
Közművelődés; Közművelődési könyvtár; 
Tudományos és szakkönyvtárak 

L’action culturelle en bibliotheque / sous la 
direction de Viviane Cabannes et Martine Poulain 
avec la collab. de Marie-Pierre Dión [et al.]. -  Paris 
: Éd. du Cercle de la Librairie, 1998. -  214 p. ; 24 
cm. -  (Bibliotheques). -  Bibliogr.: p. 211-214. -  
ISBN 2-7654-0709-6 
Raktári jelzet: 3-12553

Napjainkban a könyvtárak mind gyakrabban ad
nak otthont kulturális rendezvényeknek. A kötet 
írásainak első csoportját képező kultúrpolitikai tár
gyú esszék a könyvtár gyűjteményéhez kapcsolódó 
szélesebb közönségnek szánt közösségi események 
szerepét, jelentőségét és formáit tárgyalják. Az is
meretterjesztésnek a közgyűjteményekben gyako
rolt hagyományos és új módozatai alapján párhuza

mokat vonnak e tanulmányok a múzeumok és a 
könyvtárak működése között. A második részben 
adatokat találunk a franciaországi könyvtárak kul
turális tevékenységéről felmérések tükrében, majd 
két nagyobb intézmény, a megújult Francia Nemze
ti Könyvtár és a Georges-Pompidou Központban ta
lálható Bibliotheque publique d’information (BPI) 
ilyen irányú tevékenységeibe nyerhetünk bepillan
tást. Ezt követi az egyes könyvtártípusok (városi 
könyvtárak, megyei könyvtárak, egyetemi könyvtá
rak, gyerekkönyvtárak) sajátosságainak megfelelő 
kulturális tevékenységek taglalása. A harmadik 
rész a kiállítást, szóbeli előadást, audiovizuális, ill. 
Internetes bemutatót formai, technikai szempont
ból elemzi és gyakorlati tanácsokkal szolgál a töb
bek között ezek megtervezéséhez, a megvalósítás
kor igénybe vehető kapcsolatokhoz, a technikai ki
vitelezéshez és a közönségszervezéshez.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1999. 5. 713



Egyszemélyes könyvtár; Esettanulmány (forma)
Arbeitshilfen für Spezialbibliotheken / [Hrsg.] 

Deutsches Bibliotheksinstitut. -  Berlin : DBI, 1983-. 
-  21 cm

Bd. 9., One-Person Libraries : Fragen und 
Antworten aus der Praxis in 39 Beispielen / [von 
Guy St. Clair]. -  1998. -  160 p. -  (dbi-materialien ; 
178.).-ISBN 3-87068-978-1

Eredeti cím: The OPL case book : thirty case 
studies from The One-Person Library, a newsletter 
for librarians and management 
Raktári jelzet: 2-10268

A népszerű DBI-sorozat keretében megjelent 
könyv egy amerikai kiadvány fordítása, mely azzal 
a céllal készült, hogy gyakorlati segítséget nyújtson 
az egyszemélyes könyvtárban (angol rövidítése: 
OPL) dolgozóknak. Az Egyesült Államokban (is) 
gyakran érte az a kritika a továbbképző" tanfolyamo
kat, hogy az ott elhangzottak túlságosan elméleti 
jellegűek, a megoldások és elképzelések jól hangza
nak ugyan, de semmi közük a valódi élethez. Ezen, 
pontosabban az egyszemélyes könyvtárban dolgo
zók „többszörösen hátrányos” helyzetén próbált se
gíteni az OPL Resources nevű cég, amely 1984 óta 
rendszeresen megjelenteti a „The one-person li
brary: a newsletter for librarians and manage
ment” c. sorozatát, ennek egyik darabja szolgált a 
fordítás alapjául.
Németországban az OPL-ek támogatása mintegy 
másfél éve folyik rendszeresen a DBI által szerve
zett konferenciák, továbbképzések keretében. E 
célt szolgálja, az önképzés hatékony eszköze lehet 
ez a könyv is, mely 39 eset, megoldandó helyzet le
írását és az ezekre adott válaszokat tartalmazza. A 
megoldások természetesen csak útmutatást jelente
nek, nem feltétlenül követendő példát, amit azzal 
is kifejez a szerző, hogy minden válasz végén felte
szi a kérdést: és Ön mit tenne?
A kötet legfontosabb tanulsága, melyet még min
dig meg kell tanulniuk a könyvtárosoknak, hogy

nem elsősorban szervezeti, hanem inkább belső, 
mentális változásra van szükség.

