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ABSTRACTS
The thesaurus of the National Széchényi Library and the "KÖZTAURUSZ"
UNCVÁRY Rudolf

The idea of a comprehensive thesaurus occurred already in the 1980s. It came into 
being at the end of 2000 thanks to the coincidence of several factors: during the past 
decades more than fifty thesauri have been constructed in Hungary, and some of 
these are available electronically as well. A user-friendly programme for the construc
tion of thesauri is also available, and some public libraries have helped in the organi
sation of the gathered word-stock. The study offers a detailed description of the his
tory of the construction, the structure of the thesaurus, and examples illustrate the 
export of the HUNMARC data exchange format that can be performed by means of 
the thesaurus management system. The thesaurus is used by several public librar
ies, the National Széchényi Library, and other institutions will also be able to utilise it 
to greater or smaller extent, (pp. 11-40)

An Integrated model of abstracting
K0LTAY Tibor

Having surveyed some graphic models of abstracting, a new model is developed by 
the author. This integrated model comprises of several elements of earlier models, 
but first of all it relies on Endres-Niggemeyer's model that considers abstracting as 
descriptive writing. The new model consists of a number of partial models. Pro
cesses are presented from a bird's eye view, relatively schematically by the macro
model. It includes the processing (creation) of the content, the transformation, the 
control as the phases of abstracting, as well as the abstracting person, the primary 
document, and the text of the abstract produced so far. In this model cognitive activi
ties of the abstractor occur as part of monitoring. The linguistic and non-linguistic 
knowledge and skills of the abstractor are presented in the first micromodel. The 
micromodel, describing the phases of the creation of content, contains planning,
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reading, comprehension of the text, application of rules 
required for understanding the text, and the highlighting 
of significant parts by underlining. The next micromodel 
shows transformation in which the phases of writing an 
outline, construction and final formulation are included. 
The author presents the intellectual toolbox strategy 
compiled by Endres-Niggermeyer. These are very use
ful, however, they cannot be presented in process mod
els. However, this does not mean that the two ap
proaches would not reinforce and supplement each 
other usefully, (pp. 41-52)

Complaints of a poor electronic librarian
DRÓTOS László

The state of electronic documents is characterised by 
chaos (mixed HTML applications, very slow spread of 
XML, frequently occurring e-books compatible with noth
ing, book and journal publishers issuing materials in 
PDF, Word being the most popular text editor). In order 
to clear the situation up, it is worth considering how 
would the ideal electronic text look like. According to the 
author: it should be browsable, searchable, convertible, 
correctable, suitable for taking notes of it, copyable, 
quotable, printable, citadel, identifiable, verifiable, porta
ble, ownable, and transferable. So long no standards 
could meet all these criteria, therefore several formats 
must be used, selecting the one best suiting the given 
purpose. The second part of the study describes the 
typical problems occurring during the application of the 
most frequently used formats (Word, RTF, HTML, SGML, 
XML, PDF, editor softwares, e-book standards).
The Hungarian Electronic Library plans to provide an on
line browsable format (HTML, XML, PDF) and a zipped, 
downloadable version as well, and where necessary 
SGML/XML coding will also be made. (pp. 53-57)

image digitisation around the millennium
PUSKÁS Nikoletta -  HEGYI Ádám

Digitisation is one way of preserving image documents. 
The study gives a cross-section of a conference's papers 
dealing with the library application of digitisation, its use, 
and the practical problems of digital technology. The 
study follows the thematic structuring of the abstract 
book. First the accounts of the digitisation workprocess 
closest to the activity of libraries are summarised, then 
abstracts of lectures on the present and (near) future of 
digitisation supplement the summary, (pp. 58-69)

Library provision for the socially handicapped
KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN Alexandra

Ever since their foundation public libraries had been 
democratic institutions caring for the handicapped. We

are living in an age of changes since the political reform. 
Due to the dramatic change of the economic and politi
cal environment, new forms of social deprivation have 
emerged: unemployment, homelessness, poorness and 
deviance. All groups of socially handicapped occur in li
braries. The article deals primarily with those peripheral 
groups whose status decreased after the political 
change. Library provision for these groups has been 
dealt with to a lesser extent by the profession. Focusing 
on the present-day practice of libraries, based on her 
own experiences and interviews she tries to find the an
swer to the question what the social function of libraries 
really means, and what methods and tools are available 
for libraries by means of which the may contribute to the 
elimination of social handicaps, (pp. 70-83)

ABROAD

GODBERGA, Anita: National bibliography In Lat
via: tradition and change (Transl.: Murányi Péter)
Latvian printed national bibliography in general has one 
unique feature - it covers the whole period of time since 
the first book in Latvian was published in 1525 till the 
present time. Another unique characteristic of the Lat
vian national bibliography is that the indexes of analyti
cal records of all available periodicals beginning from 
the middle of the 18th century. The Bibliograpy Institute 
of the National Library of Latvia is the centre of the na
tional bibliography in Latvia. It prepares the printed edi
tion of the monthly Latvian Press Chronicle (Latvijas 
Preses Hronika), maintains and updates national bibliog
raphy databases (started in 1996, at present they cover 
about 600 000 records in MARC format). The Bibliogra
phy Institute cooperates with libraries of the regions, dis
tricts, rural districts and other institutions in Latvia. The 
project conversion-1: the retrospective conversion of the 
Latvian National Bibliography was started in 2000 by the 
Bibliography Institute of the National Library of Latvia. It 
envisages the design of a unique national culture data
base (the middle of the 18th century - the year 200) con
verting the printed indexes into Marc format (—136 000 
text pages), (pp. 85-92)

MURÁNYI Péter: Brief Latvlan-Hungarlan compa- 
rlstlcs. A comparison of national bibliographies 
(mainly that of periodical articles)
After presenting the Latvian national bibliography in gen
eral the study focuses on the processing of articles com
paring the Repertory of Periodicals, Hungarian National 
Bibliography with its Latvian counterpart. While an issue 
of the Latvian bibliography of periodical articles contains 
the material of all subject fields (including criticism of 
theatre performances, films and pieces of literature pub
lished in periodicals) making the crop of one month
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available after about three months, the RP of HNB (ex
cluding the material of the 6th class of UDC) appears 
with much longer delay. (There is a similar difference in 
the rate of processing books as well.) Latvian articles 
may be searched in one database into which 110.000 
entries are input annually. This amount is about three 
times as much as the number of entries in the printed 
version (36.000). This amount is surpassed by the Hun
garian databases (10.000 entries in RP HNB, and the en
tries of the three bibliographies of applied sciences 
(Hungarian Medical Bibliography, Hungarian Agricultural 
Bibliography, Technical Articles in Hungarian Periodi
cals) built on the basis of the bibliographies, and social 
science databases. However, due to their different pro
cessing principles, it would be hard to imagine that they 
be organised into a united database, (pp. 93-101)

HAJDÚ Katalin: An account of the winter confe
rence of ALA. Part 1.
The author reports about the traditional Midwinter Meet
ing of ALA held in January. It focuses on copyright is
sues related to digital documents, meaning fights about 
UCITA i.e. Uniform Computer Transactions Act (for 
UCITA plans to limit business transactions with soft
wares, databases, and digital media). The second much 
debated issue was the limitation of Internet use, namely 
whether it is constitutional of unconstitutional to apply fil
ters. (pp. 102-113)

BULANIN, D.: Book culture days. Russia through 
the eyes of a scientific publisher
An overview of Russian book culture through the eyes of 
the leader of the Bulanin Publishing House, Saint Peters
burg founded in 1992 specialising in humanities. The 
Russian book market is shrinking from year to year. 
Books are relatively cheep, there are immense stocks 
from the previous period that cannot be sold. Popular lit
erature (crime stories, feminine novels, comics) is pub
lished and there is no limit for this type of market. The 
professionalism of publishers is gone, the content and 
form of books has deteriorated. There are problems with 
distribution as well. Scientific and technical books are 
more difficult to sell. The Bulanin Publishing House tries 
to survive in these circumstances specialising in series, 
monographs, scientific works, dictionaries, reference 
works in the field of humanities, (pp. 114-130)

BOOK REVIEWS

Can the performance of university libraries be 
measured and compared?
BARTON, Jane -  BLAG DEN John: Academic library ef
fectiveness. A comparative approach. (Rev.: Mohor 
Jenő) (pp. 117-120)

A feasible solution for the preservation of digi
tal documents, or can the technological quick
sand be stabilised?
ROTHENBERG, Jeff: Avoiding technological quicksand. 
Finding a viable technological foundation for digital pres
ervation. (Rev.: Mohor Jenő) (pp. 121-123)

Examination of the nature, value and usage of 
Information, and Its social Impact
HILL, Michael W.: The impact of information on society. 
An examination of its nature, value and usage. (Rev.: 
Mohor Jenő) (pp. 124-130)

FROM FOREIGN JOURNALS
(Abstracts)
(pp. 131-211)

INHALTSANGABEN

Der Thesaurus der ungarischen Natlonalblbll- 
othek und der Gemeinthesaurus "KÖZTAURUSZ”
UNGVÁRY Rudolf

Der Gedanke eines allgeimenen Thesaurus wurde 
schon in den achtziger Jahren aufgeworfen. Seine Fer
tigstellung Ende 2000 ist dem Zusammentreffen mehre
rer Umstände zu verdanken: in den vergangenen Jahr
zehnten wurden in Ungarn mehr als 50 Thesauri erteilt 
und ein Teil von ihnen befindet sich auf Magneträgern; 
ein benutzerfreundliches Programsystem für die Redak
tionsarbeit stand zur Verfügung; einige öffentliche Bibli
otheken lieferten bei der Strukturierung des lexikalischen 
Bestandes und Adaption der Benutzerhandbücher Hilfe. 
Eingehend werden die Phasen der Aufbauarbeit, die 
Struktur des Thesaurus erörtert; durch Beispiele wird der 
durch das Thesaurusredigiersystem erstellte Export in 
HUNMARC-Austauschformat illustriert. Der Thesaurus 
wird in mehreren öffentlichen Bibliotheken und in der 
Nationalbibliothek verwendet; es ist zu erwarten, dass er 
auch bei anderen Institutionen in kleinerem oder grösse
rem Mass nutzbar gemacht werden kann. (S. 11-40)

Ein Integriertes Modell des Referierens
K0LTAY Tibor

Nach der Übersicht einiger graphischen Modelle wurde 
ein neues Modell des Referierens erarbeitet. Dieses inte
grierte Modell benutzt die Elemente von zahlreichen frü
heren Modellen, vor allem geht aber aus dem Modell 
von Endres-Niggemeyer aus, welches das Referieren als 
Modell der beschreibenden Schreibtätigkeit behandelt. 
Das geschaffene neue Modell besteht aus mehreren 
Teilmodellen. Das Makromodell stellt die Vorgänge etwa
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aus der Vogelperspektive und relativ schematisch vor. 
Es umfasst die Schaffung (Erschliessung), Umgestal
tung und Überprüfung des Inhaltes des Referats, also 
die Phasen des Referierens, den Referenten selbst, das 
primäre Dokument und den bis dann geschaffene Text 
des Referats. In diesem Modell erscheinen die kogniti
ven Tätigkeiten des Referenten im Rahmen der Monito
ring. Das erste Mikromodell stellt die Sprachkenntnisse 
und nichtsprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Referenten dar. Im zweiten Mikromodell figurieren die 
Phasen der Schaffung des Inhalts: die Planung, das Le
sen, das Textverständnis, die Verwendung der zum Text
verständnis notwendigen Mikroregeln, und die Markie
rung der für wichtig gehaltenen Teilen mit Unterstrei
chung. Das nächste Mikromodell stellt die Umgestal
tungsphase dar, d.h. die schematische Abfassung, die 
Redigierung und die endgültige Abfassung. Der Verfas
ser beschreibt die sogenannte, von Endres-Niggemeyer 
zusammengestellte, sehr nützliche “intellektuelle Werk
zeugkasten-Strategie”, die in Ablaufsmodellen nicht ge
schildert werden kann. Das schliesst jedoch nicht aus, 
dass die beiden Annäherungen einander ergänzen. (S. 
41-52)

Die Klagen eines armen elektronischen Bibli
othekars
DRÓTOS László

Die Lage der elektronischen Dokumenten kann als 
chaotisch charakterisiert werden (z.B. sich verwirrende 
HTML-Verwendungen, zu langsame Verbreitung der 
XML, die Erscheinung inkompatibiler e-Bücher, die 
Buch- und Zeitschriftverlage publizieren im PDF, für 
Textschreibung ist das Word am populärsten usw.). Um 
die Situation in Ordnung zu bringen, ist es überdenkens
wert, wie ein idealer elektronischer Text sein soll. Nach 
der Meinung des Autors soll er stöbernbar, durchlaufbar, 
ersuchbar, konvertierbar, korrigierbar, anmerkbar, ko
pierbar, zitierbar, druckbar, beziehbar, identifizierbar, 
tragbar, besitzbar und übersendbar sein. Vorläufig gibt 
es keine Norm, die alle diese Kriterien gleichzeitig wider
spiegeln könnte. Deshalb soll man in dem heutigen Ge
brauch mehrere Formate benutzen, und immer dasjeni
ge auswählen, das für das gegebene Ziel oder Ge
brauch am besten geeignet ist. Die zweite Hälfte des 
Beitrags zählt die typischen Probleme auf, die während 
der Anwendung der oft gebrauchten Formate (Word, 
RTF, SGML,XML, PDF, Desktop Publishing Softwares, 
e-book Normen) auftauchen. Es ist der Absicht der Un
garischen Elektronischen Bibliothek (MEK), von allen 
Dokumenten sowohl eine on-line stöbernbare (HTML, 
XML, PDF), als auch eine gepackte, herunterladbare 
Version zur Verfügung zu stellen, und wo es notwendig 
ist, zusätzlich auch eine SGML/XML Kodierung vorzuse
hen. (S. 53-57)

Digitalisierung der Bilder an der Jahrtausend
wende
PUSKÁS Nikolett -  HEGYI Ádám

Digitalisierung ist einer der Wege der Erhaltung von bild
lichen Dokumenten. Der Beitrag gibt eine Übersicht über 
die Anwendung und den Nutzen der Digitalisierung in 
Bibliotheken, sowie über die praktischen Probleme der 
digitalen Technologie aufgrund der Vorträge einer Kon
ferenz. Er veröffentlicht die von den Vortragenden vorbe
reiteten Zusammenfassungen in thematischen Gruppen. 
Zuerst werden die Berichte über die Digitalisierungsvor
gänge, die am nächsten zu der Tätigkeit der Bibliothe
ken fallen, mitgeteilt, dann folgen die Zusammenfassun
gen mit den Auszügen aus den gehaltenen Vorträgen 
über die Gegenwart und die nahe Zukunft der Digitalisie
rung. (S. 58-69)

Soziale Blbllotheksarbelt In Ungarn
KÖVESHÁZI MUNTYÁN Alexandra

Seit der Zeit ihrer Errichtung gelten Öffentliche Bibliothe
ken für demokratische Einrichtungen, die auch für die 
Behinderten sorgen. Die Periode seit der Wende ist 
durch Veränderungen gekennzeichnet. Infolge der 
grundsätzlich veränderten wirtschaflichen und politi
schen Umständen sind neue Formen der gesellschaftli
chen Behinderungen aufgetreten: Arbeitslosigkeit, Ob
dachlosigkeit, Armut und Devianz. Alle Behindertengrup
pen lassen sich in den Bibliotheken sehen. Der Artikel 
befasst sich vorwiegend mit solchen Gruppen, die nach 
der Wende in die Peripherie geraten sind. Die Bibli
otheksversorgung dieser besonderen Benutzergruppen 
findet im Bibliotheksbereich zu wenig Beachtung. Die 
Autorin sucht aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und 
Interviews die Antwort auf die Frage, was im Praxis die 
soziale Bibliotheksarbeit bedeutet, und welche Mittel 
und Methoden die Bibliotheken anwenden sollen, um 
den Behindertengruppen helfen zu können. (S. 70-83)

AUSBLICK
GOLDBERGA, Anita: Die Nationalbibliographie im 
Lettland: Tradition und Veränderungen (Über
setzt von Murányi Péter)
Die gedruckte Lettische Nationalbibliographie bearbeitet 
die ganze Periode seit 1525, seit der Erscheinung des 
ersten Buches auf lettischer Sprache bis zur Gegenwart. 
Sie stellt auch alle Materialien der Periodika analytisch 
seit Mitte des 18-ten Jahrunderts zur Verfügung. Das bi
bliographische Institut der Lettischen Nationalbibliothek 
ist das Zentrum der lettischen Nationalbibliographie. 
Dort wird die monatlich erscheinende Druckausgabe der 
Nationalbibliographie (Latvias Preses Hronika) zusam
mengestellt, und seit 1996 auch eine Datenbank aufge
baut, die gegenwärtig etwa 600 000 Eintragungen (Re
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korde) im MARC-Format enthält. Das bibliographische 
Institut führt eine enge Zusammenarbeit mit den Bibli
otheken der Regionen, Siedlungen und verschiedenen 
Institutionen. Ziel des Retrokonversionsprogramms ist 
es, durch Konvertierung der gedruckten Indexen der Na
tionalbibliographie ab Mitte des 18-ten Jahrhunderts bis 
zu 2000 zu MARC-Format eine nationale kulturelle Da
tenbank aufzustellen. (S. 85-92)

MURÁNYI Péter: Kleine lettisch-ungarische Kom
paratistik. Vergleich der Natlonalblbllographlen 
(hauptsächlich der Erschliessung der Artikel)
ln dem Beitrag wird nach der allgemeinen Vorstellung 
der lettischen Nationalbibliographie in erster Linie die 
Bearbeitung der Artikel untersucht, und zwar das Reper
torium der periodischen Veröffentlichungen der Ungari
schen Nationalbibliographie (MNB IKR) wird mit dem 
entsprechenden Teil der lettischen Nationalbibliographie 
verglichen. Die einzeilnen Hefte der lettischen Artikelbi
bliographie enthalten das Material von allen Fachberei
chen (die Kritiken über Theateraufführungen, Filmkriti
ken und die in den Periodika erschienenen Belletristik in
begriffen). Das Material wird nach ungefähr drei Monate 
registriert. MNB IKR (woraus das Material der Hauptab
teilung Nr 6 ausbleibt) bearbeitet ihr Material mit viel län
gerer Verspätung. (Ein ähnlicher Unterschied ist auch im 
Tempo der Verarbeitung der Bücher auszuweisen.) Das 
lettische Artikelmaterial ist in einer einzigen Datenbank 
zu suchen, und die Zahl der Eintragungen beträgt jähr
lich 110 000, d.h. ungefähr dreifach so viel, als die Ein
tragungen in der gedruckten Bibliographie. Die gesamte 
ungarische Produktion (jährlich 10 000 Eintragungen 
des MNB IKR, plus die drei Bibliographien der ange
wandten Wissenschaften -  die Ungarische Medizinische 
Bibliographie, die Ungarische Landwirtschafliche Biblio
graphie, Artikel über Technik in den Ungarischen Peri
odischen Veröffentlichungen) und die gesellschaftwis
senschaftlichen Datenbanken als Ganzes genommen 
übertrifft diese Zahl, aber wegen der abweichenden Be
arbeitungsweise können sie gar nicht in eine gemeinsa
me Datenbank hineingetragen werden. (S. 93-101)

HAJDÚ Katalin: Bericht über die Winterkonfe
renz des ALA. Teil 1
Die Verfasserin berichtet über die Winterkonferenz des 
Amerikanischen Bibliotheksvereins ALA, welche im Ja
nuar stattfindet (sog. Midwinter Meeting). Sie hebt die 
Fragen des Copyright der digitalen Dokumenten hervor, 
d.h. die Gefechte um UCITA (Uniform Computer Trans
actions Act, das föderale Gesetz über elektronische 
Kommunikation). UCITA vorbereitet sich nämlich zur Be
schränkung der Geschäftstransaktionen von Software, 
Datenbanken und digitalen Informationsträgern. Das an
dere hervorgehobene Diskussionsthema bezieht sich 
auf die Beschränkung des Gebrauches von Internet, d.h. 
darauf, ob die Verwendung von Filtern der Konstitution 
entspricht oder nicht. (S. 102-113)

BULANIN, Dlmltrl: Buchkultur ln Rußland von 
Heute - mit den Augen eines wissenschaftlichen 
Verlegers (Übersetzt von Futala Tibor)
Das ist ein Überblick über die Lage der russischen 
Buchkultur mit den Augen des Leiters des Bula- 
nin-Verlages in Sankt-Petersburg. Dieser wissenschaftli
che Buchverlag humanistischen Profils wurde im Jahre 
1992 gegründet. Der Buchmarkt in Rußland verengert 
sich von Jahr zu Jahr. Der Preis der Bücher ist relativ 
niedrig, aber enorme Bestände sind noch aus der vori
gen Periode unverkauft geblieben. Russischer Kitsch 
(Kriminalromane, weibliche Romane, Comics) ist er
schienen und gewinnt ständig an Popularität, woran das 
ungesättigte Interesse der Leser nicht befriedigt werden 
kann. Der Professionalismus der Verleger gehört zu der 
Vergangenheit, und das inhaltliche und formelle Niveau 
der Bücher ist dramatisch heruntergefallen. Es gibt auch 
Schwierigkeiten mit dem Vertrieb von Büchern. Wissen
schaftliche und berufliche Bücher sind schwer zu ver
kaufen. Unter solchen Umständen versuchte auch der 
Bulanin-Verlag zu überleben, der in erster Linie sich auf 
humanistische Reihen, Monographien, wissenschaftliche 
Werke, Wörterbücher und Nachschlagewerke speziali
sierte. (S. 114-130)

BUCHBESPRECHUNGEN

Kann die Leistung der Universitätsbibliotheken 
gemessen und verglichen werden?
BARTON, Jane -  BLAGDEN, John: Academic library ef
fectiveness. A comparative approach. (Réz.: Mohor Jenő) 
(S. 117-120)

Eine vorstellbare Lösung: die Erhaltung der digi
talen Dokumenten, oder kann man den techno
logischen Flugsand festbinden?
ROTHENBERG, Jeff: Avoiding technological quicksand. 
Finding a reliable technological foundation or digital pre
servation. (Rez.: Mohor Jenő) (S. 121-123)

Untersuchungen über die Natur, wert und Ge
brauch von Information oder die gesellschaftli
che Wirkung der Information
HILL, Michael: The impact of information on society. An 
examination of its nature, value and usage. (Rez.: Mohor 
Jenő) (S. 124-130)

AUS AUSLÄNDISCHEN 
ZEITSCHRIFTEN
(eferate)

(S. 131-211)
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Az OSZK tezaurusza és a 
KÖZTAURUSZ

Ungváry Rudolf

1. Az OSZK-tezaurusz és a 
KÖZTAURUSZ keletkezésének 
története

1.1 Az általános tárgyszójegyzék 
terve

1991-ben a magyar könyvtárügy világában Horváth 
Tibor általános tárgyszójegyzék készítésébe fogott 
bele. Ez a vállalkozás a Nemzeti Könyvtártól -  és 
minden más könyvtártól -  teljesen függetlenül zaj
lott. A munkákhoz a kezdeményező' akkori pénz
ben kb. 7 millió forintot igényelt (ez mai értékben 
kb. 25-30 millió forintnak felel meg) és 2-3 évben 
becsülte a készítési idó't.

Nem volt publikus, hogy végül mennyi pénzt köl
töttek rá és mi lett a végeredmény. Csupán két köz
lemény a Könyvtári Figyelőben és egy a Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztatásban tanúskodik 1992 
óta arról, hogy a munkákhoz hozzákezdtek.1

Akkor már szabadok voltunk, piacgazdaság uralko
dott. El nem tudtam képzelni, hogy ilyen elvont va
lamit, mint az „általános tárgyszójegyzék”, ki fog 
használni. Átfogó gyűjtó'körű könyvtárak vannak, 
de még azoknak sem általános, hanem a saját gyűj
tőkörükre szabott információkereső' nyelvi szótárra 
van szükségük. Speciális gyűjtó'körű könyvtár meg 
mit kezdhet olyan szótárral, melyből a specifikus 
kifejezések hiányzanak?

Ráadásul az ilyen nagyszabású tervekkel mindig 
„kívülről”, minisztériumok, központi fejlesztő inté
zetek vagy saját hasznukra dolgozó pályázók hoza
kodnak elő. Ettől az ilyen tervek eredményei -  ha 
egyáltalán megvalósulnak -  eleve hátrányos hely
zetbe kerülnek. Minden tárgyszójegyzék, tezaurusz 
és osztályozási rendszer tökéletlen; különösen az 
első változataik. Hiszen lehetetlen tökéletes rendet 
teremteni a világban. Ha valaki magának csinál in
formációkereső-nyelvi szótárt, osztályozási rend
szert, vagy érzelmileg más okból köze van hozzá, 
akkor ezeket a tökéletlenségeket megbocsátja, szí
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vesen és jól alkalmazhatja ezeket a termékeket. Egy 
idegen rendező' rendszertől reflexszerűen irtózik 
mindenki: a vezetők félnek a zsákbamacskától, a 
beosztottak meg úgy tartják, hogy ők is megcsinál
ták volna, ha a pénzt nekik fizetik.
Ezért is van, hogy a pártállam idején a központi fej
lesztő intézményekben más intézmények számára 
készült tezauruszok használatára általában soha
sem került sor.
Azt se nagyon értettem, hogyan lehet ilyen várható
an hatalmas, 10-20.000 szavas szótárt gépi segítség 
nélkül készíteni? Az egyik publikált előrejelzés sze
rint „...rendelkezésre áll egy szoftver, mely szótárak 
adatbázisba szervezését teszi lehetővé.. ”[2\ Ez nem 
lehetett az akkor ismert három kezelőrendszer egyi
ke sem, mert a tulajdonosai nem tudtak arról, 
hogy a rendszerükre e nagyvonalú munkában 
igényt tartanának. Lehetséges, hogy a közlemény
ben említett kezelőrendszer azóta is lappang vala
hol? Nagy veszteség volna.

1.2 Az OSZK-tezaurusz/KÖZTAURUSZ 
előzményei

1.2.1 OSZK -  és egyéb tezauruszok
Egy átfogó tezaurusz2 gondolata, melyet az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban használhatnának, már 
azóta foglalkoztatott, hogy 1980-ban a könyvtár 
munkatársa lettem. Elkészítésének a feltételei azon
ban nem voltak adottak. Ilyen munkához megfele
lő tezauruszkezelő programra lett volna szükség és 
szakemberek csoportjára, akik a várhatóan több tíz
ezer lexikai egységet feldolgozzák. Nem számíthat
tam arra, hogy a Nemzeti Könyvtárban ilyen nagy 
vállalkozásra pénz kerül. Speciális tezauruszok 
azonban készülhettek.
1986-1990 között készítettem el a Nemzeti Periodi
ka Adatbázis speciális tezauruszát, az OSZTA- 
URUSZ első változatát (egyéb OSZK-n belüli mun
káim mellett) [XIII]. Ezt még a Stiegrád Gábor által 
kialakított és az Országos Műszaki Könyvtárban

használt Micro CDS/ISIS alapú tezauruszkezelővel 
szerkesztettem, melyet baráti alapon bocsátott a 
könyvtár rendelkezésére. Nem kellett fizetni a prog
ram használatáért (nem is lett volt rá pénz a Nem
zeti Könyvtárban, melynek munkatársait sokkal na
gyobb gondok, az integrált könyvtári rendszer hiá
nya nyomasztott).
Korábban már más intézmények számára is rend
szeresen készítettem tezauruszokat. Afféle „kvázi 
szabadpiaci” munkák voltak. Schlanger Lászlóval 
és az általa ESZR számítógépekre készített TSPR 
nevű kezelőprogrammal végeztük a szerkesztés gé
pesíthető részét. A szellemi munkákhoz többnyire 
munkatársak csoportjait szerveztem meg. Egy-egy 
nagyobb tezauruszon évekig dolgoztunk [9] [11]. 
1989-ig Magyarországon 39 tezaurusz készült el3, 
ezekből 13 az én munkám is volt. Tucatnyit hasz
nálnak. Sok tezaurusz nyomtatva vagy géppel olvas
ható hordozón rendelkezésre állt. Abban remény
kedtem, hogy előbb-utóbb csak adódik alkalom 
arra, hogy ennek a folytonosan növekvő lexikai ál
lománynak az összefésülésével és tisztításával meg
vethessük az OSZK-tezaurusz alapját. Talán találha
tó majd olyan út, amelyen nem okoz akkora gon
dot, hogy maga a Nemzeti Könyvtár nincs abban a 
helyzetben, hogy a munkákat finanszírozza. 
1991-ben bízott meg a Deutsche Telecom leányvál
lalataként létrejött Magyar Telefonkönyvkiadó Tár
saság, hogy az Arany Oldalak szakmai telefon
könyv háttérrendező rendszerét, a SZAKMA tezau
ruszt kialakítsam [XIX]. 1992-ben fejeztembe négy 
év, közel 20 szakember munkájával az Országos 
Műszaki Könyvtár és Információs Központ (s egy
ben a Műszaki Könyvtárak Közös Katalogizálási 
Rendszere, az OSZKÁR) számára az álfogó műsza
ki természettudományi és gazdasági tezauruszt 
[XVII]. Az év végére pedig Petényiné Szoó Györgyi 
közreműködésével elkészítettük az OSZK második 
speciális tezauruszát, az oktatási dokumentumok 
osztályozására használt OKTATÁSI tezauruszt 
[XX].
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7.2.2 A tezauruszkezelő program
Ezeket a tezauruszokat -  legyenek az OSZK-é vagy 
más cégeké -  folyamatosan használták, tehát szer
kesztésüket soha sem lehet befejezettnek tekinteni. 
A bővítések és módosítások állandó karbantartást 
igényeltek, ugyanúgy, ahogy erre például az ETO 
esetében is szükség van. A karbantartás egyre nehe
zebben ment: a TSPR-t csak az ESZR gépekhez 
használhattuk; a fejlődés a rendszerváltással elfújta 
ezeket a berendezéseket. A Mikro CDS/ISIS alapú 
tezauruszkezelővel nehézkesen dolgozhattunk, 
nem igazán on-line működött.
Unokatestvéremmel, Ungváry Andrással 1993-ra 
készítettük el saját vállalkozásomban a RELEX teza
urusz-szerkesztőt, amely Word szövegszerkesztő
vel kezelt állományt képes ellentmondás-mentessé
get biztosítva kezelni [8][12]. Ettől kezdve minden 
új tezauruszt és minden karbantartást a RELEX se
gítségével végeztem, függetlenül attól, hogy szabad 
piacon végzett vagy munkahelyi munkáról volt szó: 
Az OSZK-ban folyó tezauruszkészítéshez is ezt a sa
ját, tehát nem OSZK-fejlesztésű programot használ
tam, melyet az OSZK tulajdonába adtam azzal, 
hogy más cégnek nem adható tovább. Folyamato
san születtek meg -  egyéb OSZK-n belüli munkáim 
mellett -  az OKTATÁSI tezaurusz újabb változatai. 
Az OMIKK számára pedig 1994-ben az OSZKÁR 
2.0 változata.

7.2.3 Az OMIKK tezaurusza
Az OSZKÁR tezaurusz szókincse alapozta meg ké
sőbb -  az AltaVizsla tezaurusza mellett -  az OSZK- 
tezaurusz (s vele a KÖZTAURUSZ) állományának 
gerincét. Az OSZKÁR tezaurusz viszont egy sokkal 
korábbi tezauruszrendszerre támaszkodott. 1974- 
78 között készítettem el az egyik korabeli központi 
intézményben (melynek emléke, számos hasonló 
testületi vízfej emlékével együtt, mára még a szak
mai köztudatból is kitörlődött) a kohó- és gépipari 
tezauruszokat: a gépgyártás-technológiai, vaskohá
szati, erősáramú elektrotechnikai, műszeripari, jár

műipari, gépipari és fémtömegcikk-ipari [I, II, III, 
V, VI, VII] ágazati tezauruszokat. Ezt a munkát 
1973-ban elméletileg Horváth Tibor és Vargha Dé
nes készítették elő. Ugyancsak jól hasznosíthattuk 
a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központjá
ban készült tezauruszt, melyet Bányász Ákossal, 
Somi Kovács Évával és Vadász Ágnessel együtt ké
szítettünk, valamint a SZÁMALK-ban Raffalszky 
Katalinnal (és számos SZÁMALK-munkatárssal) 
együtt készített számítástechnikai tezauruszt [XI]. 
Géppel olvasható állományaik az ESZR-gépek eltű
nésével menthetetlenül elvesztek, de a manuális át
vétel jóvoltából megteremtették az alapját annak, 
hogy az OSZKÁR tezaurusz jó minőségben és vi
szonylag gyorsan (néhány év alatt) elkészüljön. 
Emlékszem, ahogy 1988-ban ott álltam kétségbees
ve egy városszéli „elfekvő raktárban” a halomba ra
kott nagy átmérőjű mágnesszalagok előtt, melye
ken közel 100.000 lexikai egység várta tezauruszcik
kekbe szervezve, hogy előbb-utóbb égetőkemencé
ben végezze.
1996-ban sikerült elérnem, hogy az OMIKK átvette 
az OSZKÁR-ba az OSZTAURUSZ-1. A kettős felhasz
nálást a két intézmény megállapodásban rögzítette. 
Ettől kezdve az OMIKK saját műszaki folyóiratait 
is ezzel osztályozzák. Az OSZTAURUSZ 2.0 változa
tát Pap Anita támogatásával már annak figyelembe 
vételével készítettük el, hogy mindkét könyvtárban 
használják, azaz két párhuzamos változatot alakítot
tunk ki, hogy a két különböző könyvtárban megva
lósuló alkalmazás eltérő igényeinek eleget tehes
sünk. Ezzel egy időben, az átdolgozott OSZTA- 
URUSZ-szal való összehangolás érdekében kellett 
elkészítenem az OSZKÁR tezaurusz 3.0 kiadását is, 
mely már több mint 15.000 lexikai egységet tartal
mazott.
Ilyen méretű tezaurusz különleges problémákat vet 
föl, a RELEX addig használt változata teljesítőké
pességének a határához érkezett. Ungváry András
sal, ugyancsak saját vállalkozásomban, hozzákezd
ü n k  egy nagyobb teljesítményű, több tízezer lexi
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kai egység kezelésére is képes adatbázis-kezelő ki
dolgozásához, mely 2001-ben készült el.

A Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rend
szerében résztvevők igényei alapján ugyancsak
1996- ban született meg szerkesztésemben a ma
gyar és latin növény- és állatrendszertani kifejezé
sek tezaurusza, a TAXAURUSZ [XIV]. Az OSZK- 
ban pedig az év végére Bánki Zsolttal együtt hoztuk 
létre a mozgókép dokumentumok osztályozására a 
VIDEOTEZAURUSZ-U melynek két év múlva, a fel
halmozódó osztályozási tapasztalatok alapján a 2.0 
változatát adtuk közre [XXIII]. Az OSZK-ban folyó 
dokumentumirányítási feladatokhoz készítettem el 
1999 elejére a dokumentumtípusokat és meghatáro
zásaikat tartalmazó DOKTAURUSZ-t, mely az 
OSZK szervezeti és működési szabályzatának egyik 
melléklete is [XXV].

1997- ben fejeztem be a Magyar Telefonkönyvkiadó 
Társaság számára az Arany Oldalak szakmai tele
fonkönyv Yahoo! típusú webkatalógusát, melybe a 
SZAKMA tezauruszt is integráltuk.

7.2.4 Az AltaVizsla tezaurusza

1998- ban merült föl a MATÁV Origó Tartalompro
jekt irodájában, hogy az általuk működtetett 
AltaVizsla indexelő rendszert korszerűsítsék. Ápri
lis 21-én tartottak 8 résztvevővel ötletrohamot. Né
hány nap múlva megbízást kaptam az AltaVizsla te
zaurusz kialakítására, hogy vele a web magyar do
kumentumait osztályozzák.

Mindkét profitorientált céget tájékoztattam arról, 
hogy melyiknek milyen munkát végzek, ill. végez
tem. Az információkereső nyelvek dolgában min
den információszolgáltató érdekelt abban, hogy 
ügyfeleik az általuk megszokott keresőnyelvet hasz
nálják, és ezért számukra előnyös volt, ha egysé
ges, szabványos keretrendszerbe szervezett nyelvek 
készülnek. A szókincs az egyes alkalmazásokban 
ugyan eltérhetett egymástól, de a nyelv szerkezete 
mégis ismerős maradt. Olyan ez, akár a kötőele

mek (csavarok, szegek) szabványosítása, mely min
den gépgyártó közös érdeke.
A munkák nagy intenzitással, sok közreműködővel 
folytak, a tezaurusz 1998. november 15-én készült 
el, közel 16.000 lexikai egységet tartalmazott 
[XXVI]. A tezaurusz használatát és további karban
tartását a cég speciális rendszere biztosította. Az 
osztályozás tapasztalatai alapján döntöttek arról, 
hogy az AltaVizsla számára Yahoo! típusú webkata- 
lógust alakítanak ki, melyben integrált formában te
zauruszt és hierarchikus osztályozási rendszer al
kalmaznak. 1999. október végére készítettem el en
nek a katalógusnak a már elkészült tezaurusszal in
tegrált egyetemes hierarchikus osztályozási rend
szerét („kategória rendszerét”, vagy ahogy a webes 
szakmában nagyképűen mondják: az „ontológiá
ját”). Ezt követően tucatnyi külső munkatárs közre
működésével elkezdődött az AltaVizsla katalógus 
sok vesződséggel járó feltöltése, és 2000 júliusában 
az új AltaVizsla a nyilvánosság számára is hozzáfér
hetővé vált.
Az azóta eltelt időben az AltaVizsla fenntartói a 
könyvtári szakemberektől különösen sok észrevé
telt kaptak. A leginkább figyelemre méltó azonban 
az, hogy tőlük származtak a legszakszerűbb és leg
inkább konstruktív megjegyzések. A könyvtári vi
lágban minden jel szerint van korszerű innovációs 
tartalék.

7.2.5 Az OSZK szerepe
Az AltaVizsla tezaurusz elkészítésével megteremtő
dött az a lexikai állomány, melyre az OSZK-tezau- 
rusz kialakítását alapozni lehetett. A két tezaurusz 
természetesen eltér majd egymástól, hiszen az 
egyik a magyar „kibertér” webdokumentumainak 
kiválogatásához, ill. az automatikusan indexelt 
weblapok keresésének támogatásához, a másik pe
dig a nemzeti kiadványtermék intellektuális feldol
gozásához szükséges.
Az AltaVizsla tapasztalatai azonban arról győztek 
meg, hogy célszerű a jövendő OSZK-tezauruszt is
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úgy kialakítani, hogy később alapvető szerkezeti át
alakítás nélkül az automatikus tartalmi feltáráshoz 
is használható legyen. Itt szembesültem azzal, hogy 
lassan ideje volna átdolgozni az utoljára 1986-ban 
kiadott magyar tezaurusz szabványt, hogy rugalma
sabban alkalmazható legyen az automatikus eljárá
sokhoz. Arról nem is beszélve, hogy időközben a 
nemzetközi adatcsere-formátumokat is kiterjesztet
ték a tárgyi kifejezésekre. [3] A megjegyzések terü
letén egész sor pontosan meghatározott adatelem
típus keletkezett, melyeket be kellene dolgozni a 
szabványba.
Abban az időben, amikor az AltaVizsla tezaurusza 
készült, géppel olvasható és önállóan kezelhető for
mában az OSZK még csak a már említett négy spe
ciális tezaurusszal rendelkezett. Semmiféle más 
összegyűjtött, átfogó szóállomány, melyet OSZK-te- 
zaurusznak neveztek volna, akkor még nem léte
zett. On-line rendelkezésre állt a DOBIS/LIBIS rend
szerben használt ETO-jelzetek Zöldi Péter készítet
te mutatója. Az AMICUS integrált rendszerére való 
áttérés ezernyi teendője közepette nem várhattam 
el, hogy ezt az állományt külön a tezauruszkészítés 
céljaira leválasszák. Csak „kézi” hasznosításról lehe
tett szó. A képernyőn megjelenített ETO-mutató 
alapján manuálisan kellett majd átvenni a szüksé
ges kifejezéseket.
Az OSZK-n belül tehát lényegesen kevesebb konk
rét, fizikailag kiaknázható forrás állt rendelkezésre, 
mint rajta kívül. Ez azonban nem kisebbíti az intéz
mény szerepét saját tezauruszának létrejöttében. 
Anélkül a szellemi infrastruktúra nélkül, melyet a 
Nemzeti Könyvtár munkatársai saját szakterületü
kön fenntartanak, nem lehetett volna a siker remé
nyében ilyen nagy vállalkozásba belefogni, és elké
szíteni egy átfogó, egyetemes könyvtári gyűjtőkör
ben használható tezauruszt.
Szűcs Erzsébettel és Sipos Mártával együtt éveken 
keresztül együtt dolgoztam a DOBIS/LIBIS, majd 
az AMICUS implementálásán. Nekik köszönetem, 
hogy megértettem: ma már nemcsak a katalogizá

lás, de a tezauruszkészítés sem képzelhető el az 
adatcsere-formátumok ismerete nélkül.
A Nemzeti Periodika Adatbázis munkatársaival, Tó
szegi Zsuzsával és Pap Anitával együttműködve az 
OSZTAURUSZ készítésében és karbantartásában 
megismerhettem az egyetemes folyóirat-feltárás 
tartami problémáit, Nagy Anikó révén pedig a ha
zai folyóirat-kiadás és sajtóbibliográfia világát, az 
időszaki kiadványok dokumentumtipológiai problé
máit. A plakát- és aprónyomtatványtárban, a szín
háztörténeti tárban, zeneműtárban, a régi nyomtat
ványok tárában és a térképtárban a különleges do
kumentumtípusok garmadájával kellett szembesül
nöm. E dokumentumok visszakereshető feltárása 
(beleértve az időszakiakét is) megoldhatatlan egysé
ges, következetesen kialakított és teljességre törek
vő dokumentumtipológia nélkül.
A VIDEOTEZAURUSZ készítésében és karbantartá
sában Bánki Zsolttal, az Oktatási dokumentumok 
tezauruszának készítésében és karbantartásában 
Petényiné Szoó Györgyivel együttműködve a mozgó
kép-dokumentumok, illetve a tankönyvek és jegyze
tek tartalmi feltárásának problémáival szembesül
tem.
Az OSZK-ban nemzetközileg kiemelkedő színvona
lon alkalmazzák az Egyetemes Tizedes Osztályo
zást. Pap Zoltán, Témák Dániel és nem utolsósor
ban Zöldi Péter munkáján keresztül értettem meg 
azokat a speciális szempontokat, melyek a könyvek 
tartalmi feltárásában egy nemzeti könyvtárra hárul
nak. Az ETO tapasztalatai nem haszontalanok a te
zauruszt használók számára [13]: az ETO és a teza
urusz az osztályozási rendszerek/információkereső 
nyelvek egy-egy alapvető típusát képviselik. Csak 
együttes alkalmazásukkal végezhető jó keresési fel
tételeket teremtő, tehát valóban megbízható tartal
mi feldolgozás.
Egyetlen intézmény sem birkózhat meg igazán a fel
adataival a környezete nélkül. Az OSZK-tezau- 
rusz/KÖZTAURUSZ elkészítéséhez legalább annyi
ra volt szükség azokra a szellemi eredményekre,
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melyek a Nemzeti Könyvtárban felhalmozódtak, 
mint azokra a tezauruszokra, melyek rajta kívül el
készültek. Annak, hogy annyi tezaurusz készült el 
az elmúlt évtizedekben hiába4, a legtöbb oka nem 
készítőik szakmai kvalitásaiban rejlett, hanem ab
ban, hogy elszigetelten dolgoztak: vagy azért, mert 
semmiféle segítséget nem kaptak ahhoz, hogy má
sok eredményeire is támaszkodhassanak, vagy pe
dig azért, mert az együttműködést rosszul felfogott 
érdekek következtében nem igényelték.

1.2.6 Az MKE és a Kaposvári Közművelődési 
Könyvtár szerepe

1.2.6.1 A KEZDEMÉNYEZÉS

1999 május elején felkeresett Varga Róbert, a Ka
posvári Megyei Könyvtár igazgatója, hogy segítsé
get kérjen a közművetödési könyvtárak tezauruszá
nak készítéséhez. Lépéséhez támogatóra talált a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületében, melynek el
nöke Ambrus Zoltán volt. Az alkalom jónak ígérke
zett: Varga Róbert részéről több könyvtár szakem
bereinek támogatására számíthattam, számos, a 
gyakorlatban bevált tezauruszt használtak már Ma
gyarországon és rendelkezésre állt a RELEX.
Mivel a közművelődési könyvtárak és az OSZK 
gyűjtőkörének egy része közel állnak egymáshoz, 
célszerűnek látszott, hogy a két feladathoz közösen 
készítsünk el tezauruszt, mely később vagy szétvá
lik külön OSZK-tezauruszra és külön közművelődé
si könyvtári változatra (ez utóbbinak a neve 
KÖZTAURUSZ), vagy együttműködő karbantartás 
(collaborative maintenance) segítségével összhang
ban is maradhatnak.
Erre az időre már rendelkezésre állt az OSZK négy 
speciális tezauruszának a lexikai állománya. Az 
OSZK és az OMIKK megállapodása értelmében 
ugyancsak rendelkezésre állt a TAXAURUSZ és az 
OSZKÁR tezaurusz állománya, még ha nem is köz
vetlenül. Az OSZKÁR tezauruszt eleve nem használ
hattuk fel teljes átdolgozás nélkül, mert az OSZK

igényei a műszaki dokumentumok tekintetében ko
rántsem annyira speciálisak, mint a műszaki 
könyvtárak esetében.

1.2.6.2 A KIINDULÓ ÁLLOMÁNYOK 

Mi állt a rendelkezésünkre?

1. Kiindulási anyagunk egyrészt az OSZK négy 
speciális tezauruszának a lexikai állománya 
volt. Az OSZK hozzájárulása a mostani OSZK- 
tezaruszhoz/KÖZTAURUSZ-hoz ennyi volt és 
nem több, ha a személyemtől, aki az OSZK 
munkatársa vagyok, eltekintünk.

2. Az OSZK és az OMIKK megállapodása értelmé
ben ugyancsak rendelkezésre állt a TAXA
URUSZ és az OSZKÁR tezaurusz állománya, 
még ha nem is közvetlenül. Az OSZKÁR tezau
ruszt eleve nem használhattuk fel teljes átdolgo
zás nélkül, mert az OSZK igényei a műszaki do
kumentumok tekintetében korántsem annyira 
speciálisak, mint a műszaki könyvtárak eseté
ben.

3. Ami az elmúlt évtizedben készült többi tezau
ruszt illeti, az AltaVizsla tezaurusza mellett ren
delkezésre állt egy olyan hatalmas, szétágazó, 
különféle szempontok szerint strukturált és ren
dezetlen szókincs, melyet a RELEX segítségével 
ugyancsak kezelhetővé tehettünk.5 A tervezett 
átfogó tezaurusz tehát megfelelő háttérállo
mánnyal rendelkezett, melyből meríthettünk, 
ha szakemberek részéről segítséget kapunk. 
Egységesíteni kellett a struktúrát és bővíteni kel
lett a szóállományt. Ez hatalmas átszerkesztési 
és újradefiniálási munkának ígérkezett.

Olyasféle tevékenység, mint amikor valaki egy új 
angol-magyar nagyszótárt készít. Minden szótárké
szítés a korábbi szótárakra épül. A készítők óhatat
lanul fölhasználják az addig készült szótárak adata
it, hol módosítva, hol pedig módosítások nélkül. A 
tezaurusz is a szótár egyik fajtája. Strukturált szó
tár.6
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1.2.6.3 A KÖZÖS MUNKA

Varga Róbert megszervezte a közös munkát, mely
ben négy közművelődési könyvtár vállalt részt (a 
debreceni, győri, kaposvári és székesfehérvári 
könyvtárak). Az együttműködéshez az OSZK akko
ri főigazgatója, Poprády Géza hozzájárult, s ennek 
alapján 1999. július elején elkezdődött a közös 
munka. A RELEX segítségével elkészítettem a ren
delkezésre álló adatok alapján a kb. 16.000 lexikai 
egységből álló nyers kiinduló szóállományt, melyet 
a résztvevő könyvtárak osztályozó munkatársai 
(Csontosné Skara Ilona [Debrecen], Gáncsné Nagy 
Erzsébet [Győr], CzinknéBükkösdi Valéria [Kapos
vár], Harmat József [Székesfehérvár]) megkaptak. 
Meg kellett állapítani a főbb hiányokat, javaslato
kat kértem a bővítésre és a módosításra 
1999. szeptember végén kétnapos munkaülésre ke
rült sor az OSZK-ban. Ezen megbeszéltük a java
solt változtatásokat, az új lexikai egységeket, a 
problémákat reprezentáló katalógustételeket és öt
letroham segítségével is végeztünk szógyűjtést.
A megbeszéléseket követően a könyvtárak további 
bővítési javaslatokat küldtek, melyeket a RELEX se
gítségével fokozatosan beépítettem a nyers tezau
ruszállományba. A szókincs nagyon hamar elérte a 
20.000 egységet, különösen a társadalomtudomá
nyi kifejezések dolgában volt jelentős kiegészíteni 
való. A szerkesztési munka meglehetősen időigé
nyesnek bizonyult. Közben zajlott az OSZK-ban az 
áttérés a korábbi DOBIS/LIBIS integrált könyvtári 
rendszerről az AMICUS integrált rendszerre, mely
ben szintén részt vettem.
Mivel a készülő OSZK-tezaurusz/KÖZTAURUSZ az 
államok nevein kívül alig tartalmazott földrajzi ne
veket, azt javasoltam Varga Róbertnak, hogy kérje 
föl Cserbák Andrást a földrajzi rész elkészítésére. 
Cserbák 1994-ben adta közre a Kárpát-medence 
történelem-földrajzi tezauruszát. Ezt kellett kiegé
szíteni mindazokkal a földrajzi nevekkel, melyek az 
ETO középkiadásában szerepelnek, valamint a ma
gyarországi mai helységnevekkel és számos fontos

nak tűnő, speciális földrajzi névvel (a Kazán-szo
rostól a János-hegyig). Cserbák elvállalta a mun
kát; abban egyeztünk meg, hogy az eredmény, a 
GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ egyben az 
OSZK-tezaurusz/KÖZTAURUSZ része is lesz. Se 
ezért a tezauruszért, se a megyei könyvtárakkal kö
zös munkában elkészült átfogó tezauruszért az 
OSZK-t semmiféle anyagi kötelezettség nem terhel
te. Én pedig (beleértve a cégemet is) a közös átfogó 
tezaurusz-szerkesztési munkáért a munkahelyi fize
tésemen kívül, más anyagi hozzájárulást senkitől 
nem fogadtam el.
2000. december elejére, amikor az OSZK-tezau
rusz/KÖZTAURUSZ 1.0 változata elkészült, az indu
ló szókincs közel a másfélszeresére, 23.500 lexikai 
egységre (147 %-kal) nőtt.
Ezt a változatot már a RELEX Ungváry András ál
tal elkészített új adatbázis-kezelő változata kezelte. 
Segítségével HUNMARC, USMARC adatcsere-for
mátumban exportálható az állomány. Ez azt jelen
ti, hogy minden olyan könyvtár, amely korszerű in
tegrált könyvtári adatbázis-kezelő rendszerrel ren
delkezik, az OSZK-tezaurusz/KÖZTAURUSZ állo
mányát átveheti. Mindaddig, míg az OSZK-ban az 
AMICUS az OSZK-tezauruszt nem képes még át
venni, a RELEX adatbázis-kezelő ingyenesen a ren
delkezésre áll a karbantartáshoz és továbbfejlesztés
hez.
Ahhoz, hogy a tezauruszt használni lehessen, nem 
elengedhetetlen, hogy a könyvtári rendszer a tezau
ruszt teljes egészében átvegye. A tezaurusznak a 
RELEX segítségével elkészíthető a nyomtatott, több
hasábos, kézzel jól használható „kézi” változata. A 
napi osztályozási munkában valójában ez a hagyo
mányos forma könnyebben kezelhető segítség, 
mint az on-line változat (az OSZKÁR tezaurusz ta
pasztalatai az OMIKK-ban erről tanúskodnak).
2001 tavaszára az általam adott tervek alapján a ka
posvári megyei könnytár finanszírozásában Hor
váth Zoltán és Csizmadia Tamás elkészítette a 
KÖZTAURUSZ használatában résztvevő könyvtá
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rak számára a weben elérhető közös együttműködő 
karbantartó felület [6], Az OSZK döntésétől függ, 
hogy csatlakozik-e az együttműködő karbantartás
hoz. Szeptemberben az alkalmazást betanító tré
ningre, októberben pedig a KÖZTAURUSZ-t hasz
nálók konferenciájára kerül sor a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete szervezésében.

1.2.7 A történet összegzése

Az 1990 óta elkészült, és az OSZK-tezaurusz/ 
KÖZTAURUSZ készítését jelentősen meghatározó 
termékeket az alábbi táblázatban foglaltam össze 
(félkövéren azok a tezauruszok szerepelnek, me
lyek egyéb munkaköri kötelezettségeim mellett az 
OSZK számára készültek):
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2. A tezaurusz leírása

2.1 Általános kérdések

2.1.1 Rendeltetés és kezelés

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődé
si könyvtárak tezaurusza (az OSZK-tezaurusz és a 
KÖZTAURUSZ) jelenleg megegyeznek egymással. 
Az OSZK-tezaurusz használatát a Nemzeti Könyv
tárban tervezik, a KÖZTAURUSZ-t 1999 vége óta 
három közművelődési könyvtárban használják, és 
2001-ben várhatóan további közművelődési könyv
tárak is csatlakoznak a használói körhöz. A két te
zauruszt a továbbiakban mint Tezaurusz említjük.

A Tezauruszt a RELEX tezauruszkezelő program
mal kezelik és tartják karban. [8] [12] Az integrált 
könyvtári adatbázisrendszerek többségében még 
semmiféle tezauruszt nem lehet online kezelni. En
nek oka, hogy a szoftvereket még nem készítették 
föl az egységesített besorolási adatok, köztük a tár
gyi kifejezések adatcseréjére, és ezért nem képesek
-  formában a RELEX által exportált állományt im
portálni. A helyzet azonban belátható időn belül 
megváltozik.7

A RELEX WORD szövegállomány formájában is 
tudja exportálni a Tezauruszt. Ezt az állományt 
makró programokkal formázva készül el a nyomta
tott tezaurusz. Az osztályozáshoz jelenleg csak ezt 
a nyomtatott tezauruszt használják. Mivel a nyom
tatott formának több gyakorlati előnye is van, hasz
nálata valószínűleg akkor is megmarad, amikor a 
tezaurusz on-line változata megjelenik.

Praktikus, főleg terjedelmi okokból a Tezaurusz 
nyomtatott változata a következő részekből áll:

-  Társadalomtudományi rész

-  Természettudományi rész

-  TAXAURUSZ (a taxonómiai tezaurusz), mely az 
élőlények, szervek és szövetek fogalmainak teza
uruszcikkeit tartalmazza.

-  GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ a földrajzi 
és történelem-földrajzi kifejezések tezauruszcik
keit tartalmazza.

Ezek a részek a szerkesztés, karbantartás és számí
tógépes kezelés és tárolás szempontjából egyetlen, 
azonos elvek és módszerek szerint strukturált állo
mányt alkotnak. A társadalomtudományi és termé
szettudományi részek szókincse nem különíthető 
el kizáró módon, ezért a két rész szókincse átfedi 
egymást.

2.1.2 Használat
A Tezaurusz a dokumentumok átfogó tartalmi fel
tárásához és kereséséhez használható. Valójában ál
talános tárgyszójegyzéket is képvisel, a RELEX se
gítségével akár a tárgyszójegyzékek leegyszerűsített 
formájában is megjeleníthető.
A Tezauruszban szereplő összefüggések részleteseb
bek, mint azok a „lásd” és „lásd még” utalások, me
lyek a hagyományos tárgyszójegyzékekben találha
tók. Egyrészt pontosabban megállapítható belőlük 
az összefüggés fajtája, tartalma (például az, hogy 
generikus, partitív, oksági vagy egyéb rokonsági 
kapcsolatról van szó, arról tehát, hogy a kapcsoló
dó kifejezés általánosabb vagy speciálisabb, hogy 
valaminek a részét jelöli-e vagy valaminek az okát, 
stb.). Másrészt minden összefüggésnek a fordított
ja is szerepel a tezauruszban (az összefüggéseket 
részletesen „A tezaurusz szerkezete” című fejezet
ben ismertetjük).
A Tezaurusz a monografikus művek, poligráfiák, 
időszaki kiadványok, aprónyomtatványok plaká
tok, mozgókép-dokumentumok, zeneművek, szín
házi dokumentumok, régi nyomtatványok, kézira
tok, használati (vállalati és egyéb) kiadványok osz
tályozására (indexelésére) használható.
A helytörténeti dokumentumok feldolgozása ese
tén további speciális kifejezésekkel egészíthető ki a 
Tezaurusz. Ezeknek a várható kifejezéseknek az át
fogóbb kifejezése a tezauruszban többnyire már 
szerepel, és a további kiadásokban az együttműkö
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dő karbantartás jóvoltából egyre kevesebb hiányra 
lehet számítani.
A Tezaurusz használatának tudnivalóit az „OSZK 
TEZAURUSZ alkalmazási és karbantartási szabály
zat”, a gyakorlására alkalmas példákat az „Osztályo
zási példatár” című dokumentum tartalmazza.

2.2 A tezaurusz szerkezete

2.2.1 A tezauruszba fölvett kifejezések
2.2.1.1 Kifejezéstípusok

A tezauruszba a teljesség igénye nélkül felvettük 
mindazokat a fontosabb kifejezéseket, melyekre az 
OSZK-ban, ill. a közművelődési könyvtárakban a 
dokumentumok átfogó osztályozása és a tartalmuk
ra vonatkozó keresőkérdések megfogalmazása érde
kében szükség lehet.
A kifejezéseket -  néhány kivételtől eltekintve -  név
szói formában és egyes számban vettük fel.
A tezaurusz szavai (a lexikai egységek)
-  szakkifejezések (például Anarchizmus, Adatátvi

tel, Árvíz, Államigazgatás, Együttműködés, Ér
ték, Függvényegyenlet, Gazdaság, Hagyomány, 
Hőerőgép, Jövedelemadó, Kötvény, Nemzetiségi 
kérdés, Spam, Terrorizmus, Weblap);

-  ismeretterületek, tudományok (például Adóügy, 
Algebra, Egészségügy, Elektrotechnika, Eszkato- 
lógia, Gépgyártás-technológia, Hőtechnika, Hű
tőipar, Mezőgazdaság, Nagykereskedelem, Tar
talomszolgáltatás);

-  tevékenységek (például Ablaktisztítás, Bevásár
lás, Közlekedés, Kukkolás, Rablás);

-  termékek, áruk, anyagok, tárgyak, gépek, beren
dezések (például Acéláru, Csomagolóeszköz, Da
rugép, Élelmiszer, Gipsz, Jármű, Ruházat, Vas
műszaki cikk);

-  növények, állatok (például Baktérium, Daru, Él
vezeti növény, Embrió, Gyümölcs, Kutya, Szar
vas, Utód, Szőlő, Zöldégféle) [ezek a kifejezések 
a TAXAURUSZ-ban szerepelnek];

-  szervek, szervrendszerek (például Agyhártya, 
Bél, Gyomor, Emésztőrendszer, Izom, Szív, Test
rész, Vese) [ezek a kifejezések a TAXA
URUSZ-ban szerepelnek];

-  intézmények, testületek (például Alkoholelvo
nó, Bíróság, Egyéni vállalkozás, Egyházi hivatal, 
Gimnázium, Javítóintézet, Kisvállalkozás, Kül
képviselet, Országgyűlés, Önkormányzat, Rend
őrség, Ügyészség, Vásárcsarnok);

-  üzletek, boltok, vendéglátóipari egységek (példá
ul Autósbolt, Éttermek, Kaszinó, Vaskereske
dés);

-  országnevek, földrajzi nevek, történelmi földraj
zi nevek (például Ausztria, Békéscsaba, Európa, 
Fejlődő ország, Küküllő vármegye, Szász szék, 
Szörényi bánság) [ezek a kifejezések a GEOTA- 
URUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ-ban szerepel
nek];

-  nép- és népcsoport (nemzetiség-) nevek (példá
ul Magyar, Székely, Német, Sváb, Zipszer, Zsidó
ság) [ezek a kifejezések a GEOTAURUSZ ÉS 
GEOHISTAURUSZ-ban szerepelnek];

-  időt, kort, korszakot jelentő kifejezések (Kiegye
zés kora, Legújabbkor, Mohácsi vész, Rene
szánsz, Világháború (1939-1945));

-  formai kifejezések (Bélyeg, Dokumentumfilm, 
Grafika, Himnusz, Kabaré, Katonanóta, Mozi
jegy, Regény, Színlap, Vicc, Zenemű).

A Tezauruszban a könyvtári betűrendbe sorolás 
szabályait követtük. Az ékezetes betűk a nekik meg
felelő nem ékezetes betűkkel azonos besorolásúak 
(kivéve az o és ö, valamint u és ü betűket), a kis és 
a nagy betűk besorolása ugyancsak nem különbö
zik. A besoroláskor az üres helynek (szóköznek) is 
szerepe van és minden más jelet megelőz. A gy, ly, 
ny, sz, ty és zs betűknek nincs önálló értéke (ezért 
például a Szénvegyület a betűrendben a Szennyvíz, 
a Vízzáró réteg a Vizsgálat után következik). A ka
raktersorrend a következő: 
köz, (,), 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j, k, 1, m, n, o, ö, p, q, r, s, t, u, ü, v, x, y, z.
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2.2.1.2 A KIFEJEZÉSEK SZEREPE A TEZAURUSZBAN

2.2.1.2.1 Deszkriptorok és nemdeszkriptorok

A tezauruszba felvett kifejezés lehet deszkriptor 
vagy nemdeszkriptor.
A deszkriptorok a tezaurusznak az osztályozásra 
közvetlenül felhasználható kifejezései, melyek kö
zött feltüntettük a legfontosabb fogalmi, olykor 
egyéb összefüggéseket.
A nemdeszkriptorok egyrészt olyan kifejezések, me
lyek valamelyik deszkriptor szinonimái, vagy szino
nimnak tekintett kifejezései. A nemdeszkriptorokat 
mindig összekapcsoltuk a helyettük használandó ki
fejezésekkel.
A nemdeszkriptorok másrészt olyan speciális kifeje
zések, melyekről feltételezhető', hogy az átfogó osz
tályozás esetén nincs szükség a velük való fino
mabb osztályozásra, s ezért ezeket egyeló're szintén 
összekapcsoltunk a helyettük használandó, többnyi
re általánosabb kifejezéssel. Ezeket mintegy szino
nim kifejezéseknek (kváziszinonimáknak) tekint
jük.

2.2.1.2.2 Fogalmi és „nem fogalmi” összefüggések 
Fogalmi összefüggésnek elsó'sorban a generikus 
(nem-faj) relációk tekinthető' (pl. Kutya-Állat). 
Ezek valóban fogalmak között állnak fenn.
A partitív (rész-egész) relációk valójában a fogal
makkal reprezentált dolgok között állnak fenn (pl. 
a falkának, és nem a Falka fogalmának részei a ku
tyák).

A különféle oksági (ok-okozat, eszköz-rendeltetés, * 
tevékenység-cél stb.) és egyéb, asszociatív relációk 
(tulajdonsága, ellentéte stb.) esetében sem állítható 
egyértelműen, hogy alapvetó'en fogalmi kapcsola
tokról van szó. Például nem az Esó' fogalma, ha
nem a tényleges esó' okozza a sarat.
Kétségtelen, hogy az említett „nem fogalmi” esetek
ben is jelen van a fogalompárok mindegyikében va
lamilyen ismertetőjegy, amely a másikra vonatko
zik. A Falka fogalmának ismertetőjegye például, 
hogy „részei a kutyák”, a Kutya fogalmának ismer
tetőjegye, hogy „ösztöneit követve falkába tömö
rül”, de ez már eleve csak a kapcsolat tényét fejezi 
ki, azaz nem közös ismertetőjegyekről van szó, me
lyek alapján a szóban forgó fogalompárok tartalma 
átfedné egymást, és az átfedés alapján keletkeznék 
fogalmi kapcsolat.
Az említett esetekben tehát inkább arról van szó, 
hogy a fogalmak asszociatíve tartalmaznak utaláso
kat más fogalmakkal való összefüggéseikről. Az 
„igazi” kapcsolat inkább csak maguk között a dol
gok között létezik, melyeket a fogalmak reprezentál
nak.
A homonimák esetében már egyáltalán nincs fogal
mi összefüggés. A kapcsolat csak a megnevezések 
szintjén áll fenn annak következtében, hogy két fo
galomnak azonos a megnevezése [pl. a „bárd” ese
tében a Bárd (népi énekes) vagy a Bárd (vágószer
szám)].
Nemdeszkriptorok esetében gyakorlati értelemben 
semmiféle fogalmi összefüggés nem áll fenn infor
mációkereső tezauruszokban. Az „eb” és a „kutya” 
kifejezések esetében például egyetlen fogalom elté
rő megnevezéséről van szó. Ilyenkor beszélünk szi
nonimákról. Szigorú értelemben persze ezek is két, 
rendkívül kis mértékben eltérő fogalmat neveznek 
meg (nem mondható, hogy „kutya ura a fakó”), de 
ennek legfeljebb nyelvészeti vagy terminológiai te
zauruszokban lehet jelentősége.
Információkereső tezauruszokban a nemdeszkrip- 
tor-deszkriptor kapcsolatoknak éppen az a szere
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pe, hogy a szinonimnak vagy annak tekintett -  te
hát az azonosnak tekintett fogalmat jelölő -  megne
vezéseket rendeljék oda egyetlen deszkriptorhoz. 
Ha egy tezauruszban a Vadászkutya L Kutya kap
csolatot határozták meg, akkor ez azt jelenti, hogy 
a két kifejezést azt adott tezauruszban egyetlen fo
galom megnevezésének tekintették, melyet esetünk
ben szabványosítva a Kutya deszkriptor képvisel. 
Egyes automatizált információkereső rendszerek
ben ráadásul az is lehetséges, hogy a nemdeszkrip- 
torok esetén eleve mindig a nemdeszkriptort és 
nem a helyette L vagy L& kapcsolatban álló 
deszkriptor, ill. deszkriptorokat használják az osztá
lyozáskor. A kereséskor ugyancsak megadható a 
nemdeszkriptor, és a kereső kérheti, hogy a talála
tokat a rendszer úgy keresse ki, hogy figyelembe ve
szi a nemdeszkriptor-deszkriptor kapcsolatokat, 
vagy úgy, hogy ne vegye figyelembe, azaz csak azo
kat a dokumentációs egységeket jelenítse meg talá
latként, melyeket a nemdeszkriptorral osztályoz
tak.
Ezekben a rendszerekben tehát az a helyzet, hogy 
ha kérik, akkor csak a Vadászkutya nemdeszkrip
torral osztályozott találatok jelennek meg, vagy ha 
nem kérik, akkor a Vadászkutyával végzett keresés 
esetében megjelennek mind a Vadászkutya nem
deszkriptorral, mind pedig a Kutya deszkriptorral 
osztályozott találatok.
Az ilyen rendszerekben tehát nem lehet teljes egyér
telműséggel arról beszélni, hogy egységesen és pon
tosan mi a deszkriptorok közötti, ill. a nemdesz- 
kriptorok és deszkriptorok közötti kapcsolatok sze- 
mantikai/fogalmi alapja.
A szabvány [7] szerint ugyan a tezauruszokban „fel
tüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket”, 
de mint láttuk, ezt a deszkriptorok közötti kapcso
latok esetében meglehetősen lazán kell értelmezni. 
Annál is inkább, mert információkereső tezauru
szokról van szó, nem pedig nyelvészeti tezauruszok
ról. A nemdeszkriptor-deszkriptor kapcsolatokat 
pedig a gyakorlati osztályozás igényeit , figyelembe

véve, tehát praktikus okok alapján állapítják meg, 
ezek esetében végképp nem beszélhetünk általános
ságban fogalmi összefüggésekről.

2.2.1.3 A KIFEJEZÉSEK FORMÁJA

A deszkriptorok és nem deszkriptorok egy vagy 
többtagú -  összetett -  kifejezések lehetnek. Az egy- 
beírás szabályait az „OSZK tezaurusz alkalmazási 
és karbantartási szabályzat” függeléke tartalmazza.

2.2.1.4 A MEGJEGYZÉSEK

A szavakhoz magyarázó szövegként megjegyzések 
is kapcsolódhatnak A megjegyzés nem része a lexi
kai egységnek.
Egyik fajtájuk a lexikai egység megállapodásszerű 
jelentésére utal és az M betű jelöli. Ez a megjegyzés
típus megfelel a HUNMARC formátum „680 Nyilvá
nos általános megjegyzés” adatelemének.
A meghatározások elsődleges forrása a Magyar 
Nyelv Értelmező Kéziszótára vagy az Idegen Szavak 
Szótára volt. Ilyen esetben nem adtuk meg külön a 
forrás rövid jelét. Ha más forrásból (is) szükség 
volt pontosabb meghatározásra, a forrás rövid jelét 
szögletes zárójelben adtuk meg a szöveg után.

Például:

ÁRPÁD-KOR
M: 896-1301

BOSZORKÁNY
M: Az ördöggel való cimborálása miatt természetfölötti ha

talmúnak (és ártó szándékúnak) képzelt nő

Gesta
M: Az európai középkori latin történetírás műfaja, nép, or

szág történetét összefoglalóan elmondó munka

A másik fajtájuk a lexikai egység használatára utal 
és a H: betű jelöli. Ez a megjegyzéstípus megfelel a 
HUNMARC formátum „687 Megjegyzés a besorolá
si adat használatáról” adatelemének.

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA
H: 1994 előtt lásd Jugoszlávia
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ORSZÁGTÖRTÉNELEM
H: Magyarország történelme esetén a ,,Magyarország tör- 

ténelme>> deszkriptor használandó 
Az egyes országok, tájak történelme az „országtörténe- 
lem” deszkriptorral és az adott ország, táj deszkripto- 
rával osztályozandó

A kétfajta magyarázat együtt is előfordulhat. 

KÖLTÉSZET
M: A szépirodalom költői műfaja, melyet intenzitásnövelő 

formaszerkezet, a kifejezésekre eső gazdagabb jelentés 
(tartalom) jellemez [VILIRLEX]
Több értelemben használt kifejezés. Jelentheti elsősor
ban a líra egészét, esetleg csak a verses műfajt, tágabb 
értelemben a szépirodalmat emelkedettebb szempont
ból

H: Osztályozáskor eldöntendő, hogy helyette esetleg a 
„líra”, a „vers” vagy a „költői nyelv” használandó

A GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ-ban hasz
nálatos még a forrásra vonatkozó, önállóan meg
adott megjegyzés. Ez a megjegyzéstípus megfelel a 
HUNMARC formátum „670 Megjegyzés a besorolá
si adat forrásáról” adatelemének.

ABOSFALVA
FORRÁS: KSzN(8-9)kf(137-138)

Nem minden lexikai egységhez szükséges megjegy
zés, és nem minden szükséges megjegyzés ismerhe

tő fel a tezaurusz készítésekor. A gyakorlat problé
mái igazítanak majd el abban, hol és milyen típusú 
és szövegű megjegyzésre lesz még szükség.
A formai deszkriptorokat (a dokumentumtípusok 
fogalmainak megnevezéseit) például a korábban 
ugyancsak az OSZK-ban készült DOKTAURUSZ-ból 
vettük át. A DOKTAURUSZ-ban a formai deszkrip- 
torokkal összefüggő problémák miatt minden lexi
kai egységhez kapcsolódott megjegyzés, ezért a 
mostani Tezauruszban is megjegyzést találunk a ve
zérszóként álló formai deszkriptorok alatt.
Számos bizonytalan alkalmazású társadalomtudo
mányi (népnévi, történelmi stb.) kifejezés esetében 
már a tezaurusz készítése során szükségesnek lát
szott megjegyzés megszövegezése.
Esetenként az ismeretlen, vagy nagyon speciális, 
ugyanakkor az adott szakma szempontjából nem 
triviális szakkifejezések esetében is adtunk meg 
meghatározást.
A jövő mutatja majd meg, hogy szükség van-e to
vábbi megjegyzéstípusokra.
A HUNMARC formátum számos további megjegy
zéstípust is tartalmaz, melyeket az alábbi táblázat
ban foglaltunk össze.
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2.2.1.5 A HOMONIMÁK KEZELÉSE

2.2.1.5.1 Az alkalmazott megoldás

A lexikai egységek között előfordulhatnak többje
lentésű kifejezések. Ezek a homonimák, poliszé- 
mák. A két kifejezés közötti megkülönböztetés 
nem egységes.
Elvileg ugyanazt jelentik, csak más-más nézőpont
ból, tehát szinonimák. Az első megnevezés az azo
nos alakúságból indul ki, a második a különböző je
lentésből. Mindkettő az azonos alakú, de különbö
ző jelentésű fogalmat nevezi meg.
A gyakorlatban olykor homonimának csak azt az 
esetet tekintik, amikor semmiféle asszociatív össze
függés nem áll fenn [ár (érték), ár (szúrószer
szám), ár (áradat)], poliszémának pedig azt az ese
tet, amikor felismerhető némi összefüggés (madár- 
toll-ír ó toll). Információkereső tezauruszokban
nincs jelentősége a megkülönböztetésnek.
A homonimák egy részét a Tezauruszba nemdesz- 
kriptorként vettük föl, és róluk VAGY-kapcsolat- 
ban utaltunk a releváns deszkriptorokra. Ezt a meg
oldást akkor választottuk, ha
-  a homonim kifejezéssel jelölt különböző fogal

makat jól megkülönböztethető más-más kifeje
zéssel is megadhattuk;

-  nagyjából egyformán fontosak, gyakoriak és el
terjedtek voltak.
Asszociáció

LV Képzettársítás 
Társulás

Ha volt elfogadott vagy még a köznapi nyelvhaszná
lat számára éppen elfogadhatónak tekinthető össze
tett szó, akkor azokra utaltunk. Például:

Polip
LV Lábas fejű

Nyálkahártya duzzanat

Medence
LV Fürdő <----------- Mivel a Fürdőmedence

Nagyolvasztó L Fürdő utalás már
Tározó \  szerepel a tezauruszban 
Testmedence Mivel a NAGYOLVASZTÓ
Űszómedence egy részét ugyancsak

medencének nevezik

Ha nem volt, de a szakmai nyelvhasználatban léte
zett idegen eredetű, elsősorban latin szakkifejezés, 
akkor arra utaltunk. Például:

Rák
LV Crustacea 

Rákbetegség
Nyelv

LV Lingua
Nyelvi rendszer 
Természetes nyelv

Előfordul, hogy valamelyik homonimát az általáno
sabb, fölérendelt fogalmának megnevezésével he
lyettesítjük. Például:

Abroncs Ez pontosan megfelel az
LV Gumiabroncs egyik homonimának 

Vasúti kerék a vasúti kerékab
roncs átfogóbb fogalma 

Számos esetben a teljes szókincs alapján további 
homonimák léteznek, de ezek túlzott finomítást je
lentenének. Például:
Kiválás (csoportból, közösségből, pl. kiválik a 

kormányból)
Kiválás (vegyületből, keverékből elkülönül, 

szegregáció)
Kiválás (tárgy, anyag, hang, szín a környezetén 

belül külön is érzékelhető)
Kiválás (képességeivel kitűnik)
Az ilyen esetekben csak egyetlen, szakmai-tudomá
nyos szempontból fontos jelentéssel azonosítottuk 
a kifejezést (a példában a Szegregációval). Ha ké
sőbb szükség lenne megkülönböztetésre, a megol
dás:
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A homonimák más részénél valamelyik fogalom 
esetén meg kellett őrizni a homonim kifejezést, 
mert erőltetés nélkül nem lehetett a fogalmat más
ként megnevezni. Ebben az esetben az = jelű 
(„lásd még más értelemben”) relációval jelöltük a 
homonim kifejezés és a más kifejezéssel megadott 
fogalmak közötti kapcsolatot. Az esetek egy részé
ben magyarázatot is kapcsoltunk a vezérszóhoz.
A „lásd még más értelemben” ( = ) relációval a kö
vetkező esetekben szabályozzuk a homonímiát:
-  Legalább az egyik homonimához nem lehet talál

ni se összetett, se bármilyen más alakú kifeje
zést. Ilyenkor általában magyarázat, meghatáro
zás is kapcsolódik a vezérszóhoz.

Például:
REND <---------------állapot értelemben

M: Szabálynak, törvénynek megfelelő állapot 

F Állapot 
E Fegyelem 
= Rendi szervezet

-  Összetett kifejezés hiányában nem lehet találni 
valamilyen átfogóbb kifejezést, amelyre utalhat
nánk vagylagosan. Például
MISE <--------  ----- zenemű értelemben

M : Miséh ez írt zenem ű

= Istentisztelet
TRIÓ <--------  ----- művészeti együttes

M: Dalszerű hármas ének, ill. három
hangszerre írt kamarazenei mű

= Triász ◄----------- valamilyen csoport
hatalmi szempontból

-  Ha a másik/többi homonim értelem nem gyako
ri, az első értelemhez képest alárendelt jelentősé
gű-
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2.2.1.5.2 A szabványtól való eltérés okai

A szabvány szerint [7] a homonimákat hátravetett 
értelmezőkkel kell megkülönböztetni [pl. Asszociá
ció (képzettársítás), Asszociáció (társulás); Rend 
(állapot), Rend (szervezet)].
Ha a Tezauruszt a jövőben automatikus indexelés
hez vagy osztályozáshoz is használni kell, ez a meg
oldás akadálya az ilyen célú használatnak. A prog
ram a hátravetett értelmezővel semmit sem kezd
het, hiszen magukban a szövegekben az „asszociá
ció” vagy a „rend” kifejezés mindig hátravetett ér
telmező nélkül fordul elő, és csak a szövegkörnye
zet alapján állapítható meg, melyik fogalomról van 
szó.
Ahhoz, hogy az automatikusan osztályozó program 
például az „asszociáció” kifejezés esetében a szö
vegkörnyezetet értelmezni tudja, egyrészt ismernie 
kell azokat a kifejezéseket, melyek alapján a szöveg
környezetet vizsgálja (példánkban a Képzettársítás 
és a Társulás deszkripotorokat), másrészt e desz- 
kriptorok kapcsolódó deszkriptorait. Ha ugyanis a 
szövegkörnyezetben az egyik vagy a másik desz- 
kriptor (a gyakorlatban egymást kizáró) kapcsola
tai fordulnak elő nagyobb valószínűséggel, akkor a 
program képes dönteni a homonima jelentéséről. 

Ennek érdekében volt szükség arra, hogy a homoni
mákat ne hátravetett értelmezőkkel, hanem vagy 
az LV jelű „lásd vagy”, vagy az = jelű „lásd még 
más értelemben” relációkkal kezeljük.

Ezáltal olyan szerkezetű Tezauruszt alakítottunk 
ki, melyet a jövőben különösebb szerkezeti átalakí
tás nélkül lehet az automatikus indexelésbe vagy 
automatikus osztályozásba (a kettő nem ugyanaz) 
bevonni. Ennek realitása van, többek között azért, 
mert egyre nagyobb az elektronikus (tehát digitali
zált vagy eleve digitális) dokumentumok száma, 
másrészt egyre jelentősebbek a hálózaton elérhető, 
tehát ugyancsak digitális dokumentumok. Mind
ezek egyrészt kiválóan alkalmasak az automatikus 
tartalmi feltárásra, másrészt -  különösen, ami a

webdokumentumokat illeti -  előbb-utóbb nem is 
lehet másként feldolgozásukkal megbirkózni.
A szabványtól való eltérés okai a szabvány készíté
se óta eltelt időben gyökeredznek.
A szabvány egyébként a LV jel használatát csak 
annyiban köti meg, hogy „a jelet követő lexikai egy
ségeket (deszkriptorokat) a megadott logikai kifeje
zés szerint vagylagosan kell használni.” Tehát rend
jén való, ha a LV jelet akár homonimák, akár 
kváziszinonimák, akár egyéb deszkriptorok köve
tik. A lényeg nem az, hogy ezek nyelvészetileg mi
lyen jelenségek, hanem az, hogy a vezérszóként 
álló nemdeszkriptor helyett vagylagosan használan
dók.
A LV jel láttán a felhasználónak tehát elsősorban 
nem arról kell döntenie, hogy a LV jel után nyelvé
szetileg homonimák, poliszémák, szinonimák vagy 
szinonimának tekintett kváziszinonimák állnak. 
Neki arról kell dönteni, hogy a LV jel után felsorolt 
deszkriptorok közül az osztályozás és információ- 
keresés érdekében melyiket használja a dokumen
tum tartalmának leírására/besorolására.
A Tezauruszban alkalmazott LV reláció homoni
mák esetében nemcsak az automatikus eljárások
hoz való fölhasználást készíti elő, hanem a felhasz
náló dolgát is megkönnyíti, és terjedelemcsökken
tő.
Az Asszociáció nemdeszkriptor példájánál marad
va a LV kapcsolat alkalmazása esetén a felhasználó 
egyben, egyetlen tezauruszcikkbe foglalva, egyet
len relációtípushoz kapcsolva látja a jelentésváltoza
tokat.
Sokkal körülményesebb megoldás volna, ha az 
Asszociáció keresése esetén a következő két nem- 
deszkriptorcikk jelenjék meg:

Asszociáció (képzettársítás)
L Képzettársítás

Asszociáció (társulás)
L Társulás
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Hasonló okok indokolták az = jelű „lásd még más 
értelemben” reláció alkalmazását is homonimák 
esetében (ezt a relációtípust természetesen más ese
tekre, pl. az „ellentéte” összefüggés esetére is alkal
mazzuk).
A szabvány egyébként kifejezetten megengedi to
vábbi, a szabványban nem feltüntetett reláció alkal
mazását: „A rokonsági kapcsolatok a szakterülettől 
és a tezaurusz rendeltetésétől függően tovább fino
míthatok..
A fejlődéssel való lépéstartás szükségessége látható
an nemcsak a megjegyzések, hanem a homonima- 
kezelés, s vele a LV kapcsolat alkalmazásának kér
désében is szembeszökő'. Az automatikus osztályo
zás kérdése mind a magyar, mind a nemzetközi te
zaurusz-szabvány megszületésének idején még gye
rekcipőben járt, a szabvány készítői az automati
kus feldolgozás kérdését még nem mérlegelhették. 
A homonimák megkülönböztetésének a Tezaurusz
ban alkalmazott, hátravetett értelmező nélküli mód
ja a fejlődéssel való lépéstartás követelményéből fa
kadt, mellyel előbb-utóbb a szabványok is számol
ni fognak.

2.2.2 A tezauruszcikk

2.22.1 DESZKRIPTOR- ÉS NEMDESZKRIPTOR-CIKK

A Tezauruszban vezérszói helyzetben -  azaz a teza
uruszcikk élén -  minden szó a betűrendnek megfe
lelő helyen jelenik meg. Az alábbiakban néhány te
zauruszcikk látható a vezérszavak betűrendjében: 

^  vezérszó
KISEBBSÉGI KÉRDÉS a vezérszóhoz kapcsoló- 

HV Nyelvhasználat < —  dó lexikai egységek 
A Nemzetiségi kérdés 
T Politika 
P Kisebbség

Nemzetiségi szervezet 
R Konfliktus 
X Autonómia

Függetlenségi mozgalom 
Kitelepítés

Kollektív jogok 
Nacionalizmus 
Politikai mozgalom 
Szórványmagyarság

Nyelvhasználat
LV Kisebbségi kérdés 

Nyelvészet

Kulturális autonómia
L& Autonómia 

Kultúra

A tezauruszcikk betűrendi helyét a cikk élén álló, 
balra kiugró vezérszó határozza meg.
A vezérszó lehet deszkriptor vagy nemdeszkriptor. 
A deszkriptorok a tezauruszcikkek élén (vezérszói 
helyzetben) NAGYBETŰKKEL, a nemdeszkripto- 
rok a tezauruszcikkek élén (vezérszói helyzetben) 
nagy kezdőbetűvel és kisbetűkkel íródtak.
A nemdeszkriptorok a deszkriptorok szinonimái 
vagy szinonímiának tekintett (ún. kváziszinonim) 
kifejezései.
Például a Nyelvhasználat nemdeszkriptor helyett 
vagy a KISEBBSÉGI KÉRDÉS, vagy a NYELVÉ
SZET deszkriptor használandó.
A Kulturális autonómia nemdeszkriptor helyett 
az AUTONÓMIA és a KULTÚRA deszkriptorok 
használandók együttesen.
Minden vezérszóhoz kapcsolódó kifejezés egyszer 
vezérszóként is előfordul a Tezaurusz megfelelő be
tűrendi helyén.
Például a KISEBBSÉGI KÉRDÉS tezauruszcikké
ben kapcsolódó kifejezésként szereplő Autonómia 
vezérszóként az alábbi tezauruszcikk élén szerepel:

AUTONÓMIA
H Területi autonómia
H&Kulturális autonómia
X Határontúli magyarság 

Kisebbségi kérdés 
Kollektív jogok 
Nemzetiségi kérdés 
Szeparatizmus
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2.2.22 A KAPCSOLATOK

A vezérszó kapcsolatait a kapcsolat fajtájától függő- 
en különféle jelek (relációjelek) jelölik. Ezek a kö
vetkezőid

2.2.22.1 Nemdeszkriptor-deszkriptor kapcsolatok

A nemdeszkriptorok olyan kifejezések, melyek he
lyett a hozzájuk kapcsolt deszkriptort, ill. 
deszkriptorokat (a kitüntetett szinonimáikat vagy 
kváziszinonimáikat) kell osztályozásra használni. 
Lásd/Helyett kapcsolat

L A jelet követő deszkriptor a vezérszó kitün
tetett szinonimája vagy kváziszinonimája 
(szinonimának tekintett kifejezése). A vezér
szó ilyenkor mindig nemdeszkriptor, azaz 
nem kitüntetett szinonima vagy kváziszino- 
nima.

