek meg a mutatók definíciójának, nem ugyanabból az évből valók stb. Az Unesco statisztikai hivatala ezeket az adatokat nem tudja egységesíteni, az adatok használhatatlanok.Az egységes statisztika elérésére csak Európában van esély, az Európai Unió Bizottsága fennhatósága alatt. Az EU megbízásából az angol Institute of Public Fináncé végzi a kutatást, az Unesco utolsó felmérésének a válaszolók körére és a kérdőívek statisztikai mutatóira kiterjedő elemzésével kezdve a munkát.
(Rácz Ágnes)

98/314
Kansalaisten oikeus tietoon on turvattava myös digi- 
taalisessa verkkoympáristössá =  Signum. 31 .vol. 
1998. 4.no. 62-64.p.

A finn könyvtári szakma állásfoglalása az EU szer
zői jogi irányelv-javaslatáról

Irányelvek -könyvtári; Nemzetközi szervezet; Szerzői
jogAz Európai Unió Bizottsága 1997. december 10-én adta ki a főként a digitális hálókörnyezet szerzői jogaira vonatkozó irányelv-javaslatát. (Megtalálható minden EU-ország nyelvén: http://europa.eu.int /comm/dg 15/en/index.htm -  a Main documents és a Proposal választása útján.)A finn Könyvtári Terület Szerzői Jogi Csoportja által kiadott állásfoglalás megállapítja: „Az irányelvekben nem fordítanak gondot a szerzői jogi egyensúlyra oly módon, hogy az erős szerzői jogot ellensúlyozzák, s ezúton biztosítsák az állampolgárok jogát az információhoz, a folyamatos tanuláshoz és az önműveléshez... Az állampolgárok szá

mára a legnagyobb veszélyt a könyvtárak és egyéb hasonló intézmények számítógépes információ- és tudásanyag-közvetítési jogának korlátozása jelenti. Ez ugyanis az irányelvekben a jogtulajdonos kizárólagos jogaként van deklarálva, néhány -  nem jelentős -  kivételt leszámítva; vagyis a könyvtári szolgáltatásokat az irányelv a jogtulajdonos esetleges jóváhagyásától teszi függővé. Fennáll tehát a veszély, hogy ilyen formában történő megvalósítása megnehezíti a könyvtár -  a finn társadalomban hagyományos -  kulturális feladatainak ellátását. Az egyensúlynak ez a jogtulajdonos előnyére történő átbillenése sokkal messzebbre megy el, mint amennyire szükséges volna. A javaslat gazdasági okokból túlozza el a digitális használati környezet esetleges veszélyeit, s az e szempontból fölépített szabályozás számos állampolgári jogot korlátoz. Finnországban sikerült kiépíteni egy olyan működő jogi konstrukciót, amely a különböző felek érdekeit és igényeit formális törvényi szabályozással és a törvényt támogató állampolgári egyetértéssel egyaránt képes biztosítani. Nemzeti konszenzussal biztosítottuk mind az anyag rugalmas és méltányos árú felhasználását, mind a jogtulajdonosok jogos érdekeit. Az északi országokban kialakult gyakorlat némely elemei ismeretlenek több nagy EU-tagországban, s innen ered, hogy az irányelv nem ajánlja ezek megőrzését... Mivel a probléma alapvető jogokat és értékeket érint, a döntés társadalompolitikai természetű: a felelősség tehát a politikai döntéshozóké és a vezető tisztviselőké. Véleményünk szerint az irányelv jelen formájában történő elfogadása azt a kényszert vonná maga után, hogy a finn társadalom megváltoztassa a hagyományosan elfogadott értékekre és állampolgári jogokra vonatkozó álláspontját."A Szerzői Jogi Csoport az állásfoglalás és a beterjesztett konkrét módosítási javaslatok alapján (ld. http://funkis.lib.hel.fi/kirjasto-kaapeli/) az oktatási minisztériumtól várja az országos eszmecsere sürgős elindítását és ennek nyomán a javasolt módo
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sításokról történő megegyezést a jogtulajdonosok és a használók képviselői között, hogy azután ezt országálláspontként az EU Bizottság elé terjeszthessék.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 381-382

98/315
LAPP, Erdmute: Information as raw matéria! fór in- 
novation =  Libr.Manage. 18.vol. 1997. 8.no. 
366-368.p.

Az információ mint az innováció nyersanyaga. A 
német Oktatás- és Kutatásügyi Minisztérium 
1996-2000. évi programja

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Könyvtárügy; Középtávú terv; Térítéses szolgáltatás; 
Termelés információellátása

1996-ban Németországban az Oktatás és Kutatás Minisztériuma megjelentette négy évre szóló információs programját „Az információ az innováció nyersanyaga” címmel. Az opusz vezérelve, hogy az információ nélkülözhetetlen a kormányzat, a tudomány és a gazdaság működéséhez, ezért elengedhetetlenül szükséges az ütőképes tudományostechnikai információs infrastruktúra, melyben fő szerepe van az elektronikus információk létrehozásának, és az ezekhez való hozzáférésnek. A program tehát elsősorban az elektronikus publikációkra és a digitális könyvtárakra koncentrál.A fő célok: -  a különböző típusú információkhoz való világméretű hozzáférés megkönnyítése olyan új elektronikus szolgáltatások által, melyek szervezettebbé teszik az információáramlást.

-  Olyan strukturális változások elindítása, amelybe az összes érdekeltet -  szerzőket, kiadókat, könyvkereskedőket, dokumentációs központokat, felsőoktatási könyvtárakat és a felhasználókat -  egyaránt bevonják.-  Az információs termékek és szolgáltatások valós értékének tudatosítása, mely azt is eredményezi majd, hogy az információhoz való szabad hozzáférés könyvtári dogmája megkérdőjeleződik.A célok elérése érdekében a program egy sor intézkedést javasol:-  a keretfeltételek megteremtését a szerzői jogok, az adatvédelem, az adatbiztonság kérdéseinek tisztázásával, szabványok és normatívák kidolgozásával.-  az anyagi feltételek megteremtését a megoldandó feladatokhoz, mint például a tudományostechnikai infrastruktúra és hálózat fejlesztése, a dokumentációs központok bibliográfiai és fak- tográfiai adatbázisainak fejlesztése, a digitális könyvtárak kialakításának elősegítése stb.Eddig két mintaprojekt született meg. Az egyik az elektronikus publikálás és a digitális könyvtárak fejlesztésére szolgál, a másik pedig a német gazdaságnak a tudományos-technikai információk általi megújulását célozza.A könyvtáraknak mindez nagy kihívást jelent. A hagyományos funkciókon felül egyre inkább virtuális szolgáltatásokatat is elvárnak tőlük: saját állományukon kívül már távoli elektronikus forrásokból is tájékoztatnak, közös katalógusokat építenek, integrált könyvtárközi kölcsönzési rendszereket építenek ki, az elektronikus folyóiratok egyre nagyobb szerepet játszanak állományukban, nem is beszélve az Internet forrásainak fokozódó használatáról.A szerző véleménye szerint a kihívásoknak leginkább olyan projektekkel lehet megfelelni, melyeket a használók bevonásával terveznek és valósítanak meg a könyvtárak. A Bochumi Egyetemi Könyvtár példát nyújt erre. Olyan programot találtak ki,
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melyben az építészmérnökök közreműködésével valósítanak meg speciális elektronikus könyvtárat. Ez a szöveges információkon kívül építészeti programokat, gyártmánykatalógusok adatait, építész- mérnöki adatokat és grafikus ábrázolásokat is tartalmaz majd. Ezen kívül a könyvtár tevékenyen részt vesz az egyetem programjában, mely képzést szolgáló multimédia központ létrehozását tűzte ki célul. Büszkék arra, hogy ezzel a programmal részt vehetnek az információhasználat és a képzés új minőségének megteremtésében.
(Fazokas Eszter)

98/316
VANEEV, A.N.: 0 konservatizme i tradiciáh v biblio - 
tecnom dele =  Bibliotekoved. 1997. 5-6.no. 
28-35.p. Bibliogr.