@

Gazdálkodás -könyvtárban; Hatékonyság; Könyvtár- 
épület; Szakirodalmi szem le (forma); Személyzet; 
Vezetés
BAKEWELL, Ken G. B.

Managing user-centred libraries and information 
services / by K. G. B. Bakewell with contributions 
from Elaine Ansell [et al.]. -  2. ed. -  London : 
Mansell, 1997. -  290 p. ; 23 cm. -  Bibliogr. a feje
zetek végén. -  ISBN 0-7201-2270-8
Raktári jelzet: 3-12593

A második kiadásban megjelent könyv tizenkét fe
jezetben szemleszerűen foglalja össze a modern 
könyvtárvezetési ismereteket. A kiadvány terjedel
mének csaknem egyötödét alkotó első fejezet a brit 
könyvtári rendszert, annak alapvető intézményeit, 
együttműködési formáit ismerteti, majd az általá
nos menedzsment-elvek és technikák rövid bemu
tatása következik. Ezután a vezetés egyes területeit 
veszik sorra a szerzők, úm. az automatizálást, az 
emberi erőforrásokat, pénzügyeket, épületeket és 
berendezést, a könyvtári munkafolyamatokat (az 
állománygyarapítástól a szolgáltatásokig), a teljesít
ménymérést, a könyvtári és tájékoztatási szolgálta
tások marketingjét, végül a könyvtárközi együttmű
ködés formáit. Az utolsó fejezet a könyvtárak jövő
jével kapcsolatos írásokat elemezve megállapítja: 
sok könyvtárnak kell még megtanulnia, hogyan vál
hat még inkább használó-központúvá, s ehhez né
hány módszert is felsorol. A könyv legérdekesebb 
része a „Self-management” c. fejezet, amely azt tag
lalja, hogyan ellenőrizhetjük saját munkánkat, ho
gyan tanuljunk meg hatékonyan dolgozni és kom
munikációs készségünket javítani. A fejezetek vé
gén lévő bőséges irodalomjegyzék segítségével átfo
gó ismereteket kapnak a téma iránt érdeklődők.
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Bibliofillá.; Életrajz (forma); Könyvtártörténet -nemze
ti; Magánkönyvtár; Nemzeti könyvtár; Régi és ritka 
könyvek; Hollandia, Amsterdam 
Collectors and collections : Koninklijke Bibliotheek 

1798-1998 / [editorial board] Marieke van Delft [et 
al.]. -  Zwolle : Waanders Publishers, cop. 1998. -  
232 p. ; 32 cm. -  Bibliogr.: p. 218-222. -  ISBN 
90-400-9207-9 
Raktári jelzet: 4-10618

A könyv a Holland Királyi Könyvtár megalakulásá
nak 200. évfordulója alkalmából jelent meg
1998-ban.
1798-ban a franciák által megszállt Hollandiában 
létrejött a Batáviai Köztársaság. Miután V. Vilmos 
helytartó Angliába menekült, a hatalmat gyakorló 
Polgári Párt képviselője, A.J. Verbeek javaslatára 
könyvtárát nemzeti könyvtárrá nyilvánították, és 
minthogy ez volt az első nemzeti intézmény, az 
önálló nemzet jelképévé vált.
Az 1800-ban készült első katalógus szerint több 

mint 5500 könyv és folyóirat képezte a gyűjte
ményt. Napóleon Lajos királysága alatt 
(1806-1810) kapta mai nevét: „Koninklijk Biblio- 
theek”, vagyis Királyi Könyvtár. V. Vilmos helytar
tó fia 1815-től I. Vümos néven uralkodott az Egye
sült Holland Királyság fölött. O költöztette a könyv
tárat Hollandia egyik legszebb épületébe, ahol egé
szen 1982-ig működött.
Hollandiában a polgárosodás magas életszínvona
lat, fejlett oktatási rendszert és ezek eredményekép
pen virágzó könyves kultúrát eredményezett a 
17-18. században. A 19. Században kialakuló könyv
tári rendszer kiépülésében felbecsülhetetlen szere
pük volt a magánkönyvtárak tulajdonosainak. A ke
reskedők, ügyvédek, magas rangú tisztségviselők 
könyveinek nagy része került hagyaték, ajándéko
zás, letét útján a közkönyvtárakba, így a nemzeti 
könyvtár birtokába is. A 19. század végére nyilván
valóvá vált, hogy a nagy könyvtárak számára lehe
tetlen az addigi egyetemes és teljességre törekvő