Például:
Alkotmányosság

L Jogállam
Azaz az „Alkotmányosság” kitüntetett 
szinonim kifejezése a „Jogállam”.

H Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet köve
tő nemdeszkriptornak a vezérszó a kitünte
tett szinonimája vagy kváziszinonimája. 

Például:
JOGÁLLAM

H Alkotmányosság
Azaz a „Jogállam” az „Alkotmányos
ság” kitüntetett szinonimája.

Lásd ÉS-/Helyett ÉS-kapcsolat
L& A jelet követő deszkriptorok együttesen a vezér
szó kitüntetett kváziszinonimái (és-kapcsolat). Egy 
nemdeszkriptort legfeljebb három deszkriptor he
lyettesíthet 
Például:

Erkölcsi kopás
L& Értékcsökkenés 

Kopás
Azaz az „Erkölcsi kopás” kitüntetett kváziszinonim 
kifejezései az „Értékcsökkenés” és a „Kopás”.

H&Az előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet köve
tő nemdeszkriptornak a vezérszó az egyik 
kitüntetett szinonim kifejezése (együtt más 
kitüntetett szinonim kifejezésekkel és-kap- 
csolatban).

Például:

ÉRTÉKCSÖKKENÉS
H& Erkölcsi kopás

Azaz az „Értékcsökkenés” az „Erkölcsi kopás” 
egyik kitüntetett kváziszinonim kifejezése.

Lásd-VAGY/Helyett VAGY
LV A jelet követő deszkriptorok valamelyike a 

vezérszó kitüntetett szinonimája vagy 
kváziszinonimája (vagy-kapcsolat). (A kvá- 
ziszinonima, mint ahogy azt a 2.15 fejezet
ben láttuk, lehet homonima is.)

Például:
Folklór

LV Folklorisztika 
Népművészet 

Néprajz

Azaz a „Folklór” kitüntetett kváziszino
nim kifejezése vagy a „Folklorisztika”, 
vagy a „Népművészet”, vagy a „Nép
rajz”.

HVAz előbbi kapcsolat fordítottja: a jelet köve
tő nemdeszkriptor a vezérszó az egyik lehet
séges (vagylagosan választható) kitüntetett 
szinonimája vagy kváziszinonimája.

Például:

NÉPMŰVÉSZET
HV Folklór

Azaz a „Népművészet” a „Folklór” 
egyik kitüntetett kváziszinonim kifeje
zése, ugyanakkor van vagylagosan vá
lasztható másik kitüntetett nem szino
nim kifejezése is.
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2.222.2 Deszkriptorok közötti kapcsolat 
A deszkriptorok között feltüntetett kapcsolatok a 
tezaurusz használóját támogatják abban, hogy meg
találja mindazokat a kifejezéseket, melyeket a tárgy
kör jellemzésére esetleg felhasználhat. A kapcsola
tok alapján tágabb vagy szűkebb tárgykör választ
ható, rokon értelmű tárgykör választható, vagy 
egyéb értelemben finomítható a tárgykör leírása. 
Generikus (nem-faj) kapcsolat

F A jelet követő deszkriptor jelentése a vezér
szóénál általánosabb.

Például:
BARLANGÁSZAT

F Természetjár ás
Azaz a „Természetjárás” általánosabb 
jelentésű, mint a „Barlangászat” (gene
rikus fölérendeltje).

Az A jelet követő deszkriptor jelentése a vezérszó
énál speciálisabb.
Például:

TERMÉSZETJÁRÁS
A Barlangászat

Azaz a „Barlangászat” fajtája (generi
kus alárendeltje) a „Természetjárás
nak”.

Partitív (egész-rész) kapcsolat
T A T az egészet jelöli (a vezérszóval szemben, 
mely a részt jelöli).
Például:

DÁNIA
T Skandinávia

Azaz „Dánia” „Skandinávia” része.

PSZICHIKUM
T Lélektan

A „Lélektan” tárgya, eleme a „Pszichi
kum”, azaz a „Lélektan” ismeretterüle
tének része a „stressz”.

OKTATÁS
T Oktatásügy

Az „Oktatásügy” tárgya, eleme az „Ok
tatás”.

P A P a részt jelöli (a vezérszóval szemben, mely 
az egészet jelöli)
Például:

SKANDINÁVIA
T Európa 
P Dánia 

Norvégia 
Svédország 

LÉLEKTAN
P Pszichikum 

OKTATÁSÜGY 
P Oktatás

Megjegyzés: A tezauruszban a tudományok, isme
ret- és szakterületek, iparok, tevékenységi körök 
(pl. Lélektan, Jog, Építőipar, Oktatásügy) tárgyait, 
elemeit, mindazt tehát, amikre e területek vonat
koznak, az egész-rész kapcsolattal jelölik.

Előfeltétel/kiindulás -  rezultáns/következés 
kapcsolat
R Az R a következést, valami által meghatározot
tat (okozatot, következményt, célt, hatást, ered
ményt, terméket, továbbá rendeltetést, illetve tevé
kenység vagy hatás tárgyát) jelöli (a vezérszóval 
szemben, mely az okot, indítékot, eredetet, továb
bá eszközt, illetve a valamire irányuló tevékenysé
get, hatás előidézőjét jelöli).
Például:

DEVIANCIA 
R Bűnözés

A deviancia következménye (lehet) a Bűnözés, a 
kettő között ok-okozati összefüggés van [oka-oko- 
zata kapcsolat].

JUGOSZLÁVIA
R Bosznia és Hercegovina 

Horvátország 
Macedónia 
Szerbia 
Szlovénia
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„Jugoszlávia” megszűntével keletkezett Bosznia és 
Hercegovina, stb. [eredetet-eredménye kapcsolat] 

SZAKSZERVEZET 
R Érdekvédelem

A „Szakszervezet” rendeltetése/feladata az „Érdek- 
védelem”. Azaz az „Érdekvédelem” (egyik) eszköze 
a „Szakszervezet” [eszköz-rendeltetés kapcsolat do
log (szervezet, gép, szerszám) és tevékenység kö
zött].

KULTURÁLIS CSERE
R Szakképzés

A Szakképzés (egyik lehetséges) eszköze a Kulturá
lis csere [eszköz-rendeltetés kapcsolat tevékenység 
és tevékenység között].

ORVOSTUDOMÁNY 
R ' Gyógyítás

A „Gyógyítás” során az „Orvostudományt” [esz
köz-rendeltetés kapcsolat tudomány és tevékenysé
gi kör között].

KERTÉPÍTÉS 
R Park

A „Kertépítés” tárgya (többek között) a „Park” [te
vékenység-tevékenység tárgya kapcsolat].
E Az E az előfeltételt, ami valamit meghatároz 
(okot, indítékot, eredetet, továbbá eszközt, illetve a 
valamire irányuló tevékenységet, hatás előidézőjét) 
jelöli (a vezérszóval szemben, mely az okozatot, kö
vetkezményt, célt, hatást, eredményt, terméket, to
vábbá rendeltetést, illetve tevékenység vagy hatás 
tárgyát jelöli).
Például:

BŰNÖZÉS
E Deviancia

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA
E Jugoszlávia

ÉRDEKVÉDELEM
E Szakszervezet

KULTURÁLIS CSERE
E Szakképzés

GYÓGYÍTÁS
E Orvostudomány

PARK
E Kertépítés

Megjegyzés: A tezauruszban az oka-okozata, felté- 
tele-következménye, eredete-eredménye, dolog-ha
tása, eszköze-rendeltetése, tevékenység-tárgya fo- 
lyamat/tevékenység-terméke és tevékenység-célja 
összefüggéseket az R/E kapcsolattal jelölik.

Rokonsági (egyéb) kapcsolat

X A jelet követő deszkriptor a vezérszóval egyéb, 
a tezauruszban lényegesnek tekintett kapcsolatban

„Lásd még más értelemben” kapcsolat

SZEM <-----------------------látószerv értelemben
M: Látószerv
H: Termés szeme esetén a „mag” használandó 
= Mag

Megjegyzés: Ezzel a relációval a „Homonimák és 
poliszémák megkülönböztetése” című fejezetben is 
foglalkozunk.
A „lásd még más értelemben” relációt a Tezaurusz 
1.0 kiadásában technikai okokból egyelőre az = (és 
nem a ) )  jellel jelöltük. A későbbi kiadásokban ke
rül sor a )  relációjel alkalmazására.
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2.2.2.3 A KAPCSOLATOK (A RELÁCIÓJELEK)
SORRENDJE:

H/L, H&/L&, HV/LV, F, A, T, P, R, E, X, =/=

A kapcsolattípuson belül a kapcsolódó lexikai egy
ségek betűrendben következnek.
Ismétlődő kapcsolatok esetén csak az első kapcsoló
dó lexikai egység előtt szerepel a relációjel.

2.2.2.4 A KAPCSOLATOK MEGFELELŐI FELHASZNÁLÓI 
SZINTEN

A keresőrendszer felületén a relációjeleknek az 
alábbi felhasználóbarát megjelenítése is lehetséges:

2.3 A szógyűjtés és a szókincs 
kérdése

2.3.7 A szavak fölvételének feltételei
Minden kifejezést igyekeztünk fölvenni, amely a ha
zai böngészési és információkeresési, továbbá osz
tályozási és tárgyszavazási gyakorlatban használa
tos.

Több esetben olyan kifejezést is fölvettünk, mely 
vagy rendkívül általános, és ezért a kereséskor való
színűtlen a használata, vagy rendkívül meghatáro
zatlan. A felvétel mellett ilyenkor vagy azért döntöt
tünk, mert
-  a kifejezésnek összefoglaló szerepe van, számos 

olyan speciális kifejezés kapcsolódik hozzá, me
lyeket az osztályozáshoz és kereséshez használ
nak;

-  a kifejezés több jelentésű, és róla LV („lásd 
vagy”) kapcsolattal utaltunk a szóba jöhető 
deszkriptorokra.

H a ö sszefoglaló  f ö l é r e n d e l t , p l .:

INDOGERMÁN NYELV
F Nyelvcsalád
A Albán 

Angol 
Balti nyelv 
Germán nyelv 
Kelta nyelv 
Latin 
Ógörög 
Szláv nyelv 
Újlatin nyelv

T Indo-európai kultúrák filológiája
X Indogermánok

H a  h o m o n ím ia  m ia t t  lv  u t a l á st  a l k a l m a zt u n k

ÉS MEG KELLETT KÜLÖNBÖZTETNI A HOMONIMÁKAT, 

ÉS LÉTEZETT SZAKMAILAG ELFOGADOTT ÖSSZETETT KI

FEJEZÉS, PL.:

Levél
LV Irodalmi levél 

Kéziratos levél 
Körlevél 
Levelezés 
Levélküldemény 
Növényi levél 
Nyűt levél 
Szállítólevél
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2.3.3 Hátravetett értelmezők a lexikai 
egységek végén

A tezauruszban a 2.1.5 fejezetben elmondottak ér
telmében igyekeztünk elkerülni a homonimák és 
poliszémák megkülönböztetésére egyébként alkal
mazott hátravett értelmezőket.
A kerek zárójelbe tett hátravetett értelmezők hasz
nálatára csak a legritkább esetben került sor

Például:

ARGUM ENTUM
(ISKOLAI SZÍNHÁZI MŰSOR)

M: Az iskolai színjátszás keretében tartott 
előadás műsora

F Színházi műsor
Néha a hátravetett értelmezőt látszólag feloldottuk 
(a zárójelet megszüntettük)

ANYAG  TULAJDONSÁG SZERINT
F Anyag 
A Agresszív anyag

Élettani hatású anyag 
Fényérzékeny anyag 
Gyúlékony anyag 
Halmazállapot 
Hatóanyag 
Hőálló anyag 
Idegen anyag 
Illóanyag 
Korróziós közeg 
Nagykeménységű anyag 
Optikai anyag 
Radioaktív anyag 
Robbanóanyag 
Szennyezőanyag 
Szerves anyag 
Szervetlen anyag 
Természetes anyag 
Tűzálló anyag 
Veszélyes anyag

Ilyen esetekben a viszonylag sok kapcsolatnak az 
az oka, hogy a tezaurusz teljesen átfogó, ugyanak

kor rendkívül speciális kifejezéseket is tartalmaz. 
Ezért eleve sok fogalom válik gyűjtőfogalommá, 
másrészt ezek a gyűjtőfogalmak sok fogalomra vo
natkoznak.

2.3.4 A Tezaurusz HUNMARC formátuma

A RELEX segítségével a Tezaurusz HUNMARC for
mátumban exportálható (ez a formátum megegye
zik a USMARC formátumával). E formátum alap
ján vehető át az egyes könyvtári adatbázisrendsze
rekbe, ha azokat felkészítik a besorolási adatok 
adatcsere-formátumára.
Példaként az alábbi tezauruszcikk HUNMARC ex
portját mutatjuk be.

ÁLLAM IG AZGATÁS
M: Az államhatalom felsőfokú rendelkező,, 

végrehajtó szervező, irányító tevékenysége 
H: Az „-igazgatás” és „Államigazgatás” 

összetételekegy része a „Közigazgatás 
kezdetű lexikai egységeknél található

Forrás: UMLEX 
Forrás: KözigLex 
KAT: T
H Felsőfokú igazgatás 
HV Igazgatás 
F Irányító tevékenység 
A Felügyelet 

Hadügy 
Közigazgatás 
Külügy 
Rendészet 

T Államjog 
Civilizáció 

P Ügyvitel 
R Közjó 
E Hatóság
X Államigazgatási eljárás

Az alábbi példában illusztrációképpen a fenti tezau
ruszcikk HUNMARC szerkezetű formátumát mutat
juk be.
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A szerkezeti formátumban az almezőhatárjelet 
(hex IF) $ jellel, a mezőhatárjelet (hex 1E) @ jellel, 
a rekordhatárjelet (hex ID) | jellel, és a szóközt a # 
jellel helyettesítjük (a mezőértékként szereplő szö
vegek szóközeit azonban csak a szokásos üres 
hellyel jelöljük).

00909nz###2200313n##45000010013000000050017000130
08004100030040002000071150001900091450001700110550
00280012755000180015555000140017355000200018755000
14002075500017002215500016002385500019002545500016
00273550001300289550001500302550003100317680008700
34868701200043567000110055567000140056608400070058
0084000800587@000000002001@20010409235905.0@0104
09#b#an####################a#a#####d@##$aOSZK$bh
un$cOSZK@##$aÁLLAMIGAZGATÁS@##$wv$aIgazgatás@
##$wg$aIrányító#tevékenység@##$wh$aFelügyelet@##$wh
$aHadügy@##$wh$aKözigazgatás@##$wh$aKülügy@##$w
h$aRendészet@##$wf$aÁllamjog@##$wf$aCivilizáció@##$
wk$aÜgyvitel@##$wp$aKözjó@##$wr$aHatóság@##$wm$
aÁllamigazgatási#eljárás@##$a#Az államhatalom felsőfokú
rendelkező, végrehajtó, szervező, irányító tevékenysége
@##$a#Az "-igazgatás" és "Államigazgatás" összetételek egy
része a "Közigazgatás-" kezdetű lexikai egységeknél
található@##$a#UMLEX@##$a#KözigLex@##$a#T@##$2K
AT@|

A formátum ellenőrzésével keletkező megjelenítés, 
melyben az értékeket a mezőhívójelek és 
almezőjelek stb. azonosítják (az ellenőrzést a 
RELEX-től független kicsomagoló programmal [5] 
végeztük):

001#######000000000001 

005#######2001040923 5905.0

008#######010409#b#an####################a#a#####d 

040 ## a OSZK

b hun 

c OSZK

150 ## a ÁLLAMIGAZGATÁS

450 ## w v A formátum értelmezése:
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005001700013
008004100030
040002000071
150001900091
450001700110
550002800127
550001800155
550001400173
550002000187
550001400207
550001700221
550001600238
550001900254
550001600273
550001300289
550001500302
550003100317
680008700348
687012000435
670001100555
670001400566
084000700580
084000800587@
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##$wh$aKözigazgatás@
##$wh$aKülügy@
##$wh$aRendészet@
##$wj$aÁllamj og@
##$wj$aCivilizáció@
##$wk$aÜgyvitel@
##$wp$aKözjó@
##$wr$aHatóság@
##$amÁllamigazgatási eljárás@
680 Nyilvános általános megjegyzés
##$a Az államhatalom felsőfokú rendelkező, végrehajtó, szervező, irányító tevékenysége 
687 Megjegyzés a besorolási adat használatáról
##$a Az „-igazgatás” és „Államigazgatás” összetételek egy része a „Közigazgatás-” kezdetű lexikai egysé

geknél található
670 Megjegyzés a besorolási adat forrásáról
##$aUMLEX@
##$aKözigLex@

Irodalom

1. DOMOKOS Miklósné: Általános tárgyszójegyzék a német 
és az osztrák könyvtárakban. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) 
évf. 1992. 3. sz. pp. 453-459.

2. HORVÁTH Tibor: Az általános tárgyszójegyzék munkálatai
ról. In: Könyvtári Figyelő 2. (38.) évf. 1992. 4. sz. pp 
610-617.

3. HUNMARC, a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 
Összeáll. Sipos Márta; kész. az Országos Széchényi Könyv
tár Fejlesztési Osztályán. Bp. OSZK, 1993. 129 p.
ISBN 963 200 344 6.
HUNMARC, a besorolási rekordok adatcsere formátuma. 
Összeáll. Sipos Márta. 1998. március. 61 p. [tervezet]

4. KÖRNYEI Márta: A magyar nyelvű általános tárgyszójegy
zék munkálatai. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 
39. évf. 1992. 10. sz. pp. 455-456.

5. KOSTYÁN Ákos: MRC. Machine Readable Cataloguing 
Ext endend Utility. Bp. 1996-2000. (MARC kicsomagoló 
program.)

6. KÖZTAURUSZ. Karbantartás és fejlesztés. [2001.04.07.] 
(on-line) <www.mvkkvar.hu/konyvtar>

7. MSZ 3418-87. Magyar nyelvű információkereső tezauru
szok szerkezete, részei és formái. (Az MSZ 3418-76 he
lyett). Bp. MSZH, 1987. 10 p.

8. RELEX. Tezauruszok, szótárak, mutatók készítését támoga
tó program lexikai egységek formájának és relációinak el
lenőrzésére. Felhasználói kézikönyv. 3.0 változat.
(Borland C++ nyelven WINDOWS számára.) Készítette 
Ungváry András és Ungváry Rudolf. Bp. Ariel Stúdió Bt.,
2000. 47 p. [1. változat: 1992.] -  KMK: 4-10864

9. SCHLANGER László: A tezauruszépítés számítógépes segí
tése. Közr. az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentáci
ós Központ. Budapest: NPI, 1983. 220 p.

10. Sears List of Subject Heading. 17th edition. Dublin, New 
York, HW Miller, 2000. 810 p.
ISBN 0-8242-0989-3
<http://www.hwwilson.com/print/searslst.htm>

11. UNGVÁRY Rudolf: Tezaurusz-technológia. Közr. az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszerta
ni Központ. Bp. NPI, 1979. 277 p.

12. UNGVÁRY Rudolf: Tezauruszkezelő programok és a 
RELEX. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 48. évf.
2001. 1. sz. p. 3-15.
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13. UNGVÁRY Rudolf: Az ETO szükségessége. In: Iskolakultú
ra, 2000. 4. sz. p. 27-31.

14. UNGVÁRY Rudolf: Magyarországon elkészült tezauruszok 
az elkészülés -  első megjelenés -  időrendjében, [on-line] 
2001. [2001.04.07.]
<www.nexus.hu/ungvary/publikaciok.htm>

Tezauruszok
I. Gépgyártástechnológiai szaktezaurusz / [összeáll. Ungváry 

Rudolf] ; [közr. a] Kohó- és Gépipari Tudományos és Mű
szaki Tájékoztató Központ. Budapest: KGTMTI, 1975. -  
735 p. (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rend
szer 1 .1.); 29 cm.-KM K: 4-10683
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány. 
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rend
szer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGTMTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra né
hány hónapig használták.

II. Vaskohászati szaktezaurusz / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; 
[közr. a] Kohó- és Gépipari Tudományos és Műszaki Tájé
koztató Központ. Budapest: KGTMTI, 1975. -  735 p. ; 29 
cm. -  (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs Rend
szer 1. II.) -  KMK: 4-10684
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány. 
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rend
szer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGTMTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra né
hány hónapig használták.

III. Erősáramú elektrotechnikai szaktezaurusz / [összeáll. 
Ungváry Rudolf] ; [közr. a] Kohó- és Gépipari Tudomá
nyos és Műszaki Tájékoztató Központ. Budapest: KGTMTI, 
1975. -  735 p. ;29 cm. -  (Kohó- és Gépipari Automatizált 
Információs Rendszer 1. III.)
Kis példányszámban készült nyomtatott, fűzött kiadvány. 
Egykor mágnesszalagon is tárolt állomány. Grafikus rend
szer kéziratban. Kezelőrendszer: TSPR.
A KGTMTI adatbázisának tezaurusza. Osztályozásra né
hány hónapig használták.

IV. Könyvtári és tájékoztatási tézaurusz / [összeáll, az OSZK 
KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának munkaközös
sége] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu
dományi és Módszertani Könyvtár. 3. rév. kiad. Budapest: 
OSZK-KMK, 1992. -  134 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-9387 
Mágneslemezen is tárolt állomány.
Első kiadása (összeállította Kövendi Dénes) 1976-ban, pót

lása 1978-ban, második kiadása 1987-ben jelent meg.
A KMK adatbázisának folyamatosan használt tezaurusza.

V. Gépipari szaktezaurusz : a kohó- és gépipar „Gépek és gépi 
berendezések” szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ung
váry Rudolf]. -  2345 p. -  (Kohó- és Gépipari Automatizált 
Információs Rendszer 1. V.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyom
tatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelő
rendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos.Mű- 
szaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

VI. Járműipari szaktezaurusz: a kohó- és gépipar „Járműipar” 
szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ungváry Rudolf]. -  
1620 p. -  (Kohó- és Gépipari Automatizált Információs 
Rendszer 1. VI.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyom
tatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. Kezelő
rendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos-Mű
szaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

VIIMűszeripari szaktezaurusz : a kohó- és gépipar „Műszer
ipar” szakágazatának tezaurusza / [összeáll. Ungváry Ru
dolf]. -  1620 p. (Kohó- és Gépipari Automatizált Informá
ciós Rendszer 1. VII.)
Egykor mágnesszalagon tárolt állomány leporellón kinyom
tatott megjelenítése. Grafikus rendszer kéziratban. 
Kezelőrendszer: TSPR.
Készült Budapesten, a Kohó- és Gépipari Tudományos-Mű
szaki Tájékoztató Intézetben, 1975-77 között.
Használatára nem került sor.

IX. Építésügyi tezaurusz / [kidolg. Schandáné Ruszinkó Anna 
et al.] ; [közr. az] Építésügyi Tájékoztató Központ. Buda
pest: ÉTK, 1984. 2 db.
1. köt. -  Szisztematikus rész. -  998 p. ; 29 cm. -  KMK: 
4-7581
2. köt. -  Alfabetikus rész. -  284 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-7582 
Első kiadása 1977-ben jelent meg.
Iratrendezőkbe helyezett gépiratról sokszorosított laza la
pok.
Az ETK könyvtárában hosszú ideig használták. 16400 LE, 
12 tematikai mezőbe, azon belül 370 csoportvezető 
deszkriptor alá rendezve. 1400 LE.

X. A kulturális fejlődés nemzetközi tezaurusza : információke
reső tezaurusz / [összeáll. Jean V ie t; ford, és bev. Dienes 
Gedeon] ; [a magyar változat szerkesztésében közrem.
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Berzsenyiné Lendvay Ágnes]; [kiad. a Külkereskedelmi Mi
nisztérium Koordinációs Bizottsága]. Budapest: Művelődés
kutató Intézet, 1980. -  2 db. (Közművelődés-kutatás)
1. rész. -  184 p . ; 18 cm. -  KMK: 2-7713
2. rész. -  182 p . ; 18 cm. -  KMK: 2-7714 
Megjelent 1000 nyomtatott példányban.
Az UNESCO tezauruszának fordítása. Először az „UNESCO 
ideiglenes deszkriptorjegyzékének...” címen jelent meg. 
Használatára nem került sor.

XI. Számítástechnikai tezaurusz / [összeáll. Raffalszky Katalin 
és Ungváry Rudolf] ; [a számítógépes... műveleteket... vé
gezte Schlanger László] Budapest: Számítástechnika Alkal
mazási Vállalat, 1982. -  XIII., 184 p. -  KMK: 2-7656 
Készült 1980-82 között. ESZR számítógéppel készült nyom
tatásról kis példányszámban sokszorosított, fűzött kiad
vány. Kezelőrendszere TSPR.
A SZÁMALK könyvtár Micro CDS/ISIS rendszerrel kezelt 
adatbázisának tezaurusza. A 90-es évek elejétől helyette 
egyszerű tárgyszójegyzéket használnak.

XII. Magyar külgazdasági tezaurusz / [a Magyar Kereskedelmi 
Kamra Nemzetközi Okmányegységesítési és Adatfeldolgo
zási tagozatának... munkacsoportját Kónya Balázs... irányí
totta]. [Budapest]: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
[1 9 8 3 ]-2  db.-K M K: 2-8164
1. Tematikai rész. -  539 p . ; 29 cm.
2. Betűrendes rész. -  335 p . ; 29 cm.
Kis példányszámban sokszorosított, nyomtatott, fűzött ki
advány.
Használatára nem került sor.

XIII. Osztaurusz : periodika osztályozási rendszer és tezaurusz 
: 2.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf és Pap Imréné] ; 
[kész. az Országos Széchényi Könyvtár Fejlesztési Osztá
lyán]. Budapest: OSZK, 1996. -  XXI, 135 p. ; 29 cm. -  
KMK: 4-10259
Mágneslemezen tárolt állomány nyomtatott, formázott, spi
rálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrendszer: 
RELEX.
Az első, kísérleti változata 1983-84 között készült el gép
iratként. Az 1.0 változatot (ISBN 963 200 276 8) 1990 és 
1995 között használták a Nemzeti Periodika Adatbázis 
rendszerben (NPA). A 2.0 változatot az NPA mellett az 
OSZKÁR-ban is használják.

XIV. Ipari formatervezési tezaurusz / [összeáll. Ungváry Ru
dolf] ; [közr. a] Magyar Kereskedelmi Kamara Ipari Forma- 
tervezési Tájékoztató Központ, Országos Műszaki Fejleszté
si Bizottság Ipari Formatervezési Tanács Irodája. Buda
pest: OMIKK, 1985. -  5 db.

Főrész, A-K. -  XXII, 247 fö l.; 29 cm. -  KMK: 4-7778 
Főrész, [L-Z]. -  248-465 föl.; 29 cm. -  KMK: 4-7779 
Hierarchikus rész. -  II, 61, 21 föl.; 29 cm. -  KMK: 4-7782 
Grafikus rész. -  II, 37 föl.; 29 cm. -  KMK: 4-7781 
Szakcsoportos rész. -  VII, 207 fö l.; 29 cm. -  KMK: 4-7780 
ESZR számítógéppel készült nyomtatásról kis 
példányszámban sokszorosított, fűzött kiadvány. Kezelő
rendszere TSPR.
Az Ipari Formatervezési Központ megszűnéséig (1990) 
használták. Utána -  az adatbázissal együtt -  átkerült az 
Iparművészeti Főiskola könyvtárához. Nincs használatban.

XV. Kartográfiai tezaurusz I . : főrész és grafikus hálók / [össze
áll. Sebők László ; a készítést technológiaüag irányította 
Ungváry Rudolf]; [közr. a] MÉM Földügyi és Térképészeti 
Hivatal Földmérési és Térképészeti Főosztály. Budapest: 
Kartográfiai Vállalat; Földmérési Intézet, 1985. -  VI. 237 
p . ; 29 cm. -  KMK: 4-10678
ESZR számítógéppel készült nyomtatásról kis példányszám
ban sokszorosított, fűzött kiadvány. Kezelőrendszere 
TSPR.
Készült 1983-85 között.
Használatára nem került sor.

XVI. Távközlési tezaurusz / [kész. a MATÁV Rt. Távközlési 
Dokumentációs Központjában (1990-94), és annak jogelőd
jénél (1988-89)]. Budapest: Távközlési Könyvkiadó; Táv
közlési Dokumentációs Központ, 1994. IX, 401 p. ; 29 cm. 
-  OSZK: MD 63.026
ISBN 963 758 833 7
Mágneslemezen is tárolt állomány. Kezelőrendszer: Micro 
CDS/ISIS alapú, Pejtsik Pál által készített speciális rend
szer.
Szerkesztők: Ungváry Rudolf (a szerk. vezetője), Blum End
re, Lajkó Sándor, Mazgon Sándor, Steiler Sándor.
A téma összefogásában közreműködött: Wéber Katalin, 
Zsolt Pálné.
Lektorok: Dr. Barta Erzsébet, Ruttkay János, Várkonyiné 
Gillemot Katalin.
Technikai műveletek: Kovács Tibor (tipográfia), Pejtsik Pál 
(a kapcsolatok kezelése).
A borító Fajó János munkája.
A Magyar Posta Központi Könyvtárának tezaurusza.

XVII. OSZKÁR tezaurusz : műszaki, mezőgazdasági, termé
szettudományi és gazdasági fogalmak makrotezaurusza a 
Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rendszere szá
mára : 3.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [kész. az 
OSZKÁR (Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizálási Rend
szerének) központi szerkesztőségében]. Budapest: OMIKK, 
1999. -  XVI. 482 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-10283
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Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: 1.0 változatig a Stiegrád Gábor által készített, Micro 
CDS/ISIS alapú program, utána Relex 
Készült az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Köz
pontban. 1.0 változata 1988-92-között, a 2.0 változata 
1995-ben, készült el (KMK: 4-101259).

XVIII. KÖZTÁR: az Államigazgatási Főiskola Könyvtárának in
formációs tezaurusza / Összeáll. Zöldi Péter. Budapest: 
ÁFK, 1992.
A szócikkek betűrendes jegyzéke [Főrész] -  V, 45. -  KMK: 
4-10680
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése.
Deszkriptor cikkek szakcsoportos jegyzéke -  63.
Gépirat.

XIX. Szakma tezaurusz : 5.3 változat / [összeáll. Ungváry Ru
dolf] ; [közr. a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság]. Buda
pest: Ariel Studio Bt, 1999. -  VII, 78. -  KMK: 4-10291 
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: RELEX.
Készült a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaságnál, 
1995-ben. 1.0 változata 1991-92 között készült el. (KMK: 
4-9870).
A Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság „Arany oldalak” 
szakmai telefonkönyvének szakmai címszavait rendező te
zaurusz

XX. Oktatási intézmények és dokumentumok tezaurusza. 4.0 
változat: NEKTÁR adatbázisrendszer / [összeáll. Petényiné 
Szoó Györgyi és Ungváry Rudolf] ; [kész. az Országos Szé
chényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán]. Budapest: OSZK, 
1996. -  12 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-10284 
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: RELEX.
1.0 változata 1992-ben készült az Országos Széchényi 
Könyvtárban (3.0 változat: KMK 4-9871).
Az OSZK NEKTÁR rendszerében az oktatási dokumentu
mok formai osztályozásának tezaurusza

XXL GEOHISTAURUSZ : a Kárpát-medence humángeográfiai 
tézaurusza : 1723-1983 / Cserbák András. Budapest: 1994. 
-  68 p. -  KMK: 4-10607
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/
cserbak/thes.mek
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend

szere: Micro CDS/ISIS alapú, Stiegrád Gábor által készített 
speciális rendszer.
Az ELTE Bölcsésztudományi Kar Könyvtártudományi Tan
székén készült diplomaterv.

XXII. Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak számára / [összeáll. 
Ládi László, Tóthné Környei Márta] ; [az előszót írta Dán 
Krisztina, Tari István]; [az útmutatót írta Tóthné Környei 
Márta]. [Budapest]: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1996. -  
159 p. ; 29 cm -  (Fővárosi Iskolai Könyvtári Füzetek ; 
ISSN 1215-9174)
963-501-145-8. -  KMK: 4-10333 ; OSZK: MD 64.259

XXIII. Videotezaurusz: film- és videodokumentumok osztályo
zási rendszere : 1.1 változat / [összeáll. Bánki Zsolt és 
Ungváry Rudolf] ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár 
Fejlesztési Osztályán és Kortörténeti Különgyűjteményé- 
ben]. Budapest: OSZK, 1998 . -  XXIV, 3, 98 p. ; 29 cm. -  
KMK: 4-10681
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: RELEX.
Az 1.0 változat 1997-ben készült el (KMK: 4-10282).
Az OSZK NEKTÁR rendszerében a mozgókép dokumentu
mok osztályozásának tezaurusza.

XIV. TAXAURUS : növény- és állatrendszertani fogalmak 
makrotezaurusza a Műszaki Könyvtárak Osztott Katalogizá
lási Rendszere számára : 3.0 változat / [összeáll. Ungváry 
Rudolf] ; [kész. az OSZKÁR (Műszaki Könyvtárak Osztott 
Katalogizálási Rendszerének) központi szerkesztőségében]. 
-  Budapest, OMIKK, 1999. -  XIX. 16, 4, 98 p. ; 29 cm. -  
KMK: 4-10285
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: Relex.
1.0 változata az Országos Műszaki Könyvtár és Informáci
ós Központban 1995-ben készült a Műszaki Könyvtárak 
Osztott Katalogizálási Rendszere számára. Az OSZKÁR te
zaurusz, az OSZK-tezaurusz és a KÖZTAURUSZ kiegészíté
seként használják.

XXV.DOKTAURUSZ: dokumentumípusok tezaurusza : 1.0 vál
tozat / [összeáll. Ungváry Rudolf] ; [kész. az Országos Szé
chényi Könyvtár Fejlesztési Osztályán]. Budapest: OSZK, 
1999 . -  4, 25 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-10651.
Mágneslemezen is tárolt állomány nyomtatott, formázott, 
spirálfűzött, néhány példányos megjelenítése. Kezelőrend
szer: RELEX.
Készült az Országos Széchényi Könyvtárban 1999-ben.
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XXVI. AltaVizsla tezaurusz. Az AltaVizsla egységesített kereső
szavainak szótára : 1.0 változat / [fősz. Ungváry Rudolf] -  
[Budapest]: Matáv Net Kft, 1999.
Előszó. -  KMK: 4-10646
Deszkriptorok a csúcskifejezésekkel. -  KMK: 4-10649 
AltaVizsla tezaurusz súgó: 
<http://altavizsla.origo.hu/pages/help4.html> 

Számítógéppel kezelt, online használt állomány. 
Kezelőrendszer: MAYA (később tervezett kezelőrendszere 
Origó fejlesztés). Kiinduló szövegformátumban elkészült te
zauruszát a RELEX kezelte.
Az AltaVizsla keresőszolgáltatás tezaurusza.

Az OSZK-tezaurusz részei
A) OSZK-tezaurusz : az Országos Széchényi Könyvtár átfogó 

tezaurusza : 1.0 változat / Fősz. Ungváry Rudolf; Közr. az 
Országos Széchényi Könyvtár. -  Budapest: OSZK, 2000. 
Társadalomtudományi rész. -  XXVI, 284 p. ; 29 cm. -  
KMK: 4-10865
Természettudományi rész. -  544 p. ; 29 cm. -  KMK: 
4-10866
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány pél
dányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány

B) TAXAURUSZ : növény- és állatrendszertanifogalmak 
makrotezaurusza. 1.0 változat / [összeáll.] Ungváry Rudolf 
; Közr. az Országos Széchényi Könyvtár. -  Budapest : 
OSZK, 2000. -  XIX, 16, 4, 98 p. 29 cm. -  KMK: 4-10867 
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány pél
dányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány

C) GEOTAURUSZ ÉS GEOHISTAURUSZ : földrajzi nevek és a 
Kárpát-medence humángeográfiai tezaurusza : 2.0 változat 
/ [összeáll. Cserbák András] ; [közr. a] Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete. -  Budapest : MKE, 2000. -  II, 119 p. ; 
29 cm
Géppel olvasható hordozón tárolt állományról néhány pél
dányban nyomtatott, spirálfűzött kiadvány.

D) OSZK tezaurusz alkalmazási és karbantartási szabályzat :
1.0 változat / [összeáll. Ungváry Rudolf]; [közr. az] Orszá
gos Széchényi Könyvtár. -  Budapest: OSZK, 2000. -  29 p.
; 29 cm.-KM K: 4-10868

E) Osztályozási példatár : Az OSZK TEZAURUSSZAL végzett 
osztályozás példái és megoldásai: 1.0 változat / [összeáll. 
Ungváry Rudolf] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár. 
-  Budapest: OSZK, 2000. -  45 p . ; 29 cm. -  KMK: 4-10869

Jegyzetek
1. „...az általános tárgyszórendszer hiánya immár az adatbá

zisok építésének, ezáltal az elektronizáció térhódításának 
legfőbb akadálya...” -  írta Horváth Tibor. Jóslatát az 1992 
utáni fejlődés enyhén szólva nem igazolta. [2] Lásd még 
[1] [4].

2. Az Egyesült Államokban és Kanadában 1923 óta használ
ják a kis és közepes közművelődési könyvtárak Minnie 
Earl Sears 1923-ban készített általános tárgyszójegyzékét, 
melynek 2000-ben adták ki a 17. kiadását (és a 6. kanadai 
kiadását). Ez a tárgyszójegyzék formájában egyre inkább 
közelít a tezauruszokhoz. „An affordable alternative to 
LCSH” („Megfelelő alternatívája a Kongresszusi Könyvtár 
osztályozási rendszerének”), írják róla. [10]

3. A magyarországon 2000 végéig időenben elkészült tezauru
szok jegyzékét lásd [ 14].

4. A 2000 végéig elkészült 58 tezaurusz közül ma kb. 18 van 
használatban, ill. él más formában (pl. az interneten) [14]

5. A forrásként fölhasznált tezauruszok mind elérhetők a 
Könyvtári Intézet könyvtárában. Csak azokat soroljuk föl, 
melyeknek nagyobb hasznát vettük, noha szinte minden te
zauruszból választottunk több-kevesebb lexikai egységet: 
az AltaVizsla tezaurusza mellett Zöldi Péter államigazgatá
si tezauruszából (a KÖZTÁRból), a formatervezési, iskola
könyvtári, kartográfiai, kulturális, könyvtári, számítástech
nikai, távközlési tezauruszokból stb. [XVIII] [XIV] [XXII] 
[XV] [X] [IV] [XI] [XVI]

6. Újabban egyesek, a szakmán kívül a „fogalomtár” kifeje
zést próbálják bevezetni. A fogalmak tára azonban csak a 
tudat, mely (legalábbis egyelőre) mesterségesen nem ké
szíthető el. Az „értelmetlenség" kifejezés például nem azo
nos az értelmetlenség fogalmával. A kifejezés megnevezi, je
löli a fogalmat. Csak kifejezések (szavak) tárolhatók írás
ban vagy számítástechnikailag. Táruk az általános 
értelemben vett szótár. „Fogalomtár” esetében is struktu
rált szótárról van szó: a szokásosnál komplexebb szerkeze
tű tezauruszról, mely egyesíti az információkereső- és a ter
minológiai tezaurusz funkcióit.

7. A TEXLIB integrált könyvtári rendszerhez készül már teza
uruszfogadó és kezelő modul.
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A referálás integrale modellje

KOLTAY Tibor

A referálás jóval ambiciózusabb tevékenység, mint 
az indexelés és a tartalmi feltárás más műfajai, mi
vel nemcsak dokumentumok elemzését kell elvégez
ni, hanem szöveget (referátumot) is létre kell hoz
ni.1 Ennek megfelelően modellezése különösen fon
tos.

A Könyvtári Figyelő olvasóinak 1999-ben bemutat
tam a referálás néhány kognitív modelljét. A model
lek kapcsán elsősorban a kognitív tudománynak a 
referálás vizsgálatában játszott szerepével és a refe
rálás szabályokon alapuló megközelítésével foglal
koztam. írásomban kitértem arra is, hogy miért ér
demes a hálózatok korában is foglalkoznunk a refe
rálás kérdéseivel.2 A korábban leírtakat szeretném 
most kiegészíteni, mindenekelőtt a referálás egy új, 
saját modelljével, amely megítélésem szerint hozzá
járulhat a referálás jobb megismeréséhez.

Bevezetésként fontos még megjegyeznem, hogy a 
referálást sajátos kettősség jellemzi. Ez abban áll, 
hogy a referátumot mint az információszolgáltatás 
eszközét a könyvtártudomány (információtudo
mány) vizsgálja. Ugyanakkor, mint szövegtípus, a

nyelvtudomány vizsgálati tárgya.3 Interdiszcipliná
ris területről van tehát szó.

A referálás néhány modellje

Érdemesnek látszik a referálás folyamatát olyan 
modellekben bemutatni, amelyek grafikusan is áb
rázolják e tevékenység részfolyamatait. Ezt többen 
is megtették.
A referálást egy viszonylag egyszerű modellben is 
ábrázolhatjuk (1. ábra). Ez a modell Endres-Nigge-

1. ábra:
A referálás alapm odellje
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meyer munkája4. Azt mutatja, hogy van egy külső 
információforrásunk (dokumentumunk), amely az 
elsődleges szöveg hordozója. Ahhoz, hogy jelenté
sét feltárjuk, a szöveget meg kell értenünk, tehát a 
referálás fontos eleme a megértés (szövegértés). A 
feltárt jelentést sűrítés nyomán egy átmeneti repre-

2. ábra:
A referálás alapvető lépéseinek m odellje

3. á bra :
A referálás m in t írástevékenység modellje

zentáció formájában tároljuk. Ezt szövegként prezen
tálva alakítjuk át a referátummá.
Látható, hogy ez a modell egyrészt csak nagyon vázla
tos áttekintést ad. Másrészt alapvetően a reprezentáci
ókra koncentrál. Szükséges, hogy olyan modelljeink 
is legyenek, amelyek magára a referálási folyamatra

vagy annak valamelyik 
részfolyamatára össz
pontosítanak.
Ilyen Pinto modellje5 
(2. ábra). Ebben a mo
dellben már szerepel a 
referáló is. A szöveg in
terpretációja részművele
teként a megértés mel
lett szerepel itt a vele 
szorosan összefüggő ol
vasás is. Két további fon
tos elemet is tartalmaz. 
Az egyik a referálandó 
információ kiválasztása 
a felhasználói igények 
alapján. A másik az in
formáció újra-interpretá- 
lása, amelyet a szintézis 
követ. Mindkét utóbbi 
részfolyamat alapvetően 
a referátum írása köz
ben valósul meg.
Igen komplex az a mo
dell, amelyet az első, 
egyszerű modell létre
hozója, Endres-Nigge- 
meyer6 alkotott meg, 
és amelynek alapja a le
író írásművek létreho
zásának (a referálásnál 
szélesebb körű szöveg- 
alkotásra vonatkozó) 
modelljének felhaszná
lásával (3. ábra).
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A modell megjeleníti a leíró írásművek létrehozásá
nak azt a célkörnyezetét, amelyben képviselve van 
a téma, a megcélzott olvasói kör, a motiváció és az 
eddig (a korábbiakban) létrehozott szöveg. Az írás
tevékenység modelljében megjelenik a tervezés -  
átalakítás -  ellenőrzés hármasa.
Az írástevékenység modellje és a szövegértés mo
dellje együttesen alkotja a referálás modelljét. Eb
ben a modellben a célkörnyezet módosul. Ide kerül 
az eredeti (elsődleges) szöveg, amely alapja a refe
rátum tartalmának és itt jelenik meg a referáló, aki 
általános és szakmai kompetenciáját felhasználva 
készíti a referátumot.
A tartalom kialakítása 
több, specifikus sza
kaszt is tartalmaz: A 
válogató olvasás a szö
veg felfedezését, a be
ható, figyelmes olvasás
ra szánt részek és a 
hasznos információ ke
resését jelenti.
Szerepelnek ebben a 
modellben a referáló 
munkáját meghatáro
zó körülmények, mód
szerek, eszközök, to
vábbá egy (korábbi írá
somban is említett) je
lentős tényező is. Ez a 
monitorozás, amely a 
referáló metakognitiv 
tevékenységei közül a leginkább követhető. A 
metakognitiv tevékenységeknek három egymással 
szoros kapcsolatban álló aspektusa van:

© maga a tudás,

© az értékítéletek és a monitorozás (monitoring, 
önmegfigyelés),

Az integrált modell

Az integrált modell számos korábbi modell elemeit 
használja fel, de mindenek előtt az előbbi, a referá
lást mint írástevékenységet kezelő modellt veszi ki
indulási alapnak. Egyetlen modell, amely azonban 
több részmodellből áll. Egy makro- és három mik- 
romodell segítségével jeleníti meg a referálás folya
matait. Az integrált modellt mintegy madártávlat
ból mutatja be a makromodell (4. ábra). Áttekintő 
jellegének megfelelően viszonylag kevés részletet 
tartalmaz.

Láthatjuk belőle, hogy mint a referálás minden szö
vegalkot ás (írástevékenység) alapvetően három sza
kaszra bontható:

© a tartalom létrehozása (feltárása),

© az átalakítás,

© az ellenőrzés.

4. ábra:
A referálási folyam at m akrom odellje

© az önszabályozás, amely a legmagasabb szintet 
képviseli.7

A metakognitiv tevékenységek megjelennek a 
makromodellben, valamint a referálót megjelenítő
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Referáló

5. ábra:
A referáló m ikrom odellje

mikromodellben is. Ezzel is jelez
ni kívánom, hogy a referálás folya
mán megvalósuló monitorozás a 
referáló tudásának része.
A referálónak egyaránt rendelkez
nie kell nyelvi és nem-nyelvi tu
dással, amelyet ismeretek, készsé
gek és képességek alkotják. Ezek 
egy részét mutatja az 5. ábrán lát
ható mikromodell.
A nyelvi ismeretek feltárása kifeje
zetten nyelvészeti feladat, ezért 
ezekre itt és most nem térek ki.
Ezek az ismeretek nincsenek is 
részletezve az ábrán látható mo
dellben. Természetesen lehetőség 
lett volna részletezésükre, ami 
azonban az elé a dilemma elé állí
tott, amely minden modellezésnél 
megvan. Nevezetesen, hogy válasz
tanom kellett aközött, hogy a sok 
részlet közlésével túl bonyolulttá 
teszem az ábrákat, vagy vállalom 
annak kockázatát, hogy a részle
tek elhagyása esetleg ismerethi
ányt okozhat.
A nem nyelvi ismeretek jól látha
tók az ábrán, ezért csak azt jegy
zem meg, hogy a referáló tevé
kenységét szabályozó normákban, 
szabványokban foglalt tudás ter
mészeténél fogva általános jellegű, 
nem minden esetben alkalmazha
tó a gyakorlatban és nem szabá
lyoz minden kérdést. A szakmai konvenciók rész
ben a referálok számára a referáló szolgálatok által 
megfogalmazott útmutatókban (utasításokban) je
lennek meg. Ezek az útmutatók azonban az adott 
szervezettől függenek és igen változó lehet a minő
ségük, sőt tudjuk, hogy sok esetben csak szóbeli, in
formális eligazítást kapnak a referálok. Ezen kívül

elmondható az is, hogy a legtöbb referáló szolgálat 
útmutatásai szinte kizárólag a referátumra, mint 
végtermékre vonatkoznak, és kevés figyelmet szen
telnek a referálás folyamatának.8 
A tartalom létrehozásának mikromodellje látható a 
6. ábrán. Ez a mikromodell alapvetően három kate
gória egyedeit mutatja:
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Tervezés

6. ábra:
A tartalom  létrehozásának m ikrom odellje

© általános, elvont folyamatok (megértés, váloga
tás)

© konkrét tevékenységek (olvasás, aláhúzás)

© makroszabályok (alkalmazása)

Az ábrán látható kihagyás, válogatás, általánosítás 
és újjászerkesztés a makroszabályok négy típusa.

A kihagyás a fölösleges információ elhagyása. A vá
logatás mintegy a kihagyás pozitív ellentettje, azaz 
a szükséges információ tárolása. Az általánosítás és 
az újraszerkesztés is rokon műveletek. Az előbbi az 
egyedi tények magasabb szintű helyettesítése, az 
utóbbi expliciten ki nem fejezett, de a szövegbe be
leérthető állítások megfogalmazása. Ezek a művele
tek a referálásban is közvetlenül felhasználhatók. A 
válogatás, az általánosítás és az újraszerkesztés mű
veletét a következő példákkal szemléltethetjük.

Vegyünk először is egy részletet Móricz Zsigmondi 
Légy jó mindhalálig című regényéből.

„Október közepén egy 
szomorú és borús pén
teki napon, óra köz
ben, mint mindennap, 
elszaladt a pedellus
hoz, s megnézte a kát
rány szagú vasrácsos fe 
kete hirdetőtáblán az 
érkezett levelek lajstro
mát. Legnagyobb ré
mületére ott látta a ne
vét a többi közt. Ha a 
nevét kimondták, 
vagy leírva látta, min
dig szívdobogást ka
pott.” A válogatás 
műveletével a követke
zőt kapjuk: Az izgulós 
kisdiák egy borús októ
beri napon szívdobog
va fedezte fel nevét az 

érkezett levelek lajstromán. Vagy „... a kisdiák pak
kot kap hazulról...”
A következő mondatok az általánosítás illusztrálá
sára szolgálnak.
Az ünnepélyen ott voltak a fiatal korosztály képvi
selői. De megjelentek a középkorú nemzedék tagjai 
is. Sőt az idős korosztály tagjai sem hiányoztak. Ál
talánosíthatunk a következőképpen: Az ünnepélyen 
minden korosztály képviseltette magát.
Az újraszerkesztés példája a következő.
A nyaralók kivontatták az öbölbe hajójukat. Köz
ben kedvező szél támadt. Ezért fölvonták a vitorlát. 
Majd kényelmesen elhelyezkedtek a hajón. Miután 
úti készülődésüket befejezték, búcsút vettek társaik
tól. Majd a hajón elindultak a túlsó part felé. 
Üjraszerkesztéssel a következő hozható létre: A 
nyaralók a kedvező szelet kihasználva a túlsó part 
felé vitorláztak.9
A makroszabályok alapvetően a szövegértésben ját
szanak kiemelkedő szerepet, amely mint a felejtés
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alulról felfele haladó induktív folyamata és az emlé
kezetből aktivizált ismeretek deduktív bevitelének 
felülről lefele haladó folyamata részét képezi a mo- 
dellemnek is.
A referálás fontos része a tervezés. Részben megelő
zi a tartalom létrehozását, részben azzal párhuza
mosan folyik.
A tervezés előfeltétele az, hogy a referáló elolvassa 
az elsődleges szöveget, és megértse annak főbb tar
talmát. Maga a tervezés tovább 
bontható volna a tájékozódás (ori
entálódás) és tervezés részfolyama
taira, bár ezek nem alkotnak egy
mástól szigorúan elkülönített folya
matokat, hanem gyakran egymás
sal párhuzamosan folynak.10

Ebben az ábrában szerepel az olva
sás, amelyet szintén nem bontot
tam az ábrában részfolyamatokra, 
de itt szerepelhetne az első olvasás, 
az újbóli olvasás, valamint itt tün
tethetnénk fel a referáló speciális ol
vasási technikáit, mindenek előtt a 
válogató olvasást. Feltüntettem vi
szont a referálási tevékenység egyik 
fontos résztevékenységét, amelynek 
lényege a fontosnak tartott részek 
kiemelése aláhúzással.

Az átalakítási szakaszt jeleníti meg 
a 7. ábra. =>
A referátumszöveg létrehozása (ge
nerálása) alkotja ezt a szakaszt, 
amelynek részfolyamati a vázlatos 
megfogalmazás, a szerkesztés és a 
végleges megfogalmazás.

Az ábrában számozással a követke
zőket jelöltem:

1. redukció, 2. kondenzáció, 3. tisz
tázás, 4. a szöveg újraszervezése, 5. 
stilizálás.

Ezek alapvetően a referálásban alkalmazható, ke
vésbé átfogó és általános, konkretizált műveletek, 
amelyek az általános szövegalkotó műveletekre ala
pulnak. Olyan műveletekről van itt szó, amelyeket 
a referálás gyakorlatából eddig is többé-kevésbé is
mertünk.

© A redukció szabályai:
Az eredményről tudósítson, ne létrejöttének módjá
ról!

7. ábra:
Az átalakítási szakasz m ikrom odellje
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A már említett tények mellől elhagyhatók a példák, 
a bizonyítás, definíciók, a (kiegészítő) magyaráza
tok és specifikációk.
A semmitmondó jelzők törölhetők.
Grafikonok, táblázatok, hivatkozások ne legyenek a 
referátumban!
Kihagyható, amit a szerző maga is kevésbé fontos
nak ítél, ami magától értetődik, ami marginális, 
amit nem végeztek el, nem vizsgáltak.
Az osztályt, csoportot vegyük, ne egyedi összetevőit!

@ A kondenzáció szabályai:

Használjon az eredeti helyett annál rövidebb, tömö
rebb rokon értelmű szót, kifejezést!
Ne mondja el ugyanazt kétszer!
Ne ismételje azt sem, amit már tartalmaz egy foga
lom meghatározása!
Hagyja el a retorikus fordulatokat!
Használjon a tények megnevezésére rövid közös jel
lemzőket!

@ A tisztázás szabályai:

Találjon az eredeti helyett precízebb kifejezést! 
Definiálja a súlyponti fogalmakat, ha szükséges!
Ha (az eredetiben) nem található meg valaminek a 
világos megfogalmazása, kihagyható!
Ha egy rövidítés nem eléggé közismert, meg kell 
adni a feloldását!
Használjon szabványos terminológiát!

© A szöveg újraszervezése és a stilizálás szabályai 
közül kiemelendők a következők:

Szervezze újra a szöveg kohézióját és szerkezetét! 
Szervezze újra a mondatszerkezetet!
Oldja fel a nehézkes szerkezeteket!
Kapcsolja össze az analóg állításokat!11 
Az ábrán látható, hogy a redukciót, a kondenzációt 
és a tisztázást elsősorban a vázlatos megfogalma
zás és a szerkesztés szakaszában alkalmazzuk, a 
szöveg újraszervezésére és a stilizálásra főként a 
végleges megfogalmazás során kerül sor.

A makromodellben is megjelenített ellenőrzés nem 
kapott külön mikromodellt.
Előző írásomban szóltam az Endres-Niggemeyer12 
által összeállított intellektuális szerszámosládáról, 
amely a referálás szabályokon alapuló megközelíté
sének eredményeként jött létre úgy, hogy a referá
lás folyamatát valós környezetben, igen részletes 
adatszerzéssel, verbális protokollok segítségével fi
gyelték meg, majd ezeket az empirikusan is igazolt 
stratégiát kategóriánként csoportosítva (szerszá
mosládaként) közölték.
A grafikus ábrázolással kapcsolatos vizsgálódásaim 
eredményeként rá kellett jönnöm, hogy a szerszá
mosláda stratégiái nehezen ábrázolhatok folyamat- 
modellekben. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a 
kétfelé megközelítés hasznosan egészítse ki egy
mást.
Nem haszontalan ennélfogva, ha részletesebben 
megismerjük a szerszámosláda tartalmát.
A kategóriák mindegyike vonatkozik a tartalmi fel
tárás folyamataira, többségük a referálásra, kisebb 
részük csak az indexelésre vagy az osztályozásra. 
Az utóbbiakat itt nem tüntettem fel.
A korrekt nyelvhasználatra, a tipikus referátum-stí
lus használatára vonatkozó pontok nyelvfüggők. 
Endres-Niggemeyer az angol nyelvre adja meg eze
ket. A nyelvi kötöttségen túl ezek pontossága, hasz
nálhatósága vitatható is. Mindezeket figyelembe 
véve ezekkel nem foglalkoztam.

A szerszámosláda kategóriái tehát a következők:

1 M e t a k o g n íc ió

1A Kifejezőkészség
Példa: írd ley mit csinálsz jelenleg!

1B Önirányítás
IBI Önkontrol, önmegfigyelés

Példa: Explicit módon állapítsd meg, ha 
elakadtál!

Példa: Helyezd magad kényelembe!
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Példa: Tartsd magad fitten: tarts szünetet, tornázz!
Példa: Figyeld tevékenységedet!

1B2 Akárat
Példa: Eltökélten haladj célod felé!
Példa: Ne aggódj a cél elérése szempontjából irreleváns problémák miatt! 

1C Elvek vezérelte tevékenységek
Példa: Légy következetes!

1D Interakció a környezettel
1D1 Általános interakció

Példa: Oldd meg a zavaró körülmények okozta problémákat!
1D2 Interakció dolgokkal

Példa: Oldd mega technikai problémákat!
1D3 Interakció emberekkel

Példa: Vond be célközönségedet!

2 E l l e n ő r z é s : A  m u n k a f o l y a m a t o k  e l l e n ő r z é s e

2A Tervezés és döntéshozatal
2A1 Tervezés

Példa: Becsüld meg, mennyi munka van még hátra!
2A2 Döntéshozatal

Példa: Indokold még döntésedet!
2B Ellenőrzés (kontroll)
2B1 A normális folyamatok ellenőrzése
2B11 A működés vezérlése, start és stop

Példa: Hagyd abba a hibás tevékenységet!
2B12 A működési mód meghatározása

Példa: Végezz párhuzamos tevékenységeket!
Példa: Gyorsabban dolgozz!

2B13 Adatkezelés
Példa: Gyújts anyagot!

2B14 Az eredmények ellenőrzése
2B15 Gazdaságosság (ökonómia)

Példa: Ne dolgozz fel több információt, mint amennyi szükséges!
2B2 A rendszertelen (irreguláris) folyamatok ellenőrzése
2B21 Ismétlések

Példa: Térj vissza munkaterved egy korábbi pontjához!
2B22 Problémamegoldás

Példa: Kritikusan nézd megoldásaidat!
Példa: Állapítsd meg és javítsd hibáidat!

2B23 Műveletek későbbre halasztása
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3 A l a p v e t ő  in t e l l e k t u á l is  t e v é k e n y s é g e k  és  k é s z s é g e k

3A Gondolkodás
3A1 A tudás kezelése

Példa: Aktivizáld tudásodat az aktuális felhasználás céljaira!
Példa: Használd háttérismereteidet!

3A2 Szövegértés (csak a problémás esetek)
Példa: Oldd fel a rövidítéseket!

3A3 Következtetés
3A4 Képzelet
3B Olvasás

Példa: Olvass szekvenciálisán!
Példa: A tipográfiát és elrendezést figyelembe véve olvass!

3C írás és rajzolás 
3C1 írás
3C2 Rajzolás
3C3 Vegyes grafikus és írott nyilatkozatok

4 Sz a k m a i k é s z s é g e k : r e f e r á l á s , in d e x e l é s , o s z t á l y o z á s  és  l e ír ó  k a t a l o g iz á l á s

4A Információszerzés
4A1 Interakció a dokumentummal
4A11 A dokumentum jellemzőinek feltárása

Példa: Határozd mega dokumentum vagy annak valamely része legfontosabb jellemzőit! 
4A12 Navigáció a dokumentumban
4A12.1 Tájékozódás

Példa: Határozd meg jelenlegi helyzetedet a dokumentumban!
4A12.2 Mozgás a dokumentumban

Példa: Kövesd a dokumentum formális szerkezetét!
4A13 Interakció a dokumentum jelentésével
4A13.1 A dokumentum jelentésének kidolgozása

Példa: Keress explicit válaszokat a dokumentum elemzése során felmerült kérdéseidre! 
4A13.2 A dokumentum jelentésének kiegészítése saját ismereteinkkel

Példa: Hidald át a homályos szövegrészeket saját tudásoddal!
4A14 A dokumentum társadalmi kontextusának figyelembe vétele
4A14.1 A szerzőhöz való viszony

Példa: Vitázz a szerzővel!
Példa: Fogadd el a szerző álláspontját!

4A14.2 A dokumentum pragmatikájának figyelembe vétele
Példa: Használd fel a hivatkozásokat arra, hogy kiderítsed a dokumentum intellektuális 

hátterét!
4A15 A szövegen belüli jelentés-reláció felhasználása
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A redundancia-relációk felhasználása
Példa: Hasonlítsd össze az azonos információ különböző tálalásait!
Az információszervezés elveinek felhasználása
Példa: Használd fel a „Következtetések” fejezetet a referátum teljességének ellenőrzésére! 

Használd fel a „Megbeszélés” fejezetet arra, hogy ellenőrizd referátumodat!
Az indexeléskorhagyd ezt ki!

A dokumentum használhatóságának vizsgálata 
Példa: Vizsgáld meg a könyv tárgymutatóját!

A dokumentum feladatorientált percepciója 
A percepció stratégiai kontrollja 
Példa: Vizsgáld meg, mit jelent az adottszövegrész!
Percepciós technikák alkalmazása

Globális percepciós technikák meghatározása 
Példa: Interpretáld a képi információt!
A percepció adaptálása adatszűrés céljára 

Reagálás optikai kiemelésre
Példa: Koncentrálj a saját magad által kiemelt szövegrészekre!
Reagálás szövegbeli útmutató jelekre
Példa: Használd a szövegbeli útmutató jeleket (tételmondatokat, szövegen belüli 

összegzéseket stb.) a releváns szövegrészek megtalálására!
Példa: Keresd a szöveg elejét és végét!
Reagálás a szöveg formális szerkezetére*

A szövegszervezés szintjének kiválasztása percepcióra 
Példa: Korlátozd a percepciót egyetlen szövegszintre!
A szövegszervezés egységeinek kiválasztása formális jellemzó'ik alapján 
Példa: Tanulmányozd a tartalomjegyzéket!
Példa: Figyelj a lábjegyzetekre!

Információ megó'rzése 
A megőrzés aktusa

Információ megó'rzése transzformáció nélkül 
Példa: Tárold a jelentésegységet!
Információ leírása (jegyzetelés)

A relevancia megítélése
Általános stratégiák a relevanciameg ítélésére 
A relevancia megítélésére az információ használhatósága alapján 

A relevancia megítélése a gyakorlati használhatóság alapján 
Példa: A használható információ releváns.
A relevancia megítélése az információ minó'sége alapján

A relevancia megítélése az információ megbízhatósága alapján 
Példa: Hagyd ki azt, ami triviális!
Példa: Hagyd el a reklámot!
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Az információtartalom átalakítása 
A tálalás formájának kiválasztása 
Az információ minőségének javítása 
Példa: Gondoskodj róla, hogy az információ teljes legyen!
Az információ sűrűségének növelése
Példa: Légy a lehető legtömörebb anélkül, hogy az az érthetőség rovására menne! 
k i  érthetőség javítása 
Az eredetihez való hűség
Példa: Az eredetiben találhatókat közvetítsd, ne a saját véleményedet!
k i  információ szerkezetének javítása
Példa: Tartsd a részletezés meghatározott mértékét!
A kommunikációs funkció alkalmazása
Példa: Közvetíts a szerző szándékai és a címzettek érdekei között!
A referátum generálásának ellenőrzése 
A referátum szerkezetének meghatározása

A referátum általános szerkezetének kidolgozása 
Példa: Határozd meg a készítendő referátum típusát! 
k i  egyes kijelentések megfogalmazása 

Megformálás
A megformálás kontrollja
Példa: Fogalmazd meg szóban, mielőtt leírnád!
Kész szövegdarabok átvétele
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Példa: Használd az ismert rövidítéseket!
Példa: Idézz szövegrészeket az eredetiből!

4B12.33 A szöveg moduljainak integrálása
Példa: Kapcsold össze az egyes állításokat, hogy szöveg jöjjön létre! 

4B12.34 A stílus kialakítása
Példa: Kerüld az ismétléseket!

4B12.35 Korrekt nyelvhasználat
4B12.36 A tipikus referátum-stílus használata

4B3 A bibliográfiai leírás (Nem részletezzük.)
4B4 Ellenőrzés
4B42 Az egyes termékek ellenőrzése
4B42.1 A referátum ellenőrzése
4B42.11 A referátum nyelvezetének javítása

Példa: Tedd a szöveget koherensebbé!
4B42.12 A referátum információs minőségének javítása
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Egy szegény elektronikus 
könyvtáros panaszai
A digitális szövegform átum ok problémái

Drótos László
kondrot@gold.uni-miskolc.hu

Elhangzott az MKE Elektronikus Könyvtár Szekciójának az OSZK-ban 
2001. március 1-Jén tartott rendezvényén, melynek központi té
mája a szövegdigltallzálás volt.

Ha már előadásom címéül szegény Kosztolányi 
versciklusának címét torzítottam el, még egy Cso
konai parafrázist is megengedek magamnak: „Az is 
bolond, aki elektronikus könyvtárossá lesz manap
ság'. Annyira kiszámíthatatlan ugyanis a számító- 
gépes dokumentumok jövője, a sokféle szabvány, 
kvázi szabvány és házi szabvány vetélkedése, hogy 
lehetetlen okos döntést hozni annak, aki digitális 
könyvek archiválásával és szolgáltatásával akar fog
lalkozni. Forrong az egész terület, az elektronikus 
publikálás egyre nagyobb üzlet és sok új játékost 
vonz, akik gyakran még azt a néhány játékszabályt 
is felrúgják, ami nagy nehezen kialakult. A HTML 
például az elmúlt években teljesen összekuszáló- 
dott (vagy ahogy egy amerikai cikk szerzője találó
an fogalmazott: „balkanizálódott”), a kiutat ígérő 
XML lassan terjed, viszont havonta jelennek meg 
új, semmivel sem kompatibilis e-book formátu
mok, miközben a konzervatívabb folyóirat-és

könyvkiadók legszívesebben a nyomtatotthoz legin
kább hasonló PDF-ben publikálnak, ám ugyanak
kor szinte mindenki a Word-öt veszi elő, ha szöve
get akar írni számítógépen.

Ahhoz, hogy valamennyire a jövőbe tudjunk látni, 
a múltba érdemes előbb visszanézni, és ha áttekint
jük a gépek és szövegszerkesztő programok elmúlt 
20-30 éves történetét, azt vesszük észre, hogy a szá
mítógépes szövegek tárolási és megjelenési módját 
bizony leginkább a mindenkori műszaki (főleg 
hardver) lehetőségek határozták meg, és nem az, 
hogy mi lett volna az emberek számára az ideális 
megoldás (pl. a drága háttértárak és memóriák mi
att lett először csak 6, majd 7, később 8 bites az 
ASCII szabvány, pedig a 12 vagy 16 bites karak
ter-kódolás az optimális az emberiség számára, 
ezért fogunk még évtizedekig szenvedni a magyar 
ékezetekkel; vagy például állítólag a 80 oszlopos 
lyukkártyák miatt lettek 80 karakteresek az első
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képernyők és nyomtatók, pedig az emberi szemnek 
az 50-60 karakteres sorhosszúság a kényelmes, 
ahogy ez a nyomtatott könyveknél is van.). Várha
tóan továbbra is a technikai változások fogják legin
kább befolyásolni az elektronikus dokumentumok 
sorsát. Hogy a mindenkori „tökéletes megoldás” 
mennyire függ a műszaki lehetőségektől ezen a té
ren, azt jól mutatja a Ted Nelson nevéhez kötődő 
Xanadu projekt, mely több mint 30 év alatt sem ho
zott gyakorlati eredményt a tökéletes hipertext 
rendszer megalkotása terén, mert az elképzeléseket 
és az elkészült szoftvereket állandóan hozzá kellett 
igazítani az újabb és újabb számítástechnikai lehe
tőségekhez, míg végül a kilencvenes évek elején a -  
sokkal tökéletlenebb -  Web megjelenésével és 
gyors elterjedésével az egész Xanadu fejlesztés értel
mét vesztette. A napjainkban zajló e-book forrada
lom is hasonló fordulatot hozhat: hiába írtak össze 
annyi minden okos dolgot az elmúlt években arról, 
hogy milyen is az ideális formátum az elektronikus 
szövegekhez és hiába születtek a bonyolult, min
denre kiterjedő szabványok, indultak be az ezekre 
épülő különféle kezdeményezések, könnyen lehet, 
hogy pár év múlva az emberek egyszerű, hordozha
tó kis célgépeken fognak könyveket olvasni, me
lyek alig tudnak többet, mint a hagyományos 
nyomtatott könyvek, igaz nem is drágábbak és a 
használatukhoz sem kell többet tudni. (Analógia: a 
70-es és 80-as évek csúcstechnikájú, precíziós HiFi 
lemezjátszói helyett ma a jóval gyengébb hangél
ményt nyújtó MP3 lejátszók terjednek el, olcsósá
guk és egyszerűségük miatt.)
Persze, hogy milyen is volna a tökéletes elektroni
kus könyv, az nagyban függ attól, hogy ki, mit ért 
ez alatt a fogalom alatt. A formátumokról folytatott 
viták mögött gyakran a definíció hiánya áll. Min
denféle értelmezés előfordul: az alapvetően nyomta
táshoz formázott, csak éppen számítógépen tárolt 
és terjesztett könyvektől kezdve, a csak interneten 
vagy sepciális e-book olvasókon böngészhető doku
mentumokon át, a tudományos célokra is alkal

mas, tökéletesen feltárt szerkezetű teljes szövegű 
adatbázisokig. Az én számomra az ideális elektroni
kus szöveg olyan, mint a „folyadék": könnyen önt
hető át egyik edényből a másikba, amelynek auto
matikusan felveszi az alakját, egyszerűen szétoszt
ható vagy egyesíthető, és olcsón, gyorsan továbbít
ható egyik helyről a másikra, akár a legprimitívebb 
csatornákon át is.
Néhány konkrét tulajdonság, amelyek a számítógé
pes formátumú dokumentumoktól jogosan elvárha
tók lennének:

Az elektronikus dokumentum legyen...

© böngészhető, átfutható

mindenféle külön művelet (pl. teljes letöltés, vissza
kódolás, konvertálás) nélkül azonnal bele tudjunk 
olvasni, lehetséges legyen a szöveg tetszőleges pont
jára ugrani, illetve felmérni a terjedelmét, tetszőle
ges és kényelmesen olvasható külalakot lehessen 
beállítani hozzá, a vakok által használt programok
kal is felolvastatható legyen...

© kereshető

a teljes szövegben kifinomult és gyors keresési lehe
tőségre van szükség (szekvenciálisán, illetve inde
xelt adatbázisként), de nemcsak az egyedi doku
mentumok szintjén, hanem a dokumentumok tet
szőleges méretű halmazán is, akár a felhasználó sa
ját gépén, akár az egész interneten...

© átformálható, konvertálható

az elektronikus szövegnek -  hosszú ideig -  a legkü
lönbözőbb alkalmazásokba, mindenféle célra, több
féle platformra egyszerűen és rugalmasan átalakít- 
hatónak kell lennie, és miközben csak az elméleti
leg is elkerülhetetlen információvesztés következ
het be...

© módosítható, javítható, jegyzetelhető

a módosíthatóság alapvető különbség a nyomtatott 
és az elektronikus könyv között, ezt a lehetőséget
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mindenképpen biztosítani kell, legfeljebb azzal a 
megkötéssel, hogy -  indokolt esetekben -  az erede
ti változat mindig előhívható marad...

© másolható, idézhető

az olcsó vagy ingyenes másolhatóság szintén hatal
mas előny és a elektronikus könyvek népszerűségé
nek legfőbb oka, azért a magáncélú (a copyright 
tiszteletben tartásával történő) másolás tiltása értel
metlen, legfeljebb -  indokolt esetben -  a korláto
zott mértékű másolás vagy a tényleges lemásolás 
nélküli beillesztés lehetősége fogadható el...

© nyomtatható

a papírról való olvasás még nagyon sokáig fennma
rad, ezért az elektronikus dokumentumoknál bizto
sítani kell a jó minőségű nyomtatás lehetőségét, 
részben vagy egészben a felhasználó által preferált 
formátumban...

© hivatkozható, azonosítható, hitelesíthető

az egyik legnagyobb hiányosság jelenleg, hogy az 
elektronikus dokumentumok lelőhelye, önazonos
sága és hitelessége nem garantálható, ami elsősor
ban a tudományos szakirodalom terén nehezíti 
meg az átmenetet a nyomtatott publikálásról az 
elektronikus felé...

© hordozható, birtokolható, átadható

egy további tulajdonságcsoport, amivel a hagyomá
nyos könyv magától értetődően rendelkezik, de az 
e-book megoldásoknál -  főleg jogi okokból -  egyre 
inkább veszélybe kerül: egyes kiadók egy konkrét 
gépre, személyre, meghatározott időtartamra korlá
tozzák az olvasás lehetőségét.
Mint sejthető, egyelőre nincs olyan ideális szab
vány vagy rendszer, amely a fenti kritériumoknak 
mind maradéktalanul megfelel. Ez még nem lenne 
olyan nagy baj, mert legfeljebb több formátummal 
kell együtt élni és mindig azt választani, ami az 
adott dokumentumhoz és felhasználási formához a

leginkább megfelel. (Ezt az elvet követtük, mi is, a 
MEK-nél az elmúlt 7 évben és nem bántuk meg.)

Az viszont aggasztó, hogy a jelenlegi trendek épp el
lentétes irányba mennek: nemhogy letisztulna a for
mátumok kavalkádja és kikristályosodnának az ide
álishoz legközelebb álló megoldások, inkább csak a 
káosz nő.

Néhány konkrét formátum és 
probléma

-  A Microsoft Word minden újabb verziója egyre 
nagyobb inkompatibilitásokat mutat, még a sa
ját korábbi változataival is. A Word formátumot 
annak idején egyáltalán nem gondolták át, így 
ma már semmi nem garantálható, ha valaki egy 
Word dokumentumot egy másik gépen akar 
megnézni vagy egy másik verzióba akar konver
tálni (a Unicode karakterek bevezetése miatt az 
ékezetes betűkkel is nagy bajok vannak). Pedig 
a Word sok szempontból megfelelne a felsorolt 
kívánalmaknak: jók a formázási, másolási, mó
dosítási, keresési és nyomtatási lehetőségei, és 
ma már ingyenes plug-in is van hozzá a népsze
rűbb böngésző programokhoz, így on-line is ol
vasható, és a StarOffice megjelenése óta -  elv
ben -  a Linux világban is jelen van.

-  Az általános szövegcsere formátumnak tekintett 
RTF szabvány sem megbízható már, a különbö
ző szoftverek olyan egyéni feltételeket tesznek 
az RTF-fájlokba, amiket azután már egy másik 
alkalmazás nem, vagy csak egészen másként 
mutat meg. Ráadásul nincs (ingyenes) RTF meg
jelenítő, úgyhogy tényleg csak közvetítőeszköz
nek jó egyes alkalmazások között.

-  A HTML hatalmas változásokon ment át az el
múlt évek során és a Netscape-Explorer vetélke
dés sokat ártott neki, bár már régebben is jel
lemző volt rá a szereptévesztés, mert a fejlesztői
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univerzális eszközzé próbálták tenni, ahelyett, 
hogy megmaradtak volna az eredeti célnál: egy 
platformfiiggetlen egyszerű hipertext formátum
nál. A HTML jól böngészhető és kereshető, de 
pl. hiányzik belőle a jegyzetelés lehetősége, gyak
ran csak azzal a HTML szerkesztővel módosítha
tó és formázható át, amelyikkel készült, s a sok 
darabból álló dokumentumok letöltése és nyom
tatása is nehézkes.

-  Általában az SGML-t tekintik az univerzális cso
daszernek az elektronikus szövegek problémái
nak megoldására. De az SGML csak egy keretet 
ad, amit nem könnyű konkrét formába önteni, 
olcsó és tömeges alkalmazássá fejleszteni. Nem 
is terjedt el igazából sosem („Sounds Good 
Maybe Later”), csak 1996-ban sikerült egy ígére
tes megvalósítást létrehozni: az XML-t. Az XML 
rugalmasan konvertálható és kereshető elektro
nikus könyveket ígér, viszont a fő hangsúlyt a 
dokumentumok szerkezetére és nem a képer
nyőn és nyomtatón való megjelenítésre helyezi, 
ami pedig a felhasználók számára legalább 
ugyanolyan fontos. Az SGML vagy XML eleme
ket leíró DTD-k helyes definiálása olyan szakér
telmet igényel, amit kevesen fognak elsajátítani, 
s ez csak tovább növeli a rossz minőségű elekt
ronikus dokumentumok számát. Az egyes szak
területekre kidolgozott és egységesített DTD-k 
kisebb-nagyobb „szigeteket” hoznak létre az 
internetes dokumentum-tengerben.

-  A PostScript és a belőle kifejlesztett PDF elsősor
ban a nyomtatásra szánt szövegek ideális formá
tuma. A PostScript állományokhoz csak gyenge 
nézegető programok vannak, ezeket igazából 
egy PostScript nyomtatóra való kiküldésre szán
ták. A PDF-hez ugyan már van egy jó, ingyenes 
böngésző és plug-in (Acrobat Reader) mindenfé
le operációs rendszerre, de a papírhoz való túlsá
gosan erős kötődés ezen is nagyon látszik: a do
kumentumot az olvasó már nem formázhatja 
át, alig lehet másolni és keresni, és a felolvasó

programok sem boldogulnak vele. Az Acrobat 
újabb verziója pedig már saját maga korábbi vál
tozataival sem kompatibilis, egyes .pdf állomá
nyok csak kis kockákat vagy üres lapokat tartal
maznak, ha nem a megfelelő Readerrel nézzük 
meg őket, sőt már a nyomtatás sem megbízható 
néha.

-  A nyomdai kiadványszerkesztésre készült szoft
verek, mint amilyen a Quark Express, a Ven
tura, vagy a TeX, a nagyközönség számára élvez
hetetlenek, speciális hardvert és (a TeX kivételé
vel) drága szoftvert igényelnek, valamint ko
moly szakértelmet és még így is a legkülönbö
zőbb kompatibilitási problémák adódnak. Ezek 
is elsősorban nyomtatásra szánt formátumok, a 
velük kiszedett szöveget papírra írva kell terjesz
teni.

-  Az elmúlt évben hirtelen megszaporodó e-book 
„szabványok” egyfajta visszalépést jelentenek, 
bár kétségtelen, hogy többségüknél végre igye
keztek figyelembe venni az elektronikus szöve
gek olvasási szokásait, az ergonómiai szempon
tokat, a felhasználók várható igényeit. Mégis, az 
Open E-book, a Rocket E-book, a Softbook, az 
Adobe E-book (korábban Glassbook) és társaik 
minden korábbinál jobban „befagyasztják” a 
szöveget az adott formátumba és csak néhány 
alapfunkciót engednek meg az olvasónak (rész
ben a másolástól és az olvasáson kívüli egyéb 
felhasználástól való félelemből, részben amiatt, 
mert többségüket eredetileg is kis teljesítményű 
noteszgépekre vagy speciális célgépekre írták). 
Mivel az e-book piacon rendkívül éles a ver
seny, a cégek és a „szabványok” csak kérészéle
tű é i  Ezért a mostanában megjelenő elektroni
kus könyvek az értük beszedhető gyors nyeresé
gen kívül más, tartósabb értéket nem hordoz
nak.

-  Végezetül szólni kell még az optikai lemezeken 
kiadott könyvekről, elektronikus dokumentu
mokról is. A CD-ROM kiadványokhoz jó né
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hány szerkesztő programot fejlesztettek ki az 
évek során, melyek között vannak teljesen „elva
rázsolt”, más szoftverrel gyakorlatilag konvertál- 
hatatlan formátumok (pl. Toolbook), és 
SGML-szerű, így más környezetbe is átvihető, 
hosszabb életű rendszerek (pl. Folio). Minden
képpen az off-line hordozókon megjelent doku
mentumok vannak kitéve leginkább az elavulás 
és emiatt az olvashatatlanná válás veszélyének 
(pl. az ABCD esete).

Befejezésként még néhány szó a Magyar Elektroni
kus Könyvtár (MEK) terveiről, abból az apropóból, 
hogy remélhetőleg az idén elkezdjük a 2.0-s verzió 
építését. Szeretnénk minden dokumentumból leg
alább egy on-line böngészhető (HTML, XML, PDF) 
és egy összecsomagolt, letölthető (az előbbiek mel
lett RFT, Word, TeX, PostScript, Open E-book, 
vagy egyéb) verziót is szolgáltatni. Azoknál a doku

mentumoknál, ahol fontos a szerkezet is (pl. bibli
ográfiák, szótárak, lexikonok), SGL/XML kódolást 
tervezünk. Ehhez az átalakításhoz az egész állo
mányt át kell nézni (részben selejtezni is) és elké
szíteni a szükséges formátumokat azoknál a doku
mentumoknál, amelyeknél nincs meg mindkét ver
zió. (Azért már most is gyakran vannak alternatív 
formátumok ugyanabból a műből a MEK-ben. 
Nemrég tettem fel például Illyés Gyulától a „Pusz
ták népé”-t HTML, PDF Word 6 és RTF formátum
ban, amiket egy finnországi segítőnk készített.) 
Igyekszünk a legelterjedtebb formátumok optimá
lis „keverékét” megtalálni, hogy legalább ez ne le
gyen akadálya annak, hogy -  Ranganathan 1931-es 
könyvtári alaptörvényeit a mai korra kiterjesztve -  
„minden elektronikus könyv megtalálja a maga ol
vasóját” és minden olvasó megtalálja a maga elekt
ronikus könyvét.
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Képek digitalizálási lehetőségei 
a könyvtárakban
Egy konferencia tanulságai

Puskás Nikoletta -  Hegyi Ádám
dombi@pollux.bibl.u-szeged.hu

Képek digitalizálása az ezredfordulón címmel a Magyar Könyvtáros
ok Egyesületének Elektronikus Könyvtári Szekciója 2000. novem
ber 2-án konferenciát szervezett a Magyar Képzőművészeti Egye
tem Könyvtárában. Az elhangzottak összefoglalására vállalkozott 
az alábbi összeállítás.

Felmerülhet a kérdés, miért van szükség képek digi
talizálására a könyvtárakban, hiszen a legtöbb képi 
információt hordozó dokumentum közvetlenül is 
hozzáférhető' a könyvtárakban.

Számos könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak olyan 
adathordozók, amelyek képek formájában közöl
nek ismereteket (gondoljunk a plakátokat, a térké
peket, kortörténeti jelentőségű fényképeket tartal
mazó értékes gyűjteményekre). A digitalizálás 
egyik útja lehet a dokumentumok állagmegőrzésé
nek és szélesebb olvasói réteghez való eljuttatásá
nak.

A konferencián a digitalizálás könyvtári alkalmazá
sáról, hasznáról és a digitális technológia gyakorla
ti problémáiról hallhattunk érdekes előadásokat.