Konzervatizmus és tradíciók a könyvtárügyben

Feladatkör; Könyvtártörténet -nemzeti; Közművelő
dési könyvtár

Űjabban divattá vált, hogy a könyvtárügy forradalom előtti állapotát mérhetetlenül túlbecsüljék, a forradalom utánit pedig lepocskondiázzák. Ezzel szemben az a helyzet: a könyvtárak minden időben mutattak haladó és reakciós vonásokat, függetlenül attól, hogy milyen ideológiák uralkodnak.Az oroszországi könyvtárügyben mindig voltak olyanok, akik tudták -  Umberto Eco szavaival élve - ,  hogy a könyvtár a benne található könyvek védelmére, de nem eltemetésére jött létre. így korántsem csak a kért dokumentumok szolgáltatása könyvtári feladat, hanem -  az előzővel azonos fontosságban -  a használat megszervezése is.A türelmetlenek mint mindig, most is szívesen vádolják a könyvtárakat konzervativizmussal, ami az ő értelmezésükben valami egyértelműen negatív dolgot jelent. Holott a latin ige, a conservo, amelyből származik, annyit tesz, hogy „megőrizni”,

„megóvni” . Ilyen értelemben ragaszkodni kell ahhoz, hogy a könyvtárak továbbra is „emberiség emlékezetének” funkciójában megmaradjanak. Sokan sürgetik, hogy a könyvtárak váljanak információs központokká: fizetett szolgáltatásokat preferáljanak az egyéni-közületi megrendelőknek a köz egészének szolgálata helyett. E tekintetben is a tradíciókhoz kell ragaszkodni, azaz hangsúlyozottan realizálni és erősíteni a könyvtár humanitárius funkcióját, azaz hogy minél maradéktalanabbul a személyiségek és egyéniségek kialakulásának elő- segítője legyen. (Ebben az értelemben lesz egyszersmind a korszerű számítástechnikai és távközlési eszközöket is hasznosító információs intézmény.) Jellemző, hogy a szovjet rendszerben is fennmaradt, bár eltorzítva és átideologizálva, a könyvtárak említett olvasást irányító funkciója.A szerző meg van győződve róla, hogy az általa állítottak teljes mértékben összhangban állnak az UNESCO 1994. évi nyilvános könyvtári manifesz- tumával. Arra a kérdésre, hogy az elmondottak csupán a nyilvános (közművelődési) könyvtárakra lehetnek érvényesek, így válaszol: valóban, mert senki nem tagadja, hogy a szakkönyvtárak egyben információs intézmények is, bár megjegyzendő: a humanitárius mozzanatok az ő munkájukból sem hiányoznak (a használók kulturális-művészeti témájú beszélgetései, lélektani segítség stb.). Summázatként: a nyilvános könyvtárakat ingyenes és minden állampolgár számára igénybe vehető szociális-humanitárius és nevelő-útbaigazító intézményekként kell fenntartani, s nem késztetni őket pénzkeresésre. (Térítést csak olyan szolgáltatásokért szabad szedniük, amelyek külön anyag- és energiaköltséggel járnak, így pl. a sokszorosításért.)
(Futala Tibor)

98/317

KARTASOV, N.: Regional’naá bibliotecnaá politika: 
sistemnyj podhod =  Bibliotéka. 199 7 .11.no. 20-22.p.
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Regionális könyvtárpolitika: rendszerszerű megkö
zelítés

Egyesület -könyvtári -regionális; Együttműködés -re
gionális; Könyvtárpolitika

A könyvtárügy fejlődése szoros összefüggésben áll azzal a földrajzi területtel, annak demográfiai, szociális-gazdasági, kulturális-történelmi jellemzőivel és természeti feltételeivel, ahol megvalósul. Ezt a tényt sokan elismerik, mégis: amikor valamit ténylegesen is tenni kellene az oroszországi viszonyok között a regionális könyvtárpolitika érdekében, megfeledkeznek róla.A regionális könyvtárpolitikának az volna a feladata, hogy koordinációs szervei révén kimunkálja és realizálja a területen működő összes könyvtári hálózat egyetértésével megszületett fejlesztési terv stratégiáját és taktikáit. így a koordináció válna a könyvtárügy irányításának alapvető funkciójává, módszerévé és formájává. A központosításhoz képest a koordinációnak az a fő specifikuma, hogy felhatalmazását nem kényszer alkalmazásával, hanem ösztönzéssel gyakorolja, hogy nem a hatalom tekintélyére támaszkodik, hanem a döntések és folyamatok célszerűségére, illetve a bennük való egyetértésre.Támogatni kellene a könyvtárügy regionális egységekben, az ún. területi könyvtári egyesülésekben való fejlesztését. Ezekben az egységekben (a nagy- jából-egészéből meglévő) központi és (a legfeljebb csíráiban létező) régióközi, pl. a szibériai és távolkeleti, volgamenti, uráli stb. szervek kiegyenlítési-együttműködési kínálatát is messzemenően hasznosítva a terület igényeinek kielégítésére kellene koncentrálni. Továbbá visszajelzéseket is kellene tenni a központ irányába (könyvtári monitoring), hogy a csak régióközien vagy központilag megoldható problémák megoldást nyerjenek.Az Oroszországi Föderáció méreteire, bonyolult állami-államigazgatási szerkezetére, az eddigi

könyvtárirányítási rutinok továbbélésére való tekintettel az imént vázolt helyzet országosan közkeletűvé válása tekintélyes erőfeszítéseket követel, úm. megfelelő jogszabályok alkotását, illetve módosítását (a könyvtári törvényt is beleértve), a pénzügyi szabályok e céloknak megfelelő adaptálását, helyzetfelmérések eredményeit tekintetbe vevő módszertani megalapozást és sok-sok szakmai „kerékasztalt” , illetve továbbképzést, hogy csak a szóban forgó erőfeszítések irányait vázoljuk fel.A referált cikk szerzője meg van győződve róla, hogy javasolt programját elfogadják és megvalósítják, aminek következtében az Oroszországi Föderáció könyvtárügye új minőségi színvonalat ér el.
(Futala Tibor)

98/318

VODOLAZSKAÁ, A.Á.: CBS: istoriceskij ekskurs i 
sovremennoe sostoánie =  Bibliotekoved. 1998.
1.no. 76-81.p. Bibliogr.

Központosított könyvtári rendszerek: történelmi ki
térő és a jelenlegi helyzet

Centralizálás; Ellátó rendszer

Régi orosz szokás: ahol nehézségek fordulnak elő, ott a fürdővízzel a gyereket is kiöntik. Ez a meggondolatlan cselekedet fenyegeti jelenleg a központosított könyvtári rendszereket, amelyek 15 évvel ezelőtt jöttek létre.A központosítás gondolata nem új, hiszen már a forradalom előtti szaktekintélyek közül is többen foglalkoztak vele. Azután a 20-as és 30-as évek fordulóján vált híressé—hírhedtté az orehovo- zuevski kísérlet, ahol is A.G. Kravcenko egységes, valamennyi főhatóság égisze alatt működő könyvtárat átfogó rendszert kívánt létrehozni. Finanszírozási lehetetlenség miatt kellett e próbálkozással felhagyni. Ugyanekkor nem volt akadálya annak, hogy a tudományos akadémiai könyvtárak köz
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pontosított hálózata létrejöjjön. Működési zavarai csak a 60-as években váltak kritikussá.Az egész országot átfogó központosítás előkészületei 1966-ban indultak Sahtában, Lipeckben és Niz- nij Tagilban, hogy azután 1967-ben a falusi könyvtárak átszervezése is kezdetét vegye. Nem lehet mondani, hogy az akkori szakemberek nem jártak el kellő gondossággal, ui. rengeteg változatot próbáltak ki (falusi, városi, teljes és részleges centralizálás, egy hálózaton belüli és hálózatközi, a településszerkezetet és az éghajlati viszonyokat is tekintetbe vevő változatok). Más kérdés, hogy amikor 1974-ben párthatározat adott jelt az átszervezés végrehajtására, meglehetősen „egyen-megoldások” születtek. A fő baj az volt, hogy a „belépést” kötelezővé tették azon könyvtárak számára is, ahol nem voltak meg hozzá a feltételek. Az átszervezés mindenekelőtt a központi szerepkört ellátó intézményeket erősítette meg szinte kivétel nélkül. Az akció 1980-ra fejeződött be országosan.Noha korábban is szabad volt javító szándékkal írni a központosított rendszerek hiányosságairól, a 80-as évek végétől kezdve divat lett már-már maradéktalan tagadásuk-elutasításuk. Ez annak ellenére következett be, hogy időközben egyes rendszerek az önkormányzati viszonyok megváltozását kiaknázva saját szükségleteiknek megfelelően ad- jusztálták korábbi formaruhájukat. E tekintetben az információs társadalom felé elindult haladás is „kezükre játszik” .Ezért célszerűnek látszik, hogy a hálózat a jövőben rugalmas szervezetre térjen át, amelyben a centralizáció és a decentralizáció elveire egyaránt tekintettel kell lenni, lemondva arról, hogy valamennyi könyvtárat „Prokrusztész ágyába” kényszerítsenek.
(Futala Tibor)

98/319

D’ACKOV, M.V.: Zadaci bibliotek v sohranenii i 
ispol’zovanii mestnyh ázykov. Postanovka problemy 
=  Bibliotekoved. 1997. 4.no. 33-40.p. Bibliogr.