gyűjteményépítés. így a Királyi Könyvtár fő felada
ta a humán tudományok és a művészetek doku
mentumainak gyűjtése lett, ezen kívül azonban 
olyan speciális területek dokumentumainak ottho
nává is vált, melyek iránt a nagy egyetemi könyvtá
rak feladatukból kifolyólag nem mutathattak érdek
lődést, mint például a konyhaművészet, sport és já
tékok, ponyvairodalom, okkult tudományok stb.
Az elmúlt 20-30 évben felértékelődtek a könyvek. 
A gyűjtők -  és főleg örököseik -  adományozás he
lyett inkább aukciókon értékesítik a dokumentu
mokat, ahol azok sokkal magasabb áron kelnek el, 
mint amit a nemzeti gyűjtemények megengedhet
nek maguknak. Szerencsére még ma is akadnak 
nagyvonalú adományozók. 1997-ben egy anonimi
tását megőrző gyűjtő több mint 200 kötetet ajándé
kozott a nemzeti könyvtárnak. A 17. és 18. századi 
szépen illusztrált könyveket zömében Hollandiá
ban nyomtatták, és nagy részükből még nem volt 
példány a Királyi Könyvtárban.
A múltbeli és mai adományozók tiszteletére ké
szült gyönyörűen illusztrált kötet 50 jelentős ado
mányt és azok hajdani tulajdonosait mutatja be ol
vasóinak.

@

Könyvtárpolitika; Közművelődés; Közművelődési
könyvtár; Társadalmi követelmények 
GREENHALGH, Liz -  WORPOLE, Ken -  LANDRY, 
Charles

Libraries in a world of cultural change / Liz 
Greenhalgh & Ken Worpole with Charles Landry. -  
London : UCL Press, cop. 1995. -  X, 182 p. ; 
22 cm. -  Bibliogr.: p. 175-178. -  ISBN 
1-85728-469-0 
Raktári jelzet: 3-12604

Egy független kutatócsoport 1989 és 1991 között 
12 brit városban tanulmányozta a városok gazdasá
gi, szociális és kulturális életét; a jelentésből a kö
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vetkező évben Városok az emberért címmel könyv 
is megjelent. A várostervezés, a várospolitika, a 
nyilvános terek milyensége ezek összefüggése, kap
csolata a civil társadalom igényeivel, egyre több 
megválaszolandó kérdést vetnek fel. A kérdések 
érintik a nyilvánosságnak kínált kulturális szolgál
tatásokat, beleértve a könyvtárat is, s a szerzők 
megállapítják, hogy a kulturális igények változásá
val a könyvtáraknak is változniuk kell. A nyilvános
ság fogalma, a nyilvános szféra, a nyilvános tér sze
repe, a közösség számára ingyen vagy térítésért 
nyújtott szolgáltatások (a tájékoztatni, nevelni és 
szórakoztatni hármas egységében) elemzésével in
dítanak a szerzők, majd a problémákat vázolják fel. 
A következő nagyobb rész a könyvtárak specifikus
ságát próbálja meghatározni: a múltban betöltött 
szerepüket hasonlítja össze az elmúlt 150 évben le
zajlott változások során kialakult helyzetükkel. A 
társadalmi, szociális viszonyok átalakulásával, az 
emberi jogok újrafogalmazásával, az emberek kö
zötti viszonyok megváltozásával olyan körülmé
nyek alakultak ki, melyek révén a sötét kolostorszo
báktól, a kevesek által használt magánkönyvtárak
tól elvezettek a csupa üveg, csupa fény mai köz
könyvtárépületekig. A könyvtárak külső megjelené
se, helyük a térben, környezetük milyensége képes 
kifejezni, mit reprezentál a könyvtár, kifejezheti 
mennyire demokratikus az intézmény, müyen meg
becsültségnek és támogatásnak örvend a helyi, ill. 
az országos irányításában, milyen igények kielégíté
sére jött létre stb. A telekommunikáció óriási fejlő
dése, az információtechnikai eszközök elterjedtsé
ge folytán az információ mind nagyobb mennyisé
ge érhető el elektronikusan, s folyamatosan nő a 
csak ily módon tárolt információ aránya. A szemé
lyiségfejlesztés, a folyamatos tanulás, a távoktatás 
iránti igények ráépülnek a hálózatokra, s a civil ér
deklődés felfutása jelzi, hogy a könyvtáraknak mi
lyen irányban kell kibővíteniük szerepüket.