Ma már egyre több könyvtár mondhatja el magá
ról, hogy jelentős számítógépes adatbázisa van (pl.: 
katalógusok, elektronikus szövegek), vagy azt, 
hogy megkezdte a könyvtári munkafolyamatok gé
pesítését. Szerencsére, növekszik azoknak a könyv
tárosoknak a száma, akik tapasztalattal rendelkez
nek a digitalizálás területén, ilyen kolléga például 
Aranyi Zoltán Szegedről, az egyetemi könyvtárból 
0 több érdekes problémát is felvetett, amelyet érde
mes megvizsgálnunk: így például azt, hogy ponto
san meg kell tervezni a digitalizálás célját és folya
matát. Tehát ha a weben való megjelenítésre készí
tünk régi fotókról számítógépes feldolgozást, akkor 
tisztáznunk kell, hogy milyen tárolókapacitással 
rendelkezünk, mekkora méretben érdemes egy-egy
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honlapon képet közölni és hogyan biztosítható 
azok visszakereshetösége. Lényeges annak eldönté
se is, hogy tájékoztató, figyelemfelhívó jelleggel 
vagy pedig kutatások forrásaként készítünk el egy 
anyagot. Nyilvánvaló, hogy ha figyelemfelhívó jel
leggel készítünk webes feldolgozást, akkor elég egy 
reprezentatív mintát közölni a könyvtárban találha
tó képekről és tetszetős szöveges körítéssel felhívni 
az anyag többi részére a figyelmet. Aranyi Zoltánék 
arra törekedtek, hogy a rongálódott képeket is él
vezhető formában tegyék közzé, melynek érdeké
ben képszerkesztő szoftvert használtak.
Munkácsy Gyula hozzászólásában megjegyezte, 
hogy a képek ilyen javítása megengedett, de azt 
minden esetben dokumentálni kell.
A könyvtárak többségében találhatók régi fényké
pek is, de ezek kezelése általában nem megoldott 
és gondot okoz a könyvtárosoknak. Feldolgozásuk
hoz, digitalizálásukhoz csak ajánlani tudjuk Kin
cses Károly -  Munkácsy Gyula -  Nagy Gábor: Ho
gyan (ne) bánjunk (el) régi fényképeinkkel? című 
multimédiás CD-ROM-ját. Munkácsy Gyula az elő
adásában arra figyelmeztetett, hogy vigyázzunk a 
szkenner használatával, mert pl. a szkenner üveg
lapjának tisztításához használt vegyi anyagok, vala
mint a kép többszöri átvilágítása visszafordíthatat
lan romlást indíthatnak el az eredeti kép állagában. 
A Magyar Fotográfiai Múzeumban a digitalizálási 
folyamat során arra törekednek, hogy az eredeti 
kép minőségét és hangulatát adják vissza, ennek 
megfelelően nem tesznek a képbe digitális vízjelet 
és nem restaurálják a fotót digitálisan. Munkácsy 
szerint ugyanis a képen végzett bármiféle változta
tás már nem ugyanazt a képet eredményezi.
Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára szin
tén törekszik arra, hogy gyűjteményének mostani 
állapotát megőrizze és egyben szolgáltatni is képes 
legyen. Erre egyik (és úgy tűnik egyetlen) megol
dás az állomány képként való feldolgozása. Plihál 
Katalin térképtörténész előadásában a térképek di
gitalizálásának problémáit tárta elénk. Az egyik leg

főbb gond, hogy a digitalizált kép nem tudja erede
ti nagyságban visszaadni a térképet (az azokon sze
replő aprólékos információkat), illetve ez akkora tá
rolókapacitást venne igénybe, amely a jelenlegi 
technikai eszközökkel nehezen kezelhető. A gyakor
lati megvalósítást nehezíti az, hogy a legtöbb szken
ner nem alkalmas nagy méretű térképek feldolgozá
sára, viszont azokat, amelyek képesek erre, csak vo
nalas ábrák felvitelére tervezték és az ebben az eset
ben oly fontos színárnyalatok visszaadására nem 
megfelelőek, gondoljunk arra, hogy a térképeknél a 
színek a magasági viszonyok közti tájékozódásban 
számítanak.
Abban az esetben, ha egy könyvtár térképek digita
lizálásába kezd, tudnia kell, hogy különleges szken
nerre és több 100 GB tárolókapacitásra lehet szük
sége, amely az eljárást rendkívül megdrágítja. A ter
vezésnél mindenképpen figyelembe kell venni az 
együttműködési lehetőségeket más könyvtárakkal 
és professzionális szkennelést végző cégekkel (pl.: 
mérnöki irodák, térképészeti hivatalok).
Aki járt már például a Web Művészeti Galéria olda
lain, biztosan találkozott Krén Emil nevével.
A könyvtárak képzőművészeti témában többnyire 
albumokat gyűjtenek, amelyek ugyan sohasem ké
pesek pótolni az eredeti alkotást, de művészettörté
neti tanulmányoknak és az általános műveltség gya
rapításához elengedhetetlenül szükségesek. Krén 
Emil nem szigorúan művészeti szempontokat fogal
mazott meg a Web Művészeti Galéria készítésekor, 
hanem hogy a festmények könnyebb elérhetőségét 
és szélesebb körben való elterjedését segítse. Eze
ket a szempontokat könyvtárak is követhetik, így 
például saját művészeti gyűjteményüket (vagy bár
mely gyűjteményt) közzétehetik a weben. Az ehhez 
szükséges technikai háttér ma már a legtöbb intéz
mény számára könnyen elérhető, hisz egy PC és 
egy középkategóriájú lapszkenner elég a megvalósí
táshoz.
Horváth Takács Balázs a Képzőművészeti Egyetem 
könyvtárosa a náluk folyó képdigitalizálási problé
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mákról beszélt. Nemrégiben értékes század eleji fo
tóalbumokat fedeztek fel a könyvtár raktárában. 
Ezeket mindenképp megfelelően szeretnék tárolni 
és szolgáltatni, összeegyeztetve az állományvéde
lem és a magas szintű információszolgáltatás szem
pontjából. Sokakban felmerült az az igény, hogy az 
elektronikus katalógusban a szöveges címleírás 
mellett, közvetlenül elérhető legyen az adott képi 
dokumentum is. Ez egyrészt állományvédelmi 
szempontból, másrészt a szélesebb olvasói réteg 
megcélzása érdekében bírhat jelentőséggel. Ezt va
lósítja meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Könyvtára. Ez a szolgáltatás nemcsak a zárt kataló
gusban vehető igénybe, hanem az internetről is el
érhető. A helyi hálózatra nagy felbontású képeket 
ajánlatos feltenni, olyant, ami alkalmas a mélyebb 
kutatások végzésére. Abban az esetben, ha más 
könyvtárak is megpróbálkoznak ezzel, akkor ehhez 
mindenképpen szükséges egy integrált könyvtári 
rendszer használata, amely lehetőség biztosít arra, 
hogy a rekordokhoz képi információt is lehessen 
kapcsolni.

A digitális technológia fejlődésének nyomon köve
tése nem egyszerű feladat, Rák József operatőr vi
szont naprakész képet festett a digitális kamerák je
len generációjáról. Könyvtárosi szempontból érde
mes tudni azt, hogy egy év alatt a digitális kamerák 
teljesítménye, felbontóképessége szinte megduplá
zódik, amely azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci körül
mények között egy közepes kategóriájú géppel a 
könyvtárban felmerülő digitalizálási problémákat 
meg lehet oldani.

Nyilvánvaló, hogy egy könyvtárnak nincs szüksége 
arra, hogy egy dokumentumról minél jobb művé
szi képet készítsen, mert a fő cél az állagmegőrzés 
és az eredeti, védeni kívánt dokumentum helyett, 
az arról készített torzítás nélküli prezentáció szol
gáltatása.

A konferencia fő tanulsága talán az, hogy az infor
mációs társadalomban a könyvtárak csak úgy tud

ják megállni a helyüket, ha a modern információ
szolgáltatási igényeknek is meg tudnak felelni.

Másrészről értékes állományukat csak úgy képesek 
megóvni a pusztulástól és egyben továbbra is szol
gáltatni, ha mindezen technikai lehetőségeket 
igénybe veszik.

A következőkben az előadók által készített összefog
lalókat közöljük egészében és csorbítatlanul, a tel
jesség kedvéért. Igyekeztünk tematikus csoporto
kat kialakítani, ennélfogva először a könyvtárak te
vékenységéhez legközelebb álló digitalizálási mun
kafolyamatokról szóló beszámolókat vettük előre, 
majd ezeket követik a digitalizálás jelenéről és (kö
zeljövőjéről elhangzott előadások.

Aranyi Zoltán: A Shvoy-hagyaték 
feldolgozása digitális 
fényképezéssel

Shvoy Kálmán altábornagy (1881-1971) 15 darab 
bekötött és egy összefűzetlen fotóalbumból álló ha
gyatéka adományozás útján 1998 februárjába ke
rült a JATE (ma SZTE) Egyetemi Könyvtár tulajdo
nába. A 8773 képből álló anyag zömét (főként 
Shvoy által készített) egyedi fotók teszik ki, de a ké
peslapok, az újságkivágások is híven érzékeltetik a 
húszas-harmincas évek hangulatát.

A Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtár
ban nagy hagyományai vannak a WWW-s kiállítá
sok készítésének. Ezek jelentős része a könyvtári 
gyűjtemény érdekesebb, „izgalmasabb” részeit rep
rezentálja. Gyakorlatilag azonnal felmerült az 
igény, hogy a Shvoy-hagyatékról készüljön egy 
interneten keresztül elérhető bemutató, elsődlege
sen azzal a céllal, hogy reprezentatív áttekintést 
nyújthassunk a korszak, a hagyaték iránt érdeklő
dőknek. A kiállítás elkészítéséhez segítséget jelen
tett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
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Szellemi Örökség Programja keretében benyújtott 
és kedvezően elbírált pályázatunk.
A feldolgozás során, tehát nem az archiválás volt a 
fontos, hanem a „hangulati elemek” kidomborítá
sa, és azoknak a világhálón való megjelentetése. 
Ezek a szempontok természetesen nagyban befolyá
solták a munkánkat, hiszen például mind a feldol
gozás módja, mind a „késztermék” jelentősen eltér 
az archiválás, illetve az internetre illő képek elkészí
tése során. A projekt egészét legmarkánsabban 
meghatározó tényező viszont az volt, hogy az albu
mokat sem méretük, sem fizikai állapotuk miatt 
nem lehetett szkenner segítségével digitalizálni. A 
pályázati pénzből vásárolt digitális fényképezőgép 
(Olympus 2500 L) használata kínálta a számunkra 
ideális megoldást.
Nem volt célunk a majd' 9000 kép mindegyikének 
reprodukálása. Igyekeztünk az egyedi felvételekre, 
az albumok jellegzetes oldalaira koncentrálni. Elő
zetes válogatást követően 1009 darab reprodukció 
készült. Mivel Shvoy Kálmán általában címet adott 
képeinek, ezeket is „hozzáragasztottuk” a reproduk
ciókhoz, betűhíven követve a tábornok írásmódját. 
Viszonylag kevés esetben folyamodtunk a retusálás 
eszközéhez. A 6-8 eredetileg rossz állapotú „feljaví
tott” kép kuriozitása tette indokolttá számunkra a 
beavatkozást.
A reprodukciók hamarosan albumba kerülnek, ez
úttal az interneten, remélhetőleg kellemes pillanato
kat szerezve mindenkinek, a kor kutatóitól kezdve 
a hobbiolvasókkal bezárólag.

Horváth Takács Balázs: 
Digitalizálási tervek a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem 
Könyvtárában

A Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődje, a 
Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképez-

de 1871-ben nyitotta meg kapuit: Az intézet könyv
tárának fejlesztésére a kezdetektől nagy gondot for
dítottak. Hatalmas mennyiségű illusztrált doku
mentum található az állományban a 19. század vé
géről, illetve a 20. század elejéről: metszetekkel dí
szített könyvek, plakátok, önálló grafikai lapok, tá
vol-keleti mintakönyvek és metszetek, litográfiák 
és így tovább. Különös jelentősége van a több mint 
8000 darabból álló fényképgyűjteménynek. Az 
utóbbi években indult meg ennek a muzeális érté
kű gyűjteménynek a feldolgozása. A feldolgozást az 
adott terület szakemberei -  művészettörténészek, 
fotótörténészek -  végezték. A feldolgozás részeként 
-  állományvédelmi célból -  a dokumentumok egy 
részéről igen nagyfelbontású, TIFF formátumú digi
tális másolatot készítünk. A továbbiakban, az ere
deti dokumentumok kézbeadása helyett ezeket a 
másolatokat lehet majd tanulmányozni -  kizárólag 
a könyvtárban.
Könyvtárunk a Corvina integrált könyvtári rend
szert használja. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
bibliográfiai rekordokhoz hozzákapcsoljunk tetsző
leges digitalizált anyagot, például szöveget, képet, 
akár teljes weblap rendszereket. Elképzeléseink sze
rint a gyűjtemény legérdekesebb darabjait egyfajta 
állandóan változó, fejlődő virtuális kiállításon fog
juk közzétenni, felhasználva a Corvina-rendszer 
előbb említett funkcióját. Ez a kiállítás az 
interneten keresztül bárki számára hozzáférhető 
lesz.
Terveink szerint egy kettős struktúrát szándéko
zunk létrehozni. A dokumentumok a könyvtár Cor
vina-katalógusában lesznek kereshetők -  ez a kata
lógus a nem-Corvina-felhasználók számára is elér
hető a http://www.arts7.hu/voyager/opac/wpac.cgi 
címen. Az egyes bibliográfiai rekordoktól egyetlen 
kattintással el lehet jutni a dokumentum digitali
zált változatához, amely azonban nem önmagában 
álló képként jelenik meg, hanem mint a virtuális ki
állítás egy darabja. Innen szabadon tovább lehet ba
rangolni a kiállítás lapjain, és bármelyik lapról -
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szintén egy kattintással vissza lehet térni a kataló
gusba. Vagyis a kiállítás és a katalógus egymástól 
függetlenül, önállóan létezik, de egyrészt az 
OPAC-on keresztül, (kihasználva a már többször 
említett weblap-kapcsolási lehetőségeket,) más
részt a HTML, illetve a CGI lehetőségeit igénybe 
véve állandó átjárási lehetőséget teremtünk közöt
tük. A weblapokon áttekinthetőbb formában szere
pelnek a katalógusban is megtalálható informáci
ók, továbbá a rekordokban nem rögzített informá
ciókat (irodalomjegyzék, életrajzi adatok, hiperlin- 
kek, stb.) is közlünk.

Jelen pillanatban a folyamatos kísérletezés, fejlesz
tés stádiumában vagyunk. Két kísérleti anyag elér
hető az előbb említett katalóguson keresztül. 
Müllner János felső-magyarországi várromokról ké
szített fényképeinek virtuális fényképalbuma meg
található, ha a katalógusban a szerző nevére kere
sünk. Szecessziós plakátjaink virtuális kiállítását 
legegyszerűbben az „eredeti plakát” tárgyszóra ke
resve tekinthetjük meg. Hangsúlyozzuk, hogy az 
előbb említett anyagokon folyamatosan dolgozunk, 
ha többször is visszatér oldalainkra, figyelemmel kí
sérheti a fejlődést. És természetesen minden kriti
kát, ötletet szívesen fogadunk.

Itt kell elmondanunk, hogy az előbbiekben vázolt 
koncepció nagyon sokban köszönheti létét a szege
di egyetemi könyvtár hadtörténeti különgyűjtemé- 
nyének. Külön köszönet az inspirációért Aranyi 
Zoltánnak, aki azt létrehozta, illetve Kokas Károly- 
nak, aki felhívta rá figyelmünket.

Plihál Katalin: Kartográfiai doku
mentumok állományvédelme 
digitális technológia 
alkalmazásával

Régi térképeket őrző gyűjtemények számára -  bár
hol a világon -  a legnagyobb kihívást az állomány

védelem maradéktalan kielégítése jelentette és je
lenti mind a mai napig. (A térképek többségének a 
mérete A3-nál nagyobb, rendszerint igen finoman 
színezettek, s apró betűkkel metszett nevekben gaz
dagon megírtak. így az e művekről készített diafil
mekkel nem lehetett megoldani az állományvédel
met, azaz nem tudnak/tudunk olyan filmet adni ol
vasóink kezében, amelyeknek használatával elkerül
hető lenne a ritka unikális művek időről-időre tör
ténő elővétele.)
A digitális technológia széles körű elterjedése jelen
tős áttörést hozott a fenti probléma megoldására 
is. Szkennerek fejlesztése nyomán akár 70x100 cm 
nagyságú színes térképek is átírhatóvá váltak 
CD-re, így a felhasználók számára olyan digitalizált 
gyűjtemények jöttek/jöhetnek létre, amelyeket háló
zaton keresztül könnyen elérhetnek a nap bármely 
időszakában.
E technológiát elsőnek a washingtoni Kongresszusi 
Könyvtár „Geography and Map Division” gyűjtemé
nye féltve őrzött darabjainak átírásánál állították 
„hadrendbe” 1994-ben. Jelenlegi ismereteink sze
rint évi 500 térképet írnak át CD-re, illetve tesznek 
elérhetővé a „National Digital Library” használói 
számára. (Részletes leírása megtalálható: 
Mercator's World 1998/1.; A kiadvány elérhető: 
http://www.mercatormag.com) 1999-ben az Ameri
kai Egyesült Államokban az év legszebb honlapja cí
met nyerte egy térképgyűjtemény honlapja, az álta
luk nyújtott szolgáltatások példa értékűek 
http://www.davidrumsey.com)
Az Európai Unió is több pályázatot hirdetett e té
mában, s abba számos ország egymással összefog
va kapcsolódott be, eredményeikről a 
(http://ihr.sas.ac.uk./maps/project.html) helyen le
het tudomást szerezni.
Ez az új technológia ugyanakkor számos új problé
mát és feladatot ró ránk, térképtárosokra.
A térképek digitalizáláshoz felhasználható eszkö
zök (hardver), illetve az eredmények láttatását segí
tő programok (szoftverek) igen drágák. Tehát ak-
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kor tudunk jól gazdálkodni a különböző pályázato
kon nyert pénzeinkkel, ha a legoptimálisabb megol
dást sikerül megtalálnunk.

Fontosabb digitalizáló eszközök:

© Szkenner

Napjainkra két fő típus terjedt el:
-  Ahol a szenzor mozog, a szkenner leginkább a 

xerox gépekre hasonlít. Az e típusból készített 
legnagyobb tükörfelületű szkenner AO 
(841x1189 mm) méretű. Ez a berendezés nem 
korlátozza sem a papír vastagságát, tehát vász- 
nazott, vagy pergamenre rajzolt térképet éppen 
úgy lehet vele digitalizálni, mint atlaszt.

-  Ahol a digitalizálandó anyag mozog az érzéke
lők felett. E típusból a legnagyobb szélességű 
1065 mm-es, míg a másolandó anyag hossza 
akár 15 000 mm is lehet. Ezzel a típusú szken
nerrel általában max. 5 mm vastag dokumentu
mot lehet másolni. Mivel a másolandó anyag 
mozog, így a lehetséges sérülést csak védőfólia 
alkalmazásával lehet elkerülni.

E két típusból is csak azok a szkennerek jöhetnek 
számításba kartográfiai dokumentumok digitalizá
lásához, amelyek tökéletesen torzításmentesen vi
szik át vonalakat.

© Digitális kamera

Bár e területen is nagy a fejlődés, de a ma ismert 
legjobb érzékelőkkel ellátott digitális kamerák sem 
alkalmasak kartográfiai dokumentumok digitalizá
lására.
Jelenleg a mozgó szenzoros általánosan elterjedt 
szkennerből csak az A3 tükörfelületű fizethető 
meg.
A világ különböző könyvtáraiban hasonló gondok 
leküzdésére 13x18 vagy 18x24 cm-es színes filmet 
készíttetnek -  egy nagy térképről, akár több részle
tet is. Ez nálunk ma még alig megoldható, ugyanis

csak néhány cég rendelkezik ilyen technikai háttér
rel ma Magyarországon.

Fontos kérdés az is, hogy milyen képfelbontással 
történjen a térképek digitalizálása. Ennek mértéke 
a dpi (ez a szám azt mutatja, hogy egy inchen ( =
25,4 mm) belül hány képpont segíti a képalkotást). 
Általában már 300 dpi-s szkennelés elegendő. Elő
zetes vizsgálataink szerint térképek kisebb részénél 
600 dpi-s felbontás elegendő akkor, ha a másolan
dó művön 1 mm-nél kisebb betűk vagy vékonyabb 
vonalak nem fordulnak elő. Sajnos, a legtöbb karto
gráfiai dokumentumot a vékony vonalak és 1 
mm-es megírások, valamint a sok szín miatt leg
alább 1200 dpi értékkel kell digitalizálni. így azon
ban igen nagy állományok jönnek létre, például 
egy 100x100 mm-es színes térkép szkennelése (szí
nes RGB), ha csak 600 dpi-vel végezzük 16 MB mé
retű, míg 1200 dpi-vel szkennel ve már 80 MB mére
tű állományt eredményez. Természetesen nagymé
retű állományokkal a képfeldolgozó munka rend
szerint lassú (minden hely és memória kevésnek bi
zonyul, ami rendelkezésre áll), de a világhálóra 
sem tehető ki nagyméretű kép.

Tehát a térképeknek azt a digitális változatát, ame
lyet az interneten elérhetővé kívánunk tenni, vagy 
az olvasóknak CD-n másolatban szolgáltatni, egy
szerűsíteni kell, arra alkalmas szoftverek segítségé
vel. Ma a térképtárak által használt ún. tömörítő 
programok között a legelterjetebb a Lizard cég ál
tal kifejlesztett .SÍD kiterjesztésű szoftver (részle
tek: www.lizardtech.com). Ezt kifejezetten olyan ké
pek egyszerűsítésére fejlesztették ki, ahol a geomet
riai mérettartás fontossága meghatározó. Maga a 
tömörítési eljárás térképek esetében is az emberi 
szem tökéletlenségére épít. Azokat az eltéréseket, 
amelyeket a szemünk nem, vagy csak alig tud meg
különböztetni a program azonosnak „tekinti”, így 
érve el az állomány méretének jelentős (10%-80% 
között) csökkenését.
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Milyen állományok keletkeznek térképek szkennelé- 
sénél?

© Pixel vagy képpont alapú állományok -  ezek a 
raszteres állományok, kiterjesztésük .TIFF, 
.BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .PNG, .MAC, .TGA, 
.FPX, PSD. Raszteres állományok nagyításánál 
-  ahogy azt bizonyára többen is tapasztalták 
már -  a kép apró négyzetekre esik szét. Tehát a 
nagyíthatóságnak térképek esetén jelentés kor
látja van. Vannak olyan raszteres állományok, 
amelyek átalakíthatok vektorossá, például a 
.PSD, .JPG stb.

© Vektor- vagy objektumorientált állományok lé
nyege az, hogy a program az egyes térképi objek
tumokat koordinátáival tárolja (poligonként, 
vagy Bézier-görbével). A vektoros tárolás hátrá
nya a viszonylag bonyolult adatszerkezet és a 
raszteres képekhez képest nagyságrendekkel idő
igényesebb adatbevitel, mivel az ma jórészt csak 
digitalizáló táblával, illetve raszteres kép monito
ron történő utána rajzolásával lehetséges. Térké
pek esetén viszont azzal az előnnyel jár, hogy a 
nagyítás korlátlan mértékű lehet anélkül, hogy a 
kép minősége a legkisebb mértékben romlana. 
Jelenleg ma még nincs olyan raszter-vektor kon
verziót lehetővé tévő program, amellyel régi tér
képek szkennelt képét vektorossá lehetne tenni. 
Viszont nem tudjuk, hogy a fejlődés a jövőben a 
számítástechnika e területén is milyen irányt 
vesz, így azt gondoljuk, hogy ma olyan formátu
mot kell választanunk, amely lehetővé teszi a 
vektoros átalakítást is. Vektoros állományformá
tum kiterjesztése .DXF.

Metafájloknak azokat tekintjük, amelyek mindkét 
fenti típusú információk tárolására egyaránt alkal
masak. Állományformátumuk .EPS, .DCS. Igen 
nagyméretű állományok jönnek létre ilyen módon. 
Ugyanakkor e digitalizált „képek” csak akkor lesz
nek térképek, ha olyan programokon keresztül le

het megtekinteni azokat, ahol a matematikai ada
tok (például méretarány) mindenkori értékéről az 
olvasó azonnal és egyértelműen információt szerez
het. Megfelelő szoftverek hiánya azt eredményezhe
ti, hogy az eredeti műveket kell -  minden erőfeszí
tés ellenére -  az olvasók kezébe adni! Ma még az 
ilyen programok ára vetekszik szinte egy jobb 
szkenner árával (ilyen programok például a 
GreenLine, Kolibri Map 2.2, GeoMedia 2.0 ERDAS 
8.4, ArchiCad Map 2000, CorelDraw, Maplnfo, 
stb).
Ha az interneten keresztül kívánunk térképet szol
gáltatni, úgy GeoMedia Web MapTM 2.0 vagy ha
sonló szolgáltatást biztosító egyéb szoftverre is 
szükségünk lesz, vagy olyan rendszerhez kell csatla
koznunk, ahol lehetőségünk lesz így szolgáltatni.

Az állományvédelem problémájához szorosan kap
csolódó kérdés az is, hogy vajon meddig őrzi meg 
a CD-re átírt anyag az eredeti minőségét? Ma a leg
jobb minőségű CD lemezekről a szakértők az állít
ják, hogy legalább 100 évig bizonyosan adatvesztés 
nélkül őrzik meg a felületükre „égetett” informáci
ót , de 50 évenként javasolják az adatok átíratását!

Ez egyben feltételezi azt, hogy az eredeti digitalizá
lásnál használt szoftverek rendelkezésünkre állnak 
50 év elteltével is, mert egyébként a gyors számítás- 
technikai fejlődés miatt az új szoftver az akkorra 
már elavulttá vált régi „őskövületet” fel sem isme
ri!

Ez a probléma fokozottan igaz az eleve CD-re írt 
kartográfiai dokumentumok esetén, mert azok 
megtekintéséhez akár 10 év elteltével a készítéskor 
használt hardver és szoftver eszközöknek együtte
sen kell rendelkezésre állni.

így a könyvtárak néhány évtized elmúltával akár 
számítástechnikai múzeumokká is válnak, illetve 
olyan informatikusokra lesz majd szükség, „akik, 
mint "számítógépes restaurátorok értik és használ
ni tudják az úgymond „letűnt” korok eszközeit és 
programjait!

64 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 1.



SS Képek digitalizálási lehetőségei a könyvtárakban SS

A továbbiakban bemutatásra kerülő témák nem tar
toznak szorosan a könyvtárak tevékenységi köré
hez, ezért célszerűnek láttuk tematikai választóvo
nalat húzni. Ennek megfelelően Krén Emil, Mun
kácsy Gyula és Rák József előadásaival szeretnénk a 
digitalizálás tágabb tereit megmutatni.

Krén Emil: Képzőművészeti 
alkotások digitális reprodukciói

Képzőművészeti alkotások (elsősorban festmé
nyek) képernyőre szánt (internetről vagy 
CD-ROM-ról megtekinthető) digitális reprodukciói
val szemben a követelmények kisebbek, mint 
nyomdai felhasználás, vagy múzeumi archiválás 
esetén. Ez lehetővé teszi nagyobb képgyűjtemé
nyek (virtuális múzeumok, virtuális tankönyvek) 
egyszerűbb eszközökkel, másodlagos forrásokból 
(különböző nyomdatermékekből, mint könyvek, 
naptárak, képeslapok) történő elkészítését, úgy, 
hogy a néző a képernyő méretű képek minőségét a 
művészeti könyvekben található képekéhez hason
lónak, vagy jobbnak ítélheti. Magánszemélyek szá
mára az egyszerűbb eszközök sem olcsók: grafikai 
alkalmazásokhoz kiépített PC (—250 000 Ft) mel
lett az irodai berendezéseknél jobb fél-professzioná
lis szkenner (—120 000 Ft) és professzionális szoft
ver (-250 000 Ft) alkalmazása szükséges.

Két jelentős mennyiségű digitális reprodukciót tar
talmazó képgyűjtemény (jelenleg mintegy 10 000 
kép) elkészítése során szerzett tapasztalatok alap
ján kialakult a másodlagos képforrások digitalizálá
sának módszere, amelynek fő elemei a következők.

© A szkennelt kép fájl-méretét 3-5 MB-ra kell beál
lítani, ezt még a PC jól kezeli. A kiválasztott 
fájl-méret mellett a kívánt (pl. 800 x 600 pixel

hez közeli) képméretet a felbontás 100-300 dpi 
közötti megválasztásával kell beállítani. A 
szkennelés során kicsinyítést, vagy nagyítást al
kalmazni nem célszerű. Ha a fájl mérete megen
gedi, válasszunk a képernyő által kívánt (70-100 
dpi-nél) nagyobb felbontást.

© Egyes szkennelő programok ugyan sokféle állí
tást tesznek lehetővé, de ezek közül csak a 
nyomdai mintázatokat eltávolító (descreen) 
részt, esetleg az élesítést célszerű használni, min
den méretet és minőséget változtató lépést a 
képfeldolgozó szoftverrel kell elvégeztetni.

© A képfeldolgozás során elvégzendő lépések: a 
képforrás beállítási hibájának korrekciója 
(0,l°-os pontossággal); nyomdai és fotó hibák 
javítása (képpont szinten); szubjektív minőségi 
korrekció (level, balance, sharpness), tömörítés 
(JPEG, IJG scale 65-70).

A képfeldolgozó szoftverben rejlő lehetőségek túl
zott kihasználása következtében fellépő tipikus hi
bák: a színesség, a kontrasztosság és az élesítés el
túlzott alkalmazása. E hibák mögött két alapproblé
ma húzódik meg: •

1) A készítő által szépnek talált képet, vagy hiteles 
reprodukciót kell-e készíteni?

2) Hiteles reprodukálás szándéka esetén, mihez vi
szonyítva legyünk hitelesek, a digitalizálás forrá
sához (a nyomdatermékhez), vagy az emlékezet
ből ismert, esetleg sohasem látott műtárgyhoz?

A Képzőművészet Magyarországon (http://www. 
kfki.hu/keptar/)és a Web Művészeti Galéria (Web 
Gallery of Art, http://www.kfki.hu/-arthp) képei
nek elkészítésénél Microtek Scanmaker E6 szken
nert és PhotoShop 5.0 grafikus szoftvert alkalmaz
tunk, saját fejlesztésű JPEG fájl-menedzselő prog
rammal és egyéb .segédprogramokkal kiegészítve.
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Munkácsy Gyula: „Hogyan (ne) 
bánjunk (el) régi fényképeinkkel?" 
történeti fotográfiák 
számítógépes feldolgozása

Ezen a címen jelent meg -  a kecskeméti Magyar Fo
tográfiai Múzeum kiadásában Kincses Károly tollá
ból -  egy könyv, és ehhez kapcsolódva: Kincses 
Károly, Munkácsy Gyula és Nagy Gábor közreműkö
désével egy CD-ROM. Ezzel egy időben az 
interneten is közzétettük annak a tíz éve tartó mun
kának, kutatásnak az információit, amely a magyar- 
országi fotótechnika történeti fejlődését, kultúrtör
ténetét, használatát, receptúráit, konzerválási tenni
valóit, ó'rzési, tárolási követelményeit, irodalmát 
tárja az olvasó, használó elé. A különböző' típusú in
formációhordozókon megjelent „kötet” részben el
térő tartalommal rendelkezik. A legnagyobb elté
rést a CD-ROM mutatja, a fent említett témákon kí
vül itt foglakozunk a történeti fotótechnikák digita
lizálására vonatkozó adatok bemutatásával. A fel
dolgozott 65 technika digitális mintaképeit, ezek 
különböző „javított”, szerkesztett változatait -  né
hány technikánál makrofelvételeit -  is megjelenítet
tük azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy kiad
ványban együtt, áttekinthető módon álljon rendel
kezésre a kutatók, a fotótárosok, fotómuzeológu
sok munkáját megkönnyítve. Az NKA pályázat ke
retében a szerzők vállalták, hogy az elkészült CD-t 
ingyen a magyarországi -  fotográfiákat gyűjtő, fel
dolgozó -  közgyűjtemények számára eljuttatják.

A fényképek számítógépes feldolgozása tíz éve fo
lyik a Magyar Fotográfiai Múzeumban. Kezdetben 
szövegesen, adatbázisba szervezve tártuk fel, az 
amúgy szekrénykataszter jelleggel őrzött, rendszere
zett fotókat. 1995-ben vált lehetővé számunkra egy 
digitalizáló munkaállomás felállítása, reflektív, 
transzparens és negatív anyagok szkennelésére. Je
lenleg a síkágyas -  diafeltétes -  AGFA ARKUS II 
szkenner mellett rendelkezünk egy NIKON

LS2000-es dia (ül. negatív) Leica-méretet bevívő 
filmszkennerrel, és egy Nikon Coolpix 990-es digi
tális fényképezőgéppel felszerelt digitális fotólabor
ral (négylámpás vaku, motoros gépállvány). A mú
zeum számítógépeinek hálózatba kötése, ületve a 
budapesti Mai Manó Házba telepítendő számító
gép kapcsolatának megteremtése napjainkban zaj
lik.

Hétköznapi képi digitalizáló munkánk során szá
mos -  sokszor nehezen megválaszolható -  kérdés 
vetődött, vetődik fel:

Miről készüljön digitális reprodukció?

Általában arról a fényképről, amit aktuálisan most 
keresnek, használunk, vagy valamilyen oknál fogva 
elővettünk a klimatizált raktár mélyéből. Mielőtt 
visszakerül a helyére, készítsünk róla állományt. 
De ne feledkezzünk meg a szöveges adatbázisban 
történő mezőstruktúrák kitöltéséről sem!

A „bevitt képi tartalom ” kié? Ki a felelős érte? Szaba
don módosítható? Szerkeszthető?

Szükséges kielégítő képadminisztrációt fűznünk a 
fájlhoz, melyben többek között megtalálható a 
szkennelő személyére (felelősség!) vonatkozó, illet
ve a kép bevitele során beállított paraméterek, alap- 
információk.

Milyen célra, célból készül digitális kép? Archiválás? 
WEB? Nyomda? Kiadványszerkesztés? Újságok?

Örök probléma, mindig felmerülő kérdés. Hány 
dpi-s legyen a kép, és mekkora legyen a mérete? 
Nehezen tudunk előre kalkulálni, nem tudjuk min
den esetben a felhasználók körét, kívánságaikat ki
elégíteni. Általánosságban elmondható a méret, a 
felbontás viszonyát mi MB-ban állapítottuk meg. 
Képeink 15-24 MB közöttiek.
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Mi a viszonya a digitális képnek az eredetihez?

Véleményünk szerint a digitális kép (hasonlóan 
egyes emulzió-transzfer eljárásokhoz) a képi tarta
lom letapogatása, ha úgy tetszik „leúsztatása” egy 
rendkívül megfoghatatlan hordozóra, hordozóba!, 
fájlba. Ezt a bináris jeleket tartalmazó 
adategyüttest próbáljuk különféle outputokon, ki
meneteken -  az eredetihez képest leghasonlatosab
ban -  megjeleníteni. Mindezek problémákat vet
nek fel: ami a képernyőn mutatós, az a nyomtatón 
gyenge, vagy fordítva, ami esetleg nyomdai minősé- 
gű, az nagy valószínűséggel nagy tárkapacitást igé
nyel... több helyen érezzük a rendszerben a csap
dát. A legfontosabbak egyike, hogy a feldolgozó 
munkaállomásunk kalibrált legyen: a monitor és a 
beviteli, kimeneti eszközeink egymáshoz, illetve az 
eredeti kép(ek)hez képest összhangban dolgozza
nak. Használjunk denzitométert a reflektív anya
goknál. Mérjünk fehéret, feketét, majd tegyük meg 
ezt a szkennelés után -  már szoftveresen -  ugyan
azokon a fehér és fekete területeken. Hasonlítsuk 
össze a kapott értékeket, eltérés esetén állítsunk a 
rendszeren. A monitor esetében ne feledkezzünk 
meg a helyiség világításának, fényviszonyainak be
folyásoló tényezőjéről.

Hogyan szkenneljük a fekete-fehér típusú képeket?

A fotónyersanyagok típusai között találunk ún. szí
nes és fekete-fehér negatívokat, illetve pozitívokat. 
A történeti technikák között ismeretlen a fekete-fe
hér kifejezés (ez legfeljebb a mai, hagyományos rep
rodukciók, fotók esetében használandó) minden 
„monokróm” felvételnek van valamilyen alapszíne. 
Ezért minden esetben javasolt az RGB szkennelés.

Lássuk-e el a bevitt digitális képet vízjellel?

Ne tegyük ezt addig, míg az alappéldány a mi birto
kunkban van. Mivel előre még nem tudjuk, hogy 
képünket hová adjuk tovább (nyomda, internet

stb), ráérünk „jelzavarni” akkor, ha már ismerjük 
a felhasználás mikéntjét.

Milyen technikára archiváljunk? Példányszám?

A mindenkori adott legújabb technikák közül vá
lasszuk a legbiztonságosabb tárolási módot. A mi 
esetünkben jelenleg CD-re írjuk -  az amúgy igen 
terjedelmes méretű, nagyon gyorsan szaporodó -  
képfájlokat. Alapelvünk: egy példány, nem pél
dány! -  lehetőleg valamilyen más típusú adathor
dozóra (ZIP?, DVD?) is másoljuk át.
A szkennelés során az eredeti felvétel jellegétől füg
gően három digitális eljárást különböztetünk meg:

© Reflective

Minden olyan esetben ezt a módot válasszuk, ami
kor ún. pozitív, illetve direktpozitív eljárásokkal 
van dolgunk. Ekkor a szkennerben található olvasó
mű lineáris pályán mozog az üvegre helyezett fotó 
alatt. A lapszkenner tehát soronként tapogatja le 
fényképünket a visszaverődő fény segítségével.

© Transparent

Ezt az opciót akkor alkalmazzuk, ha a szkennelen- 
dő képünk átnézeti (pl. dia, laterna magica lemez, 
autochrom üveglemez), illetve, ha negatív. Ebben 
az esetben a „film” felett elhaladó fényforrás átha
toló fényét mérve készül el a digitális kép.

© Negatív

Bánjunk csínján ezzel az opcióval! Általában a 
szkennerekhez adott programokban megtalálható
ak azok az értékek, amelyek a manapság forgalma
zott negatívfajták jellegzetességeit, adatait tartal
mazzák. Lehetőségünk van negatív-típusonként el
készíteni a regisztrációs állományt az addig isme
retlen negatív fajtákhoz is. Ebben az esetben még 
nagyobb fenntartással kell fogadnunk az elkészülő 
digitális képet, gondoljunk arra, hogy átvettük a la- 
boráló fényképész szerepét, mi is alkotói lettünk a 
képnek.
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Alapvető (nem csak a szkenneléskor betartandó)
szabályok:
-  Soha ne nyúljunk puszta kézzel eredeti diafilm

hez, negatívhoz, üveglemez-negatívhoz, sőt pozi
tívhoz sem! Ezeket az anyagokat lehetőleg szé
lüknél fogjuk meg (biztonsággal), de minden 
esetben (kutatói cérna-)kesztyűs kézzel!

-  Ne álljunk neki sem mechanikus, sem kémiai 
úton a fotóanyag tisztításához -  bízzuk ezt szak
emberre, fotórestaurátorra! (Ha találunk ilyet!)

-  Maga a szkenner is veszélyforrásokat rejt magá
ban. Az optimális szkenner fényforrása csak 
8W -OS fluoreszcensz, alacsony sugárzású fény
cső, amely egy menetben tapogatja le a képet.

-  Ügyelnünk kell arra, főleg ha üveglemezzel van 
dolgunk, hogy a szkenner lecsukódó teteje ne 
roppantsa meg az üveget. Használjunk valami
lyen támaszt, amely egy kissé eltartja a tetőt!

-  Szabványméretű negatívoknál, diáknál használ
juk a szkennerrel együtt szállított maszkokat, 
tartókat. Ezek használatával elkerülhetjük a film 
kunkorodását, hullámosodását, illetve a fotó
anyagot könnyebben helyezhetjük el derékszög
ben az üveglapon.

-  Minden használat előtt tisztítsuk meg a szken
ner üvegfelületeit. Kapcsoljuk, és húzzuk ki az 
elektromos csatlakozóból a készüléket! Használ
junk nagyon finom anyagot és tiszta alkoholt a 
törlésnél, kerüljük a hagyományos üvegtisztí- 
tó-szereket. Ne használjunk spray-ket, mivel 
azok könnyen bekerülnek a szkenner belső ré
szeibe, ahol tükrök és egyéb optikai elemek is ta
lálhatók! Az eredeti fotóanyag behelyezésével 
minden esetben várjuk meg, amíg az alkohol tel
jesen elpárolog!

A képi tartalom számítógépbe vitele során előfordu
ló hibákat három fő csoportra oszthatjuk:
-  eléletlenedés: a képtartományok határvonalai el

szélesednek, elmosódnak;
-  kontrasztcsökkenés: kicsi a különbség a legvilá

gosabb és a legsötétebb képpont között;

-  zajosodás: olyan hiba, amelynek során egyes 
képpontok színkódjukban megváltoznak, elüt
nek közvetlen környezetüktől.

Akármelyik hiba jelentkezik is, sohasem az ideális 
képet kell keresnünk, illetve nem szabad új képet 
előállítanunk, hanem tüneti kezelést alkalmazzunk. 
Képszerkesztő programunk szűrőivel, szerkesztő-el
járásaival módosítsuk digitális képünket, hogy mi
nél hasonlatosabbá váljék az eredetihez.

Rák József: Merre tartasz 
digitális fényképezés?

Semmi kétség, hogy a jövő -  divatos szóval élve -  
a „digitalizálódás” irányába halad. így van ez a tele
víziózással és a fényképezéssel (fotográfiával) is. 
Egy kicsit előre nézni -  indokolja ezt az időpont: 
ezredforduló -  hasznosnak tűnhet, különösen ha 
ezt egy impozáns kiállítás, az 50 éves kölni 
Photokinán (2000. szeptember 20-25) látottak is
meretében tehetjük meg.

Forradalmian új dolgokról (sajnos?) nincs szó, 
megállapítható viszont, hogy a digitális fényképe
zés szép lassan „bevonul” -  azaz alkalmazhatóvá 
„válik” -  a hagyományos fotográfia speciális/külön- 
leges felhasználási területeire, olyanra pl. mint a pa
noráma fényképezés.
Ha egy eszköz felhasználhatóságát/fejlődését vesz- 
szük szemügyre, akkor annak legfontosabb „szerve
it” kell elsősorban vizsgálnunk. A fényképezésnél a 
legfontosabbak -  a fontosságot nem rangsorolva -  
ez a „képérzékelő” anyag a film/CCD, az objektív 
és a kereső.
Ami a képkivágás (kompozíció) beállítását illeti, az 
történt, hogy a „pontos képet” mutató folyadékkris
tályos (LCD) képkijelzők gyakorlatilag minden ka
merán helyet kaptak és ezzel mintegy feleslegessé 
vált az ún. tükörreflexes kereső-rendszer. Hogy a 
helyzet nem ilyen egyszerű azt az is mutatja, hogy
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soha nem jelent meg egy időben annyi új tükörref
lexes digitális fényképezőgép mint most (Canon, 
Contax, Fuji, Kodak, Minolta, Olympus, Pentax, 
stb.). Ez azt jelzi, hogy vannak „beidegzett” fényké
pész-mozdulatok, amelyekről a potenciális vásárló 
nem szívesen mond le, mint pl. a riporterfotósé, 
aki „szeméhez emelt kamerával nézi a világot”.
A fixen beépített objektívek (amelyek akár vario- 
objektívek is lehetnek) helyett ezek cserélhetősége 
adja a fotós kezébe a legnagyobb kreativitás lehető
ségét. Ez elsősorban a tükörreflexes gépek adottsá
ga, ám ezt -  eddig -  megzavarta, hogy a képérzéke
lő CCD jóval kisebb mint a hagyományos 
leica-méret. Az objektív-arzenált pedig ehhez a mé
rethez tervezték. A mostanában bevezetésre kerülő 
CMOS és SuperCCD-technológiák már olyan (és 
magasfelbontású) CCD-lapkák gyártását teszik lehe
tővé, amelyek mérete megközelíti a hagyományos 
képméretet, utat teremtve ezzel annak, hogy a fo
tós a hagyományos rendszereknél megszokott mó
don (látószög, térábrázolás, stb.) gondolkozhas
son.
A harmadik -  talán legfontosabb -  vizsgálandó do
log a FILM, jelen esetben a képérzékelő CCD fejlő
désének áttekintése. Itt is vannak kulcsszavak, 
mint a felbontás, az érzékenység, az átfogás és a 
színvisszaadás minősége. A színvisszaadás lehetősé
gével már eddig sem volt baj, hiszen a technológia 
többet nyújt, mint amit az emberi látás igényel. A 
fénybeli átfogás a mai CCD-knél gyakorlatilag eléri 
(majdhogynem meghaladja) a legmagasabb fúrni 
átfogás értékét: mintegy 9 (!) fényértéket. A képér
zékelő CCD-k alapérzékenysége ugyan még elma
rad a magasérzékenységű (ISO 400/800) filmeké
től, de a digitális jelfeldolgozás adta lehetőség ezt 
szinte minőségi romlás nélkül pótolni tudja. A fel
bontás tekintetében van a legnagyobb hiányérzet a

fizikai képérzékelőkkel szemben. A leica-méretet 
megközelítő képminőséget kb. 6 milliós pixelű gé
pek tudnák nyújtani, ezek azonban áruk miatt nem 
„populárisak”. Ezzel szemben persze igaz, hogy a 
különböző „szabvány-elvárások” (e-maü, internet, 
tévé stb.) nem is igénylik ezt a műszaki minőséget, 
ítéletet mondani tehát általánosságban nem lehet 
és nem is illik. Mindig egy adott feladat oldaláról 
kell vizsgálni (és döntést hozni), hogy arra melyik 
technológia nyújtja az optimális megoldást.
A Fuji új SuperCCD képérzékelő csípje itt forradal
minak nevezhető eredményt nyújt: az ilyen techno
lógiájú 1,9 mülió pixeles CCD által „megszülető” 
kép vizuális megítélés révén a hagyományos 3 mil
lió pixeles CCD képének felel meg. A tárolandó és 
feldolgozandó adatmennyiség szempontjából óriási 
előnyökkel kecsegtet.
A tárolók terén is történtek változások, megjelen
tek a Multi Média kártyák, a velük azonos méretű 
DS-kártyák és az IBM bemutatta (forgalomba csak 
2001. elején kerülő) a CF-kártya nagyságú 1 GB-os 
micro-meghajtóját. Igazi újdonságnak a 8 cm-es ír
ható CD-vel „dolgozó” fényképezőgépek (Sony, 
Toshiba) számítanak. Itt a felvett fotó örökre felíró
dik a lemezre, olyan mint az előhívott negatív vagy 
diakép. Meglátjuk, megfizethető lesz-e. 
Különlegességként kell beszélni -  mert hát egyedi 
megoldásokról van szó -  az ePAN 40 MB-os pano
ráma képfájljáról és a Spheron PanoCam 
12-75 MB-os, 360 fokban fotografáló kamera adat- 
állományáról.
Ügy tűnik, a digitális képalkotás egyre több helyen 
képes átvenni a hagyományos film szerepét, de ke
zelése, tárolása messze elmarad még a klasszikus 
technológiától.
Az évezredváltás már csak napok kérdése, ez a két 
technológia esetében még sokáig várat magára.
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Társadalmi hátrányban levő 
olvasók könyvtári ellátása*

Kövesháziné Muntyán Alexandra

„A szeretet energiaforrás, amelyből az élet tápláb 
kozik, hogy szebb legyen”

(Thornton Wilder)

Napjainkban a korszerű könyvtár funkciói között 
növekvő' súllyal tartjuk számon a -  társadalmi vál
tozások eredményeként a lakosság egyre nagyobb 
arányaiban megjelenő -  hátrányos helyzetű olva
sók támogatását.

A gyökeresen átalakult társadalmi -  gazdasági -  
szociális helyzet következményeként a társadalmi 
hátrányoknak új formái jelentek meg: munkanélkü
liség, hajléktalanság, szegénység, deviancia. A társa
dalmi hátrányban lévők valamennyi csoportja meg
jelenik a könyvtárakban. Valamennyien a társadal
mi kötelékek fellazulásának vesztesei, akik anyagi 
források hiánya miatt kiszolgáltatott, függő helyzet

be kerültek. Igényeikre nem mindig lehet a hagyo
mányos szolgáltatásokkal válaszolni.

Felmerül a kérdés, időszerű-e a könyvtárak szociá
lis tevékenységének emlegetése, hiszen korunk 
nagy kihívása a könyvtárakkal szemben a gyors, 
korszerű, gépesített információszolgáltatás megva
lósítása. A válasz egyértelműen igen, hiszen a mű
velődéshez való jog alkotmányos jog, könyvtári tör
vény írja elő, hogy megkülönböztetés nélkül min
denki számára biztosítani kell a könyvtárhasznála
tot, az információkhoz való hozzáférést. A szociális 
tevékenység alapvetően olyan támogatás, amely 
esélyegyenlőséget biztosít mindenki számára.

Tudjuk, hogy az információhiány művelődési hát
rányt jelent, ami egyéb hátrányok hosszú sorát von
ja maga után. A könyvtár mint humánorientált kul
túraközvetítő intézmény fontos szerepet tölt be a

A szerző egyetemi szakdolgozatának átdolgozott, rövidített változata. A dolgozat a könyvtártudományi szakkönyvtárban található.
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társadalom különböző rétegeinek információellátá
sában.

A rendszerváltást követően a társadalom perifériá
jára került csoportok speciális könyvtári ellátása, 
igényeinek kielégítése, kezelése elsősorban a köz- 
művelődési könyvtárak számára ad új feladatokat.

A probléma napjainkban egyre fokozottabban je
lentkezik, ez indokolta a helyzetelemzést, a felmé
rést, amit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
(FSZEK) egyes kerületi könyvtáraiban és a Pest Me
gyei Könyvtárban (Szentendre) készítettem. Empi
rikus tapasztalatok, interjúk segítségével kerestem 
a választ arra a kérdésre, miként valósul meg a 
könyvtárak szociális funkciója a gyakorlatban, ho
gyan vélekedik a szakma a problémáról, az infor
mációs hátrányok leküzdéséről, a hátrányos hely
zetben lévő olvasók ellátásáról.

Az általános könyvtári gyakorlatot vizsgálva tanul
mányoztam még a témával kapcsolatban megjelent 
szociológiai és könyvtári szakirodalmat.

Társadalmi hátrányban lévő 
olvasók speciális igényei és azok 
könyvtári ellátása a rendszer- 
váltás után

A könyvtárosi közgondolkodásban a hátrányos 
helyzet fogalma, a könyvtár szociális feladatainak 
számbavétele a 60-as évek végén, a 70-es évek ele
jén jelent meg. Korán felismerték, hogy az iskolá
zottság alacsony foka és a hátrányos helyzet között 
összefüggés van. A családi környezet okozta indulá
si egyenlőtlenségeket az általános iskola nem képes 
csökkenteni. A fiatalok művelődési hátrányának 
mérséklésére a könyvtáraknak van lehetősége.

A rendszerváltást követően számos új probléma je
lentkezett. A gyökeresen átalakult gazdasági-szociá
lis helyzet következményeként a könyvtáraknak is

eddig ismeretlen problémák megoldásában kell se
gítséget nyújtaniuk.
Napjainkban a gyűjteményközpontú könyvtár he
lyébe a használó-központú könyvtár lép, amely a 
használói igényekhez igazodó könyvtári szolgáltatá
sok kialakítását tartja fontosnak. Előtérbe került az 
információközvetítés. A számítógépes kommuniká
ciós technikák nagytömegű információk előállítá
sát, tárolását és közvetítését biztosítják.

Munkanélküliek könyvtári ellátása

A munkanélküliség az egyik legnagyobb társadal
mi, gazdasági és szociális probléma.
„Az anyagi források hiánya kiszolgáltatott, függő 
helyzetbe taszítja az embereket, nemcsak elszegénye
dőfélben vannak, hanem kirekesztő félben is, embe
ri és családi kapcsolatrendszerük gyengül. Az elma
gányosodás bármely életkorban következzék is be, 
mindig a kapcsolati háló jelentette támaszok szegé
nyedését jelenti”1
Veszélybe kerül a személyiség identitása, az identi
tásvesztés a munkanélküliek körében a rezignáció- 
tól az apátián keresztül az öngyilkosságig vezethet, 
vagy a deviancia más formáinak kialakulásához. A 
tétlenség, a semmittevés, a hasznosság érzésének 
hiánya, az elszigeteltség konfliktusok sorozatát in
dítja el.
A KSH nyilvántartása szerint a munkanélkülieken 
belül 1992 és 1997 között a férfiak aránya 61% 
volt.2 A magyarországi munkanélküliség egyik jel
lemzője, hogy magas a fiatal és a tartósan munka- 
nélküliek aránya. A KSH lakossági munkaerő-fel
mérése szerint a munkanélküliek kétötöde 30 év
nél fiatalabb.3
A könyvtárak problémaérzékenysége, befogadó, se
gítő, tájékoztató, információközvetítő tevékenysége 
eszköz a munkanélküliség elleni küzdelemben. A 
könyvtár segíti a személyes kapcsolatok kialakítá
sát, növeli az elhelyezkedési esélyeket, enyhíti a ki
rekesztettség érzését. A munkanélküliek informáci
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ós igényei általában a gyakorlati élettel kapcsolato
sak. A könyvtárak közhasznú információs szolgálta
tásaik részeként foglalkoznak a munkanélküliek 
speciális igényeivel.
Külföldön, elsősorban Nagy-Britanniában a városi 
könyvtárak közhasznú információs szolgáltatásai
nak nagy hagyománya van. A könyvtárak sokat 
tesznek annak érdekében, hogy a munkanélküli 
embereket elhelyezzék a munkaerőpiacon. A kor
mány támogatja a könyvtárak programját, elsődle
ges céljuk elősegíteni mind az egyén, mind a közös
ségek kirekesztésének csökkentését a kulturális ter
mékek, a naprakész információk és a tanulási lehe
tőségek biztosításával. A megüresedett állásokról 
adatokat gyűjtenek, felajánlják segítségüket önélet
rajzok elkészítéséhez, formanyomtatványok kitölté
séhez, az olvasási és írási nehézségekkel küszködő 
fiatalok és felnőttek részére ún. nyitott oktatást ve
zetnek be. Ennek eredményeként 26 hónap alatt 
147 munkanélküli számára tudtak munkalehetősé
get biztosítani.4
A hazai könyvtárügyben a 80-as évek közepén kez
dődött el a közérdekű tájékoztató szolgálat kiépíté
se. A dinamikusan fejlődő szolgáltatás 1987-ben 
Közhasznú Információs Szolgálat néven indult a 
FSZEK Központi Könyvtárban, amely a hálózat 
könyvtáraiból befutó közérdekű kérdéseket dolgoz
ta fel. Később már a kérdések nagy része a hagyo
mányos tájékoztatás keretébe nem fért bele, ezért 
1990-ben a Budapesti Távbeszélő Igazgatósággal 
megállapodást kötöttek, hogy a továbbiakban a 
FSZEK látja el a Különleges Tudakozó feladatait is.
A többször korszerűsített technikai felszerelés biz
tosítja a szolgálat „üzemszerű” működését és mind 
a mai napig kiemelkedő helyét a közhasznú infor
mációt nyújtó magyar könyvtárak sorában.5 
A Pest Megyei Könyvtárban 1996-ban vezették be a 
Lakossági Információs Szolgáltatást, melynek célja 
a civil társadalom széles körű tájékoztatását és tájé
kozódását segítő adatbázis létrehozása. A szolgálta
tás bevezetését megelőzően igényfelmérést végez

tek a lakosság és a könyvtárhasználók körében, 
amiből egyértelműen kiderült, hogy a legtöbb infor
mációs igény az oktatás, továbbképzés, a jog és az 
egészségügy területére irányul. Szükségessé vált 
egy olyan adatbázis létrehozása, amely lehetővé te
szi a lakosság számára a mindennapi életet segítő 
alapvető információk gyors elérését. Szeretnék az 
adatbankot úgy továbbfejleszteni, hogy elmondha
tó legyen a szolgáltatásról, hogy minden, amit 
Szentendréről tudni érdemes, az a könyvtárban 
megtalálható.6
Említésre méltó a hatvani Ady Endre Városi Könyv
tár kezdeményezése. 1992-ben létrehoztak egy spe
ciális szakiskolát a munkanélküliek számára. Az el
méleti képzésnek a könyvtár adott helyet, a gyakor
lati oktatásra a könyvtárhoz rendelt fiókintézmény
ben került sor. A résztvevők szövést, kosárfonást, 
hímzést tanultak. A csoport két év múlva szakmun
kás-bizonyítványt szerzett, egyesek már gyakorlati 
foglalkozást is vezetnek.
A könyvtár olyan feladatot vállalt magára, ami 
nem lett volna kötelessége. A képzés jó volt, érde
mes volt elindítani, ugyanakkor az is egyértelművé 
vált, hogy a könyvtár hosszú távon nem alkalmas 
az iskola szerepének betöltésére, hiányzott az isko
lai háttér. Az érdeklődésre való tekintettel a kép
zést nem szüntették meg, áthelyezték az általános 
iskolába, ahol a pedagógusok már felkészültek a 
nem hagyományos pedagógiai munkára.7

Hajléktalanok a könyvtárban

A szegénység legelesettebb és kiszolgáltatottabb ré
tegét a hajléktalanok alkotják. A hajléktalanlét egy
szerre jelenti a kapcsolatok elvesztését és az alapve
tő szükségletek egyre gyakoribb kielégítetlenségét. 
Jelenleg erősödőben vannak azok a társadalmi je
lenségek, amelyek a hajléktalanság újratermelését 
biztosítják (alkoholizmus, drogfüggőség, munkanél
küliség). A hajléktalanok ellátásában, az életben 
maradásért folytatott küzdelmükben társadalmi és
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civil szervezetek próbálnak segíteni. Az első hajlék
talanokat befogadó intézmények 1989-ben jöttek 
létre. 1995-ben Budapesten kívül 77 településen 
volt számukra szállás. Hat év alatt 5700-nál több 
menhelyi ágy létesült.

A Léthatáron Alapítvány 1995-ben az elesettek kö
rében felmérést végzett, a vizsgálat eredményét a 
„Nyomorskála» című kiadványukban tették közzé. 
1995-ben Magyarországon a lakosság fél százaléka, 
mintegy 50 ezer ember volt hajléktalan.8 Kérdés, va
jon elviselhetőbbé válik-e a megalázottság, jobban 
ragaszkodik-e az élethez a nincstelen, otthontalan, 
ha segítő, figyelő tekintet bátorítja.

A hajléktalanok 1990-től megjelennek a könyvtá
rakban is. Ők azok a látogatók, akiknek a könyvtári 
szolgáltatásokra igazán nincs szükségük. Nem ak
tív könyvtárhasználók, nem potenciális olvasók, 
amire szükségük van az a meleg és a viszonylagos 
kényelem. A kérdés csak az, hogy valóban a könyv
táraknak kell-e ezt számukra biztosítani. A könyv
táros szakemberek körében eltérő vélemények ala
kultak ki, hiszen ezek az emberek ápolatlanok, itta
sak, hangoskodnak, néha elalszanak.

Nagy Éva, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár főigazgató-helyettese tanulmányt írt a 
hajléktalanok könyvtári ellátásáról. Véleménye sze
rint a könyvtáraknak szociálpolitikai feladatok 
megoldásában is részt kell vállalniuk. Ugyanúgy ki 
kell szolgálni a hajléktalanokat is, e speciális könyv
tárlátogató réteget, mint bárki mást. A könyvtár de
mokratikus kulturális intézmény, melynek haszná
lata állampolgári jogon mindenkit megillet. Azon
ban nem lenne célszerű, ha a könyvtárakra hárulná
nak alapvető szociálpolitikai feladatok. A könyvtá
rak szerepe legfeljebb az együttműködés lehet a 
szociális gondoskodást főállásban végzőkkel.9

Kapuvári Zsuzsa, a FSZEK VII/2. sz. Fiókkönyvtár 
könyvtárvezetője a hajléktalanokról és könyvtári el
látásukról így nyilatkozik: „A hajléktalanok könyv
tári ellátásáért minimális tennivalónk, hogy ne za

varjuk ki őket, ne kényszerítsük vissza ezeket az em
bereket az utcára.
A könyvtár egyfajta kapaszkodó, olyan csoport tag
jainak tarthatják magukat, melynek helye van a tár
sadalomban. Ebben az esetben a valahová-tartozás 
élményét vagyunk képesek nyújtani. Beiratkozás nél
kül a könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, 
a helybenhasználat ingyenes. Minden beiratkozott 
olvasó kölcsönözhet, a hajléktalan is, ha jótállója 
van. A hátrányos helyzet nem kizáró ok.”1A 
Tudomásul kell venni, hogy a hajléktalanná válás 
folyamata feltételez néhány alaptulajdonságot, ami 
megnehezíti a segítők szándékát. A hajléktalanság 
csökkentése, káros következményeinek mérséklése 
a társadalom feladata. A könyvtár kötelesség csu
pán annyi, hogy a könyvtári törvényben meghatá
rozott jogokat érvényesítse, biztosítsa mindenki 
számára a könyvtárhasználat jogát, függetlenül a 
társadalmi helyzetétől.

Időskorúak -  nyugdíjasok könyvtári 
ellátása

Az életkor fokozatos kitolódása következtében a la
kosság jelentős hányadát alkotják az idős emberek, 
életszínvonaluk a lakosság egészéhez hasonlóan né
hány éve csökken. Jelentős részük megélhetési gon
dokkal küzd, az idős kor terhe mellett rájuk neheze
dik a magukra maradottság, az egyedüllét, a küátás- 
talanság tudata.
Az idősek esetében a nyugdíjba vonulás után a sike
res öregedésben jelentős szerepe van a szabadidős 
tevékenységnek. Az emberibb időskor megteremté
sének feltételei közé tartozik az aktív tevékenység 
(fizikai, szellemi foglalkozás, művelődés), az öröm
képesség, a kiegyensúlyozottság (kapcsolat a világ
gal, az emberekkel).10
Ezek azok az idősebb emberek, akik fizikai és szel
lemi adottságaiknál fogva a közművelődési könyv
tárak rendszeres látogatói. Az idős, sok esetben ma
gányos embereknek a könyvön kívül emberi kap
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csolatra is szükségük van. A könyv nem egyszerű
en olvasmány, művelődési eszköz, hanem kapocs a 
világhoz. A meleg, a családias légkör, az emberi 
kapcsolat adja az ösztönzést, hogy az idős ember 
rendszeres olvasóvá váljék. A szellemi kondíció 
megőrzése közismerten fontos az idős korú embe
reknél.
A FSZEK Budai Régióba 6 kerület és 23 könyvtár 
tartozik. A főkönyvtári funkciót a Krisztinavárosi 
Könyvtár tölti be, mely 1927 óta áll az érdeklődő ol
vasóközönség rendelkezésére. A könyvtár különös 
gondot fordít az idősek speciális problémáinak ke
zelésére, sajátos eszközökkel segítik őket. Igény ese
tén a mozgásukban átmenetileg vagy tartósan kor
látozott embereknek házhoz szállítják a könyveket. 
Az olvasás, amit a könyvtár kínál egy sajátos terá
pia, havonta 10-15 olvasót látogatnak meg. Enyhíte
ni tudják egy-egy ember magányát azzal, hogy meg
hallgatják gondjaikat, beszélgetnek velük, még ha 
rövid ideig is. Szükség lenne a szolgáltatást bővíte
ni, mert az I. kerület településszerkezete, közlekedé
si rendszere és a lakosság életkori megoszlása indo
kolná.11
Az I. kerület „zárt” városrészében élő idősek számá
ra problémát okozott a kulturális lehetőségek igény
be vétele. Az olvasók határozott kérésére a Budavá
ri Önkormányzat támogatásával jött létre 1996-ban 
a könyvtár környezetében élő idősek ellátására köl
csönzőhelyként a Vári Könyvtár. Mindössze 3-4 
ezer könyvvel áll az olvasók rendelkezésére. A klub
könyvtárként működő szolgáltatóhely az odalátoga
tó idősek számára kulturális találkozópont, ahol 
családias légkörben válogathatnak a könyvek kö
zött, beszélgethetnek, ismerkedhetnek.23 
A Dél-Pesti Régió valamennyi könyvtára az idős ol
vasók számára „Nyugdíjas klub”-ot működtet. Ko
vács Éva, e terület igazgatója beszélt arról, hogy a 
havonta szervezett klubnapon tartalmas progra
mokkal várják az időskorú olvasókat. A két évvel 
ezelőtt indított „Dél-Pesti Könyvtári Napok„ rendez
vénysorozat keretén belül külön programot szervez

nek a nyugdíjas olvasók számára „ Tisztelet az Olva
sónak!” címmel. A beiratkozott és folyamatosan 
könyvtárba járó leghűségesebb olvasóknak műsor
ral, emléklappal, ajándékkönyvekkel kedvesked
nek.25

Hátrányos helyzetű gyerekek könyvtári 
ellátása

A gyermekek könyvtári ellátását, az életre felkészü
lő korosztályok szolgálatát a könyvtárak mindig ki
emelt feladatuknak tekintették.
A rendszerváltozás igazi vesztesei a gyerekek, hi
szen a társadalmi átrendeződés érintette a gyerme
kek személyiségfejlődését meghatározó családokat. 
A biztonságot jelentő családok felbomlása erőteljes 
kockázati tényező a veszélyeztetettséget illetően. 
Egyre több az értékvesztett, beilleszkedési zavarok
kal küzdő, problémáival egyedül maradt gyermek.
A könyvtár igyekszik pótolni az ösztönző kulturális 
környezet hiányát a társadalmi hátrányban lévő 
gyermekek és fiatalok számára. A hátrányos helyze
tű gyermekek életminőségének javításában fontos 
szerepe van még az iskolának és egyéb kisközössé
geknek, hiszen a tanulás, nevelés révén jön létre a 
szocializáció. Az oktatás és nevelés során kell kiala
kítani azokat az egyéni viselkedési mechanizmuso
kat, amelyek segítségével az ember képes megküz
deni a különböző nehézségekkel, társadalmi konf
liktusokkal anélkül, hogy olyan másodlagos megol
dási módokat vegyen igénybe, mint a dohányzás, a 
drogfogyasztás, alkoholizálás, öngyilkosság.
Míg 1989-ben a veszélyeztetett fiatalok száma 137 
ezer volt, 1991-ben már 243 ezer, 1992-ben pedig 
308 ezer.12
A tatabányai Városi Könyvtár Felsőgallai Fiók- 
könyvtára és a Családsegítő Szolgálat szakemberei 
között sikeresnek mondható együttműködés ala
kult ki. 1999-ben az Utcai Szociális Segítők Egyesü
lete -  a Soros Alapítvány támogatásával -  egy utca- 
gyerek-programot indított el. Az utcagyerek kifeje-
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zésből UGYE névre keresztelt program célja, hogy 
lehetőséget nyújtson a könyvtárba beszabadult, el
vadult gyerekek megfékezésére, kulturális hátrá
nyuk csökkentésére, a szabadidejük hasznos eltölté
sére. Az UGYE-klub még gyerekcipőben jár. A 
könyvtárosok azt remélik, hogy olvasmányélmé
nyekkel fejleszteni tudják a gyerekek szókincsét, ki
fejezőkészségét, kulturális igényét, hogy képesek le
gyenek élményeik feldolgozására, értékeik megis
merésére.13
Az információs intézmények, különösen pedig a 
könyvtárak szociális szerepe abban nyilvánul meg, 
hogy speciális szolgáltatásaikkal, bizalomteljes lég
kör kialakításával (figyelem, megértés, együttérzés, 
problémakezelés, érdeklődés felkeltése) segíteni tud
ják a gyermekolvasókat a hátrányok leküzdésében.
A kulturális tekintetben hátrányosan indult gyer
mekek és fiatalok művelődési hátrányának csök
kentésére alkalmasnak látszik olyan módszerek be
vezetése, amelyek kedvezően hatnak a gyermekek 
alapvető képességeinek kialakítására és fejlődésére. 
Megoldást az iskola és a könyvtár együttes munká
ja jelentheti. Elsődleges cél, hogy az iskola a tanu
lókkal szemben támasszon olvasási és könyvtár- 
használati igényeket. Ugyanis hiába felkészült a 
könyvtár a segítségnyújtáshoz, ha a tanuló nem 
lépi át a könyvtár küszöbét.
A debreceni Tócoskerti Iskolai és Gyermekkönyv
tár 1982 óta működik egy olyan lakótelepen, ahol a 
10 évvel ezelőtti állapothoz képest 4000-rel nőtt az 
általános iskolába járók száma. Sokan közülük hal
mozottan hátrányos helyzetűek (csonka család, al
koholista szülők). Romlott a szociális helyzet, sok a 
munkanélküli, nőtt a szülők elhalálozási statisztiká
ja, és a bűnözés tekintetében az egyik legfertőzöt
tebb része a városnak.
A 90-es évek óta a családok egyre súlyosabb gon
dokkal küzdenek. Növekedett az anyagi és az érzel
mi bizonytalanság, a szülők iskolázatlansága, tájé
kozatlansága miatt a gyerekek gondjaikkal, problé
máikkal magukra maradtak.

Tömegével jelennek meg a könyvtárban magatar
tászavarokkal, idegrendszeri problémákkal küzdő 
gyerekek. Érdeklődési körük nincs, zajosak, mozgé
konyabbak a normálisnál, brutálisak, nehezen fe- 
gyelmezhetők. A gyerekek zöme magányos, nincs 
kivel megbeszélnie élményeit, problémáit.
Mit tud tenni a könyvtár ebben az esetben? Elsősor
ban beszélgetni kell velük, vegyék észre, hogy a 
könyvtárban ők a fontosak, ahol meghallgatják 
őket, ahol kérdéseket tehetnek fel. Fontos a kapcso
latteremtés, a bizalom légkörének megteremtése. 
Az esztétikus, barátságos környezetben jól érzik 
magukat, szinte a könyvtárban laknak. Szeretnek 
beszélgetni a könyvtárossal, a könyvtár a csendet, 
a nyugalmat, a biztonságot jelenti számukra.
A személyes kontaktus felnőtt és gyermek között 

elengedhetetlen. Jelentősége nagy a magatartásza
varok megelőzésében, csökkentésében. Másrészt a 
könyvtár, a könyvtáros nélkülözhetetlen a súlyosbo
dó társadalmi gondok megoldásában.14 
A FSZEK Észak-Pesti Régió VI./2. sz. Terézvárosi 
Gyermekkönyvtára évek óta arra törekszik, hogy a 
legfontosabb társadalmi problémák megoldásához 
hozzájáruljon. Bencsikné Kucska Zsuzsa könyvtárve
zető munkássága, tevékenysége eredményeként ez 
a könyvtár ma nemcsak a főváros, hanem az egész 
gyermekkönyvtáros-társadalom egyik jelentős szak
mai-módszertani központja lett.
A hagyományos gyermekkönyvtári munkálatok 
mellett bővítette könyvtára szolgáltatásait. A hasz
nálók körébe vonta a hat éven aluli, óvodáskorú, 
valamint a különböző fogyatékosságuk miatt hátrá
nyos helyzetű gyermekeket. A gyermekeken keresz
tül bevonta a szülőket, nagyszülőket, pedagóguso
kat is a könyvtár életébe, ezzel lehetőséget teremt
ve a családok közös szabadidős programjainak.
A könyvtár számtalan rendezvénynek ad otthont, 
társintézményekkel együttműködik. Nyitott min
den olyan kezdeményezésre, amellyel képviselni 
tudja a gyerekek kulturális-művelődési érdekeit 
(Kazinczy Verseny, Verseghy Ferenc Nyelvművelő
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Verseny, „Az év gyermekkönyve” könyvkiállítás- 
díjkiosztó ünnepély stb.).
A könyvtár jól kialakított különgyűjteményeivel is 
támogatni kívánja olvasóit:

© „Szülők polcán” összegyűjtve megtalálhatók a 
gyermekek és nevelésük problémáiról, betegsé
gekről, fogyatékosságokról szóló kiadványok, 
amelyek szülők, nevelők, segítők és szakembe
rek számára egyaránt hasznos olvasmányok.

© A „Pedagógiai gyűjtemény” a VI. kerületi önkor
mányzat mellett működő pedagógiai szolgáltató 
központ elvárásainak megfelelően gyarapodik 
és működik, a kapcsolódó „Tanári Klub” prog
ramjait is kiszolgálva.

Az elmúlt évek során szerveztek már pályaválasztá
si tanácsadást, szexuális felvilágosítást „Amit tudni 
akarsz a szexről, de nem mered megkérdezni” cím
mel, drogelőadást „Mámor és kábulat -  drogfüggő
ség” címmel a felső tagozatos tanulóknak. A „lelki 
mentálhigiénia” témakörben szervezett előadásso
rozat a gyermekeknek és családjuknak olyan prog
ramot kínált, amely elméleti és gyakorlati segítsé
get nyújthat a rendezett életmód kialakításában, a 
harmonikus, tevékeny lelkiállapot elérésében.
A könyvtárvezető tapasztalataival, szakmai hozzáér
tésével, fáradhatatlan szervező munkájával tekin
télyt, elismerést szerzett. Fáradhatatlan lendülettel 
képes mások érdekeit képviselni, segítőkészsége, a 
társadalmi problémák iránti fogékonysága példa
mutató a könyvtárosok körében.
Említésre méltó a FSZEK XVIIL/l.sz. Pestszentim- 
rei Könyvtárában évek óta működő „Kismama 
klub”, melyet Börzsönyi Erika könyvtárvezető szer
vez. Védőnők irányításával a kismamák olyan rela
xációs módszert tanulnak meg, amely technika al
kalmazható a terhesség alatt és a szülés során is. 
Szakemberek (gyermekpszichológus, dietetikus, 
természetgyógyász) előadásokat tartanak a terhes
ség alatti és utáni táplálkozásról, a csecsemőgondo

zásról, az egészséges életmódról. Az előadások 
anyagát kiegészítik a könyvtárban található terhes
séggel, a csecsemő- és gyermekgondozással kapcso
latos kiadványok, videó kazetták.
A rendszeres találkozások csökkentik a kismamák 
„bezártság érzését”, pótolják az emberi kapcsola
tok hiányát, miközben tapasztalatok cserélődnek, 
barátságok szövődnek.
Elmondható, hogy az olvasóvá nevelés már az anya
méhben elkezdődik, az „apróságok” szüleikkel 
visszajárnak a könyvtárba, fokozatosan hozzászok
nak a könyvtárhoz, ismerkednek a szép, színes me
sekönyvekkel és lassan, szinte még iskoláskor előtt 
rendszeres könyvtárhasználókká válnak.25

Devíánsok a könyvtárban

Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket ne
vezzük, amelyek eltérnek az adott társadalomban 
elfogadott normáktól, és az egyén valamint a társa
dalom számára károsak.
A deviáns magatartás, vagy ahogy gyakran beszé
lünk róla, a társadalmi beilleszkedési zavarok kiala
kulásában számtalan tényező játszhat szerepet: a 
társadalmi normák gyengülése, az érték- és norma- 
rendszer átalakulása, gyors társadalmi változások, 
az életkörülmények fokozatos rosszabbodása, a szo
cializáció hiánya (a család megszűnik a nevelés el
sődleges színtereként működni), a rossz fizikai, 
egészségi állapot.
A devianciát anyagi, környezeti, magatartási és 
egészségügyi zavarok okozhatják. Döntően az anya
gi veszélyeztetettség a meghatározó, de egyéb szem
pontok is súlyosbítják a helyzetet.

©  Az alkoholisták becsült száma 1990-1995 között 
közel kétszeresére nőtt, 1995-ben meghaladta 
az 1 milliót. Az ezt követő csökkenés 1997-ben 
megtorpant. Számuk ekkor 808 ezer volt, 
75%-uk férfi. A legtöbb alkoholista a 35-54 éves 
korosztályból kerül ki [2. 75 p.].
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© Magyarországon növekszik a drogfogyasztás. A 
hivatalos adatgyűjtés szerint 1997-ben regiszt
rált kábítószer-fogyasztók száma 8494 fő volt. A 
naponta fogyasztó betegek száma 4509, az alka
lomszerűen fogyasztóké pedig 3309. A kiskorú
ak, illetve a fiatalkorúak veszélyeztetettségét jel
zi, hogy a 13 éves kor alatti nyilvántartottak szá
ma 6 fő, a 13-14 éveseké 38, a 15-19 éveseké 
1381 volt [2. 75. p.].

© A magyar társadalomban a '90-es években a 
bűncselekmények száma is erősen megnőtt: 
1989-ről 1990-re 51%-al, majd 1990 és 1997 kö
zött ismét 51%-al nőtt.2 A deviáns viselkedés 
gyakoriságának növekedése egyértelmű jele an
nak, hogy a társadalomban súlyos negatív ten
denciák érvényesülnek. Emile Dürkheim szocio
lógus szerint a deviancia oka a társadalmi nor
mák meggyengülése, az elidegenedés (anómia el
mélet).

Az elidegenedést úgy értelmezhetjük, mint hata
lomnélküliséget (nem érdemes célokat kitűzni), ér
telmetlenséget (az életnek nincs értelme), normahi
ányt (az ember nem tudja, mi szerint éljen), elma
gányosodást, önbecsülés elvesztését (semmire sem 
vagyok jó).
A Durkheim-féle anómia fogalmat kiterjesztve azt 
mondhatjuk, hogy a gyors társadalmi változások fe
szültséghelyzeteket teremtenek, növelik a szociali
zációs zavarok gyakoriságát, norma- és értékzavart 
okoznak. Azok az emberek, akik szembekerülnek 
az alapvető társadalmi magatartásnormákkal, anti
szociális, önpusztító magatartásmódot alakítanak 
ki. A bűnözés, az alkoholizmus, a kábítószerfüggő
ség, az öngyilkosság, a mentális eredetű zavarok 
alapja sok esetben az elmagányosodás, a családi vi
szály, az iskolai kudarcok, konfliktusok, melyek 
szorításában a társadalmi beilleszkedési zavarokkal 
küszködő fiatal „belemenekül” a devianciába.
Az emberi társadalom természetéhez tartozik, hogy 
a konform viselkedés mellett normaszegő, deviáns

viselkedés is előfordul. Elmondható, hogy nincs tár
sadalom deviancia nélkül. Azonban a devianciának 
egy bizonyos szintnél nagyobb gyakorisága a társa
dalom egészének működését súlyosan veszélyezte
ti. 15

Mit tehet a könyvtár a veszélyeztetett 
fiatalokért?

Több könyvtár kezdeményezte a deviáns csoportok 
befogadását, a rendszeres foglalkozások szervezése 
azonban nem gyakori, de általános követelmény
ként állítható viszont a könyvtárak elé a beülesz- 
kedni nem tudó csoportokkal szembeni megértő és 
toleráns magatartás.
A társadalmi beilleszkedési zavarokkal küszködő, 
deviáns magatartást tanúsító fiatalok legtöbb eset
ben nem ismerhetők fel külső jegyekből, ránézésre. 
Viselkedésük alapvető sajátossága az alkalmazkodá
si készség hiánya, az önértékelés zavara, kapcsolat
teremtő képességük visszafogottsága, alacsony ku
darctűrő-képesség, indulatos, agresszív magatar
tás.
A könyvtár csak azoknak a fiataloknak tud segítsé
get nyújtani, akikben még van hajlandóság az ön- 
megismerés iránt, képesek formális szervezetekhez 
való kapcsolattartásra. Erős bennük a kalandéhség 
az élmények meg- és átélése iránt.
A könyvtár célja, hogy ajánlott irodalommal segít
se szocializálódásukat és társadalmi integrálásukat. 
Fontos irodalmi műfaj a veszélyeztetett, deviáns fia
talokkal foglalkozó szociográfiai irodalom. Lehető
séget ad arra, hogy szembesüljenek önmagukkal, 
helyzetükkel, gondjaikkal, személyiségükkel. Ezek 
a könyvek oldják a kirekesztettség, a magány érzé
sét. Ha észreveszik, tudomást szereznek arról, 
hogy a társadalom törődik velük, akkor gátlásaik 
oldódnak, hajlamosabbak az együttműködésre, a 
segítség elfogadására.16
A könyvtár fontos feladata, hogy elébe menjen az 
igényeknek.
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Bartos Éva a Könyvtáros 1987. évi 8. számában 
megjelent cikkében összefoglalja, hogy a könyvtá
rak e súlyos társadalmi probléma kialakulásának 
megelőzésében, terjedésének megakadályozásában 
mit tudnak nyújtani.
Először, bőséges információkat. Tudjuk, hogy a hát
rányos helyzetű rétegek számára legnagyobb gon
dot az információk hiánya okozza. A közéleti és ma
gánéleti teendők végzéséhez sok információra, tu
dásra van szükség.
Másodszor: a szépirodalom révén esztétikai élmény
hez jut a használó. Az olvasás mentálhigiénés szere
pe közismert, hozzásegít az értelmi és érzelmi 
egyensúly megőrzéséhez. A művészi élmény a sze
mélyiség minden területét mozgósítja, az élmény
szerű hatás hitelessé teszi az erkölcsi-emberi mon
danivalót.
Harmadszor, a könyvtáros segítő-tanácsadó szere
pe. A könyvek, a könyvtár és a könyvtáros jelenlété
nek létjogosultsága, szerepe nem vitatott a problé
ma megelőzésében. Cél, hogy a személyiség minél 
teljesebben, minél nagyobb teherbíró képességgel 
fejlődjön. Ezáltal megnő az emberi kapcsolatok je
lentősége. Az elsődleges megelőzés szempontjából 
azonban az iskolai könyvtárak prioritását hangsú
lyozza. Itt a könyvtáros a diákokkal naponta kap
csolatba kerül, a diákról háttérinformáció is a ren
delkezésére áll.17

Vörösné Jánosi Katalin könyvtárvezető (FSZEK 
XIII/8. Dagály u. 9.) említésre méltó története a kö
vetkező:
„A csellengő gyerekeket éppúgy könyvtárhasználók
nak tekintjük, mint a beiratkozott kölcsönző olvasó
kat. Napjainkban sok a magatartási rendellenesség
gel, beilleszkedési zavarokkal küszködő gyerek. Kere
sik helyüket a világban, céltalanul csellengenek. Ők 
azok, akikhez végtelen türelemre, energiára van 
szükség. Előfordul több esetben, hogy kis csoportok
ba verődve jönnek a könyvtárba, hangoskodnak, 
rendetlenkednek, szemtelenkednek. Zabolátlansá-

guk megfékezésére csoportfoglalkozásokat szervez
tünk heti 2 órában 3 hónapon keresztül. Minden fog
lalkozás előre megtervezett koreográfia szerint tör
tént. Úgy gondoltuk, hogy az együtt eltöltött barátsá
gos, kellemes hangulatú „személyiségfejlesztő”foglal
kozások emocionálisan hatnak a gyerekekre. A siker 
azonban elmaradt. Amint a foglalkozásoknak vége 
lett a gyerekek ismét csoportosan jöttek, rövid ideig 
ugyan elfoglalták magukat, aztán ismét rendetlen
kedni kezdtek. Többszöri eredménytelen próbálko
zás után, úgy gondoltuk intelmekkel nem megoldha
tó a probléma, határozott intézkedésre van szükség. 
Nevezetesen az a gyerek, aki agresszív, trágár, han
goskodó viselkedéssel zavarja a könyvtárban tartóz
kodókat átmenetileg (egy-két hét) nem veheti igény
be a könyvtár szolgáltatásait. A számítógépek „cso
davilága” ugyanakkor erősen motiválja őket a nor
matívák elfogadására. Könyvtárosaink csak abban 
bíznak, hogy a kíváncsiság, a szórakozás igénye, a 
technikai újdonságok iránti tudásszomj legyőzi és 
megszelídíti őket. A sikertelen próbálkozásokból is 
tanulságok vonhatók le. Ha úgy döntünk, hogy a 
könyvtári tevékenységnek szerves része a szociális 
munka akkor ennek határait, feltételeit pontosan 
megkell határozni. Mik a lehetőségeink, milyen reá
lis alapja van az elképzelt stratégiánknak, mi az, 
amit vállalni tudunk és mi az amiben segítséget vá
runk”.26

A devianciával összefüggő fogalmak a kábítószerfo
gyasztás, a bűnözés, az alkoholizmus. Az önpusztí
tó, mértéktelen drogfogyasztás és alkoholizálás kü
lönböző betegségekre, személyiségkárosodásra ve
zet. A veszélyhelyzetek kialakulása vagy a már ki
alakult probléma továbbfejlődése, súlyosbodása el
len tenni kell. A megelőzésben jelentős szerepe van 
a családnak, az iskolának, a könyvtárnak.
Szverdlov megye székhelyén, a Jekatyerinburgban 
működő Megyei Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár 
már 1997-ben kénytelen volt tudomásul venni, 
hogy a megye és a város a narkománia és a HÍV fer
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tőzés szempontjából veszélyeztetett területté vált. 
Felmérések bizonyították, hogy a fiatalok mind
össze 10%-a volt tisztában a fenyegetettség súlyos
ságával és elkerülésük módjaival. Ebben a helyzet
ben a könyvtár úgy döntött, hogy mivel társadalmi 
jelenségről van szó kötelessége síkra szállnia a meg
előzés érdekében. Szakértőkkel, szervezetekkel, in
tézményekkel közösen népszerű programokat szer
veztek ún. „talk-show”-kat. A helyi magazin szer
kesztőségével különböző pályázatokat hirdettek 
meg: „Az AIDS ellen vagyunk” -  „Narkotikumok nél
küli világ -  „Élet és halál a tű hegyén”. A megyében 
időközben megalakult Védelmi Tanácsadó Testület
nek a könyvtár lett a dokumentációs és információs 
központja. Felvilágosító kiadványokról, módszertani 
segédletekről is a könyvtár gondoskodott.18

Magyarországon már az 1980-as évek közepén tör
tént kezdeményezés a személyiségzavarokkal küz
dő fiatalok megsegítésére. A Rottenbiller utcai 
FSZEK VII./2. sz. könyvtár elsőként vállalta a devi
áns fiatalokkal való egyéni foglalkozást Kály-Kullay 
Károly irányításával. A Sziget klub néven ismertté 
vált szolgáltatás 1992-ben szervezetileg kivált a 
FSZEK hálózatából és az önkormányzat támogatá
sával „Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat” néven önálló 
intézményként működik.24

A polgári társadalom magatartásformáit elutasító 
csoportok, gyakran szélsőséges ideológiákat hirdet
nek, vállalnak fel. Agresszív, rendbontó magatartá
suk, viselkedésük túllépi a táradalom tűréshatárát, 
gyakran fiatalkorú bűnözők lesznek. A beilleszked
ni nem tudók „legmarkánsabb” csoportját a fel
nőtt, ill. visszaeső bűnöz ők alkotják.
Az elzárt csoportok, a büntetőintézetben élők 
könyvtári ellátása 1985 után új alapokra helyező
dött. A könyvtáraknak „valódi” közművelődési 
könyvtárakká kellett válniuk, hogy átalakulásukkal 
a börtönökben folyó nevelőmunkát segítsék. A 
könyvekkel sajátos nevelő-terápiás hatások érhe

tők el. A könyv nevel az információival, magatartás- 
mintákat, életben való eligazodást kínál, nevel az
zal, hogy beépül a büntetés-végrehajtó intézetek 
mindennapjaiba, otthonossá, elviselhetőbbé teszi 
az elítélt számára a börtönt. A könyvtárak állomá
nya „börtön jellegűen” alakul, szolgáltatásai az el
ítéltek igényeihez igazodik. Végül, de nem utolsó 
sorban az információk révén biztosítják a folyama
tosságot a civil élettel, tartják a kapcsolatot a külső 
világgal, a valósággal.