A könyvtárak feladatai a helyi nyelvek megóvásá
ban és használatában

Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi olvasó

Napjainkban sokasodnak a globalizálódással kapcsolatos aggodalmak: vajon a helyi kultúrák és nyelvek fenn tudnak-e maradni, képesek-e a fejlődésre. Ennek jegyében máris születtek óvó rendszabályok (Regionális és kisebbségi nyelvek európai kartája -  1992).Azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy egyetlen, mindenki által beszélt nyelv volna az üdvözítő, érvelnek azok, akik vallják: egy efféle fejlemény nagy elszegényedést vonna maga után. }. L. Weisgerber írja pl.: „Ha az emberiség csak egyetlen nyelvvel rendelkezne, annak szubjektív volta egyszer s mindenkorra determinálná a környező világ ember általi megismerésének útjait-módjait. Ezt a fenyegetést azonban elhárítja a nyelvek sokfélesége... Az egyes nyelvek szükségképpeni egyoldalúságával ellentétben a nyelvi sokféleség a megismerés objektivitását biztosítja, ami a más és más nyelvi ‘látásmódnak’ köszönhető.”Ahogy más országokban, úgy az Oroszországi Föderációban is növekszik a helyi kultúrák és nyelvek féltése, ami -  egyelőre legalábbis -  szándékokban és jogi szabályozásokban nyilvánul meg. Az 1991. évi föderációs nyelvi törvény deklarálja, hogy az állam területén használt nyelvek összessége olyan köztulajdon, amely a kultúra legmeghatározóbb eleme, a nemzeti és az egyéni öntudat alapvető megnyilvánulási formája. Míg korábban a kisebbségek és az orosz nemzet közötti kommunikációt kizárólag orosz nyelven kívánták meg, az új törvény vice-verza nyelvtudást ír elő.Mindennek előfeltétele a helyi nyelvek középiskolákba történő bevezetése, valamint az, hogy ezeket a nyelveket közkeletűen használják. 1995-ig mindenesetre a Burját, Kalmük, Komi, Tatár, Tüva, Abház és Szaha (Jakut) köztársaságban az iskolai
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bevezetés megtörtént, bár a legtöbb helyen alacsony színvonalon, esetenként formálisan.Noha a könyvtárak szíves-örömest kapcsolódnának be a nyelvmentő és ápoló akciókba, az iskola és a könyvtár más-más irányítása és a minimális helyi nyelvű állomány (jó, ha 200-300 kötetnyi) akadályozza őket a hatékonyabb munkában. Ennek ellenére nem szabad megfutamodniuk. Sokszorosítási segítséggel (a korábbi nemzetiségi nyelvi kiadók egyszerűen megszűntek) kis példányszámú segédleteket-műsorfüzeteket állíthatnak elő, „beszélő” könyveket produkálhatnak, „nyitott” egyetemeket kezdeményezhetnek és pártolhatnak, helyi nyelveket ismerő könyvtárosokat alkalmazhatnak. A nehézségek ellenére is keresni kell az iskolákkal való együttműködést.A felsorolt munkálatok „motorjai” a köztársasági és autonóm köztársasági könyvtárak legyenek: ők fogják össze, rendezzék hatékonnyá a partikuláris kezdeményezéseket és erőfeszítéseket.Hamarosan komplex vizsgálatok indulnak Karéliá- ban, Mordvinföldön, Udmurt köztársaságban és a Komi-Permják autonóm köztársaságban a „nyelvi helyzet” tüzetes megismerésére. E vizsgálatok nyomán, illetve a keretükben felhalmozott tudásanyag elterjesztésére az érdekelt könyvtárosokat szakmai tanácskozásokon kell alkalmasabbá tenni e korántsem egyszerű feladatok ellátására.
(Futala Tibor)

Lásd még 314, 324-325, 380
Központi

s z o lg á lta tá s o k

98/320

ARCHIER, Edwige -  MORÉT, Yves -  RENOULT, 
Dániel: Le catalogue collectif de Francé =  Bull. 
Bibl.Fr. 43.tom. 1998. 4.no. 23-27.p.

Rés. angol és német nyelven

Franciaország központi katalógusa

Fejlesztési terv; Központi katalógus -online; Számí
tógép-hálózat

A Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothéque natio- nale de Francé) kapott megbízást arra, hogy felügyelje Franciország központi katalógusának munkálatait. Első lépésként elkészült a könyvtárak és dokumentációs központok országos jegyzéke, mely az Interneten online elérhető. A cikk vázolja a vállalkozás főbb célkitűzéseit, a megvalósítás menetét, a rendszer szerkezetét, és bemutatja a használónak nyújtott szolgáltatásokat.
(Autoref)

Lásd még 323 • ^
E gyü ttm ű k ö d és

98/321

SMITH, K. Wayne [ed.]: OCLC 1967-1997: thirty 
years of furthering access to the world’s informa- 
tion. Part 1. =  J.Libr.Adm. 25.vol. 1998. 2/3.no. 
1-176.p.

OCLC 1967-1997: 30 év a világ információkészle
tének hozzáférhetőbbé tételéért. I.rész. -  Temati
kus szám, 14 közlemény

Együttműködés -belföldi; Együttműködés -nemzet
közi; Gépi könyvtári hálózat; Munkafolyamat; Veze
tés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth 
Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N.Y. 13904]
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A közlemények címe: Mit jelent számomra az OCLC központi katalógusa. -  A használói tanács: a könyvtárak szerepének biztosítása, az OCLC irányításában. -  Stratégiai szövetség az OCLC és a hálózatok között. -  Az OCLC és felügyelőbizottságai. -  A katalogizálási munka változása. -  A referensz forradalmai. -  Folytatódik a forradalom: az összehangolt állománygyarapítás és az OCLC. -  Az általános tudományos könyvtárak kooperációja: az Intézményi Együttműködési Bizottság. -  Az együttműködés kontextusa: összehangolt gyarapítás állami méretekben. -  A Georgiái Egyetemi Rendszer virtuális könyvtára, a GALILEO. -  Az OCLC-t és a könyvtárakat a jövőhöz kapcsoló távközlési opciók. -  Az OCLC Csendes-óceáni Ázsiában. -  Az OCLC Európában. -  Az OCLC Latin-Amerikában és a Karib szigeteken.
98/322
EYRE, John: Distributed image Services (working to- 
gether) =  Vine. 107.no. 65-72.p.

Együttműködés a képek digitalizálása területén

Alakfelismerés; Egyetemi könyvtár; Együttműködés 
-nemzetközi; Képanyag; Szabvány; Számítógép-há
lózat

A leicesteri De Montfort University (DMU) az ELISE (Electronic Library Image Service fór Eu- rope) európai együttműködési program keretében a Victoria and Albert Museummal, az IBM-mel és a tilburgi egyetemmel együttműködve 1993 óta vizsgálja annak lehetőségeit, hogyan lehet múzeumi és könyvtári képeket szolgáltatni a felhasználóknak az Interneten. Időközben megalakult az elektronikus könyvtári kutatások intézete (Insti- tute fór Electronic Library Research, IIELR), amely további kutatásokba fogott az Európai Bizottság, a JISC, a British Library, az IBM és mások támogatásával. A projektek témái között van az SGML do

kumentumok kezelése, képek szolgáltatása, vezetési kérdések, az azonosító mágneskártyák használata, a kívánságra történő kinyomtatás, szerzői jogi kérdések stb. A DMU ma 10 helyen működik, tehát létérdeke a megosztott elektronikus információszolgáltatás megoldása.Az ELISE program második szakaszában (1996-1999) öt új résztvevő kapcsolódott be a tevékenységbe, három ír intézmény (egy egyetem, egy múzeum és egy kommunikációs intézmény), egy holland információtechnikai laboratórium és egy belga egyetem. A résztvevők mindegyike (az IBM kivételével) egy művészeti vagy tudományos képgyűjteményt tesz hozzáférhetővé az együttműködés keretében. A gyűjteményeket az egyes gyűjtemények katalogizálják.A közös rendszer használóinak követelményei: szolgáltatás az Interneten és a Weben, egységes használói interfész, a különböző típusú adatok (strukturálatlan szöveg, képek, videofelvételek és hang) kezelése, a keresés finomításának lehetősége, a találatok számának korlátozása szűrők alkalmazásával.A szolgáltatók a rendszer széles körű, igen kevéssé ellenőrzött hozzáférhetősége miatt szeretnék elérni a használók azonosítását, a szerzői jogok megfelelő kezelését, térítési mechanizmusok megvalósítását. A hasonló megosztott rendszerekben elengedhetetlen a szabványok alkalmazása a műszaki megoldásoknál, a szerkezetet, a tartalmat és a szervezetet érintő kérdésekben. A következő szabványok alkalmazása merült fel: TCP/IP, Z39.50, W hois++, AACR, MARC, CIDOC, AAT, Dewey Decimai, Spectrum, Dublin Core metaadat-modell. A CIMI (Consortium fór Computer Interchange of Mu- seum Information) és a DMU külön projekt keretében fejleszt ki Z39.50-es szervert az ELISE adatbázis számára az Index+ adatbáziskezelő rendszer segítségével. Elkészült az ELISE rendszer részletes technikai specifikációja és néhány kísérleti termék- fejlesztésre is sor került. Az együttműködő partne
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rek építik képi adatbázisaikat és hamarosan megjelenítik azokat az ELISE honlapján.
(Hegyközi Ilona)

98/323
GULLIKSEN, Mimmi: RBTs (Rijksbibliotektjenestens) 
arbeidsgruppe fór a planlegge fellesavtaler om full- 
tekstdatabaser =  Synopsis. 29.arg. 1998. 3.no. 
142-145.p.