®

Gépi információkeresés; Inform ációkeresési rend
szer; Online katalógus 
HERT, Carol A.

Understanding information retrieval interactions : 
theoretical and practical implications / Carol A. Hert. 
-  Greenwich, Conn. ; London : Ablex, cop. 1997. -  
X, 150 p. ; 23 cm. -  Bibliogr.: p. 135-144. -  ISBN 
1-56750-306-3 
Raktári jelzet: 3-12605

A szerző az információkeresés tanulmányozásához 
kialakít magának egy természetes folyamatelvű és 
használó központú modellt. Ezt megelőzően az 1. 
fejezetben szakirodalmi szemle keretében kimutat
ja a rendszerközpontú megközelítések elégtelen vol
tát és bírálja a megfelelési (match) paradigmát. A 
2. fejezetben saját vizsgálati módszerének kidolgo
zásánál az információigény létrejöttének körülmé
nyeit és a keresés helyzetbeli meghatározottságait 
veszi alapul. A szociológia és a kognitív pszicholó
gia módszereit is bevonva kutatja a relevancia ítéle
tek meghozatalát befolyásoló tényezőket. A 3. feje
zet egy nagyívű vizsgálat részletekbe menő leírása, 
melyet a szerző 1994-ben, a Syracuse Egyetemen 
folytatott harminc olyan OPAC-használó körében, 
akik NOTIS rendszer helyi változatát használták. 
Kiemeli az információkeresés folyamatára ható té
nyezőket. A kereső egyén és a gépi rendszer köl
csönhatásának olyan változóit ragadja meg mint a 
keresés célja, módszere, a keresés felfüggesztésé
nek pontja. Fontos megállapítása, hogy mindezek 
egy adott keresés folyamán tértől, időtől és egyéb 
környezeti tényezőktől függően is módosulnak. A 
keresés helyzetbeli meghatározóit táblázatszerűén 
összeveti más vizsgálatok hasonló tényezőivel. Ke
resi a vizsgálat eredményeinek általánosítási lehető
ségeit, az elmélet továbbfejlesztésének útját. Az 5., 
zárófejezet javaslatokat tartalmaz rendszerek terve
zéséhez. Például újszerű visszacsatolási technikák 
és új típusú információk beépítését javasolja, vala
mint a keresés különböző fázisainak tekintetbe vé
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telét a rendszerfejlesztésnél. A keresés professzioná
lis segítői, a közvetítő könyvtárosok számára is 
megfogalmaz gyakorlati tanácsokat.

@

Munkakör; Munkakörülmények; Személyzet; Terve
zés; Továbbképzés; Vezetés 
JORDAN, P e te r-JONES, Noragh 
Staff management in library and information work / 

Peter Jordan with Noragh Jones. -  3. ed. -  Aider- 
shot : Gower, cop. 1995. -  XII, 264 p. ; 25 cm. -  
Bibliogr.: p. 245-260. -  ISBN 0-566-07581-4 
Raktári jelzet: 3-12594