Nem szokványos, modellértékű kísérletről olvas
tam a Szociális munka 1999. 1. Számában arról, 
hogy Börtön Népfőiskola indult 1998-ban a szolno
ki börtönben. Az oktatás beindításának célja az 
volt, hogy szociálisan pozitív lehetőségeket nyújtsa
nak az elítélteknek, mentálhigiénés funkciókkal se
gítsék elviselni a halmozott hátrányokat.
A népfőiskolái képzés sajátos oktatási forma, isme
reteket ad, edzi a figyelmet, a gondolkodást, az em
lékezetet, a koncentráló képességet. Az oktatás 
alapelve a célzatos és szakszerűen vezetett tevé
kenység, amely a börtönbe zárt felnőtt személyben 
végbemenő változtatásra törekszik. A fogva tartot
tak igénylik a tanulást. Akik a leépülést el akarják 
kerülni, aktív erőfeszítéseket tesznek, szellemileg 
edzik magukat, tanulni akarnak. A témakört a hall
gatók igényei szerint alakítják. A szolnoki Börtön 
Népfőiskola programjára 54 férfi és 11 nő jelezte 
részvételi szándékát. Az általános iskolai ismeretek 
átadásán túl, különböző témakörökben ajánlanak 
fel ismereteket nyújtó kurzusokat. Szakköri formá
ban zenetanulást, kézműves foglalkozásokat, szín
játszást és újságíró stúdiót is terveznek indítani.19 
A kezdeményezés nem egyedülálló, hiszen a szege
di Csillagbörtönben két könyvtár szakos főiskolás 
is „életfogytiglani” fegyházbüntetését tölti. Diplo
mát akarnak szerezni, bár tudják, hogy erkölcsi bi
zonyítvány híján, nehéz lesz elhelyezkedniük.
A szegedi Csillagbörtön egyik elítéltjének önvallo
mása: „A bűncselekmény, amiért elítéltek, nem volt
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egyértelmű. Hol elítéltek, hol hatályon kívül helyez
ték az ítéletet. Kezdetben küzdöttem magamért, 
összeszorított fogakkal dacos eszközökkel. Védtem 
a személyi szuverenitás legkisebb morzsáit is. A jog
erős ítélet meghozatala után beláttam, hogy hosszú 
időre „biztos helyem” van. Szinte észrevétlenül beáll
tam a sorba, belesimultam a fegyházhétköznap ok 
szürkeségébe. Beszűkült az érdeklődési köröm, erzá- 
/ce/m kezdtem magamon az öregedés jeleit: nehezeb
ben fogott a fejem, pszichésen is feltűnt bizonyos me
revség. Az önépítés apró trükkjeihez nyúltam. A Mé
cses Szeretetszolgálat teológiai alapképzést indított. 
Belevágtam. Egyre többször találtam magam a 
könyvtárban. Jó volt a könyvek között. A helyi 
könyvtár tanfolyamot szervezett a börtönben. Elvé
geztem, középfokú könyvtáros asszisztens lettem. Ez
után felvettek a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Könyvtár szakára. Ha végzek szakképzett 
könyvtáros leszek. A szellemi talponmaradás a leg
nagyobb hajtóerő. Remény nélkül, legyen bármily tá
voli is, az ember élő halott. A múlt éppúgy értelmét 
veszti, mint a jövő. Reményeimben az él leginkább, 
ha szabadulok, hátha szükség lesz a könyvtárosi is
mereteimre. ” 20
Az önvallomás bizonyítja, hogy a börtön zárt falai 

között élő elítélteket élteti a remény, valamilyen tá
voli cél, a derengő fénysugár, a szabadság, amely 
magában hordozza a túlélés esélyeit, az újrakezdés 
lehetőségét. A társadalom érdeke is az, hogy a sza
badultak fizikailag, szellemileg a kinti életre alkal
masan hagyják el a fegyházat.

Könyvtári tapasztalataim

A könyvtárlátogatásaim során készített interjúk
ban minden esetben megkérdeztem „napjainkban 
mit jelent a könyvtárak szociális tevékenysége, ho
gyan változtak az igények utóbbi 10 évben?”
A megkérdezettek válasza összefoglalva a követke
ző volt:

Bartos Éva osztályvezető (OSZK Könyvtári Intézet 
Oktatási Osztály, a beszélgetés idején a FSZEK Köz
ponti Könyvtár Olvasószolgálati Osztály vezetője): 
„Napjainkban egyfajta arányeltolódás figyelhető 
meg a könyvtári szolgáltatások terén. A 70-es évek
ben nem volt szervezett intézményrendszer, amely 
támogatta volna a szociális feladatokat, a hátrá
nyos helyzetű olvasók könyvtári ellátását. A könyv
tárosok együttérzése, segítőkészsége, szociális érzé
kenysége indított el egy olyan mozgalmat, mely a 
hátrányos helyzetű olvasók ellátását tűzte ki célul.
A rendszerváltással a társadalmi struktúra megvál
tozott, az életszínvonalbeli egyenlőtlenségek követ
keztében a társadalmi hátrányok új formái jelentek 
meg. Tömegesen jöttek létre non-profit civilszerveze
tek a speciális csoportok megsegítésére.
A könyvtárak segítő, védelmet nyújtó intézmények
ké váltak, miközben előtérbe került az információ- 
közvetítés. A társadalmi hátrányban lévő rétegek 
könyvtári ellátása információ-orientált szolgáltatást 
igényel, ezt az irányt kell követnie a fejlesztésnek, 
erősíteni kell a technikai háttérbázist, növelni az 
elektronikus adatszolgáltatást.
Az eredményes szociális tevékenység feltétele a problé
maérzékenység, a hatékonyan működő kapcsolatrend
szer, együttműködés és szakszerűen kidolgozott mód
szertan, mely problémakezelő cselekvési programok 
kidolgozásával segítheti a hátrányok leküzdését. 
Napjainkban a könyvtár szociális feladatvállalása 
rutinfeladatokba beépülő tevékenység, amely a 
könyvtár teljes nyitvatartási ideje alatt folyamato
san zajlik. A könyvtárakkal szemben támasztott kö
vetelmények nem teszik lehetővé, hogy a könyvtárak 
olyan szociális tevékenységekre vállalkozzanak, 
amely más tudást, szakmai ismereteket igényel.”21

Hegedűsné Zöldi Hedvig könyvtárvezető (FSZEK 
VIII/2. sz. Fiókkönyvtár):
„A szociális munka a napi gyakorlatban egyre in
kább társadalmi munka, olyan támogatás, amely 
esélyegyenlőséget biztosít mindenki számára. Az
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alapfeladatok ellátása mellett a könyvtárnak meg 
kell oldania, hogy a hátrányos helyzetben lévők is ké
pesek legyenek a könyvtári szolgáltatásokat igénybe 
venni. A szociális funkcióra a közművelődés és a kul
túra területén is szükség van, azonban a csökkenő 
anyagi támogatás mellett a könyvtárak egyre kevésbé 
képesek szolgáltatásaikat bővíteni, speciális feladatokra 
vállalkozni. ” 22

Horváthné Jakubecz Ilona régió igazgató (FSZEK 
Budai Könyvtárak Régiójaj:
„Minden segítő funkció szociális funkció. Napjaink
ban az információfejlesztésnek van prioritása. A hát
rányos helyzetű olvasók ellátásában a hagyományos 
szociális feladatokkal szemben egyre inkább az infor
mációközvetítőfunkció kerül előtérbe. Amíg nem áll
nak rendelkezésre azok az eszközök, amelyek az egy
re nagyobb mennyiségű információkhoz való gyors 
hozzáférést biztosítani tudják, az erőforrásokat erre 
a területre kell összpontosítani. A hatékonyabb ellá
táshoz a FSZEK valamennyi könyvtárát integráló 
számítógépes hálózat kiépítése szükséges egy egysé
ges központi elektronikus katalógus létrehozása érde
kében. Továbbá horizontálisan kialakult szervezetek
re, közösségekre is szükség van, akik meg tudják fo 
galmazni az igényeket és összehozzák a rászoruló
kat a segítőkkel.” [23]

Kapuvári Zsuzsa könyvtárvezető' (FSZEK VII/2. Fi
ókkönyvtár):
„Egy könyvtár szociális feladatvállalása elsősorban 
attól függ, hogy mi az igény. A hagyományos könyv
tári ellátás ma már nem elég. Fontos, hogy a könyv
tár bizalomerősítő színtér legyen, segítse a rászoruló
kat, elfogadja a másságot, ezzel demonstrálja nyi
tottságát, toleranciáját, szociális érzékenységét.
A piacorientált szemlélet a kultúra területét sem 
hagyta érintetlenül. A gazdasági restrikcióval és lét
számcsökkentéssel küszködő könyvtárak egyre kevés
bé tudnak vállalkozni plusz megterheléssel járó fel
adatokra, hiszen maguk is hátrányos helyzetben

vannak. A hátrányos helyzetű olvasók ellátása első
sorban rutinfeladatokba beépülő tevékenység. Ered
ményes megoldást a könyvtárügy egészét érintő in
tézkedés hozhat, amely a szociális feladatokat kötele
ző alapfeladatnak tekinti és biztosítja az anyagi és 
személyi feltételeket.

Kovács Éva régió igazgató (FSZEK Dél-Pesti Könyv
tárak Régiója)

„A lakosság egyre nagyobb hányada anyagi gondok
kal küzd. Fontosnak tartjuk a használói igényekhez 
igazodó könyvtári szolgáltatások fejlesztését. Ma a 
könyvtár nemcsak kölcsönzőhely, hanem befogadó, 
segítségnyújtó, információközvetítő intézmény, 
amely feladatának tekinti a társadalmi hátrányban 
lévő olvasók segítését. Olyan kulturális háló szerepét 
tölti be, amely kellemes, barátságos környezetével, az 
ingyenes könyvtárhasználat lehetőségével, kultúraköz
vetítőfunkciójával esélyegyenlőséget biztosít minden
ki számára, segíti a hátrányok leküzdését.^5

Vörösné Jánosi Katalin könyvtárvezető (FSZEK 
XIII/8. Fiókkönyvtár)

„Mindenhol lehet szociális munkát végezni. A könyv
tár egyre több ember számára jelent melegedőt, ahol 
nemcsak olvasni, hanem társalogni is lehet, találkozási 
pontot, ahol mindenki -függetlenül társadalmi helyze
tétől -  igénybe veheti a könyvtár szolgáltatásait.
Fontos az utánpótlás kérdése. Szakmailag jól kép
zett, szociálisan érzékeny könyvtárosokra van szük
ség. A képzésnek, a nevelésnek a társadalmi igények
hez kell igazodnia.
Különösen fontos, hogy a könyvtár ún. alacsony kü
szöbű intézmény legyen, azaz minél kevesebb aka
dályt hozzunk létre a könyvtár használatához. A 
könyvtár legyen használóközpontú és ne piacorien
tált, bevétel centrikus. A könyvtári állomány elhelye
zésénél, a könyvtár övezeteinek kialakításakor az ol
vasók könyvtárhasználati szokásaira is figyelnünk 
kell.”16
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Összefoglaló megjegyzések 
a társadalmi hátrányban lévő 
olvasók ellátásáról

Nyilvánvaló, hogy szinte lehetetlen a társadalmi 
hátrányban lévő rétegek teljes körű felsorolására és 
vizsgálatára vállalkozni, annyira erős a rétegződé
sük, heterogén az összetételük.
Az is nyilvánvaló, hogy egy meghatározott, viszony
lag szűk körben végzett vizsgálatból messzemenő 
következtetéseket levonni nem lehet. Összegzés
ként azonban néhány általam fontosnak tartott 
megállapítást teszek.

© A vizsgálatból egyértelműen kiderült, hogy szin
te valamennyi könyvtár feladatának tekinti a 
hátrányos helyzetű olvasók ellátását.

© A könyvtár legfontosabb szociális funkciója a 
kultúraközvetítő szerepe.

© A könyvtárak szociális funkciója abban nyilvá
nul meg, hogy esélyegyenlőséget biztosít min
denki számára, gyűjti, megőrzi, feldolgozza és 
hozzáférhetővé teszi az információkat.

© Napjainkban az információfejlesztésnek, az in
formációszolgáltatásnak van prioritása.

© A szociális tevékenységhez nélkülözhetetlen a 
könyvtárosok szociális érzékenysége, lelki adott
sága, pszichés teherbíró képessége.

© Mindegyik általam felkeresett könyvtár kiemelt 
fontosságot tulajdonít a gyerekek és az időskorú
ak könyvtári ellátásának.

© A társadalmi hátrányok, a kirekesztettség leküz
dése csak együttműködéssel, kidolgozott mód
szertannal lehetséges.

© Ha úgy döntünk, hogy a könyvtári tevékenység
nek szerves része a szociális munka akkor an
nak határait, feltételeit pontosan meg kell hatá
rozni.

© Kapcsolati háló kiépítésére, közvetítőkre van 
szükség ahhoz, hogy a segítők és a segítségre 
szorulók egymásra találjanak.

© A kölcsönösség elve alapján működő kapcsolat- 
rendszer a feltétele, hogy a könyvtárak a hagyo
mányos szolgáltatásaiknál többet tudjanak nyúj
tani olvasóiknak.

© Fontos az utánpótlás kérdése. A képzésnek, a ne
velésnek a társadalmi igényekhez kell igazod
nia. Figyelembe kell venni, hogy a könyvtárak
kal szemben megváltoztak az igények. Szakmai
lag jól képzett könyvtárosokra van szükség

© A sokirányú, szerteágazó feladatok ellátásához 
célszerű optimalizálni az erőforrásokat. Alkal
mankénti juttatásokra, esetleges pénzforrásokra 
stratégiai tervet nem lehet készíteni.

Ahogy az elmondottakból is kiderült, mindegyik 
vizsgált közkönyvtár ellát szociális feladatokat, füg
getlenül a könyvtár nagyságától, állományának 
összetételétől és a könyvtárosok számától. Különb
ség közöttük a tevékenységek minőségében, válto
zatosságában és gyakoriságában van.

A sokrétű feladatokat magában foglaló tevékenysé
get a jövőben szervezett módszertan kidolgozásá
val, anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosításá
val lehetne hatékonyabban megoldani. Megoldást 
jelentene az intézményesülés, ha a szociális funkci
ót kötelező alapfeladatnak fogadnák el, és biztosíta
nák az anyagi és személyi feltételeket.

Olyan hálózatfejlesztési koncepciót kellene kidol
gozni, amelyben minden könyvtár egyforma 
eséllyel van jelen. A FSZEK hálózatában lévő könyv
tárak technikai felszereltsége, berendezésének, állo
mányának fejlesztése egységes támogatást igényel, 
függetlenül a könyvtárak területi elhelyezkedésétől 
és állományának nagyságától. Nincs fontos vagy ke
vésbé fontos könyvtár, csak jól működő könyvtári 
rendszer létezik.
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A könyvtárak kulturális, infromációszolgáltató in
tézményként segítik annak a társadalomnak a fejlő
dését, amelyben működnek. Minden kezdeménye
zésre nyitottak, mindig képesek megújulni, de fenn
maradásukhoz társadalmi összefogás, állami támo
gatás szükséges.
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Bevezetés

Abban az időben, amikor az egész világon két ellentétes tendencia figyelhető 
meg, nevezetesen a gazdaság globalizációja és a nemzetek vágya kultúrájuk 
és identitásuk megőrzésére, az olyan fogalmak, mint az integráció, együttmű
ködés, szabványosítás, harmonizáció egyre időszerűbbé válnak. A könyvtá
rak, különösen a nemzeti könyvtárak képesek arra, hogy információikat a 
leghozzáférhetőbben és a legérthetőbb módon kínálják fel, s lehetővé tegyék 
a mások által szolgáltatott információkhoz való hozzáférést is. A tudás és az 
információ rendszerezése elektronikus környezetben szabványosított infor
mációfeldolgozást és -szolgáltatást kíván meg a könyvtáraktól. Pontos biblio
gráfiai és metaadatok szükségesek a nemzeti virtuális bibliográfia kialakí
tásához és hozzáférhetővé tételéhez. A nemzeti bibliográfia teremti meg a 
nemzeti dokumentumszolgáltató rendszer alapjait is. Lettországban a „Lett
ország Nemzeti Könyvtára” törvénynek megfelelően a Nemzeti Könyvtár fele-
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los a nemzeti bibliográfia fejlesztéséért, ő a nemze
ti bibliográfiai erőforrások előállítója.
A nemzeti bibliográfia legfőbb feladata ma min
den adat (kurrens és retrospektív) elektronikus for
mában történő szolgáltatása.

Célok:

© minél teljesebb feltártság;

© hozzáférhetőség;

© a nemzetközi bibliográfiai szabványoknak való 
megfelelés;

© adatcsere országos és nemzetközi szinten (az 
osztott katalogizálás támogatása).

A lett nemzeti bibliográfia 
jellegzetességei

A nemzeti bibliográfia a Lett Nemzeti Könyvtár 
egyik prioritása. A lett nemzeti bibliográfia egyedi 
jellegzetessége az, hogy az első lett nyelvű doku
mentum megjelenésétől, 1525-től máig a teljes idő
szakot feldolgozza. Nemrég (1999-ben) a Lett Nem
zeti Könyvtár Ritka Könyvek és Kéziratok Osztálya 
megjelentette a „Régi Lett Nyomtatványok 1525- 
1855” bibliográfiai indexét. A lett nemzeti bibliog
ráfia egyes hiányait a Lett Akadémiai Könyvtár pó
tolta: „A lett irodalom indexe: kiegészítés (1585- 
1919) a J. Misins által készített „A lett irodalom in
dexe” köteteihez; a lett kalendáriumok (1750- 
1919) stb. A lett nemzeti bibliográfia másik egyedi 
jellegzetessége, hogy az összes, a 18. század közepé
től hozzáférhető periodikum anyaga analitikusan 
fel van tárva. Ezek az indexek a tudományok és a 
gyakorlati tevékenységek minden területére kiter
jednek. A II. világháborúig ezt a tevékenységet az 
ismert lett bibliográfus, Augusts Ginters (1885- 
1944) végezte. Hogy lefedjék a teljes időszakot 
1920-ig, a nemzeti bibliográfiai indexek rendszeres 
publikálásának kezdetéig, a „Lett tudomány és iro
dalom' indexe folytatásának publikálásával a

Lettonica Osztály pótolja a hiányokat. A Lett Nem
zeti Könyvtár Bibliográfiai Intézete Lettország nem
zeti bibliográfiájának központja. Ez készíti a nemze
ti bibliográfia havonta megjelenő nyomtatott kiadá
sát, a yyLatvijas Preses Hronika-t”; fenntartja és ak
tualizálja a nemzeti bibliográfiai adatbázist (1996- 
ban indult, jelenleg körülbelül 600 000 rekordot tar
talmaz MARC formátumban): könyveket, analitiká
kat (időszaki kiadványok cikkeit), lettikákat.

1. táblázat
A Bibliográfiai Intézet adatbázisai 2000 októberében

Néhány lap a nemzeti 
bibliográfia gépesítésének 
történetéből

Szövegszerkesztővel kezdtünk rekordokat készíteni 
nyomtatási célokra az 1990-es évek elején, 1996 
óta használjuk az ALISÉ nevű helyi rendszert (DOS 
verzió; az adatok elérhetősége a weben). Ez a tény 
különösen fontos Lettország egész könyvtári rend-
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szere számára, mivel tesztelés és a Bibliográfiai In
tézet által végrehajtott kiegészítések után ezt a 
rendszert sok könyvtárban (ma már több mint 
100-ban) vezették be.
Előnyei a következők voltak:
© a személyzet képzése (a MARC (UK), ISBD, 

ETO bevezetése);
© adatszolgáltatás lehetősége a nyomtatott válto

zathoz (Latvijas Preses Hronika stb.);
© adatcsere elektronikus formában (flopi lemeze

ken, e-mail útján, on-line) kb. 30 könyvtárral az 
osztott katalogizálás kezdetei (7 regionális 
könyvtár exportál adatokat a Bibliográfiai Inté
zet számára, a helyi sajtó cikkeinek adatait). 

Hátrányok:
© nincs authority control (a szerzők egységes beso

rolási adatai);
© nincs serials control (az időszaki kiadványok 

egységes besorolási adatai);
© mindig növekvő igény egyre nagyobb szerver ka

pacitásra.
A Bibliográfiai Intézet a Könyvtári Információs Há
lózat (Library Information Network Consortium, 
LINC) többi tagjával az ALEPH integrált rendszer 
bevezetésén dolgozik;
Néhány probléma, amit meg kell oldani az 
ALEPH500 bevezetése során:
-  az adatok átvitele az ALISE-ből az ALEPH-be (A 

UK MARC-ból US MARC-ba, figyelembe véve a 
többnyelvű használatot, különböző írásmódokat 
és központozást, a lehetséges duplikációkat);

-  a nemzeti bibliográfia nyomtatott változatának 
kiadása;

-  a személyzet átképzése;
-  együttműködés a Lett Nemzeti Könyvtár és a 

konzorciumban résztvevő többi könyvtár kö
zött;

-  a kétoldalú nemzeti bibliográfiai adatáramlás 
biztosítása az ALEPH és az ALISÉ, LIBER vagy 
más Lettországban használt rendszerek.

Pillanatnyilag az látszik valószínűnek, hogy a köz- 
művelődési könyvtárak más integrált könyvtári 
rendszert fognak használni, nem az ALEPH500-at. 
A különböző rendszerek kompatibilitása, az adat- 
konverzió biztosítása az egyik rendszerből a másik
ba az egyetlen lehetőség a sikeres együttműködésre 
egy közös könyvtári információs hálózat létrehozá
sa érdekében Lettországban. Ez fogja garantálni az 
információs források közös feldolgozását, a nemze
ti bibliográfiai adatok helyi, országos és nemzetkö
zi hozzáférhetőségét.

A nyomtatott lett nemzeti 
bibliográfia (1763-1995) 
retrospektív konverziójának 
projektje

A bibliográfiai információk legnagyobb része Lett
országban még mindig csak hagyományos formá
ban férhető hozzá, s mostanáig nem csatlakozott a 
nemzetközi vérkeringéshez -  még azok az informá
ciós kincsek sem, amelyek Európa és a világ kultú
rájához tartoznak. A katalóguscédulák géppel olvas
ható formára való konverziója népszerű Európa 
számos nagy könyvtárában (British Library, Cseh 
Nemzeti Könyvtár, Szlovén Nemzeti Könyvtár, Ma
gyarország, Lengyelország és más országok szak- 
könyvtárai. Szomszédaink -  Litvánia és Észtország 
-  szintén ezt a változatot támogatták. A Lett Nem
zeti Könyvtár és Lettország más könyvtárai kataló
gusainak nagy része külföldi publikációkat tartal
maz (legtöbbjük szovjet publikáció oroszul) az 
1945-1990 közötti időszakból. Ezeknek a rekordok
nak a nagy száma duplikációt jelenthet az Észtor
szágban és Litvániában már konvertált katalógu
sokkal és a jövőben az oroszországiakkal is. Meg
vizsgáltuk a rekordok importálásának azon mód
jait, amelyeket a mai technika lehetővé tesz (pl. a 
nemzeti bibliográfia rekordjainak csere verziója az 
OCLC-vel, különböző nemzeti bibliográfiák CD- 
ROM változatának használata.) Emiatt a legéssze
rűbbnek az látszik, ha csak a nyomtatott nemzeti 
bibliográfiában szereplő lett dokumentumok kon
verziójára kerül sor.
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Már bemutattuk a Bibliográfiai Intézet által 1996- 
tól készített nemzeti bibliográfiai adatbázist. A 
nyomtatott információk géppel olvasható formába 
való konverziója a már létező adatbázist mintegy 
2,5 millió rekorddal fogja gazdagítani.

2 .táblázat
A nemzeti bibliográfia publikációi és a rekordok száma

Mindez hozzáférhető' lesz valamennyi könyvtár szá
mára Lettországban s külföldön is két projektnek 
köszönhetően, ezek a „Könyvtári Információs Háló
zat Konzorciuma” (Library Information Network 
Consortium - LINC) és a „Lettország közös könyv
tári információs rendszere”.

A projekt célja és várható 
eredményei

A projekt hosszú távú célja egy egyedi nemzeti kul
turális adatbázis létrehozása (a 18. század közepé
től 2000-ig) a nemzeti bibliográfia nyomtatott inde
xeinek géppel olvasható formába való konvertálásá
val (136 000 szövegoldal).

A várható eredmények:
© A nyomtatott bibliográfiai adatok (1763-1995) 

megőrzése US MARC formátumban és digitális 
formában;

© ezen adatok hozzáférhetősége helyi, országos és 
globális szinten az ALEPH500 könyvtári rend
szer segítségével;

© jobb szolgáltatások a könyvtárhasználók számá
ra (jelenleg az elektronikus katalógus mellett 
számos cédulakatalógust is használni kell, ami
kor keresnek a gyűjteményekben);

© megosztott bibliográfiai adatok (a Lett Nemzeti 
Könyvtár által konvertált nemzeti bibliográfiai 
rekordok elérhetőek lesznek Lettország egyéb 
könyvtárai számára).

A projekt szervezői
A projektet a Lett Nemzeti Könyvtár Bibliográfiai 
Intézete valósítja meg az SWH-TECHNOLOGY cég
gel együttműködve. Azért választottuk ezt a céget, 
mert komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Ez a má
sodik legnagyobb programozó cég Lettországban, 
amelynek nemcsak Európából vannak ügyfelei, ha
nem az USA-ból is. A cég szakemberei képesek vol
tak a lehetséges szoftver olyan nemhagyományos 
verziójának megtervezésére, amely lehetővé teszi a 
munka egész technológiai ciklusának egyszerre va
ló megvalósítását (a szkennelt rekordtól a MARC 
formátumú, strukturált rekordig, azaz a végső cél 
eléréséig).

Speciális szoftver tervezése

Ez a technikai feladat nagyon összetett volt: a kü
lönböző időszakok (1763-1990) különböző minősé
gű nyomtatott bibliográfiai rekordjainak konverzió
ja MARC formátumra, amely a mezők meghatáro
zásán alapszik, a szövegek meghatározott elrende
zésének példáin alapul (figyelembe véve a többnyel
vű alkalmazásokat, a lett betűkészletek egyedisé
gét, régi nyomtatványokat stb.). Az SWH-T által
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tervezett szoftver egyetemes program, amely lehető
vé teszi bármely szöveg elemzését és strukturálá
sát, ha algoritmust lehet rá vonatkozóan meghatá
rozni. A retrospektív konverziós szoftver egylépé
ses szoftverként használható, ahol az oldalak képei 
egyszerre teszik meg a három szakaszt, azaz lehető
vé teszi az összes felismerési/feldolgozási problé
mák egyszerre történő megoldását, miközben az 
eredeti kép elérhető egy kezelő számára.

A projekt első fázisának (2000) 
eredményei
A projekt első szakaszában a következő feladatokat 
teljesítettük:
© a nyomtatott indexek elemzése és vizsgálata an

nak érdekében, hogy racionalizáljuk a retrospek
tív konverziót; a műveletek módszerének és 
technikai sémájának kidolgozása,

© az eredeti egylépéses szoftver tervezése és teszte
lése, a szabványos alkalmazások integrálása eb
be a további retrospektív konverzió sikeres meg
valósításának céljával;

© pillanatnyilag hiányzó bibliográfiai információk 
elkészítése a legnagyobb igényt jelentő 1990-es

évekre vonatkozóan (körülbelül 63 000 MARC for
mátumú rekorddal egészítettük ki az addigiakat);

© a jövőben szükséges munkaidő és hardver meny- 
nyiségének felbecsülése.

A projekt továbbfejlesztése 
(második szakasz)

A projekt megvalósításának első szakasza szolgál a 
további jövőbeli projektek folytatásának alapjául. 
A tervezett szoftver biztosítja a nemzeti bibliográ
fia indexek „Latviesu zinätne un literatűra” (Lett 
tudomány és irodalom) -  az első részben az 1920- 
1930 közötti időszak rekordjai, amelyek iránt a leg
nagyobb igény mutatkozik. így az Örökség 1 pro
jekt keretében megóvott hírlapokkal való kapcsolat 
a gyakorlatban is tapasztalható. A Lett Nemzeti 
Könyvtár valósítja meg az Örökség 1 projektet (az 
1822-1940 közötti lett időszaki kiadványok konzer
válása), amelyet a lett Soros Alapítvány és az OSI 
NLP támogat. A két projekt közötti együttműkö
dés eredményeként az adatbázis analitikus rekord
jai és a szkennelt újságcikkek (CD-ROM-on) közti 
kapcsolatot sikerül biztosítani (metaadatok haszná
latával). A konvertált és kurrens nemzeti bibliográ-

3. táblázat
A nemzeti közös katalógus
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fiai adatok a nemzeti közös elektronikus katalógus 
egy logikai adatbázisát képezik, s a nemzeti doku
mentumszolgáltató rendszer alapjául fog szolgálni. 
Az analitikus leírások tárgyi információkkal fognak 
kiegészülni. A monografikus művek és az időszaki 
kiadványok leírásai kiegészülnek authority rekor
dokkal és a Lett Nemzeti Könyvtár Lettonica osztá
lyának és egyéb könyvtárak gyűjteményi adataival. 
A projekt következő szakaszában a Lett emigráns

publikációk bibliográfiája („Latviesu trimdas izde- 
vemu bibliográfija”) szerepel majd. Ezt követi 
majd a Latvian Press Chronicle rekordjainak kon
verziója (először a monografikus művek része - 
100 000 rekord). Az utolsó részt a régi nyomtatvá
nyok (kb. 3000 szövegoldal) rekordjai jelentik 
majd. Lehetségesnek tartjuk, hogy ebben az eset
ben a manuális feldolgozás sikeresebb lehet. Min
den rekordot exportálunk az ALEPH500-ba, amely

4. táblázat
A retrospektív konverziós program működése, a használatától várható költségcsökkenés

Munka a programmal

- A CD küldése a következő akcióra 

T i - A CD visszaküldése az előző akcióra
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megfelel a nemzetközi szabványok (ISBD, 
USMARC, authority control, Z39.50) követelményei
nek, amelyet a többi könyvtár is megkap (először a 
LINC-ben résztvevő könyvtárak, azután közműve
lődési, szak- stb. könyvtárak <az Állami Beruhá
zási Program támogatása esetén>). Mivel az 
ALEPH500 az erőforrásoknak az interneten keresz
tül való megosztásán alapul, ez biztosítja a legma
gasabb szintű együttműködést. Minden publikáció
ról egy MARC rekord készül csak, amelyet kiegészí
tünk a Lett Nemzeti Könyvtár Lettonika Osztályá
nak és az egyéb LINC könyvtáraknak az adataival. 
Az 5. táblázat összehasonlítási lehetőséget ad arra, 
hány emberévre van szükség 2,5 millió rekord fel
dolgozására a retrospektív konverziós programmal 
és anélkül.

5. táblázat
Retrospektív konverzióval vagy anélkül

6. táblázat
A költségek összehasonlítása
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Várhatóan a retrospektív konverziós szoftverrel va
ló munka 6,4-szer hatékonyabb lesz, mint a manuá
lis adatfeldolgozás (ld. 6. táblázat).

A projekt sajátosságai

A projekt első szakaszának megvalósítása egybe
esik azzal, amikor a Lett Nemzeti Könyvtár beveze
ti az új könyvtári információs rendszert, az 
ALEPH500-at. Ez a 
bibliográfusok 
munkáját sokkal 
bonyolultabbá te
szi. Az új rendszer 
katalogizáló modell
jét ki kell fejleszte
ni, a US MARC sa
játos jellemzőit 
meg kell ismerni 
(mostanáig a UK 
MARC-ra alapozott 
IT ALISÉ rendszer
rel dolgoztunk), a 
kurrens bibliográfi
ai munkát folytatni 
kell, s ugyanakkor 
a SWH-Technology 
céggel együttmű
ködve részt kell 
venni a retrospek
tív konverziós pro
jektben. A projekt 
első' szakaszába 
csak információ
technológiai szak
embereket von
tunk be külsőd
ként. Nem lehetséges hallgatók és hozzájuk hason
lók bevonása, mert nagy tudású, gyakorlott bibliog

ráfusokra van szükség. A szoftvertervezőt segítő 
bibliográfusnak a programozási nyelv alapjait is is
mernie kell. A munka bonyolult a megfelelő állami 
támogatás hiánya miatt is: a költségvetésnek nem 
képezik részét a könyvtári munka új irányai, mint 
a retrospektív konverzió, digitalizálás és hasonlók. 
Az egyedüli lehetőség a munka folytatására pénz
ügyi támogatás keresése, részt véve különböző ala
pítványok által meghirdetett pályázatokon. Mivel a 
retrospektív konverzió új trend a könyvtári

munkában Lettor
szágban, csak kül
földi tapasztalatok
ból kaphatunk tá
mogatást. A tanul
mányutakon, ta
pasztalatcseréken, 
konferenciákon 
való részvétel is a 
rendelkezésre álló 
pénztől függ. Az 
ilyen alkalmak na
gyon hasznosak 
számunkra, lehető
séget adnak arra, 
hogy megismer
kedjünk mások 
eredményeivel, 
ugyanakkor elke
rüljük hibáikat. A 
modern technoló
giák alkalmazása a 
könyvtári mun
kában elősegíti a 
személyzetnek azt 
a vágyát, hogy új 
tudásra tegyenek 
szert, bátorítja ön

becsülésüket, s kétségtelenül növeli a könyvtárak és 
a könyvtárosok presztízsét a nagyközönség előtt.
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Kis lett-magyar Icomparatisztilca. 
A nemzeti bibliográfiák (főleg 
a cikkanyag feltárásának! 
összebasonlitása

Murányi Péter
peterm@kit2.bdtf

Bevezetés

Először a Lett Orvosi Akadémia Könyvtárában tar
tottam kezemben egy kötetet a kurrens lett nemze
ti bibliográfiából, a Latvijas Preses Hronika-bó\. Be
lelapozva úgy éreztem, hogy érdemes lenne alapo
sabban is megismerkedni vele. Szerencsére sikerült 
megszervezni, hogy ellátogassak a Lett Nemzeti 
Könyvtár keretében működő Bibliográfiai Intézet
be (jelenleg a nemzeti könyvtár hét különböző hely
színen, régi épületekben működik, de impozáns ter
veik vannak egy új nemzeti könyvtár építésére), s 
ott találkoztam Anita Goldbergával, az intézet veze
tőjével, a nemzeti könyvtár egyik igazgatóhelyet
tesével, s amellett, hogy kaptam tőle két kötetet 
nemzeti bibliográfiájukból (2000. 9., 2000. 10.), al
kalom nyílt egy kis beszélgetésre, valamint arra, 
hogy belepillantást nyerjek abba is, hogyan készül 
nemzeti bibliográfiai adatbázisuk. További infor

mációkat már itthonról kértem tőle, ennek kap
csán kaptam meg azokat az előadásokat, amelyek
nek a szövege az előbbiekben olvasható. Eredetileg 
csak a kurrens nemzeti bibliográfia készítésével 
kapcsolatban érdeklődtem nála, de ahogy megis
mertem a retrospektív feldolgozásra vonatkozó el
képzeléseiket, rájöttem, hogy azok is éppen olyan 
érdekesek lehetnek a magyar olvasók számára.

Itt azonban arról kell írnom, mit találtam érdekes
nek a nyomtatott nemzeti bibliográfiában. Először 
csodálkoztam azon, hogy miért 2000 októberi a leg
frissebb szám, amit 2001 február elején megkap
tam. Mit jelent az a hónap, amit az adott köteten ta
lálhatok? (Kötetet írok, nem füzetet, hiszen min
den hónap anyaga mintegy 400 oldal, A/5-ös méret
ben). A mi nemzeti bibliográfiánkkal ellentétben 
itt egy kötetben, de egymástól természetesen elvá
lasztva találhatjuk meg a különböző dokumentum- 
típusokat, műfajokat. Összesen 6 sorozatot találha-
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tunk (Grdmätu krónika -  könyvek, Nosu hronikä 
-  nyomtatott zeneművek, Attelizdévumu krónika -  
grafikai művek, Zurnalu un avizu rakstu krónika -  
időszaki kiadványok cikkei, Recenziju krónika -  
kritikák, Letika -  patriotika irodalom), ezek közül 
négy szerepel minden számban (a nyomtatott zene
művek és a grafikai művek nem), s a terjedelem 
több mint felét az időszaki kiadványok cikkei te
szik ki. Ezek esetében lehet legkönnyebben megálla
pítani, hogy mikori anyag az, amit feldolgoznak. S 
a 10. számban havi folyóiratok 10. számából vett 
cikkeket, napilapok esetében október legvégéről 
származókat is találtam. Vajon milyen képet ka
pok, ha összehasonlítom az itt található anyagot az
zal, hogyan dolgozzák fel az időszaki kiadványok 
anyagát a magyar nemzeti bibliográfia keretében?

A feldolgozott tételek száma a 
lett cikkbibliográfiában, a lett 
könyvkiadás és sajtó mérete

Havonta mintegy 3000 cikk adatai kerülnek be a 
nyomtatott nemzeti bibliográfiába. A 9. számban 
2936 (28414-31349), a 10-ikben 3094 (31351- 
34444.) szerepel. A tételszám annyiban lehet megté
vesztő, hogy a számozás az évben nem egyről in
dul, hanem 5001-ről, az ezt megelőző számokat 
fenntartják a három előbb sorrakerülő sorozatnak, 
előre megbecsülik tehát az év során várható do
kumentumok számát, s kis rátartással kihagyják 
azok számát. Elmondták, hogy az analitikák adatbá
zisába kerülő tételek mintegy egyharmadát válogat
ják be a nyomtatott bibliográfiába, havi csaknem 
10 000 tételből kb. 3 000-et, évi 110 000-ből 
36 000-et. Ezeket a számításokat alátámasztja az az 
adat, hogy 1996 elejétől 2000 októberéig, tehát ke
vesebb mint öt év alatt 529 100 cikk adatai kerül
tek be az adatbázisba.

Igen nagy számról van szó tehát, hiszen Lettország 
Magyarországnál sokkal kisebb, területe mintegy

kétharmada, lakossága pedig negyede hazánkénak. 
Nem lehet természetesen egyenes arányosságot vár
ni a lakosság és a kiadott könyvek és időszaki kiad
ványok között.
Évről évre fokozatosan nő a kiadott könyvek szá
ma, ha 1991-től, az ország újra önállóvá válásától 
nézzük 1991: 1387, 1992: 1509, 1993: 1614, 1994: 
1677, 1995: 1968, 1996: 1965, 1997: 2320, 1998: 
2596, 1999: 2652, 2000-ben pedig az októberi kötet 
után 2684-nél tartottak, tehát várhatóan 3000-es 
számot is túllépik. (Ezzel az utóbbi évekből már a 
szovjet idők csúcsait is túlhaladják, ahonnan az év
tizedfordulók adatai közül 1980 emelkedett ki 
2546-tal. Nem tudni, hogy azok közül mennyi volt 
az orosz nyelvű, 1999-ben 2191 kiadvány jelent 
meg lett nyelven, ezt követte az orosz (205), az an
gol (123) és a német (49). Az orosz nyelv helyzete 
sajátos, mert a szovjet időszak tendenciáinak kö
szönhetően a lakosság több mint 30%-a orosz, akik 
jelentős számban hozzájuthatnak Oroszországban 
publikált anyagokhoz is. Mindez érvényes az idő
szaki kiadványokra is. A forrásul használt statiszti
ka (Latvijas Presse 1999, a Bibliográfiai Intézet kiad
ványa) szerint 262 periodikus kiadvány (folyóirat, 
magazin, bulletin) és 235 hírlap jelent meg, az első 
kategóriában 68, a másodikban 23 új cím jelent 
meg 1999-ben, míg 29, illetve 20 szűnt meg.

Az MNB iKR-ben feldolgozott 
időszaki kiadványok megoszlása

A lett nemzeti bibliográfiában szereplő cikkbibliog
ráfiát az MNB IKR 2000 szeptemberi és októberi 
számával hasonlítottam össze. Először a feldolgo
zott időszaki kiadványokat vizsgáltam meg.
2000-ben mind a szeptemberi, mind az októberi 
számban szereplő időszaki kiadványok:

A szeptemberi számban 97, az októberiben 100 
cím szerepelt A feldolgozott kiadványok jegyzéké
ben, de ezek közül csak 21 volt azonos.
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1. táblázat:

Az MNB IKR 2000. szeptemberi és októberi számában 
is feldolgozott időszaki kiaványok

Látható, hogy a két szám bázisa nagy mértékben el
tér egymástól, hiszen 76 illetve 79 időszaki kiad
vány csak az egyik vagy a másik számban szerepel. 
Különösen feltűnő' az, hogy a mindkét számban sze
replő havi folyóiratok között egy sem volt olyan, 
amelynek ne dolgozták volna fel egynél több szá

mát az ugyancsak havonta megjelenő bibliográfiá
ban. A havi folyóiratok viszonylag elég pontosan je
lennek meg, a rajtuk szereplő hónap az esetek több
ségében megegyezik a megjelenés dátumával, ezért 
ezek adataiból is következtetni lehet a feltárás gyor
saságára.

További havi folyóiratokat találhatunk az MNB 
IKR egyik vagy a másik számában.

2000. szeptember. Hitel 1., 2., 3., Lyukasóra 3., Moz
gó Világ 3. Muzsika 3., Űj Forrás 3., 4. Vigília 3., 4. 
Világosság 1., 2.

2000. október: Életünk. 2., 3., 4., 5., Forrás márc., 
ápr., máj., Iskolakultúra 1., 2. 3., 4., Jelenkor 3., 4. 
Kapu 1999. 11-12. 2000. 1. Kortárs 3., Magyar Nap
ló 1999. 12., 2000. 1., Nagyvilág 2000 1-2., Tiszatáj 
2000. 2., 3., 4., 5.

Mit jelent az IKR-en található dátum?

A szeptemberi számban augusztus 31., az októberi
ben július 31. szerepel az anyaggyűjtés lezárása
ként. Ha a feldolgozott anyag eddigi listájával ezt 
összevetjük, azt láthatjuk, hogy a napilapok eseté
ben az anyaggyűjtés lezártának hónapja egybeesik 
azzal a hónappal, amit az adott lapból feltártak. 
(Megjelenési dátumot sajnos a leírásokban sem ad
nak, de azért ez kiszámítható.) A hetilapok eseté
ben ehhez képest már egy hónapos csúszás figyel
hető meg, a júniusi illetve júliusi számokat találhat
juk a listán, minden esetben összesen egy hónap 
anyagát. A havi folyóiratok esetében a legszerencsé
sebb esetben (az októberi jelölésű, július 31-én le
zárt számban májusi számmal találkozhatunk) 
még egy hónappal nagyobb az időkülönbség, az 
esetek többségében azonban meghaladja ezt.

S az eddig felsorolt időszaki kiadványok az összes 
feltárt közül a legfrissebbek közé tartoznak.

A következő táblázat alapján látható, hogy vannak 
időszaki kiadványok, amelyekből különböző évek 
anyagát feldolgozták (pl. 1998, 1999), máskor az 
adott lapszámon szerepel több év (pl. 1998/1999).
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2. táblázat
Az MNB IKR 2000. szeptemberi számaiban feldolgozott 

időszaki kiadványok időbeli megoszlása

Látható, hogy mindkét hónap anyagában alig ha
ladja meg az 50 %-ot azon időszaki kiadványok ará
nya, amelyeknek csak a tárgyévből származó szá
maiból kerültek be tételek.
Mindebből kiszámítható a címlapon feltüntetett hó
nap és a feldolgozott anyag megjelenési ideje közöt
ti különbség. A tényleges lemaradás azonban ennél 
sokkal nagyobb, mert a szeptemberi számot decem
ber 5-én, az októberit pedig december 19-én adták 
nyomdába, ennek megfelelően megjelenésük a kö
vetkező' hónap elejére illetve végére tehető'. (A 2000 
októberi szám, amely a napilapokból a 2000 júliu
si, a hetilapokból a 2000 júniusi, havi folyóiratok
ból legjobb esetben a 2000 májusi anyagot tartal
mazza, 2001. január 29-én érkezett meg Szombat
helyre, a főiskolai könyvtárba, így a legminimáli- 
sabban számítható késés 6-7 illetve 8 hónap, de az 
esetek jelentős részében az egy évet is meghaladja. 
(Feltehető, hogy a frissebb kiadványokból kerül ki 
több tétel, így a tételek arányait tekintve kedve
zőbb lehet a helyzet, mint amit a címek aránya mu
tat.)

A lett cikkbibliográfiában feldol
gozott időszaki kiadványok 
időbeli megoszlása, össze
hasonlítása az MNB iKR-rel

A lett cikkbibliográfia forrásjegyzéke két csoport
ban sorolja fel a feltárt időszaki kiadványokat, Fo
lyóiratok és bulletinek (Zurnáli un bileteni) és Hír
lapok (Avizes)
2000. szeptemberében 73 és 84, októberében 72 és 
83 cím került a két csoportba.
A szeptemberi számban szereplő két dátum (a szer
kesztés befejezése és a nyomtatás engedélyezése) 
2000. 11. 13. és 2000. 11. 16. a szeptemberi, 2000. 
12. 08. és 2000. 12. 12 az októberi kötet esetében. 
(Nem egészen másfél hónap a tárgyidőszak lezárá
sa után.) Mivel 2001. február 2-án kaptam meg az 
októberi számot, ez minden további nélkül összeha
sonlítható az MNB IKR nem sokkal ezelőtt megje
lent októberi számával, s ez hasonlóan érvényes le
het a két szeptemberire is.
A hírlapok esetében a forrásjegyzékben megjelené
si időt nem tüntetnek fel, mivel természetesének te
kintik, hogy a bibliográfia címlapján szereplő hó
nap anyagáról van szó. Mivel a leírásokban megad
ják a hónapot és a napot is, könnyen megállapíthat
juk, hogy valóban ez a helyzet.
Mit tapasztalhatunk a folyóiratok esetében?
A 2000 szeptemberi bibliográfiában találhatunk 
egy olyan folyóiratot, amelynek az 1999. 3/4. és a 
2000. 1. számát dolgozták fel. A továbbiak eseté
ben az év feltüntetése nem szükséges, mert min
den esetben 2000-es lapszámokról van szó.

3 .táblázat
Adott folyóiratok hányadik számát dolgozták fel a lett 

cikkbibliográfia 2000. szeptemberi és októberi számában

2000 szeptember

1. 4; 1-3.1; 2. 5; 2-3.1; 3. 6; 4. 3; 5. 2; 6. 4; 6-7. 2; 7-8.1; 
7-9. 1; 7., 9. 1; 8. 5; 8-9. 3; 9. 22; 15. 1; 16. 1; 22. 1; 35-39. 
1; 36-39.1; 36-40.1; 163.1.
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április-május., június-július 1, szeptember-október 1. 

2000 október

1.3; 1-2.1; 1., 5 .1; 2. 2 +1 (szept.); 3. 2+1 (nov.); 4.3; 
4-5.1; 5.2; 6. 2; 7.1; 7-8.1; 7-12.1; 8. 3; 8-10.1;
9.6 +1 szept.; 9-10. 5; 10. 25; 12-13.1; 15.1; 16.1; 
40-43. 3; 41-43. 1; 81-82, 85-86. 1; 629. 1.

Mivel magukat a lapokat, s így periodicitásukat 
sem ismerhetjük, egyértelműen a tárgyhónapban 
megjelent havi folyóiratokat (9. és 10.), azt azt meg
előző számot viselőket és az összevont számokat is
merhetjük fel a listán, továbbá a hetilapokat, ame
lyek számozása egyértelműen az adott tárgyhónap
ra utal. A továbbiak között minden bizonnyal szere
pelnek ritkábban megjelenő folyóiratok, amelyek
nek a számozása ezért sokkal alacsonyabb, továbbá 
feltételezhetően Lettországban is előfordul csúszás 
a folyóiratok megjelenésében, így a rendelkezésre 
álló adatok alapján is elfogadhatjuk annak az elv
nek az érvényesülését, hogy az adott tárgyhónap
ban beérkezett időszaki kiadványokat tárják fel. Ha 
a megjelenési idővel vetjük össze a feltárást, akkor 
azt állapíthatjuk meg, hogy az MNB IKR-ben leg
gyorsabban feldolgozott napilapok esetében is leg
alább kétszer annyi idő telik el a megjelenés és a 
bibliográfiába való bekerülés között, a ritkábban 
megjelenő időszaki kiadványok esetében az időkü
lönbség még nagyobb. Egyszerűbben fogalmazva: 
míg a lett cikkbibliográfiában januárban már az ok
tóberben megjelent időszaki kiadványok cikkeit ol
vashatjuk, addig ekkor az MNB IKR-ben a júliusi 
cikkeket a napilapokból, a júniusiakat a hetilapok
ból, a legjobb esetben a májusiakat a havi folyóirat
okból, de az esetek jelentős részében ennél jóval ko
rábbiakat.

Feltűnő lehet, hogy a négy magyar napilappal szem
ben 84, illetve 83 hírlap szerepel, ezek többsége na
pilap, a néhány magyar értelemben vett központi 
napilap mellett sok olyan vidéki lap, amelyek 
cikkkeinek adatait, ahogy azt Anita Goldberga írá

sából megtudhattuk, 7 regionális könyvtár szolgál
tatja a bibliográfiai intézet számára.
(Magyarországon vidéki, megyei napilapok cikkei
vel legkönnyebben a Tallózó című hetilapban talál
kozhatunk, ezeket leginkább a helyismereti sajtóre
pertóriumokban tárják fel, de az, ami a Tallózóba 
bekerül, gyakran nem helyi jelenséggel foglalko
zik.)
A másik feltűnő dolog az, hogy havi vagy ritkáb
ban megjelenő időszaki kiadvány esetében a lett 
sajtóbibliográfiában a lehető legritkábban találkoz
hatunk olyannal, hogy több számot egyszerre tár
tak fel, míg az MNB IKR-ben, ahogy azt már a havi 
folyóiratok esetében láthattuk, elég megszokott je
lenség, esetenként több év anyagának visszamenő- 
leges feltárására egyszerre kerül sor, ilyen például 
a 2000. októberi számban a Légkör 1997. 1., 2., 3., 
4., 1998. 1., 2., 3., 4. és 1999. 1., 2., 3. száma, de 
vannak további példák is, bár nem ennyire feltűnő
ek. Mindez azt jelenti, hogy a feltárás folyamatossá
ga szempontjából is különbségeket figyelhetünk 
meg a két bibliográfia között.

A lett cikkbibliográfiában és az 
MNB IKR-ben feltárt anyag 
szakterületi megoszlásának 
összehasonlítása

Mindkét bibliográfia az ETO által kialakított szak
csoportokba sorolja be anyagát. Az esetek jelentős 
részében ezek a szakcsoportok egybeesnek, így van 
lehetőség öszehasonlításra. A különbségek sokszor 
abból adódnak, hogy mindkét bibliográfia saját or
szágát emeli ki, az anyagnak és az igényeknek meg
felelően (Magyarország belpolitikája, története, 
Lettország belpolitikája, története stb.). A teljes 
gyűjtésből most csak a 0-s főosztály anyagát közöl
jük. A lett cikkbibliográfia esetében zárójelben a 
lásd még utalások számát közöljük. (Esetenként, 
amikor az adott szakcsoporthoz nem tartozik tétel,
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lásd utalót is használnak.) Ezzel a több helyre is be
sorolható tételek gondját oldják meg. Ebből a szem
pontból nem kínálkozik összehasonlítási lehetőség 
az MNB IKR-rel, mert abban utalásokat nem alkal
maznak.

4 .táblázat
Az MNB IKR és a lett cikkbiográfia 2000. októberi 
számában szereplő tételek szakterületi megoszlása

* Nem szerepel az MNB IKR-ben, az alkalmazott tudományok bibliog
ráfiáiban keresendő: Magyar Orvosi Bibliográfia, Műszaki Cikkek a 
Magyar Időszaki Kiadványokban, Magyar Mezőgazdasági Bibliográ
fia.

5. táblázat
Az MNB IKR és a lett cikkbibliográfia 0-s főosztályban 

szereplő anyagának megoszlása

Feltűnő különbségekre figyelhetünk fel. Az egyik 
különbség, amit láthattunk, hogy az MNB IKR-ben 
nem szerepel a 6. főosztály anyaga, míg a lett cikk
bibliográfiában minden szakterületet megtalálha
tunk. Mellette a műfajok tekintetében is tapasztal
hatunk különbségeket. A 7 főosztályon belül 791.4 
csoporton belül a cikkek mellett külön kiemelt cso
portban (Filmas) megtalálhatjuk a filmkritikákat is 
(14 tétel és 3 utaló, szeptemberben 42 tétel és 8 uta
ló), a a 792-n belül pedig szintén kiemelve 
(Izrades) a színházi előadások kritikáit (október
ben 57 tétel 3 utalóval, míg szeptemberben 30 tétel 
1 utalóval. Ezen műfajok feltárása nálunk távolról 
sem megoldott, a FSZEK irodalmi adatbázisában ta
lálkozhatunk példákkal, távolról sem a teljességre 
törekvőén. Még érdekesebb, hogy a 8. főosztályon 
belül az időszaki kiadványokban megjelent szépiro
dalmi műveket is megtalálhatjuk, nyelvenként (ese
tenként az országot is megadva pl. kanadai, ameri
kai), azon belül műfajonként: Vers; Dráma, Drama
turgia, Színpadi művek; Próza; Esszé; Szatirikus 
próza. Humor. Epigramma. Paródia; Történeti iro
dalom. Memoár. Napló. Életrajz. Önéletrajz. A leg
több tételt természetesen a lett irodalom alkotásai 
adják (2000 októberében a 211 alkotás közül 143 
tartozott ide). Külön csoportot képeznek a gyer
mek- és ifjúsági irodalom alkotásai, szintén műfa
jok szerint csoportosítva, összesen 79 alkotással. 
(Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Műfordítás 
adatbázisában a külföldi alkotások szerepelnek, de 
hol találhatjuk meg mostanában a magyarokat?)

Találkozhatunk egyes csoportokhoz tartozó temati
kus csoportokkal is, ilyen például a Sport 
(796/799) csoport mellett a 27. nyári olimpiai játé
kokhoz kapcsolódó tételek, szeptemberben 54, ok-
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tóberben 53 tétellel. Állandó csoportként a 34-en 
belül minden számban szerepel a törvények és más 
hivatalos dokumentumokra vonatkozó anyag, alkal
miak például azok, amelyek a lett államelnök nor- 
végiai útjával, a rigai filmfesztivállal, a hannoveri 
EXPO 2000-rel kapcsolatos cikkeket gyűjtik össze.

Ahogy már szó esett róla, könyvkritikák külön egy
ségben szerepelnek a bibliográfiában (Recenziju 
hronika), ugyanabban a szakrendben, mint a cikk
anyag a cikkbibliográfiában. Feltűnően kicsi az az 
anyag, amely ide kerül, szeptemberben 9, október
ben 17 tétel. Ugyancsak ugyanazokat a szakcsopor
tokat alkalmazza a patriotika irodalmat feltáró 
Letika (szeptemberben 453, októberben 408 tétel).

A lett nemzeti bibliográfia és az 
MNB IKR és Könyvek Bibliográfiá
ja mutatóinak összehasonlítása

Mivel a könyvek feltárására is ebben a szakrend
ben kerül sor, lehetőség van arra, hogy a kötet vé
gén egy közös áttekintő mutatót adjanak, ahonnan 
egyből meg tudjuk állapítani, hogy az általunk kere
sett szakterületi csoportba a 4 bibliográfia közül 
melyikbe jutott tétel, s az melyik oldalon kezdődik. 
Nálunk egy ilyen megalkotása nehézségekbe ütköz
ne, mert az MNB Könyvek Bibliográfiájában sajá
tos, 49 szakcsoportból álló szakrendet alakítottak 
ki, az ETO-ban jártasak az ETO jelzetek és MNB 
szakcsoportok konkordancia táblázatából tájéko
zódhatnak, mások a Betűrendes szakmutatóból. 
Igazán eredményesek azonban azok lehetnek, akik 
az egészet végigolvassák, mert így lehetnek bizto
sak abban, hogy az itt sem alkalmazott utalók hiá
nya ellenére (A Középiskolai zenei lexikon (7903.) 
csak a 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referensz- 
könyvek. Címtárak. Almanachok csoportban talál
ható meg, ahogy a Who's who: ki kicsoda a világ- 
történelemben? (8277.) is, ahogy a szociológusok 
természetesen csak a 10 Matematika csoportban ta

lálhatják meg Fokasz, Nikosz: Bevezetés a kaotikus 
dinamikus rendszerek matematikájába -  szocioló
gusoknak című munkáját. (Meg persze a Névmuta
tóból, Címmutatóból, esetleg az ISBN, ISSN muta
tóból, attól függően, hogy mit tudnak.)

Ezzel ellentétben az MNB IKR-ben keresők rendkí
vül alapos tárgymutatót is használhatnak, sőt a sze
mélyeket emellett még a Név- és címmutatóban és 
az Életrajzi mutatóban (a bevezető szerint Életrajzi 
adatok mutatója) is kereshetnek. A lett cikkbibliog
ráfiához (s a kötetben található többi bibliográfiá
hoz nem tartozik tárgymutató), a tárgy szerinti tájé
kozódást nyomtatott formában a szakrend és az 
utalók biztosítják. A kialakított tételszámozásnak 
köszönhetően az összes bibliográfiában található 
személynév egy mutatóban kereshető (azt nem 
mondhatjuk, hogy egy betűrendben, mert itt is, 
mint az egyes szakcsoportokban, az orosz nyelvű, 
cirill betűs anyag átírás nélkül külön betűrendbe 
kerül. (Ők járnak jobban, ha azt nézzük, hogy a töb
bi, eredetileg is latin betűkkel írt neveket hogyan ír
ják át, alakíttják át a lett ábécének és nyelvtani 
rendszernek megfelelően.) A könyvek, nyomtatott 
zene és grafikai művek címmutatója, a Letika 
anyag külön címmutatója, az ISBN mutató és a 
Letika anyag nyelvi mutatója tesz még lehetővé 
visszakeresést az eddig említettek mellett.

A lett és a magyar nemzeti 
bibliográfiában feltárt könyvek

A könyvek feltárását nemcsak a különböző szak
rend miatt nem könnyű összehasonlítani. Az MNB 
IKR-rel ellentétben az MNB Könyvek Bibliográfiá
ján szereplő dátum nagyjából valóban megfelel a 
megjelenési időnek. így például a 2000. november 
15-i számot 2000. október 20-án adták nyomdába, 
s már a rajta szereplő dátumnál valamivel hama
rabb megérkezett a szombathelyi főiskolai könyv
tárba. Az anyaggyűjtés lezárásának dátumát nem
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tüntették fel, de ennek szükségképpen korábbinak 
kellett lennie, mint az októberben beérkezett anya
got feldolgozó lett bibliográfia esetében. Mindezek 
figyelembevételével értékelhető' csak reálisan az itt 
következő kis összehasonlítás a fent említett szám 
és a Grámata hroniku októberi anyaga között.

Ahogy már a korábbiakból megállapítható volt, a 
magyar könyvtermés jelentősen meghaladja a let
tet, így a magyar bibliográfiában fél hónap tételszá
ma is nagyobb, mint a lettben egy hónapé (374 il
letve 370, a tételszámokból ítélve ez az aránykü
lönbség máskor még nagyobb lehet.)

A lett bibliográfia 370 tételéből 1 származik 1995- 
ből, 1 1997-ből, 14 1999-ből, míg a többi, vagyis 
354 2000-es. Az MNB KB 2000. november 15-i szá
mában, 1 1997-es, 25 1998-as és 232 1999-es tétel 
található, a többi, vagyis 116 tétel, valamivel keve
sebb mint az 1/3 rész származik 2000-ből. Hogy ez 
a különbség a nem megfelelő mintaválasztásból 
származik, vagy a magyar anyag lassabb feltárásá
ból, az további vizsgálat tárgyát képezheti.

A magyar cikkanyag feltárása 
további bibliográfiákban és 
adatbázisokban

A hazai cikkanyag feltárása helyzetének megállapí
tásához sokkal komolyabb vizsgálódásokra van 
szükség, mint a lett anyag esetében. Hiába próbál
koztunk azzal, hogy csak a két nemzeti bibliográfi
át hasonlítsuk össze, a magyar anyag esetében 
minduntalan további bibliográfiákat kellett szóba- 
hozni. S valóban, csak ez ad összehasonlítási lehető
séget a feldolgozott cikkanyag mennyiségével kap
csolatban. Mihez tudjuk viszonyítani a lett 
cikbibliográfiában évente feltárt kb. 36 000 cikket 
és az adatbázisba évente bekerülő mintegy 110 000 
tételt. (Az Anita Goldbergától kapott információk 
szerint 20-an foglalkoznak a Bibliográfiai Intézet
ben a cikkanyag analitikus feltárásával, közülük né

gyen szerkesztők a többi könyvtártól kapott tételek 
miatt, egynek pedig az egységes besorolási adatok 
biztosítása a feladata.)
Az MNB IKR 1999-ben 14 797, 1998-ban 13 420 
cikk került be, a novemberi füzet 12744-es tételszá
ma alapján 2000-re (a 2000-es füzetekbe bekerül
ve) a kettő közötti érték várható. Tudomásom sze
rint ugyanaz az anyag kerül be az adatbázisba, az 
MNB CD-ROM-ra, de valójában sokkal jobban 
használható anyag, nemcsak a keresési lehetőségek 
miatt, hanem azért is, mert ott az egyes tételekhez 
kapcsolódva is láthatjuk a tárgyszavakat, így sok
kal jobban meg tudjuk ítélni egy-egy cikk tartalmát. 
(Nem feladatom most a sajtórepertórium adatbázis 
dicsérete, pedig nagyon megérdemelné, ami és ami
kor benne van, az nagyon jól kereshető.)
Az MNB IKR mellett mindenképp meg kell vizsgál
ni azokat a bibliográfiákat, amelyek a kimaradt 6 
főosztály anyagát dolgozzák fel az OSZK-val történt 
megállapodás alapján (Magyar Mezőgazdasági Bib
liográfia, Magyar Orvosi Bibliográfia, Műszaki cik
kek a magyar időszaki kiadványokban).
A nyomtatott MNB IKR-ből hiányolt tárgyszavakat 
mind megkaphatjuk a Műszaki cikkek a magyar 
időszaki kiadványokban című bibliográfiában, leg
feljebb nem az előzőben használt tárgyszóláncokat, 
itt egészen más a tárgyszavazási gyakorlat. Továb
bá keresni ezek alapján csak a Cikk adatbázisban 
tudunk, a nyomtatott kiadványban nem, itt már 
nemcsak utalók nincsenek, de többek között tétel
számok, mutatók sem, de erről már máskor ír
tunk. így csak az éves oldalszám (valamivel 1000 
fölött) és az egy oldalra átlagosan jutó tételek szá
ma alapján tudjuk 14 000 körülire tenni az egy év
ben feldolgozott cikkek számát. (Részletekbe nem 
menve, meg kell említeni az MNB IKR-hez viszo
nyítva a feldolgozás gyorsaságát, a 2000. októberi, 
2001. január 18-án érkezett számban a Computer 
Panorámából valóban az októberi szám tartalmá
val találkozhatunk, de a Chipből is ott van a 9. és 
10., a PC Formaiból, a Természet Világából a szep
temberi szám.)
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A Magyar Orvosi Bibliográfia 1999-ben 8736 tételt 
tartalmazott, 2000-ben már az 5. számban (ha írná
nak hónapot, ez lenne a szeptember-októberi, érke
zett 2001. január 24-én) 8522-ig jutott, így várható
an a 10000-et is meghaladhatja a feldolgozott téte
lek száma. A feldolgozott időszaki kiadványok jegy
zéke megkönnyíti az áttekintést, a Természet Vilá
gából itt is megvan a 9. szám (meg a három meg
előző), a Nővér Praxis esetében négy 1998-as szám 
mellett a teljes 1999-es évfolyam (6 szám), de az 59 
folyóirat közül az esetek többségében a 2000-es év
folyam számait láthatjuk. A bibliográfia sajátossá
ga a tárgyszavak betűrendjébe rendezett anyag mel
lett (előtt) a tárgymutató, amelyben ugyanebben a 
betűrendben tudjuk áttekinteni 10 oldalon ugyan
azokat a tárgyszavakat, egyetlen zökkenő sincs az 
oldalszámokban. A bibliográfia végén még névmu
tatót is találunk, amelyben intézménynevek és 
tárgyként szereplő személyek is szerepelnek, így bi
zonyos mértékig ez is tárgymutató.Az anyag adat
bázis-változatában biztosan még további keresési 
szempontok is vannak, mi azonban nem rendelke
zünk az ehhez szükséges pasworddel.
A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiából a főisko
lai könyvtárban csak az 1998-as évfolyamhoz (meg 
korábbiakhoz) sikerült hozzájutni. A feldolgozott 
tételek száma feltűnő szabályosságot mutat, 1995- 
ben 6000 (minden negyedévben 1500), 1996-ban 
ugyanennyi, 1997-ben már 7000, 1998-ban pedig 
már 8000.
Az 1998. 4. számban (érkezett 1999. IV. 1-jén) fel
dolgozott időszaki kiadványok jegyzéke szerint 
1995-ös volt 1, 1996-os is 1, 1997-es 20, 1997-es és 
1998-as 2, míg a döntő többség, 50 cím kizárólag 
1998-as. A Természet Világából az 5-7. szám került 
be, de a Figyelőből a 43., az Élet és Tudományból a 
42. számig is eljutottak.
Ha a négy bibliográfia tételszámait összeadjuk 
(14 000, 14 000, 10 000, 8 000, de mindegyik már 
valamivel több is lehet), minimálisan 46 000 tételig 
jutunk el.

De hogyan lehet ebből (Vajda Erik könyvének cí
mét szó szerint idézve) „Időszaki kiadványok válo
gatott cikkeinek online adatbázisa kooperációs part
nerek együttműködésével*?” Vajon milyen messze 
állunk ettől a céltól most 1994-hez viszonyítva, ami
kor a tanulmány íródott? Ha csak ezt a négy bibli
ográfiát szeretnénk közös adatbázisban feldolgoz
ni, milyen nehézségeket okozna az, hogy annyira 
különböző az egyes adatbázisok tárgyszavazási gya
korlata.

S nem csak 4 bibliográfiáról van szó 1994-ben 34 
általános és szakterületi bibliográfiát sorolt fel Vaj
da Erik, de ezek döntő többsége társadalomtudo
mányi volt. Bár már 9 készült adatbázisból, 6-nak 
volt közülük géppel készült mutatója, de csak egy 
olyan volt, amely géppel olvasható volt, a 
PRESSDOK, akkor persze még floppyn. Azóta vi
szont már számos további adatbázisunk is van 
CD-ROM-on vagy az interneten. A MANCI-ba a 
MAKSZAB adatai szerint mintegy évi 1500 magyar 
tétel kerülhet be, a Magyar Pedagógiai Irodalom 
adatai alapján az OPKM PAD adatbázisába évi 
4000-nél több, ennyivel számolhatunk újabban a 
FSZEK irodalmi adatbázisában, valamivel többel is 
talán a szociológiaiban, az Országos Idegennyelvi 
Könyvtár nemzetiségi és műfordítás adatbázisával 
kapcsolatban nem tudok számokat, mert sehogy 
sem sikerült telepíteni a CD-ROM-ot. Ki tud teljes, 
hiteles listát adni arról, hogy mi létezik még a Vaj
da Erik által összegyűjtött, felsorolt bibliográfiák 
közül, melyikből lett még adatbázis, melyik szűnt 
meg. De ha nagyon igyekszünk, osztunk-szorzunk, 
összeadunk, hozzáadjuk a PRESSDOK-ban évente 
feldolgozott tételek számát, valahogy talán további
ak előkeresése nélkül is meg tudjuk haladni a let
tek által évente feldolgozott 110 000 tételt. Ez a cé
lunk? Ez a győzelem? Vajon mit szólna, mit szól 
Vajda Erik ahhoz, hogy Lettországban valóban léte
zik „Időszaki kiadványok válogatott cikkeinek 
online adatbázisa kooperációs partnerek együttmű
ködésével”?

*
VAJDA Erik: Időszaki kiadványok válogatott cikkeinek on-line adatbázisa, kooperációs partnerek együttműködésével. 
(Megvalósíthatósági tanulmány.) [Közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 
Bp. OSZK-KMK, 1994. 57. p. (A Könyvtári Figyelő könyvsorozata, ISSN 1217-6753 : 2)
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Tudósítás az a la  teli 
konferenciájáról* 1. rósz

Hajdú Katalin

Az amerikai könyvtárosok szerint az Amerikai 
Könyvtári Egyesület (ALA) téli konferenciáját 
2001-ben nem véletlenül tartották éppen a főváros
ban. Az időben ezzel csaknem egybeeső „elnöki be
iktatási nap”, január 20-a új lehetőségek megnyílá
sát jelentheti -  gondolták a könyvtárosok. Hogy vá
rakozásuk mennyire válik valóra, ma még termé
szetesen, nem lehet tudni. Mindenesetre a konfe
rencia résztvevői nem hagyták figyelmen kívül azt 
a tényt, hogy elnökük, az USA 43. elnöke, George 
W. Bush felesége hajdan könyvtáros volt Texasban. 
Azt remélik, hogy a konferencia eseményeinek híre 
a konferenciateremből eljut a Fehér Házig, ahol 
majd érzékeny fülekre talál.
Méreteit tekintve a Washington Convention Cen
tert első látásra elegendőnek hinné az ember a 
könyvtárosok évközi konferenciájához, ámde a 
több mint tízezres jelenlétre, a szám szerint több 
mint 1100 előadás és 490 kiállító számára, kevés
nek bizonyult. Január 12-e és 17-e között még ti

zennégy rangos washingtoni szálloda tanácstermei 
szolgáltak helyszínként az amerikai könyvtárosok 
aktuális problémáinak megbeszélésére.

Az előadások hihetetlennek tűnő mennyisége ta
lán érthetőbbé válna, ha az ALA szervezeteinek szá
mát is mellé írnánk, ha tudnánk pontosan. Rendel
kezésünkre áll az említett programfüzet, melynek 
alapján a résztvevő szervezetek száma 91 (kilenc- 
venegy!). Ebbe beletartozik pl. az ALA Közkönyvtá
ri Egyesülete (Public Libraries Association), mely öt
ven állam közkönyvtárait fogja össze, vagy a csu
pán néhány tagú Intellectual Freedom Round Table 
Committee, amely a Kongresszus határozatait figye
li a magánügy jogával kapcsolatában. Arra már 
nem vállalkoztunk, hogy kiderítsük egy-egy állam 
különböző típusú szervezetének, hány alszervezete 
van és azok közül melyiknek hány, az éppen aktuá
lis problémák megoldására felállított kerekasztal 
konferenciája.

(ALA Midwinter Meeting, Washington Convention Center, 2001. január 12-17.)
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A könyvtárosok tájékoztatása az öt nap alatt min
den módon biztosítva volt. A vaskos hivatalos prog
ramfüzeten kívül az ALA különböző szervezeteinek 
(council, committees, special committees, divisions, 
charters, roundtables) prospektusai, szórólapjai se
gítettek eligazodni, nemcsak a programfüzetben fel
tüntetett 1100 előadás útvesztőjében, hanem rövi- 
debb-hosszabb ismertetőket is közöltek a kiállítók
ról. Nem hiányozhatott a szóróanyagok közül a kö
vetkező konferenciákra való felhívás, így Denverbe 
a Tudományos és Szakkönyvtárak Egyesületének 
(.Associaton and Research Libraries ACRL) 10. kon
ferenciájára és kiállítására szóló, valamint az ALA 
rendes éves (nyári) San Francisco-i konferenciájá
ra, júniusban.

A Cognotes -  Official Conference Newspaper c. hírle
vélnek (mely 29 éve nélkülözhetetlen segédlete az 
ALA konferenciáknak) három száma jelent meg a 
konferencia ideje alatt. Általában az előző nap fon
tosabb eseményeiről számoltak be, hírt adtak a ki
emelkedő napi eseményekről, s tájékoztatást a kiál
lítókról.

Az ALA Washington Office 2001. január 13-án köz
readott Legislative Update-]ábó\ pl. megtudhatjuk, 
hogy a szövetségi kormány könyvtárral kapcsola
tos programja 1 milliárd dolláron felül van, amely 
200 millió dollárral magasabb a tavalyinál. A hiva
tal vezetőjétől, Mary Costabile-tól viszont az is kide
rült, hogy a szövetségi költségvetésben ez az összeg 
oly kis mértékű, hogy „elhanyagolható”, vagyis 
önálló költségvetési helyként nem is szerepel, „csu
pán” az oktatási költségvetés részeként, mint 
könyvtárral kapcsolatos program. A szórólap 
ugyanakkor felhívja a választópolgár figyelmét 
arra, hogy az április 30-ai és május 1-jei Nemzeti 
Könyvtári Törvénykezési Nap (National Library 
Legislative Day) lehetőséget ad érdekeik kinyilvání
tására a képviselőkkel a Képviselőházban és a Sze
nátusban. Nancy Cranich, az ALA 2000-2001-es el
nöke egy könyvtáros delegációval már megkezdte a 
párbeszédet tavaly novemberben a Fehér Házban a

[KDTTIlBSOMinli

könyvtárosok és a politikusok között. Tájékozódni 
lehetett az hatvanezren felüli taglétszámú szervezet 
eddigi munkájáról, költségvetéséről is, amely 
2001-ben 46 368 809 dollár.
Ha topográfiailag kezdjük feltérképezni a konferen
ciát, akkor az első szinten találjuk többek között az 
ALA profi módon megszervezett munkaközvetítő 
irodáját (Office for Human Resource Development 
an Recruitment Centert). A munkát kínáló könyvtá
rak, könyvtári szervezetek kis pavilonokban várták 
a jelentkezőket, akik a szükséges nyomtatvány ki
töltése után kaptak pontos időpontot interjúra az 
általuk kiválasztott helyre. Az ily módon regisztrált 
munkakeresők a későbbiek során on-line adatbázis
ban is hozzájuthatnak információhoz. A munkaköz
vetítésen kívül karrierfejlesztő „gyorstalpaló” tanfo
lyamot is tartottak a munkakeresők számára, me
lyen a szerzett ismereteket azonnal hasznosíthatták 
a felvételre jelentkezők. A szeminárium előadásai 
közül a „Positioning Yourself for Carrieer Success: 
Ten Tools to Help You Find a Job and Advance in 
Your Carreer” című, az érdeklődők számából ítélve 
nélkülözhetetlennek tűnt. (Arról természetesen 
nincs adat, hogy milyen előnyt jelent, hány sikeres 
felvételi beszélgetésük volt azoknak, akik részt vet
tek egy ilyen „fejtágításon”, jelentősége csupán gya
nítható.)
A különböző szolgáltató szervizek számára a beje
lentkezési övezet (Registration Area) nyújtott helyet:

© az ALA taglétszámát (mely 2000 novemberében 
61 ezer fő volt) a tagnyilvántartó központ 
(Membership Center) volt hivatva növelni a ta
lálkozó idején;

© a gyerekmegőrző központ napi 25 dollárért fo
gadta a résztvevők gyerekeit;

© reprográfia, postai szolgáltatás, üzenő-központ, 
talált tárgyak osztálya, Internet Kávézó;

© a találkozások lemondásához, változtatásához a 
Conference Service nyújtott segítséget; de vállal
kozott váratlanul szükségessé vált találkozások 
létrehozására, megszervezésére is.
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A több százezres amerikai könyvtáros társadalmat 
foglalkoztató problémák, természetesen sok szem
pontból különböznek a könyvtárügy hazai problé
máitól, mégis: bármekkora is a különbség a hazai 
és az amerikai könyvtárosok lehetőségei, létfeltét
elei stb. között, az amerikai könyvtárosok sem elé
gedettek saját körülményeikkel, lehetőségeikkel. Ez 
főképpen a rendes évi ALA elnökválasztáson nyilvá
nult meg. (Az ALA számára egyébként minden év 
az elnökválasztás éve.) A nagy számban fellelhető 
kitűzők, matricák, prospektusok ellenére igen lany
ha érdeklődéssel kísérték az ötnapos konferencia 
negyedik napjának délutánján megtartott elnökje
löltek fórumát (Presidential Candidates Forum) A 
résztvevők mind felszólalásaikban, mind pedig a 
„közönség” soraiban a „gazdasági újraelosztást” 
várták el a leendő elnöktől. Ugyanakkor nem hiány
zott sem a jelöltek, sem pedig a hozzászólók eszköz
tárából a „szellemi szabadság”, „egyenlőség a hoz
záférésben” és a „digitális szakadék csökkentése” 
(intellectual freedom, equity of access, narrowing 
the digital divide) kifejezések gyakori hangoztatá
sa. Az iskolai könyvtárak mostoha sorsa több 
könyvtárost hozzászólásra késztetett. A jelöltek pe
dig nem fukarkodtak ígéretekben. A stílusukon kí
vül a három jelölt közti tartalmi, esetleg kvalitásbe
li különbséget egy kívülálló nehezen tudná megálla
pítani. Mindhárom jelölt igen rangos helyet foglal 
el a szakmában. Egyetemi tanárok, igazgatók vala
melyik egyetemi könyvtárban, tagjai néhány ALA 
szervezetnek, tulajdonosai számos szakmai kitünte
tésnek. Szórólapjaik, választási beszédük alapján 
az egyenlő hozzáférés elvén kívül, a jogalkotókkal 
való kapcsolattartást tartják a legfontosabbnak. Te
kintettel arra, hogy az érdeklődés a választási pro
cedúrát nem befolyásolja, az ALA elnökjelöltjeinek 
sem sokkal egyszerűbb a sorsa, mint az Egyesült Ál
lamok elnökjelöltjeinek. A január 31-ei, utolsó be
nevezési dátumtól május 3-áig, kell várniuk, míg a 
Választási Bizottság kihirdeti az eredményt. Az 
ALA elnökválasztásának sajátosságához tartozik,

hogy a 2001 májusában megnevezett elnök majd 
csak 2002-2003-ban tölti be e magas posztot. John 
Berry, a Consortium of Community Colleges, Coll
eges and Universities igazgatója, az ALA's Council 
egyik tagja a 2000-ben megválasztott ALA elnök a 
2001-2002-es egyesületi évre.

Lehet mondani, hogy az ALA konferenciájának leg
szembetűnőbb programja a Campaign @ Your 
Library! volt. Hogy valóban szembetűnő volt, nem 
teszi kétségessé az öt napon keresztül, a konferen
cia első percétől az utolsóig az első szintet szinte el
öntő kárminvörös papírból készült, formás reklám- 
szatyrok, benne a kezelhetetlen méretű tájékoztató 
füzettel. Az ALA helyi boltjában nem volt olyan áru
cikk a ceruzától a zokniig, mely ne hívta volna fel a 
figyelmet az @ Your Library lógóval az ötéves prog
ramra, annak ellenére, hogy az ALA hivatalosan 
csak az április 1—7-ig megrendezendő Nemzeti 
Könyvtári Hét (National Library Week) alatt hirdeti 
meg a Kampány az Amerikai Könyvtárakért (The 
Campaign for America's Libraries) című program
ját. A rendelkezésünkre álló információs anyagból, 
az előadások és azok résztvevőinek számából, a 
könyvtárosok aktivitásából -  úgymond -  a „tarta
lom és forma egységére” következtethetünk. A kitű
zött cél a kampány koordinátora, Sara Groves szava
ival igen egyszerűen kifejezhető: ,+Az ALA öt évre elkö
telezi magát arra, hogy hangosan és világosan beszél
jen a könyvtárak és könyvtárosok értékeiről a közösség 
számára, legyen az iskola, egyetem, üzleti élet”

A kampány két fő jelszavává a „könyvtári művelt
ség” (library literacy) és a „könyvtári támogatás” 
„library advocacy” kifejezések váltak. Az Advocacy 
for Information Literacy Assembly már a konferen
cia hivatalos megnyitása előtti napon megtartotta 
első munkaértekezletét, s az azokhoz közreadott in
formációs anyagokból, az értekezleten kialakított 
csoportbeszámolókból a két fogalom is mélyebb ér
telmet nyert. A kapcsolatok kialakításának, s az 
azokban rejlő lehetőségek kiaknázása -  mindaz, 
amit mi PR-nek nevezünk s, ami még mindig nem
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foglalja el a szakmánkban azt a helyet, amelyre 
szükség és szüksége volna -  az amerikai könyvtá
rosok számára önálló diszciplína. Szervezetten, hig
gadtan és magabiztosan mindent megtesznek an
nak érdekében, hogy bebizonyítsák: a könyvtárak 
soha nem látott segítséget képesek nyújtani ebben 
az információs hangzavarban. A legkülönbözőbb 
formában folyamatos módszertani „kiképzés” fo
lyik arra vonatkozóan, hogy hol és hogyan lehet a 
könyvtárak súlyát, valódi természetét hangsúlyoz
ni. Nem hagynak ki egyetlen lehetséges területet 
sem, ahol terjeszteni lehet a könyvtárak s könyvtá
rosok szerepét a digitális korszakban. Dinamikus 
változásuk biztosítja, és egyben bizonyítja hogy a 
könyvtár az „a hely, ahol a könyvtárosok megtalál
ják a legjobb információforrást, függetlenül attól, 
hogy az éppen könyv, vagy netán weboldal. ”

Úgy tűnik ez nem felesleges befektetés.
Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy az ötna
pos konferencia csaknem minden területe, minden 
előadása, találkozója valamilyen módon kapcsoló
dik a digitális információhoz, amely nem csupán 
Amerikában, de a világon mindenütt újabb és 
újabb problémákat vet fel. Az Amerikai Könyv
táros Egyesületben szervezetek foglalkoznak pl. a 
digitális szerzői jog kérdésével, amely soha nem lá
tott egységbe kovácsolja, nem csupán az amerikai 
könyvtáros társadalmat, de szokatlan módon az üz
leti élet jelentős részét is megnyerték ügyüknek. Le
het mondani, hogy közös érdekek fűzik egymáshoz 
az üzleti élet egy részét a könyvtárosokkal.

