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Bibliotheca Hungarica: a magyar
könyvtárak egy ezredév tükrében = 
the Hungarian libraries in the 
mirror of a millennium = die 
Ungarischen Bibliotheken im Spiegel 
eines Jahrtausends / főszerk. Tósze
gi Zsuzsanna. - Interaktiv multimé
dia. — Budapest: Neumann Kht. 1999. 
— 1 db CD-ROM: szin.; 12 cm.
Minimális működési környezet: 486/33 
PC, 16 MB RAM, True Color VGA kár
tya; 640x480-as felbontás; egér; 
hangkártya. - 
Focim a boritóról.

Kultúrtörténeti, könyv- és könyvtártörténeti unikummal gazdagodtunk 1999 decemberében: egy CD-ROM-mal, amely szakmai önérzetünknek legalább olyan kedves lehet, mint családfájára büszke polgárnak a levéltárakból felkutatott ősök sora.A multimédia CD-ROM-ot ugyan a frankfurti vásárra készülő könyvtárak egyik útravalójául szánták,

tényleges sajtóbemutatójára mégis csak a vásárzárás után két hónappal került sor, aminek valószínűleg nem áz anyaggyűjtés befejezetlensége, hanem az összegyűlt anyag kereshetővé-kezelhetővé tételének sok-sok nehézsége, buktatója lehetett az oka. Elismerés illeti az alkotókat a késés és annak ellenére, hogy a CD-ROM működésében maradtak technikai hibák, amelyek a gondos anyaggyűjtés és válogatás, szerkesztés, a vonzó képsorok, a csatolt sok-sok információ ellenére csökkentik az összeállí-
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tás használhatósági értékét, legalábbis addig, míg egy újabb kiadásban majd sikerül javítani rajtuk. Mégis, értékgyűjtő, -mentő és -őrző ez a multimédia összeállítás, amely reprezentatív válogatást kínál a magyar könyv- és könyvtárkultúra ezeréves történetéből.A lemez a Neumann Kht. gondozásában, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából és támogatásával jelent meg, főszerkesztője Tószegi 
Zsuzsanna.A CD-ROM a magyaron kívül angol és német nyelven indítható a főlapjáról, ahonnan a főmenübe jut az olvasó. A felfedezés első izgalmával végigrohanva a CD-n, ámulatba ejt a gazdagsága. Csak úgy burjánzanak a messzi múltba vissza- és a megálmodott jövőbe repítő információk és akár élő internet-kapcsolatot teremtő csatolások.Nyomtatott használati útmutatója nincs a CD-ROM-nak, de enélkül is könnyű a főmenüig eljutni. Az itteni kínálat:© Korszakok © Barangolás© Könyvtárak © Katalógus© Ritkaságok © Mellékletek© Névjegy

A használatban eligazító súgót ezek bármelyikébe lépve, már eléjük.

1. A Korszakok első időköre az államalapítástól a mohácsi csatáig tart, amelyből tematikusán a történelmi hátteret igyekeznek felidézni a szerzők (Géza fejedelem, István király, a kereszténység felvétele, az Árpád-házi, majd az Anjou-há- zi királyok stb.). A középkor művelődéstörténetét is vázolják és bemutatják a szerzetesi közösségek (ágostonosok, bencések, ciszterciek, domonkosok, ferencesek, kármeliták, karthauziak, klarisszák, pálosok, premontreiek) könyv- gyűjteményeinek ritkaságszámba menő, értékes kódexeit. Az egyházi (érseki, káptalani plébániai) könyvtárak után az uralkodók, a királyi udvar (Árpád-háziak, Anjouk, Zsigmond, Mátyás, Corvina-könyvtára), a humanista Vitéz János és Janus Pannonius és a polgárok nyilvános, városi könyvtárai következnek. Már itt felfedezhető, milyen nagy gondossággal tárták fel a feldolgozott időszakot, a kiemelt nevek, fogalmak mögé lexikális adatokat, illusztrációt téve, amelyek két kurzorikonnal hívhatók elő.

Keresni személynévre, helységnévre és intézménynévre lehet, s a fejlécből látszik, tulajdonképpen a főmenüből is választható katalógusban vagyunk. A szövegbeírás közben betűről, betűre közelítünk az indexben a keresett névhez.Nézzük Árva Bethlen Katáti Három találat van.
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Az elsőre (iskolai könyvtárak, XVI— XVII. század) kattintva, máris e fejezet elején vagyunk, s lapozgatva benne, egyszer csak eljutunk ahhoz a részhez, ahol a keresett név előfordul, mégpedig inverzben, amit az eredeti piros színű kiemelés miatt, kék színben látunk. A vissza gomb egy művelettel korábbi helyre, a kereséshez juttat vissza.A Korszakok további időhatárai:X I-X V I. század,X V I-X V II. század,X V III- XIX. század,X IX -  XX. század.A korszakok bemutatása rendre azonos tagolású: történelmi háttér, szerzetesi közösségek könyvtárai, egyházi könyvtárak, főurak és polgárok könyvtárai.Gazdagon cizellált a jelen korszakot bemutató összeállítás is, melynek tartalma:-  Helyzetkép-  Országos szakkönyvtárak-  Megyei könyvtárak-  Egyetemi könyvtárak-  Stratégiai fejlesztés-  Könyvtárosképzés-  Szakkönyvtárak, szaksajtó-  Egyesületek2. A Könyvtárak menüpont tagolása-  a múlt könyvtárai (mint az Anjou-királyoké és az Árpád-háziaké, az Apponyi-gyűjte-