A könyv első kiadása 1982-ben, a második 
1987-ben jelent meg. 1982-ben azért, mert sürgető
en jelentkezett az igény egy, a napi munka során 
használható útmutatóra, mely a könyvtári személy
zet irányításával és fejlesztésével kapcsolatos kérdé
sekhez ad segítséget. A jelen kiadást a nagymérté
kű technikai, jogi, társadalmi és környezeti válto
zások tették indokolttá. A versenyszemlélet növeke
dése, a pénzügyi problémák, a technikai eszközök 
és eljárások ugrásszerű változása óriási kihívást je
lentenek a könyvtárosok számára, ezért motiváció
juk megerősítése elengedhetetlen feladat.
A szerző mindezek figyelembe vételével dolgozta át 
1995-ben a könyvet, bizonyos fejezeteket teljesen 
átalakítva, máshol új esettanulmányokat beiktatva. 
Nyolc fő fejezete a következő: a könyvtár működési 
környezetének változásai; motiváció és a munkával 
való elégedettség; munkaerő-tervezés és -gazdálko
dás; munkaköri leírás és a feladatok személyre sza
bottsága; a személyzet kiválasztása; a teljesítmény
értékelés; a személyzet képzése és fejlesztése; a 
munkatársak ellenőrzése és a személyek közötti 
kommunikáció ápolása, fejlesztése.
A szerző ismerteti ugyan a különböző elméleteket 
és modelleket (Maslow, stb.), de nem szorítkozik 
csak ezekre -  bemutatja azokat a technikákat, me

lyekkel elemezhetők és megoldhatók a különböző 
problémák és feladatok. A világosság kedvéért pe
dig igyekszik elkerülni a ma oly divatos „menedzs
ment zsargont” .
A könyv használhatóságát, gyakorlatban való alkal
mazását számos táblázat, a tárgymutató és a témán
ként összegyűjtött irodalomjegyzék segíti.

@

Annotált bibliográfia (forma); Könyvtártudományi 
bibliográfia (forma); Szakirodalmi szem le (forma); 
Számítógép-hálózat 
LIU, Lewis-Guodo
The Internet and library and information services : a 
review, analysis, and annotated bibliography / by 
Lewis-Guodo Liu. -  Champaign : Graduate School 
of Library and Information Science, University of 
Illinois at Urbana-Champaign, 1995. -  90 p. ; 
23 cm. -  (Occasional papers, ISSN 0726 1769 ; 
No. 202.). -  Bibliogr.: p. 16-84.
Raktári jelzet: 3-12613

1990 óta rengeteg publikáció született a könyvtá- 
rak/tájékoztatási szolgáltatások és az Internet kap
csolatáról, a témával kapcsolatos kutatási problé
mákról és trendekről. Ennek az irodalomnak a leg
javát veszi számba és elemzi az összeállítás egy átfo
gó, annotált, 446 tételes bibliográfia formájában, a 
60-as évek közepétől 1994 szeptemberéig, 27 téma
körre bontva. A bibliográfiában nem szerepelnek a 
könyvismertetések, a heti- és napilapok népszerű 
cildcei, a tudományos értéket nem képviselő köny
vek

©

Adatbázis; Jelentés -évi, többévi; Szoftver; Ügyvitel
gépesítése; Űrlap, nyomtatvány
NAUMER, Janet Noll -  THURMAN, Glenda B.

The works for library and media center 
management : DOS and Windows edition / Janet
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Noll Naumer and Glenda B. Thurman. -  Englewood : 
Libraries Unlimited, 1998. -XXII, 178 p. ; 28 cm +
1 db floppy.-ISBN 1-56308-543-7 
Raktári jelzet: 4-10612

A kézikönyv részletesen bemutatja, hogyan használ
ható a Microsoft Works program a könyvtári-esz- 
köztári munkafolyamatok automatizálására. Gya
korlati, lépésről lépésre haladó útmutatóként, kez
dő számítógép-használókat feltételezve mutatja be 
a Works fő funkcióit: az adatbázis-kezelést, a táblá
zatkezelést és a szövegszerkesztést. Jóllehet iskolai 
eszköztárakra helyezi a hangsúlyt, főiskolai és 
könyvtári alkalmazásokat is bemutat. A példák a 
könyv mellékleteként kiadott floppy lemezen is ren
delkezésre állnak.