Rés. angol nyelven

A norvég Országos Könyvtári Központ munkacso
portja a teljes szövegű adatbázisok használatára 
vonatkozó közös szerződések tervezéséről

Adatbázis -szolgáltató vállalat; Felsőoktatási könyv
tár; Koordináció -belföldi; Módszertani központ; Tel
jes szövegű adatbázis

A munkacsoport jelenleg az elektronikus folyóiratokra koncentrál, de később más dokumentumtípusokkal, például enciklopédiákkal és szótárakkal is foglalkozik majd. Az Országos Könyvtári Központ szerint -  a különböző tudományterületek igényeinek kielégítésére -  tudományos gyűjtőköri modell kidolgozására lesz szükség. Ez tartalmazná a mindenki érdeklődésére számot tartó főbb perio- dikumok egy vagy több alapcsoportját, kiegészítve a specális tudományos profilú folyóiratok csoportjaival. Világosan meg kell határozni annak felelősségét, mit jelent, ha a használónak hozzáférést biztosítunk az elektronikus folyóiratokhoz. A munka- csoport jelenleg felméri a felsőoktatási és szak- könyvtárak igényeit, a piacon beszerezhető termékeket, és annak technikai lehetőségét, hogyan integrálhatják a különböző vállalkozások szolgáltatásait használóbarát és hatékony módon. Ezzel egy- időben a csoport megvizsgálja, mely folyóiratokat tartanak a norvég egyetemek és főiskolák a legfontosabbnak. Ez az információ adhat ötletet ahhoz,

98/324
ÓLAFSSON, Sveinn: Information policy and legisla- 
tion in Iceland =  Scand.Public Libr.Q. 31.vol. 1998. 
1 .no. 25-28.p. Bibliogr.

Tájékoztatási politika és jogszabályok Izlandon

Állami irányítás; Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári 
rendszer -országos; Tájékoztatási politika

A cikk áttekinti azokat a törvényi kereteket és írásos kormánynyilatkozatokat, melyek meghatározzák az információs infrastruktúra helyzetének alakulását a kilencvenes évek Izlandján.Az 1972-ben elfogadott és többször módosított Szerzői Jogi Törvényt kiegészíti az 1997-es törvény, mely a művek könyvtári kölcsönzéséért is járandóságot biztosít a szerzői jogok tulajdonosának.A közművelődési könyvtári törvény 1996-ban született. Nem hozott lényegesen újat a húsz évvel korábbihoz képest. A közkönyvtárakat továbbra is az önkormányzatok tartják fenn. (Kb. 200 önkormányzat működik Izlandon.) A 220.000 fős lakosság 40%-a Reykjavikban él. 1995-ben csak 20 olyan könyvtár működött az országban, amelynek nyitvatartási ideje meghaladta a heti húsz óra hosszát. A kistelepüléseknek nem volt esélyük arra, hogy rendes könyvtári ellátásban részesülje
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nek. A helyzet jelenleg változóban van. A kormányzati határozatok az önkormányzatokra egyre több feladatot rónak. A kisebb önkormányzatok, hogy megfelelhessenek, kénytelenek egyesülni szomszédaikkal. Az önkormányzatok száma e folyamat eredményeként a jövő évezred elejére a mostaninak kb. a negyedére fog apadni. Ily módon az egyes településeken az átlagos lélekszám 2000 fölé emelkedik majd, tehát könyvtáraik nyitvatartási ideje is hosszabbodhat. A törvény központi anyagi támogatást biztosít a könyvtáraknak az információtechnológiai fejlesztésre.Szintén 1996-ban fogadták el az információról szóló törvényt, mely az igazgatási adatokba nagyobb nyilvános betekintést enged meg. Izlandon a köz- igazgatás ugyanis még mindig zártabb mint más skandináv országokban, őrzi a Dániához tartozás múltbeli örökségét. Az információról szóló törvénynek köszönhetően fejlődnek a közintézményeknél és a magáncégeknél alkalmazott archiválási technikák is.A Nemzeti Könyvtár és az Izlandi Egyetemi Könyvtár egy 1994-ben hozott törvény értelmében egyesült és közös épületbe költözött. Ez ma Izlandon messze a legnagyobb és technikailag is a legjobban felszerelt könyvtár. Könyvállománya 730.000 tételt tartalmaz. A könyvtári törvény értelmében a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár összehangolja az izlandi könyvtárak működését, szaktanácsadást nyújt, együttműködést biztosít.1996 óta törvény írja elő, hogy az önkormányzatok elemi iskolákat működtessenek. Az iskolai könyvtárakat sok helyen egyesítik a közművelődési könyvtárral, és megkezdődött a számítógépesítés is.Az 1995-ben hivatalba lépett jelenlegi kormány megfogalmazta információpolitikai elveit. Ezek leginkább az információtechnológia felhasználását sürgetik a gazdasági, tudományos és kulturális fejlődés előmozdítása érdekében. A Pénzügyminisztérium is körvonalazta tájékoztatási politikáját, mely elsősorban a képzés támogatását emeli ki. A kultu

rális és oktatási tárca 1996 tavaszán három évre szóló információpolitikai tervezetet tett közzé. Ebben különböző projektek szerepelnek pl. a közkönyvtárak gépesítésére nézve. Idén tanárok részére kezdetét vette a minisztérium számítástechnikai oktatási programja. A tervezet kiemeli a könyvtárosok szerepét az információszervezés és -keresés területén, éppen ezért fontosnak tartja rendszeres továbbképzésüket. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1996-os anyagában célul tűzte ki, hogy Izland fölzárkózzék az információtechnológia lehetőségeivel a legmesszebbmenőkig élő nemzetek sorába.A cikkíró úgy látja, hogy a fent említett nyilatkozatokban a politikusok az információtechnológiával inkább általánosságban foglalkoznak, nem biztos, hogy tisztában vannak konkrét részleteivel. Előrejelzéseik sem teljesen reálisak. Az információtechnológia elterjesztése a szerző véleménye szerint önmagában még nem jelent gyógyírt olyan égető gazdasági és társadalmi kérdésekre, mint amilyen a munkanélküliség vagy a halászat problémái.
(Nagypál László)

98/325

H0W0RKA, Bolestaw: 0 projekcie ustawy, waznej 
dia bibliotekarzy =  Bibliotekarz. 1998. 4.no. 15-18.p.

Egy könyvtárosok számára fontos törvény terve
zete

Jogszabály -könyvtárügyi; Tájékoztatási rendszer

Lengyelországban a szaksajtó közzétette azt a törvénytervezetet, amely a nyilvánosan hozzáférhető tudományos-műszaki információvagyonról és az információs tevékenységről szól.E tervezet kritikája a következő „textusból” indul ki: „Az európai kodifikációk hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy olyan korszerű könyvtárakat kell létesíteni, amelyek Európa gazdasági, társadal
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mi és kulturális életét a globális információs és telekommunikációs infrastruktúra integráns elemeként segítik elő. Egyszersmind azt is ajánlják, hogy a dokumentumgyűjteményekként értett könyvtárakról (collection-based library) át kell térni a széles értelemben vett szolgáltatásokat kínáló könyvtárakra (access-based library).” Az iménti „textus” szerzője az európai integráció és a külföldi segélyezés kérdéseivel foglalkozó tanács meghatalmazottja. 1995. évi címzettje pedig a lengyel kulturális és művészeti miniszter.Európa nyugati részén ilyen könyvtári-információs rendszerek jönnek létre, mégpedig korántsem csak az egyes államokban, hanem az EK egészében. Lengyelországban is ilyen törvényre volna szükség, annál is inkább, mivel a balul sikeredett könyvtári törvény éppen a szakkönyvtárakkal, a tájékoztatás e múlhatatlan központjaival bánik mostohán. A szóban forgó törvénytervezet a fentiekkel ellentétben pedig ismét külön-külön könyvtári és információs rendszerben gondolkodik.Most már csak abban lehet reménykedni, hogy ez ügyben valami csoda történik, hogy érdemi együttműködés alakul ki az információügyben érdekelt könyvtárosok, levéltárosok és muzeológusok között, s ennek eredményeként olyan törvény születik, amelyre nagy szükség van.
(Futala Tibor)

98/326

ODER, Norman: Intellectual freedom legislation: the 
State of the States =  Libr.J. 123.vol. 1998. 6.no. 
54-57.p.