„Jön a számítógépes kommu
nikációs törvény", a UCITA

„UCITA is coming” a címe annak a kis kék füzet
nek, amit a UCITA-munkaértekezlet minden részt
vevője a vaskos csomagjában többek között kézhez 
kapott. Az ALA Washington Office, Office for 
Information Technology Policy (OITP) szervezésé

ben megtartott megbeszélés és a témához kapcsoló
dó egyéb programok az ötnapos konferencia témái 
között a Szövetségi Számítógépes Kommunikációs 
Törvény (Uniform Computer Transactions Act -  
UCITA) az érdeklődők számának alapján prioritást 
élvezett. A UCITA, a hozzá kapcsolódó törvények
kel 1999 nyara óta stresszben tartja az amerikai 
könyvtáros világot.

A UCITA eredetileg a Szövetségi Kereskedelmi Tör
vény (Uniform Commercial Code -  UCC) egy új cik
kelyeként, a „nem-megfogható” (intangible) áruk: 
számítógépes szoftverek, on-line adatbázisok s 
egyéb digitális formában lévő információhordozók 
üzleti tranzakcióinak -  szeződéskötéseinek -  korlá
tozására készült. A folyamatot, ahogyan ez a tör
vény az információ tisztességes felhasználásának 
gátjává vált/válhat -  végig kísérni most nem áll mó
dunkban, csupán azt, hogy jelen állapotában mit je
lent az amerikai könyvtáros társadalom számára, 
amely nem egyszerűen csak befolyásolja, de azt 
meg is határozza.

Az ALA Washington Office's Legislative and Policy 
Update szekcióján Jonathan Brand részletezte a 
UCITA-ban rejlő veszélyeket, felhívta a figyelmet 
arra, hogy a törvényhozás veszélyezteti a könyvtá
rak lehetőségét az információ terjesztésében.

A „shrink-wrap (kinyit) vagy click-on licences (ins
tallál)” kérdéssel nem csupán az ALA konferencia 
foglalkozik. Valamennyi amerikai könyvtári szak
lapban lehet találkozni a témával, s ha még próbá
lunk is keresni hozzá az interneten irodalmat, elve
szünk a mennyiségben. A Library Journalban pl. 
James G. Neal, a Johns Hopkins Egyetem Sheridan 
Könyvtárának dékánja egyenesen úgy fogalmaz, 
hogy „az amerikai könyvtárak háborúban állnak'1’.

Kivel háborúznak az amerikai könyvtárak, 
ki/k/nek az érdekeit sértik a „tisztességes felhaszná
lás” elve; milyen érveik, „fegyvereik” vannak az 
amerikai könyvtárosoknak/könyvtáraknak érdeke
ik érvényesítésére? Mit jelent/het a UCITA a gya
korlatban az amerikai könyvtárak számára?
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Sharman Smith (State Librarian, Iowa) hozzászólá
sában összefoglalta a könyvtárak hétköznapi prob
lémáit: „a UCITA minden kétséget kizárva, egészé
ben véve ijesztő az amerikai könyvtárak és könyvtá
rosok számára. A szerzői jog nem lesz érvényes az 
adatbázisokra és a szoftverekre; az eladóknak több 
joguk lesz mint a használóknak; a könyvtár nem köl
csönözhet szoftvert, nem készíthet másolatot... Meg
szűnik a könyvtárak számára nyújtott eddigi lehető
ség, hogy nagy mennyiségben olcsóbban vásárolja
nak, mint egyénileg lehet. Az eladó figyelemmel kí
sérheti, a szoftver használatát, és ha azt gondolja, 
túl sokan használják ingyen, akkor még egy új szám
lát is küldhet a könyvtárnak. ”
A programokon résztvevő' illusztris személyek, vala
mint könyvtárosok csoportjai a következőképpen 
fogalmazták meg a kérdéssel kapcsolatos problémá
ikat:

© a törvény drámaian felborítja az egyensúlyt, egy
értelműen a szoftver eladóknak kedvez a felhasz
nálókkal szemben;

© a könyvtárosok a digitalizálással egyre jobban 
ki vannak téve a szoftveripar támadásainak, 
mely azzal, hogy a szerzői jog törvényének átala
kításán munkálkodik, szinte működésképtelen
né teheti a könyvtárakat;

© a kutatókönyvtárak létszükséglete, hogy fussa
nak a digitális technológia után, miközben, e 
törvény értelmében szinte saját vesztükbe rohan
nak;

© a jelenlegi szerzői jogi törvény a szellemi tulaj
don számára eddig védelmet nyújtott mind a ki
adóknak, mind a szerzőknek, miközben feljogo
sította a könyvtárakat azok ingyenes terjesztésé
re, ellenkező esetben eddig is működésképtele
nek lettek volna;

© a szoftverkiadók a jelenlegi kereskedelmi tör
vényt a XXI század „igényeinek” megfelelően 
szándékoznak megváltoztatni, mégpedig oly mó

don, hogy a digitális, kézzel-nem-érinthető szel
lemi termékek védelme alól ki akarják húzni a 
szerzői jogot, miközben megpróbálják az egé
szet a gazdasági tevékenység, a szerződéskötés 
körébe utalni;

© a könyvtárak attól tartanak, hogy a UCITA által 
a szerzői jogi törvény beleszól abba, hogy a 
könyvtárak miként használják a szoftvereket és 
más számítógépes információs forrásokat. Te
hát éppen abba szól bele, amivel a könyvtárak 
egyedülálló értéket képviselnek, a szabad infor
mációszolgáltatásba.

Feloldható-e ez a paradox helyzet, ahonnan -  most 
úgy tűnik -m ár nincs visszaút? Nem arról van szó 
ugyanis, hogy a régi többszázéves hagyományokon 
akarnak változtatni a digitális kiadók, — hiszen 
egy hagyományt meghaladhat az idő -  hanem ar
ról, hogy a könyvtárakat a jelenleg még semmivel 
nem helyettesíthető alaptevékenységüktől foszta
nák meg. A felvetődött kérdéseket, problémákat, 
kételyeket talán úgy foglalhatnánk össze, hogy lehe
tővé válik-e a digitális formában lévő kiadványok -  
melyek a könyvtárak (és csupán idő kérdése és 
nem csak a kutatókönyvtárak) jövőjét jelentik -  
megőrzése, archiválása és kölcsönzése?

A könyvtárosok értelmezése alapján és az összejö
vetelen a szakemberek által összeállított tájékozta
tó alapján kiderül, hogy a UCITA mire nyújt lehető
séget a szoftver eladók számára. Az új törvény meg
engedné, hogy az adás-vételi szerződés tartalmaz
hasson egy-egy olyan pontot amely szerint:

© ha a vásárló kinyitja a dobozt, vagy installálja a 
programot, akkor automatikusan elfogadja a 
szerződési feltételeket;

© megtilthatja a vállalaton belüli szoftver átadását 
egyik dolgozótól a másiknak, még abban az eset
ben is, ha egy régi dolgozó helyébe lép egy új 
dolgozó;
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© megtilthatja a vállalatoknak, hogy egymásnak át
adják, még egyesülés esetén is;

© elháríthatja maguktól a felelősséget a hibás 
szoftverek miatt, még abban az esetben is, ha a 
hibáért egyértelműen nem a vásárló a felelős;

© a szoftver eladója előre eldöntheti, hogy per ese
tén, hol legyen a vitás kérdés eldöntése.

Az ALA Washington Office, OITP Point ...counter
point címmel közreadott egy hivatkozásgyűjte
ményt is. A törvényt védelmezők nyolc állítását -  
azaz támadásukat a könyvtárakkal szemben -  a 
könyvtárosok negyven tételben cáfolták. íme né
hány az állításokból majd a cáfolatokból (kurzív
val, számozottan a törvényvédők állításai olvasha
tók, álló betűkkel a könyvtároské):

1. A könyvtárak (helyi) állami szinten próbálják 
megszerezni mindazt, amit szövetségi szinten nem 
tudnának.

© A szövetségi szerzői jogi törvény által, mely biz
tosítja a tisztességes felhasználás (fair use) lehe
tőségét, több mint 200 éve előjogot élveznek a 
könyvtárak és oktatási intézmények. A UCITA 
most azt javasolja, hogy az állami törvény, 
amely valójában segíti a kiadókat és a szoftver 
terjesztőket, vessen véget a szövetségi szerzői 
jognak.

2. A UCITA szerint csak néhány könyvtár, biztosító- 
társaság és vásárlóvédő csoport foglalt állást a tör
vény ellen.

© A valóságban az a helyzet, hogy a törvény ellen
zői között vannak többek között a következő 
szervezetek: Americans for fair Electronic 
Commerce Transactions (AFFECT), amely 63 
ipari és üzleti vállalat szövetsége; hat vezető biz
tosítótársaság (jelezték hogy a UCITA következ
tében több millió dolláros plusz kiadásra számít
hatnak); Computer and Comunications 
Industry Professionals; First Data Corporation; 
Federal Trade Commission; Principal Financial 
Group.

3. 26 főügyész 1999. július 23-án levelet küldött a 
National Conference of Commissioners on Uniform 
State Law (NCCUSL)-nak, -  mely szervezet felelős a 
UCITA kidolgozásáért -  amelyben aggodalmukat fe

jezték ki, hogy a törvény egy relatív kis számú el
adói csoportnak kedvez szemben a nagyságrendek
kel nagyobb felhasználókkal.

© A törvényhozás modellje normál esetben az, 
hogy a NCCUSL és az American Law Institute 
(ALI) közösen javasol egy törvénytervezetet; je
len esetben az ALI ötven éves történetében elő
ször megvonta támogatását a UCITA-tói.

© Iowa állam hozott egy törvényt, amely „semlege
síti” az állam polgárait a UCITA negatív hatásai
tól. New Jersey állam törvény-felülvizsgáló bi
zottsága azt javasolta a Kongresszusnak hogy a 
UCITA ellen szavazzanak.

4. A UCITA az „új gazdaságban” az e-business álla
mi pozícióját rangosabbá teszi; standardizálja a szá
mítógépes információ-átvitel szabályait, egy semle
ges és előre meghatározható jogi keretet nyújt, 
amely leegyszerűsíti az üzleti tranzakciókat.

© Az ún. új gazdasági robbanás a UCITA nélkül 
történt az utóbbi tíz évben; az Emerging Digital 
Economy, az amerikai kormány jelentése sze
rint ez idő alatt a szoftver- és információs ipar 
több mint megduplázódott.

5. A UCITA-nak nincs kulcsszerepe az elektronikus 
ipar hatásában: a kemény oktatási struktúra, a kép
zett munkaerő, a jó minőségű telekommunikációs 
infrastruktúra és törvények, amelyek elősegítik a ku
tatást és fejlesztést és a kapcsolat lehetőségét az egye
temek és az üzleti élet között -  ezek a lényeges ténye
zők az elektronikus ipar számára (idézi az ALA a 
The New Economy-t).

© Virginiában az UCITA módosításának tárgyalá
sakor a világ legnagyobb mérnöki egyesülete, az 
IEEE, (Technology Policy Activities for Institute 
of Electrical and Electronic Engineers) egyet ér
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tett abban, hogy a UCITA elriaszthatja az inno
vációt, visszafogja a versenyszellemet és növeli 
az üzleti bizonytalanságot, különösen az új 
high-tech vállalatoknál.

6. A könyvtárak össze vannak kötve a papír-alapú 
hagyományukkal, a nyomtatott világ szabályait pró
bálják alkalmazni az elektronikus világban, ami pe
dig újfajta gondolkodást követel.

© A könyvtárak mindig hittek abban, hogy a szel
lemi tulajdon joga és védelme független a publi
káció formájától vagy terjesztőjétől. A szerzői 
jogi elvek média-semlegesek: tisztességes fel- 
használást alkalmaznak a digitális információ
hoz éppúgy, mint a nyomtatott anyaghoz.

© A könyvtárak mindig összefonódtak a társada
lommal: a jelenlegi információs forradalomban 
helyet kapott az Internet-hozzáférés, a számító
gép-oktatás, és a könyvtár fő színhelyévé, ellátó
jává válik a számítógép alapú információs társa
dalomnak, oktatási intézményeknek.

© A könyvtárak dollármilliókat költenek elektroni
kus termékekre és szabadalmakra valamint 
on-line forrásokra.

© Virginiában és Marylandban a könyvtárak kiegé
szítő jogszabályokban javasolták hogy az UCITA 
tartsa meg a szövetségi szerzői jog prioritását 
kiskereskedelmi szinten.

© A szellemi tulajdonjog 38 professzora levelet kül
dött a marylandi törvényhozásnak. A jogász pro
fesszorok egyetértettek a könyvtárosok aggodal
mával, hogy a bíróság a UCITA által a közjogi 
szerzői jogi törvényt a magánjogi szerződések 
helyettesítésével fenyegeti.

A szerzői jogi törvény a könyvtárak számára ahhoz 
nyújt védelmet, amely küldetésük megvalósításá
hoz szükséges. Sajnos, a UCITA a szövetségi szer
zői jogi törvénnyel kapcsolatban eléggé kétértelmű 
ahhoz, hogy a könyvtárak ragaszkodjanak a továb
bi tisztázásához.

Az ALA Washington Office UCITA State Legislative 
Update-ja szerint 27 állam törvényhozó testületé
ben nincs napirendi ponton a kérdés; 5 államban 
foglakozik vele a törvényhozás, vagy a törvény-elő
készítés állapotában van, vagy hamarosan várható 
a bevezetése; 16 államban lehetséges a bevezetése; 
Virginiában és Marylandben 2001. január 1-jétől 
emelkedett törvényerőre. Hogy e két államban mi
lyen gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a 
könyvtárosok, még nincs információ. Néhány hó
napnak el kell telnie, amíg kiderül, hogy mi törté
nik abban az esetben, ha egy könyvtár a New 
Hampshire-ben vásárolt programját Marylandben 
akarja felhasználni, hiszen minden államnak van
nak saját törvényei, miközben érvényesek rá a szö
vetségi törvények is. A szövetségi törvény pedig 
minden államban értelemszerűen azonos, míg az 
államok törvényei különbözhetnek egymástól.

A kérdésre, hogy a UCITA miért nem szövetségi 
törvény, míg a szerzői jogi az, válaszoljanak a jogá
szok. A könyvtárosoknak viszont létkérdés hogy a 
szoftverek és más, a számítógép adta információs 
forrásokat éppen úgy használhassák az információ 
forrásaként, mint bármely más formában lévő do
kumentumot. Ezért aztán igazán érthető, ha a 
könyvtárosok lelkesen kapcsolódnak a felhaszná
lók népes táborához, akik olyan országos méretű 
kampányt készítenek elő a UCITA ellen, melyhez 
fogható csak a Clinton-adminisztráció elején volt, 
amellyel sikerült megakadályozni az egészségügy 
szocializálását1.

Akkor, amikor az USA Today.com 2000. november 
14-I Tech Report-]a arról tudósít, hogy a Business 
Software Alliance szerint a szoftveripar évi 13 milli
árd dollárt veszít a kalózmásolatok miatt, akkor jog
gal bízhatunk abban, amit Peter Lyman, a Berkely 
Egyetem professzora mondott: „Ez egyike azon ritka 
pillanatoknak, amikor egy intézmény nem tűnhet el, 
de biztosan átfog alakulni” -  és ez vonatkozhat a 
törvényekre és a könyvtárra egyaránt.
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„Mennyire változik meg a könyvtár intézménye a di
gitális korszakban, milyen kihívásoknak van kitéve, 
s mennyire képes azokat követni, a felmerült jogi 
problémáknak, milyen konzekvenciái lesznek ?”-  
ilyen kérdések vetődtek fel a sajtószabadság védel
mében kiálló szervezetek programjaiban. Fontos 
szakmai és egyéb emberi jogi szervezetek álltak csa
tasorba a törvényhozók ellen a gyermekek internet
hez való szabad hozzáférése jogának biztosításáért. 
Amennyire ez egy résztvevő számára kiderülhetett, 
nem volt olyan megbeszélés, előadás, folyosói be
szélgetés, ahol a könyvtárosok ilyen egységesen ké
szen álltak arra, hogy minden lehetséges módot ki
használjanak, kiaknázzanak a 2000. december 
15-én aláírt törvénnyel szemben.

Szabad médium az internet? Vonatkozik-e az inter
net szabadsága a gyermekeket károsító pornográf 
irodalomra is? Sérti-e a korlátozás az Amerikai Al
kotmányt, vagy kénytelenek lesznek a könyvtáros
ok elfogadni Szövetségi Legfelső Bíróság „First 
Amendment” (Első Kiegészítés) értelmezését, mely 
csak a politikai beszéd szabadságát garantálja? Sike
rül-e a könyvtárosoknak „jobb belátásra” bírni a 
törvényhozást?

Végig kell kísérnünk néhány év történetét ahhoz, 
hogy megértsük, miért tartották olyan fontosnak e 
kérdések megvitatását 2001 januárjában azok az 
amerikai könyvtárosok, akik iskolákban vagy a 
könyvtárakban gyerekekkel állnak kapcsolatban, és 
miért kerültek szembe a törvényhozással.

Szabadságjogok versus 
pornográfia

„...Abban a versenyben, amely Am erikát az internethez kötheti 
egyetlen olyan intézmény létezik, amely biztosíthatja minden 
ember számára a jogot, hogy elérhesse az új technológiával a 
számára szükséges információt: a könyvtár. ”

Ez a megállapítás áll abban a Könyvtárak és az in
ternet segédletben (Libraries and the Internet

Toolkit), amit az ALA gyerekkönyvtári szervezete 
(Association for Library Service for Children) köz
readott a Gyermekek internet-védelmi törvénye 
(Children's Internet Protection Act, CIPA ) és an
nak alfejezete, a Szomszéd Gyermekek internet-vé
delmi Törvényéről (Neigborhood Children's Inter
net Protection Act, NCIPA) szóló megbeszélésekre. 
Ez a tényt azért kell hangsúlyozni, mert a Kong
resszus elfogadta ezt a két törvényt 2000. decem
ber 15-én, 21-én pedig Clinton elnök aláírta, s 
amely „filtering” (szűrő) néven bevonul mind a 
könyvtárjog, mind pedig az amerikai alkotmány vé
delmének történetébe.

Törvény a szűrők alkalmazásáról

Mit is kell tudnia ennek a „filter”-nek, mit jelent 
konkrétan ez az intézkedés, mely szövetségi tör
vényként 2001. április 20-án lépett hatályba.
A törvény a Könyvtári Törvény (Library Services 
and Technology Act) az Alap- és Középfokú Oktatá
si Törvény (Elementary and Secondary Education 
Act, ESEA) és az Általános Discount Áru Telefon 
Szolgáltatási Program (Universal Service Discount 
Program) az ún. E-rate program által biztosított 
szolgáltatások megszorításait tartalmazza. Az 
E-rate program az 1934-es Távközlési Törvény 
(Telecommunication Act) módosítása értelmében 
ingyenes internet-elérési lehetőséget nyújt az isko
lák és a könyvtárak számára. A szűrésről szóló tör
vényi korlátozások olyan internet-biztonsági politi
kát és technológiát várnak el, melyek blokkolják, 
megszűrik az interneten keresztül származó anya
gokat. A szövetségi törvény az E-rate programban 
részesülő könyvtárak és iskolák számára tartalmaz 
utasítást: „...Az Internet-eléréssel bíró számítógép 
úgy működhet, hogy leblokkolja vagy megszűri az 
obszcén tartalmat vagy a gyermek pornográfia vizu
ális megjelenítését, melyek kiskorúra -  17 év alatt -  
ártalmasak. ”
A közkönyvtáraknak és az elemi vagy középiskolák
nak, ahhoz hogy megkaphassák az ingyen internet
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szolgáltatást, bizonyítaniuk kell, hogy teljesítették 
törvény adta kötelezettségüket. A bizonyítékot, at
tól függően, hogy milyen úton kapja az ingyenes 
szolgáltatást, a Szövetségi Távközlési Bizottságnak 
(Federal Communication Commission, FCC)2 vagy 
az Oktatási Miniszterhez kell beterjeszteni.
A megjelölt kifejezéseket a törvényben a következő
képpen definiálták. Például: „ártalmasak” a kisko
rúra azok a képek, ábrázolások, grafikák vagy 
egyéb vizuális megjelenítések, melyekből „... hiá
nyoznak a komoly irodalmi, művészi, politikai 
vagy tudományos értékek ...” Szerencse, hogy ez a 
magyarázat igazán egyértelmű és csak az „inappro
priate” -t (nem megfelelőt) hagyja homályban, illet
ve utalja az adott iskola, könyvtár vagy a helyi okta
tási felügyelet hatáskörébe.

Gyermekvédő törvények: a ClPAf 
az NCIPA, meg ami előtte volt

Egy kis történelem -  Tények és adatok 
a CIPA és az NCIPA történetéből

© 1996-ban a Kongresszus az 1934-es Távközlési 
Törvény módosításaként az iskolák és a kijelölt 
közkönyvtárak, mint telefon-szolgáltatók tulaj
donosaivá váltak a szövetségi kormány által fi
nanszírozott E-rate-nek.

© A Legfelső Bíróság 1997 márciusában, a Reno v. 
ACLU ügyben hozott először ítéletet arról, hogy 
nem korlátozható az internet-elérhetőség a gye
rekek számára.

© 1997 áprilisában a Boston Globe arról tudósí
tott, hogy a Boston Public Library számítógépei
re olyan szoftvereket telepítettek, melyek a por
nográfiát leblokkolják a gyerekek elől.

© 1998. október 7-én a Kongresszus a Távközlési 
Törvény újabb módosításával megszavazta a 
Gyermekek On-line Védelmi Törvényét (COPA).

A törvény korlátozza a fiatalokat sértő kereske
delmi anyag terjesztését az interneten. A 
weboldalt működtető törvénysértők hat hónap 
börtönbüntetésre és napi (!) 150 000 dollárra 
büntethetők.

© Ugyanekkor a Kongresszus felállította a 19 tagú 
COPA-bizottságot azzal a feladattal, hogy hatá
rozzon meg egy olyan módszert, amelynek hasz
nálata leszűkíti az ártalmas anyagokhoz való 
hozzáférést az interneten.

© 1998-ban Virginiában egy szövetségi bíró arról 
hozott ítéletet, hogy a filterezés megsérti a szó
lásszabadságot, melyet az alkotmány első bekez
dése garantál.

© 1999 januárjában McCain szenátor bemutatta a 
Szenátusnak a CIPA-t, mely szerint az E-rate 
alapból részesülő könyvtárak vagy iskolák beszá
molni tartoznak a választott technológiáról az 
FCC-nek az internet-elérés blokkolásáról vagy 
szűréséről.

© 1999 januárjában Kaliforniában elutasították 
egy anya beadványát a könyvtár ellen, ahol a 12 
éves fia letöltött egy szexualitást tartalmazó ké
pet.

© Az American Libraries Online 1999. szeptember 
17-i közlése szerint a Chicago Public Library 
egy olyan szűrő csomagot talált, amely a saját ol
dalukat blokkolta.

© 1999. július 22-én Ernest Istook szövetségi kong
resszusi képviselő másodszorra mutatta be a 
kongresszusnak a Gyermekvédelmi Törvényja
vaslatot, mely tartalmazta a Kongresszusi 
Könyvtár Kongresszusi Kutató Tanácsa (Cong
ressional Research Service at the Library of 
Congress) jogászának június 7-i, a képviselő kér
désére küldött válaszlevelét, mely szerint alkot
mányos „blokkolni” a szeméremsértő és gyer
mekpornográfiát tartalmazó URL-címeket.
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© 1999. június 23-án a szenátus egyhangúan, 
majdnem 100%-os jelenléttel megszavazza a 
COPA-l

© 2000. június 28-án McCain szenátor az amerikai 
gyermekek védelmében a CIPA módosítását ja
vasolta. Az „on-line ragadozók magas szintű 
technológiájáéra hívta fel a figyelmet, akiknek 
a szex, a rasszizmus, az antiszemitizmus terjesz
tése, információk a kábítószer készítéséhez, vala
mint receptek a bombakészítéshez a profiljuk. 
Ugyan MacCain szenátor sötéten festette le „a 
rasszista szimbólumok kifestő könyvét”, tör
vényjavaslata csak a „szeméremsértő oldalakkal 
és a gyermekpornográfiá”-val foglalkozik.

© Ugyanekkor, Rich Santorum szenátor egy alter
natív kiegészítést -  NCIPA -  javasolt a törvény
hez, mely a szűrők helyett kódot alkalmazna. A 
terv kidolgozás alatt van.

© 2000. október 20-án a COPA bizottság jelentésé
ben elutasította a kötelező filterek elhelyezését a 
könyvtárakban és iskolákban. Helyette a népok
tatás, a jelenlegi törvények hatásosabb érvénye
sítése, az ipar önkontrollja és a felhasználók sa
ját ítéletében való bizalom kombinációját java
solta.

© 2000. december 15-én a Kongresszus megsza
vazta a törvényt.

© 2000. december 21-én Clinton elnök egyik utol
só hivatali aktusaként aláírta.

© 2001. január 17-én az ALA Végrehajtó Bizottsá
ga a jogi kihívás mellett szavazott a CIPA és a 
First Amendment megsértésének ügyében

A gyakorlat

Bármit is mondjon a törvény, a megvalósítás úgy
tűnik, hogy még Amerikában sem megy mindig
gördülékenyen. A Montgomery Megyei Könyvtár

(Maryland állam) összes számítógépén, amelyek a 
gyerekek számára elérhetőek, 2001. január 1-től 
tesztelik a filtert. A jobb könyvtári szolgáltatások 
megteremtésével foglalkozó bizottság szerint hibás 
a filter: a teszt tíz szexuális tartalmú weboldalból 
csupán egyet blokkolt, ugyanakkor 38 helyből hár
mat tévesen. Az ALA segédlete szerint az általuk 
végzett kutatások azt igazolják, hogy minden filtere - 
zett vagy letiltott oldal 20%-a tartalmaz legális, 
hasznos információt.

Az ALA jogi tancsadó iroda által összeállított Leg
gyakrabban feltett kérdések című dokumentum 
szerint „jelenleg nincs olyan technológia, amely 
megszűri az obszcenitast, a gyermekpornográfiát 
és mindazokat az anyagokat, melyek ártalmasak a 
gyerekre, anélkül, hogy blokkolná az alkotmányo
san védett információt.”

A testület a Freedom to Read Foundation felkérésé
re 1998 augusztusában az ún. közösségi mérték 
(community standard)3 elfogadható összetevőiről 
készített értékelést az obszcenitásról a könyvtárak 
internetes kapcsolattartásával összefüggésben. 
Azoknak a könyvtáraknak, amelyek internet-hozzá
férést kínálnak azt javasolja, hogy az adott esetben 
saját államukban, saját törvénykezésükhöz fordulja
nak jogi tanácsért, mert a törvények államról állam
ra változnak. De felvetődik a kérdés, hogy melyik 
közösségi mérték alapján vonható felelősségre a 
könyvtáros, aki letölt vagy közzétesz egy képet az 
internetről? Nincs olyan bíróság, amelyik pontos 
választ adhatna, bár néhány ezzel kapcsolatos hatá
rozat a könyvtárosi vagy könyvtárhasználói felelős
séget abba az államba helyezi, ahol történik az 
internetezés.

A felelősség kérdése (tehát ahonnét a program 
ered, vagy ahol használják), még nem került a Szö
vetségi Legfelső Bíróság elé, s annak állásfoglalásá
ig nem is lesz megoldva. (Bár a bíróságok éppen 
most birkóznak az internetes szeméremsértés jelen
kori közösségi mértékének alkalmazásával).
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Biztosan lehetséges az is, hogy a bíróságok a prog
ramok szolgáltatóit tartják majd felelősnek, az in
formációt nyújtó könyvtár viszont szembeszállhat 
az ilyen felelősséggel, ha konkrétan tudja, hol hasz
nálják az általa szolgáltatott információt. Ez a tech
nológiai kapacitás viszont a legtöbb internet-kap
csolat formájában jelenleg lehetetlen.
Az Iroda 2000 februári memorandumában egy
részt a közkönyvtárak potenciális felelősségét veti 
fel különböző szempontok alapján:
1. egyáltalán van-e felelőssége, ha tartalom-alapú 
filter programot telepít néhány vagy az összes 
könyvtári internet-terminálra;
2. van-e felelőssége a közkönyvtárnak, ha nem tele
píti a filter szoftvert.
A könyvtárak nem blokkolhatják a felnőttek számá
ra az alkotmányosan megengedett anyagot az inter
neten -  áll a Memorandumbein a megállapítás, 
melynek alapján egy könyvtár számára a következő 
filterhasználati lehetőségek vannak:
-  kereskedelmi forgalomban kapható, tartalmat 

blokkoló szoftvert alkalmaz valamennyi terminá
lon, minden korosztály számára;

-  tartalmat blokkoló szoftvert használ az összes 
terminálon azzal a lehetőséggel, hogy a felnőt
tek számára kikapcsolható legyen;

-  szűrőt alkalmaz a gyermekrészleg termináljain,
-  szülői engedéllyel lehetőséget ad a gyerek számá

ra filter nélküli internet-hozzáférésre, de csak 
akkor, ha a szülőnek határozott kifogása van a 
filterrel szemben;

-  a „smart card” valamilyen formáját használja, 
lehetőve téve a szülők és más könyvtárhaszná
lók számára a különböző filter-lehetőségek vá
lasztását;

-  filter nélküli használati lehetőséget nyújt min
denki számára, de a könyvtárosok figyelik és 
kordában tartják az olvasók internet használa
tát.

Ezt követik az alkotmányosan problémásnak tűnő 
filterezési lehetőségek, s a két felsorolás szinte szó

szerint megegyezik, mely azt mutatja, hogy az ALA 
jogi tanácsadó testületé a filterezés bármely módo
zatát aggályosnak ítéli a First Amendment szem
pontjából.

A második kérdés pedig: ha a könyvtárak nem ins
tallálják a filtert, akkor felelősségre lehet-e őket 
vonni azért, mert nem védik a kiskorúakat az állító
lagosán obszcén és ártalmas anyagoktól? A könyv
tári alkalmazott is beperelheti a könyvtárat ahol 
nincs szűrve az internet, mert az potenciálisan „el
lenséges munkakörülményt” kelthet.

Hozzáteszi még, hogy egy rendszer, amelyik számá
ra szükséges a szülők hozzájárulása a filter nélküli 
Internet-hozzáféréshez, valószínű sikertelen lesz. 
Néhány közzétett bírósági esetből kiderül, hogy a 
gyerekek önállóan élvezik a First Amendent védel
mét.
Tovább bonyolítja a helyzetet -  emlékeztet az Iro
da -, hogy a könyvtárak egyre inkább csak úgy kap
nak pénzt az állami és szövetségi törvényhozóktól, 
ha installálják az internet filtereket.

A szólásszabadság védelmében

A könyvtárosok azt a két törvényt, mely felkavarta 
az iskolai és közkönyvtárak életét, a több mint 200 
éve íródott az Amerikai Alkotmány és az 1939-ben 
elfogadott ALA Alkotmány (ALA Bill of Rights) szel
lemével ellenkezőnek vélik. Az ALA Végrehajtó Bi
zottsága 2001. január 17-én a jogi beavatkozásra 
szavazott a CIPA alkotmányosságának, az Első Ki
egészítés megsértésének kérdésében. „Nincs olyan 
szoftver, -  áll a megállapításukban, mely -  sikere
sen tesz különbséget az interneten az alkotmányo
san védett, ill. tiltott szöveg (tartalmú anyag) kö
zött.” Felhívja a figyelmet arra is, hogy a szövetségi 
bizottság is megállapította tanulmányában, hogy a 
„blokkolt” anyag tartalma kifogásolhatónak találha
tó, hasznos és alkotmányosan védett információt is 
tartalmazhat.
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Az Amerikai Alkotmány Első Kiegészítése kimond
ja ugyanis, hogy: „A Kongresszus nem hozhat olyan 
törvényt, amely... leszűkítené a szólás- vagy sajtósza
badságot...”

Az amerikai könyvtárosok nemcsak saját állami 
alaptörvényüket veszik komolyan, de saját szerve
zetük alaptörvényére, az ALA Bill of rights-ra is leg
alább annyit és annyian hivatkoznak a CIPA ellen
zői, mint az Amerikai Alkotmányra. „Könyv és más 
könyvtári forrás a közösség valamennyi tagjának ér
dekét, információhoz jutását és felvilágosítását szol
gálja. Ne legyen könyvtári anyag kizárva az eredete, 
háttere vagy szemlélete miatt...” -  mondja az ALA 
alaptörvénye.

Az ALA különböző szervezetei, valamint egyéb, a 
szólásszabadság védelmére alakult civil szervezetek 
révén felvette a harcot a törvény ellen. Mindent 
megtesz annak érdekében, hogy az április 20-án 
életbe lépő törvényről kiderüljön annak alkotmány- 
sértő tartalma.

Mennyiben sikerül a könyvtárosoknak a jogi útra 
került, és a pillanatnyilag eldöntöttnek látszó „játsz
ma” ellen fellépni, netán azt visszájára fordítani? 
Érvényesül-e majd ebben az esetben is egyes pszi
chológusok azon véleménye, hogy a tiltás egyenlő 
az érdeklődés felkeltésével; nem a képek ártalma
sak a gyerekekre, hanem a magárahagyatottság; 
mindaz, amitől „megfosztják” a gyerekeket, a sarki 
videotékában hozzájuthatnak és nagyobb érdeklő
déssel „fogyasztják” majd a „tiltott gyümölcsöt”, 
mintha hagynák azt az érdektelenségbe hullani. Az 
persze már nem tartozik a pszichológia tárgyköré

be, hogy mindez a könyvtárak kereti között milyen 
anyagi és szakmai problémákat vet fel, az elv ettől 
még megfontolható lehet. Nem kevésbé az ameri
kai szenátorok tiszteletreméltó aggodalma gyereke
inkért. Végigkísérve a törvény sorsát, annak felveté
sétől a megvalósítás próbálkozásáig.

Jegyzetek
1. Az 1992-es választásokon a demokrata kampány fő jelsza

va az egészségügyi biztosítás megreformálása volt. Győzel
mük után 1993-ban Hillary Clinton fogott a „krízis” megol
dásához. Mrs. Clinton azonnal bizottságot szervezett és egy
évi munka után 1500 oldalas beszámolót készített, 
melynek alapján benyújtotta a Kongresszusnak a törvényja
vaslatot. Lényegében egy bürokratikus kelet-európai SZTK 
rendszert vezetett volna be Amerikában körzeti orvosok
kal, kórházi beutalókkal, ingyen gyógyszerrel, ingyen orvos
sal stb. A javaslat ellen nagy kampány kezdődött, s olyan 
nagy volt a felháborodás, hogy a demokrata többségű kép
viselőházban elvesztette a szavazatot. Ennek köszönhetően 
az 1994-es kongresszusi választásokat pedig a republiká
nus párt nyerte meg.

2. A Szövetségi Távközlési Bizottság (Federal Communication 
Commission, FCC) egy kormányhivatal/ügynökség a keres
kedelmi minisztériumban, amelyik nem ír törvényt, mert 
azt csak a kongresszus teheti meg, hanem (százezer oldal
nyi) szabályzatokat a telefon- és rádiószolgáltatásról. A sza
bályzatok be nem tartása rendőri intézkedést -  börtön, 
pénzbüntetés, etc. -  von maga után.

3. A community standards nem törvény, hanem a helyileg elfo
gadható, tisztességes viselkedést jelenti, amely településen
ként változhat és a helyi szabályok határozzák meg. Boston
ban például van egy utca, ahol a prostituáltak sétálhatnak 
de hivatalosan nem fogadhatnak klienseket; Waylandban a 
rendőr kitessékelheti őket a faluból. Egy nagyon vallásos fa
luban lehetnek más szabályok, mint egy kevésbé vallásos 
faluban, azzal a feltétellel hogy az alkotmánynak megfelel.

2001 a (digitális) Olvasás Eve (is), nemcsak a hagyományos olvasásé. Ebből az alkalomból 
a Neumann Kht. és az IQSoft közös kiadásában megjelent a Budapest Museum - Múzeumi séták 

Budapesten című CD-ROM. A vállalkozás legfontosabb célja az volt, hogy a budapesti 
múzeumok gyűjteményeinek bemutatásával széles körben népszerűsítsék 

kulturális örökségünk kincseit.
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Könyvkultúra napjaink Orosz 
országában egy tudományos 
könyvkiadó szemevei

T. V. Bulanina -  D. M. Bulanin

A „DmitriJ Bulanin' tudományos könyvkiadó 1992-ben ala
kult Szentpétervárott. Azóta jeles helyet vívott ki magának 
a humán profilú tudományos könyvek megjelentetése te
rén. Az alábbi írást a könyvkiadó páros „Knlznaa kultúra 
poslereformennoj Rossir c. előadása alapján 
Futala Tibor tömörítette.

A sorjázó prognózisok ellenére a telekommuniká
ció, a számítógép és a sokszorosítás-technika nem 
szorította ki a könyvet az emberek életéből. A fenn
maradásnak azonban ára van: a könyv mint kultu
rális fenomén végképp elvesztette vallási jellegét. 
Deszakralizálódott. Az oroszországi könyvkultúra 
most éppen e tekintetben követi -  kiegyenlítődés
sel -  a nyugat-európai és amerikai példákat. Az or
szágban a könyvkiadás és terjesztés/kereskedelem 
berkeiben „panta rhei” a múlt és a jövő jellegzetes
ségeinek keveredésével és harcaival.

A könyv 1917 előtti, még világszerte szakralitás- 
ként való kezelése a bolsevik évtizedek alatt is sajá
tos módon fennmaradt, nem utolsósorban azért, 
mert a Szovjetuniót vasfüggöny választotta el a vi
lágtól. Ez az állapot nem tette lehetővé, hogy az or
szágban meghonosodjék a tömegkultúra. A „szocia
lista realizmus” emlékműveire aligha lehet ráfogni,

hogy giccsek, s nem mondhatók annak a marxiz- 
mus-leninizmus klasszikusainak kiadásai és az 
őket környező publikációk sem. A tömegirodalom 
fogalmát a tömegek számára kiadott irodalom fo
galmával nem szabad összetéveszteni.

A peresztrojka óta -  megfelelően a kiegyenlítődési 
folyamatnak -  a könyv mint kulturális érték, folya
matosan devalválódik. Annak, hogy évről-évre szű
kül az oroszországi könyvpiac, korántsem csak az 
az oka, hogy a könyv drága. Az a helyzet, hogy a 
szovjet éra alatt kiadott hatalmas példányszámok, 
akkora fölösleggé halmozódtak fel, hogy a zsibáru- 
soknál „fillérekért” szerezhetők be akár a legkivá
lóbb művek. Ami így sem kell, megy a zúzdába. 
(Megjegyzendő, hogy a nagy kiárusítás meglehető
sen ellenőrizetlen, s ezért -  tanúsítják a műgyűjtők 
-  gyakorta a raritások is belekerülnek a „szórás
ba”.)
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Az olcsóság relatív értelemben a most kiadott köny
vekre is jellemzó'. Míg az oroszországi nyomdakölt
ségek és a kötészet költségei esetenként meghalad
ják az európai színvonalat, a nyomdaköltségek pe
dig vele megegyezőek, az orosz könyv belföldön jó
val olcsóbb az európainál. Meglehet, hogy ez a ko
rábbi nagy könyvtisztelet visszfényeként valósul 
meg.

Ezzel szemben az „új idők” jele: megjelent az erede
ti orosz giccs. A bűnügyi, a női regények, a komik- 
szok stb. iránti igényt, bármennyi is jelenik meg be
lőlük, egyszerűen nem lehet kielégíteni. Különösen 
a bűnügyi tematika kelt kolosszális érdeklődést. 
Olyannyira, hogy egyes szakértőknek még arra 
sincs idejük, hogy kéziratukat átolvassák, mert a ki
adók kilopják a kezük alól.

A könyv mint kulturális fenomén devalválódásán 
kívül, sok minden más is mutatja Oroszország 
könyves világának válságát. Mégpedig az egész ver
tikumét. E tömkelegből mindenekelőtt azt kell ki
emelni, hogy az orosz könyvkiadást készületlenül 
érte a cenzúra eltörlése. A szovjet hatalom bukásá
ig a társadalom kasztosodottsága többé-kevésbé ga
rantálta az egyes területek szerzőinek profi voltát. 
Abban az időben elképzelhetetlen volt, hogy az 
ugyancsak kasztok szerint illetékes kiadók az utcá
ról betévedtek kéziratát minden további nélkül 
megjelenésre elfogadják. A mostani orosz könyvki
adás élénk vonása a „nem profiság”. S ez egyaránt 
vonatkozik a szép-és szakirodalomra. A grafomá- 
nok számára megnyílt az aranykor. Egy „tudomá
nyos” rangra aspiráló szerző azzal dicsekedett, 
hogy éppen ötvenkilencedik könyve jelent meg. S 
mindez nem csalás, nem ámítás.

A kiadók professzionalizmusa is ugyancsak a múl
té. Ebben az új technika is közrejátszott, mivel lehe
tővé tette, hogy a korábbi szerkesztők (mind szakte
rületiek, mind műszakiak), korrektorok, illusztráto
rok stb. egyetlen -  nem profi, de legalábbis nem 
minden vonatkozásban profi -  személyben vonód- 
janak össze. A következmény: a megjelent könyvek

külső és belső színvonaltalansága, aminek követ
keztében még az érdemleges tartalmak sem tudják 
„kelletni magukat”, illetve bizalmat ébreszteni ma
guk iránt.
A válság további oka a túltelítettség, ami azért kö
vetkezett be és termelődik lépten-nyomon újjá, 
mert a költségek leszorítását a kiadók és a példány
számok növelésével képzelik el. Különösen a vidéki 
vállalkozások leledzenek a túlzó példányszám-meg- 
állapítási gyakorlat (végül tönkremenéshez vezető) 
betegségében, nem utolsósorban elégtelen infor
máltságuk következtében.
A könyvterjesztés, a könyvpiac a válság „leglátvá
nyosabb” területe. „A minden egyes könyvpél
dányt eljuttatni érdemi olvasójához” -  olyan jel
szó, amelynek realizálása a mai körülmények kö
zött elképzelhetetlen. Az országra jellemző kis ki
adók tömegei nem tudnak önmaguk gondoskodni 
produkcióik eladásáról. Ezért vagy könyvesboltok, 
vagy kiskereskedelmi forgalomba bocsátás útján 
próbálkoznak vele. Még jó, hogy akár az egyik, 
akár a másik változatot igénybe bevehetik. A kiske
reskedők könnyen meg is lophatják őket.
A tudományos és a szakkönyv a „könnyű irodalom 
korpája” közé keveredve vár a megvételre, leggyak
rabban mindhiába. Előbb-utóbb úgyis a raktárak
ba kerül, minthogy a könyvesboltok semmit nem 
tartanak hosszú ideig a polcaikon. Fontos a gyors 
megtérülés, ami -  ugyebár -  a tudományos művek
kel szemben jogtalan és teljesíthetetlen követel
mény.
A Könyvkamara szerint az 1999-ben kiadott címek 
61,1%-a Moszkvában, 9,8%-a pedig Szentpétervá- 
rott kerül „terítésre”, mégpedig a címek példány
számának 82,5 és 7,7%-a erejéig. A régiókba alig 
jut újonnan megjelent könyv, minden túltelítettség 
ellenére.
A kötelespéldány-szolgáltatásról hozott törvény -  
pestiesen szólva -  nem, vagy nem kellő hatékony
sággal működik. Itt megint a régiók nagy és na
gyobb könyvtárai lehetetlenülnek el. Nincs sem
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elég könyv, amit beszerezhetnének, de pénzük 
sincs rá, hogy módszeresen gyarapítsanak.

A „Dmitrij Bulanin” kiadó létrejötte után az akadé
miai irodalmi intézet, a Puskin Ház sorozatainak 
további kiadására vállalkozott, más szóval: e soro
zatokat fenyegető' megszűnés kivédésére. Azóta a 
Puskin Házon kívül egy sor más intézettel épített 
ki kooperációt, illetékességét a humán profilú köny
vekre, sorozatokra és monográfiákra, gyűjtemé
nyes kötetekre és más hasonló publikációkra, szótá
rakra és referenszművekre kibó'vítve.

A Dmitrij Bulanin könyvkiadó (címe angolosan: 
Dmitrii Bulanin, Bolshoi pr. P.S. dóm 104. Kv.ll. 
-197022 St. Petersburg -  Russia) működési elvei, 
amelyek alkalmazásával évró'l évre fokozni tudja te
vékenységét a következó'k:

1. A tudományos színvonal értékelése. A kiadó 
mindjárt létrejöttekor „kicövekelte” illetékessé
gét. Működése közben a kezdetektől kezdve 
arra törekedett, hogy új kutatási eredményeket 
tegyen közzé, mégpedig a lehető' legmagasabb 
színvonalon. Ezért legszívesebben kipróbált 
szerzőkkel dolgozik, de az ő kézirataikat is csak 
előzetes bírálatok kedvező volta esetén fogadja 
el. Az általános színvonalesés körülményei kö
zött minden magára valamit adó kiadónak az 
értékelő közegről saját magának kell gondos
kodnia.

2. A könyvkiadó szakma professzionalistáinak 
összegyűjtése és foglalkoztatása. Ahhoz, hogy a 
tudományos könyv észre tudja vétetni, mintegy 
reprezentálni tudja saját magát, tartalmi kiváló
ságán túlmenően, tisztességes színvonalú kiállí
tásban kell színre lépnie. Az előkészítő és a 
nyomdai munkák során nem lehet az érdemi ot
rombaság veszélye nélkül a szerkesztőket, a he
lyesírási hibák eluralkodásának veszélye nélkül 
a korrektorokat, a megjelenési rútság nélkül az 
illusztrátorokat, címlaptervezőket nélkülözni. A 
jelenlegi munkanélküliség bő kínálatot biztosít 
ezekből a szakemberekből.

3. Árképzési politika. A megjelent művek belföldi 
árát külföldi (külföldön elérhető) árával azonos 
szinten kell megállapítani. A kiadó nem ért 
egyet azzal, hogy -  szovjet hagyományként -  
dömpingárakat alkalmazzon belföldön. És nem 
ért egyet az ún. „blanc order” alapján történő 
könyvtári állománygyarapítással sem, amely a 
vele járó engedményekért cserébe még kényel
messé is teszi a könyvtárakat. A kiadó remény
kedik benne: hogy előbb-utóbb a könyvtárak is 
belátják: nem minden a „szerzeményezési olcsó
ság”. (Addig azonban a „Dmitrij Bulanin” ki
adó is kénytelen tolerálni e formát.)

4. A tudományos könyvpiac megteremtése. Orosz
országban -  objektív és szubjektív okokból egy
aránt -  a kiadók és a vásárlók közé beékelődik 
a nagykereskedelem. A „Dmitrij Bulanin” ki
adó a tudományos könyvkereskedelem eseté
ben ezt nem tartja jó megoldásnak, és arra tö
rekszik, hogy a kiadó és a magán vagy könyvtá
ri vevő közvetlenül egyezzék meg egymással. 
Ezt az érintett kiadók külön-külön nem tudják 
elérni, miközben érdemi együttműködésüknek, 
közös megoldásokra törekvésüknek olyan jog
szabályi-gazdasági akadályai vannak, amelyek 
nem teszik lehetővé a konkurenciától való elte- 
kintést. Addig is, míg egy közös kereskedelmi 
szervezet megvalósulhat, a „Dmitrij Bulanin” ki
adó csak úgy tudja szélesíteni vevőkörét, hogy 
korlátozza kiadványai között a hazai tematikájú 
művek számát, a „világszerte érdeklődésre szá
mító” kiadványaival pedig a pontosságot és a 
gyorsaságot betartva kereskedik.

5. Az oroszországi könyv vüágának válságát an
nak valamennyi részese megszenvedi. Éppen 
ezért valamennyi résztvevő, a kiadók, kereske
dők és használók közös erőfeszítésére van szük
ség ahhoz, hogy ez a makacs válság véget érjen.
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Nem tudok -  talán nem is akarok -  szabadulni Michael Gorman rendkívül ki
fejező metaforájától: békés növényevő világunkba betörtek az üzleti élet raga
dozó eszméi. Azóta kell -  egyéb ránk, vagy magunkra kényszerített praktikák 
mellett -  „mérni a mérhetetlent”, a techno- és monetokraták számára emészt
hető formába (azaz számszerű adatokba, arányokba, viszonyszámokba, kü
lönböző indikátorok numerikusán kifejezett mértékébe) önteni a szellemi te
vékenységet és az ahhoz nyújtott segítséget. Bizonygatnunk kell ugyanis, 
hogy szükség van ránk, illetve könyvtárunkra, s hogy tevékenységünket kellő 
hatékonysággal végezzük... Ehhez nyújt hasznos segítséget a Barton -  
Blagden szerzőpárosnak a felsőoktatási könyvtárak hatékonyságának mérhe
tővé, összehasonlíthatóvá tételét szolgáló tanulmánya.

A teljesítmény-mutatók korát éljük tehát, ám -  mint erre a tanulmány elősza
vában Newcastle egyetemének rektorhelyettese figyelmeztet -  gyakran olya
nok állítják fel a mutatandó követelményeket, akiknek a mérendő területről 
fogalmuk sincs. így fordulhat elő, hogy a könyvtári személyzetre fordított, a 
beszerzéshez viszonyított magas költséget az alacsony hatásfok jelének tekin
tik, holott ez azt is jelezheti, hogy a könyvtár olvasói magas szintű informáci
ós szolgáltatásokat igényelnek, vagy egyszerűen azt, hogy a könyvtár az egye
tem számos épületében szétszórva működik.
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BARTON, Jane -  BLAGDEN, John 
Academic library effectiveness : a 
comparative approach / Jane Barton 
And John Blagden. -[Boston Spa]: 
British Library Research and 
Innovation Centre, 1998. -  146 p . ; 
30 cm. -  (British Library Research 
and Innovative Report; 120)
ISBN 07 123 9723X 
ISSN 1366 8218

A matematikus, statisztikus (Jane Barton) és az egyetemi könyvtár- 
igazgató (John Blagden) munkájának éppen az volt a célja, hogy egy 
olyan, viszonylag kis méretű indikátor-készletet dolgozzanak ki, 
amely a felsőoktatási vezeték (és a pénzt adó testületek) számára lehe
tővé teszi az egész felsó'oktatási szektorban a könyvtári hatékonyság 
összehasonlítását. Természetes követelmény volt a kimunkálandó tel
jesítmény-mutatókkal szemben az érvényesség, megbízhatóság, össze
hasonlíthatóság, elfogadhatóság és az adatok hozzáférhetősége. (Szem
pont volt még a költség -  hogy mibe kerül az adott mutatóhoz szüksé
ges adatok összegyűjtése, s e költség indokolható-e -  valamint, hogy 
az indikátorok lehetőleg az eredményekre, teljesítményekre összponto
sítsanak. Ugyanakkor az üyen mutatók gyakran inkább kvalitatív jelle
gűek, s ennél fogva kevéssé alkalmasak arra, hogy az összehasonlítha
tóság követelményének megfeleljenek.) Különös hangsúlyt kapott az 
adat-hozzáférhetőség és az összehasonlíthatóság, érthető okokból. Mit 
sem ér ugyanis az olyan indikátor, amelyhez nem rendelhető érték, 
mert nem állnak rendelkezésre a kiszámításához szükséges ellenőr
zött, vagy gyorsan és megbízhatóan összegyűjthető adatok. Hasonló
képpen fontos szempont volt, hogy a kiválasztott mutatók (persze 
nem önmagukban, hanem más mutatókkal együtt, valamilyen képpé 
kerekedve) alkalmasak legyenek egy egyetemi könyvtárnak egy másik
kal való összehasonlítására, illetve könyvtárak összevetésére különbö
ző időskálákon. Mindazonáltal a cél nem elsősorban teljesítmény-mu
tatók megfogalmazása volt, hanem olyan, a vezetés számára szükséges 
adatcsoport (menedzsment-statisztika) kimunkálása, amelyek ténysze
rű adatokat jelenítenek meg az intézmény könyvtári tevékenységéről, 
melyekből teljesítmény-mutatók deriválhatok.

Ennyi bevezető után nézzük, mit tartalmaz a vaskos (146 oldalas) fü
zet. Mindenekelőtt felvázolja a projekt hátterét és célkitűzéseit, majd 
megismertet a munka módszereivel. Már e fejezet végén 11 tételes, 
„jegyzetek és hivatkozások” címet viselő jegyzéket találunk, s érdemes 
a téma iránt részletesebben érdeklődők figyelmét felhívni a füzet eme 
jellegzetességére: az E függelékként közölt bibliográfia mellett az egyes 
fejezetekhez (sőt, adott esetben az egyes függelékekhez) is csatlakozik 
-  nem egyszer jelentős méretű -  hivatkozásjegyzék, s így a téma iro
dalmának igen gazdag tárházát is rejti a kötet.

Blagden és Harrington 1990-es munkájára épül, s az azt követő évek 
szakirodalmát is gondosan áttekinti a következő, a teljesítmény értéke
lésének megközelítéseit taglaló fejezet, majd eljutunk a munka volta
képpeni lényegéhez; nem a javasolt indikátorokhoz, hanem a javasla
tokhoz vezető megfontolásokhoz. Ezeket a mind terjedelmében, mind
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tartalmában önálló tanulmányként is helytálló ne
gyedik, a teljesítmény néhány kulcskérdése címet 
viselő, és ötödik, a teljesítmény-mutatók és a me
nedzsment-statisztika elemzésével foglalkozó feje
zet tartalmazzák. A kulcskérdések (84 tételes hivat
kozásjegyzékkel is megtámasztott) áttekintése so
rán szó esik az olvasók elégedettségéről, a doku
mentumok elérhetőségéről, a használóképzésről, a 
tájékoztató szolgáltatásokról, a működés hatásai
ról, a hozzáférés vagy birtoklás (és ezen belül a ven
ni vagy kölcsönözni) kérdésekről és nem utolsósor
ban az elektronikus környezetről.
Nézzük ezek után, melyek azok a menedzsment
statisztikai adatok, amelyeket a tanulmány végered
ményeként a felsőoktatási vezetés statisztikai cso
portjának kiadványában való megjelentetésre java
solnak. (Jegyezzük meg, az „olvasó” mindig „full
time equivalent”, azaz egész embert jelent, -  enged
tessék meg ezt a továbbiakban „fte”-ként jelölni -  
ami az egyetemi könyvtár külső használói esetében
-  mint ezt az utolsó, K jelű függelékben javasolják
-  a „kölcsönzőjegy” érvényességi ideje alapján szá
mítható át. Aki egy évre beiratkozott, teljes olvasó
nak számít, hisz bármikor igénybe veheti a szolgál
tatásokat, míg a napi jegyes olvasó 1/300 olvasót je
lent, s így a zárva tartás idejét is nagyjából figye
lembe vettük.) Tehát a javasolt mutatók:
© teljes könyvtári költség per olvasó 
© információellátási költség per olvasó 
© személyzeti költség per olvasó 
© óránkénti olvasói férőhely per hét per diákolvasó 
© foglalt óránkénti olvasóhely per hét per diákol

vasó
© vagy: a könyvtár látogatóinak átlagos száma bár

mely adott időben 
© kölcsönzések per olvasó 
© kintlévő állomány per olvasó 
© könyvtárközi kölcsönzés az összes kölcsönzés 

százalékában
© használóképzésre és tájékoztató szolgáltatásra 

fordított munkaórák per hét per diákolvasó

vagy: a teljes munkaidőnek használóképzésre és 
tájékoztató szolgálatra fordított százaléka

Az „olvasó” a teljes használói kört jelenti, azaz ok
tatót, hallgatót egyaránt, ám az „ülőhely-óra” (azaz 
az olvasótermi lehetőség és a tényleges hely- 
benhasználat mérése) esetén az oktatókat jobb fi
gyelmen kívül hagyni, hiszen a könyvtárhasználat
nak ez a módja „diák-specifikusnak” tekinthető. El
engedhetetlenül szükséges a költségek megjeleníté
se a statisztikában, a könyvtár által szolgálni hiva
tott teljes olvasó-népességgel összevetve. A költsé
gek megoszlását nézve ajánlatos az információellá
tás költségei közé sorolni a hagyományos és/vagy 
elektronikus könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáfér
hetővé tett dokumentumok költségeit éppúgy, 
mint a hagyományos állománygyarapításét, ez 
ugyanis megkönnyíti az állományépítés, illetve a 
hozzáférés-biztosítás politikáját követő könyvtárak 
összehasonlítását. A statisztikai adatok százaléko
san, vagy egy főre eső módon is kifejezhetők. A 
szerzők azért javasolják inkább a „per olvasó” ada
tokat, mert ezek könnyen kiszámíthatók, a könyvtá
ri költségek esetleges nehezebben definiálható as
pektusait érintő adatok nélkül, s ugyanakkor az 
összehasonlíthatóságot is jobban szolgálják. A java
solt adatok minél kisebb mennyisége érdekében 
nem bontották tovább a költségeket, de ha szüksé
gesnek látszik a további bontás, akkor a könyv-fo
lyóirat, hagyományos-elektronikus dokumentum 
bontás javasolható még.

Az olvasói férőhelyeknek a nyitvatartási idővel sú
lyozott mértékét azért javasolják, mert lényegesen 
jobban kifejezi a könyvtár tényleges (fizikai) hozzá
férhetőségét, mint önmagában a férőhely/hallgató 
arány. Hasonlóképpen kifejezőbb és megbízhatóbb 
mutatója a helybenhasználat mértékének az egy ol
vasóra jutó heti olvasóteremben töltött órák (fog
lalt olvasói férőhelyek) száma, mint a sokkal általá
nosabb „látogatók száma” bármely adott időben.

Az évenkénti kölcsönzésesek száma és a bármely 
időpontban kikölcsönzött dokumentumok mennyi
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sége a használat volumene, valamint „terjedelme 
és mélysége” közti egyensúlyra is reflektál, s a 
könyvtárközi kölcsönzés arányaival együtt a gyűjte
mény használatáról meglehetősen hű képet nyújt. 
Bár a kintlévő dokumentumok mennyiségére vo
natkozó adatok általában nem állnak rendelkezése, 
azért kerültek be a javasolt adatok közé, mert az in
tegrált könyvtári rendszerekből könnyen kinyerhe
tők, és így megszerzésük nem okoz hasznukhoz ké
pest aránytalanul nagy gondot.
A tájékoztató szolgáltatások és a használóképzés 
közti határok pontos megvonásának nehézségeit 
megkerüli, s a könyvtárak e tárgykörben való gyér 
adatgyűjtési gyakorlatát is figyelembe veszi a java
solt egyetlen adat. Egyben összehasonlíthatóbbá te
szi az inkább a tájékozódási jártasság kifejlesztésé
re törő, s az inkább a kutatókat tájékoztató szolgá
lattal jól ellátni igyekvő könyvtárakat.
A könyvtári vezetőkkel (akinek a munkálatok so
rán felkeresett széles körét melléklet sorolja fel) 
folytatott beszélgetések és levelezések rávilágítot
tak arra, hogy a szigorúan vett, teljesítmény-körüli 
adatok mellett szükség van olyan kiegészítő adatok
ra, kontextuális információkra is, amelyek abszolút 
értékekben mutatják be a könyvtári és az anya-in
tézményi körülményeket. így a következő kiegészí
tő statisztikai adatok javasolhatók a könyvtári kör
nyezetről:
© a könyvtárak száma 
© a könyvtári tér (m2)
© a gyűjtemény mérete (kötetszám)
© a teljes könyvtári költség 
Az intézményi környezetről:
© a hallgatók száma (fte)
© a posztgraduális hallgatók aránya 
© a részidős hallgatók aránya 
© az oktató-kutató személyzet létszáma (fte)
Az ily módon javasolt összesen tizenhét mutató leg
többje jelenleg is rendelkezésre áll a SCONUL 
(Standing Conference of National and University 
Libraries -  a nemzeti és egyetemi könyvtárak állan

dó értekezlete) által gyűjtött adatsorban, s az ebből 
készült összeállítás szerepel is az első mellékletben, 
bizonyítandó az adatok elérhetőségét, és használha
tóságát. Számomra persze egyúttal azt is bizonyít
ják, hogy -  mint az angol nyelvű szakirodalom leg
nagyobb része -  ez a munka is országspecifikus. 
Visszatérve még a mellékletekhez, a szerzőpáros 
statisztikus fele nem állja meg, hogy be ne mutas
sa, az ajánlott mutatók mellett még mi mindent 
össze- és ki lehet számolni, ami az egyetemi könyv
tár működését jellemzi. Mellékletben adja közre 
(az adatok meglététől függően) 30-50 brit egyetemi 
könyvtár név nélküli rangsorát 40 különféle -  mér
hető -  szempont alapján (az összeállított további 
17 táblázatnak csak tárgyát közli, tekintettel arra, 
hogy ezeknél aggodalmak merültek fel az adatok 
megbízhatóságát illetően. Ha néhány számoszlop 
lehet érdekes olvasmány, ez bizony az, nem csak a

utóbbinál a könyvtárak igen nagy többsége az átlag
nál többet, sőt, sokkal többet költött, az egy hallga
tóra jutó on-line-költségek átlaga nagyjából a sor
rend közepén helyezkedik el, bár itt is akad kiugró
an magas szám.)

Elszakadva a részletektől, és visszatérve a voltakép
peni javaslatokhoz, annyit még érdemes megjegyez
ni, hogy a javasolt mutatók nem annyira értékelő, 
inkább állapot-jelző (ha úgy tetszik, kevésbé eva- 
luatív, inkább diagnosztikus) értelműek. Nem arra 
valók, hogy kimondják, ez a könyvtár jobb. mint 
az, hanem arra, hogy a döntéshozók megfigyelhes
sék, az ő könyvtáruk működését, vagy akár teljesít
ményét, mi jellemzi, hasonló könyvtárakkal össze-
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vetve, s ennek alapján elgondolkodhassanak, hogy szükség van-e vál
toztatásokra, s ha igen, azoknak milyen irányúaknak kell lenniük.
Ami pedig -  a szerzők szerint -  még hátra van: szükség lenne néhány, 
az elektronikus környezetet, a könyvtáraknak a digitális dokumentu
mokkal végzett tevékenységét és elektronikus infrastrukturális ellátott
ságát mérő mutató meghatározására. Nem kevésbé kidolgozatlan az 
olvasó elégedettségének, és a könyvtári tevékenység hatásainak mérhe
tősége.
A címben feltett kérdésre egy recenzió keretei közt nem lehet válaszol
ni. Annyi bizonyos, hogy gondosan kiválasztott, akár viszonylag kis 
számú statisztikai adat, illetve mutató alkalmas lehet arra, hogy az 
egyetemi könyvtár működését úgy jellemezze, hogy abból a könyvtár 
„teljesítményére” vonatkozó következtetéseket lehessen levonni, illet
ve, hogy egyetemi könyvtárak között -  ha nem is valamiféle érték-sor
rend megállapítása céljából -  összehasonlításokat lehessen tenni. Ha 
a magyar egyetemi könyvtári közösségben igény van erre, mind a 
módszerek, mind az eredmények tekintetében alapvető jelentőségű se
gítséget nyújthat a brit körülmények között, és azokra érvényesen ki
dolgozott javaslat.

Mohor Jenő

Egy elképzelhető 
megoldás a digitalis 
dokumentumok meg
őrzésére, avagy meg- 
köthető-e a technoló
giai futóhomok

ROTHENBERG, Jeff 
Avoiding technological quicksand : 
finding a viable technical foundation 
for digital preservation : a report.../ 
by jeff Rothenberg ; [publ. By 
Council on Library and Information 
Resources]. - Washington : CLIR, 
1999. - VI, 35 p . ; 28 cm .- 
ISBN 1-887334-63-7

A digitális információk épségben való megőrzése a könyvtári (és levél
tári) anyag hosszú távú hozzáférésének központi problémája, s a digi
tális információ archiválása ügyében létrehozott munkacsoport (Task 
Force on the Archiving of Digital Information) már 1996-ban körvona
lazta a téma műszaki, jogi és szervezeti aspektusait. A könyvtári és in-
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formációs források tanácsa (Council on Library 
and Information Resources, Washington, D.C.) 
azon dolgozik, hogy 96-os jelentés nyomán a digitá
lis információ megőrzésének különböző' megközelí
téseit bemutató tanulmányok szülessenek. E mun
kálatok egyik első gyümölcse az a füzet, amelyet a 
washingtoni Council és az amszterdami European 
Commission on Preservation and Access együtt 
adott ki.

Mindezidáig nem született olyan életképes hosszú 
távú stratégia, amely biztosítaná a digitális informá
ciók jövó'beni olvashatóságát. A digitális dokumen
tumok rendkívül sebezhetó'k: fizikailag is sérüléke
nyek, de elveszhetnek azért is, mert túlhaladottá vá
lik az eszköz, amelyen tárolták, hozzáférhetetlenek 
és olvashatatlanok lehetnek, ha elavul az interpretá
lásukhoz szükséges szoftver, vagy a hardver, ame
lyen e szoftver fut. A digitális dokumentumok meg
őrzése pedig egyre nagyobb erőfeszítéseket és ráfor
dításokat igényel, s a probléma már túlnőtt a ha
gyományos könyvtári kereteken, érinti ugyanis a 
kormányzati irattárakat, tudományos és környezeti 
alap-adatokat, az orvosi feljegyzéseket, vállalati 
adatokat, az elektronikus kereskedelem tranzakció
it stb.

A digitális források hosszú távú megőrzésére (illet
ve hozzáférésük biztosítására) az utóbbi években 
számos megoldási javaslat született: papíron való 
megőrzés, erőteljes szabványosítás, a számítástech
nikai múzeumok használata, időszakonkénti kon
vertálás az új formátumokra, és így tovább. Ezek
kel szemben a hosszú távú megőrzés hosszú távon 
is életképes megoldást igényel, olyant, ami nem kö
vetel heroikus erőfeszítéseket, vagy új és új találmá
nyokat minden esetben, ha a formátum, a szoftver, 
a hardver, a dokumentumtípus, vagy a rögzítés gya
korlata változik. Ez a megoldás legyen kiterjeszthe
tő, még akkor is, ha nem tudjuk megjósolni a jövő
beni változásokat, és ne kívánjon meg munkaigé
nyes fordító-tevékenységet, illetve az egyes doku
mentumokkal való egyedi foglalkozást. Legyen ké

pes a kurrens és az ismeretlen típusú jövőbeli do
kumentumokat egyformán, azonos módon kezelni, 
de legyen fejleszthető is, amennyiben erre szükség 
lenne.

A füzet szerzője, Jeff Rothenberg szerint javaslata 
megfelel mindezen követelményeknek. Gondolatá
nak lényege az, hogy a digitális dokumentumot ere
deti logikai formátumában kell megőrizni, azaz szö
veget, képet, vagy akármit reprezentáló bitek együt
teseként. Ez a „logikai formátum” megkülönbözte- 
tendő a dokumentum fizikai megjelenési formájá
tól, ami -  szemben a bit-halmaz állandó jellegével 
-  rendkívüli változékonyságot mutatott, és mutat
hat a jövőben is.

Rothenberg gondosan körüljárja a témát, kifejti a 
„digitális prezerváció” fontosságának és a megol
dás-keresés szükségességének fentebb megemlített 
okait, és elemzi, majd elveti az eddigi megoldási ja
vaslatokat, a papír-másolatra, a szabványokra, a 
komputer-múzeumokra és az adat-vándoroltatásra 
bízást egyaránt. Ezek után, a füzet (szűkebb) máso
dik felében ismerteti saját, emulációs javaslatát. Az 
emuláció maga nem újdonság, kifejlesztett, létező, 
kipróbált és bevált gyakorlat. Az emuláció digitális 
megőrzésre való felhasználásához mindössze elő
ször is ki kell fejleszteni az emulátor-specifikáció 
olyan általánosítható technikáit, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az emulátor a jövő ismeretlen gépén is 
fusson, és rendelkezzen mindazon tulajdonságok
kal, amikkel újraalkothatják a jelen és a jövő digitá
lis dokumentumait. Másodszor, szükség van a digi
tális dokumentumok megtalálását, hozzáférését és 
újra-alkotását lehetővé tevő metaadatok ember ál
tal olvasható formában való megőrzésére. És har
madszor: kifejlesztendő az a „betokozási”, vagy 
„kapszulázó” technika, amely egy kapszulába zárja 
a dokumentumokat, a kísérő metaadatokat, a szoft
vert és az emulátor-specifikációt, biztosítva ezek 
összetartozását, és megvédve a romlástól. Egy beto- 
kozott digitális dokumentum tehát -  elvben -  a kö
vetkezőképpen néz ki: a kapszula felületén megta-

122 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 1.



láthatók a metaadatok, a kapszulában, de „kívül
ről” is hozzáférhetően magyarázat, dokumentáció 
és a részletes metaadatok (címkézés, annotáció) 
vannak, míg a kapszula tényleges tartalma az ope
rációs rendszer-szoftver, az emulátor-specifikáció, 
az eredeti szoftver és maga a digitális dokumen
tum. Ha tehát egy adott elavult hardver-platform
nak van egy megfelelő emulátor-specifikációja, a di
gitális dokumentum megőrzése az alábbi négy lé
pésben foglalható össze: annotálni, kapszulázni, 
transzferálni, emulálni. Azaz, 1. megalkotni mind
azon annotációkat, amelyek a dokumentum kon
textusát nyújtják és megmagyarázzák, hogyan kell 
a kapszulát kinyitni és tartalmát felhasználni; 2. be- 
tokozni a dokumentumot a fent említett tételekkel 
együtt; 3. a továbbiakban: ha szükséges (vagy akár 
minden hordozó-megújulási ciklusban) transzfe
rálni az annotációkat, hogy megtartsuk ember álta
li olvashatóságukat; 4. a jövőben: kinyitni a kapszu
lát, felépíteni a specifikált emulátort, és futtatni a 
jövő számítógépén. Ez teszi lehetővé, hogy az erede
ti szoftver fusson az emuláció alatt, s ily módon a 
megőrzött dokumentumot újraalkossa.

A füzet előszavát író E. H. Dooijes, az amszterdami 
egyetem számítástechnika-professzora a problé
mák közt első helyen említi (nem véletlenül, lévén 
az egyetem számítógép-múzeumának kurátora is 
egyben), hogy a hosszú távú megőrzés érdekében a 
digitális dokumentumot legalább egyszer le kell ol
vasni, jelenlegi fizikai formájában. Ennek megfele
lően, az eredeti „anya”-programot kell futtatni, az 
eredeti gépen, feltéve, hogy mindkettő rendelkezés
re áll még. Ugyanis az a gyakoribb eset, hogy évek 
telnek el, míg egy adott digitális dokumentum 
hosszú távon megőrzésre érdemesnek bizonyul, 
vagy ítéltetik. Mégis szerephez juthatnak tehát a 
komputer-múzeumok? Nem kisebb kérdés, hogy 
hogyan őrizzük meg a bitek sorát. Hiszen az az el
rendezés, amit a meghajtó olvasó-feje „lát”, egé
szen más, mint ami a meghajtó-vezérlő interfé
szen, vagy a számítógép belső adat-buszán megjele

nik. Hordozónként másképp jelenik meg, és más
képp oldható meg az a probléma, hogy (például) a 
Hollerith-kártya lyukainak mintázatát úgy kell-e 
megőrizni, ahogy van, vagy pedig a szimbólumok 
szerint, amit reprezentál?

Egy megőrzött adat-együttesnek a kapszulából való 
„visszanyeréséhez” meg kell tudni magyarázni a 
jövő számítógépének, hogyan olvassa le az adato
kat a hordozóról, hogyan értelmezze az emulátor 
formális leírását, annak érdekében, hogy egy 
host-gépen futó emulátort felépíthessen. A megőr
zendő (tovább-hagyományozandó) információ-cso
magnak ez a darabja ráadásul nem lehet a „kapszu
la” tartalmának része. Megfelel-e erre a célra a szer
ző által javasolt, ember által olvasható forma? Meg
lehetősen komplex dologról lévén szó, leírható-e ez 
a felhasználói kézikönyvek stílusában? Nem len
ne-e célravezetőbb egy formálisabb (formalizál- 
tabb) nyelv -  vagyis egy számítógépes nyelv -  al
kalmazása? Ez utóbbihoz persze világméretű meg
egyezésre lenne szükség néhány egyszerűbb, általá
nos célú programnyelv befagyasztásáról, és be kel
lene -  kötelező érvénnyel -  vezetni, hogy a forgal
mazók minden új géphez mindig adjanak e nyel
vekhez kompilátor-programot. Itt bizony elenged
hetetlenül szükséges a szabvány, amit Rothenberg 
általában elvet. (Csak zárójelben: a Fortran lassan 
fél évszázada így él tovább.)

Felmerül a kérdés: mi történik -  történjék -  akkor, 
ha a betokozni kívánt operációs rendszer, vagy 
szoftver szellemi tulajdonként védelem alatt áll? Mi 
lesz -  mi legyen, mi lehet -  a megfelelő fizikai hor
dozó a kapszulák tárolására? A kérdések tovább so
rolhatók.

Bár az emuláció adott, s a „betokozásnak” is van
nak létező formái (illetve vannak annak tekinthető 
gyakorlati megoldások, mint pl. a pkzip tömörítő 
által a „sűrítménybe” helyezett egyszerűsített 
pkunzip, vagy egy programcsomag tartozékaként 
az installálást, indítást stb. magyarázó „olvass el” 
fájl), az emulációs megőrzés mindhárom lényegi
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összetevője további kutatásokat és fejlesztéseket igényel, és megvaló
síthatósága sem tisztázott, a szerző bátran állítja, hogy javaslata az ál
tala megvizsgált más javaslatokhoz képest számos konceptuális előnyt 
mutat fel.
A recenzenst a füzet viszont csak arról győzte meg, hogy a technológi
ai futóhomok megkötése -  bármily kívánatos és sürgős is -  még ígé
retnek sem tekinthető.

Mohor Jenő

HILL, Michael W.
The impact of information on society : 
an examination of its nature, value 
and usage / Michael W. Hill. -  Lon
don : Melbourne [etc.] ; 
Bowker-Saur, 2000. - XI, 292 p . ;
22 cm. -
ISBN 185739 124 1

Vizsgálódás az infor
máció természete, 
értéke és használata 
körül, avagy az 
információ társadal
mi hatása

Tíz éve, hogy a Könyvtári Figyelő lapjain Fülöp Géza: Információ című 
alapvető monográfiáját méltattam, s most megint egy igencsak dicsé
rendő könyv került kezembe, ismét csak az információról. Hogy egy 
nem főhivatású (s ráadásul kissé lusta) recenzens egy negyedévenként 
megjelenő szakfolyóiratban, hasonló témáról tízévente talál egy-egy 
feltétel nélkül dicsérhető könyvet, vajon mit jelent? Azt-e, hogy 
rosszul merít a kínálatból, azt-e, hogy a kínálat ilyen, vagy azt, hogy 
jobban szeret fanyalogni, mint dicsérni, el nem dönthető. Maradjunk 
hát a tényéknél: ismét van egy olyan könyv a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár állományában, amit legalább az angolul tudó könyvtá
rosoknak (itt-ott talán még kenyéradó gazdáiknak is) érdemes lenne 
elolvasni.
Hasonló, ám távolról sem azonos a két könyv témája: Fülöp informáci
ója a világban, a természetben (a matematikában, a biológiában) léte
ző, működő információ, s annak egy metszete az információ és a társa
dalom; Hill viszont eleve a társadalomban működő, s arra ennél fogva
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ható információt állítja középpontba. Ez a „társa
dalmi” információ persze éppen úgy sokféle, mint 
a „természeti”, sőt, megkockáztatom azt a kijelen
tést, hogy a shannoni értelemben vett, vagy a sze
miotikái, a DNS által hordozott, vagy a sejtek közt 
áramló információ -  nem egyszerűbb, de egyértel
műbb -  homogénebb fogalom, mint az emberek, 
emberek alkotta közösségek, intézmények, szerve
zetek között áramló (vagy éppen áramlásában aka
dályozott) információ. Hiszen információ az, ami
vel -  szokatlan példaként -  első fejezetét indítja 
Hill: a sürgős műtét után életéért küzdő híres auszt
rál krikett-játékos akkor kezdett gyógyulni, amikor 
megkapta felesége üzenetét („Minden rendben, 
Don. Jövök”). íme a példa, hogy a megfelelő időben 
a megfelelő információ jelentős hatást gyakorolhat. 
És információ volt, hogy a németek betörtek Len
gyelországba, s ez az információ volt a jel a máso
dik világháború „startjára”, információ az, amit a 
fakopáncsok szokásairól szerzek, ha kertemben fi
gyelem e madarakat -  mondja szerzőnk. Egyes in
formációknak van kisebb-nagyobb hatása (a hatás 
mértéke nem egyszer attól -  is -  függ, hogyan in
terpretálják az adott információt), másoknak egyál
talán nincs. Figyeljük meg a következő kifejezése
ket: információs kor, információ-auditálás, infor
mációgazdaság, információ-menedzsment, infor
máció-átcsomagolás, információpolitika, informáci
ós társadalom, információtechnológia, informá
ció-átvitel; mindegyikben kissé más az „informá
ció” jelentése, s mennyivel bonyolíthatjuk még a 
különbségtételt, ha szinonimaként az „ismeret” 
szót használjuk. Nos, Hill az információnak a társa
dalomban betöltött e sokféle szerepéről szól (nem 
feledve persze az információ természeti működését 
sem), ám gyakorlati szempontból sokszor a szak
mánkhoz leginkább közel álló tudományos-műsza- 
ki-gazdasági jellegű információról beszél.

Annak ellenére, hogy egy írást nem az minősít, 
hogy milyen polcon ül (vagy ült) szerzője, mégis ér
demes megemlékezni Michael W. Hill, az Oxford-

ban tanult vegyész könyvtárosi pályájáról, amely a 
British Museumban kezdődött, amikor egy, a sza
badalmi hivatal könyvtárára alapuló tudományos 
és műszaki referensz-könyvtár felállítására alakult 
bizottság tagja lett. A következő lépés a Patent 
Office Library igazgatása, azután már „elkapta a 
gépszíj”, és sorra töltött be olyan pozíciókat, mint 
az Egyesült Királyság kémiai információs szolgála
tának igazgatója, az ASLIB Tanácsának tiszteletbeli 
elnöke, az IATUL alelnöke, és hat évig volt a FID el
nöke is. Jelenleg a Bowker-Saur kiadó Guides to 
Information Sources sorozatának szerkesztője. 
Könyvei között említést érdemel a Patent documen
tation; Michael Hill on science, invention and infor
mation; National information policies and strate
gies.
Ilyen előélet után talán nem is meglepő, hogy (a 
könyve előszavát indító Browning-sorokat Somlyó 
György fordításában idézve)

„... körbejárt
Hosszan, kimérni csalhatatlanul 
Arányt és teret, formát és határt,
Mi az emberben megvilágosul. ”

Rengetegen írnak ugyanis információ-technológiá
ról, információs társadalomról (globálisan, vagy 
másképp), információpolitikáról, információ-me
nedzsmentről és így tovább, csak éppen -  úgy tű
nik -  az alapokra nem koncentrálnak, azaz nem te
kintenek az egészre az információ szemszögéből. 
Célul tűzte ki tehát annak vizsgálatát, hogy mi való
jában az információ, mik a lehetőségei és korlátái, 
terei és határai, és drámai növekedése vajon hová 
vezet minket. Másodlagos -  de el nem hanyagolha
tó -  célja volt, hogy körülnézzen (akár helyettünk 
is), hogy mit írtak, mit mondanak erről mások, s 
ide két megjegyzés kívánkozik. Az egyik az, hogy 
mégsem szakirodalmi szemlét, vagy kompilációt, 
hanem önálló, jelentős monográfiát hozott létre. A 
másik pedig az, hogy a mű figyelemre méltóan (és 
hagyományos, kemény kötésű, papírból, nyomdai 
úton készült könyv esetében szokatlanul) friss: a fe
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jezeteket követő irodalomjegyzékek döntő része az 
1990-es években, sőt az évtized második felében 
megjelent címeket tartalmaz, de nem ritka az 
1998-as tétel sem (a kötet eredetileg 1999-ben je
lent meg!).

Első hat fejezetében az információt vizsgálja, alapo
san, minden oldalról körüljárva a témát. Bevezető, 
első fejezetében általában szól a legkülönfélébb in
formációkról, pillantást vet a háttérre és a történeti 
összefüggésekre, de felteszi azt a kérdést is, hogy 
mindig megvan-e az információnak az a hatása, 
aminek lennie kellene, amit attól várunk. Második, 
az információ és az ismeret természete című fejeze
tében kellő, de nem túlzott mélységben, részletesen 
és világosan vezeti végig az olvasót a témán, az in
formáció-felfogásoktól, az információ fizikáján és 
fiziológiáján, a tények és az információ viszonyán, 
az információ és az ismeret (tudás) közti különbsé
geken és összefüggéseken át (nem hagyva említetle- 
nül az intuíciót, hitet és elképzelést sem), a kutatá
sig, amely nem más, mint információ keresése és 
létrehozása. Az információ minősége és megbízha
tósága a következő fejezet témája, ahol az adatok, a 
hitek és a prekoncepciók konfliktusai éppen úgy te
rítékre kerülnek, mint a statisztikai adatok és az át
lagok, s nem utolsósorban a ma technikai lehetősé
gei között igen könnyen létrehozható nem reális in
formációk. (Ezek közé tartozhat pl. egy kép, ahol 
az egyiptomi piramisok közelebb vannak egymás
hoz, mint a valóságban, és ilyen a „virtuális való
ság” technológia. Mindkettőnek lehet helye -  az 
arányok bemutatása, illetve pl. a repülőgép-vezetés 
oktatása -  és helyes használatuk tudásunk színvo
nalát emeli. A velük való visszaélés azonban ko
moly károkat okozhat.)

Megértés (befogadás) és közlés: nélkülözhetetlen, 
de számos akadályba ütköző folyamatok ahhoz, 
hogy az információ ne csak létezzen, hanem betölt
se funkcióját. Ezekkel foglalkozik a negyedik és ötö
dik fejezet. Csak a verbális kommunikációról szól
va, a megértést korlátozhatja a szókincs hiánya, il

letve különbözősége, a háttér-ismeretanyag és a 
megértési készség foka; nem elhanyagolható szere
pe van az emlékezetnek, a képzeletnek és a figye
lemnek (elég gyakran olvassuk, vagy halljuk azt, 
amit várunk, ahelyett, ami valóban le van írva, 
vagy ténylegesen elhangzott). A befogadás mértéke 
függ még (egyebek mellett) az érdekeltség fokától, 
a célzott, de elrejtett információk „dekódolásá
nak”, azaz „a sorok közötti olvasás” képességétől, 
és említendő az ellenkező véglet, az információ el
utasítása, a „nem vagyok hajlandó tudomásul ven
ni” mentalitás is. Az információ közlésének persze 
ennél jóval szélesebb körei vannak, amelyek öt 
alapvető tényezője, hogy mit, milyen céllal, honnan 
hová (kitől kinek), milyen eszközzel (milyen hordo
zón) és milyen körülmények között akarunk közöl
ni. Az ötödik fejezet leginkább a két utóbbi faktor
ral foglalkozik, a kommunikációs technológiáknak 
az információra gyakorolt hatását, a csatornákat és 
a hálózatokat teszi vizsgálat tárgyává.