@

Információpiac; Jövő könyvtára; Katalógus; Szab
vány -könyvtári 
ODDY, Pat
Future libraries, future catalogues / Pat Oddy. -  

London : Library Association Publ., cop. 1996. -  XI, 
180 p. ; 22 cm. -  Bibliogr. a fejezetek végén. -  
ISBN 1-85604-264-2 
Raktári jelzet: 3-12603

A szerző -  aki a British Library katalogizáló osztá
lyának vezetője -  a szigorúan hangzó cím ellenére 
népszerű könyvet írt, amit az is bizonyít, hogy rö
vid időn belül ismét kiadták, immár puhafedeles 
változatban. A könyvtárvezetőkön, katalogizálással 
foglalkozó szakembereken kívül a könyvtároskép
zésben tanítók és a hallgatók is profitálhatnak belő
le -  olvasható az ajánlásban. 9 fejezetben tárgyalja 
a szerző szakmánk aktuális kérdéseit: az első há
rom fejezetben az elmúlt 15 év során bekövetkezett 
változásokat veszi számba, széles kitekintéssel a tár
sadalmi, technikai változásokra, melyek nem hagy
ták érintetlenül a könyvtári világot sem. Az egyik

legerőteljesebb változás a számítógépek beépülése 
volt a könyvtári munka minden területére. A 
katalogizálás sokat nyert a számítógépesítéssel, a 
CD-ROM-ok használatával, mert rugalmasabb lett 
a keresés, behasonlítás, -  bár a címleírások ideje 
nem lett rövidebb, hiszen a szellemi munkát nem 
tudja a gép átvenni -  nem szólva arról a kényelem
ről, amelyet a használók élvezhetnek a képernyő 
előtt ülve, miközben keresnek, böngésznek, megje
lenítenek maguknak információkat. Beszél a nagy 
elektronikus utópiáról, amely fenyegető jövőként 
tornyosul az ijedősebb könyvtárosok elé, amikor 
minden adat, információ elektronikus formában 
lesz elérhető. A tartalmi kérdéseiket a 4-7 fejezetek 
tárgyalják: itt esik szó a katalogizálásról mint mun
kafolyamat, a katalogizáló könyvtárosról, a kataló
gusokról, a szabványok, szabályzatok szerepéről és 
ezek kapcsolatáról az információs szupertechnikák
kal. A elektronizált, virtuális könyvtári világban 
szükséges-e az információs szupersztrádán a bib
liográfiai szabványok használata, kellenek-e mé
lyen strukturált rekordok az efemer információk
nak, s egyáltalán milyen katalógusra lesz szükség 
majd abban a jövőben? A könyv újdonsága, s talán 
népszerűségét magyarázza, hogy ez az első olyan el
méleti összefoglalás, amely az elektronizáció hatá
sát ilyen mélységig vizsgálta a katalogizálás -  és tá- 
gabb értelemben a könyvtári szakma -  jövőjére ve
títve.

@

Esettanulmány (forma); Felsőoktatási könyvtár; Kon
ferenciai anyag (forma); Kölcsönzés -önkiszolgáló; 
Nagy-Britannia, Sunderland -K  

Self-service in academic libraries : future of 
fallacy? : proceedings of a conference organised by 
Information Services, University of Sunderland, in 
conjunction with SCONUL, held at St. Peter’s 
Campus, University of Sunderland, 24/26 June 1996 
/ ed. by Andrew McDonald and Janet Stafford. -
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Sunderland : University of Sunderland Press, 1997. 
-  188 p. ; 25 cm. -  ISBN 0-907679-94-3 
Raktári jelzet: 3-12607

A sunderlandi egyetem tájékoztató szolgálata és a 
SCONUL (Standing Conference of National and 
University Libraries, a nemzeti és egyetemi könyv
tárak állandó konferenciája) által szervezett nem
zetközi tanácskozás előadásai azt vizsgálták, med
dig jutottak a felsőoktatási könyvtárak az önkiszol
gáló szolgáltatások megvalósításában. A felsőokta
tási könyvtárak a bankokhoz, a kiskereskedelem
hez stb. hasonlóan vezették be az önkiszolgáló köl
csönzést, előjegyzést, meghosszabbítást, befizetést, 
illetve kísérleteznek az önkiszolgáló visszavétellel 
és beiratkozással, elsősorban a megnövekedett igé
nyek kielégítése érdekében. Erről angol, ausztrál, 
kanadai, ázsiai és amerikai példákkal és esettanul
mányokkal szolgáltak az előadások. A könyvtári ön- 
kiszolgálás igen sokféle területre van hatással: a ve
zetésre és a szolgáltatásra, a könyvtárosok munká
jára és a használókra, a gépi könyvtári rendszerek 
fejlesztésére, a könyvtár tervezésére és berendezésé
re -  ezeket a kérdéseket járták körül a konferencia 
előadói.