Az Egyesült Államok tagállami szintű jogszabályai 
a kiskorúak védelmében, az Interneten elérhető 
pornográfia kiszűrésére

Jogszabály -más területről; Számítógép-hálózat; Tá
jékoztatás szabadsága

Az Egyesült Államokban nagy vitát váltott ki könyvtároskörökben a Communications Decency Act (CDA), az illendő kommunikációra vonatkozó törvény. A szenátusban olyan előterjesztések születtek, hogy a könyvtárakban legalább egy terminálon szűrőkkel kell kiszűrni a kiskorúaknak nem megfelelő dokumentumokat, illetve meg kell akadályozni a kiskorúak számára káros dokumentumok terjesztését a kereskedelmi forgalomban. Számos államban a szellemi szabadságot védelmező és a cenzúrát ellenző könyvtári csoportok a helyi ellenőrzés fontosságát és a szűrés megbízhatatlanságát hangsúlyozták; másutt megkísérelték az Internetet is bevonni a kiskorúakra károsan ható dolgok körébe, ezzel akadályozva például az abortuszra vagy az AIDS-re vonatkozó információk terjesztését. Egyes vélemények szerint a felvetések mögött populista politikai szándékok állnak. Egy szenátor mentességet kért a törvény alól a könyvtárak, iskolák és múzeumok számára.A Library Journal cikke tizenöt államból ad rövid helyzetképet, amelyet a későbbiekben web-helyén frissít (www.ljdigital.com).
(Hegyközi Ilona)

98/327

GRYGROWSKI, Dariusz: Aspekt prawny wykorzysta- 
nia multimediów w edukacji i bibliotekarstwe =  
Poradnik Bibi. 1998. 2.no. 8-10.p.

A multimédiák oktatási és könyvtári alkalmazásá
nak jogi aspektusa

Multimédia; Szerzői jog

A Lengyelországban is kibontakozóban lévő-kibon- takozott gyakorlat tanúsítja, hogy a multimédiák oktatásban és a könyvtárakban történő hasznosítása fokozza a munka eredményességét. A még közkeletűbb hasznosításnak azonban egyelőre jogi buktatói vannak, amelyeket, nehogy valamelyik in
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tézmény anyagilag pórul járjon miattuk, jobb elkerülni.Az 1994. évi február 4-i szerzői jogi törvény a korábban is védett alkotásokon kívül kiterjeszti a hatályát az audio- és videofelvételekre és a számítógépes programokra. A törvény be nem tartása 5 évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után. Azonban nem számít vétségnek, ha a védelemben részesülő alkotást iskolák, könyvtárak, levéltárak és információs intézmények társadalmi-kulturális érdekből sokszorosítják-másoltatják. Eddig a dolog rendben is volna, csakhogy ebből az engedményből kimaradt a számítógépes programok másolása. Ha egy intézmény a törvény hatálybalépését követően kalózprogramot használ, könnyen lebukhat, mivel a gyártók éber szemmel vizsgálják a gyakorlatot, s ha valakinél bebizonyosodik a kalózkodás ténye, könyörtelenül megbüntetik.Persze: a szükséges programokat meg lehet vásárolni, ám ez a szóban forgó intézmények számára, különösen ha a programok tömeges használatára van szükség, jelenleg drága mulatság. Némely gyártók, érzékelvén e helyzet fonák voltát, újabban kedvezményes kínálattal is fellépnek. E trend folytatására és felerősítésére azért is szükség van, mert előbb-utóbb a lengyel könyvtárakban is napirendre kerül a programkölcsönzés.További ellentmondás: míg a hagyományos kiadványokat Lengyelországban nem terheli ÁFA, addig CD megfelelőiket 22%-os általános forgalmi adóval sújtják. E formális megkülönböztetés abszurd dolog. Az állam arra törekszik, hogy a hagyományos kiadványokat is bevonja az ÁFÁ-val megterheltek körébe, ami a kiadókat és terjesztőket ellehetetlenítené. Valamit mindenesetre tenni kell, ami törvénymódosítások nélkül „nem úszható meg” .Ha a könyvtárak meg akarnak felelni a könyvtári törvényben előírt feladataiknak, előbb-utóbb be kell rendezkedniük az itt tárgyalt multimédiák kölcsönzésére is. Némely országban ezt úgy oldják

meg, hogy a szerzőknek kölcsönzésükért tantiemet fizetnek.
(Futala Tibor)

K ön yvtárosi H ivatás

98/328

AGADA, John: Profiling librarians with the 
Myers-Briggs Type Indicator: studies in self selec- 
tion and type stability =  Educ.lnf. 16.vol. 1998. 
1.no. 57-68.p.

Könyvtárosok pszichometriai profiljának meghatá
rozása a Myers-Briggs-féle típusindikátorral: az 
önszelekció és a típusállandóság vizsgálata

Könyvtáros-utánpótlás; Könyvtárosi hivatás; Szakiro
dalom -pszichológiai

A Myers-Briggs típusú indikátor (MBTI) a könyvtárosok tanulmányozásánál használt leggyakoribb pszichometriai eszköz. A legutóbbi MBTI-felméré- sek azt tanúsítják, hogy a könyvtáros személyisége eltér a korbábbi vizsgálatokban tapasztaltaktól. Ez a változás két okkal magyarázható: vagy a szakma nyert olyan utánpótlást, akiknek egyénisége eltér az előzó' korok könyvtárosaiétól, vagy a gyakorló könyvtárosok jelleme változott az idők folyamán. A tanulmány azért készült, hogy ezeket a hipotéziseket ellenőrizze. Az adatok az első hipotézist teljesen, a másodikat csak részben igazolták.
(Autoref.)

98/329

Kodeks professional’noj étiki rossijskogo biblioté
kára. (Proekt.) =  Naucn.Teh.Bibl. 1998. 3.no. 
55-62.p.
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Az orosz könyvtáros szakmai etikai kódexe. Terve
zet

Könyvtárosetika

Az etikai kódex tervezetét a Moszkvai Könyvtári Egyesület szakértői kollektívája dolgozta ki. Három részből áll, úm. preambulumból, 8 pontos alapszövegből és az egyes pontok indoklásából. Az alábbiakban az alapszöveg fordítását közöljük:1. Az orosz könyvtáros tevékenysége arra irányul, hogy a használó számára létrejöjjenek az információ, a könyvtári dokumentumok és források szabad, akadálytalan és kényelmes elérésének feltételei.2. Az orosz könyvtáros az intellektuális szabadság elvét támogatja, és semmiféle cenzúrát nem enged meg a könyvtári dokumentumokat illetően.3. Az orosz könyvtáros az információhoz való szabad hozzáférést a használó szellemi életének és intellektusának kibontakoztatását elősegítő eszköznek, a nagyvilág és a nemzet reális értékei elsajátításához számára rendelt lehetőségnek tekinti.4. Az orosz könyvtáros tiszteletben tartja a használó jogát, hogy tájékozódási tevékenységét bizalmasan kezelje, és bárki is legyen az, ellenáll minden, felette ellenőrzést gyakorolni kívánó kísérletnek, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az orosz alkotmány minősít.5. Az orosz könyvtáros, amikor az információ szerzője és használója közötti közvetítői szerepében lép fel, a szellemi tulajdon összes jogát elismeri és védelmezi6. Az orosz könyvtárosnak szakmai illetékessége és tisztessége van.7. Az orosz könyvtáros megbecsüléssel viseltetik kollégái iránt, védi jogaikat, feltéve hogy azok nem mondanak ellent az etikai normatíváknak, és növelik a szakma tekintélyét.8. Az orosz könyvtáros előmozdítja szakmája magasfokú társadalmi státuszának elismerését.
(Futala Tibor)

98/330

STILL, Julié: The role and image of the library and 
librarians in discipline-specific pedagogical journals 
=  J.Acad.Librariansh. 24.vol. 1998. 3.no.
225-231 .p. Bibliogr.