mény vagy Árva Bethlen Kata könyvgyűjteménye stb.)-  a jelen könyvtárai és persze:-  a jövő könyvtárai:Digitális Irodalmi AkadémiaDigitális Régi Magyar KönyvtárKözös és osztott katalógusMagyar Elektronikus KönyvtárMOKKA, Magyar Országos Közös KatalógusprojektNeumann-ház3. A Ritkaságok négy képernyőoldalnyi betűrendbe szedett kínálatából:Anonymus: Gesta Hungarorum Budai Krónika Egri Hóráskönyv Érdy-kódexA Halotti beszéd a Pray-kódexből Magyarország legrégebbi, Lázár deák készítette térképe 1514-ből Stb.

A megnézett ritkaságok, sajnos nem másolhatók ki, ez a menüpont valamilyen rejtélyes okból nem működik, ám meglepetés, hogy a képernyő őrzi egy zászlószerű ikon alatt az előző keresés találatait, ezek most is előhívhatók.Kár, hogy a kiválogatott ritkaságok nem nagyíthatók, Lázár deák térképét például -  éppen bá-
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mulatós részletessége miatt —  bizonyára sokan szívesen böngésznék.

4. A Barangolás c. fejezet a szent koronával indítja képsorát, hiszen az eltelt ezer esztendő első éve a pápa által megszentelt koronát adott az első magyar király fejére, elhozta ide a latin betűt, azóta van magyar írás, magyar könyv és könyvtár, de felértékelhetetlen az a kultúrkincs is, amit új hazánkba, e Kárpátok közé zárt honba magunkkal hoztunk.A közlésmód hosszú időn át használt módszerét, az ékírást, felváltotta a régi kultúrákból átvett latin műveltség, amit mint iskolát, magunk választottunk, latinul tanultunk —  német mesterektől, s a hivatalos nyelvünk egészen a XIX. század derekáig a latin maradt.Ezer esztendőt ível át ez a tíz percnyi videófelvétel.5. A Katalógus menü a már korábban felfedezett keresőablakon át eljuttatja a kíváncsiskodót arra a helyre, ahol kiderül, a keresett személy, helység, vagy intézmény, mely kor, müyen könyvtártípusához tartozik.

6. Az összeállítók precízségének tükre a Mellékle
tek csokra:-  az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,-  a könyvtárral kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye (honlapcímre mutat, vagyis mindig a legfrissebb állapotot mutatja, ha van Internet-kapcsolatunk, mint ahogy a következő kettő is),-  a magyar fejlesztésű CD-ROM-ok diszkográ- fiája,-  az interneten elérhető könyvtárak adatbázisa,-  a barangolás képeinek leírása,
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-  a felhasznált irodalom jegyzéke (feltűnően sok a szakdolgozati forrás),-  a zenei illusztrációk jegyzéke.7. A Névjegy, vagyis a stáblista zárja a főmenüt. Ezen a CD-én nem használhatók a hipertext- szövegekben megszokott kényelmes mentési lehetőségek, egy képernyőkép is csak a vágólapra helyezve és a programból kilépve rakható el későbbi felhasználásra, s noha egy almenü ajánlja a másolást, mint több különböző menüpontokban tett próbálkozás bizonyítja, ez a szolgáltatás hibajelzést küldve, nem működik. Vagyis: mindent a szemnek...Programon kívül, az operációs rendszer állománykezelési lehetőségeivel is csak a zenemel

lékletek wav-állományai érhetők el. Sebaj: mindez így is elismerésre méltóan gazdag merítés a könyv-, könyvtári s egyáltalán: nemzeti kultúránkból. Köszönet érte!

K Ö N Y V T Á R I S Z O L G Á L T A T Á S O K  M EG B ÍZ Á SSA L

Stockholm városa elhatározta, hogy tevékenységének pagy részét külső megbízás keretében 
végezteti el, amelyet versenytárgyaláson lehet elnyerni. A kerületi önkormányzatok fele tervezi a 

könyvtári szolgáltatások kiadását megbízás keretében. A 90-es években néhány könyvtár külső 
megbízással alkalmazta személyzetét (akik saját céget alapítottak), vagy különböző egyesületekre, 
cégekre bízta a könyvtár működtetését. Az önkormányzatok - érthetően - pénzt kívánnak ezzel a 

megoldással megtakarítani, ugyanakkor az alacsony jövedelmezőség miatt várhatóan kevesen 
fognak ilyen megbízásra pályázni. Egynémely politikusnak ugyanakkor az a véleménye, hogy a 

közszolgáltatásokat legjobban magánvállalkozások tudják működtetni. A svéd országos kulturális 
tanács értelmezése szerint a közkönyvtár a szociális szolgáltatások közé tartozik. Ha azt az 

önkormányzat magánvállalkozásba adja, azzal a lakosság iránt vállalt kötelezettségének nem tesz 
eleget. A kulturális miniszter úgy véli, hogy a könyvtárakban a magánvállalkozások 

térhódításának fő akadálya, hogy a kölcsönzés ingyenes szolgáltatás.
(Scandinavian Public Library Quarterly, 2000. 2. sz.)
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