Együttműködés -belföldi; Gépi információkeresés; 
Gyűjtőköri kódex; Országos feladatkörű szakkönyv
tár; Számítógép-hálózat; Németország 
Das Sondersammelgebiets-Fachinformationsprojekt 

(SSG-FI) der Niedersächsischen Staats- und Univer
sitätsbibliothek Göttingen : GeoGuide, MathGuide, 
Anglo-American History Guide und Anglo-American 
Literature Guide ... : Dokumentation / [Red. Thomas 
Fischer, Heike Neuroth] ; [Projektleiter Wilfried 
Enderle]. -  Berlin : DBI, 1999-. -  24 cm 
Teil 1. -  1999. -  VII, 149 p. -  (dbi-materialien ; 

185.) (Schriften der Deutschen Forschungsgemein

schaft). -  Bibliogr. a lábjegyzetekben. -  ISBN 
3-87068-985-4 
Raktári jelzet: 3-12615

A német könyvtárak hagyományos gyűjtőköri 
együttműködési programja (4 nagy központi szak- 
könyvtár, 36 országos feladatkörű szakkönyvtár és 
további kiemelt gyűjtőköri területek) a nyomtatott 
könyvek beszerzését kívánta összehangolni. A digi
tális hordozók és a globális hálózatok korában új 
kommunikációs és publikálási formák alakultak ki. 
A Német Kutatási Társaság (DFG) -  amely a koráb
bi programnak is fő támogatója volt -  most arra 
ösztönzi a könyvtárakat, hogy együttműködésüket 
terjesszék ki az Internethez kapcsolódó új, hálózati 
források közös „beszerzésére”, feltárására és szol
gáltatására. A témával foglalkozó német egyetemi 
könyvtári projektekről szólva a kötet összefoglalja 
a felmerülő új feladatokat, előbb vázlatosan, majd 
részletesen kifejti a virtuális szakkönyvtárak műsza
ki és tartalmi megvalósításának koncepcióját, átte
kinti a hasonló nemzetközi projekteket, majd rátér 
az internetes források feltárásának problémáira, kü
lönös tekintettel a tárgyi keresésre.

Állományalakítás; Állománygyarapítás; Egyetemi 
könyvtár; Gyarapítási keret; Támogatás -pénzügyi 
-általában; Németország 
SPARY, Christiane
Zu Bestandsaufbau und Erwerbungspraxis in uni

versitären Bibliothekssystemen der neuen Bundes
länder : ausgewählte Beispiele / Christiane Spary. -  
Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1998. -  
95, [26] p. ; 21 cm. -  (Schriften zum Bibliotheks
und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 74.). -  
Bibliogr.: p. 83-93. -  ISBN 3-86010-520-5 
Raktári jelzet: 2-10277
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Az új német tartományok könyvtárainak szakmai 
„újjáépítése” mindenekelőtt a gyarapítási osztályok
ra hárult: nekik kellett a gyűjteményeket minél ak
tuálisabbá és minél teljesebbé tenniük, mégpedig 
azok után, hogy az önálló gyarapítás az NDK-ban 
teljesen ismeretlen fogalom volt.
Egy felmérés során 1996 közepén tanulmányozták 
az új tartományok egyetemi könyvtárainak állo
mányépítési és gyarapítási gyakorlatát. A hallei 
egyetem füzetsorozatában megjelent kötet -  egy fő
iskolai dolgozat átdolgozott változata -  azt foglalja 
össze, milyen koncepciók és intézkedések születtek 
1990 után ezen a területen, hogyan fogadták a 
könyvtárosok a szövetségi-tartományi munkacso
port ajánlásait és az azok alapján kialakított újfajta 
gyarapítási gyakorlatot, milyen változtatásokra volt 
szükség az állományalakításban; mindezt Jena, Lip
cse, Halle és Erfurt egyetemi könyvtári hálózatai
nak példáján. Kiemelten foglalkozik a tankönyvek, 
a törzsállomány és a költségvetés kérdéseivel. Mél
tatja a Volkswagen-alapítvány és a Deutsche For
schungsgemeinschaft támogatását, valamint az 
Otto Harrassowitz cég könyvtáraknak szóló szolgál
tatásait.