A könyvtár és a könyvtáros szerepe, illetve a róluk 
kialakított kép a pedagógiai szakfolyóiratokban

Folyóirat; Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás; Szakiro
dalom -pedagógiai

Bár az egyetemi oktatók elismerik, hogy a könyvtárosok fontos szerepet játszanak a kutatásban és az oktatásban, ez a tény nem tükröződik az oktatók pedagógiai publikációs tevékenységében. A könyvtáros munkája ritkán válik láthatóvá vagy elismertté. Kevés cikk foglalkozik az irodalom áttekintésének fontosságával, az adott szakterület tájékoztatási eszközei oktatásának, az irodalom kritikus elemzésének jelentőségével. A könyvtárhasználati képzésre, vagy arra való utalás, hogy a könyvtáros hogyan hat a hallgatók kutatómunkájára, elszórtan található az irodalomban, akkor is elnagyoltan. Kevés jel mutat arra, hogy a könyvtár és a könyvtár- használati képzés a felsőoktatási intézmények tantervének része lenne, legalábbis ezt tanúsítja a szerző felmérése, mely az ERIC adatbázis 29 pedagógiai folyóiratában való keresés, és 13 ilyen folyóirat átlapozása alapján készült.
(Autoref.)

98/331

SAPP, Gregg: How the „ingenue” became an „old 
maid” : images of female librarians in modern, Eng
lish language short fiction =  Pop.Cult.Libr. 5.vol. 
1997. 1.no. 29-37.p.

Hogyan lett „a naivá”-ból „a vénlány”. Könyvtá
rosnők alakja a modern angol nyelvű novellában
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Könyvtárkép; Női munkaerő; Próza

A tanulmány a könyvtárosnőkről kialakult sztereotípiákat vizsgálja huszonhét, 1900 óta publikált angol nyelvű novellában leírt eset alapján. Két visszatérő karaktertípust mutat be: a „vénlányt” -  aki idősebb hajadon, és a „naivát” -  a fiatal nőt, akinek könyvtárosi karrierje mindig ellentétben áll romantikus érdeklődési körével. Első pillantásra e sztereotípiák szögesen ellentétesnek tűnnek, de úgy is értelmezhetők, mint egyetlen pályakép alakulása az évek folyamán: tehát a „vénlány” az a „naiva”, aki karrierjét a szerelmi élete elé helyezte. E most is élő sztereotípia következményeit elemzi a szerző, összehasonlítva a szakma mostani, a könyvtároskép javítására irányuló kezdeményezéseivel.
(Autoref.)

98/332

BOEKHORST. Peter te -  BUCH, Harald -  CEYNOWA, 
Klaus: „Wissenschaftlicher” Bibliothekar 2000 -  Hic 
Rhodus, hic salta! Bemerkungen zu Helmut Oehlings 
Thesen zűr Zukunft des Fachreferenten =  
Bibliotheksdienst. 32.Jg. 1998. 4.no. 686-693.p.

A tudományos könyvtárosi pálya 2000-ben -  most 
mutasd meg, mit tudsz! Észrevételek Helmut 
Oehlingnek a szakreferensek jövőjével kapcsolatos 
téziseiről

Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; Munka
kör; Szakreferens-szolgálat

A szerzők vitába szállnak Oehlingnek a tudományos könyvtárosok (szakreferensek) jövőjét felvázoló 12 tézisével (ld. 98/226), mert véleményük szerint a kifejtett tézisek nem a valóságra épülnek, hanem a szerző konzervatív nézeteit és idealizált jövőképét tükrözik. Téves Oehling kiindulópontja,

mely szerint az egyetemeken és főiskolákon dolgozó tudományos könyvtárosok szakmai legitimációját szakreferensi mivoltuk adja. Valójában könyvtárosi szakismereteik, a könyvtári munka megszervezésében és vezetésében való jártasságuk biztosítja kompetenciájukat. Különösen egyértelmű ez a két szintes felépítésű régi egyetemi könyvtárak esetében: az állománygyarapítás itt az egyes szakterületekhez tartozik, a könyvtár pedig a könyvtári munka megszervezéséért felelős.Oehling ki akarja vonni a tudományos könyvtárosokat a könyvtári szervezeti és menedzser munkák köréből, ám ezekről a munkákról leegyszerűsítő és avult képpel rendelkezik. A legsúlyosabb -  és veszélyes -  tévedése, hogy a tudományos könyvtárosi tevékenység „tudományosságát” a művelők szakmai (és nem a könyvtárosi) diplomájához köti. A valóságban viszont ezek a könyvtárosok nem szakmai tudományos tevékenységet folytatnak, nem kutatnak és oktatnak az adott szakterületen (legalább is munkaidejükben nem), hanem szolgáltatást nyújtanak a tudományos munkának, a kutatásnak és oktatásnak. És ráadásul a tudományos könyvtárosok nagy része olyan szakterületek szolgáltatásaival is foglalkozik, melyeket sohasem tanult.A tudományos könyvtárosoknak tehát nem valamilyen tudományos műhely tudósainak kell tekinteniük magukat, hanem kompetens menedzsernek egy felsőoktatási szolgáltató üzemegységben, mely inkább hasonlít egy üzemhez, mint egy akadémiai kutatóhelyhez.
(Katsányi Sándor)

98/333

WEFERS, Sabine: Thesen zűr Zukunft des Fachrefe
renten =  Bibliotheksdienst. 32.Jg. 1998. 5.no. 
865-870.p.

Tézisek a szakreferensek jövőjéről
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Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; Munka
kör; Szakreferens-szolgálat

A szakreferensi tevékenység egyes területei a jövőben várhatóan módosulni fognak: Állománygyarapítás. Az általános tendencia azt mutatja, hogy az egyes művek beszerzéséről való egyedi döntések egyre inkább* kikerülnek a szakreferensek hatásköréből és (részben vagy egészben) az egyes szakterületek tanárainak kezébe kerülnek. Ezzel szemben növekszik a szakreferensek szerepe és felelőssége az állománygyarapítás elvi kérdéseinek kidolgozásában. A fenntartók és a használók számára egyaránt áttekinthetővé kell tenni a könyvtár profilját, meghatározni gyűjtőkörét: milyen dokumentumtípusokat milyen mélységig akar és tud a könyvtár beszerezni, milyen területeken kíván külső szolgáltatásokra támaszkodni. Az egyedi döntések átadása után is a szakreferensek feladata marad az állománygyarapítás koordinációja, tartalmi ellenőrzése, értékelése és a hiányok pótlása.Állományfeltárás. Tudomásul kell venni, hogy a bibliográfiai leírást és a könyvek hagyományos tartalmi feltárását a könyvtárosi főiskolai végzettségű munkatársak nagy szakértelemmel el tudják végezni, ezeket a munkákat nem célszerű a magasabb fizetési osztályba sorolt szakreferensekkel végeztetni. Rájuk vár viszont a különgyűjtemények mélyebb bibliográfiai feltárása, a tárgyszóalkotás bonyolultabb feladatainak megoldása és a feltáró munka szervezése, vagyis -  az állománygyarapításhoz hasonlóan -  a koordináció, az ellenőrzés, az értékelés.Szaktájékoztatás. Ezen a téren egyértelmű a szak- referensek növekvő feladatköre, az egyéni tájékoztatástól a könyvtárhasználati vizsgálatok megszer- vezésééig.Szervezési és irányítási feladatok. A hatékonyságra orientált intézményben növekszenek a tervezési és hatásvizsgálati menedzser feladatok, ezért a felső

oktatási könyvtárakban a jövőben növekedni fog a szakreferensek részesedése a szervezési és irányítási munkák terén is.
(Katsányi Sándor)

98/334

SCHIBEL, Wolfgang: „Fachreferat 2000". 13 Thesen 
zűr Differenzierung des wissenschaftlichen Biblio- 
theksdienstes =  Bibliotheksdienst. 32.Jg. 1998. 
6.no. 1040-1047.p.

A szakreferensi munka 2000-ben. 13 tézis a tudo
mányos könyvtárosi munka megkülönböztetéséhez

Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; Munka
kör; Szakreferens-szolgálat

A tudományos könyvtárosok (szakreferensek) jövőjéről vitázók -  a szerző szerint -  ott tévednek, hogy e könyvtárosok szakmai tevékenységét egyetlen pályaképhez kötik, s egyetlen tevékenységtípus nevében utasítják el a többit. így utasítják el például azok a fiatal kollégák (ld. 98/332), akik egy hazai és nemzetközi projekt keretében a münsteri könyvtárban új szakmai profilt honosítottak meg Oehling téziseit (ld. 98/226). Pedig a vita és a jövőkép kialakítása nagyon aktuális: a jelenleg tudományos könyvtárosi státusban dolgozók fele 12 éven belül várhatóan nyugdíjba fog vonulni.A könyvtárosoknak csekély az esélyük arra, hogy subject speciálist váljék belőlük: képzettségük kevés az egyetemi szakok teljes skálájának átfogására -  különösen az új szakterületeken, és idejük sincs az elmélyült tanulásra. Oehling elképzelései e téren illúziók. A szakosodás útja lehetne azonban a szak- referensek regionális együttműködésének kiépítése. Például Baden-Württemberg tartományban 70 szakreferens képes lenne minden oktatott szakot specialista szinten átfogni, és a szakirodalmi ellátás
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és tájékoztatás könyvtári és szakterületi képviselőjeként működhetnének.
(Katsányi Sándor)

Lásd még336-338, 341, 390, 397
O k ta tá s  é s  

to váb álcép zés

98/335
SOSINSKA-KALATA, Barbara: The reform of Infor
mation and book studies at the University of War- 
saw =  Polish Libr.Today. 4.vol. 1997. 27-32.p.