Végül a hatodik, a könyv (érzésem szerint) első na
gyobb egységét záró fejezet az információ, ismeret- 
és dokumentum-menedzsment néhány szempont
ját veszi szemügyre. Az információ-menedzsment 
felelősségét és feladatait az alábbiakban foglalja 
össze: 1. annak biztosítása, hogy a szervezet min
den tagja kellő időben hozzáférjen a neki szükséges 
információkhoz; 2. a „belül” létrehozott dokumen
tumok (és jelentések) tárolására, rendszerezésére 
és visszakeresésére szolgáló rendszer felállítása; 3. 
a megfelelő publikált anyagok kiválasztása, beszer
zése és tárolása a szükséges formátumokban; 4. az 
on-line forrásokhoz és webhelyekhez, valamint a 
hagyományos dokumentum-forrásokhoz való hoz
záférés megszervezése; 5. a „belső” információk tá
rolása, papír, és (egyre inkább) számítógépes for
mában. A tárolás magában foglalja a visszakereshe
tőséget, és a terminálon való megjelentetést, vagy a 
papírmásolat kézbe adását, és a hozzáférési szintek 
rendezését, hogy pl. a bizalmas információkhoz 
csak az arra felhatalmazottak juthassanak; 6. az új
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információk terjesztése azok közt, akiknek tudniuk 
kell azokról; 7. annak biztosítása, hogy a szervezet 
tagjai könnyen kommunikálhassanak egymással 
(pl. intranet létrehozása, vagy az internet megfelelő' 
biztonsági használata révén); 8. a kommunikációs 
rendszerbe beleértendőén az otthonról dolgozók 
(távmunka) számára hozzáférés biztosítása a cég 
rendszeréhez; 9. a gépközi kommunikáció mene
dzselése (az olyan külső szállítókkal vagy megren
delőkkel, mint pl. a „just-in-time” megrendelő 
rendszerek); 10. az adatvédelem, szerzői és egyéb 
jogi védelem, korlátozások stb. szakértői forrásá
nak biztosítása -  szükség esetén minden olyan or
szág tekintetében, amelyekben a szervezet tevé
kenykedik; 11. a már szükségtelen információk ki
vonása, illetve a meglévő anyagok szükség szerinti 
felfrissítése, a szervezet információs forrásai és 
rendszerei feletti minőségellenőrzés biztosítása. A 
mostanában hirtelen nagyon divatossá vált isme
ret-menedzsment viszont arra tesz kísérletet, hogy 
biztosítsa minden egyes alkalmazott ismerteinek le
hető legnagyobb mértékű megtartását a cégnél, ha 
az alkalmazott távozik- megpróbálja arra ösztönöz
ni az alkalmazottakat, hogy osszák meg ismeretei
ket; és megpróbálja arra bátorítani a személyzetet, 
hogy növelje ismereteit. Az információk és az isme
retek rögzítése iránti igénynek ez persze nem egyet
len, nem is elsődleges oka, hiszen a rögzítés gyakor
lata is évezredekre megy vissza (a barlangfalakig, 
kőig, papiruszig). A papirusz használatával az írás 
vált a kommunikáció növekvő szerepű eszközévé, 
majd a papír és a nyomtatás feltalálása változtatta 
meg drámai módon az információk terjesztésének 
módját. Évszázadok alatt mind az olvasók, mind a 
szerzők száma olyan mértékben emelkedett (s a 
nyomdatechnika fejlődése olyan gyors tömegterme
lést tett lehetővé), ami nagy nyomást gyakorolt a 
közreadás, terjesztés és tárolás gyakorlatára: a pub
likációk minden típusa óriási mértékben került 
nyomtatásra és vált tárolandóvá; felmerültek e rop
pant tömegből a szükséges információk megtalálá

sának problémái; szükségessé vált a hagyományos 
nyomtatás gyorsan növekvő költségeinek csökken
tése; nemcsak a kiadók, hanem a szerzők közti ver
seny következtében megjelent a gyorsabb publikálá
si eljárás, valamint a világot átfogó gyors terjesztés 
igénye; számos kiadvány esetében a frissítés szük
séglete; a vásárlói ellenállás, ha egy folyóiratnak 
csak egy-két cikke esik az érdeklődés körébe. Ezen 
problémák megoldása csak egészen új kiad
vány-formák, közreadási, terjesztési és tárolási 
módszerek révén lehetséges. Adatbázis, on-line el
érés, CD-ROM, World Wide Web és így tovább, 
mindaz, amit új információs és kommunikációs 
technológia (ICT -  magyarul IKT?) néven szok
tunk emlegetni, látszik megoldást nyújtani. Kétség
telen hátránya azonban az új IKT-nak, hogy több
nyire nekünk kell annak logikáját adaptálnunk, 
mintsem az alkalmazkodna a miénkhez. (Három 
könyv szövegét összehasonlíthatjuk úgy, hogy egy
más mellé kitesszük magunk elé, de a számítógé
pen tárolt szövegeket előbb ki kell nyomtatnunk, 
hogy ezt megtehessük. Másrészt viszont a keresés 
sokkal könnyebb tud lenni, feltéve, hogy pontosan 
meg tudjuk határozni, hogy mit akarunk, és tud
juk, hogyan limitáljuk a válaszokat kezelhető 
mennyiségűre.) E fejezet felteszi még (az informá
ció rögzítés-terjesztés-tárolás kapcsán) az „egész, 
vagy rövidített?” kérdést, tárgyalja az információ
rögzítéseket mint forrásokat, és eljut a könyvtárak
hoz, mint a források egyikéhez, és hozzászól a 
könyvtárak jövőjéről széles körben folyó vitához is.

Ez az első hat fejezet (összesen 110 oldal) olyan be
cses és gondolatgazdag áttekintést nyújt arról, 
hogy mi az információ és az információ-használat, 
ami mindenkinek, aki szakmánkban (vagy annak 
környékén) tevékenykedik, csak hasznos lehet. Az 
újaknak olyan értékes betekintést kínál, amit legszí
vesebben kötelező irodalommá tennék, nekünk 
gyakorlóknak (vagy gyakorlottaknak) pedig hasz
nos emlékeztetőül szolgálhat.
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A következő három fejezet egészen más szempont 
alapján érdemli különös figyelmünket: igen kevés 
szó esik a magyar szakirodalomban a könyvtári 
vagy az információs etikáról. A 7-9 fejezet pedig ép
pen ezzel foglalkozik: az elvárásokkal és jogokkal, a 
kötelességekkel és felelősségekkel, az intellektuális 
tulajdonnal és az adatvédelemmel. Az informá
ció-etika magában foglalja az információkeresés
hez való jogot és -  ehhez kapcsolhatóan -  az új 
technológiák használatának jogát. Mivel nemcsak 
létező információt lehet keresni, hanem olyant is, 
ami még nem létezik, ide tartozik a tanulás és a ku
tatás szabadsága, valamint a tudáshoz való jog. Az 
általában demokratikusnak nevezett országokban 
mindenkit megillet az információ-kapás joga, azaz 
önmagában nem jelent bűncselekményt bármely, 
akár a nemzetbiztonságot érintő, vagy éppen köz
vagy valláserkölcsbe ütköző információ passzív 
megkapása. Vagyis, a cenzúrának korlátái vannak, 
ezzel szemben áll az információ közlésének szabad
sága. A közlés szabadsága természetes módon ve
zet a következő témához: azok kötelességeinek és 
felelősségének boncolgatásához, akiknek kiváltsá
gos hozzáférésük van kényes információkhoz. Az 
információ-szegények és információ-gazdagok 
problémájának tárgyalása, és a problémával való 
megbirkózást célzó politikák felemlítése után -  im
már a 9. fejezetben -  a magyar szakirodalomban is
mertebb, és etikai oldalról is megközelíthető kér
déshalmazzal, a szellemi tulajdon és az adatvéde
lem, a copyright és az elektronikus publikációk 
szerzői jogi bonyodalmai következnek. Nem marad 
említetlenül a személyes információk visszatartásá
nak, vagy használatuk korlátozásának joga, s végül 
az adatvédelem jogi szabályozásának ügye sem.

A könyv harmadik nagy egységének, az információ 
társadalmi hatásai áttekintését tartalmazó 10-14 fe
jezetnek indításaként elgondolkodtató felsorolást 
kapunk arról, hogy mi minden változott meg a tár
sadalomban az elmúlt mintegy ötven év alatt. Ki
sebbek lettek a családok, a felnőtt családtagok szét

szóródnak; megváltozott a férfi-nő viszony: a fiatal 
nők számára immár nem fő cél a házasság és a csa
lád, sok házasság végződik válással, s a fiatal párok 
gyakran nem is házasodnak össze, sok nőnek nincs 
gyermeke; a nők általában (s nem személyes kivé
telként) társadalmi és intellektuális téren elfogadot
tan egyenlők a férfiakkal; fokozatosan eltűnik az 
egyes fajok felsőbbrendűségébe vetett hit; a létező 
osztály-különbségek ellenére van egyfajta, az általá
nos társadalmi egyenlőséget elismerő attitűd; a szé
gyenkezés) eltűnőben van; növekszik a bűnözés; 
az ifjúságot -  és annak ízlését -  fontos dologként 
kezelik, a gyermekeknek jogaik vannak, a korral 
járó tapasztalat nem érték többé; növekszik az egyé
ni jólét (a recenzens ezúton figyelmezteti az olva
sót: a könyv nyelve, kiadója, szerzője és ihlető kör
nyezete egyaránt angol...); a jólét általános növeke
déséhez köthetően az „eldobás kultúrája” váltja fel 
a javítást, és megvásároljuk a legújabb modellt, au
tóból és számítógépes programból egyaránt, akkor 
is, ha nincs ténylegesen szükségünk az újra; lakókö
rülményeink gátolják a felnőtteket a közösségi ér
zés és a gyerekeket a barátságok kialakulásában, az 
óvodába-iskolába „szállítás” módja az anyák lehető
ségét szüntette meg a társadalmi kapcsolatok kiala
kítására és az informális információcserére; az öl
tözködés informálisabb -  és többnyire kényelme
sebb -  lett; a bevásárlás a szórakozás egyik formá
jává vált a szükségletek beszerzése helyett; megvál
toztak az étkezési szokások: készételt vásárolunk, 
idegen ételeket eszünk és gyakrabban eszünk há
zon kívül; a többség külföldre jár nyaralni; vallását 
az emberek kisebb része tartja meg; az élet egyre 
vadabb és az idő egyre értékesebb; a munka kevés
sé nyújt stabilitás-érzést, sokan, akik régen egy iro
dában vagy gyárban töltötték volna egész munkás 
életüket, ma feleslegesek, részmunkaidősök, „kény
szervállalkozók” vagy munkanélküliek. Bármily 
hosszú is e felsorolás, kétségtelen, hogy nem teljes, 
mégis, valamilyen hátterét adja az információs kör
nyezet változásainak, és számos olyan fejleményt is
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tartalmaz, amelyeknek egyik tényezője az új infor
máció-növekedés. A változások üteme növekszik: a 
közszolgálati rádiózás kezdetétől 28 év alatt lett 40 
millió embernek rádiója, a 40 millió televíziós ké
szülékhez már csak 8 év kellett, és mindössze 3-4 
év kell ennyi ember internet-kapcsolódásához. 
Egyedül az információ persze nem oka ezeknek a 
változásoknak, de lényeges szerepet játszik bekövet
kezésükben, hatásuk erősítésében. Gyakran nem is 
maga az információ az, ami a változásokhoz vezet, 
hanem az, amilyen gyorsan és amilyen széles kör
ben terjed. Elterjedt (és hibás) gondolkodási sé
mák példái bizonyítják, hogy a széles körű informá
cióhozzáférés következményei mélyebbek és drá
maibbak lehetnek, mint először gondoltuk volna.

A továbbiakban szó esik a kétféle személyes infor
mációról (amit mi tudunk másokról, és amit má
sok -  személyek és/vagy szervezetek -  tudnak ró
lunk; a média és a társadalom viszonyáról; a hirde
tésekről; az életstílusról, egészségről és diétákról -  
mint az információ hatásainak erősen kitett meg
annyi társadalmi és kulturális jelenség néhány pél
dájáról. A gazdasági tényezőket tárgyaló fejezetben 
szó esik a foglalkoztatottságról, az információ érté
keléséről és az ingyen vagy plusz költségért kérdés
ről és -  nem utolsó sorban az információiparról. 
Kissé rövidnek tűnik az információ és a környezet 
című fejezet, elmélyültebb olvasást igényel az „okta
tás most és a következő évtizedben” (a könyv 13. 
fejezete), és az ezt követő, az információnak a poli
tikában és a kormányzásban játszott szerepét tagla
ló. Itt esik szó arról, hogy -  bár a kormányzás és 
az információ elválaszthatatlan -  minden kormány
zat ambivalens módon viszonyul az információ
hoz: egyrészt elvárja az állampolgároktól és az in
tézményektől egyaránt, hogy hozzáférhetővé te
gyék minden információjukat, amelyekre a kor
mányzati tisztviselők szerint szükség lehet. Más
részt viszont -  bármiféle, az információ szabadsá
gát biztosító jogszabály mellett is -  úgy gondolja, 
hogy az állampolgároknak és az intézményeknek

nem feltétlenül kell tudniuk minden kormányzati 
tervről, mindaddig, amíg a kormányzat nem látja 
elérkezettnek az időt a tájékoztatásra. A modern 
kormányzat -  minden országban -  az információk 
begyűjtésére komoly infrastruktúrát épített ki, ám 
mégis úgy tűnik, hogy a holnap ügyeit a tegnap in
formációival próbálja eligazítani (vessük össze a de
mográfiai adatok fontosságát a népszámlálások 
gyakoriságával). Másrészt viszont a kormányzat 
számára nemcsak a tájékozódás, hanem a tájékoz
tatás is fontos: az a kormány, amely nem tartja az 
országot (a nemzetet) megfelelően informált álla
potban, nem várhatja el az állampolgároktól, hogy 
a kormány kívánságainak megfelelően viselkedjék. 
Szükség van tehát a kormányzati szándékok és 
ténykedések közzétételére, az ezzel kapcsolatos in
formációk használatát lehetővé kell tenni, és bátorí
tani kell a polgárt, hogy éljen a lehetőséggel. Mind
ez már bizonyos mértékig meghatározza egy nem
zeti információpolitika természetét. Hill, aki a re
cenzió elején említetten kívül még egy könyvében 
foglalkozott az országos (nemzeti) információpoliti
ka kérdéseivel, felsorolja, hogy a nemzeti informá
ciópolitikának milyen kérdésekre kell kitérnie, ér
demes szemezgetni ezek felsorolásából: az állam
polgároknak az információ-kereséshez, -kapáshoz, 
-tároláshoz, -használathoz és -közléshez való jogá
nak terjedelme, valamint e jogok korlátozása, tekin
tettel másoknak az információ tulajdonlásához 
való jogára; a kormányzat joga az egyénektől és in
tézményektől való információkérésre; a megfelelő 
információk bizalmasan kezelésének joga/kötelessé- 
ge; a hivatalos információkhoz való nyilvános hoz
záférési jog kiterjedése és időzítése; az információk 
nyilvánosságra hozásának és terjesztésének köteles
sége és szükségessége; a hivatalos információk köz
readásának politikája; az információk határokon 
keresztüli áramlásával kapcsolatos politika; a kor
mányzati intézmények információkeresési gyakor
latának koordinálása; a szükséges információ-me
nedzsment gyakorlat biztosítása valamennyi hivata-
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los testületben; az információiparral kapcsolatos 
politika, ide értve a nemzetközi információs cége
ket és a médiát is, valamint a publikált informáci
ók megbízhatóságának biztosítását; a könyvtárak
kal, levéltárakkal, múzeumokkal és webhelyekkel, 
mint információforrásokkal kapcsolatos politika; a 
tanulók információhasználatra oktatása-nevelésére 
valamint az egyéneket és a szervezeteket a tanulás 
és az információ társadalmában teljes szerep betöl
tésére alkalmassá tevő felvértezésére irányuló poli
tika.

Búcsúzó fejezetében az információs társadalomról 
szól a szerző, azt kérdezve, hogy vajon részesei va
gyunk-e, és hogy hová vezet. Pontokba szedett fon
tos mondatokat olvashatunk még az információ-in
tenzitásról, a kommunikáció és a számítástechnika 
jelen és jövő szerepéről. Mindezek hatása, a társa
dalmi, kulturális, gazdasági és politikai változások 
rövid összefoglalása következik, és még egyszer a 
kérdés: meddig jutottunk, és hogyan, merre to

vább? A záró fejezet elgondolkodtató töprengés az 
információnak a társadalomban betöltött szerepé
ről és hatásáról. A felmerülő (és a könyvben tényle
gesen feltett) kérdések legtöbbjére a válasz ott van 
a könyv lapjain, interpretálásuk túlmutatna a re
cenzió keretein, s elvenné az olvasók örömét. Ezt a 
könyvet ugyanis öröm (és élvezet) olvasni, átfogó 
és gondolatébresztő, ugyanakkor érdekes, sőt, szó
rakoztató (a humorérzéknek sincs híján), még ak
kor is, ha egyik-másik megállapításával éppen vitá
ba szállna is az olvasó.
Ha feltétlenül kell valami rosszat mondanom, a 
könyv -  számunkra -  egy kicsit angol (nyelvében 
is, de nem erre céloztam). Környezete, példái, a tár
sadalom berendezkedése és fejlettségi foka, az in
formáció terjesztésének-használatának módja és 
mértéke, mindez egy kicsit más, mint a miénk. Per
sze, ez nem a könyv és a szerző hibája, csak éppen 
tény, amit olvasásakor -  amit mindenkinek csak 
ajánlani tudok -  érdemes figyelembe venni.

Mohor Jenő

Nem a könyvtár a felelős -  Egy kaliforniai fellebbviteli bíróság úgy határozott, hogy 
a közkönyvtárak nem vonhatók felelősségre a nyilvános számítógépeken megjelenő internetes 

tartalomért. Miután egy 12 éves fiú pornográf anyagokat töltött le a könyvtárban, a sacramentói 
Public Justice Institute szerette volna arra kényszeríteni a könyvtárakat, hogy korlátozzák 

a hozzáférést egyes honlapokhoz. A bíróság szerint az ilyen korlátozások összeegyeztethetetlenek 
lennének az állami és szövetségi törvényekkel. Több jogvédő csoport, köztük az American Civil 

Liberties és számos város is ellenezte a követelést. Az ítélet egybecseng egy virginiai bíróság 
döntésével, mely kimondta, hogy a szűrés ellenkezne a szólásszabadsággal. (M.G.)

(Silicon Valley.com 2001. márc.)

Elektronikus könyvkiadás -  Főként az e-könyvek ára, nem pedig az olvasás nehézkessége tartja 
vissza az amerikai fogyasztókat az elektronikus könyvektől -  állapították meg az internetezők 

körében végzett felmérés nyomán az Arthur Andersen cég szakemberei. (M. G.)
(http://fn.hu/cikkprint.crnt7id = 3473)
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Történet

01/001
GLAZKOV, M.N.: Cistki massovyh bibliotek v Sovetskoj Rossii (20-e gg.) = 
Bibliográfia. 2000. 4.no. 99-103.p.

Közművelődési könyvtárak tisztogatása Szovjet Oroszországban, a 
20-as években

Állományapasztás; Cenzúra; Könyvtörténet -nemzeti

A szerző két állománytisztogatási akcióról számol be. Az első 1923 és 
1924 folyamán zajlott le, a második 1926 és 1928 folyamán.
Az első az ellenforradalmi és „művészetellenes” irodalom kivonását 
célozta a falusi könyvtárak állományából, ám -  mondhatni -  a „für
dővízzel együtt a gyereket is kiöntötte” az akció elrendelője, a 
Glavpolitproszvet: az instrukció, amelyet N. K. Krupszkaja írt alá, „kö- 
zépkori-inkvizítori” jellegű volt. Ezért Krupszkaja magyarázkodásra 
kényszerült, mondván: az instrukciót úgy írta alá, hogy nem nézte át 
a mellékletben hozott selejtezési jegyzékeket.
A második akció többé-kevésbé jóvátételnek is nevezhető. Egy sor 
kül- és belföldi írónak kegyelmezett meg, s általában csak a maga-
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sabb szintű használatot feltételező műveknek a járá
si könyvtárakba történő koncentrálását írta elő. 
Gyakorlatilag azonban a két szóban forgó akció 
sok helyütt egybecsúszott, s ilyenkor mindig a ko
rábbi akció túlzásai szűkítették a jóvátétel körét. 
Számos érdemi dokumentum esett áldozatul a „jó- 
vátételi akció”-ban (nyilván más célból) engedé
lyezhető bezúzatásnak.
1926 őszén N.K.Krupszkaja arra utasította helyette
sét, hogy készüljenek főhatósági ajánló katalógu
sok a közművelődési és iskolai könyvtárak állo
mánygyarapításának „mederben tartására”, minő
ségi emelésére. A cikkíró megjegyzi: a szovjet elit 
igen hamar eljutott oda, amit korábban -  élén Le
ninnel -  olyannyira bírált: a „nemzeti elsötétülés” 
jegyében fejlesztette a könyvtárakat.
Ezt a fejleményt szerzőnk azzal magyarázza, mond
hatni mentegeti, hogy a korabeli szovjet rezsim egy
felől szerette volna kiegyenlíteni a művelődési esé
lyeket, másfelől azonban -  s ez a polgárháború lel
ki hagyatéka volt -  mindent gyanúsnak vélt, ami a 
múltat jelentette, s a legszívesebben el is pusztítot
ta volna. A „másfelőlt” azonban folyamatosan eny
híteni kellett, hisz az ország értelmiségére egészen 
beszűkült kultúrpolitikát nem lehetett a végtelensé
gig ráerőltetni, ilyen kultúrpolitikával nem lehetett 
ezt a réteget megnyerni a gazdaságépítő nagy fel
adatok számára. A két állománytisztogatási akció 
közötti különbség ezt az ellentmondásos folyama
tot dokumentálja.

(Futala Tibor)

amikor a politikai rendszer eltérő érdekei szabá
lyozták az összes ágazat tevékenységét, különösen 
a humán területeken. A szerző azóta már hozzáfér
hető dokumentumok és személyes tapasztalatai 
alapján mutatja be a könyv és a könyvtárak pártirá
nyítású rendszerét. Az ideológiai felügyelet meg
szervezésére és szervezetére vonatkozó kérdések so
rát vizsgálja, a negyvenes évektől kezdve egészen a 
nyolcvanas évekig. A jelen tényfeltáró tanulmány 
célja nemcsak az, hogy felvázolja a hidegháború ha
tását a szovjet könyvipar és könyvtárügy fejlődésé
re, hanem megpróbál hozzájárulni ahhoz is, hogy 
megérthessük ennek a rendszernek a súlyos követ
kezményeit. Csak ily módon lehetséges megbirkóz
ni a problémákkal.

(Autoref.)

01/003
GABEL, Gernot: Von der Aufwärmhalle zur “Universität 
an der Stassenecke”. 150 Jahre Public Libraries in 
Grossbritannien = Buch Bibi. 52.Jg. 2000. 8.no. 
526-529.p.

Res. angol nyelven

150 éve léteznek közkönyvtárak Nagy-Britanniá- 
ban

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárügy története; 
Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-társadalmi

01/002
NOURGALIEV, Viatcheslav: Der Kalte Krieg im Buch- 
und Bibliothekswesen der Sowjetunion = Bibliothek. 
24. Jg. 2000. 2.no. 182-188.p.

Res. angol és francia nyelven

A hidegháború a Szovjetunió könyv- és könyvtár
ügyében

Könyvkiadás története; Könyvtárügy története

A cikk a szovjet könyvkiadás és könyvtárügy jelleg
zetességeit ismerteti az ún. hidegháborús években,

1850-ben hagyta jóvá a londoni parlament a 
William Ewart által előterjesztett Public Library 
Act-et. Ewart mint egy skót választókerület liberá
lis képviselője már korábban is foglalkozott állami 
finanszírozású kulturális programok elfogadtatásá
val, nevéhez fűződik az 1845-ös Museum Act. 
A könyvtárügy kérdéseire Edward Edwards hívta 
fel figyelmét írásaival, melyekben kimutatta, hogy 
Anglia könyvtári helyzete kedvezőtlenebb más eu
rópai országoknál és Észak-Amerikánál.
Ewart tervei érdekében képviselőtársaiból 14 tagú 
grémiumot szervezett, köztük volt Joseph Brother-
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ton, ismert textilgyáros és Benjamin Disraeli, a ké
sőbbi miniszterelnök. Több szakértőt is foglalkozta
tott, köztük elsőként Edwards-ot, ő hívta fel figyel
mét arra, hogy az állami finanszírozás terve keresz- 
tülvihetetlen, ezért a településekre kell hárítani a 
nyilvános könyvtárak helyiségének és fenntartásá
nak feladatát. Ezt a javaslatot erősítette meg az 
ugyancsak tanácsadóként megkérdezett Guizot, 
egykori francia miniszterelnök, tájékoztatást nyújt
va a francia települések által fenntartott könyvtá
rak helyzetéről. Egyházi és egyetemi könyvtárak ve
zetői is hozzájárultak a tervezet szakmai szempont
ból történő megvitatásához.

1850. február 14-én adta be Ewart törvényjavasla
tát a Parlamentbe, első olvasatban azonban nem fo
gadták el. A visszautasításban döntő szerepet ját
szott Antonio Panizzi-nek, a British Museum 
könyvtárigazgatójának előzetesen az Athenaeum fo
lyóiratban megjelent kritikája. Végül harmadik ol
vasatban fogadta el az Alsóház július 30-án, 118 
szavazattal 101 ellenszavazattal szemben. Viktória 
királynő aláírásával 1850 augusztus 14-én lépett a 
törvény életbe.

A Viktória-kor más szociális törvényeihez mérten 
a Public Library Act egyáltalán nem tekinthető 
nagyvonalúnak. A törvény lehetőséget ad a 10 ezer
nél nagyobb lélekszámú városok polgármesterei
nek, hogy (a városi tanáccsal egyetértésben) a la
kóknak városi nyilvános könyvtár felállítását java
solják. A választópolgárok kétharmadának egyetér
tése esetén indulhat meg a könyvtár megszervezé
se, ehhez a telket vagy az épületet a város adja, a 
fenntartási költségeket a könyvtári adóból fedezik, 
a könyvek -  az eredeti elképzelések szerint -  az 
adományozóktól gyűlnek össze. A könyvtári adó az 
egyéb adók minden fontja után egy fél penny. En
nek fejében a könyvtár használata ingyenes.

Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy az adományok
ból összegyűlt könyvek nem kínálnak az olvasók 
igényeinek megfelelő választékot, ezért 1855-ben a 
könyvtári adó összegét egy pennyre emelték, ebből 
már könyveket is be lehetett szerezni. A könyvtárat 
létesítő városok száma azonban így is csak lassan

növekedett. Az első kezdeményező város Norwich 
volt, az első könyvtárnyitás 1851-ben Winchester
ben történt. 1859-ben még csak 21 településen 
nyílt meg a nyilvános könyvtár, tíz évvel később 
újabb 35-ben, s ez a szám tíz évenként 48-cal, 
70-nel, 161-el növekedett, 1900-1909 között pedig 
már 208 új nyilvános könyvtárat alapítottak.

Kezdetben számos nehézség is jelentkezett. A ka
pott telkek gyakran távol estek a város központjá
tól, az épületek nem voltak mindig megfelelők, s hi
ába volt az előírt gázvilágítás, mellette „csak egy ba
goly tudta volna kibetűzni a szöveget”. Az első idő
szakban téka-könyvtárakat terveztek magas polcok
kal, a kívánt könyvet a könyvtárosok csak hosszú 
létrákkal tudták elérni. 1894-től bevezették a sza
badpolcos rendszert. Különös gondot fordítottak 
az olvasótermek felszereltségére, a gazdag újság- és 
folyóirat választékra.

A public library társadalmi elfogadottságával 
együtt nőtt a társadalom adakozó kedve, az alapí
tást vagy a fenntartást támogatók száma. A legna
gyobb adományozó Andrew Carnegie, a skót szár
mazású amerikai „acélbáró” volt, aki 1879 és 1918 
között 310 településen támogatta a könyvtárat, és 
380 könyvtár megépítését tette lehetővé. Adomá
nyait azonban csak építésre és berendezésre 
lehetett fordítani, fenntartásra nem, ezért sok ki
sebb településnek okozott megoldhatatlan gondot 
a túl nagyra méretezett könyvtár működtetése.

1919-ben a törvény módosításával megszüntették a 
könyvtári adó korlátozását, a kisebb települések el
látására pedig 1920-tól bibliobuszokat állítottak 
üzembe. A 30 ezer lakosnál nagyobb települések 
90%-ában ekkor már működött nyilvános könyvtár.

A Public Library Act kihirdetésének 150-ik évfordu
lóján Nagy-Britanniában 4160 központi- és fiók- 
könyvtár működik több mint 26 ezer alkalmazot
tal, 663 bibliobusszal. Állományuk 127 millió kö
tet, a lakosság 58%-a használójuk, évente 480 mil
lió kötetet és 38 millió AV-eszközt kölcsönöznek.

(Katsányi Sándor)
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01/004
ROTHBART, Otto-Rudolf: Die Leipziger Büchereifeier. 
Ein Jubiläum als Denkmal(nach)-Datum = Buch Bibi. 
52.Jg. 2000. 9.no. 588-593.p.

Res. angol nyelven

Könyvtári jubileum Lipcsében

Könyvtárügy története; Közművelődési könyvtár; 
Módszertani központ

75 évvel ezelőtt, 1925 szeptember 17-én nyitották 
meg Lipcse városának központi közkönyvtárát. A 
könyvtár egy dekoratív épületben kapott helyet, és 
a megnyitó ünnepségen a könyvtárosokon kívül 
magas rangú politikusok is jelen voltak. A könyvtár 
fontosabb funkciói kezdetben a következők voltak: 
tanulási központ, tájékoztatási és tanácsadó szolgá
lat más könyvtáraknak, szakmai folyóirat kiadása, 
személyzet képzése, recenziók kiadása az új szerze
ményekről, könyvek és más dokumentumok eladá
sa könyvtáraknak. Néhány év elteltével a központi 
könyvtárnak már több mint 500 ügyfele volt, 250 
városban. Ma sincs hozzá hasonló intézmény egész 
Németországban. Ezért a szerző a könyvtár eredmé
nyeit nem pusztán történelmi szempontból tárgyal
ja, hanem a jelenben is követendő példáknak tekin
ti őket.

(Autoref. alapján)

Egy bibliometriai pillantás Latin-Amerika és a ka
ribi térség könyvtár- és tájékoztatástudományi ku
tatásaira

Bibliometria; Könyvtárudományi kutatás

A könyvtári-informatikai szakma három nagy nem
zetközi adatbázisa (Library and Information 
Science Abstracts, Library Literature, Information 
Science Abstracts) a latin-amerikai és karibi térség 
31 országából összesen 1911 szakirodalmi tételt re
gisztrált. Ezeknek több, mint fele (53,6%) Brazíliá
ból származik, amit Mexikó (9,63%), Kuba 
(6,64%), Kolumbia (5,19%) követ. A legtöbb 
(19-19) cikket egy mexikói (jelen cikk vezető szer
zője) és egy brazil szerző publikálta, ám a legtermé
kenyebbek sorában a 13. helyig csak brazilok szere
pelnek, kivéve a 7. és 9. helyet, ahol ismét mexikói
akkal találkozunk.
Ez a brazil túlsúly magyarázhatja, hogy a cikkek 
42%-a portugál nyelvű, de meglepő lehet, hogy kö
zel ennyi (40%) az angol, és csak 14% a spanyol 
nyelvű publikáció. A térség szerzőinek legtöbb cik
két megjelentető tizenhárom folyóirat közül az első 
három brazil, és kétszer annyi cikket jelentetett 
meg, mint a további tíz összesen. Érdekesség, hogy 
a negyedik helyen (81 cikkel) a kolumbiai megjele
nésű Rév. Interamericana Bibliotecol (tehát egy re
gionális nemzetközi folyóirat) áll, majd a 10. és a 
11. helyen szerepel ismét nemzetközi lap: a magyar- 
országi Scientometrics (34 cikk) és az angol Int. 
Library Review (32 cikk).

01/005
LICEA DE ARENAS, J. -  VALLES, J. [etal.]: Una 
vision bibliométrica de la investigación en 
bibliotecologia y el Caribe = Rev.Esp.Doc.Cient. 
23.VOI. 2 000 .1.no. 45-53.p. Bibliogr. 14 tétel.

Rés. angol nyelven

(Mohor Jenő)

Lásd 5

134 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 1.



nemzetközi
könyvtárügy

01/006
VITIELLO, Giuseppe: Library policy and legislation: a 
European perspective = lnt.lnflibr.Rev. 32.vol. 2000.
1.no. 1-38.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Könyvtárpolitika és jogi szabályozás: európai hely
zet

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárpolitika; Tájékoz
tatás szabadsága

Mi az oka annak, hogy az utóbbi öt évben legalább 
három európai szervezet -  az Európa Tanács, az 
Európa Parlament és az Európa Bizottság -  olyan 
sok tanulmányt, kutatást, és irányelvet szentelt a 
könyvtárpolitika és a könyvtári jogi szabályozás 
kérdésének? A válasz a könyvtári és tájékoztatási 
munka területének kiszélesedésében, és azokban 
az új tényezőikben keresendő, amelyek napjaink
ban meghatározókká váltak a politika és tervezés 
területén. Három ilyen tényezőt kell megemlíteni: 
egybefonódás, globalizáció és részvétel. A szerző 
négy olyan területet vizsgál meg, amelyekre a terve
zőknek erősen oda kell figyelniük: a tájékoztatás 
szabadsága és az információkhoz való akadálytalan 
hozzáférés, az országos információs politikákon be
lüli könyvtárak, a könyvtárak és a tudáshoz kapcso
lódó egyéb területek kapcsolata, a könyvtári örök
ség védelme. Megvizsgálja, hogy ezek a területeket 
mennyire fedik le a könyvtárpolitikai dokumentu
mok, különösen a nemrég megjelent Council of 
Europe/EBLIDA Guidelines on library legislation 
and policy in Europe c. dokumentum.

(Autoref alapján)

01/007
KLUGKIST, Alex C.: LIBER Licensing Principles for 
electronic information = J.Acad.Librariansh. 26.vol. 
2000. 3.no. 199-201.p.

A LIBER ajánlásai az elektronikus információval 
kapcsolatos licenszek megkötéséhez

Elektronikus folyóirat; Koordináció -nemzetközi; 
Szolgáltatások

Bár a legtöbb kiadó termékei digitalizálásán dolgo
zik, a digitális információk árai nem alacsonyab
bak, mint a nyomtatott termékekéi. Ma is a folyó
iratok válságáról beszélhetünk. Legtöbben az elekt
ronikus változatot csak a nyomtatott változattal 
együtt, magasabb előfizetési áron értékesítik. A 
licenszek tárgyalása során egyre újabb feltételeket 
szabnak, például megtiltják az előfizetés lemondá
sát és korlátozzák a dokumentumszolgáltatást és a 
könyvtárközi kölcsönzést. A könyvtárosok egyelőre 
nem léptek fel közösen ebben az ügyben, leszámít
va egy 1997-es német-holland kezdeményezést, 
amely alapjául szolgált a tudományos könyvtárak 
európai szövetsége (LIBER) 1999-es irányelveihez. 
Az irányelvek rögzítik, hogy a könyvtárak évente 
7-15%-os folyóiratár-emelkedéssel néznek szembe. 
Ennek ellensúlyozására megkísérelték költségveté
süket a könyvvásárlás csökkentése terhére növelni, 
az előfizetett címek egy részét lemondani. Szívesen 
fogadják az elektronikus információk elérhetősé
gét, mivel ez javítja a kutatók közötti nemzetközi 
kommunikációt, a használók hozzáférési lehetősé
geit, a tudományos folyóiratok költséghatékony el
érését. Ugyanakkor úgy érzik, hogy a digitális kor
szakban romlottak a könyvtárak lehetőségei a ko
rábbiakhoz képest, a használók közvetlen hozzáfé
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rése lehetségessé vált ugyan, de az árak jóval maga
sabbak lettek a könyvárközi kölcsönzés jelenlegi 
árainál, és gondot okoz az is, hogy a kiadók és más 
közvetítők technikai megoldásai sem kompatibili
sek egymással.

A digitális környezetben is egyensúlyt kell teremte
ni a szerzők és a szerzői jog tulajdonosai és a széle
sebb közönség érdekei között, a berni konvenció el
veinek figyelembe vételével. Jelenleg egy átmeneti 
időszak zajlik, amely jelentős befektetéseket tesz 
szükségessé a résztvevők részéről. A könyvtárosok
nak és a kiadóknak együtt kell működniük az opti
mális információterjesztés és a hosszú távú elektro
nikus publikálás előmozdítása érdekében.

A LIBER irányelvei a tudományos és a nemzeti 
könyvtárak számára készültek. Az irányelvek össz
hangban állnak az ICOLC (International Coalition 
of Library Consortia) elveivel. Az irányelvek a kö
vetkezőket tartalmazzák: I. Általános elvek (a ki
adókkal két- és több oldalú, gazdaságos megállapo
dásokat kell kötni; nem szabad elfogadni az előfize
tések lemondásának tilalmát); II. Elérés és haszná
lat (biztosítani kell a tartózkodási helytől független 
elérést, a méltányos használatot az érvényes szer
zői jogi előírások alapján; a használatból ki kell zár
ni a külső használókat; gondoskodni kell az előfize
tett információk eléréséről és tartós archiválásá
ról); III. Tárolás, formátumok és integrálás (a 
licenszben szereplő tartalomnak elérhetőnek kell 
lennie az aktuális, szabványos számítógépes platfor
mokról és hálózati környezetből, a kívánt formá
tumban; a licenszeknek nem szabad korlátozniuk a 
könyvtárak jogait az adatok integrálására helyi inf
rastruktúrájukba és információs szolgáltatásaikba; 
külön kell kezelni a tartalmat és a megjelenítést, az 
adatokat és az alkalmazásokat); IV. Szolgáltatások 
és költségek (a könyvtárak elvárják, hogy a kiadók 
az előfizetett folyóiratok bibliográfiai adatait és re
ferátumait az előfizetés fejében, felár nélkül elektro
nikusan szolgáltassák, legkésőbb a nyomtatott vál
tozat megjelenésével egyidejűleg; felárat csak akkor

lehet kérni, ha értéknövelt szolgáltatást nyújtanak, 
ha valaki csak az elektronikus változatra fizet elő, 
maximum a korábbi előfizetési ár 80%-át fizeti; a 
könyvtárak külön kívánnak tárgyalni egyéb kiegé
szítő szolgáltatások lehetőségéről, pl. a kevésbé 
használt folyóiratcímek átalánydíjas előfizetéséről 
és ritkán használt folyóiratok alkalmankénti megte
kintéséről); V. Tájékoztatás a használatról (gondos
kodni kell a bizalmas adatok védelméről, a haszná
lat mérhetőségéről és az összesített adatokat a ki
adók számára is rendelkezésre kell bocsátani); VI. 
Egyebek (a könyvtárak nem felelősek a szerzői és a 
szabadalmi jog bármilyen megsértéséért, amit har
madik fél követ el; a licensz-szerződéseknél az 
adott ország előírásai érvényesek).

(Hegyközi Ilona)

01/008
HANNESDÓTTIR, Sigrún Klara: NORDINFO (Nordic 
Council for Scientific Information): financing interna
tional development without bureaucracy = Bottom Line. 
I3.V0I. 2000. 3.no. 134-141.p. Bibliogr.

A NORDINFO bemutatása, különös tekintettel fi
nanszírozási rendszerére

Koordináció -nemzetközi; Koordinációs központ; 
Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A NORDINFO-t (The Nordic Council for Scientific 
Information) 1977-ben alapították. A skandináv or
szágokban már ez idő előtt is komoly hagyományai 
voltak a tudományos könyvtárak közötti együttmű
ködésnek. A NORDINFO feladata a tudományos in
formációk hozzáférésére irányuló együttműködési 
kezdeményezések koordinálása. Alapítását megelő
zően a skandináv országok különféle együttműkö
dési formákat építettek ki a politikai, gazdasági, 
kulturális és tudományos együttműködés terén. 
Működésének 20 éve alatt a NORDINFO számos kí
sérleti projektet és konferenciát finanszírozott. Az 
egyik jelentős projekt egy olyan használói felület ki- 
fejlesztése volt, amely a tagországok különféle adat
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bázisaiban való keresést teszi lehetővé, különféle 
nyelveken. A NORDINFO költségvetését a skandi
náv országok minisztertanácsa (Nordic Council of 
Ministers) biztosítja, hároméves szerződésekkel. A 
munkatervet a igazgatótanácsnak kell elfogadnia, 
amelybe az öt tagország egy-egy tagot delegál.

(Autoref. alapján)

Lásd még 106

Nemzeti könyvtárügy

01/009
Koncepcia gosudarstvennoj informacionnoj politiki = 
Naucn.Teh.Bibl. 2000. 6.no. 6-45.p.

Az orosz állami információs politika koncepciója

Tájékoztatási politika

A koncepció rögzíti az orosz állami információs po
litika céljait, feladatait és objektumait, illetve alap
vető' realizálási irányait és mechanizmusait. Meg
születését egy tizenhárom fó's ad hoc bizottságnak 
köszönheti. A koncepciót eleddig az elnöki bizott
ság és a Duma-apparátus illetékes bizottságai vitat
ták meg és fogadták el.
Módszere: objektumonként előbb a jelenlegi helyze
tet írja le, majd bemutatja a kívánatos állapotot. A 
szóban forgó objektumok az alábbiak: információ- 
vágyon, információs-telekommunikációs infrast
ruktúra, információs és telekommunikációs techno
lógiák, rendszerek és realizálásuk eszközei, a terme
lés és a kutatás informatizálásának eszköz-, ter
mék- és szolgáltatás-szükségletei, nevezetesen: az 
eszközelőállítás gyártási potenciálja, termék- és 
szolgáltatáspiac, háztartások informatizálása, tö
megközlési politika, információs jog, biztonsági 
problémák, Oroszország együttműködése a globá
lis információs hálózatokkal.

A koncepció „Az információs politika kölcsönhatá
sa a társadalmi lét meghatározó tartományaival” cí
men veszi sorra a geopolitikai, biztonsági, nemzet
közi kapcsolati, gazdasági, államigazgatási, művelő
dési-tudományos, egészségügyi és természetvédel
mi összefüggéseket, ami ismét alkalmat ad a tényle
ges és a kívánatos helyzet szerint megosztott „elő
vezetésre”.
Az információs társadalomra történő átmenet ten
nivalóinak összefogását a koncepció három ún. 
„problémaosztály” keretében oldja meg. Az első 
osztály az átmenet technológiai bázisának kifejlesz
tésével, a második a nemzetközi „bekötésekkel”, a 
harmadik a szociális-gazdasági és szociális-kultúrá- 
lis előfeltételeivel foglalkozik.
Az állami információs politika következetes (és e 
koncepció szerinti) véghezvitele meggyorsítja az 
orosz társadalom információs társadalommá törté
nő alakulását. Ez a realizálás az információ előállí
tásának reformját, az ország lakosságának informá
cióhasználatra történő érdemi és technikai nevelé
sét, az információ biztonságának garantálását teszi 
szükségessé. Az iméntieken belül még egy tucat
nyi, igencsak „magvas” részfeladat található. Mind
ez irdatlan összegeket emészt fel. Emiatt a koncep
ció végrehajtási határidők feltüntetésétől el is te
kint. A leghatározottabban azt hangsúlyozza, hogy 
1) az információs eszközök kifejlesztésében jelen
tős eredményeket felmutató tudományos iskolák 
részesüljenek kiemelkedő támogatásban, 2) a jövő
kutatás szakembereit ne kezeljék mostoha gyerek
ként, 3) szülessen újjá az orosz számítástechnikai 
és távközlési ipar, 4) kapjon nagyobb támogatást 
az információs politika céljait szolgáló képzés és to
vábbképzés.

(Futala Tibor)
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01/010
MANILOVA, T.L.: MunicipaPnye biblioteki i mestnoe 
samoupravlenie: nekotorye rezuPtaty federal'noj 
bibliotecnoj politiky = Naucn.Teh.Bibl. 2000. 5.no. 
27-33.p.

Városi könyvtárak és a helyi önkormányzatok: az 
orosz szövetségi könyvtárpolitika néhány eredmé
nye

Fenntartó szerv; Könyvtárpoltika; Városi könyvtár

A szovjet „tömegkönyvtári” hálózatból a szövetségi 
könyvtárpolitika nyilvános nagyvárosi könyvtára
kat törekszik fejleszteni. Ez „kettősen egy” felada
tot jelent. E könyvtártípusnak egyfelől olyan társa
dalmi intézményként kell fennmaradnia, amely az 
egész lakosság számára egyetlen intézménye az in
formációhoz való ingyenes hozzáférésnek, a szabad
idő eltöltésének, főként ami az intellektuális időtöl
tést illeti. Másfelől viszont alkalmassá kell tenni 
őket a feltételek radikális és folyamatos változásá
ból következő igények kielégítésére.
Első lépés a szóban forgó könyvtárak olyatén orien
tálása volt, hogy minden erejükkel a helyi közös
ség, a municipális közoktatás, a helyi önkormány
zat szolgálatára rendezkedjenek be. Ez nem ment 
könnyen, és még nem is fejeződött be, ám a nehe
zén túljutottak az illetékes könyvtárpolitikusok, 
könyvtárosok és önkormányzati szakemberek. A fo
lyamatot különféle alapítványi és állami támogatá
sok kísérték. Jelenleg az a helyzet, hogy
-  nyilvánvalóvá vált, hogy milyen is a szóban lévő 

városi, illetve önkormányzati szolgálatba szegő
dött könyvtár,

-  milyen válfajai vannak,
-  tapasztalataik általánosításon, rendszerezésen, 

publikáláson és tapasztalatcserén estek át.
A fentieken kívül sikerült e könyvtártípus kapcsola
tait megszervezni, támogatni és fejleszteni az álla
mi és nem állami struktúrákkal, tényleges eredmé
nyeket lehetett elérni a helyi információs központ
tá történő alakításukban, s mindehhez járult a szak

mai közvélemény érdeklődésének felkeltése és foko
zódása a szóban forgó átalakulással kapcsolatban. 
Végül: több önkormányzati kutató és gyakorlati 
szakember a könyvtárakat ma már úgy tekinti, 
mint a helyi önkormányzat és lakosság nyilvános 
információs központját. Mindez arról tanúskodik, 
hogy a szövetségi kulturális minisztérium kulturá
lis politikája, ezen belül könyvtárpolitika kiállta a 
valóság próbáját.

(Futála Tibor)

01/011
SHMITIENE, Giedre: The system of libraries in Lithua
nia = Nordinfo N Y U . 23.vol. 2000. 2.no. 11-18.p.

A könyvtári rendszer Litvániában

Könyvtári rendszer

Litvánia könyvtári rendszerét 11 hálózatba szerve
zett 4345 könyvtár alkotja, amelyek összesen 81 
milliós állományát kétmillió olvasó használja. A 
működésük irányultsága, állományuk összetétele, 
olvasóik létszáma és intézményi hovatartozásuk 
alapján különböző könyvtárak három csoportba 
oszthatók: állami nyilvános könyvtárak, tárca
könyvtárak, társadalmi szervezetek és mozgalmak 
könyvtárai.
Az állami nyilvános könyvtárak egy hálózatot alkot
nak, amelyet az állam szervez és tart fenn. Célja a 
lakóhely szerinti könyvtári ellátás, ennek megfelelő
en a könyvtárak általános gyűjtőkörnek, figyelem
mel az adott terület kulturális és gazdasági jellem
zőire. A hálózat a köztársaság területi adminisztra
tív felosztásához igazodik. Fejlesztése 1950-ben kb. 
200 új könyvtár létesítésével kezdődött, az egysé
ges hálózat szervezését 1960-ban vették célba. 
1966-67-ben a területi alá-fölé-rendeltségi viszo
nyok megtervezése ment végbe, 1976-78 pedig az 
állományok és az anyagi lehetőségek jobb kihaszná
lása érdekében elvégzett centralizáció, az egységes, 
központosított szervezetek, a hierarchikus kapcso
latok kialakításának időszaka volt. A nemzeti
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könyvtár módszertani központi szerepét öt másik 
könyvtár segíti. 2000-ben 44 regionális és 5 városi 
könyvtári rendszerben 1700 könyvtár 23 milliós ál
lománya lát el több mint 800 ezer olvasót. További 
18 önállóan működó' könyvtár 5,5 milliós állomá
nya 154 ezer olvasót szolgál. Ezek legnagyobbika a 
Martynas Mazvydas Nemzeti Könyvtár: az általá
nos tudományos könyvtárnak 5 millió könyvtári 
egységnyi gyűjteménye és közel 30 ezer olvasója 
van.
A különböző kormányzati szervek (minisztériu
mok) által szervezett és fenntartott hálózatokban 
működő „tárca-könyvtárak” alkotják a legnépe
sebb hálózati csoportot. Ide a tudományos és szak- 
könyvtárak, valamint az oktatási intézmények 
könyvtárai tartoznak, a könyvtárak jellegét, műkö
dését, állományát, szolgáltatási és olvasói körét az 
adott főhatóság profilja határozza meg. A főbb há
lózatok:
A Tudományos Akadémia központi és négy intézeti 
könyvtára. 29 ezer olvasó, 3,7 milliós gyűjtemény 
jellemzi az 1964 óta teljesen központosított rend
szert.
A műszaki könyvtárak hálózatába 147 könyvtár tar
tozik, 150 ezer olvasójukat 5,6 milliós állomány vár
ja. A nem központosított rendszerbe tartoznak az 
ipari, építőipari, közlekedési stb. vállalatok műsza
ki, illetve a kutató-intézetek tudományos szak- 
könyvtárai, valamint a Köztársasági Tudományos 
Műszaki Könyvtár és a vezetése alatt álló, a nagy 
városokban létrehozott műszaki könyvtárak.
A mezőgazdasági könyvtárak adminisztratív köz
pontja a Köztársasági Mezőgazdasági Könyvtár, a 
nem centralizált hálózat tagjai a mezőgazdasági 
képző intézmények, kutatóintézetek könyvtárai, 
összesen 81 könyvtár, 4 milliós állománnyal, 54 
ezer olvasóval.
Az Egészségügyi Minisztérium könyvtári rendszeré
be 93 orvosi-egészségügyi szakirodalmat nyújtó 
könyvtár tartozik, köztük az Állami Orvostudomá
nyi Könyvtár és 11 fiókja, a regionális központi kór

házak és az egészségügyi képző intézmények könyv
tárai. A 700 ezer kötetet használó 40 ezer olvasó 
közé tartoznak a kórházi betegek is.
Felsőoktatási intézmények könyvtárai. A 11 felsőok
tatási könyvtár (12 millió nyomtatvány, 100 ezer ol
vasó) 1990-ig a Vilniusi Egyetem könyvtárának irá
nyítása alatt állt, azóta az intézményi autonómia 
következményeképpen megszűnt a központi feldol
gozás, és megszakadtak a korábbi kapcsolatok. Az 
iskolai könyvtárak centralizált rendszerét (2050 
könyvtár, 19 milliós állomány) a Köztársasági Peda
gógiai Könyvtár, mint módszertani központ 
1989-ig irányította.
Önálló rendszereket alkotnak a középiskolák, a 
szakmunkásképzők és a technikumok könyvtárai.
A társadalmi szervezetek és mozgalmak könyvtárai 
közé tartozott a szakszervezeti könyvtári rendszer, 
amelynek kiépítését 1940-41-ben kezdték meg, s 
amely 1990-ben (a központi támogatás megszűné
sével) megszűnt, az intézmények egy részét bezár
ták, másokat a vállalatok átvettek és fenntartanak. 
A vakok egyesületének központi és négy fiókkönyv
tára van, további 42 könyvtári ellátóhelyen fogad
ják és elégítik ki az ilyen olvasói igényeket.
A jelenlegi helyzet fő hátránya, hogy a hálózatok ki
alakítása és az anyagi javak elosztása szűk tárca-ér
dekek mentén történt, így egyes területeken túl 
nagy a könyvtár-sűrűség, míg máshol nagy terüle
tek maradtak könyvtár nélkül, az anyagi ellátottság 
egyenetlen és nem feltétlenül felel meg a könyvtár
ral szembeni igényeknek. A megoldás az 1990-ben 
elkezdődött folyamat tudatos véghez vitele, azaz 
olyan egységes könyvtári hálózat kialakítása lenne, 
amelyben a különböző főhatóságokhoz tartozó 
könyvtárak integrálódhatnának.

(Mohor Jenő)
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01/012
VALM, Tiiu: Estonian library science in the past de
cade = Nordinfo NYTT. 23.vol. 2000. 2.no. 19-34.p. 
Bibliogr. 14 tétel.

A könyvtártudomány helyzete Észtországban az el
múlt évtizedben

Könyvtári rendszer

Bár az észt könyv 475 éves, és az első kolostori 
könyvtárak a 13. században keletkeztek, a könyvtár
alapítások ideje a 19. század volt; 1925-ben szüle
tett az első könyvtári törvény és 1940-ben 769 köz
könyvtár működött. A szovjet megszállás nyomán 
azonban az észt könyvtárakból közel 26 millió köte
tet távolítottak el és semmisítettek meg. Ezen a 
máig is pótolhatatlan hiányon kívül 1989-90-ben 
(a függetlenség kivívásának idején) a könyvtári 
rendszert az átpolitizáltság, az elavult eszközök, az 
adminisztratív megosztottság, a könyvkiadás és az 
olvasói igények közti ellentmondások, a gyűjtemé
nyek használatának korlátái, a dokumentumok nö
vekvő mennyisége és a hozzáférhetőség minősége 
közti ellentmondás, a rugalmatlan könyvtári mód
szerek jellemezték. A közkönyvtárakból, iskolai 
könyvtárakból, tudományos és szakkönyvtárakból 
(felsőoktatási könyvtárakból) álló könyvtári rend
szer 1998-ban 65,7 millió példánnyal rendelkezett. 
A 813 ezer olvasó 11,17 millió látogatása során 
23,77 millió kölcsönzést regisztráltak. 1990-98 kö
zött a könyvtárak száma 28-cal csökkent, ugyanak
kor 15 új közkönyvtár létesült (részben volt szak- 
szervezeti könyvtárak városi tulajdonba kerülése ré
vén), a tudományos könyvtárak körében összevo
nások, önállósulások egyaránt történtek, egyesüle
tek, egyházak, szervezetek létesítettek saját könyv
tárt, vagy legalizálták meglévő gyűjteményüket.
A jogi szabályozás összetevői: az 1992-es, 1997-ben 
a fejlődés és a gyors változások miatt, az UNESCO 
manifesztum alapján megújított közkönyvtári tör
vény; az 1990, 1994 és 1998-ban a nemzeti könyv
tárról alkotott törvények; az 1997-es kötelespél

dány-törvény (mely szerint a nyomtatványokból 8, 
az audio-vizuális és a szilárd hordozójú elektroni
kus kiadványokból 2 példány jár a könyvtáraknak) 
és az 1995-ös, az iskolai könyvtárakat szabályozó 
törvény.
A viták során felmerült egy egységes könyvtári tör
vény gondolata, azonban ezt elvetették, s így a 
könyvtári rendszer egészének fejlesztésével az 
1998-ban elfogadott Az Észt állami kulturális politi
ka alapjai című dokumentum foglalkozik, amely
nek könyvtári fejezete szerint
-  a könyvtári rendszer a nemzeti információs inf

rastruktúra integráns része;
-  az egységesen kidolgozandó könyvtárpolitika 

nem korlátozódhat a Kulturális Minisztérium il
letékességi körére;

-  a könyvtárak, típusuktól, székhelyüktől, fenntar
tójuktól stb. függetlenül, egységes információs 
rendszerként kell, hogy biztosítsák a globális in
formációk könnyű és pontos elérését;

-  a könyvtárak együttműködésének gerincét képe
zik a jogi garanciák és az állami fejlesztési prog
ramok.

Az információs rendszer megfelelő működéséhez 
szükséges a központi tudományos könyvtárak (11 
nagy könyvtár) közvetlen és teljes körű állami fi
nanszírozása; a közkönyvtárak állami támogatása 
állománygyarapítási és szolgáltatási költségeik 
50%-áig; a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásá
nak állami támogatása célprogramokon keresztül; 
a képzés minőségének és a jövőbeli képzés flexibili
tásának garantálása.
A tudományos és szakkönyvtárak körébe tartozik a 
Nemzeti Könyvtár (1988-ban az Állami Fr. R. 
Kreutzwald Könyvtár vált azzá), mely 1989-ben a 
parlamenti könyvtári feladatokat is megkapta, vala
mint az Akadémia, 4 egyetem, az irodalmi múze
um könyvtára, az orvosi, a szabadalmi, a szabvány- 
ügyi könyvtár és az észt gyermekirodalmi informá
ciós központ. Ezek gyűjtőkörét rendelet határolja el 
egymástól, viszont néhány szűkebb terület lefedet
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len maradt. A nemzeti, akadémiai, irodalmi és há
rom egyetemi könyvtár által alapított ELNET 
(Estonian Libraries Network) konzorcium tenderé
nek győzteseként az Inovative Interfaces (USA) cég 
INNOPAC integrált könyvtári rendszerét 1999-ben 
helyezték üzembe.

A közkönyvtárak szerepe, és a szolgáltatásaik iránti 
igény jelentősen megnövekedett: mind a látogatá
sok, mind a kölcsönzések száma közel megkétszere
ződött, s 22%-kal nőtt az olvasók száma is. Míg az 
állomány jelentősebb részét a szép- és gyermekiro
dalom teszi ki, csökken ezek kölcsönzése, s növek
szik a szakirodalom iránti igény. A növekvő igé
nyek a fenntartókat a helyzet javítására ösztönzik, 
az utóbbi években 300 közkönyvtár került jobb kö
rülmények közé. 1996-ban megkezdődött a 
KIRJASTO 3000 elnevezésű közös számítógépes 
könyvtári rendszer üzembe állítása, mely jelenleg 
240 könyvtárban működik. További tervek az 
INNOPAC-rekordok átvétele, elektronikus kölcsön
ző rendszer bevezetése, az internet- kapcsolódások 
javítása, a CD-ROM és más adatbázisok használatá
nak elterjesztése, a könyvtárak saját honlapjainak 
elkészítése, az olvasók és a könyvtárosok képzése 
az új technológiák használatára.

A jelen helyzetben megszűnt az ideológiai nyomás 
és visszaállt a könyvtárak mint információs, kultu
rális és szociális intézmények igazi szerepe; növeke
dett a könyvtárhasználat (legalább minden máso
dik lakos használ egy könyvtárt); a gyűjtemények 
gazdagabbak (többféle dokumentumot, több nyel
ven kínálnak); nőtt a könyvtárosok szaktudása; a 
könyvtárak működését törvények szabályozzák; az 
adatbázisok használata révén emelkedett a tájékoz
tató és bibliográfiai szolgáltatások színvonala; új in
tegrált könyvtári rendszerek működnek a nagyobb 
tudományos, köz- és iskolai könyvtárakban; kiter
jedtebb a könyvtári együttműködés; megkezdődött 
az új információhordozókra való áttérés; különbö
ző típusú könyvtárak fejlődnek információs köz
pontokká.

A jövő víziója egy nemzetközi virtuális könyvtár, 
amely szakgyűjtemények ezreit egyesíti. Addig is, a 
vezérlő elv a kiegyensúlyozott fejlesztés, amely felis
meri azokat a területeket, ahová az erőfeszítéseket 
és a könyvtári forrásokat összpontosítani kell.

(Mohor Jenő)

01/013
KLINEC, Peter: Reforma verejnej správy a kniznice = 
Bull.SAK. 8.roc. 2000. 3.no. 26-32.p.

Az államigazgatási reform és a könyvtárak Szlová
kiában

Állami irányítás; Könyvtárpolitika

A szlovák kormány 2000. április 11-én fogadta el 
az ország közigazgatásának decentralizálását és kor
szerűsítését célzó koncepciót. Ennek értelmében 
olyan decentralizálást kell végrehajtani, amely lehe
tővé teszi az állampolgárok és az általuk választott 
testületek intenzívebb kapcsolatrendszerének kiala
kulását, anélkül azonban, hogy ez az össztársadal
mi célok és feladatok háttérbe szorulásával járna. 
Ezért továbbra is fennmarad az igazgatás állami 
szintje, de jobban definiált, főként ellenőrző feladat
körökkel. A területi szintnek két fokozata lesz, az 
első a helyi önkormányzat (falu, város), a második 
pedig az ún. „magasabb földrajzi egység” önkor
mányzata. A szintek mindegyikén lesz választott 
testület és adminisztratív apparátus.
Míg a helyi önkormányzat szabályozása nem vet 
fel különösebb problémákat, addig a „magasabb 
földrajzi egység” önkormányzatiságának tartalma 
körül viták zajlanak. Az mindenesetre eldöntött 
tény, hogy az 5-10 járásból kialakítandó magasabb 
egységek száma 12 lesz.
Időközben megalakultak azok a szövetségek is 
(Szlovákiai Falvak és Városok Szövetsége, Szlovák 
Regionális Társaság), amelyek hivatva vannak segí
teni a reform minél zökkenőmentesebb végrehajtá
sát.
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A Szlovák Könyvtári Szövetség (Slovenska asociá- 
cia knizníc) sem maradt tétlen a reformmal kap
csolatban: már néhány nappal a decentralizálá- 
si-modernizálási koncepció elfogadása után az 
egyes régiók képviselődből létrehozta azt az ad hoc 
csoportját, amelynek segítenie kell a nyilvános 
könyvtárügyet a közigazgatási átalakulásokhoz 
való alkalmazkodásban.
A könyvtárügyi érintettség legvitatottabb pontja: ki 
legyen az új „magasabb földrajzi egységi” és az álla
mi tudományos könyvtárak (Kassa, Eperjes, Besz
tercebánya) fenntartója. E tekintetben a legtöbben 
azt akarják, hogy ezeket a „magasabb földrajzi egy
ségi” könyvtárakat ne a városok tartsák fenn és 
működtessék, hanem a „magasabb földrajzi egysé
gek” önkormányzatai, mivel ezeknek az intézmé
nyeknek regionális (terület) funkcióit mindenkép
pen meg kell hagyni. Az állami tudományos könyv
tárak fenntartója-működtetője pedig a Kulturális 
Minisztérium legyen. De a legmúlhatatlanabb köve
telmény: a majd meghatározandó fenntartók-mű- 
ködtetők e célokra megfelelő anyagi eszközökkel 
rendelkezzenek.
Végül: a kulturális minisztérium is készül a hatás
körök leadására. A még mindig változó listák min
denkori állapotát a kulturális minisztérium web-ol- 
dalán lehet figyelemmel kísérni.

(Futala Tibor)

01/014
Forslag til revidert informasjonspolitikk for staten = 
Synopsis. 31.arg. 2000. 4.no. 189-190.p.

Rés. angol nyelven

Norvégia: javaslatok az országos tájékoztatási po
litika megújítására

Tájékoztatási politika

2000 tavaszán a norvég munkaügyi és államigazga
tási minisztérium tervezetet adott ki az ország in
formációs politikájáról. A norvég könyvtáros egye

sület megkérdőjelezi a nemzeti információs politi
ka túl szűkre szabott definícióját, és felteszi a kér
dést: hogyan tervezheti meg a széles értelemben 
vett országos információs politikát egy központi 
kormányzati minisztérium. Mivel az információs 
munkának az ország összes polgárát kell szolgál
nia, nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a tervezet
ben az ő igényeiknek. Az egyesület szerint tisztá
zandó és jobban kidolgozandó az is, hogy a doku
mentum javaslatait hogyan lehet a gyakorlatban 
megvalósítani. Az állami intézmények információs 
munkájával kapcsolatos innováció szükségessége 
sincs megfelelően kidolgozva a tervezetben.

(Autoref.)

01/015
BOUGHEY, Alan: Implementing the “New Library: The 
People's Network” and the management of change = 
Aslib Proc. 52.vol. 2000. 4.no. 143-149.p.

A “New Library: The People's Network” kormány- 
program megvalósítása és a változások mene
dzselése a brit közkönyvtárakban

Információtechnológia; Közm űvelődési könyvtár; 
Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

A New Library: The People's Network és más kor
mányzati kezdeményezések 1997-től új irányt szab
tak a közkönyvtári szolgáltatások fejlesztése számá
ra Nagy-Britanniában. 1998-ban az új kormányzat 
Building the New Library Network című jelentése 
meghatározta a megvalósítás eszközeit. Olyan célo
kat tűztek ki, amelyek megőrzik az eredményeket, 
és a társadalom minden csoportja számára elérhe
tővé teszik az információs és kommunikációs tech
nológiát. A közkönyvtárak tevékenysége lényegé
ben változatlan maradt, csak a módszerek változ
tak meg a nyomtatott könyveket és az elektronikus 
eszközöket egyaránt alkalmazó, ún. hibrid könyvtá
rak időszakában.
A fejlesztési programoknak három súlyponti kérdé
se van: a tartalom fejlesztése, a személyzet képzése
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és hálózati infrastruktúra biztosítása. Az első két 
feladathoz pénzügyi támogatást nyújt a New Oppor
tunities Fund, a harmadiknál viszont a finanszíro
zás nagy gondot jelent. A programokhoz más kor
mányzati projektek is kapcsolódnak, például a Na
tional Grid for Learning, a University for Industry 
(Learn Direct), a Community Access to Lifelong 
Learning, amelyek az önálló tanulást, az átképzést 
segítik. A könyvtáraknak évente tervet kell készíte
niük fenntartóik számára arra nézve, hogy mit kí
vánnak tenni a New Library céljainak elérése érde
kében. A Kulturális, Médiaügyi és Sportminisztéri
um Wolfson Challenge Pénzalapja a program első 
három évében pályázatok kiírásával segítette az 
infrastuktúra fejlesztését. A kormányzat az állam
polgárok közérdekű elektronikus tájékoztatását is 
ambicionálja. A korábban ismert szolgáltatásokról 
van itt szó (oktatás és örök tanulás, közigazgatási 
információk, üzleti és gazdasági tájékoztatás), az 
egyetlen új területet a helytörténet jelenti. A könyv
tárakban az információs és kommunikációs techno
lógiát főként az olvasásfejlesztés, az információke
resés és a tanulás segítése területén kívánják alkal
mazni.

A könyvtárosok képzésében és átképzésében nem
csak a technológiával kapcsolatos alapkészségeket 
tanítják (erre szolgálnak az ECDL-kurzusok), ha
nem főként azt, hogyan segítsenek a használóknak 
a tájékozódásban és a tanulásban. 2000 áprilisa és 
2003 márciusa között erre 20 mülió fontot szán
nak.

A programok gyakorlati megvalósítását a szerző a 
Bury-i könyvtári hálózat példáján keresztül mutat
ja be. Itt már 1997-ben mindenütt biztosították a 
nyilvános hozzáférést az internethez, és a fő cél az 
egyenlő hozzáférés volt. Alacsony térítési díjat szab
tak meg a hálózat eléréséért, a gyermekek, látás- és 
hallássérültek számára ingyenes szolgáltatásokat 
biztosítottak. A használók számára bevezető kurzu
sokat szerveztek, útmutatókat szerkesztettek. A 
könyvtárosok a számítógépek üzemeltetésétől az in

formációbrókeri funkciókig sokféle feladatot ellát
tak. A közérdekű információkat hirdetőtábla-szerű- 
en tették közzé. A központi könyvtárak „mélyebb” 
és sokrétűbb szolgáltatásokat nyújtanak, használa
tukban jellemzőbb a felsőoktatási és üzleti cél. A fi
ókkönyvtárak használói között dominálnak az idős 
emberek, a háziasszonyok és a gyerekek. E könyvtá
rakban lesz majd leginkább érezhető a New Libra
ry program hatása.
A technikai fejlesztések csak a változások egy ele
mét jelentik, de e változások előreláthatólag a szer
vezetek egészében további változásokat fognak elő
idézni.

(Hegyközi Ilona)

01/016
HILZ, Helmut: Israels wissenschaftliches Bibliotheks
wesen -  Geschichte und Gegewart. Ein Beitrag zur 
IFLA-Konferenz in Jerusalem = Z.Bibliothekswes. 
Bibliogr. 47.Jg. 2000. 3.no. 255-269.p.

Izrael tudományos könyvtárügye. A jeruzsálemi 
IFLA-konferenciára készült előadás

Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár; Tudo
mányos és szakkönyvtárak

Nemzeti könyvtár. Palesztinában az 1870-es évek
től kezdve jöttek létre azok a modern alapítású 
gyűjtemények, melyek a zsidó nép történetére vo
natkozó anyagukkal a mai Nemzeti Könyvtár előd
jeinek tekinthetők. (Ezt megelőzően 1847-ben Jeru
zsálemben a porosz konzulátus létrehozta a Jeru
zsálemi Királyi Könyvtárat, ez a történeti, régészeti 
és néprajzi gyűjtemény azonban elsősorban a né
met tudományos kutatók munkáját szolgálta.) A 
mai Zsidó Nemzeti Könyvtár előzményeinek az 
1874-ben alapított Montefiore Könyvtár, az 
1884-ben létrehozott Izrael Népének Könyvtára és 
főleg az 1892-től működő Midras Abrabanel Könyv
tár tekinthetők. 1920-tól a Cionista Szervezet vette 
át a Nemzeti Könyvtár ügyét, az intézmény első 
igazgatója 1920-1935-ig a prágai Egyetemi Könyvtár
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egykori munkatársa, Hugo Bergmann lett. A Nem
zeti Könyvtár 1925-ben átvette az időközben létre
hozott Hebreisztikai Egyetem könyvtári feladatait 
is, ekkor vette fel a máig viselt Zsidó Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár nevet. Állománya Bergmann 
igazgatósága alatt (1935-ig) 300 ezer kötetre emel
kedett, elsősorban az európai (főként német) és 
amerikai ajándékoknak köszönhetően. A nyelvi 
megoszlása ekkor: német: 43%, angol: 19%, héber: 
17%. 1930-ban a könyvtár számára új épületet 
emeltek a jeruzsálemi Skopus-hegyen, 1938-ban pe
dig kötelespéldány jogot kapott az akkori Paleszti
na területén megjelenő sajtótermékekből.

Az 1948-as államalapítás után a Jeruzsálemtől ke
letre fekvő Skopus-hegy nem volt elérhető, ezért a 
könyvtárat nyugatra helyezték át a Giwat-Ram- 
Campusba, ahol 1960-ban új épületet kapott. Az ál
lamalapítás következményeként a könyvtár felada
tává vált az izraeli nemzeti bibliográfia szerkeszté
se is. Az 1967-es „Hatnapos háború” után a könyv
tár ismét birtokába vette a skopus-hegyi épületet, 
ma két telephellyel rendelkezik: a Skopus-hegyen a 
társadalomtudományok, a campus új épületében a 
természettudományok irodalmát tárolják. A két 
gyűjtemény állománya ma három millió kötet fö
lött van, ennek legnagyobb része héber nyelvű (be
leértve a héber keveréknyelveket is, pl. a spanyol
hébert, az arab-hébert, a perzsa-hébert stb.), ezt kö
veti az angol, a német, a francia, a spanyol és az 
arab nyelvű irodalom.

Természettudományos-műszaki egyetemi könyvtá
rak. Izrael második legnagyobb egyeteme az 
1924-ben Haifaban alapított műszaki egyetem, a 
Technion. Ebben a német oktatási nyelven csak fo
kozatosan váltotta fel a héber, a könyvtár alapját is 
a német nyelvű szakirodalom képezte. A 30-as 
években számos tudós és hallgató jött a 
Technionba előadni és tanulni Németországból, 
Ausztriából, Lengyelországból. Ma az egyetemnek 
13 ezer hallgatója van, a könyvtár egymillió kötet
tel és 4500 folyóirattal rendelkezik.

Rehovot-ban, 20 kilométerre Tel-Avivtól működik 
a Weizmann Tudományos Kutatóintézet, a termé
szettudományi és matematikai kutatások bázisa, 
2400 tudóssal, technikussal és doktorandusszal. 
Könyvtárának 250 ezer könyve és 1600 kurrens fo
lyóirata van.
Újabb alapítású egyetemek. Tel Avivban 1954-ben 
alapítottak egyetemet. Könyvtára 1,5 millió kötet
tel rendelkezik. Az önálló központi épületen kívül 
több szakkönyvtára is van (orvostudomány és bio
lógia, természettudományok és technika, társada
lomtudományok és menedzsment, jogtudomány). 
Ugyancsak Tel Avivban működik az 1955-ben ala
pított judaisztikai egyetem, e tudományág világ
szerte vezető intézménye. Könyvtárának 850 ezer 
kötete, 4000 kurrens folyóirata van.
Haifaban a Technion mellett 1963 óta egy másik 
egyetem is működik, ahol a humaniórákat és a tár
sadalomtudományokat oktatják. Nemzetközi érde
kessége az 1982-ben szervezett Gyermekkönyvtáro
si Laboratóriuma. Az egyetem könyvtárának két
millió dokumentuma van, 17 ezer kurrens folyóira
ta.
Szakkönyvtárak. A nagy tudományágak könyvtárai 
az egyetemek mellett szerveződtek, néhány speciá
lis területen azonban -  például Izrael történetével 
kapcsolatban -  fontos muzeális gyűjtemények is ta
lálhatók. Ilyen az Izrael Múzeum könyvtára Jeruzsá
lemben, a Diaszpóra Történetének Múzeuma 
Tel-Avivban, ilyenek Jeruzsálem örmény, görög ke
leti és római katolikus egyházi gyűjteményei. A do
minikánusok által fenntartott Francia Bibliakutatá
si és Archeológiái Intézet könyvtára Jeruzsálem leg
jobb könyvtárai közé tartozik.
Közművelődési könyvtárak. Az ország legnagyobb 
közművelődési könyvtárának a Zsidó Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár tekinthető, ugyanis ennek első 
igazgatója, Bergmann a tudományos és a közműve
lődési könyvtárakat mereven szétválasztó német 
gyakorlattal szemben könyvtárát közművelődési in
tézménynek is tekintette és a legszélesebb olvasókö
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zönség szolgálatába állította. Ezen kívül a kisebb 
zsidó települések lakói a saját könyvtár ügyét min
dig ideológiai kérdésnek tekintették, ezért már az 
államalapítás előtt is az angol fennhatóság alá tarto
zó 293 zsidó település csaknem mindegyikének 
volt már saját közkönyvtára.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 36, 76, 99

Központi
szolgáltatások

01/017
ELEPOV, B. -  SOBOLEVA, E. -  FEDOTOVA, 0. -  
SÁBÁNOV, A.: Sozdanie rossijskogo centra podob- 
nogo OCLC: pervye sági. Internet kak sredstvo 
integracii informacionnyh resursov: regional'nyj aspekt 
= Bibliotéka. 2000. 6.no. 27-29.p.

Az OCLC-hez hasonló oroszországi központ létesí
tése: az első lépések. Az internet mint az informá
ciókészletek integrálásának eszköze: a regionális 
szempont

Gépi könyvtári hálózat; Központi katalógus; Számító
gép-hálózat

Ma már a jelentős orosz könyvtárak is bekapcsolód
tak az internetbe, de ez korántsem jelenti azt, hogy 
egy csapásra javul az információ-ellátás. A hálózat
ba kapcsolódó intézményeknek két alapvető felada
tot kell megoldaniuk: használóik érdekében éssze
rűen kell kihasználniuk a WWW-forrásokat, illetve 
saját termékeiket kell online szolgáltatniuk. Ez 
utóbbinak egyre nagyobb a jelentősége azzal össze
függésben, hogy a könyvtárak anyagi lehetőségei 
nem teszik lehetővé, hogy a könyvtárak egyenként 
teljes értékű információs szolgáltatásokat nyújtsa
nak. Csak együtt biztosíthatják az állampolgárok 
számára az információhoz való reális hozzáférést.

Szibériában és a Távol-Keleten két könyvtár kap a 
jogszabály alapján kötelespéldányt, az Orosz Tudo
mányos Akadémia szibériai tagozatának műszaki 
könyvtára (Gosudarstvennaá publicnaá bibliotéka 
naucno-tehniceskaá bibliotéka Sibirskogo 
otdeleniá Rossijskoj akademii nauk, GPNTB SO 
RAN és a Távolkeleti állami tudományos könyvtár 
(Dal'nevostocnaá gosudarstvennaá naucnaá 
bibliotéka, DGNB). Elektronikus katalógusukat 
WWW-szerverről szolgáltatják. A GPNTB SO RAN 
online katalógusa (http://info.spsl.nsc.ru) ingyene
sen elérhető. 1992 óta épül a WWWISIS 3.0 verzió
jával, és 245 ezer rekordot tartalmaz. A rendszer 
kétnyelvű (orosz és angol), 80 adatbázishoz, köz
tük 4 teljes szövegűhöz nyújt hozzáférést. A DGNB 
katalógusa csak térítés ellenében használható 
(http://www.fessl.ru). 1994 óta épül és 150 ezer re
kordot tartalmaz.
A kötelespéldány-szolgáltatás nem garantálja az in
formáció teljességét: a megjelent kiadványoknak 
évente mintegy 40%-át nem szolgáltatják be. Ezek 
főként kis példányszámú, helyi kiadványok. Ezért 
fontos, hogy minden könyvtár a saját állományát 
hiánytalanul dolgozza fel, és katalógusát tegye hoz
záférhetővé. Jelenleg a novoszibirszki és a 
kemerovoi megyei könyvtár, valamint a Tomszki 
és a Távolkeleti Állami Egyetem könyvtára rendel
keznek online elektronikus katalógussal. 
Oroszországban most van napirendben az 
OCLC-hez hasonló közös katalogizálás megszerve
zése, de az ország nagy kiterjedése és az adatátvitel 
viszonylag kis sebessége miatt regionális társulá
sok keretében kell megvalósítani. A közös kataló
gus alapja lehet a GPNTB SO RAN elektronikus ka
talógusa, mivel a régióban ez a legteljesebb. Már fo
lyik az akadémiai intézetek könyvtárainak bekap
csolása a Z39.50 protokoll használatával.
A katalógusok retrospektív konverziója anyagi 
okokból nem valósulhat meg a közeljövőben. Opti
mális megoldásnak az tűnik, ha a könyvtárak leg
fontosabb állományrészeiket tárják fel a közös kata
lógusban: pl. azokat a kiadványokat, amelyekre re
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gionális megőrzési kötelezettségük van, illetve a leg
értékesebb és legritkább hazai és külföldi kiadvá
nyokat (amelyek nincsenek meg a régió más könyv
táraiban). Ugyancsak fontos egy közös referensz- 
apparátus létrehozása elektronikus formában (táv
latilag teljes szövegű adatbázisként).
Első lépésként az interneten hírül adták a regioná
lis tárolókönyvtári rendszer létét, a résztvevő 
könyvtárak gyűjtőkörének leírásával, valamint be
mutatták a Ritka könyvek múzeumának gyűjtemé
nyeit. A közeljövőben lesz elérhető az interneten 
Puskin legjelentősebb műveinek teljes szövege, va
lamint a közös katalógusba kerülnek a sorozatok 
rekordjai, illetve a Szibériában és a Távol-Keleten 
található kódexek és ősnyomtatványok rekordjai. 
Szibéria és a Távol-Kelet az ország gazdasági és tu
dományos életében meghatározó szerepet játszik. 
Jól kiépített rendszer keretében tárják fel a megyei 
könyvtárak a helyismereti irodalmat. A legjelentő
sebb, Szibériára vonatkozó adatbázisokkal a 
GPNTB SO RAN rendelkezik A helyismereti adatbá
zisok egy része is elérhető az interneten. A tudomá
nyos kutatóintézetek adatbázisainak egy része is a 
világhálóra kerül a közeljövőben, pl. az erősáramú 
elektronikai kutatóintézeté (http://www.hcei. 
tomsk.su), a napfizikai kutatóintézeté (http://smis. 
iki.rssi.ru) vagy a közgazdasági kutatóintézeté 
(http://ieie.nsc.ru)
A GPNTB SO RAN a régió adatbázisairól rendszere
sen ad ki kalauzokat, a legutóbbi 1998-ban jelent 
meg. A könyvtárosok és a használók képzésére 
több könyvtárban internet-kabinetet alakítottak ki 
a Soros Alapítvány támogatásával. 1998-ban a 
GPNTB SO RAN keretében az Open Society 
Institute segítségével regionális könyvtáros-tovább
képző központ alakult, amely programjában az in
ternet-használat oktatása is szerepel.
Orosz javaslatra az IFLA égisze alatt interneten elér
hető kalauz készül az ázsiai-csendes óceáni régió 
információforrásairól, adatbázisairól.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 85

Jogi szabályozós

0 1 /0 1 8
GONDOVÁ, Daniela: Mámé zákon o knizniciach, a co 
dalej? = Bull.SAK. 8.roc. 2000. 3.no. 3-8.p.

Megszületett a könyvtári törvény, mi a további te
endő?

Jogszabály -könyvtárügyi

Zákon NR SR  císlo 183/2000 Z.z. o knizniciach... = 
Bull.SAK. 8.roc. 2000. 3.no. 9-26.p.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 
183/2000. Z.z. számú törvénye a könyvtárakról...

Jogszabály -könyvtárügyi

Szlovákiában is megszületett a „posztszocialista” 
könyvtári törvény: 2000. július elsején lépett hatály
ba. Gondová bevezető cikke részint arról szól, hogy 
az alapjogszabály „Luca székén” készült (első válto
zata 1992 májusából való), részint pedig arról, 
hogy -  bár nem minden szakembernek tetszik, 
gondosan határozza meg a fenntartók kötelezettsé
geit, az állami kívánalmakat, a szolgáltatási rend
szert. Ha ezek az előírások mind teljesülnének, a 
„könyvtárak optimálisan funkcionáló intézmények
ké fejlődnének”. Mindenesetre: törekedni kell a tör
vény minél kiteljesedettebb megvalósítására. 
Rátérve magára a törvényre: az l.§ a törvény hatá
lyát minden olyan könyvtárra kiterjeszti, amely 
könyvtári-információs szolgáltatásokkal áll a köz 
rendelkezésére, illetve e történeti értékkel bíró gyűj
temény. A „köz” értelmezése tág, vonatkozik a 
„részleges közre” (pl. egy intézeti kollektívára) is.
A 4.§ így szól: „A könyvtári rendszer része az álla
mi információs rendszernek, tagjai a Szlovák Nem
zeti Könyvtár, a tudományos, felsőoktatási, nyilvá
nos, iskolai könyvtárak és a szakkönyvtárak.” A 
könyvtárat központi államigazgatási szerv, területi 
hivatal, önkormányzat, egyéb jogi vagy fizikai sze
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mély tarthatja fenn (ez utóbbi saját szervezeti egy
ségeként).
A könyvtártípusok (6-11.§) mindegyike jogi sze
mélynek vagy valamely jogi személy szervezeti egy
ségének van definiálva. A róluk szóló paragrafusok 
megfogalmazása egyébként szokványos, mindössze 
a tudományos és szakkönyvtárakat illetően meré
szebb, amikor megengedi több funkció ellátásának 
lehetőségét. A jelenleg ilyen „több funkciót” ellátó 
könyvtárakat név szerint fel is sorolja.
A nyilvános könyvtáraknak három -  községi-váro
si, regionális és területi -  szintje van (9.§). Itt a sza
bályozás némiképpen „dodonai”, mivel a közigaz
gatási reformtörvény még nem készült el, s nem le
het biztosan tudni, hogy a különböző területi alak
zatokat hogyan fogják nevezni.
A szakkönyvtáraknak, mondja a törvény ll.§-a, 
speciális (szakosított, szakosodott) állománya van, 
könyvtári-információs szolgáltatásokkal fenntartó
ját, illetve az ő beleegyezésével a közt látja el. Lehet 
egyházi, vallásos, egyesületi, orvosi, műszaki, kato
nai, mezőgazdasági, fegyintézeti, múzeumi, köz
igazgatási-közgazdasági, jogi, és hátrányos helyze
tűeket kiszolgáló.
A 12-17.§ a fenntartói és könyvtári kötelezettsége
ket sorolja fel, mint ahogy korábban már szó volt 
róla: gondosan. A 18-21.§ a történeti gyűjtemé
nyekről szól, megóvásuk szigorúra sikerült szándé
kával.
A Kulturális Minisztérium irányítja és koordinálja 
a könyvtári rendszert, megteremti fejlődéséhez a 
szükséges jogi és szervezeti feltételeket, nekilát a 
könyvtárak informatizálásának és az állami infor
mációs rendszerbe történő beépítésének, gondozza 
az országos könyvtári jegyzéket, ellenőrzi a törvény 
betartását, gondoskodik a történeti állományok 
megfelelő kezeléséről.
A kultusztárca büntetéseket szabhat ki a könyvtári 
törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban. 
20 ezer koronáig büntethető a fenntartó mulasztá
sa. 50 ezer koronáig a könyvtáraké, és 1 mil

lió 500 ezer koronáig terjedő büntetés jár a gyűjte
mények illegális külföldi értékesítéséért.
Az alapjogszabály átmeneti rendelkezésekkel, hatá
lyon kívül helyezésekkel zárul.

(Futala Tibor)

01/019
PAJUELO MACIAS, Antonio: La protección juridica de 
los fabricantes de bases de datos en el Derecho 
comunitario y en el Derecho espanol = Rév. Esp. Doc. 
Cient. 23-vol. 2000. 1.no. 54-62.p.

Rés. angol nyelven

Az adatbázis-előállítók jogi védelme a közösségi 
és a spanyol jogban

Adatbázis; Adatbázis-szolgáltató vállalat; Szerzői jog

Az adatbázis (akár elektronikus, akár nem elektro
nikus formátumú adatbázisról van szó) jogi (tulaj
donjogi) védelmének három eleme van: az adatbá
zis előállítója sui generis jogának, valamint az adat
bázis tartalma szerzőinek és az adatbázis struktúrá
ja szerzőinek szellemi tulajdonának jogi védelme. 
(Az elsőt a közösségi jog a 96/9 direktívája szabá
lyozza.) Az előállító jogának védelme voltaképpen 
az előállító jelentős ráfordításának elismerése, 
ezért pontosan meghatározandó mind az előállító 
fogalma, mind a jelentős ráfordítás, illetve annak 
összetevői (anyagiak, idő, energia stb.). A jogi véde
lem érdekében szükséges a „használat” és a „fel- 
használás”, a „kivonatolás” és (az azzal bizonyos 
értelemben azonosnak tekintendő) „másolás”, 
„reprodukálás”, s ezekkel kapcsolatban a „lényeges 
rész” értelmezése is. Az értelmezés elsődleges szem
pontja az adott cselekmény céljának alapján törté
nik.
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01/020
PIERRAT, Emmanuel: Les responsabilités de l'éditeur 
de presse sur Internet et du serveur = Documentaliste. 
37.V0I. 2000. 2.no. 104-109.p. Bibliogr. 14 tétel.