©

Diafilmek gyűjteménye; Diapozitív; Gépi információ- 
keresési rendszer; Optikai lemez 
SUTCLIFFE, Glyn
Slide collection management in libraries and in

formation units / Glyn Sutcliffe. -  Aldershot: Gower, 
cop. 1995. -  XII, 219 p. ; 25 cm. -  Bibliogr.: p. 
157-178. és p. 205-216. -  ISBN 0-566-07580-6 
Raktári jelzet: 3-12595

A 35 mm-es diapozitívok könyvtári kezelésével szá
mos szakmai munka foglalkozik, de ezek általában 
szétszórtan, különböző dokumentumokban jelen
tek meg, és többségük még az optikai lemezek és a 
képi adatbázis-technika előtti időből származik. Ez

a könyv viszont -  s ez egyik fő érdeme -  a diapozi
tívok kezelésének hagyományos módszereit és a 
modern képi megjelenítési technikákat egyaránt át
tekinti. A több mint ötven éve létező diapozitívok, 
közismertségük és közkedveltségük ellenére, soha 
nem tartoztak a könyvtári AV-gyűjtemények leg
fontosabb darabjai közé, s nem álltak az AV-könyv- 
tárosság fejlődésének és szakmai vitáinak közép
pontjában. A szerző ezért arra törekedett, hogy a té
mával kapcsolatos összes kérdést részletesen tár
gyaljon a következő felosztásban: a diapozitívok kü
lönböző fajtáinak kialakulása és alkalmazási terüle
tei; a diapozitív-gyűjtemények kezelésére vonatko
zó szakirodalom időrendi csoportosítása és elemzé
se; a diapozitívok beszerzése; műszaki előkészítés; 
visszakeresés; a kereskedelemben kapható diapozi- 
tív-kezelő és visszakereső rendszerek; az orvosi dia
pozitív-gyűjtemények; az optikai lemezes rendsze
rek és a diapozitívok; a diapozitívok kezelésének 
néhány alapelve. A könyvet terjedelmes (20 olda
las) bibliográfia, több függelék (adatbázis-kezelő 
rendszerek, speciális képanyag-kezelő rendszerek 
és az ezeket forgalmazók adatainak felsorolásával) 
teszi teljessé.

©

Könyvkötés; Könyvkötés története; Restaurálás 
ZIMMERN, Friederike

„Board slotting” : eine maschinenunterstützte 
Buchrestaurierungsmethode / Friederike Zimmern ; 
[Hrsg, von der Kommission des DBI für Bestandser
haltung]. -  Berlin : DBI, 1999. -  128 p. ; 21 cm. -  
(dbi-materialien ; 184.). -  Bibliogr.: p. 115-120. -  
ISBN 3-87068-984-6 
Raktári jelzet: 2-10278

A Német Könyvtári Intézet állományvédelmi bizott
ságának továbbképző tanfolyamán mutatták be elő
ször és többek kérésére e kötetben ismertetik a 
régi könyvek kötésének restaurálására szolgáló, ke
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véssé ismert, mechanikus módszert (Board 
Slotting, azaz a borító lemaratása). Ezzel a mód
szerrel és a hozzá kifejlesztett készülékkel a 
XVIII-XIX. századi értékes könyvkötéseket lehet kí
méletesen és kedvező' áron helyreállítani. A kötet 
első' fejezete bevezet a könyvkötés történetébe és a 
könyvek szerkezetének változásaiba, különös tekin

tettel a XIX. századra, majd részletesen áttekinti a 
könyvkötéseknél eddig alkalmazott restaurálási 
módszereket. Az új módszerre áttérve a kötet a 
módszerhez használt új anyagokat vizsgálja és ha
sonlítja össze, majd a készülék prototípusának 
használatát ismerteti gazdag ábra- és képanyaggal 
illusztrálva.
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