Az informatikai és bibliológiai oktatás reformja a 
varsói egyetemen

Könyvtárosképző intézmény; Tanterv, óraterv

A cikk a varsói egyetem informatikai tantervének átalakítására irányuló javaslatokat tárgyalja a teljes felsőoktatási reform fényében. A szerző ismerteti a legfontosabb különbségeket a hagyományos ötéves M.A. képzés és az új, kétszintű képzés között (hároméves B.A. tanulmányok plusz kétéves kiegészítő tanfolyan az M.A. diplomához). Különös hangsúlyt fordít a többszintű képzés rugalmasságának szükségességére és az európai szabványokhoz való igazodására. Bemutatja a kétszintű képzés négy alapvető modelljét. Ismerteti az új tanterv kifejlesztésének körülményeit, szerkezetét és alapelveit.
(Autoref. alapján)

98/336

JOHNSON, lan M.: Challenges in developing profes- 
sionals fór the „information society” : and somé re- 
sponses by the British schools of librarianship and 
information studies =  Libr.Rev. 47.vol. 1998. 3.no. 
152-159.p.

Rés. francia és német nyelven

Az „információs társadalom” számára történő 
szakemberképzés új feladatai és a megoldási kí
sérletek a brit könyvtárosképző intézetekben

Információs társadalom; Könyvtárosi hivatás; Könyv
tárosképzés, dokumentálóképzés; Továbbképzés

A cikk hat olyan kihívást elemez, melyek az információs társadalom kialakulásával a tájékoztatási szakma előtt állnak: a használók segítése az infor- máciáradatban való eligazodásban; az új információs és kommunikációs technológia kezeléséhez szükséges magas szintű műszaki ismeretek elsajátítása; más szakmákkal való versengés az összeolvadó könyvtári, tájékoztatási és számítástechnikai szolgáltatások vezető pozícióiért; az információipar hagyományosan különálló szektoraiból -  mint például a könyvkiadás -  nyert ismeretek és készségek szélesebb körének átvétele és alkalmazása; magasabb szintű szakértelem kifejlesztése az információhasználat megkönnyítése és oktatása területén; a másokkal való együttműködés képességének növelése. Bemutat néhány, az Egyesült Királyság könyvtárosképző intézeteiben alkalmazott megoldást, melyek jó része más tudományterületekkel való együttműködésre épül az ismeretek megfelelő elmélyítése érdekében. A szerző szerint változásra van szükség az intézetek oktatáshoz, tanuláshoz és kutatáshoz való viszonyában, valamint a hivatásukat gyakorlók szemléletében általában az oktatás, különösképpen a továbbképzés támogatásával kapcsolatban. Végül fehívja a figyelmet a tétlenség veszélyeire.
(Autoref.)

98/337

GARROD, Penny: Skills fór new information profes- 
sionals (SKIP): an evaluation of the key findings =  
Program. 32.vol. 1998. 3.no. 241-263.p.
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Milyen készségekre van szükségük az új tájékozta
tási szakembereknek: egy telmérés tanulságai

Dokumentáló -felsőfokú; Elektronikus könyvtár; Fel
mérés [forma]; Gyakorlati képzés; Információtech
nológia; Munkahelyi légkör

A  cikk az Electronic Libraries (eLib) program SKIP (Skills fór New Inform ation Professionals) projektjének m ódszereit és eredményeit ismerteti. A projekt célja az volt, hogy m egvizsgálja, milyen hatást gyakorol az inform ációs technológia a könyvtári és tájékoztatási szakem berek jártasságaira és szerepére. A z eredm ények azt m utatják, hogy a sikeres működés szem pontjából a szakem berek személyi tulajdonságai kulcsfontosságúak a hálózati környezetben is, és hogy az elégtelen szakm ai és szolgáltatási kultúra akadályozhatja az egyének szakmai fejlődését és m unkájuk hatékonyságát. Az információs technológiák fontosak, de ezeket csak azok képesek elsajátítani, akiknek egyrészt megvannak ehhez a megfelelő emberi tulajdonságaik, másrészt olyan m unkakörnyezetben dolgoznak, amely elősegíti a személyiségi és a szakm ai fejlődésüket.
(Autoref.)

98/35®
FARMER, Jane -  CAMPBELL, Fiona: Information 
professionals, Cjontinuing] Pjrofessional] Djevelop- 
ment] and transferable skills =  Libr.Manage. 18.vol. 
1997. 3.no. 129-134.p.

Rés. francia és német nyelven

A tájékoztatási szakemberek, továbbképzésük és a 
többféle környezetben hasznosítható készségeik

Dokumentáló -felsőfokú; Felmérés; Munkabér, alkal
mazás; Továbbképzés

A szerző szerint a mai munkahely állandó változásoknak van kitéve, ezért a könyvtárosoknak és információs szakembereknek gazdasági korlátozásokkal, átszervezésekkel és leépítésekkel kell számolniuk. Az e változásokhoz való alkalmazkodás céljából az információs szakemberek kénytelenek a folyamatos továbbképzés kérdésével foglalkozni. A cikk egy felmérésről számol be, amelynek során az Egyesült Királyságban 175, az egészségügy illetve az energiaipar területén dolgozó információs szakembernek küldtek ki kérdőívet, hogy felmérjék hozzáállásukat a folyamatos továbbképzéshez, s megállapítsák a más szakterületeken is alkalmazható jártasságaikat. Foglalkozik a változó munkahely problémáival, a szakmai karrier nehézségeivel és a folyamatos továbbképzés növekvő jelentőségével.
(Autoref.)

98/539

KERSLAKE, Evelyn -  GOULDING, Anne: Current 
practice in training flexible Information workers =  
Libr.Manage. 18.vol. 1997. 3.no. 135-147.p.

Rés. francia és német nyelven

A „flexibilis” (alkalmi, részidős) tájékoztatási 
szakemberek képzésének, továbbképzésének je
lenlegi gyakorlata

Dokumentáló -középfokú, alapfokú; Felmérés; Gya
korlati képzés; Könyvtáros -részfoglalkozású; To
vábbképzés

A cikk a „flexibilis” (alkalmi, részidős) tájékoztatási dolgozók képzési igényeit és lehetőségeit vizsgáló kutatás tapasztalatairól számol be. A szerző azt a következtetést vonja le, hogy a flexibilis tájékoztatási szakembereknek sokkal kevesebb a képzési lehetőségük, mint más dolgozóknak, aminek negatív következményei lehetnek az információs munka
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erő piacán az általános képzettségi szintre. Adatokat közöl az 551 brit könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásra kiterjedő felmérésből, valamint minőségi adatokat a flexibilis tájékoztatási dolgozók fókuszcsoportjáról és a vezetőikkel készített interjúkról. Számos -jogszabályi, minőségi, munkaerőtervezési -  érv szól amellett, hogy a vezetők végre foglalkozzanak a flexibilis tájékoztatási dolgozók igényeivel. A tanulmány példákkal illusztrálja, milyen különbségek léteznek a flexibilis és az állandó (teljes munkaidejű) dolgozók számára kínált képzési programok között. Végül esettanulmányként egy olyan intézményt mutat be, ahol néhány megoldást már kitaláltak a fenti nehézségek legyőzésére.
(Autoref alapján)

98/340

WILSON, Anthony M. -  HERMANSON, Róbert: Edu- 
cating and training library practitioners: a compara- 
tive history with trends and recommendations =  
Libr.Trends. 46.vol. 1998. 3.no. 467-504.p.