Res. angol, német és spanyol nyelven

A világhálón való publikálás jogi felelőssége

Elektronikus publikáció; Jogszabály -más területről; 
Számítógép-hálózat; Szerzői jog

Az elektronikus információk terjesztésével kapcso
latosan újabb szakmai felelősség hárul a könyvtá
rosokra és az információs szakemberekre a jog 
szempontjából. Mint a honlapok szerkesztői és ki
adói, illetve mint szöveges vagy képi „dokumentu
mok” terjesztőd közvetlenül felelősek azért, hogy 
online kiadványaik megfeleljenek a média- és a ki
adói törvények előírásainak. Az információs szak
embereknek ezért tanulmányozni kell az online 
szerkesztőket, kiadókat és szolgáltatásokat érintő 
jogszabályokat.

(Autoref.)

Lásd még 6, 26, 90

01/021
DALTON, Peter -  MYNOTT, Glen -  SHOOLBRED, Mi
chael: Barriers to career development within the LIS 
profession = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 6.no. 271-276.p. 
Bibliogr.

A könyvtárosi pályán való előmenetel akadályai

Könyvtárosi hivatás; Munkabér, alkalmazás

Az Egyesült Királyságban a Library and Infor
mation Commission vizsgálta a szektorok közötti 
mobilitást és a szakmai előmenetel akadályait a 
könyvtári és tájékoztatási szakmában. A fő akadály 
a „vertikális rétegződés”, azaz az a tény, hogy a

szakma egyes szektorai (tudniillik a felsőoktatási, a 
köz- és a szakkönyvtári szektor) egymástól függet
lennek tartják magukat. A tapasztalt nehézségek a 
következők: a szakmai szegregáció (ezt orvosolhat
ja a Library Association és az Institute of Infor
mation Scientists tervezett fúziója), a munkáltatók 
előítéletei a más szektorokból származók iránt, a 
rugalmatlan álláshirdetési és alkalmazási stratégi
ák, a könyvtárosok és tájékoztatók hiányzó önbizal
ma, a képzés gondjai és a szakmai támogatás hiá
nya.
Mindezen nyitottabb álláspályázatokkal, nagyobb 
szakmai támogatással és az egész szakmára kiterje
dő képzési programokkal lehet változtatni. A mun
káltatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a 
szakma különböző szektorai között a készségek 
„transzferálhatok”, átvihetők. Az egyes szektorok 
sajátos követelményeit a lehető legkevesebbre kell 
csökkenteni, az állásokat széles körben meg kell 
hirdetni. A szakmai szervezeteknek és a szakszerve
zeteknek a szakmán belüli kulturális korlátok le
bontására és együttműködésre kell törekedniük, az 
egész szakmát átfogó képzési alkalmakat kell terem
teniük. A könyvtári és tájékoztatási szakemberek
nek felelősséget kell vállalniuk saját előmenete
lükért és képzésükért, valamint az álláspiacon való 
tájékozódásért, növelniük kell önbizalmukat és erő
feszítéseket kell tenniük képességeik piaci értékesí
tése érdekében. Ha a képzett és tapasztalt könyvtá
rosok és tájékoztatók érvényesülni szeretnének, a 
szakmának le kell bontania a szektorok közötti mo
bilitás és az előmenetel kulturális akadályait.

(Hegyközi Ilona)
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01/022
DOLE, Wanda V. -  HURYCH, Jitka, M. -  KOEHLER, 
Wallace C.: Values for librarians in the information 
age: an expanded examination = Libr.Manage. 21.vol. 
2000. 6.no. 285-297.p. Bibliogr.

Könyvtárosok értékrendje az információs korszak
ban: részletesebb vizsgálat egy 1998-as felmérés 
megismétlésével

Könyvtárosetika

A gyors technológiai fejlődés és az információs kor 
beköszöntése arra készteti a könyvtárosi szakmát, 
hogy újra átgondolja küldetését és felelősségét. A je
lenlegi tanulmány egy 1988-as felmérés kiterjeszté
se. Az 1988-as felmérésben észak-amerikai és uk
rán könyvtárosokat kérdeztek meg az általuk leg
fontosabbnak tartott szakmai értékekről, a jelenle
gi tanulmány pedig a résztvevők körét a teljes an
gol nyelvterületre kiterjesztette. Mindhárom cso
port hasonló értékeket tartott fontosnak. A jelen 
felmérésben az értékek kialakításának segítésére to
vábbi szakmai és demográfiai adatokat is gyűjtöt
tek a szakképzés, a szakmai gyakorlat és a szakmai 
felelősség kategóriájában.

(Autoref. alapján)

01/023
HORTON, Forest Woody: The wisdom administrator. 
Waiting in the wings = Inf.Outlook. 4.vol. 2000. 9.no. 
26-30.p.

A tájékoztató szakemberek pályaképének várható 
változásai

Könyvtárosi hivatás; Prognózis

A cikk röviden áttekinti, hogyan fejlődött az elmúlt 
ötven évben a vállalatoknál az ún. információs ve
zető (information officer) szerepe. A szerző nem ta
gadja a fogalommal kapcsolatos humoros-ironikus 
felhangok elszaporodását, mégis azt állítja, hogy 
2010 tájékán nagy kereslet lesz magas fizetésű, ún.

„bölcsesség-irányítókra” (wisdom administrator). 
Mivel voltak már adatelemzők (data analyst), infor
mációmenedzserek (information manager), fő in
formációs vezetők (chief information officer) és 
újabban megjelentek a fő tudás-irányítók (chief 
knowledge officer), vajon távol lehetnek-e a böl
csesség-irányítók? A szerző szerint ezek a szakem
berek már léteznek, csak arra várnak, hogy végszót 
kapjanak, színre lépjenek, és átvegyék hatszám
jegyű fizetésüket!

(Autoref. alapján)

01/024
MATLINA, Slava Grigor'evna: Bibliotecnaä etika v 
aspekte nacional'nyh prosvetitel'skih tradicij. 
(Postanovka voprosa.) = Bibliotekoved. 2000. 3.no. 
23-30.p.

Könyvtári etika a nemzeti felvilágosodási hagyo
mányok szempontjából (A kérdés felvetése)

Könyvtárosetika

A hagyományok felé fordulás nem más, mint dialó
gust kezdeményezni a múlttal. Az oroszországi nép
nevelő (népművelő) tradíciók szellemi értékeken 
alapulnak. (Ez azonban nem jelenti azt, hogy min
den ún. szellemi érték pozitívan hatott, illetve hat
na.)
Az orosz könyvtárosok múltjának egyik pozitív jel
lemzője, hogy az elődök hamar felfedezték az „egy
szerű embert”. Rubakin nyomán az is világossá 
vált előttük, hogy az olvasó és a könyv között sajá
tos, individuális viszony jön létre, melynek optima
lizálását a könyvtárosnak elő kell segítenie. Ennek 
érdekében megfelelő kommunikációt kell folytat
nia az olvasóval.
Ami a könyvtár társadalmi beágyazottságát illeti, 
azt az előd-könyvtárosok a közoktatáson belül hatá
rozták meg. A rajta túl létező könyvtár későbbi fej
lemény.
A személyiség tisztelete a könyvtárostól áldozat- 
készséget és türelmet kíván.
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A múlt negatív jellemzői gyakorta a pozitív jellem
zők „túlhatásából” következnek. Ilyen pl. a túlzott 
szerénység, a félénkség, a szakma társadalmi 
presztízsének alacsonyságába való belenyugvás. A 
régi kollégákra a „ritualizmus” ugyancsak ráillik.
A hagyományok feltárása, a múlttal való párbeszéd 
azért fontos, mivel a régi időknek a szakmai etikával 
kapcsolatos pályakép-jellemzői is érvényesek, mégha 
modern „köntösben” jelentkeznek is. Közülük a pozi
tívakat pártolni, a negatívakat elszigetelni kell. 
Egyébként a szovjet közelmúltban számos eltévelye
dést idézett elő a hagyományok elvetése, koránt
sem csak a könyvtárügyben.
A Bibliotekovedenie szerkesztősége megjegyzi, 
hogy nem mindenben ért egyet a szerző megállapí
tásaival és következtetéseivel, s ezért tanulmányát 
vitaindítóként teszi közzé.

(Futala Tibor)

01/025
MILNE, Patricia: Information professionals and the 
knowledge-aware, intelligent organisation: skills for the 
future = Aust.Libr.J. 49.vol. 2000. 2.no. 139-150.p. 
Bibliogr.

Információs szakemberek és tudásra épülő, intelli
gens vállalatok: milyen jártasságokra lesz szükség 
a jövőben?

Információszervezés; Könyvtárosi hivatás; Munka
bér; alkalmazás

Nyilvánvaló, hogy napjainkban a könyvtárosi pálya 
lehetőségei erősen változnak, újabb és újabb lehető
ségek jelennek meg. Egy amerikai felmérés szerint a 
könyvtárosok 13%-a nem a hagyományos könyvtári 
környezetben dolgozik, hanem az üzleti világban ta
lált munkát magának, ahol a fizetések sokkal maga
sabbak a hagyományos könyvtárosi fizetéseknél. Az 
információs hivatásnak ma példátlan lehetőségei 
vannak a társadalom minden területén, mert a válla
latok sikerességét az információ határozza meg.

(Autoref.)

01/026
OCIEPKA, Gabriela: 0  regulacjach prawnych i 
bibliotekarskim kodeksie etycznym za wschodnia 
granica = Bibliotekarz. 2000. 7/8.no. 24-27.p.

Jogi szabályozások és könyvtárosetikai kódex ke
leti határainkon túl

Könyvtárosetika

A lengyel szerző két könyvtári vonatkozású orosz- 
országi dokumentumot ismertet. Az első egy 
könyvtári mintatörvény a FÁK-országok számára, 
amelyet az illetékes országok küldöttei 1998. no
vember 8-án fogadtak el azzal az ígérettel, hogy 
amennyiben náluk születik könyvtári törvény, az 
nem áll majd ellentétben a szóban forgó mintával. 
Maga a dokumentum három részre oszlik. Az első 
rész általánosságokat tartalmaz, nem utolsó sorban 
a könyvtári törvény beilleszkedésének módjait a 
kulturális törvények és az alapvető emberjogi állás- 
foglalások körébe. Második része -  korántsem 
„szűkkeblűén” -  a nemzeti könyvtárral foglalko
zik. Eszerint a nemzeti könyvtár az az állami, kultu
rális, tudományos és kiadói intézmény, amely őrzi 
és védi a nemzet történelmi emlékezetét, kielégíti a 
társadalom egyetemes információs szükségleteit, 
és az ország valamennyi nemzete, a nemzeti és a 
nemzetközi kultúra, a tudomány, művelődés és 
képzés érdekében könyvtári, bibliográfiai és tudo
mányos tájékoztató tevékenységet folytat. Különös 
hangsúllyal szerepelnek a minta-dokumentumban 
az állam kötelezettségei a nemzeti könyvtár iránt.
A dokumentum második része a nyilvános könyv
tárakat tárgyalja. E könyvtárak használata minden 
állampolgár számára alanyi jogú. Értelmezésében a 
nyilvános könyvtár általános könyvtár, s mint 
ilyen, térítés nélkül elégíti ki a lakosság alapvető 
könyvtári szükségleteit, miközben igencsak tekin
tettel van hatókörének lakossági szükségleteire.
A nyilvános könyvtárakat az önkormányzat működ
teti. A költségvetési juttatást a legkülönfélébb fize
tett szolgáltatások létesítésével és kínálatával egé
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szítheti ki. Az államnak annyi „köze van” a nyilvá
nos könyvtárakhoz, hogy finanszírozza a központi 
könyvtárak és a nyilvános könyvtári hálózatok mű
szaki fejlesztési és szolgáltatási célprogramjait.
A második ismertetett dokumentum az orosz 
könyvtárosok szakmai etikai kódexe, amely 1999 
májusában fogadtatott el (nagyon demokratikus 
„referendum” nyomán). Eszerint az orosz könyvtá
ros szakmai munkája közben „egyenrangú” kapcso
latokat épít ki a használóval, az információhoz való 
hozzáférést az egyén elidegeníthetetlen jogának 
tartja, törekszik a szolgáltatások lehető' legszínvona
lasabbá tételére, ellene van bármiféle cenzúrának 
(miközben nem terheli a felelősség azért, hogy a 
megkapott információt ki mire használja fel), diszk
réten kezeli a használók adatait, védelmezi a szelle
mi alkotás tulajdonjogát. Szakmai tudását fejleszti, 
illetve naprakészen tartja, tiszteli a kollégák vélemé
nyét, és nyitott irántuk, kollégáival együtt munkál
kodik a szakma „rangemelésén”, hírnevének növe
lésén.

(Futala Tibor)

01/027
STACHOWSKA-MUSIAL, Ewa: Bibliotékára -  zawod 
wielu obliczach. Refleksje z okazji Dnia Bibliotekaraa = 
Poradnik Bibi. 2000. 5.no. 7-9.p.

Könyvtárosság -  sokarcú hivatás. Reflexiók a 
Könyvtárosnap alkalmából

Könyvtárosi hivatás

A könyvtáros szakma felettébb régi, az egyik legré
gibb értelmiségi elfoglaltság. Évszázadokon át csak 
a legműveltebb személyiségek vállalkozhattak rá. A 
könyvnyomtatás általánossá válása és a megjelenő 
dokumentumok számának mindinkább fokozódó 
„áradása” hozta magával a könyvtárosok számá
nak rohamos növekedését, illetve a foglalkozás pá
lyaképének kialakulását. Ez az ún. „könyvtári egy
ségek” kezelni tudását -  begyűjtését, feldolgozását 
és használatba adását -  szabta meg követelmény

nek valamikor a 19. század elejétől fogva. A fentiek
nek megfelelően ez a pályakép meglehetős egységet 
mutatott a különböző országokban.

A pályaképek differenciálódása a második világhá
borút követően indult meg, s főként a szakirodalmi 
tájékoztatásban legalábbis kettős képzettséget tett 
szükségessé, úm. a dokumentum tartalma szerinti 
szakmait, valamint a könyvtári-dokumentációs 
szakmait. (Nem is beszélve az idegen nyelvek tudá
sáról mint követelményről.)

A könyvtári-dokumentációs ismeretek értékelése 
ebben a fejleményben „rosszul járt”: a könyvtáros 
szakma társadalmilag meglehetősen devalválódott. 
(Az európai fejlődés éppen mostanában kezdi hely
reállítani a szakma „rangját”, aminek itt, Kelet-Eu- 
rópában még nem sok jele van.)

Az elmondottakból következik, hogy a szakma (hi
vatás) meghatározása szinte semmilyen kézikönyv- 
ben-lexikonban nem pontos: ha valamiféle elvárás
nak meg is felel, mindenképpen „féloldalas”, hol a 
szakirodalmi tájékoztatás, hol a pedagógia és fel
nőttoktatás felől „van igazsága”, ám teljes igazsá
got képtelen tükröztetni.

Felvethető a kérdés: az imént jellemzett pályaképek
ben van-e egyáltalán valamiféle közös, minden hi
vatás-gyakorlóra közös -  és kötelező -  jellemvo
nás. A szerző szerint természetesen van, mégpedig 
1) a pr-hez való hozzáértés, 2) automatizálási-táv
közlési ismeretek az igénybevétel szintjén, 3) az em
beri civilizáció ismeret- és tudásanyagának megőr
zési, áthagyományozási kötelezettsége, 4) bizonyos 
alkati-pszichés tulajdonságok megléte.

Nem lehet pl. jó könyvtáros, aki nem hajlik a válto
zások elfogadására, nem tudja magát elkötelezni a 
munka hatékonyságának növelése iránt, nem ren
delkezik különféle funkciók ellátására való rugal
massággal, önállósággal és kreativitással, hiányzik 
belőle a holisztikus munkafelfogás.

(Futala Tibor)
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01/028
VLASÁK, Rudolf: K europské standardizaci 
kvalifikacních nároku na knihovnícko-informacní 
profese = Ctenár. 52.roc. 2000. 9.no. 243-247.p.

A könyvtárosi-tájékoztatási hivatás gyakorlásához 
szükséges kvalifikációs igények európai szabvá
nyosításához

Lásd még a 00/238 tételszámon található referátu
mot a KF 2000/3. számában

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, dokumentá
lóképzés; Minősítés

A franciaországi ABDS-nek (Assotiation des 
professioneis de l'information et de la documenta
tion ) köszönhetően 1999-ben a Leonardo da Vinci 
(DECIDoc) projekt keretében széles körű nemzet
közi munkálatok indultak a könyvtáros-szaktájé
koztató munkakörök lényegének felmérése, e.zt kö
vetően a követelmények szabványosítása érdeké
ben. Azóta Belgium, Nagy-Britannia, Németország, 
Portugália, Spanyolország és Svájc, illetve a nem 
tag Cseh Köztársaság és Románia kezdte meg az 
ezirányú munkát.
A tennivalókhoz eredetileg francia nyelvű eligazító 
készült, amelyet időközben cseh nyelvre is lefordí
tottak. Amit e vállalkozásról tudni kell, az benne 
van ebben a dokumentumban, melyről az alábbiak
ban lesz szó.
A könyvtáros-szaktájékoztató munkakörök felet
tébb változatosak. Az eligazító ennek megfelelően 
mintegy harmincféle szakismeretet sorol fel. Neve
zetesen úgy, hogy definiálja a munkakör típusát, 
megadja, hogy ellátásához milyen követelmények
nek kell eleget tenni, illetve a munkakörön belül 
négy fokozatot állít fel a legegyszerűbb „megvalósu
lási formától” a legbonyolultabb felé haladva.
Az eligazító a használót mindenütt kliensnek neve
zi, s így nem hagy kétséget afelől, hogy itt a szak
ma üzleti súlypontú felfogásáról van szó. A követel
mények rangsorában az első helyen a klienssel való

szóbeli kapcsolatfelvétel áll, csak azután kerülnek 
felsorolásra az „európai módon” értelmezett szak
mai követelmények, melyek egyaránt lehetnek is
meretek, jártasságok és készségek.
Szerzőnk, bár hasznosnak és érdekesnek tartja az 
eligazító „leltárát”, mégis úgy véli: a projektben 
részt vevő országoknak egy sor tennivalója lesz tö
kéletesítését, alkalmazkodását illetően. Ilyen hiá
nyosságok: a dokumentum nem veszi tekintetbe a 
szakmai előmunkálatokat (pl. az IFLA, az UBICIM 
eredményeit), bizonytalan a digitális állományok 
építésének kérdésében, leginkább csak a szóbeli 
kommunikációval számol, nincs meghatározva az 
idegen nyelvek ismeretének színvonala, felettébb el
nagyolt a szükséges készségek és jártasságok felso
rolása.
Az eligazító alapdokumentum francia nyelven ké
szült, ezt fordították le angolra, majd az angol vál
tozatot csehre. Ez terminológiai tekintetben viselte 
meg mondanivalóját, ami alkalmat ad a referált 
szerzőnek arra, hogy felelevenítse a könyvtárügy és 
a tudományos-műszaki információügy korábbi né
zeteltéréseit. (A francia változat inkább tudomá
nyos-műszaki információ párti, az angol 
könyvtárcentrikusabb, s a jelenlegi trendeknek 
megfelelően a munkakörök szabványosításának 
dolgában indokoltnak tartja a nyilvános könyvtá
rak figyelembe vételét is.)
A DECIDoc projekt mindenesetre rátapintott egy 
olyan „euro-problémára”, amelyet minél előbb 
meg kell oldani.

(Futala Tibor)

Lásd még 70, 83, 96
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Oktatás és 
továbbképzés

01/029
BUEHLER, Marianne: The anytime anyplace degree in 
information resorces and library science = 
Tech.Serv.Q. 17.vol. 2000. 4.no. 43-53.p. Bibliogr.

Az Arizonai Egyetem könyvtáros iskolájának távok
tatási programja

Könyvtárosképzés -posztgraduális; Számítógép-há
lózat; Távoktatás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az Arizona Egyetem könyvtáros iskolájának 
(School of Information Resources and Library 
Science) új távoktatási programja modellként szol
gálhat a felsőoktatás és az információipar számára; 
az információs szakemberek és a könyvtárosok 
megtanulhatják belőle, hogyan lehet az információ
kat egyik helyről a másikra, illetve egyik személytől 
a másikhoz továbbítani. Az oktatás keretében a kü
lönféle földrajzi helyeken élő hallgatók az internet 
útján tanulnak és kommunikálnak az oktatókkal és 
egymással. Az oktatásnak ez az elektronikus útja 
egyre keresettebbé válik; a sikeres szolgáltatások 
azonban nagyfokú szakértelmet igényelnek. 
Amennyiben valakinek nincs lehetősége bejárni az 
egyetemre, és könyvtártudományi posztgraduális 
diplomát szeretne szerezni, érdemes kihasználnia 
ezt az új lehetőséget.

(Autoref.)

01/030
BÜTTNER, Stephan: Mediengestüzte Fernstudien
gänge Bibliotheks- und Informationswissenschaft an 
der HU Berlin = NFD Inf. 51.Jg. 2000. 6.no. 373-378.p. 
Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol nyelven

Posztgraduális távoktatás a Berlini Humboldt 
Egyetem Könyvtártudományi Intézetében

Könyvtárosképzés -posztgraduális; Tanterv; óraterv; 
Távkonferencia; Távoktatás

A berlini Humboldt egyetem könyvtártudományi 
intézetében 1995-ben kezdték el oktatni a „Poszt
graduális Könyvtári Távoktatási Program” nevű 
tantárgyat. 1998 óta az iskola egy teljes mértékben 
az információs-kommunikációs technológiára épü
lő magiszteri programot is indított, ugyanebben a 
témakörben. A jelen cikk ez utóbbi kurzus kétéves 
tapasztalatait tárgyalja. A program információs 
összetevője a hipermédia elvre alapszik; a hallga
tók és oktatók közötti kommunikációt video-konfe- 
rencia technikával valósítják meg. A multimédia
alapú távoktatás problémái a hallgatók és oktatók 
közötti interaktív kommunikáció megvalósításával 
kapcsolatban jelentkeznek. A modern technológiák
ra épülő távoktatást illetve távtanulást nem egy 
meglévő szolgáltatás új technológiával való folytatá
sának, hanem egy teljesen új kezdetnek tekintik.

(Autoref. alapján)

01/031
KOCHTANEK, Thomas -  HEIN, Karen K.: Creating 
and nurturing distributed asynchronous learning envi
ronments = Online Inf.Rev. 24.vol. 2000. 4.no. 
280-293.p.

Osztott, aszinkron oktatási programok kifejlesztése 
és gondozása

Didaktika -felsőoktatási; Könyvtárosképzés felső
fokú; Számítógép-hálózat; Távoktatás

Az 1998/1999-es tanévben a University of Missouri 
könyvtáros iskolája az egyik tanfolyamát (Library 
Information Systems) kihelyezte a világhálóra, 
ahol szinkron (chat) és aszinkron kommunikációs 
eszközök is rendelkezésre állnak a használók szá
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mára. Az új formátum módot ad az oktatási model
lek és a hallgatók közötti információáramlás haté
konyságának újravizsgálására. A tér- és időbeli kor
látok megszűnésével az oktatók tanulócsoportokat 
szervezhetnek és tarthatnak fenn. Az oktatók ennél 
a tanulási formánál inkább koordinátori szerepet

játszanak; céljuk a hallgatók egymás közötti, illetve 
az oktatók és hallgatók közötti kommunikáció elő
mozdítása.

(Autor ej. alapján)

Lásd még 28

Nemzeti könyvtárak

01/032
HÄKLI, Esko: Kansalliskirjasto -  ongelma vai 
ongelmien ratkaisu? = Signum. 33.vol. 2000. 5.no. 
112-115.p.

Előidézője vagy megoldója-e a problémáknak a 
Finn Nemzeti Könyvtár

Egyetemi Könyvtár; Nemzeti könyvtár

A Helsinki Egyetemi Könyvtár (finn Nemzeti 
Könyvtár) ellen egyetemi könyvtári körökben 
olyan „vádak” is megfogalmazódnak, amelyek sze
rint „drámai módon próbálja megerősíteni helyze
tét”, s úgy látják, mind méretének, mind feladatai
nak jobban arányban kellene állnia a többi egyete
mi könyvtáréval. A valóságos helyzet viszont -  a 
könyvtár főigazgatója szerint -  a következő:
1. Mindenek előtt külön kell kezelni a Helsinki 

Egyetem könyvtárát és a Helsinki Egyetemi 
Könyvtár elnevezésű nemzeti könyvtárat, meg
jegyezve, hogy az utóbbi egyébként az északi or

szágok -  Izlandot leszámítva -  legkisebb és leg
olcsóbban működő nemzeti könyvtára.

2. A könyvtár 1999 végén elkészült stratégiai terve 
annak ellenére is inkább óvatos, mint expanzív, 
hogy az új nemzeti könyvtári feladatok ellátásá
ra fel kíván készülni. Ezek többek közt a követ
kezők: a Nemzeti Elektronikus Könyvtár to
vábbfejlesztése; felelősség a könyvtárak új, kö
zös számítógépes rendszerének és szolgáltatása
inak fenntartásáért; felkészülés az elektronikus 
dokumentumok köteles példányainak fogadásá
ra, beleértve a rádió- és tv-műsorok archiválá
sát, valamint az elektronikus kiadványokkal 
kapcsolatos szabványosítási munkálatokat. A 
könyvtár próbálja megszerezni a széles körű 
nemzeti digitalizálási programfinanszírozásá
hoz szükséges összegeket is.

3. A szakfőiskolák könyvtárai egyre több szolgálta
tást követelnek a nemzeti könyvtártól, a köz
könyvtárak pedig a nemzeti könyvtár fenntar
totta adatbázisok szabad használatát szorgal
mazzák. A mai hálókörnyezetben természetes
nek kellene lennie, hogy a nemzeti könyvtár
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szolgáltatásait az egész könyvtári hálózat aka
dálytalanul használhassa, ehhez azonban meg 
kell találni a megfelelő' finanszírozási megol
dást, az egyetemi költségvetésből ugyanis csak 
az egyetemi könyvtárak számára biztosítottak a 
szolgáltatások. Szükség van rendeletmódosítás
ra is, mivel az egyetemi rendelet a tudományos 
(egyetemi) könyvtárakra korlátozza a nemzeti 
könyvtár tevékenységét. A „ hálózatosodé” tár
sadalomban elkerülhetetlen a nemzeti könyvtár 
szerepének megerősítése a felsőoktatási könyv
tári hálózaton kívül is.

A nemzeti könyvtár tehát nem versenytársa a többi 
(egyetemi) könyvtárnak, hanem éppen hogy azok 
tevékenységét próbálja elősegíteni. Miután a nem
zeti könyvtár az egyetemi költségvetés állami részé
ből kapja a költségvetési hozzájárulást, ez fontos 
többletet jelent a könyvtárak közös ( együttes ) erő
tartalékához. A könyvtári hálózat szempontjából 
igen hasznos lenne, hogy a lehető legtöbb tervet 
(projektet) a nemzeti könyvtár költségvetésén ke
resztül finanszírozzák. Értsük meg: a nemzeti 
könyvtár kapta támogatás nem másoktól elvett 
pénz, hanem reális többlet az összes egyetemi 
könyvtár közös költségeit tekintve.

(Sz. Nagy Lajos)

01/033
JOEL, Jonathan: The Jewish National and University 
Library, Jerusalem = Alexandria. 12.vol. 2000. 2.no. 
99-111 .p. Bibliogr.

A jeruzsálemi Zsidó Nemzeti és Egyetemi Könyv
tár

Egyetemi könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Nem
zeti könyvtár

A szerző részletesen áttekinti a könyvtár történetét, 
bemutatja a gyűjteményt és kitér a jövőre vonatko
zó tervekre.
A könyvtár története szorosan összefügg a zsidó 
nép és a független, önálló állam megteremtésének

folyamatával. A gyökerek jóval az Izrael létrejötte 
előtti időikig, 1872-ig nyúlnak vissza. Többszöri 
próbálkozás után 1892-ben nyűt meg Jeruzsálem
ben az első életképes nyilvános könyvtár -  egyelő
re minden nemzeti utalás nélkül -, amely a jelenle
gi nemzeti könyvtár alapja lett. 1920-tól kezdve a 
Cionista Szervezet (Zionist Organization) átvette a 
könyvtárat és fokozott szerepet szánt neki az újon
nan megalapított Héber Egyetem keretein belül. 
1930-ban a könyvtárat a Héber Egyetem Mount 
Scopus-on kialakított új épületébe költöztették. 
1947-ben, amikor a két állam, a zsidó és az arab lét
rejött, a Mount Scopuson levő épületet csak az 
arab városrészen keresztülhaladva lehetett megkö
zelíteni a zsidó negyedből. így a könyvtár használa
ta gyakorlatilag lehetetlenné vált. A katalógusok 
nagy részét átszállították a város nyugati részébe, 
de a gyűjtemény jelentős része a helyén maradt.

Tulajdonképpen szinte elölről kellett kezdeni a 
könyvtár kialakítását, melyhez most is, mint a 
múltban egyéni és szervezetek felajánlása nyújtott 
segítséget.

1960-ban, tizenkét évi számkivetettség után, jelen
legi helyén, a Giv'at Ram-on telepedett le.

Nemcsak a könyvtár helye változott az évek folya
mán, hanem feladatai is átalakultak. Eleinte a nem
zeti könyvtári feladatok teljesítésének sem tudott 
megfelelni, inkább egy halom könyvnek lehetett te
kinteni, mint könyvtárnak. Az első világháborúig a 
könyvtárnak két fő funkciója volt, nemzeti és nyil
vános közművelődési közkönyvtári feladatokat lá
tott el. Az, hogy a könyvtárat az egyetem szolgálatá
ba állították, nagymértékű fejlődést jelentett az in
tézmény életében. Az első tíz évben óriási növeke
désnek lehettünk tanúi, hála a világ minden tájéká
ról érkező adományoknak. Nemcsak egyszerűen 
könyvek érkeztek, hanem ezek nagy részét katalogi
zálva kapta az intézmény. Nemcsak a kötetszám 
emelkedett látványosan, hanem változott a gyűjte
mény tartalmi összetétele is. Az egyetem központi 
könyvtáraként egyrészt kiszolgálta az egyetem okta
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tóit és a diákokat, másrészt technikai szolgáltatáso
kat nyújtott a tanszéki könyvtáraknak.

Ekkor olvadt be a könyvtárba a korábban létreho
zott Zsidó Kéziratok Mikrofilm Intézete és a Nem
zeti Hangarchívum. Az utóbbi részben az Izraelben 
és a tengerentúlon éló' zsidó közösségek különböző 
etnikai csoportjainak zenei és nyelvi hagyománya
it, részben a modern izraeli és zsidó dalokat gyűjti 
és őrzi.

1980-ban a bölcsészeti és társadalomtudományi 
tanszékek -  amelyek legjobban igényelték az egye
temi könyvtár szolgáltatásait -  visszaköltöztek a 
Mount Scopus-ra. Egy idő után az ott levő tanszéki 
könyvtárakat egyesítették egy nagy humán- és tár
sadalomtudományi könyvtárrá, néhány évvel ké
sőbb pedig megkezdték az egyetemen kifejlesztett 
könyvtári rendszer -  az ALEPH -  alapján a cédula- 
katalógusokból az egységes számítógépes kataló
gus kialakítását.

A gyűjteményépítési politika három fő alapelve:

-  mint Izrael állam nemzeti könyvtára gyűjti az iz
raeli kiadványokat, valamint a külföldön megje
lenő, Izraellel kapcsolatos műveket;

-  mint azoknak a zsidó embereknek a nemzeti 
könyvtára, akik az ország határain kívül élnek, 
helytől és nyelvtől függetlenül gyűjt minden 
olyan könyvtári anyagot, amely kapcsolatos a 
zsidó nép történetével vagy kultúrájával;

-  mint központi egyetemi könyvtár, gyűjti a kuta
tást, oktatást segítő tudományos irodalmat.

A nemzeti jellegű anyag jelenleg 500 ezer bibliográ
fiai tételt tartalmaz. Állománya összesen kb. 3 mil
lió könyvtári dokumentum.

A könyvtár bár szervezetileg a Héber Egyetem egy
sége, s így a rektor irányítása alá tartozik, gyűjte
ményfejlesztési politikájában nagy szabadságot él
vez. 1982 óta két kötelespéldányban részesül. Eb
ből egy példány mindig elérhető a könyvtáron be
lül az olvasók számára, a második pedig tartalék- 
példányként szolgál. A rendeletet még nem sikerült

kiterjeszteni a nem-könyv jellegű dokumentumhor
dozókra.
Állományvédelmi célokat szolgál az anyag mikro
filmre vitele. A nemzeti, helyi, városi újságokra, a 
kibucok hírleveleire és a zsidó témájú doktori mun
kákra terjed ki a tevékenység. Digitalizálást csak rit
kán, pl. a héber kéziratok esetében alkalmaznak.
Az állomány nem egészen 20 százaléka került sza
badpolcra. Nyolc olvasóteremben helyezték el őket. 
Ezek közül öt általános gyűjteményt, három pedig 
speciális anyagot tartalmaz.
A nem-könyv jellegű anyag szintén három olvasóte
remben található. Ezek a következők: hangzó anyag, 
kották és egyéb zenei iratok és kéziratok. A raktár
ban számjelzet alapján helyezik el a könyveket. Ez 
egyszerű, könnyen használható és helykihasználó 
rendszer. Régebben Dewey/Cutter szerint raktároz
tak.
Mivel nem használnak latin betűs ábécét, a kataló
gus szerkesztésekor négyféle írásjegyet különböztet
nek meg: arab, cirill, héber és latin.
A gépesített katalogizálás 1983-ban kezdődött el az 
intézményben. S már a korai 1970-es években -  10 
évvel korábban, mint bárhol Izraelben -  már a köl
csönzés és a folyóiratkatalógus is gépesítve volt. A 
főbb katalógusok online elérhetőek.
A könyvtárnak két fontos bibliográfiai kiadványa 
van. Az egyik a Kiryat Sefer, a kurrens nemzeti bib
liográfia, mely 1924 óta negyedévenként jelenik 
meg. Az Izraelben megjelent illetve a zsidó kultúrá
val és történelemmel kapcsolatos művekről tájékoz
tat. A másik az Index o f Articles on Jewish Studies 
című kiadvány, amely 1969-től félévente jelenik 
meg. Az adatbázis web-címe: http://sites.huji.ac. 
il/jnul/rambi.
A könyvtár a gazdája és részben finanszírozója két 
héber könyvtörténeti projektnek. A Héber bibliog
ráfiai Intézet a héber karakterrel nyomtatott köny
vek retrospektív bibliográfiáját állítja össze, a Hé
ber Paleográfiai Projekt pedig középkori héber kéz
iratok azonosításával, jellemzőivel foglalkozik.
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A jövő feladata is a nemzeti publikáció megőrzése, 
ami nem egyszerű feladat a növekvő számú kiad
ványok, marginális dokumentumok, szürke iroda
lom, és az elektronikus adathordozók térhódításá
nak idején.

(Szénászky Mária)

Felsőoktatási
könyvtárak

Lásd 33, 40, 43, 48, 59, 73, 82

Közművelődési
könyvtárak

01/034
“Kirjastojen Nobel” Helsinkiin = Kirjastolehti. 93.vuo. 
2000. 5.no. 22.p.

„Könyvtári Nobel-díj” a Helsinki Városi Könyvtár
nak

Hatékonyság; Pályázat -könyvtáraknak; Számítógép- 
-hálózat; Városi könyvtár

2000. július 10-én Chicagóban, az American 
Library Association éves konferenciáján adták át a 
Helsinki Városi Könyvtárnak a Bili és Melinda 
Gates Alapítvány egymillió dolláros Access to 
Learning díját.
A most első ízben kiadott díjat azok a közkönyvtá
rak kaphatják, amelyek kivételesen jó lehetőséget 
biztosítanak használóiknak ahhoz, hogy az internet 
segítségével jussanak el kultúrális forrásokhoz.
A Helsinki Városi Könyvtárnak mind a 37 szolgálta
tási pontján lehetősége van az olvasóknak a számí
tógép és az internet használatára. Összesen 180 
használói munkaállomás van, s ezen kívül 110 ké
szülék a dokumentum-adatbázisban történő kere
séshez. Magas színvonalú internet-szolgáltatásokat

is kínál a könyvtár, három nyelven. A díjazás in
doklásában külön kiemelték az ún. Üvegpalotában 
elhelyezkedő „Könyvkábel” (kirjakaapeli) szolgálta
tóhely jelentőségét a fejlett, információtechnikán 
alapuló szolgáltatások kínálójaként, és a könyvtá
rat világméretekben követendő és lelkesítő példa
ként jellemezték.
Erkki Lounasvuori könyvtárigazgató elmondta: 
még nem döntöttek, melyik folyamatban lévő szol
gáltató programjukhoz használják fel a kapott 
összeget. Helsinki város önkormányzata viszont 
ígéretet tett arra, hogy a kapott díj miatt nem fogja 
csökkenteni könyvtára költségvetési összegét.

(Sz.Nagy Lajos)

01/035
LILLEY, Emma -  USHERWOOD, Bob: Wanting it all: 
the relationship between expectations and the public's 
perceptions of public library services = Libr.Manage. 
21.VOI. 2000.1.no. 13-24.p. Bibliogr.

Hogyan függnek össze a közkönyvtári szolgáltatá
sok iránti elvárások a szolgáltatásokról alkotott 
véleményekkel

Igény; Közművelődési könyvtár; Szolgáltatások

1995-ben egy vizsgálat során azt találták, hogy a 
használók a következő öt év során jelentős javulás
ra számítanak a közkönyvtári szolgáltatások terén, 
míg a könyvtárosok a szolgáltatások romlását jósol
ják. A későbbiekben azt elemezték, hogy ez a véle
mény hogyan alakult ki, mi befolyásolta, és a vára
kozások hogyan hatnak egymásra. Négy önkor
mányzat vett részt a vizsgálatban, közülük egynél 
tesztelték a vizsgálati módszereket és három, külön
böző típusú önkormányzatnál végezték a tényleges 
vizsgálatot. A vizsgálat alanyai a nyilvános szolgál
tatások gyakori (legalább havonkénti) használói 
voltak. A vizsgálatot telefoninterjúkkal végezték el. 
A megkérdezett használókat emlékeztették arra, 
hogy milyen várakozásoknak adtak hangot 1994- 
1995-ben, majd kikérdezték őket könyvtárhasznála
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ti szokásaikról. Ezután 12 pontos Likert-skálán je
lezték, milyennek látják a használók nyilvános szol
gáltatásokat, mit várnak el különböző területeken 
és miért. Végül a válaszolókról kértek személyes in
formációkat és teret engedtek véleményük kifejtésé
nek.
Könyvtáranként hét személyt kérdeztek meg az 
első önkormányzatnál, és 40 interjú készült a má
sik háromnál. A személyzet körében 4-8 fős fókusz- 
csoport-megbeszéléseket tartottak. A személyzet
nél nem ragaszkodtak ahhoz, hogy csak azokat kér
dezzék meg, akik 1994-95-ben is válaszoltak. A 
vizsgálat megállapításai három témakörbe csopor
tosíthatók: 1) a szolgáltatás fogadtatása, a szemé
lyes tapasztalatok hatása, 2) a technológia hatása -  
evolúció vagy revolúció, 3) a könyvtárak szerepe a 
fogyasztói társadalomban. A vizsgálat szerint a 
használó várakozásai szempontjából kulcsfontossá
gú, hogy milyen képet alakít ki a könyvtárról a 
használat során. Azt tapasztalták, hogy belső és kül
ső tényezők (a család hatásától a média hatásáig) 
egyaránt befolyásolják az egyén benyomásait a 
könyvtárról. Bizonyos konfliktusok voltak megfi
gyelhetők a közkönyvtárak hagyományos szerepe 
és az információtechnológia potenciális fogadtatá
sa között. A személyzet viselkedése jelentős hatás
sal van arra, hogyan látja a használó a szolgálta
tást. 1994-ben a könyvtárosok feltehetőleg azért 
voltak pesszimistábbak a szolgáltatások jövőjét ille
tően, mert már számítottak a pénzügyi megszorítá
sok hatásaira. Jelenleg az érezhető, hogy optimis
tábbak, valószínűleg azért, mert úgy érzik, „túl van
nak a nehezén”. A használók viszont most pesszi
mistábbak, mint 1994-ben, mert érzékelik a közin
tézményekben (különösen az egészségügyi és okta
tási intézményekben) zajló korlátozásokat. Megálla
pítást nyert, hogy a használók várakozásait min
denképpen rendkívül fontos megismerni a köz- 
könyvtári szolgáltatások hatékony menedzselése ér
dekében.

(Hegyközi Ilona)

01/036
LORIUS, Marion -  GROGNET, Thierry: Les biblio- 
théques municipales a vocation régionale: du mythe a 
la réalité = Bull.Bibl.Fr. 45.tom. 2000. 3.no. 17-24.p. 
Bibliogr. 22 tétel.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Regionális feladatkörű városi könyvtárak Francia- 
országban: a mítosztól a valóságig

Könyvtárpolitika; Regionális könyvtár; Városi könyvtár

Franciaországban az 1992. júl. 13-i könyvtári tör
vény tizenkét regionális felelősségű városi könyvtár 
megtervezését és felépítését irányozta elő. A fran
cia állam 550 millió frankkal vesz részt ezekben a 
projektekben, amelyek fő hangsúlya a „regionális 
feladatkör”. Ez a megnevezés sokatmondó ugyan, 
de gyakorlati megvalósítása nem megfelelő. A való
ságban ugyanis helyi szintű viták alakulnak ki az 
együttműködési prioritások meghatározása tekinte
tében. A regionális feladatkör hatékony megvalósí
tása érdekében ki kellene terjeszteni ezt a felelőssé
get más nagykönyvtárakra is, és gondoskodni kelle
ne a hasonló jövőbeli projektek finanszírozási me
chanizmusának megteremtéséről.

(Autoref.)

01/037
SKRZYPKOWSKA, Joanna: Jak biblioteki publiczne 
moga sluzyc integracji Polski z Unia Europejska = 
Bibliotékára. 2000. 7/8.no. 3-7.p. Bibliogr.

Miként szolgálhatják a közművelődési (nyilvános) 
könyvtárak Lengyelország beintegrálódását az 
EU-ba?

Közművelődési könyvtár

Lengyelországnak 1989 óta vannak hivatalos kap
csolatai az EU-val. Ekkor kötött ui. a lengyel állam 
az EU-val kereskedelmi-gazdasági együttműködési 
szerződést. E kapcsolatok 1989 márciusában jutot
tak el az EU-ba történő felvételt előkészítő tárgyalá
sok megkezdéséig. Ezt megelőzően fogadta el a kor-
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mány az Integráció nemzeti stratégiája c. dokumen
tumot, amely egyebek mellett előírja, hogy el kell 
érni a lakosság tartós támogatását az integrációra 
vonatkozóan.
A nyilvános könyvtárügy éppen a szóban forgó tá
mogatottság biztosításához járulhat hozzá a maga 
„országos jelenlétével” és eszközeivel. Az alábbia
kat teheti, illetve kell tennie:
1. Az EU-ról szóló információk terjesztése. Az eh

hez szükséges (állományba veendő illetve szét
szórandó) információs anyagokat 11 lengyel 
nagyvárosban működő „letéti helyekről” lehet 
beszerezni, különös tekintettel a különféle 
(nagyságú) nyilvános könyvtárak közönségére.

2. A társadalom nevelése az EU jegyében. Itt fő
ként a legkülönfélébb rendezvények -  szeminá
riumok, vitaestek, klubdélutánok, (meghívott 
személyiségekkel rendezett) előadások, kiállítá
sok, „napok”, „hetek”, „hónapok” -  jönnek szá
mításba, ismét csak az egyes könyvtárak (anya
gi és személyi) lehetőségeihez és közönségük 
igényeihez igazodva.

3. Részvétel az EU könyvtári programjaiban. Ez a 
legnehezebben teljesíthető elvárás, ui. idegen 
nyelvtudásra van szükség valóra váltásához. 
Ezért viszonylag kevés (főleg: nagy) könyvtár 
vállalkozhat rá.

Az egyszerre könyvtár- és nemzetközi együttműkö
désnek immár kialakultak az EU-projektjei. Minde
nekelőtt a PubliCÁ-t kell megemlíteni, amely 
1995-ben jött létre a leuveni központi városi könyv
tár koordinálása alatt. A kelet-közép-európai 
könyvtárak benne való részvétele 1998 óta lehetsé
ges és kívánatos. Erre külön képzési-továbbképzési 
programok szolgálnak.
Ugyancsak 1998. évi fejlemény, hogy elindították 
az ötödik kutatási, műszaki fejlesztési és ajándéko
zási programot, amely több kulcsfeladatot tartal
maz (lakossági rendszerek és szolgáltatások, új 
munkamódszerek és az elektronikus kereskedelem 
módszerei, multimédiák, alapvető technológiák és 
infrastruktúra). E kulcsfeladatokon belül sok a

könyvtárak pályázatára váró részfeladat, ezen belül 
az olyan feladat, amely „nem akar nagyot markol
ni”, hanem megelégszik kis területi befogással és 
kevés együttműködő partnerrel. (Az országban két 
„kapcsolati ponton” lehet a szükséges információ
kat beszerezni.)
Hasznos dolog az ausztriai, finnországi és svédor
szági tapasztalatok felhasználása is.

(Futala Tibor)

01/038
VAVREK, Bemard: Downsizing the public library: this 
is only the beginning = Public Libr.Q. 18.vol. 2000.
1.no. 31-34.p.

A közkönyvtárak használatának csökkenése az in
ternet térhódítása nyomán

Hatékonyság; Közművelődési könyvtár; Számítógép- 
-hálózat; Szolgáltatások

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az internet növekedésének nyomán egyre természe
tesebbé válik, hogy csökken a közkönyvtáraknak 
címzett referensz-kérdések száma. Miután már ren
geteg dokumentum hozzáférhető a világhálón, az 
internet-hozzáféréssel rendelkező átlagemberek az 
önkiszolgálás útját választják. A szerző szerint ez 
csak a kezdet, a közkönyvtárak használata a jövőben 
tovább fog csökkenni. A közkönyvtáraknak azt java
solja, hogy olyan szolgáltatások nyújtására törekedje
nek, melyeket csak ők nyújtanak. A közkönyvtár ak
kor jár el helyesen, ha a már meglévő ilyen típusú 
szolgáltatások körének (pl. programozási foglalkozá
sok felnőttek és gyermekek számára, hátrányos hely
zetű olvasók ellátása és egyéb olyan szolgáltatások, 
amelyek személyes, „négyszemközti” kapcsolatot 
igényelnek) kiszélesítésére törekszik.

(Autor ef.)

Lásd még 1, 3-4, 10, 15, 74, 77, 80, 84
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Állomány,
állományalakítás

01/039
CHAPMAN, Ann -  CREASER, Claire -  SPILLER, Da- 
vid: Trends in monograph acquisitions in UK libraries = 
Libr.Manage. 21.vol. 2000. 6.no. 307-315.p. Bibliogr.

A monográfiavásárlás tendenciái az Egyesült Ki
rályság könyvtáraiban, 1980-1998

Dokumentumszolgáltatás; Felsőoktatási könyvtár; 
Könyvárak; Könyvvásárlás; Közművelődési könyvtár

Az UKOLN (UK Office for Library and Information 
Networking) 1980-tól folyamatosan felméréseket 
végez annak megállapítására, hogy az éves kiad
ványtermés (BNBMARC rekord formájában) mi
lyen mértékben lelhető' fel a brit könyvtárakban. 
Adatgyűjtésnél először csak azt az időpontot re
gisztrálták, amikor a könyvtár hozzáadott egy bizo
nyos MARC rekordot a katalógusához, 1988-tól vi
szont már a rendelési tételeket is felvették. A húsz 
év óta épülő adatbázis az eredeti szándéktól némi
leg eltérő célú vizsgálatok folytatását, pl. az állo
mányalakítási tendenciák megfigyelését is lehetővé 
teszi. A felmérésben félévenként 6 közművelődési 
és 6 felsőoktatási könyvtár vett részt. Ezek mind
egyike havonta beküldött 10-10 véletlenszerűen ki
választott új katalógustételt, illetve megrendelési té
telt, a 1974 utáni megjelenésekből.
Az elemzést, melynek fő célja brit közművelődési 
és egyetemi könyvtárak 1980 és 1998 közötti állo
mánygyarapítási tendenciáinak meghatározása, az 
UKOLN és a LISU (Library and Information Sta

tistics Unit, Loughborough) közösen végezte. Az 
UKOLN adatbázisának tételeit kiegészítették a 
Book Data formátumra és tárgyi besorolásra vonat
kozó adataival, valamint a Whitaker adatbázisból 
származó ár-adatokkal. Az elemzés tehát a publiká
lás és a beszerzés között eltelt időre, a keményköté
sű és puhafedelű könyvek arányára, tartalmi kate
góriákra, a publikálás idején érvényes árra és az ál
lomány megőrzésének időtartamára terjedt ki.
A közművelődési könyvtárakban a beszerzés jóval 
több, mint 70%-a történt a dokumentum megjele
nésének évében, illetve a következő évben. Az öt év
vel a publikálás idején túli beszerzés 1984-ben csak 
4%, 1995-ben 8%, 1998-ban 3% volt. Meglepő a ré
gebbi könyvek beszerzésének alacsony arányszá
ma, hiszen a kereslet nem korlátozódik csupán a 
legújabb művekre. Az elhasználódott állapotú köny
veket állandóan cserélni kellene, de a közkönyvtá
rak nem tudnak ehhez szükséges mértékű és gyako
riságú állományrevíziót folytatni. Túlságosan kö
tődnek a könyvkereskedelem kurrens újdonságai
hoz is. Az ismeret elévülésének rátája alig érinti a 
beszerzést. A beszerzési arány éppen a megjelenés 
évében a legalacsonyabb a jog, orvostudomány, szá
mítástechnika gyorsan avuló anyagából. (Igaz, 
hogy öt évnél régebbi kiadványokat is alig vásárol
nak ilyen tárgykörökben.)
Az egyetemi könyvtárakban a megjelenés évében 
vagy az azt követő évben beszerzett dokumentu
mok aránya kb. kétharmados. Gyakrabban vásárol
nak régebbi megjelenésű műveket, és ez az arány 
növekszik. Pedig egy szakkönyv sokszor nem na
gyon sokáig kapható kereskedelmi forgalomban. A 
válogatáshoz szükséges szaktudományos könyvis
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mertetések általában bizonyos késéssel jelennek 
meg. A használt szakkönyvek vásárlása is megélén
kült, különösen az újabb alapítású egyetemek töl
tik fel állományaikat ily módon. A kiadóknak érde
mes volna hosszú évekig kereskedelmi forgalom
ban tartani bizonyos címeket, és a terjesztődnek 
sem árt tudni az ilyen igényekről. A tartalmi elévü
lés az egyetemi könyvtárakban szintén nem döntő 
szempont a beszerzésnél, noha nagyobb a szerepe. 
Az öt évnél régebbi megjelenésű beszerzések közül 
a művészeti könyvek aránya itt a legszámottevőbb. 
A legújabb könyvek beszerzésében nincs a szaktár
gyak között jelentősebb eltolódás, bár a 90-es évek
ben a bölcsészettudományok aránya fokozatosan 
csökkent, a társadalomtudományoké viszont meg
nőtt.

A közkönyvtárakban a keménykötésű könyvek be
szerzési aránya a 80-as években kb. 50% volt, és ez 
1998-ra 44%-ra esett vissza. Meglepő módon a 
nem szépirodalmi művek beszerzési aránya ke
ménykötésű formátumban még jobban megcsap
pant, pedig ez ellentétes a közkönyvtárak beszerzé
si elveivel. A puhafedelű könyvek beszerzési ará
nya a közkönyvtárakban minden területen növek
szik. Az egyetemi könyvtárakban a keménykötésű 
könyvek beszerzési aránya jóval magasabb, hiszen 
tartósabb megőrzésre törekszenek.

A közkönyvtárakban a szépirodalmi és gyerekköny
vek beszerzési aránya nem oly magas, mint ahogy 
az éves hatósági jelentésekben olvasható. Az alábbi 
témakörök vezetnek: család, otthon, hasznos taná
csok, sport, utazás, szabadidő, nyelv, irodalom, 
életrajz. Az életrajz aránya a vizsgált időszak beszer
zésében megháromszorozódott, de valószínűleg a 
könyvkiadásban is ez a jellemző. A közkönyvtárak
ban csökkent a bölcsészettudományi és társadalom- 
tudományi beszerzések részaránya. A számítástech
nikai szakirodalom aránya csak lassú növekedést 
mutat, késve szolgálja ki az erőteljesen jelentkező 
igényeket. Az egyetemi könyvtárakban az utóbbi te
rület növekedési aránya gyorsabb.

Az egyetemi könyvtárakban meglepő jelenség a tár
sadalomtudományi beszerzések elsöprő többsége 
(45%). Sokkal magasabb ez az ilyen tárgyakat tanu
lók számarányánál. 1998-ban a természet- és mű
szaki tudományok 23%-kal, a művészetek majd
nem 18%-kal, a bölcsészettudományok pedig 10% 
alatt részesedtek az beszerzések statisztikai adatai
ból. A természettudományok, matematika és mű
szaki tudományok aránya a vizsgált időszak alatt 
egyenletesen csökkent.

A közkönyvtárakban prózairodalmat a kiadványok 
éves átlagára fölött vásároltak, ez a keménykötés
ben megjelenő szépirodalom nagyobb beszerzési 
arányának tudható be. A minta szerint a gyerek
könyveket is az átlagárnál drágábban gyarapítot
ták. Szakkönyveket viszont sokkal olcsóbban vásá
roltak, mint az éves árindexekben kiszámított átlag
árak. Ha kétféle formátum kerül forgalomba egy 
szakkönyvből, akkor a közkönyvtár általában az ol
csóbb puhafedelű változatot veszi meg. Egyébként 
is az olcsóbb szakkönyveket választják, a drágábba
kat könyvtárközi kölcsönzéssel szolgáltatják.

Az egyetemi könyvtárak a LISU éves átlagárszámí
tásaihoz képest nagyrészt szintén az olcsóbb szak
könyveket választják beszerzésre. Általában a 
könyvtárak vonakodnak nagy értékű kiadványokat 
vásárolni. A kis helyi érdeklődésre számot tartó 
drágább kiadványok szolgáltatására az egyetemi 
könyvtárakban egyre inkább folyamodnak a könyv
tárközi kölcsönzéshez.

Végezetül azt vizsgálták, hogy 5-5 találomra kivá
lasztott könyvtár jelenleg működő katalógusaiban 
mennyiben szerepelnek még az utóbbi két évtized
ben beszerzett tételek. Az öt közkönyvtár katalógu
sában az 1981 és 1984 közötti beszerzések 55%-a 
szerepel csak, viszont az 1995 és 1998 közötti be
szerzéseknek már 93%-a. Az öt egyetemi könyvtár
ban az 1980 és 1982 közötti beszerzések 88%-a, 
négy intézmény alapján az 1988 és 1989-es beszer
zések 91%-a található még meg. Nem meglepő, 
hogy az egyetemi könyvtárakban az állomány meg
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őrzési aránya magas, mivel a kutatáshoz a régebbi 
anyagot is biztosítani kell, ugyanakkor a dokumen
tumok fizikailag nincsenek kitéve olyan intenzív el
használódásnak, mint a közkönyvtárakban. Az 
egyes könyvtárak szelekciós elveik szerint nagy vál
tozatosságot mutatnak az állomány időarányos 
megtartásában. A megőrzési elveket mindenesetre 
hozzá kell igazítani könyvtárközi kölcsönzés helyi 
irányelveihez.

(Nagypál László)

01/040
GABEL, Gernot U.: Die Erwerbungsetats der 
französischen Universitätsbibliotheken 1994-1998 = 
Bibliotheksdienst. 34.Jg. 2000. 9.no. 1413-1417.p.

A francia egyetemi könyvtárak gyarapítási kerete 
1994 és 1998 között

Egyetemi könyvtár; Gyarapítási keret

Az állománygyarapítási keretek stagnálásáról pa
naszkodó német egyetemi könyvtárakkal szemben 
Franciaországban jelentős emelkedésről számol be 
az oktatási minisztérium könyvtári statisztikája 
(Annuaire des bibliothéques universitaires). Az el
múlt 20 évben a francia egyetemi könyvtárak költ
ségvetési összege nominálisan megtízszereződött, s 
különösen a 90-es évek mutattak nagy fellendülést. 
Ez elsősorban annak a jelentésnek köszönhető, me
lyet a minisztérium megbízásából egy munkacso
port készített az egyetemi könyvtárak helyzetéről 
André Miquel (a Bibliothéque Nationale akkori 
igazgatója) vezetésével. A jelentés kimutatta a 
könyvvel és folyóiratokkal való ellátottság súlyos hi
ányait és elmaradottságát a szomszédos országok
kal (pl. Németországgal) szemben.
A minisztérium a nemzetközi mércével mért elma
radottság megszüntetésén túl fejlesztési politikájá
val a vidéki egyetemek mostoha ellátottságán is ja
vítani kívánt. A 98 francia egyetemből 26 található 
Párizsban és 72 vidéken, az utóbbiak részesedése a 
költségvetésből 1994-ben 70,7% volt, ami 1998-ra

71,5%-ra emelkedett. A növekvés csekély ugyan, 
de egy évtizedes romló tendencia megállását, sőt 
megfordulását jelzi.
Az állománygyarapításra fordított összeg alakulása:
-  párizsi egyetemi könyvtárak -  1994: 84,3 millió 

frank, 1998: 113,0 millió frank,
-  vidéki egyetemi könyvtárak -  1994: 203,6 millió 

frank, 1998: 282,3 millió frank.
Az egyes egyetemek között nagy különbség van: a 
legtöbbet a párizsi BIU Jussieu egyetem költ állo
mánygyarapításra (14,2 millió frank), Lyon egyete
me (10,1 millió frank) Nantes és a párizsi BIU 
Médicine (8,7 -  8,7 millió frank). A legrosszabbul 
ellátott Sevenans új alapítású egyeteme: 0,9 millió 
frankkal.
A könyvtárak többet költenek folyóiratokra, mint 
könyvekre:
-  monográfiára költött összeg: 1994: 125,4 millió 

frank, 1998: 155,5 millió frank,
-  folyóiratokra költött összeg: 1994: 139,5 millió 

frank, 1998: 194,7 millió frank;
Az 1994-98 közötti időszakban a könyvekre fordí
tott összeg 24%-kal emelkedett, a folyóiratok eseté
ben az emelkedés jóval magasabb: 39%.
A könyvek beszerzése terén feltűnő a francia nyel
vűek igen magas arányszáma:
-  francia monográfiára fordított összeg:

1994: 88 millió frank, 1998: 109 millió frank,
-  idegen nyelvű monográfiára: 1994: 37,4 millió 

frank, 1998: 46,4 millió frank.
Annak ellenére, hogy a kutatók gyakran panaszkod
nak a külföldi monográfiák szegénységére, a két 
csoport beszerzési aránya a négy éves időszakban 
nem változott, a francia és a külföldi monográfiák
ra fordított összeg egyaránt 29,8%-kal nőtt.
Egészen más képet mutatnak a folyóiratok. A kül
földi lapokra csaknem háromszor annyit költenek, 
mint a franciákra:
-  francia folyóiratokra fordított összeg:

1994: 37,2 millió frank, 1998: 50,1 millió frank,
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-  külföldi folyóiratokra fordított összeg: 1994: 
102,3 millió frank, 1998: 144,6 millió frank.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a külföldi folyó
iratok nagyobb választékban vannak jelen. Ha a 
gyarapodást nem a ráfordított összeg, hanem a 
megrendelt folyóiratok száma szerint nézzük, a kö
vetkező képet kapjuk:
-  megrendelt francia folyóirat: 1994: 49,656 cím, 

1998: 65,531 cím;
-  megrendelt külföldi folyóirat: 1994: 49,003 cím, 

1998: 57,183 cím.
Ezek szerint a francia nyelvű folyóiratok választéka 
a vizsgált négy évben 31,9%-kal nőtt, míg a külföl
di folyóiratoké 16,6%-kal emelkedett.
Az elmúlt évtized jelentős javulása ellenére sem 
mondhatjuk a francia egyetemi könyvtárak iroda
lomellátását jónak. Az ország 98 egyetemi könyvtá
rában összesen 23 millió könyv és 410 ezer folyó
irat található, a német egyetemi könyvtárak muta
tószámai ennél lényegesen jobbak. Megnyugtató vi
szont, hogy a francia kormányzat, felismerve ezt a 
hátrányt, nagyvonalú és következetes intézkedések
kel törekszik annak mérsékelésére.

(Katsányi Sándor)

01/041
HENDERSON, Albert: The library collection failure 
quotient. The ratio of interlibrary borrowing to collec
tion size = J.Acad.Librariansh. 26.vol. 2000. 3. no. 
159-170-p. Bibliogr.

A „könyvtári állomány hiányainak mutatója” avagy 
a könyvtárközi kölcsönzés aránya az állomány 
nagyságához mérve

Állomány; Egyetemi könyvtár; Könyvtárközi kölcsön
zés; Statisztika

A könyvtárközi kölcsönzést (hozzáférés) a könyv
tár állományához (tulajdon) viszonyítva olyan indi
kátort kapunk, amely jól tükrözi az állomány haté
konyságát. A kapott mutató (Collection Failure 
Quotient, CFQ) értékeléséhez egyéb mutatókra való

hivatkozások, báziskönyvtárakkal való összehason
lítások és olvasói visszajelzések is szükségesek.

(Autoref.)

01/042
KOVÁCS, Diane K.: Building a core Internet reference 
collection = Ref.User Serv.Q. 39.vol. 2000. 3.no. 
233-239.p. Bibliogr. 9 tétel.

Alapvető referensz-állomány kiépítése az inter
neten

Módszertani útmutató [forma]; Segédkönyvtár; 
kézikönyvtár; Számítógép-hálózat

Az internet megjelenése előtt az állománygyarapító 
könyvtáros munkája ahhoz a földműveséhez volt 
hasonlatos, aki évszázados hagyományok, tapaszta
latok birtokában elvetette a magot, gondozta a nö
vényt, majd leszüretelte a termést. A világháló hasz
nálatának elterjedése után inkább a vadászhoz ha
sonlít, aki az őserdő belsejébe hatolva új, étvágyger
jesztő, vagy visszariasztó külsejű, ismeretlen gyü
mölcsökre lel, melyekről meg kell állapítania, hogy 
táplálóak, vagy éppen mérgezőek-e. Legalább is bi
zonyos könyvtárosok így gondolják. Diane K. Ko
vács szerint viszont az internetes információforrá
sok kiválasztásának és összegyűjtésének kritériu
mai sokban megegyeznek a hagyományos formájú 
referensz-eszközökével. Jótanácsai az alábbiakban 
foglalhatók össze.
Először is pontosan meg kell határoznunk, hogy a 
mi olvasóinknak milyen jellegű tájékoztatási eszkö
zökre van szükségük. Általános kívánalom, hogy 
ezekben gyorsan és könnyen megtalálható legyen a 
válasz a legkülönbözőbb tárgykörökben.
Induljunk ki a meglévő állományból. Ennek segítsé
gével keressük a hasonló, rokon vagy alternatív 
internet-forrásokat.
Használjuk az interneten elérhető elektronikus 
könyvtárak tájékoztatási segédleteit. Ezeket azért is 
célszerű figyelembe venni, mert könyvtárosok válo
gatták őket, ami garanciát ad a források megbízha
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tóságára, értékességére, és állandó elérhetőségére. 
A szerző különösen két forrást ajánl figyelmünkbe: 
a Librarians Index to the Internet (www.lii.org) és 
az Internet Public Library (www.ipl.org/ref/RR/) ne
vűt. Mindkét gyűjteményt önkéntes könyvtárosok 
állították össze és tartják karban.

Tartsuk szemmel továbbá az online eszközöket, ne
vezetesen a vitafórumokat, levelezési listákat, hír
csoportokat, elektronikus újságokat, melyek közzé
teszik, ismertetik és értékelik az elektronikus tájé
koztatási forrásokat. Különösen figyeljük a 
Libref-L-t és a Publib-et, melyek az egyetemi és 
közkönyvtárosok tájékoztatóinak központi vitafóru
mai. (Az előbbi archívuma és feliratkozási tájékoz
tatója a listserv.kent.edu/archives/libref-l.html cí
men, utóbbié pedig a sunsite.berkeley.edu/Pub 
Lib/archive címen található.)

Számos könyv jelenik meg, melyek az internetes 
források „webliográfiáit” tartalmazzák. Sok hagyo
mányos folyóirat pedig állandó rovatában vagy kü- 
lönszámaiban teszi közzé a legkülönbözőbb tájékoz
tatási segédleteket. A hagyományos állománygyara
pítási tanácsadásnak internetes megfelelői is van
nak. Három jól használható ezek közül a Choice 
(www.ala8.ala.org/acrl/choice/other.html), a Book
list (www.ala8.ala.org/booklist) és a College and 
Research Libraries News (www.ala.org/acrl/ 
crlnew2.html).

Bármennyire jó tájékoztatási eszközöket is találunk 
azonban, mindig figyelembe kell vennünk használó
ink adottságait -  korukat, nyelvtudásukat, képzett
ségüket. Mérlegelnünk kell, rendelkezik-e könyvtá
runk olyan eszközökkel, melyek például a hátrá
nyos helyzetű olvasóknak is lehetővé teszik az elekt
ronikus referensz könyvtár használatát. Mennyi 
idő alatt jön be a használni kívánt forrás? Mennyi 
ideig elérhető, van-e archívuma, vagy a benne levő 
információk megjelennek-e időnként nyomtatás
ban, vagy CD-ROM-on? Ingyenes, vagy fizetni kell 
érte? Ha pénzért kaphatjuk meg, milyen feltételek
kel használható: csak a könyvtár domain-jén ke

resztül, vagy kaphat az olvasó azonosítót és jelszót, 
hogy bárhonnan elérhesse?
A tartalom felméréséhez pedig a hagyományos 
nyomtatott források jól bevált értékelési szempont
jai mutathatnak irányt. James Rettig Bridging the 
Qualaitz Gap című conferenciai előadásában 
(www.swem.wm.edu/Conferences/RJ/alajun97.html) 
igen hasznos szempontokat tesz közzé az 
internetes tájékoztatási eszközök értékelésének elő
segítéséhez.
Mindezek után Kovács közel 30 internetes tájékoz
tatási eszközt mutat be, melyek alapul szolgálhat
nak bármely könyvtár számára saját referensz- 
könyvtárának összeállításához.

(Fazokas Eszter)

01/043
METZ, Paul -  COSGRIFF, John: Building a compre
hensive serials decision database at Virginia Tech = 
Coll.Res.Libr. 61.vol. 2000. 4.no. 324-334.p.

Átfogó adatbázis építése a Virginai Műszaki Egye
temen a folyóiratokkal kapcsolatos döntésekhez

Adatbázis; Állománygyarapítás; Folyóirat; Vezetők 
tájékoztatása

A felsőoktatási könyvtárak sok éve használnak kü
lönböző mérési eszközöket (költség, a használat 
mértéke, idézettség stb.) folyóirat-állományuk ala
kítására, azonban a Virginia Tech (Virginia állami 
és műszaki egyeteme) könyvtára volt az első, ahol 
a különböző megközelítési módok eredményeit 
egyetlen nagy adatbázisban egyesítették a folyóira
tok értékelése érdekében. (A folyóirat-előfizetésre 
fordított évi négy millió dollár az egész egyetem 
költségvetésének majdnem teljes egy százaléka.) 
Ennek során az egyetem teljes személyzetétől be
gyűjtötték folyóirat-javaslataikat (egyénektől, tan
székektől egyaránt), a könyvtári használat adatait 
(a visszasorolás gyakorisága szerint) és a könyvtár- 
közi kölcsönzés forgalmat. Valamennyi cím eseté
ben feltüntették, hogy a CARL Uncover szolgáltatá
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sa tartalmazza-e. Az ISI-től megrendelték a Local 
Journal Utilisation Report szolgáltatást, annak meg
állapítására, hogy mely folyóiratokban publikál
nak, illetve melyekre hivatkoznak az egyetem mun
katársai. Végül a könyvtár folyóiratainak fő szállító
ja (Faxon Corp.) megadta a szükséges technikai 
adatokat (gyakoriság, ár, ISSN stb.). Az így összeál
lított teljes adatbázis 23 ezer sort foglal el az Excel
ben. Felhasználása során végül azokat a folyóirato
kat tekintették szignifikánsan értékesnek ill. érde
kesnek, amelyek legalább egy személyi vagy tanszé
ki javaslatot kaptak, legalább hússzor kölcsönözték 
más könyvtártól, legalább tíz publikációt közöltek 
az egyetem szerzőitől, ill. az egyetem szerzői leg
alább ötvenszer hivatkoztak az adott folyóiratra. 
Az így összeállított 4563 címet új, egyszerűsített 
adatbázisba szervezték, melynek alapján már dön
tés születhetett a „legszükségesebb” folyóiratok 
3 588 000 dolláros költség-igényéről.
Bár a gyűjteményfejlesztés artisztikus elemei is fon
tosak, a komoly döntéseket az elérhető legjobb ada
tok szinte tudományos elemzése kell, hogy megala
pozza. Egy ilyen komplex adatbázis egyes elemei 
statikusabbak, mások gyakrabban változnak, 
ugyanakkor az adatbázis összeállítása igen munka- 
igényes, és drága is. Megfontolandó kérdés, hogy 
milyen időközönként érdemes felújítani.

(Mohor Jenő)

01/044
SCHAFFNER, Bradley L : The acquisition of Russian 
publications through independent book agents: what is 
to be done? = Slav.East Eur.Inf.Res. I.vol. 2000. 1.no. 
69-81.p. Bibliogr. 11 tétel.

Orosz kiadványok beszerzése független könyvke
reskedők útján

Állománygyarapítás; Könyvárak; Könyvkereskedelem

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A Szovjetunió felbomlása nyomán instabillá vált az 
orosz könyv- és folyóiratkiadás; hiányossá, megbíz
hatatlanná vált a bibliográfiai ellenőrzés; meggyen
gült a könyvkereskedelem rendszere. A szovjet ki
adványok egyik legnagyobb nemzetközi terjesztője 
(.Les Livres Etrangers), a legtöbb nagy amerikai 
szláv gyűjtemény szállítója, kiszállt az üzletből. 
Ugyanakkor az amerikai kereskedőknél 8-11 USD 
volt kötetenként azon könyvek ára, melyeket a szer
ző 1993-ban oroszországi tanulmányútja során 
megvásárolt, hazaszállítással együtt 1,25 dolláros 
kötetenkénti költséggel.
Mindez arra késztette a Kansasi Egyetem könyvtá
rának humán és társadalomtudományi gyűjtőkörű 
szláv részlegét, hogy országon belüli könyv-ügynö
köt alkalmazzanak, egy moszkvai könyvtáros sze
mélyében. Az ügynök az egyetemi könyvtár gyűjtő
körének ismeretében rendszeresen küldi (e-mail- 
en) az érdeklődésre számot tartó új kiadványok 
jegyzékét, de egyedi kéréseket is fogad, megpróbál 
beszerezni már nem kapható kiadványokat is. A he
lyi kiadvány-árakat, a postázás költségét, és munka
díjat számít fel, ami a hivatásos amerikai könyvke
reskedők árainál alacsonyabb. Összehasonlító táblá
zatok szerint az egyes kereskedők között is jelentős 
különbségek vannak. Az egyetem 1998-ban az ügy
nöktől 131 kötetet vásárolt 11,55 $, egy kereskedés
től 833-at 14,40 $, egy másiktól 791-et 21,16 $, míg 
egy harmadiktól 32 kötetet 43,22 dolláros átlag
áron. Ugyanakkor az ügynöktől és más független 
forrásokból (a szerzőtől, kiadványcsere útján stb.) 
beszerzett dokumentumok feldolgozása több belső, 
járulékos munkával jár (a kifizetés is számos bo
nyodalom forrása), ám ezek költségével együtt is ol
csóbb az így beszerzett kiadvány.
A szállítóval (könyvkereskedéssel) való kapcsolat 
„bejáratott” módja kevés gondot okoz a könyvtár 
belső munkájában. Ezzel szemben a kiadványok 
ára magas, és ma egyetlen szállító sem tudja a biz
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tosítani a teljes áttekintést (illetve hozzáférést) az 
orosz kiadványokhoz. A „független forrás” felhasz
nálása minden lépésben több erőfeszítést igényel a 
könyvtártól, ám ennek költsége nem növeli az ára
kat a hagyományos szállítók árai fölé, s nem is je
lentkezik közvetlenül az adott költséghelyen (pl. 
nem a szláv gyűjtemény állománygyarapítási kere
tét terheli). Egy független ügynök csak egy-két 
könyvtárral áll kapcsolatban, s beszerzi a kért mű
veket, míg a könyvkereskedés saját raktárából elé
gít ki számos könyvtári megrendelőt, így ez utóbbi
tól előbb -  és gyakrabban -  kapunk „elfogyott”, 
„nem kapható” választ megrendelésükre. Komoly 
állománygyarapítás csak a különböző források 
együttes felhasználásával folyhat, amelynek sikeré
hez az ügynökök igénybe vétele -  minden nehéz
séggel együtt -  jelentékeny mértékben járul hozzá.

(Mohor Jenő)

Lásd még 7, 91

Állományvédelem

kos hallgató volt. Arányuk a felsőbb évfolyamokon, 
a könyvtárt hetente egyszer látogatók, a főleg kézi
könyveket használók körében magasabb. 38,5% 
csak kézikönyveket csonkított, 30,8% tankönyvet, 
30% újságot, folyóiratot lopott/csonkított. Bár a vá
laszadók 90%-a egyetért azzal, hogy a könyvtári 
anyagok ellopása, megcsonkítása komoly problé
ma, a bevallottan lopóknak csak 16,7%-a mondta, 
hogy esetleg visszavinné az ellopott könyvtári köny
vet.
A jelenség okaként elsőnek az önzést, az elégtelen 
könyvtári példányszámot, a saját könyv elérhetet
lenségét (nem kapható) vagy magas árát, ezeket kö
vetően a szigorú könyvtárhasználati szabályokat, a 
drága és gyakran elakadó másoló-szolgáltatást, s 
végül általában a rossz erkölcsöket említették.
A megoldások, illetve a lopások/csonkítások csök
kentése érdekében teendő lépések közt a csonkított 
dokumentumokból kiállítások rendezése, az elekt
ronikus biztonsági rendszerek használata, a pél
dányszámok növelése, az olcsóbb és folyamatos 
másolat-szolgáltatás, olvasótermi felügyelet, kijára
ti ellenőrzés és időnkénti „amnesztia” meghirdeté
se szerepelt javaslatként.

01/045
ALAO, I.A.: Theft and mutilation of library materials by 
students in a university = Libr.Arch.Secur. 16.voi. 
2000. 1.no. 63-78.p.

Egyetemi hallgatók könyvlopási és -rongálási szo
kásainak vizsgálata

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Könyvlopás; 
Könyvrongálás

A nigériai Ilorin Egyetem könyvtáraiban végzett fel
mérés során a 2000 kiosztott kérdőívből 1280 
(64%) érkezett vissza. A válaszadók 32,5%-a vallot
ta be, hogy lopott el, illetve csonkított már meg 
könyvtári könyvet, míg 59,7% állította, hogy soha 
nem tett ilyent. A bűnösök 53,8%-a volt nő, 
46,2%-a természet- és alkalmazott tudományi, 
38,5%-a társadalomtudományi, 15,4% humán sza

(Mohor Jenő)

01/046
BILINSKI, Lucjan: Ratowanie zagrozonych zbiorów 
bibliotecznych i archiwalnych = Poradnik Bibi. 2000.
5.no. 9-11.p.

Veszélyeztetett könyvtári és levéltári gyűjtemé
nyek megóvása

Állományvédelem

Lengyelországban a savas papírra nyomtatott doku
mentumtermés 30 millió könyvtári egységet tesz 
ki, amihez még az archívumok 10 millió kötetre te
hető anyagát kell hozzáadni.
A savas papír élettartama 80-100 év, de vannak 
olyan előfordulásai, amelyeknél kevesebb. A tenni
valóknak három iránya van:
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-  pusztulással fenyegetett dokumentumok és gyűj
temények savtalanítása;

-  a kevésbé fontos vagy már nem is savtalanítha- 
tó dokumentumok és gyűjtemények mikrohor- 
dozóra vétele;

-  a savas papír mind közkeletűbb felváltása alkali- 
kus papírokkal a könyv- és folyóiratkiadásban.

Az állományvédelemnek van külön egyesülete is, 
amelyben a legfontosabb lengyel könyvtárak is 
részt vesznek. Ez az egyesület kimunkálta a véde
lem, illetve megóvás 2008-ig szóló tervét, amely
ben három szakasz különböztethető meg 
(2000-2002, 2003-2005 és 2006-2008). Az egyes cse
lekvési irányok menedzselésére kijelölték a megfele
lő intézeteket.
1999-ben a Minisztertanács is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel, s olyan határozatokat hozott, amelyek ér
telmében
-  teljes és a fenyegetettség mértéke szerint 

struktúráit felmérést kell végezni az érintett 
gyűjteményekről;

-  a savtalanításra, illetve mikrofilmezésre meg 
kell teremteni a kellő kapacitással rendelkező 
infrastruktúrát;

-  a kultúrális minisztériumnak ki kell építenie az 
e téren végzett munkálatok ellenőrző apparátu
sát;

-  az érdekelt intézményeket és intézeteket orszá
gosan kell közös erőfeszítésre a lengyel kulturá
lis örökség e meghatározó szegmentumának 
megmentésére;

-  a nemzeti könyvtárnak koordinátori szerepkört 
kell ellátnia a munkálatokban.

Az elképzelések szerint az egész hatalmas akció kb. 
egy hatodát államilag kell finanszírozni. A fennma
radó öt (nyilván kevésbé értékes) hatodra vállalko
zásokat kell szervezni a költségvetés kímélése érde
kében. Célszerű volna, ha nemzetközi alapítványok 
is hajlandóak lennének e célból „kinyitni a pénztár
cájukat”. A program lefuttatása több mint 80 mil
lió zlotyba kerül.

(Futala Tibor)

Különgyűiteményelc

01/047
WHITSON, Katharine A.: Electronic reserves -  pilot 
and evaluation = J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 
10.VOI. 2000. 3.no. 29-41.p.

Távolról elérhető oktatási anyagok elektronikus 
tára -  kísérlet és értékelés

Egyetemi könytár; Oktatás információellátása; 
Távoktatás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

1997 őszén a Washington Egyetem Bothell könyvtá
ra elektronikus könyvtárat fejlesztett ki az oktatás
ban előírt irodalom hozzáférhetővé tételére, főleg a 
részidőben tanuló, dolgozó és távolról bejáró hall
gatók igényei miatt. A távolról bejáró hallgatók szá
mának növekedésével szükségessé vált az oktatási 
anyagok távoli, 24 órás elérhetőségének megoldá
sa. Mivel nem sikerült további támogatást szerez
ni, a kísérleti projekt kezdetben csak négy tantárgy 
anyagaira terjedt ki. Ez lehetővé tette, hogy a 
könyvtárosok túlterhelés nélkül megismerkedjenek 
a technológiával. Tantermi bemutatókat tartottak, 
és negyedévenként közreadták a felmérések ered
ményeit a projektben részt vevő hallgatók és okta
tók számára. A negyedéves felmérések eredménye
it összehasonlították, és kimutatták a hallgatók, il
letve oktatók szempontjából tapasztalt előnyöket.
1998 őszére már 33 tanfolyam anyaga, a teljes állo
mány 80%-a volt elérhető elektronikusan. A kísérle
ti program eredményei: megnövekedett a könyvtár
ban és a számítógép-termekben a nyomtatások szá
ma; képzési tanfolyamokat szerveztek az elektroni
kus állomány használatának oktatására; a hatéko
nyabb szolgáltatás érdekében átszervezték a sze
mélyzetet.

(Autoref.)
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Lásd 85

01/048
HORENSTEIN, Bonnie: Outsourcing copy cataloguing 
at Adelphi University Libraries = Cat.Classif.Q. 28.vol. 
1999. 4.no. 105-116.p.

Az átvételes katalogizálás bérmunkába adása az 
Adelphi Egyetem könyvtáraiban

Bérmunka kiadása; Egyetemi könyvtár; Gazdaságos
ság -könyvtárban; Gépi dokumentumleírás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

1995-ben az amerikai Adelphi Egyetemi Könyvtár 
(Garden City, N.Y.) szerződést kötött a Blackwell's 
Book Services vállalattal az átvételes katalogizálás 
(copy cataloging) és a könyvek fizikai felszerelésé
nek bérmunkában való elvégzésére. 1996 májusa 
óta 17 ezer felszerelt könyvet és 16 ezer katalógus- 
rekordot kaptak a könyvtár Innovative Interfaces 
online katalógusa számára. A cikk a szolgáltatás 
költségeit, munkafolyamatait és hatékonyságát tár
gyalja. Annak ellenére, hogy kevés személyzet állt a 
könyvtár rendelkezésére, a program sikeresnek bi
zonyult; a vállalat elfogadható áron magas színvo
nalú szolgáltatást nyújtott.

(Autoref.)

01/049
STUBBS, Edgardo A. -  MANGIATERRA, Norma E. -  
MARTÍNEZ, Ana M.: Internal quality audit of indexing: 
a new application of interindexer consistency = 
Cat.Classif.Q. 28.vol. 1999. 4.no. 53-69.p. Bibliogr. 23 
tétel.

Módszer az indexelés következetességének ellen
őrzésére

Hatékonyság; Indexelés; Matematikai módszerek

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 

HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 

N. Y. 13904]

A cikk egy olyan módszert ismertet, amely kombi
nálja az indexelés következetességének vizsgálatát 
egy belső minőségellenőrző módszerrel, amely egy, 
a műszaki és ipari intézmények által használt ellen
őrző táblázatra alapszik. A módszer kimutatja egy 
adott indexelő csoport munkájának következetessé
gét és eltéréseit, és jelzi az indexelési szabványok
nak és folyamatoknak való megfelelés mértékét. Le
hetővé teszi az eltérések okainak megállapítását, 
ezeknek a képzésbe való bevonását, illetve orvoslá
sát, s ily módon az indexelés minőségének folyama
tos javítását. A módszer praktikus; megbízható és 
összahasonlítható adatokat eredményez.

(Autoref.)

01/050
SAADANI, Lalthoum -  BERTRAND-GASTALDY, Su
zanne: La représentation dans Internet des 
connaissances d'un domaine = Doc.Bibl. 46.vol. 2000.
1.no. 27-42.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol és spanyol nyelven
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Kísérletek az internet szakterületi szervezésére

Fejlesztési terv; Gépi információkeresési rendszer; 
Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárás

A világhálón való „rendteremtés” és a tárgyi hozzá
férés fejlesztése végett több szervezet is a könyvtár- 
tudomány és informatika hagyományos módszerei 
felé fordult. A világhálón helyi, regionális, nemzeti 
és nemzetközi szinten egyaránt gyors ütemben je
lennek meg új szabványok, katalogizálási projek
tek, indexelési és osztályozási rendszerek, elektroni
kus könyvtárak. A szóban lévő" kezdeményezések a 
kereskedelmi szolgáltatások által meghagyott űrt kí
vánják betölteni. Néhányan bonyolult, költséges és 
elavult módszereknek tekintik ezeket, de mások 
ígéretes megoldásokat látnak bennük. A jelen kuta
tás több befejezett és folyamatban lévő' projektet 
bemutat, és megkísérli kiemelni ezek gyengéit és 
erősségeit.

(Autoref.)

01/051
SHIRI, Ali Asghar -  REVIE, Crawford: Thesauri on the 
Web: current developments and trends = Online 
Inf.Rev. 24.V0I. 2000. 4.no. 273-279.p. Bibliogr.