A felsőfokú könyvtárosok és a könyvtártechniku
sok elméleti és gyakorlati képzése: a két fejlődés- 
vonal történeti áttekintése

Gyakorlati képzés; Könyvtárosképzés -felsőfokú; 
Könyvtárosképzés -középfokú, alapfokú; Könyvtár
ügy története

Az Egyesült Államokban a könyvtáros szakma fejlődése során a könyvtári alkalmazottak két alapvető csoportja különült el: a könyvtárosoké és könyvtártechnikusoké. A két csoport oktatásának történeti áttekintése számos ismétlődő témát és néhány sürgősen megoldandó kérdést vet fel.A gyakorló könyvtárosok képzésére kétfajta környezet gyakorol erős hatást: az egyetemi és a szakmai. Mindegyik csoport egyetemi környezete más és más, ahogyan a szakmában beltöltött szerepek

is különbözőek. A jelenlegi gazdasági és technológiai változások mellett, melyek az egyetemet és a könyvtáros szakmát egyaránt érintik, ésszerű feltételezni, hogy a könyvtártechnikusok és a könyvtárosok képzésében meglévő különbségek a jövőben is megmaradnak.A „kisegítő személyzet mozgalma” nyomán lehetőség nyílik a demokratikus vezetés számára olyan környezet megteremtésére, amely érzékenyen reagál a teljes könyvtári személyzet képzési és szakmai előmeneteli igényeire, valamint a könyvtárakról pozitív jövőkép kialakítására. A következő területekre érdemes különös figyelmet fordítani: távoktatás, felvilágosult személyzeti politika, a belülről történő munkaerő-pótlás és a könyvtárosképzéssel és a könyvtári személyzettel kapcsolatos álláspontok korszerűsítése.
(Autoref.)

98/341

DAVIDSON-ARNOTT, Frances -  KAY, Deborah: Li
brary technician programs: skills-oriented parapro- 
fessional education =  Libr.Trends. 46.vol. 1998.
3.no. 540-563.p.

A könyvtártechnikusok képzése Kanadában: a gya
korlati készségek dominanciája a tantervben

Gyakorlati képzés; Könyvtárosképzés -középfokú, 
alapfokú; Tanterv, óraterv

A könyvtártechnikusok által végezhető és végzendő munka jobb megértése érdekében a cikk a könyvtártechnikusok képzésének hivatalos programjait tekinti át. A könyvtártechnikusokat úgy képezik ki, hogy a könyvtár mindennapi működésével kapcsolatos sokféle feladatot el tudjanak látni. A szerző a legnagyobb kanadai könyvtártechni- kus-képző programot, a Seneca Iparművészeti és Műszaki Főiskola tantervét használja annak illusztrálására, hogy az oktatás nagyrészt a készsé
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gekre épít. Tudás alapú elemek csak azért vannak a tantervben, hogy a készségeknek kontextust teremtsenek és biztosítsák a jövendő könyvtártechnikusok beilleszkedését a szakmába, meggyőzve őket arról, hogy nem irodai személyzetként, hanem fontos szakmai feladatokat ellátó munkatársakként fognak dolgozni. A könyvtárosok, a munkahely, a technológia és a könyvtártechnikus-kép- zésre jelentkező hallgatók együttesen befolyásolják a ma érvényben lévő programok jellegét. Sok a hasonlóság, de különbség is akad a kanadai programok és az Ausztráliában és az Egyesült Államokban kínált programok között, mindegyik törekszik olyan kérdések megoldására, mint például a könyvtártechnikusok meghatározása, a funkciók megkülönböztetése a személyzeten belül, oklevél adása és akkreditáció.
(Autoref.)

98/343
HOLSTE-FLINSPACH, Karin: Zersplitterung dér 
Berufsbilder aufgehoben. Neue Ausbildung: „Fachan- 
gestellte für Medien- und Informationsdienstleistun- 
gen” =  Buch Bibi. 50.Jg. 1998. ty7.no. 434-437.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Véget kell vetni a könyvtáros szakma széttörede
zésének. Új képzési forma a média- és informá
ciós szolgáltatások szakemberei számára

Képzés -rokon területen; Könyvtárosképzés -közép
fokú, alapfokú; Munkakör

Mostanáig a német levéltárakban, könyvtárakban, dokumentációs központokban és fényképész ügynökségeknél dolgozó asszisztensek képzési lehetőségei elkülönültek egymástól, és sokszor a diplomákat sem ismerték el. Mivel munkakörük egyre inkább hasonlít egymásra, főként a modern infor

mációs és kommunikációs technológia használata tekintetében, új szakmai követelmények meghatározása vált szükségessé, melyek figyelembe veszik a technológiai fejleményeket, de a szakosodásnak is teret engednek. 1998. augusztus 1-jén lépett életbe a “média- és információs szolgáltatások szakal- kalmazottaira” vonatkozó képzési rend, mely egységes szakmai képzést és a különböző területekre való szakosodást tesz lehetővé. Első alkalommal sikerűit ezzel a könyvtáron kívüli területeken dolgozók számára is akkreditált képzést biztosítani.
(Autoref.)

98/343

SROKA, Marék: Creating bibliographic and catalog- 
ing standards and developing cooperation in Polish 
academic libraries after the implementation of VTLS 
=  Inf.Techn.Libr. 16.vol. 1997. 4.no. 182-192.p.

A bibliográfiai és katalogizálási szabványok létre
hozása és az együttműködés kiépítése a lengyel 
egyetemi könyvtárakban a VTLS rendszer beveze
tése után

Besorolási adatok egységesítése; Egyetemi könyv
tár; Együttműködés -belföldi; Formátum -gépi; In
tegrált gépi rendszer

A legtöbb lengyel felsőoktatási könyvtárban a VTLS nevű rendszert vezették be. A cikk a bibliográfiai és katalogizálási szabványok kidolgozásának folyamatát tárgyalja, áttekinti a USMARC mint lengyel bibliográfiai adatcsere szabvány alkalmazásának lehetőségét, a VTLS-t használó könyvtárak szerkesztői munkáját, melynek eredményeként megszületett a USMARC kézikönyv lengyel könyvtárak számára. Foglalkozik a besorolási adatok egységesítésével, ezen belül a ckhw (közös online adatbázis a besorolási adatokról) létrehozásával, amely az időszaki kiadványok, egységes címek, személy-, testületi és földrajzi nevek és a helyi
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tárgyszavak tekintetében tartalmaz egységes besorolási adatokat. Bemutatja a KABA nevű szaktezaurusz kifejlesztését, melyre nagymértékben hatott a RAMEAU és a Library of Congress tárgyszórendszere, valamint a MARC rekordok tárgyi besorolási adatainak szerkezetét, ahogyan a lengyel könyvtá

rak használják. Végül áttekinti, milyen hatást gyakorolt a VTLS alkalmazása az országos és helyi könyvtári konzorciumok kialakulására Lengyelországban.
(Autoref)

Lásd még 366

98/344
LINE, Maurice B.: What exactly is national collec- 
tion? =  Alexandria. 10.vol. 1998.1 .no. 1-2.p.

Mi is voltaképpen a nemzeti gyűjtemény?

Bibliográfiai számbavétel; Kötelespéldány; Nemzeti 
könyvtár

A nemzeti könyvtárakat mostanában sokat foglalkoztatja az a kérdés, hogy a nyomtatott anyagot milyen információs termékekkel egészítsék még ki. A teljességre törekvés jegyében tartják hatályban, terjesztik ki esetleg a kötelespéldány-törvényeket.A nemzeti gyűjteménybe általában beletartozik mindaz, ami az adott országban megjelenik. Csak kisebb országok törekedhetnek ezen kívül még arra, hogy a nemzethez tartozónak ismert minden szerző' külföldön megjelent munkáit, vagy az országot bármilyen szempontból érintő műveket is a teljesség igényével gyűjtsék. A nagyobb országok esetében ez gyakorlatilag lehetetlen. Egy ország felkérhet egy másik országot arra, hogy az rendsze

resen válogassa le számára nemzeti bibliográfiájából, adatbázisaiból az adott országot érintő címeket. (Bár az indexelés szem pontjai és mélysége m iatt az eredmény nem  lehet tökéletes.) Nehezebb dolog a nemzeti szerzők után kutatni.A z angol nyelv térhódításával, a tudom ány, a könyvkiadás és a nyom dászat globalizálódásával a megjelenés (nyomtatás) helye m a m ár nem  feltétlen hordoz nem zeti vonatkozást. De mivel globális gyűjtőkörű könyvtár alig létezik, kivéve talán a Kongresszusi Könyvtárat, fontos, hogy legalább ott gyűjtsék össze a dokum entum okat, ahol azok napvilágot látnak. Ebben segítenek a kötelespéldány- törvények, melyek ily m ódon nem csupán a nem zeti érdekű anyagot juttatják el a nemzeti gyűjtem ényekbe, és ezzel szolgálatot tesznek az egész világnak.
(Nagypál László)

98/345

MATTHIAS, Angéla: Die Sammelaufgaben Dér 
Deutschen Bibliothek =  Diai.Bibi. 10.Jg. 1998. 2.no. 20-31.p.
A Deutsche Bibliothek gyűjtőköre
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