Tezauruszok a világhálón: új fejlemények és irány- 
zatok

Fejlesztési terv; Számítógép-hálózat; Tézaurusz

A tézauruszokat mint ellenőrzött szótárakat a 
weben is felhasználják tárgyi feltárásra és informá
ciókeresésre. A tézaurusz-szoftverek előállítói a 
webes programok közül a HTML-t, a JAVA-t és a 
XML-t alkalmazzák a tézauruszépítésben és -szer
kesztésben.
A webes tézauruszok következő típusai ismertek je
lenleg:
-  egyszerű statikus szöveges formátumú tézauru

szok (ilyen az ASFA),

-  statikus (hipercsatolásokat nem alkalmazó) 
HTML-formátumú tézauruszok (pl. az Info- 
term),

-  dinamikus (navigálható hipercsatolásokat alkal
mazó) HTML-formátumú tézauruszok (MeSH),

-  fejlett vizuális és grafikus interfészeket használó 
tézauruszok (Plumb Design Visual Thesaurus),

-  XML-formátumú tézauruszok (Virtual Hyper- 
Glossary).

Ritkábbak az önálló tézauruszok, amelyek nem kö
tődnek valamely információs rendszerhez (ASIS 
Thesaurus of Librarianship and Information 
Science). Vannak olyanok is, amelyek szorosan 
kapcsolódnak egy-egy adatbázishoz vagy informá
ciókereső rendszerhez (a pedagógia területén az 
ERIC, a társadalomtudományok területén a 
HASSET, a kormányzati dokumentumok területén 
a NDAD, az orvostudományi területen a MeSH, az 
Ovid Technologies tézaurusza és a Bowker-Saur 
cég USA könyvtártudományi tézaurusza). A webes 
tézauruszok felsorolását tartalmazza a Controlled 
vocabularies resource guide elnevezésű webhely. 
Jelenleg kereken 30 témakörben több, mint 30 
nagy tézaurusz található meg a weben. Egyre töb
bet foglalkoznak az interoperabilitás, az együttmű
ködéses tézaurusz-szerkesztés és -gondozás, csak 
úgy, mint az -elérés és -használat kérdéseivel. A 
World Wide Web konzorcium megalkotta az 
RDF-et (Resource Desciption Framework), amely 
lehetővé teszi megosztott szótár-rendszerek ellenőr
zött használatát és biztosítja az adatcseréjükhöz 
szükséges szintaxist. A tézauruszok közös elérését 
kutatja, illetve biztosítja a CERES (Californian 
environmental resources evaluation system), a 
KCL (Knowledgecite Library) nevű online szolgálta
tás, a GenThes (General Thesaurus Browser), az 
UMLS (Unified Medical Language System), a CHT 
(Consumer Health Terminology), a SNOMED 
(Systematized Nomenclature of Medicine).
A tárgyköri zsilipek szintén használják a 
tézauruszokat a webhelyek és weboldalak kézi vagy
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automatikus indexelésére és visszakeresésére: az 
Art, Design, Architecture and Media -  az Art and 
Architecture tézauruszt, az Engineerig Electronic 
Library -  az Engineering Information tézauruszát, 
az Organising Medical Networked Information -  a 
MeSH tézauruszt, a Social Science Information 
Gateway -  a HASSET tézauruszt.
A Networked Knowledge Organisation Systems 
(NKOS) éves szemináriumai a tézauruszok webes 
alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkoznak. Felmerült az igény és lépések történ
tek az elektronikus tézauruszok szabványos, és a 
metaadat-formátumok tézauruszokhoz igazodó, jól 
használható és funkcionálisan megfelelő új megol
dásainak kidolgozására. A tudósok, kutatók és lexi
kográfusok használói szokásait és elégedettségét fo
lyamatosan vizsgálni kell. Egyelőre még nem vilá
gos, hogy a hívójelek tézauruszokra alapozott alkal
mazása mennyiben segíti a források leírását és fel
kutatását.

(Hegyközi Ilona)

Katalógusok:

01/052
MATTHEWS, Joe: The value of information in library 
catalogs = Inf.Outlook. 4.vol. 2000. 7.no. 18-24.p.

Res. francia és spanyol nyelven

A könyvtári katalógusban szereplő információk ér
téke

Formátum -gépi; Hatékonyság; Online katalógus

A katalógusokban tárolt MARC rekordok és állo
mányadatok anyagi értéket jelentenek a könyvtár
nak. A dokumentumok feldolgozásakor a könyvtár 
az információ szervezése, rendezése által (hozzá
adott) értéket termel.
A Kongresszusi Könyvtár (LC) azért is kezdte el ter
jeszteni MARC rekordjait, hogy csökkenteni lehes

sen a katalogizálás költségeit. A MARC szabvány vi
lágnyelvvé vált, lehetővé tette a könyvtárak együtt
működését a katalogizálás területén, és MARC-ra 
alapozott szoftvereket kezdtek kifejleszteni a könyv
tári funkciók széles körére.
A könyvtári katalógusok értékének meghatározásá
nál elkülöníthető a csereérték és a használati érték 
fogalma. A csereértéket általában költség/haszon 
elemzéssel szokták vizsgálni, illetve a befektetés 
megtérülési adataival jellemzik.
Az LC egyik legrégebbi MARC rekord szolgáltatója 
az a cég, amely jelenleg OCLC. néven közismert. 
Nemzetközi hálózatán keresztül az OCLC ma már 
34 ezer tagkönyvtárnak biztosítja adatbázisa hasz
nálatát. A tagkönyvtárak fizetnek az OCLC-nek a 
felhasznált rekordokért. Ha a tagkönyvtár nem ta
lálja meg a kívánt rekordot az adatbázisban, akkor 
az OCLC elvárja, hogy a tagintézmény eredeti le
írást készítsen az adatbázis számára, és ez esetben 
az OCLC a hozzáadás költségét elengedi. Tapaszta
latok szerint átvétellel az eredeti katalogizálás költ
ségének több mint a fele takarítható meg rekordon
ként.
Az OCLC adatbázisa 1999. március 1-én már 
40 871 887 rekordot tartalmazott. Ennek 14%-át az 
LC hozta létre és terjesztette, további 7%-át szintén 
ugyanott készítették, de más tagkönyvtárak adták 
hozzá az adatbázishoz. A fennmaradó 79%-ot a tag
könyvtárak eredeti címleírásai teszik ki. (Átlagban 
minden 15 másodpercben kerül új rekord az adat
bázisba) Minél több tagkönyvtár csatlakozik, általá
ban annál kevesebb eredeti tétel létrehozása esik 
egy intézményre.
Az OCLC WorldCat adatbázisában a MARC rekor
dok anyagi értéke drámai növekedést mutat. 
1989-től 1998-ig az OCLC 468 700 200 $ jövedelem
re tett szert pusztán abból, hogy szolgáltatta a bibli
ográfiai tételeket a tagkönyvtáraknak.
A bibliográfiai tételekhez lelőhelyadatok társulnak. 
Az OCLC által szolgáltatott rekordokban általában 
több lelőhelyadat szerepel, mint a tagkönyvtárak ál
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tál benyújtott eredeti leírásokban. 1999. március 
1-én az adatbázis 692 821 411 lelőhelyadatot tartal
mazott, miközben a tagkönyvtárak száma 34 307 
volt. Tehát egy MARC rekordhoz átlagban 18,5 lelő
helyadat tartozik, egy tagkönyvtárhoz pedig átlago
san 20 377 MARC rekord.

A jövedelem kb. 75%-a köszönhető a kibővített 
MARC rekordoknak, kb. 25%-a tulajdonítható a 
technológiai háttér karbantartásának és a hozzáfé
rés biztosításának. Ha tehát a bevétel 75%-át eloszt
juk a lelőhelyadatok számával, akkor megkapjuk 
egy MARC rekord hozzávetőleges értékét, mely 
nem sokkal marad 9 $ alatt. Bár az idők során bizo
nyos rekordok értéke csökkenhet, a lelőhelyadatok 
biztosítják a rekordok értékállóságát, felhasználha
tóságát, pl. könyvtárközi kölcsönzéshez. A régi, rit
ka könyvek rekordjainak értéke növekszik, míg 
más könyveké átmenetileg csökken, hogy évek múl
va az eredeti értékénél is magasabbra szárnyalhas
son.

Az OCLC 1979 áprilisa óta működtet egy alternatív 
könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást. 1999 nyará
ig 92 millió tranzakció zajlott le ebben a rendszer
ben. A legutóbbi egymillió tranzakció 51 nap alatt 
ment végbe. Egy kérésért általában 80 centet szá
moltak fel a kereső könyvtárnak. Ez azt jelenti, 
hogy ebben az évtizedben az OCLC jövedelmének 
10%-a származott könyvtárközi kölcsönzési adatok
ból, tehát lelőhelyadatonként 16,7 cent. A könyvtár- 
közi bevételek talán fele származik a lelőhelyada
tokból, másik fele a technikai háttér biztosításából, 
így tehát az OCLC egyetlen lelőhelyadatának értéke 
kb. 8 cent.

A MARC rekordok kiegészítése tartalmi elemekkel 
tovább javítja a könyvtári keresési eredményeket. 
Az egységesített besorolásiadat tételek és a hozzá
juk kapcsolódó mutatók nagyban segítik a keresé
sek eredményességét. Kb. 150 ezer bibliográfiai le
írásig arányosan nő a besorolási tételek száma, utá
na relatíve csökken, pl. egymillió bibliográfiai tétel
hez már csak kb. 650 ezer egységesített besorolásia

dat tartozik, de ez könyvtártípusonként is változó. 
Az LC rendszer 4 560 000 egységesített nevet tartal
maz, továbbá 245 ezer tárgyszót (LCSH) is, ez utób
binak kb. 60%-a utaló (kereszthivatkozás). Az inde
xek javítják a keresési eredményeket, tehát pénz
ben kifejezhető anyagi hasznuk is van.
A MARC rekordok kiegészítése állományadatokkal 
(jelzet, példány, állapot stb.), időt, fáradságot, 
pénzt takarít meg az olvasó számára. Már a könyv
tárlátogatást megelőzően értesülhet a használó a 
példány elhelyezési- és állapot-adatairól. Az ilyen 
adatok a könyvtár számára további értéket jelente
nek, pl. hatékonyabban ellenőrizhető általuk az ál
lomány és a kölcsönzés.

(Nagypál László)

01/053
CERKASOVA, I.U.: Retrokonversiä katalogov: novyj 
podhod = Bibliografiá. 2000. 4.no. 38-45.p.

Katalógusok retrokonvertálása: új megközelítés

Konverzió

Az Orosz Tudományos Akadémia Pussinskij Tudo
mányos Központjának központi könyvtára 
(Central'naá bibliotéka Pucsinskogo naucnogo 
centra Rossijskoj akademii nauk) az akadémia ter
mészettudományi könyvtára, a tudományos köz
ponthoz tartozó intézetek könyvtárainak hálózati 
központja. A mintegy 700 ezer kötetes könyvtár 
1979-ben, az elsők között kezdte meg az informá
ció-feldolgozás számítógépesítését. 1995 óta építi 
elektronikus katalógusát.
A könyvkatalógus retrospektív konverziójára saját 
eljárást dolgoztak ki. Az eljárás célja: a könyv teljes 
bibliográfiai rekordjának létrehozása különböző in
formációforrások felhasználásával és minimális 
kézi adatbevitellel. A munkaadatbázisok feldolgozá
sára külön programokat dolgoztak ki.
A cédulakatalógusok tartalmazzák mindazt az in
formációt, amelyet a gépi katalógusban akartak 
rögzíteni, mégis finanszírozási nehézségek miatt el
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vetették a cédulák szkennelését. Külső adatbázisok 
beszerzésével is gondok merültek fel. Találtak vi
szont két olyan hazai adatbázist, amelyet a 
retrokonverziónál fel tudtak használni: 1.) az orosz 
műszaki könyvtár (GPNTB) központi elektronikus 
katalógusa tartalmazza azoknak a könyveknek a re
kordjait, amelyeket a könyvtárak -  köztük az aka
démiaiak is -  az 1970-es évek közepétől bejelentet
tek a központi katalógusnak; 2.) az orosz könyvka
mara (RKP) elektronikus katalógusa tartalmazza 
az orosz nemzeti impresszum rekordjait.

Sokoldalú elemző és tervező munka végén végül a 
következő források felhasználása mellett döntöt
tek: a hálózat leltárkönyvei, helyrajzi katalógusa, a 
GPNTB központi katalógusa, valamint az RKP adat
bázisai.

A retrokonverzió lépései:
1. A leltárkönyvek rögzítése: minden egyes leltár

könyv egy szövegfájl, amelynek sorait a leltár
könyv egyes bejegyzései alkotják: a példány lel
tári száma, a hálózati tagkönyvtár kódja, szer
ző, cím, megjelenési év és ár. A szövegfájl kézi 
adatbevitellel készül, majd egy program segítsé
gével két fájlt hoznak létre: az egyikben szerep
lő rekordok alkalmasak a további feldolgozás
ra, a másikat ki kell egészíteni a leíró katalógus 
alapján. A kiegészítés után a fájlokat egyesítik, 
majd rendezik a megjelenési év, az ár, a szerző 
neve, illetve a mű címe alapján, végül hozzáad
ják a szerző betűrendi jelét (a Cutter-számhoz 
hasonló jelzet).

2. A helyrajzi katalógus cédulái alapján a könyvek 
leltári számának és raktári jelzetének (ez egy 
osztályozási jelzetből és a betűrendi jelből áll) 
rögzítése szövegfájlban.

3. A két szövegfájl egyesítése; az új szövegfájl már 
minden szükséges adatot tartalmaz -  a teljes 
bibliográfiai leíráson kívül.

4. A GPNTB központi elektronikus katalógusából 
a szükséges tételek kiválogatása, és letöltése 
UNIMARC formátumban, majd a rekordok kon

verziója a könyvtár SOLÁR nevű programjának 
belső formátumára. A technológiát az egyik ki
sebb részleg állományán próbálták ki, és a szük
séges rekordoknak mintegy 70%-át találták 
meg a GPNTB központi katalógusában.

5. A nem talált tételek hasonlítása és leválogatása 
az RKP adatbázisából.

6. Az egyik adatbázisban sem szereplő könyvek re
kordjainak rögzítése kézi adatbevitellel: az 1980 
után megjelent kiadványok adatait válogatás 
nélkül beviszik a katalógusba, az 1980 előttiek 
közül azokét, amelyekre olvasói kérés érkezett. 
(Egyhetes vizsgálat alapján azt tapasztalták, 
hogy az 1980 előtt és után megjelent könyvek 
iránti kereslet megoszlása 32 és 68%.)

A retrokonverzió során keletkezett munkafájlokat 
megőrzik, mert később jól felhasználhatók lesznek 
pl. állományellenőrzés céljára.

(Rácz Ágnes)

01/054
HARMSEN, Bernd: Adding value to Web-OPACs = 
EI.Libr. 18.V0I. 2000. 2.no. 109-113.p.

Hogyan növelhetjük a web-OPAC-ok értékét?

Hatékonyság; Online katalógus; Számítógép-hálózat

A világhálón elérhető online katalógusok nemcsak 
egyszerűbb hozzáférést biztosítanak a közvetlen fel
használók számára, hanem azt is lehetővé teszik a 
könyvtárosok számára, hogy további értékeket ad
janak hozzá a katalógus-adatokhoz. Egy ilyen jel
lemző, amely ma már szinte általános funkciója az 
új könyvtári szoftvereknek, a rekordokba beépített, 
teljes szövegű vagy multimédia-dokumentumok
hoz vezető kapcsolat. Egyéb, még nem általános 
funkciók: kapcsolatok kiadókhoz, vállalatokhoz, fo
lyóiratokhoz. Az utóbbival általában tartalomjegy
zékekhez lehet eljutni, illetve, előfizetők számára, 
teljes szövegű folyóiratcikkekhez. Az online adatbá
zisok előállítói már használják ezeket a lehetősége
ket, és hamarosan a könyvtárak is átveszik ezt a
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gyakorlatot. Ha egy könyvtár új könyvtári rendszer
re szeretne áttérni, érdemes számolnia ezekkel a le
hetőségekkel.

(Autoref.)

információkeresés

01/055
OLVERA LOBO, M. D.: Rendimiento de los sistemas 
de recuperación de információn en la world wide web: 
revision metodológica = Rev.Esp.Doc.Cient. 23.vol. 
2000 .1.no. 63-77.p. Bibliogr. 40 tétel.

Res. angol nyelven

A világháló információkereső rendszereinek telje
sítménye: módszertani áttekintés

Információkeresési rendszer értékelése; Számító
gép-hálózat

A web keresőrendszereinek („search engines”) se
gítségével végzett információkeresések értékelésé
nek még nincsenek kidolgozott módszerei. Egy 
ilyen módszertan kidolgozásához figyelembe kell 
venni a felhasználók tényleges információigényét 
(és az ennek való megfelelést), a keresés szintaxi
sát, a keresés végrehajtását, az eredmény relevanci
áját. Ez utóbbihoz hagyományos módszerek adap
tálhatók (ebben az esetben Salton -  McGill: Intro
duction to modern information retrieval című, 
1983-as könyvéből). Mivel a keresőrendszerek az 
eredményt általában relevancia-sorrendben jelení
tik meg, az értékeléshez az első húsz tétel elemzése 
ajánlott. Az ajánlott értékelési módszert tíz általá
nos, nemzetközileg használt keresőrendszeren pró
bálták ki, és olyan eredményeket kaptak, amelyek 
a módszer használhatóságát, illetve a létező értéke
lési technikáknak a web-környezethez való adaptál
hatóságát bizonyítják.

(Mohor Jenő)

01/056
OLVERA LOBO, M. D.: Rendimiento de los sistemas 
de recuperación de információn en la web: evaluación 
de servicios de búsqueda (search engines) = 
Rev.Esp.Doc.Cient. 23.vol. 2000. 3.no. 302-316.p. 
Bibliogr. 18 tétel.

Rés. angol nyelven

A világháló információkereső rendszereinek telje
sítménye: tíz rendszer értékelése

Információkeresési rendszer értékelése; Számító
gép-hálózat

Korábbi cikkének folyatásaként a szerző ismerteti 
a tíz keresőrendszerrel, azonos témákban elvégzett 
forrás-keresések eredményét. Húsz általános és 
részletekbe menőbb témát (pl. „az ETA terrorizmu
sa”, „spanyol konyha”, „Julio Iglesias”, „San 
Fermín ünnepe”, „a spanyol meleg mozgalom” 
stb.) kerestek, természetes nyelvű, illetve 
Boole-alapú keresőkérdéssel. Az Altavista, Excite, 
Hotbot, Infoseek, Lycos, Magellan, OpenText, 
WebCrawler, WWWWorm, Yahoo első húsz ered
ményét értékelték relevancia, pontosság és teljes
ség szempontjából. A végeredmény szerint a legjob
ban az Excite, Infoseek, Hotbot, Altavista teljesí
tett, míg „hátulról” WWWWorm, Yahoo, 
WebCrawler sorrend alakult ki. Általánosan megál
lapítható, hogy a „web search-engine”-ek igen pon
tosak, ám teljességük sokkal több kívánni valót 
hagy.

(Mohor Jenő)

01/057
PÉREZ  GUITÉRREZ, M.: El lenguaje de interrogación: 
una gramática formal para la recuperación de 
információn = Rev.Esp.Doc.Cient. 23.vol. 2000. 3.no. 
247-266.p. Bibliogr. 11 tétel.

Rés. angol nyelven
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A keresőnyelv: egy formális grammatika az infor
máció-visszakereséshez

Információkereső nyelv

A keresőnyelv ismerete az információ-visszakere
sés fontos eszköze. A cikk e nyelvhez kínál a szinta
xist és szemantikát is magában foglaló formális 
grammatikát (a Boole-operátorokra építve). E 
nyelvtan egyrészt a keresőnyelv szisztematikus és 
konceptuális elsajátítását könnyíti meg, másrészt a 
keresési eljárás során nyújt mind szintaktikai, 
mind szemantikai jellegű előnyöket.

(Autorej. alapján)

Lásd még 51, 89

Olvasószolgálat,
referensi

01/058
LEE, Stephen: A  low tech answer to a high tech prob
lem: the time shift plan (TSR) = Public Libr.Q. 18.vol. 
2000. 1.no. 37-41.p.

Megoldás az internet-terminálok hatékony kihasz
nálására az olvasószolgálatban

Közművelődési könyvtár; Munkaszervezés; Olvasó- 
szolgálat; Számítógép-hálózat; Terminál

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A könyvtárak általában véges számú nyilvános el
érésű internetes munkaállomással rendelkeznek. 
Hogyan lehetne ezeket a legigazságosabban és a 
használók számára leginkább elfogadható módon 
„beosztani”? Ezzel a kérdéssel előbb-utóbb minden 
könyvtár szembesül, amelyik elérhetővé teszi az in
ternet elérését olvasótermében.

A San Francisco Main Library-ben többféle megol
dással kísérleteztek. Először a legegyszerűbbnek 
tűnő eljárást vezették be: a könyvtárosoknak kel
lett a gépekre történő bejelentkezésekről listát ve
zetni. Azonban érdemi munkájukban gyakran meg
akasztotta őket az olvasók kérdésáradata, hogy 
van-e már szabad gép, hogyan lehet hozzáférni stb. 
Ezért életbe lépett a második terv, melynek lénye
ge, hogy a számítógépek mellett elhelyezett listán 
az olvasók önmaguk iratkozhatnak fel, előre jelez
ve igényüket a gépidőre. A számítógéphasználati 
szabályzat szerint egy személy egy nap csak fél órá
ra vehet igénybe egy internetes gépet. Természete
sen igen sokan voltak, akik a legkülönfélébb mó
don kijátszották ezt a megkötést. Habár a könyvtá
rosok időről időre ellenőrizték a táblázatokat, és ki
húzták a szabálytalankodók nevét, de mihelyst fel
álltak, azok máris újra felírták magukat. Gyakori 
volt a szóváltás is a gépeknél, ha valaki úgy vélte, a 
másik már túl hosszú ideje ül a gép előtt.

Két év után ezért megszületett az előjegyzési rend
szer harmadik változata, melynek lényeges eleme 
volt, hogy a könyvtárosnak a lehető legkevésbé kell
jen beavatkoznia az előjegyzési procedúrába. A szá
mítógépeken jól látható helyen megkülönböztető 
jelzéseket helyeztek el, valamint egy tájékoztatót, 
mely a géphasználati szabályokat és a következő fel
hívást tartalmazta: ehhez a géphez a tájékoztató 
pultnál tud bejelentkezni. Ott pedig egy táblázat
ban szerepelt a rendelkezésre álló kilenc gép jele, 
mellette a rubrika, ahová az olvasó beírhatja ma
gát, a lap tetején pedig a könyvtáros jegyezheti be, 
pontosan mikor kezdődik az aktuális fél óra. Min
dig csak a következő két félórára szóló táblázat van 
a pulton, és a könyvtárosoknak csak ezeket kell fi
gyelemmel kísérniük és időben cserélgetniük.

A rendszer bevált, a használók sokszor dicsérik, a 
könyvtárosok is érdemi kérdésekre fordíthatják fi
gyelmüket. Ráadásul akik hosszabb ideig akarnak 
gép előtt ülni, gyakran már a fél óra lejárta előtt
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öt-tíz perccel felállnak és a pulthoz mennek, hogy 
bejelentkezhessenek a következő időszakra.
Persze létezik olyan szoftver is, mely az időbeosz
tás kezelésére hivatott, és ezek közül valamelyiket 
a könyvtár a jövőben -  költségessége ellenére -  
esetleg igénybe is veszi, de ezek sem tudnak majd 
tökéletes megoldást nyújtani, hiszen nem tudják 
például ellenőrizni, hogy a bedugott olvasói kártya 
vajon tényleg azé az emberé e, aki használja, vagy 
egyszerűen csak kölcsön kérte valakitől. Minden 
esetre az elektronikus levelezés és csevegés elbur
jánzása különösen valószínűtlenné teszi, hogy a 
könyvtáraknak valaha is annyi internet-elérésű gé
pük lesz, mint amennyire igény lenne, így a megol
dást továbbra is a könyvtárosok és a használók kö
zötti kompromisszumok jelentik majd.

(Fazokas Eszter)

01/059
BEGER, Gabriele: Benutzungsordnungen für Inter
net-Plätze = Bibliotheksdienst. 34.Jg. 2000. 9.no. 
1499-1505.p.

Internetes munkaállomások használati szabályai

Könyvtárhasználati szabályzat; Számítógép-hálózat; 
Tájékoztatás szabadsága

Az EDBI (a megszüntetés alatt álló Német Könyvtá
ri Intézet) jogi bizottságához gyakran érkezik olyan 
kérés, hogy készítse el a nyilvános internet
állomások használati szabályzatát. A szabályozás 
középpontjában legtöbbször az a törekvés áll, hogy 
a könyvtár mentesüljön a használók jogsértésének 
következményei alól. A cikkben először a berlini 
Központi és Tartományi Könyvtár (KTK) gyakorla
tát vizsgálják, és általános irányelveket fogalmaz
nak meg a használati szabályzatról.
A szabályozás mindig kiegészíti a könyvtárban már 
meglévő használati, kártérítési stb. szabályokat. A 
szabályozásnak igazodnia kell az érvényben lévő 
jogi előírásokhoz (az információs és kommunikáci
ós szolgáltatásokról, a távolsági szolgáltatásokról

szóló törvényekhez, a büntetőtörvénykönyvhöz, az 
ifjúságvédelmi törvényhez, az adatvédelmi törvény
hez.
Ezután az észak-rajna-vesztfáliai egyetemi könyvtá
rak szempontrendszerét tekintik át, amely a könyv
tár felelősségéről, a könyvtár intézkedéseiről, a sze
mélyes adatok átmeneti tárolásáról, a szabályozás 
hatóköréről, az internetről való másolás engedélye
zéséről szól. Ezt egy rövid nyilatkozat követi, amely 
a használók által kitöltendő kötelezettségvállalás
hoz ad mintát a berlini KTK-ból.

(Hegyközi Ilona)

01/060
CAMPBELL, Jerry D.: Clinging to traditionaal reference 
services: an open invitation to Libref.com = Ref.User 
Serv.Q. 39.vol. 2000. 3.no. 223-227.p. Bibliogr. 9 tétel.

A hagyományos referensz-szolgáltatás hanyatlása, 
és átalakításának szükségessége

Hatékonyság; Információtechnológia; Referensz

A referensz-munka körülményei a közzétett tudás 
fokozódó digitalizációja és a távoktatás (amely elvá
lasztotta a referensz-könyvtárost és a használót) el
jövetele következtében egyre bonyolultabbak és 
kétértelműbbek. A referensz helyzete az egyetemi 
könyvtárakban a 90-es években folyamatosan rom
lott.
A hagyományos referensz nem képes megfelelő, 
magas színvonalú szolgáltatásra. A felmérések azt 
mutatják, hogy az eredményességi ráta 50 és 60% 
között mozog, ami elfogadhatatlan. A referensz- 
munka megreformálására irányuló erőfeszítések 
kudarcba fulladtak.
A helyzetet tovább rontja, hogy a hagyományos 
referensz-szolgáltatás iránti igények is csökkentek. 
Messze nem biztos, hogy a hagyományos, szemé
lyes kapcsolatra alapozott referensz helyzetet a 
használók többsége kedveli.
Ráadásul a referensz-könyvtárosok jelentős része 
elutasítja a referensz-munka megváltozott helyzeté-
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nek elfogadását, s a megoldás kulcsát a nagyobb 
költségvetési támogatásban látja. Hogyan lehet 
azonban egy 55%-os eredményességgel működő 
szolgáltatás fejlesztése mellett érvelni?
Végezetül a referensz-könyvtárosokat az a veszély 
fenyegeti, hogy elvesztik az uralmat saját környeze
tük és sorsuk fölött. Mivel a személyes kapcsolat 
enyészőben van, a referensz-pult eltűnik, vagy igen 
sok referensz-pult kerül a helyére (hiszen minden 
munkaállomás ekként működik), a referensz- 
könyvtáros helye pedig bizonytalanná válik a folya
matban.
Ez utóbbinak három velejárója van: a személyes ag
godalom és stressz megbénít és nem engedi, hogy 
a könyvtáros éljen a lehetőségekkel; a keletkező új, 
digitális alapú információs infrastruktúrából hiá
nyozni fog az a lényeges szaktudás, amellyel a refe- 
rensz-könyvtáros rendelkezik; a holnap referensz- 
szolgáltatásait (ha ennek lehet hívni őket) már 
most mások tervezik és nyújtják számukra.
Három olyan, külső erőt lehet azonosítani, ame
lyek újraformálják a referensz-igényeket.
1. A technológiai hatása az oktatásra és az emberi 

értelemre. Nem a technológiai teszi szükséges
sé a változtatást, hanem az, amire használják. 
Nemcsak a távoktatás, hanem a helybeli okta
tás módszereit is alapvetően meghatározzák a 
technológia lehetőségei. Az aszinkron oktatási 
folyamatban függetlenül fizikai helyüktől kell ki
elégíteni a hallgatók referensz-igényeit.

2. Az új generáció már egészen másképpen viszo
nyul a webhez, hiszen abban és használatában 
nőtt fel. Mégis szüksége van segítségünkre, 
amit most már a technológia közvetítette, új 
referensz-formákkal kell megadnunk.

3. Az oktatás egyre jobban kommercializálódik, 
ami azt jelenti, hogy az emberek hajlandók fizet
ni az oktatásért, a tudás megszerzéséért egyfe
lől, egyes szervezetek és intézmények pedig 
meglátják ebben az üzleti lehetőséget másfelől. 
Kérdés, hogy a kereskedelmi alapon működő

egyetemek, működtetnek-e egy 55%-os haté
konyságú szolgáltatást? Hiszen új, kereskedel
mi versenytársak jelentek meg a terepen 
(AltaVista, Askjeeves, Yahoo! stb.).

A túlélés kérdése nyitott; átalakulás és a hasznos
ság igazolása nélkül a referensz-szolgálat jövője bi
zonytalan.

(Papp István)

01/061
GARNSEY, Beth A. -  POW ELL, Ronald R.: Electronic 
mail reference services in the public library = Ref.User 
Serv.Q. 39.vol. 2000. 3.no. 245-252.p. Bibliogr. 26 
tétel.

Referensz-szolgáltatás e-postával az amerikai köz
könyvtárakban

Elektronikus posta; Felmérés [forma]; Közművelődé
si könyvtár; Referensz

Annak ellenére, hogy egyre több könyvtár nyújt 
referensz-szolgáltatásokat elektronikus posta út
ján, erről nem sok információ jelent meg a szakiro
dalomban. A szerzők az ilyen szolgáltatásokat nyúj

tó  amerikai közkönyvtárak, illetve a szóban lévő 
szolgáltatások használói között végeztek felmérést. 
A résztvevő könyvtáraknak postán küldték ki a kér
dőíveket, a használóknak pedig a weben tették elér
hetővé ezeket. A kérdések három fő csoportja: 1) a 
szolgáltatás könyvtári adminisztrációjának jellem
zői; 2) a használók jellemzői és elégedettségük a 
szolgáltatással, 3) a beérkezett referensz-kérdések 
tematikus csoportosítása. Összegzésként azt lehe
tett megállapítani, hogy az e-postán küldött 
referensz-szolgáltatások jellemzői jelentősen eltér
tek egymástól, de a használók, akik egyszerűsége 
és kényelme miatt választották ezt a megoldást, leg
nagyobb részt elégedettek voltak az eredménnyel.

(Autoref.)

Lásd még 42
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01/062
TREHUB, Aaron: MyLibrary oder Interaktive 
Dienstleistungen: die Erfahrung einer akademischen 
Bibliothek = NFD Inf. 51.Jg. 2000. 6.no. 367-372.p.

Res. angol nyelven

MyLibrary avagy interaktív szolgáltatások: egy 
egyetemi könyvtár tapasztalatai

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Figyelő- 
szolgálat; Számítógép-hálózat; Térítéses szolgáltatás

Az Egyesült Államokban és más országokban egyre 
népszerűbbek az interaktív, személyre szabott, 
web-alapú szolgáltatások. Könyvtári környezetben 
az ilyen szolgáltatások igény szerint alakítható hon
lapok és automatkius SDI szolgáltatások formájá
ban jelennek meg. A cikk egy amerikai egyetemi 
könyvtár tapasztalatait ismerteti, és javaslatokat 
tesz a jövőbeli fejlesztésre.

(Autoref.)

01/063
M ASSE , Dennis: The international sharing of return
able library materials = Interlend.Doc.Supply. 28.vol. 
2000. 3.no. 110-115.p.

Visszaküldendő könyvtári anyagok nemzetközi köl
csönzésének (szállításának) gazdaságossága

Együttműködés -nemzetközi; Felmérés [forma]; 
Gazdaságosság -könyvtárban; Könyvtárközi kölcsön
zés

A cikk a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés kere
tében kölcsönzött, visszaküldendő' dokumentumok 
szállításának költségeivel és kockázataival foglalko
zik. Ismerteti a Research Libraries Group SHARES 
programjában részt vevő országok erőfeszítéseit az 
akadályok leküzdésére. Olyan lépéseket javasol, 
amelyek eredményeként értékes kutatási anyagok 
nemzetközi megosztása rutin-tevékenységgé vál
hat.

(Autoref.)

01/064
CHUDNOV, Daniel: Docster: the future of document 
delivery? = Libr.J. 125.vol. 2000. 13.no. 60-62.p.

Docster: a dokumentumszolgáltatás jövője?

Dokumentumszolgáltatás; Számítógép-hálózat; Szer
zői jog; Szoftver

A Napster -  ha valamilyen bíróság még be nem til
totta végleg -  megérdemel egy pillantást. A hihetet
lenül hatékonyan működő, és a használó számára 
rendkívül egyszerű rendszer egyrészt egy egyete
mes zene-másoló eszköz, másrészt egy elosztott 
fájl-rendszer. (Népszerűségére jellemző, hogy szá
mos egyetemen már letiltották a hozzáférést, mert 
intenzív használata túlterhelte az internet-hozzá
férést.) A Napster átlagosan 3-5Mb méretű MP3 fáj
lok keresésére és letöltésére szolgál: egyszerű pro- 
tokol, egy viszonylag új számítógép és internet-kap
csolat kell csak hozzá. Egyszerűsége a katalogizá
lás- és nyilvántartás-mentességben rejlik. Mind
össze a megfelelő fájlok megosztásának szándéka 
szükséges hozzá: ha van .mp3 fájlom, csak annyit 
kell megadnom, hogy szükség esetén a Napster 
szerver hol keresse, s ha én szeretnék egy nótát, a
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Napster szerver keresi meg a 2-3 ezer éppen beje
lentkezett használó fájljai között, s megküldi gé
pemre a másolatot. Nincs adatbázis, nincs egy köz
ponti másolat-gyűjtemény, amelyből valaki szolgál
tat (ezért is bonyolult a kérdés copyright-oldala), 
egy személy ad egy másolatot egy másik személy
nek, a Napster csak közvetíti, illetve lebonyolítja 
ezt.

A szerző elképzelése szerint ugyanezen az elven 
más fájlok, adott esetben dokumentumok (azok 
másolatai) is hozzáférhetővé tehetők. A Docster fan
tázianevű elképzelt rendszer megtakarítaná a sok
szoros másolás és megküldés munkálatait, a ma is 
létező jogdíj-fizetési és egymás közti elszámolási 
rendszer (a Copyright Clearence Centernek, illetve 
az Electronic Fund Transfer System révén) pedig to
vábbra is működhetne.

Képzeljük el a következő esetet. „A” kutatónak „X” 
egyetemen szüksége van egy cikkre, docster- 
kliense az „X” egyetemi könyvtár docster-szerveré- 
nek használatára van konfigurálva; „X” egyetemi 
könyvtár docster-szervere keresi a cikket más egye
temek docster szerverénél; „Y” egyetemi könyvtár 
tudja, hogy az ottani „B” kutatónak megvan a cikk, 
tehát azt mondja „B” kutató docster kliensének, 
hogy küldjön egy másolatot „A” kutatónak; „A” ku
tató elolvassa cikket, felhasználja munkájában, No- 
bel-díjat kap, amelyből „X” egyetemet adomány
ban részesíti.

Ebben a néhány perces -  csak a kérdés és a letöltés 
időigényes -  folyamatban mindkét könyvtár tud a 
kért cikkről, de az egész intézményi szinten marad. 
Ha jogdíjat kell fizetni, „X” könyvtár megterheli 
„A” kutató keretét (már ha erre érvényesen megál
lapodott a kutató és a könyvtár), „Y” könyvtárnak 
nem kellett levenni semmit a polcról, és „B” kutató 
akár otthon főzhetett is az egész procedúra alatt, s 
egyik könyvtárnak sem kellett közvetlenül egy má
solatot sem tárolni, sem elküldeni.

A jelenleg működő Napster protokol-variációk 
könnyen átalakíthatok lennének, a docster kliens

szoftverek szükséges integrálása a bibliográfiai 
meta-adatokkal sem tűnik nehéz feladatnak. Tekin
tettel arra, hogy a docster bevezetésével minden 
cikkről (dokumentumról) csak egyetlen egyszer, az 
első kérés kielégítésére kellene másolatot készíteni 
(ha az első kérő gépe online állapotban van, a kö
vetkező kérés már az első kérő gépén lévő másolat
ról elégíthető ki), az időmegtakarítás is jelentős.
A Library Journal szerkesztősége vitát vár a kérdés
ről.

(Mohor Jenő)

01/065
CORNISH, Alan: The Relais document delivery sys
tem: An innovative model for resource sharing =
J.Interlibr.Loan D oc.D elM Supp ly. 10.vol. 2000. 3.no. 
77-84.p. Bibliogr.

A Relais nevű hatékony dokumentumszolgáltató 
rendszer bemutatása

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsönzés; 
Szoftver

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A cikk a Releais nevű számítógépes dokumentum- 
szolgáltató rendszert ismerteti, amelynek segítségé
vel a könyvtárak teljes mértékben automatizálhat
ják a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszol
gáltatás munkafolyamatait. A Relais sikeres rend
szernek bizonyult az amerikai Nemzeti Orvosi 
Könyvtárban (National Library of Medicine), és 
elődjét, az IntelliDoc-ot a CISTI-ben (Canada 
Institute for Scientific and Technical Information) 
telepítették sikeresen. A cikk három funkciót ismer
tet részletesen: a kért dokumentumok digitalizálá
sára használt szkennelő munkaállomást; a különfé
le szállítási módszerek (beleértve az elektronikus 
továbbítást) támogatását végző modult, és azt a
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funkciót, amellyel részletes adatok kérhetők le a 
Relais-vel feldolgozott kérésekről.

(Autor ef.).

01/066
ROSEMANN, Uwe: Die subito-AG -  noch nicht am 
Neuen Markt, aber schon ein richtiges 
Dienstleistungsprodukt? = Buch Bibi. 52.Jg. 2000. 
8.no. 520-523.p.

Üzleti vállalkozás lesz a Subito nevű dokumentum
szolgáltatási rendszer

Dokumentumszolgáltatás; Térítéses szolgáltatás

A Subito dokumentumszolgáltató rendszer megter
vezése 1994-ben indult szövetségi-tartományi kez
deményezésre; maga a szolgáltatás 1997-ben kezd
te meg az üzemszerű működést. 72 (gyorsszolgálat
ként 24) óra alatt vállalják e-mailen, ftp-vel, postán 
és faxon a dokumentumok (cikkmásolatok) eljutta
tását a megrendelőhöz. Nem kereskedelmi célú 
megrendelőknek az elektronikus megrendelésért és 
dokumentumszolgáltatásért dokumentumonként 5 
DM-et, a postai szolgáltatásért 8 DM-et, faxért 10 
DM-et számítanak fel. A gyorsszolgálatért a nem 
kereskedelmi célú megrendelőknek és a kereskedel
mi megrendelőknek a 24 szolgáltató könyvtár egye
di árait számítják fel. A monográfiák küldése még 
kísérleti stádiumban van, valószínűleg 13 DM-be 
fog kerülni. A szolgáltatási módok közül legnépsze
rűbb az e-mail (43%), ezt követi a postai szolgálta
tás (40%), és az ftp (12%), 5% az egyéb módok 
(fax, futár és sajátkezű elvitel) részaránya.
Amikor 1999 végén lezárult a Subito-program kez
deti szakasza, különböző koncepciókat dolgoztak 
ki a szolgáltatás folytatására és finanszírozására. 
Szóba került, hogy a szolgáltatást vegye át Észak- 
Rajna-Vesztfália. A résztvevő könyvtárak egy má
sik elképzelés mellett voksoltak. A hannoveri Mű
szaki Könyvtár és Tájékoztatási Központ (TIB) kon
cepciója szerint a szolgáltató könyvtárak konzorciu
mot alakítanak, amely a szolgáltatást üzemelteti és

a bevételekből egy titkárságot is fenntart. A sze
mélyzet alkalmazását az Oktatás- és Tudomány
ügyi Minisztérium vállalta határozott időre egy pro
jekt keretében. További alkalmazásuk a Subito üzle
ti eredményességétől függ. A konzorcium ügyveze
tője a TIB igazgatója. A számítóközpont a TIB-ben 
van. A Subito alapító tagjai a braunschweigi egyete
mi könyvtári a brémai állami és egyetemi könyvtár 
és a kiéli központi közgazdaságtudományi könyvtár. 
A szolgáltató könyvtárak közvetlen kapcsolatban 
állnak a megrendelőkkel.
A szolgáltatást szeretnék nemzetközivé tenni: a kül
földnek is szolgáltatni, illetve külföldről dokumen
tumokat fogadni. Szerződéskötés előtt állnak a hol
land PICA-val és az amerikai OCLC-vel, tárgyalá
sok folynak a svájci ETH-val.
A dokumentumszolgáltatásban egyre nagyobb az 
elektronikus dokumentumok szerepe. A Subito a 
kiadókkal tárgyalásokat folytat a licensz-szerződé- 
sekről és a használati modellekről. Hosszú távon 
szeretné szolgáltatásait önfenntartóvá tenni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 41,100

Lásd 67
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Hálózatok, regionális 
rendszerek

01/067
BUNINA, E.G.: Informacionno-bibliotecnye resursy 
Evrejskoj avtonomnoj oblasti dlá obsluzivania 
pol'zovatelej drugih regionov i stran = Naucn.Teh.Bibl. 
2000. 5.no. 46-51.p.

Az oroszországi Zsidó Autonóm Terület informáci
ós-könyvtári állománya más régiók és országok 
használói számára

Egyházi könyvtár; Nemzetiségi olvasó; Regionális 
könyvtár

A cikk zöme a Zsidó Autonóm Terület (a további
akban: ZSAT) létrejöttének előzményeivel és törté
netével foglalkozik. Mint ilyen elmondja, hogy a 
cári Oroszország 2,2 millió zsidó állampolgára gya
korlatilag számkivetett volt a törzslakosság közepet
te. Ezért sokan üdvözölték közülük a forradalmat, 
amely 1921-ben valóban foglalkozni is kezdett a zsi
dóság problémáinak megoldásával. Előbb (1924 és 
1926 között) a Krim félszigeten, Ukrajnában, 
Sztavropol, Szmolenszk és Pszkov környékén akar
tak mezőgazdasággal foglalkozó zsidó telepeket lét
rehozni, majd amikor ez (szabad földterület és a he
lyi lakosság pozitív hozzáállásának hiányában) ku
darcba fulladt, az Amur déli régiójában jelölték ki 
a szovjet zsidóság letelepítésének helyét.
Ide 1928 májusában érkeztek az első telepesek, sőt 
nemcsak a Szovjetunióból, hanem külföldről is 
(kb. hétszázan). A szibériai vasút Tyihonka állomá
sa lett az új régió központja. Belőle fejlődött ki a 
mai Birobidzsan.

1928 és 1933 között 22,3 ezer telepes érkezett a te
rületre, bár különféle (élelmezési és éghajlati) ne
hézségek miatt korántsem tartott ki mindenki. En
nek ellenére a helyzet viszonylag gyorsan konszoli
dálódott (iskolák nyíltak, újságok jelentek meg, 
kórházak létesültek, kiépült a rádiózás és a távbe
szélő szolgálat), úgyhogy az addig birobidzsáni 
nemzetiségi járásként emlegetett közigazgatási egy
ség 1934. május 7-én elnyerte a ZSAT státuszát.
A sztálini elnyomás a második világháború előtt és 
után a ZSAT-ot sem kímélte meg: főleg az értelmi
séget érték súlyos veszteségek. 1960 és 1980 között 
azonban ismét megindult a fejlődés, de immár 
nem zsidó nemzetiségű állampolgárokkal. A ZSAT 
lakossága fogyni kezdett. 1992-ben 221,5 ezer lako
sa volt, 1998-ban pedig már csak 205,1 ezer lakosa. 
Sokan költöztek délibb régiókba, illetve Izraelbe.
A 90-es évek azonban eredményeket is hoztak. 
1990-ben nyűt meg Birobidzsanban a Nemzetiségi 
Képzési Problémák Intézetének zsidó fiókja, amely 
a zsidó közoktatás koncepcionális és módszertani 
kérdéseit van hívatva megoldani. 1991 folyamán a 
tudományos akadémia távol-keleti tagozata itt ren
dezte be a Regionális Problémák Komplex Elemzé
sének Intézetét. Ez a 18 szakágban érdekelt intézet 
a ZSÁK kormányával együtt menedzseli a tudomá
nyos projekteket és a kézikönyvek-szótárak kiadá
sát. Ennek az intézetnek keretében működik a 
ZSÁK vezető szakkönyvtára és információs köz
pontja. Gondozásában kulturális, művészeti, gazda
sági és szervezeti adatbázisok állnak a bel- és kül
földi kutatók-érdeklődők rendelkezésére. Belőlük 
naprakész információkhoz lehet hozzájutni. 
Örvendetes az is, hogy 1998-ban megnyílt az Eur
ázsia Alap helyi kirendeltsége. Ez lényegesen haté-
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konyábbá teszi a kutatások-felmérések támogatá
sát. Ugyancsak sokat segít a ZSÁK szakembereinek 
a Nyűt Társadalom Intézete.

(Futala Tibor)

Lásd még 17, 38, 50-53, 58, 71, 93, 98, 107

Orvostudományi
tájékoztatás

01/068
RAO, Siriginidi Subba: Health care information re
sources over the Internet and their utilization in India = 
Sci.Technol.Libr. 18.vol. 2000. 4.no. 65-82.p.

Egészségügyi információk az interneten, és hasz
nálatuk Indiában

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -egészségügyi

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A cikk bemutatja az egészségügyi információk 
mennyiségi növekedését, és az információs techno
lógiának a terjesztésükre gyakorolt hatását. Egész
ségügyi példákon tárgyalja a különféle keresési esz
közöket (pl. FTP, hálózati terminál, Gopher, 
Archie, World Wide Web, böngészők, keresőgé
pek, kalauzok, e-posta jegyzékek). Válogatott jegy
zéket közöl speciális orvosi webhelyekről, nemzet
közi folyóiratokról és indiai honlapokról. Következ
tetésként megállapítja, hogy Indiának megvannak 
az erőforrásai ahhoz, hogy egyre több webhelyet ké
szítsen, és az internet forradalmasítani fogja az 
egészségügyi információk terjesztését Indiában.

(Autoref. alapján)

Lásd még 105

Oktatás
információellátása

01/069
COOPER, Jean L : A  model for library support of dis
tance education in the USA = Interlend.Doc.Supply. 
28.VOI. 2000. 3.no. 123-131.p. Bibliogr.

Egyesült Államok: a távoktatás könyvtári támoga
tásának egy modellje

Egyetemi könyvtár; Oktatás információellátása; Szá
mítógép-hálózat; Távoktatás

A távoktatás csak az elmúlt néhány évben kezdett 
népszerűvé válni az Egyesült Államokban, különö
sen a posztgraduális képzésben. Ennek következté
ben az amerikai főiskolák és egyetemek megkezd
ték a „házon kívüli” kurzusok szervezését, különös 
figyelmet fordítva e programok logisztikai és mód
szertani követelményeinek kielégítésére. Kevesebb 
figyelmet fordítottak viszont az ilyen programok in
formációellátására. A jelen cikk az University of 
Virginia könyvtárának és továbbképzési részlegé
nek (UVa Division of Continuing Education) 
együttműködését tárgyalja a távoktatás hallgatói
nak könyvtári szolgáltatásokkal való ellátására.

(Autoref.)

01/070
ELLISON, John W.: Distance learning for today's li
brarian = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 5.no. 240-242.p.

Res. német és francia nyelven

A könyvtáros szerepe a távoktatás információigé
nyének kielégítésében

Szakirodalmi ellátottság; Távoktatás

A távtanulás vagy a távoktatás jelenségével manap
ság a legváltozatosabb környezetben lehet találkoz
ni. Távtanulás -  a legegyszerűbben kifejezve -  az 
oktatás oly módon történő megszervezése és lefoly
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tatása, amely nem kívánja meg, hogy a tanuló az 
oktató mellett vagy közelében legyen.

A távoktatás történhet szinkron és aszinkron mó
don. Az első esetben a tanítás televízión, rádión, in
teraktív videón vagy online interneten folyik, a má
sodik esetben a tanuló saját ütemterve szerint. A 
két módszer kombinálva is alkalmazható. PL: a tan
folyamot egy televíziós stúdióban tarják a résztve
vők egy csoportja előtt. Ugyanakkor az adást meg
határozott pontokra ISDN vonalak viszik el további 
tanulókhoz. Ugyanezt a tanfolyamot mások egy 
web hirdetőtáblán keresztül kapják meg a jegyze
tekkel együtt, s mód van az oktatóval is interaktív 
kapcsolatra lépni. A tanulóknak online konzultáci
ós lehetőségük is van egy meghatározott időben, 
hetenként egyszer vagy kétszer. A módszerek to
vább bővíthetők és kombinálhatok: audioklipek, 
CD-ROM-ok, online vizsgák és kiértékelések, saját 
számítógép segítségével valós időben részt venni 
egy internetes kurzuson stb. Az egyes tanfolyamok 
számára külön digitális könyvtárak állíthatók 
össze, amelyeket a hallgatók lehívhatnak a maguk 
gépére. Lehetségessé vált, hogy a távoktatás 
100%-osan távtanulás formájában folyjék.

A távoktatás ennek ellenére még mindig a kezdet 
kezdetén tart. Az oktatók egyelőre még kísérletez
nek a legalkalmasabb módszerek kifejlesztésével. A 
technológia előbbre tart, mint az oktatás módszer
tana.

A könyvtárak olyan feladatokkal találják magukat 
szemben a távtanulók forrásokkal való ellátásában, 
amilyenekkel soha korábban. Elszigetelt közössé
gek kis könyvtárainak kell közvetlen hozzáférést 
nyújtaniok a tanulmányokhoz szükséges források
hoz. Igaz ugyan, hogy az oktató szervezeteknek kell 
gondoskodniok mind a források rendelkezésre bo
csátásáról, mind pedig a hozzáférés lehetőségéről, 
de az adott közösség könyvtára nem függetlenítheti 
magát a konkrétan jelentkező igényektől. Nem len
ne bölcs döntés a helyi könyvtártól, ha elhárítaná

magától ezt a feladatot, miközben az adófizetőktől 
nagyobb támogatást vár el.
Sok távoktató szervezet távoktatási könyvtárost al
kalmaz, mások terjedelmes távoktatási könyvtárat 
kínálnak fel a weben, folyóiratok indexeit, sőt cik
keit bocsátják rendelkezésre a tanulóknak, megszer
vezik a könyvtárközi kölcsönzést, s a szükséges 
anyagot a hallgatók otthonaiba juttatják el faxon, 
postán, interneten.
A távoktatás és -tanulás problémájával minden 
könyvtárban találkozik a könyvtáros. Ezért a könyv
tárosnak -  dolgozzék bármilyen típusú könyvtár
ban is -  pontosan fel kell mérnie az ebből adódó 
igényeket. Nem elegendő pusztán az információs 
igényeket önkényesen megállapítani, hanem tisztáz
ni kell, milyen formában és milyen szinten kell 
őket kielégíteni.
A távtanulók tényleges igényeinek megismeréséhez 
a legjobb út, ha a könyvtáros maga is részt vesz a 
távoktatásban. Élni kell azokkal a továbbképzési le
hetőségekkel, amelyeket az új technológiák nyújta
nak.

(Papp István)

01/071
SPER BER , Wolfram -  DALITZ, Wolfgang: Portale, 
Search Engines und Math-Net = NFD Inf. 51.Jg. 2000.
6.no. 359-363.p.

Res. angol nyelven

Portálok, keresőgépek és a Math-Net

Elektronikus publikáció; Gépi dokumentumleírás; 
Online információkeresés; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -matematikai

A Math-Net matematikusok számára készült infor
mációs és kommunikációs rendszer. Személyek és
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intézmények önkéntes hozzájárulásán alapszik. Az 
információkat általában helyi szervereken bocsát
ják rendelkezésre, de a dokumentumokat és szerve
reket egységesítés céljából összevonják; e célból a 
Math-Net ajánlások és szabványok kifejlesztésével 
is foglalkozik. A helyi információkat összegyűjtik, 
összegzik, és automatikusan indexelik. Ezek az in
dexek jelentik a Math-Net szolgáltatások alapját. A

Math-Net a világháló összes, matematikai informá
ciójára kiterjed. A rendszer több, mint egy szoká
sos keresőgép vagy kapu; teljes körű matematikai 
információs és kommunikációs rendszernek és 
publikációs eszköznek tekinthető'.

(Autoref. alapján)

Általános kérdések

01/072
BARTLETT, Chrystal: Supervisory communication and 
subordinate job satisfaction: The relationship between 
superiors' self-disclosure, offers of help, offers of coop
eration, frequency of contact, trust and subordinates's 
job satisfacction = Public Libr.Q. 18.vol. 2000. 1.no. 
9-30.p. Bibliogr.

A vezetők kommunikációs stílusának hatása a dol
gozók elégedettségére

Felmérés [forma]; Kommunikáció -személyzeten 
belül; Munkahelyi légkör; Vezetés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A tanulmány azt vizsgálta, hogy a vezetők ötféle 
kommunikációs viselkedése hogyan hat a beosztot
tak munkaköri elégedettségére. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az öt közül négy (segítség felajánlá

sa, együttműködés felajánlása, kapcsolatfelvétel 
gyakorisága és bizalom) lényegesen meghatározta 
a beosztottak elégedettségét. A személyes „kitárul
kozás” általában nem befolyásolta az elégedettsé
get, de a feladatokhoz kapcsolódó vonatkozásai 
már hatással voltak rá.

(Autoref.)

01/073
EDWARDS, Catherine -  WALTON, Graham: Change 
and conflict in the academic library = Libr.Manage. 
21vol. 2 000 .1.no. 35-41.p. Bibliogr.

A változások és konfliktusok kezelése a brit felső- 
oktatási könyvtárban

Felsőoktatási könyvtár; Vezetés

A felsőoktatási könyvtárak gyorsabb változásokon 
mennek át, mint anyaintézményeik. A könyvtárak 
körül minden változik: a szolgáltatások, a technoló
gia, a szervezeti konstrukciók, a birtoklási és hozzá
férési politika, az érték-szemlélet stb. Ez az inten
zív változási folyamat minden szinten konfliktusok
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forrása lehet, s a konfliktusok komoly hatással van
nak a könyvtári és információs szolgáltatásokra.
Az IMPEL2 (Impact on People of Electronic 
Libraries) projekt 1996-1998 között figyelemmel kí
sérte a konfliktusok megjelenését. A menedzs
ment-szakirodalomban tipizált fő konfliktus-okok 
jól beazonosíthatók a felsőoktatási könyvtári-tájé
koztató szervezetekben. Ennek megfelelően érvé
nyesek a konfliktusok pozitív és negatív hatásairól 
szóló megállapítások, és alkalmazhatók a konflik
tus-kezelés általánosan leírt módjai is. A példaként 
bemutatott három konfliktus-helyzet nem ritka a 
felsőoktatásban, s igazolja a fenti megállapításokat. 
Egyben arra int, hogy bár vannak olyan konfliktu
sok, amelyek a személyzet demoralizálásához is ve
zethetnek, a konfliktusok megoldhatók. A könyvtá
raknak javára válik, ha mélyebben tanulmányoz
zák a konfliktusokat és azok megoldását, azzal a 
céllal, hogy az információellátás hatékonyabb le
gyen. Ugyanakkor a konfliktusok vizsgálata a szer
vezeten belül igen kényes feladat, ami különös óva
tosságot igényel.

(Mohor Jenő)

01/074
PROCTOR, Richard -  SIMMONS, Sylvia: Public li
brary closures. The management of hard decisions = 
Libr.Manage. 21.vol. 2000. 1.no. 25-34.p. Bibliogr.

Hogyan kell kezelni a nehéz döntéseket a köz
könyvtárak bezárása során?

pasztalatokat szereztek a helyhatóságok a könyvtá
rak bezárása nyomán. Húsz olyan helyhatóságot 
mértek fel, amelyek pénzügyi nehézségek miatt 
döntöttek a könyvtárak bezárása mellett; ezek kö
zül tíznek a vezetőivel külön interjúkat is készítet
tek. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy 
egyetlen olyan indokot sem lehetett találni, amely 
igazolná a könyvtárak bezárását. A könyvtár-bezá
rások megakadályozásának kulcsfontosságú kérdé
se, hogy a hatóságok változtassanak a sikerességük 
megítélésének hagyományos módján. Fel kell is
merniük, hogy a helyi könyvtárak nemcsak mint ol
vasási források fontosak, hanem széles körű társa
dalmi értékkel is rendelkeznek. Ezt az értéket a ku
tatások is alátámasztják.

(Autoref. alapján)

01/075
PILAR, Jindfich: Z kusenosti s teleworkingem 
(elektronickou prací doma, mimo pracoviste) v praxi 
nemeckych knihoven = Ctenár. 52.roc. 2000. 9.no. 
248-250.p.

A teleworking (otthon, a munkahelyen kívül vég
zett elektronikus munka) tapasztalatai a német 
könyvtárak gyakorlatában

Felmérés; Hatékonyság; Megszűnés -könyvtáré; 
Vezetés

A cikk a közkönyvtárak bezárásakor felmerülő ve
zetési problémákkal foglalkozik. Az adatok két, a 
British Library által támogatott kutatásból származ
nak. Az első egy kérdőíves felmérés, amelyben an
gol és walesi helyhatóságokat kérdeztek meg a kor
látozások mértékéről, majd ezt egy használói vizs
gálat követte az „előtte-utána” helyzet felmérésére. 
A második tanulmány azt kutatta, hogy milyen ta

Munkaszervezés; Számítógép-hálózat; Távközlés

Az Egyesült Államokban immár -  mondhatni -  
közkeletű a távmunka (teleworking), azaz az ottho
ni foglalkoztatás az elektronikus eszközök és beren
dezések hasznosítása révén. Németország sem akar 
e tekintetben lemaradni: máris mintegy 2 millió 
ilyen „újfajta” munkahellyel számolnak a munkál
tatók. Németül Telearbeit-nek hívják ezt a formát, 
azt pedig, aki vele keresi a kenyerét, Telearbeiter- 
nek.
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A német nagykönyvtárak ugyancsak próbálkoznak 
bevezetésével, általános meghonosításával. Minde
nekelőtt azokat a munkaféleségeket szemelték ki 
erre a célra, amelyek kevés dokumentum 
oda-vissza szállításával járnak, és végzésük nem kí
ván meg lépten-nyomon konzultációkat és egyezte
téseket.
Ügyelni kell arra is, hogy a „leadott” munka ne te
gyen szükségessé külön ellenőrzési mechanizmuso
kat, továbbá nem szabad bizalmas jellegű doku
mentumokat és információkat „telemunkásoknak” 
kiadni.
Csak azokból a munkatársakból lesz jó otthoni dol
gozó, akik könnyen kommunikálnak és kooperál
nak a távközlési csatornákon át is, akik kellően 
önállóak, jól értenek az általuk kezelt technikához, 
és otthon is meg tudják teremteni az egyensúlyt a 
családi munkamegosztásban elfoglalt helyük és ke
nyérkereső foglalkozásuk között.
A módszer bevezetése kettős veszéllyel jár, leg
alábbis járhat. A „telemunkás” egy idő után elma- 
gányosodik, elveszti kapcsolatát társadalmi-szak
mai környezetével, illetve: ha egyszer az új techni
ka és technológia minden további nélkül „átöleli a 
teret” nincs akadálya annak, hogy ázsiai vagy ke
let-európai munkatársakkal cseréljék fel a „többe 
kerülő” helybelieket. (Ok azonban a tekintetben 
előnyben vannak, hogy az alkalmazónak nem kell 
minden eszközt megvásárolnia majdani „teledolgo- 
zójának”, ui. Németországban már sok ilyen beren
dezéssel rendelkeznek a háztartások.)
Legelőször a berlini szabadegyetem könyvtára al
kalmazott két félmunkaidős kismamát ily módon. 
Noha mindkettőnek egy sor elektronikus berende
zése már megvolt, a szükséges kistafírozás azon
ban még így is 8100 márkába került személyen
ként. A próba -  állítja mindkét fél -  sikerült, ám a 
kollégák hiányozni kezdenek a két kismamának. 
Karlsruheban a fele-fele arányban kell otthon és a 
könyvtárban dolgozni. Ez a kísérlet hatékonyabbá 
tette a referensz-osztály munkáját.

A Friedrich Ebert Alapítvány berlini könyvtára 
igen alapos előkészületeket tesz a módszer beveze
tésére. Itt csak önkéntes alapon lehet vállalkozni 
ilyen foglalkoztatásra, a könyvtár pedig komoly 
ígérvényekkel (nem módosulnak a korábbi illetmé
nyek, megmarad a korábbi jogviszony az alkalma
zó és alkalmazott között, a felszerelést a könyvtár 
biztosítja) csinál kedvet erre a munkáltatási mód
ra, amely azonban csak fele-fele arányban lehet ha
gyományos, illetve „újmódi”.
A szerző szeretné, ha a hazájában is hódítana a 
teleworking, amely hite szerint fel fogja számolni a 
poroszos „könyvtárhivatalt”

(Futala Tibor)

Lásd még 55

Pénzügyi és 
gazdasági kérdések

01/076
SORDYLOWA, Barbara: Finansowanie bibliotek a 
reformy = Prz.Bibl. 68.rocz. 2000. 1/2.no. 37-47.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Lengyelország: könyvtárfinanszírozás és a refor
mok

Működési feltételek; Támogatás -pénzügyi -általában

Lengyelországban a közkönyvtárak és a nagyobb 
(központi) szakkönyvtárak finanszírozása költség- 
vetésből történt 1998-ig. Ez ugyan egyre szegénye
sebb, de biztos forrásnak bizonyult. A könyvtárak 
ezért cserében azt is elviselték, hogy saját szolgálta
tási „keresményeiket” egyáltalán nem, vagy csak ki
vételesen tarthatták meg, minthogy ezeket az össze
geket be kellett fizetniük a költségvetésnek.
1998. november 26-án következett be a könyvtárak 
számára a finanszírozási csőd. Ekkor született meg
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ui. a közfinanszírozási törvény, amely kimondja, 
hogy a különféle költségvetési intézmények összes 
dotációja nem haladhatja meg a saját jövedelmek 
50%-át. Ez az előírás a könyvtárak számára telje
sen abszurd, értelmetlen előírás volt.

Persze kivételek akadtak, köztük az, hogy az 1991. 
október 25-i törvény hatálya alá tartozó kulturális 
tevékenységek és intézményeik megmaradhattak a 
korábbi költségvetési finanszírozási rendben. Csak
hogy az imént idézett törvényben a könyvtárak 
nem szerepelnek, ugyanis számukra külön tör
vényi fogadtak el 1997. június 27-én. A pénzügymi
nisztérium e nyilvánvalóan hanyag jogszabályalko
tási abszurdumból következő ellehetetlenülést nem 
akarta korrigálni. Ezért nem volt mit tenni: a 
könyvtárakat utólag kellett a kulturális intézményi 
törvénybe „besuszterolni”, ami sikerült is, úgyhogy 
legalább a sovány költségvetési ellátás fennmaradt.

A felhozott példa mutatja: ideje volna a gondosan 
koordinált törvényalkotást ismét bevezetni, költség- 
vetési kérdésekben pedig biztosítani a megbízható
ságot.

A szerző a könyvtárak kiegészítő finanszírozásának 
kérdéseit is áttekinti. Megállapítja, hogy a különfé
le alapok, alapítványok és szponzorok az eseti tá
mogatásra vannak berendezkedve. Igaz ugyan, 
hogy egy-egy drága berendezés megvásárlását lehe
tővé tevő eseti támogatás is jól jön bármely könyv
tárnak, ám a könyvtári munka jellegéből kifolyóan 
a tartós támogatás volna kívánatos, minthogy a fo
lyóiratok, CD-ROM-ok, adatbázisok megrendelésé
nél ismerni kell a jövő finanszírozási lehetőségeit 
is.

Egyelőre nem látszik, hogy a politikusok belátták 
volna: a tudás- és információ-alapú társadalom 
nem jöhet létre a könyvtárak megfelelő anyagi tá
mogatása nélkül.

(Futala Tibor)

01/077
CLAY, Edwin S. -  BANGS, Patricia C.: Entrepreneurs 
in the public library: reinventing an institution = 
Libr.Trends. 48.vol. 2000. 3.no. 606-618.p. Bibliogr.

Vállalkozás a közkönyvtárban: egy intézmény új- 
ra-felfedezése

Közművelődési könyvtár; Vállalkozás -könyvtárban

A 90-es évek folyamán a könyvtárak állandó tevé
kenységévé vált külső forrásokat találni költségve
tésük kiegészítésére. A közkönyvtárakat sem kerül
te el ez a jelenség, kezdve a használt könyvek eladá
sától egészen a könyvtári alapok létrehozásáig.
A Fairfax County Public Library (FCPL) is úgy te
kinti magát, mint egy közszolgáltatást nyújtó vállal
kozást. Az ebben a szellemben indított programjai 
eredményeképpen sikerült a működési mutatók 
visszaesését megállítani, s jelentős külső anyagi tá
mogatást szerezni. Jelenleg a megyei lakosság 
77%-ának van olvasójegye, 1999-ben 5 millió 
könyvtári látogatást és 10 millió kölcsönzést jegyez
tek fel. A lakosság körében végzett, a közszolgálta
tásokra vonatkozó felmérés szerint a válaszolók 
81,7%-a személyesen használta az FCPL-t, s 
93,7%-uk meg volt elégedve a szolgáltatással.
Az adózási jogszabályok szerint egy nonprofit szer
vezet csak akkor jogosult az adómentességre, ha 
vállalkozásaiból eredő jövedelmét olyan tevékenysé
gekből szerzi, amelyek eredeti céljait segítik elő. A 
könyvtárnak arra is gondot kell fordítania, hogy tá
mogatóival szemben megőrizze önállóságát és in
tegritását.
Az FCPL különösen az alábbi területeken ért el 
eredményeket, amelyek egyúttal közönségkapcsola
tait is erősítették.
A könyvtáron belül vállalkozási részleget szerveze
tek, amely azon van, hogy költségvetésen kívüli for
rásokból biztosítsa a minőségi szolgáltatásokat.
A Library of Congress programja keretében egyedü
li közkönyvtárként alapították meg a Center for the
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Book projektet a közönségnek nyújtott programok
ra és egyéni adományok gyűjtésére.

A gyerekek számára nyári olvasási programokat 
szerveztek különféle vállalatok közreműködésével 
(pl. egy pizzalánc kuponokat ajánlott fel az olvasási 
terv teljesítőinek). A vállalatok nagyon hatásos pro
pagandaeszköznek tartották a könyvtári képernyő
kön holtidőben megjelenő, igényes grafikával meg
formált, a támogatást név szerint megköszönő 
anyagokat.

Külön részleg foglalkozik azzal, milyen alapítvá
nyokhoz, pályázatokhoz, szervekhez lehet fordulni 
kiegészítő támogatásért. A megyei önkormányzat il
letékes hivatalával kilenc információs kioszkot állí
tottak fel kilenc fiókkönyvtárban, ahonnan a lako
sok elektronikus úton intézhetik ügyeiket az önkor
mányzattal.

A társadalmi munkások 1999-ben összesen 142 
ezer órát ajánlottak fel a könyvtárnak. Számuk 
3000-nél is több volt.

A könyvtár alapítványa különösen hasznos eszköz
nek bizonyult az anyagi támogatások megnyerésé
re, mert igen sokan szívesebben adnak egy 
nonprofit szervezetnek, mint egy állami ügynökség
nek.

A könyvtár web-helye közelebb hozza a szolgálta
tást a lakosokhoz (előjegyzés, hosszabbítás, kataló
gus), de hozzáférést nyújt már távoli adatbázisok
hoz is.

A programokkal kapcsolatos belső továbbképzés 
anyagát sikerült más könyvtáraknak is eladni, ami
ből szép jövedelmük volt.

(Papp István)

01/078
CORSON-FINNERTY, Adam: Cybergifts = Libr.Trends. 
48.vol. 2000. 3.no. 619-633.p. Bibliogr.

Kiber-ajándékok: hogyan szerezzünk támogatást 
könyvtárunknak az interneten?

Elektronikus posta; Marketing; Számítógép-hálózat; 
Támogatás -pénzügyi -társadalmi

Az internet hatékony eszköz a könyvtárak és más, 
közszolgálatot végző intézmények számára nyújtott 
anyagi támogatások ösztönzésére és begyűjtésére. 
Azonban nem mindegy, hogyan élnek ezzel az esz
közzel. Egy unalmas honlap alján elhelyezett „ada
kozzon most -  kattintson ide” felirattal ellátott 
gomb valószínűleg nem sok eredményre vezet, bár 
már ez is fejlettebb megoldás, mint a hajdan felkí
nált kinyomtatható űrlapok, melyeket kitöltve pos
tán lehetett visszaküldeni.
Először is azt kell elérni, hogy a potenciális adomá
nyozó egyáltalán ellátogasson honlapunkra. Néz
zük, mivel is csalogathatjuk oda? A gyakran látoga
tott internet-oldalak vonzereje általában informá
ciógazdagságukban, szolgáltatásaik sokféleségében, 
a rajtuk keresztül hozzáférhető termékekben rejlik, 
vagy egyszerűen az általuk felkínált szórakoztató 
eszközökben, mint például az online kiállítások, ze
neszámok, mozgó képsorok, játékok. Érdemes pél
dául meglátogatni a Metropolitan Muzeum honlap
ját, mely ilyen szempontból is igen jól megtervezett 
és felépített (http://www.metmuseum.org). A válto
zatos kínálat arra ösztönzi a nézőt, hogy újra meg 
újra megkeresse kedvenc oldalait, így szinte „barát
jává” válva az intézménynek. Mint ilyen, könnyeb
ben és szívesebben éli ki itt adományozó kedvét is. 
Hasonló késztetést érezhet az adományozásra egy 
profi módon megszervezett online képzés „hallgató
ja” is, aki a kurzus során számos forráshoz, érdek
feszítő információhoz, konzultációs lehetőséghez 
jutva válik a weblapok tulajdonosához lojálissá. A 
vonzó online tanfolyamok meghirdetésének lehető
sége természetesen a könyvtárak számára is nyitva 
áll. Nem kell mást tenni, mint a lehetséges résztve
vők orra elé tolni egy kedvcsináló hirdetést, ami az
tán maga után húzza az érdeklődőket a könyvtár 
internetes oldalaihoz. Itt pedig olyan kínálatot kell
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nyújtani, ami rendszeres látogatásra és a könyvtár 
támogatására ösztönzi az illetőket.

Jó eredményre vezethetnek a képernyőn futó sza
lagcímek is, melyeket általában nagyforgalmú 
weboldalakon helyeznek el, és amelyek egy konk
rét cél támogatására hívnak fel. Az e-mail is rendkí
vüli lehetőségeket rejt magában. Az elektronikus le
vélforgalom hihetetlen mértékben nőtt az utóbbi 
egy-két évben. A lánc-levél -  vagyis az, amit isme
rősök adnak „kézről kézre” -  például igen haté
kony marketing-eszköz. Egy másik érdekes lehető
ség az engedélyezett e-mail-ek rendszere. Ellentét
ben a kéretlenül a postaládánkba tolakodó 
„spam”-mel, a szolgáltató itt minden új szolgálta
tás megküldésekor engedélyt kér a továbbiak küldé
séhez. Például először álláshirdetések érkeznek 
elektronikus postánkba, majd könyvismertetések 
jönnek rendszeresen. De minden levélben szerepel, 
hogy bármikor lemondhatjuk a szolgáltatást. Vi
szont ha elégedettek vagyunk a kapott információk
kal, folyton bővülhet a kínálat. Az elégedett haszná
ló pedig könnyebben adakozik.

Az is hasznos lehet, ha két honlapot szerkesztünk 
intézményünknek. Az egyiket rendszeres látogató
inknak, a másikat pedig figyelemfelkeltés céljából a 
szörfözők számára. Itt kérhetünk engedélyt arra, 
hogy kapcsolatba léphessünk velük, elkérve e-mail 
címüket. Ha megkapjuk ezt a lehetőséget, a neki 
küldött levelünk tartalmazhatja a támogatásgyűjtő 
weblapunkhoz vezető linket.

A kereskedelmi cégek tapasztalatai szerint a kor
rekt információk és a tolakodó magatartás elkerülé
se forgalmuk jelentős növekedését eredményezte. 
A nem profit-orientált intézmények pedig ilyen 
módszerekkel késztethetik azokat az embereket 
adakozásra, akik ismerik, elismerik és támogatni 
akarják az intézmény céljait és munkáját.

(Fazokas Eszter)

01/079
MACDONALD, Vincent: Selling your message without 
selling out = Public Libr.J. 15.vol. 2000. 3.no. 79-82.p.

Hogyan nyerhetünk meg egy vállalatot könyvtá
runk támogatására: Suffolk-i sikertörténet

Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-társadalmi; Vállalkozás -könyvtárban

Nem találunk túl sok példát arra, hogy egy pro
fit-orientált cég jelentős anyagi támogatást nyújt
son egy könyvtárnak. Suffolkban mégis ez történt.

A megyei könyvtár már régebben is próbálkozott 
szponzorok keresésével. Kis híján sikerült megnyer
niük például az Angol Vízműveket az ügynek, de a 
kísérlet végül „vízbefúlt”. Nem adták fel azonban, 
és megkerestek egy marketing céget, mely össze
hozta őket az East Anglian Daily Times című napi
lappal. Az együttműködés gyümölcsözőnek bizo
nyult, évente 17 500 font bevételt jelent a könyvtár
nak, egyéb előnyökről nem is beszélve.

Mielőtt a történetet ismertetnénk, néhány jótanács: 
praktikus naprakész információkat tartani tarso
lyunkban beiratkozott olvasóink számáról, arról, 
hogy hány könyvet olvasnak évente, és hányán láto
gatják web-oldalainkat. Hangsúlyozzuk könyvtá
runk közkedveltségét, megbecsültségét. Támogatá
sért forduljunk a profilunkhoz legjobban illő szerve
zetekhez. Legyünk felkészülve arra, hogyan mond
junk nemet, ha egy számunkra nemkívánatos 
szponzor tűnik fel a láthatáron. Ne verjük magun
kat túlzott költségekbe a szponzor miatt, elég példá
ul a lógóját rányomtatni saját ismertetőnkre.

Ezek után nézzük, miért volt vonzó a könyvtár egy 
napilap számára? Egyrészt a hasonló közönség mi
att: mindkettő az olvasókat szolgálja. Másrészt a 
földrajzi „lefedettség” miatt: a megye 41 könyvtá
ra, valamint a 9 mobil könyvtár falu- és város-szer- 
te ideális a lapeladás szempontjából. A könyvtár ko
moly és innovativ arculata szintén illett a szóban 
forgó sajtótermékhez.
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A könyvtár az évi 17 ezer fonton kívül is profitált a 
támogatásból. Nem egyszer megjelent az újságban 
a könyvtárról szóló hír, (bár nem annyiszor, mint 
remélték). A támogatásért cserébe mindössze 
annyi dolguk volt, hogy megjelentessék a napilap 
logoját a könyvtárakban. Szerencsére ez az ízléses 
és diszkrét jelvény színben éppen harmonizál a 
könyvtár logojával. Rányomtatták ezernyi szórólap
jukra, és az előjegyzési értesítéseket tartalmazó bo
rítékokra is. (De csak akkor, mikor már amúgy is 
új borítékokra volt szükségük!) Megállapodtak ab
ban is, hogy a könyvtári terminálok képernyővédő
jén is szerepelni fog, ám technikai okok miatt erre 
még nem került sor. Szerencsére az EADT nagyon 
megértő ez ügyben is.
Származott-e valami hátránya a könyvtárnak a kap
csolatból? Határozottan állíthatjuk, hogy nem. A je
lentős pénzbeli támogatás mellett is megőrizte önál
lóságát, és megerősödött önértékelése.

(Fazokas Eszter)

01/080
EGHOLM, Charlotte -  JOCHUMSEN, Henrik: Perspec
tives concerning user fees in public libraries = 
Libr.Manage. 21.vol. 2000. 6.no. 298-306.p. Bibliogr.

Mi várható a térítési díjak területén a közkönyvtá
rakban?

Használó; Közművelődési könyvtár; Térítéses 
szolgáltatás

A közkönyvtárak előtt álló új kihívások egyre több 
anyagi erőforrást, illetve az információk tömegéből 
való hatékonyabb válogatást igényelnek. E problé
mák egyik megoldása lehetne a térítéses szolgáltatá
sok bevezetése. A cikk beszámol a közkönyvtári té
rítéses szolgáltatások természetére és szintjére irá
nyuló kutatásokról. A jövőre vonatkozólag a követ
kező hat szempontot tárgyalja: a térítéses szolgálta
tás pénzügyi indokoltsága; a használók fizetési 
készsége, hajlandósága; a térítés mint eszköz a 
használói preferenciák megállapítására illetve a 
használat korlátozására; a térítés hatása a szolgálta

tások társadalmi megosztottságára (gazdagok-sze- 
gények eltérő lehetőségei); a térítés szerepe a mo
dern, jóléti államban; kulturális politika és a köz
könyvtárak jövője.

(Autorej. alapján)

Lásd mégS, 48, 60, 81

Gépesítési kérdések

01/081
TEBBETTS, Diane R.: The costs of information tech
nology and the electronic library = EI.Libr. 18.vol. 
2000. 2.no. 127-136.p. Bibliogr.

Az információs technológia költségeinek hatása az 
elektronikus könyvtárakra

Elektronikus könyvtár; Információtechnológia; Költ
ségelemzés; Vezetés

A cikk az új információs technológiáknak az elekt
ronikus könyvtárak költségeire gyakorolt hatását 
tárgyalja. A technológia gyors fejlődése a hardver 
és a szoftver folyamatos aktualizálását követeli 
meg. A hálózati hozzáférésnek nemcsak kezdeti, ha
nem folyamatos költségei is vannak, továbbá az 
elektronikus dokumentumok tartalma, a képzés és 
az ügyfélszolgálat mind költségekkel jár. Ezért az 
intézményeknek a költségvetés elkészítésénél figye
lembe kell venniük ezeket a tényezőket. Egyetlen 
kezdeti, pályázati, vagy a fenntartói támogatással 
lehetetlen megfelelni az információs technológiák 
piaci követelményeinek. A jelen cikk fontos kérdé
seket tesz fel a hardverrel, szoftverrel, a hálózati 
hozzáféréssel és a folyamatos aktualizálással kap
csolatban, és stratégiákat javasol a folyamatos 
pénzügyi támogatásra, amely elengedhetetlen az 
elektronikus könyvtárak állandóan növekvő techni
kai igényeinek kielégítéséhez.

(Autoref.)

Lásd még 48
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BEILE, Penny M. -  ADAMS, Megan M.: Other duties 
as assigned. Emerging trends in the academic library 
job market = Coll.Res.Libr. 61.vol. 2000. 4.no. 
336-347.p. Bibliogr.

„Plusz egyéb feladatok elvégzése.” Tendenciák a 
felsőoktatási könyvtári munkaerő-piacon

Felsőoktatási könyvtár; Munkakör

A cikk két, könyvtárosi álláshirdetéssel kapcsolatos 
észak-amerikai felmérés adatait veti össze, és von 
le következtetéseket a szakmai követelmények vál
tozása terén.
1988-ban 1133 álláshirdetést elemeztek, összevetve 
a nyilvános és feldolgozó szolgálati funkciókat. 
1996-ban négy folyóirat több, mint 900 álláshirde
tését vizsgálták meg, hogy összehasonlítsák az egye
temi könyvtárak különböző pozícióihoz szükséges 
követelményeket, előnyöket. A növekvő számú 
elektronikus szolgáltatással kapcsolatos hirdetések 
hatására a mostani cikk egy harmadik területet is 
bevont a vizsgálatba: a rendszer- és automatizálási 
könyvtárost. A tanulságok hasznosak lehetnek a 
könyvtáros hallgatóknak, mert segíthetik őket ab
ban, milyen szakterületet válasszanak, a könyvtá
rosképző iskoláknak a megfelelő tananyag összeállí
tásában, s a gyakorló könyvtárosoknak is. Talán a 
legfontosabb, hogy a könyvtárosképző intézmé
nyek világosan lássák, melyek azok a képességek, 
amelyeket meg kell tanítaniuk a diákjaiknak, hogy 
azok versenyképesek legyenek az álláspiacon.
A korábbi tanulmányok egy-egy speciális szakterü
let hirdetéseit vizsgálták, mások pl. azt, hogy az au
tomatizálás hogyan hat a követelményekre. Az sem 
mindegy, hogy egy szakterületet önállóan vizsgá
lunk, vagy több területen dolgozni tudó állást hir
detnek-e.
A cikk által alkalmazott módszer: 1996-ban ugyan
azoknak a lapoknak a hirdetéseit elemezték, ame

lyeket az 1988-as felmérés is (American Libraries, 
Chronicle of Higher Education, College and 
Research Library News, and Library Journal). Ha 
ugyanaz a hirdetés több lapban is megjelent, csak 
egyszer vették figyelembe. A részmunkaidős és 
igazgatói pozíciókat figyelmen kívül hagyták.
A álláshirdetéseket az 1988-as felmérés sémája sze
rint osztályozták. A kategóriák tartalmazták az ál
lás típusát, a földrajzi területet, az adminisztrációs 
teendőket, a számítógépes gyakorlatot, a nyelvisme
retet, a korábbi gyakorlati tapasztalatot, az iskolai 
végzettséget és a fizetést.
Az adatokat statisztikai szoftverek segítségével ele
mezték, 11 táblázatba rendezve őket az áttekinthe
tőség megkönnyítésére.
Hétféle hipotézist állítottak fel a cikk elején, és az 
adatelemzéseket ezzel vetették össze. Azt feltételez
ték, hogy technikai szolgálati munkaterületeken in
kább követelmény a nyelvtudás, a szakmai tapasz
talat, az elektronikus szolgáltatásokban inkább fon
tos a számítógéphasználati jártasság, s kevésbé fon
tos az MLS végzettség. Az olvasószolgálati állások 
magasabb tudományos fokozatot igényelnek, vala
mint azt, hogy a több tapasztalattal rendelkező, il
letve az elektronikus szolgáltatásokban dolgozók 
több fizetésre számíthatnak a hirdetések alapján.
Az első tanulság az, hogy az idősödő könyvtárosok 
demográfiai hulláma befolyásolja az egyetemi 
könyvtárosi álláspiac egészét. Ennek alapján a 
nyugdíjazások miatt emelkedés volt várható, mégis 
20 százalékkal csökkent a hirdetések száma az 
1988-as helyzethez képest.
Az első táblázat szerint a referensz-könyvtárosi ál
lás a hirdetések 30 százalékát tette ki, s az olvasó- 
szolgálati jellegű állások az összes hirdetés 60,9 szá
zalékát képviselték. A technikai szolgálat (feldolgo
zó munka) állásainál 10 százalékos visszaesés ta
pasztalható. Viszont megjelentek hirdetések az 
elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos öt mun
kakörre. A második táblázat a hirdetések földrajzi 
megoszlását mutatja be. A többi táblázatban össze
hasonlítják, hogy az olvasószolgálat, a technikai
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szolgálat valamint az elektronikus szolgálat munka
körei mennyire igénylik a nyelvtudást, a jártassá
got a számítógép használatában, a korábbi tapaszta
latokat, és milyen fokú képzettséget feltételeznek. 
A követelmények megfogalmazásakor még három 
szempontot vettek figyelembe a szerint, hogy a táb
lázatban vizsgált munkakörben az adott követel
mény meghirdetett-e, szükséges-e, illetve elő- 
nyös-e, ha van.
Több táblázat is foglalkozik a fizetéssel. Ez utóbbi
ról a területek további részletezése, illetve a veze
tők fizetését kiemelve és összehasonlítva is készült 
táblázat.
A számítógépes jártasság iránti igény valamennyi 
munkaterületen látványosan nőtt.
Az idegen nyelv ismeretének szükségessége a tech
nikai szolgálat terén jelentkezett a legnagyobb szá
zalékban. A nyelvtudás szintjeként az olvasószolgá
latban inkább a folyamatos beszédkészségre helye
zik a hangsúlyt, míg a másik két szolgálatban ele
gendő az írásos anyag megértésének képessége. 
Megdőlt az a hipotézis is, hogy főleg a technikai 
munkaterületeken fontos az előzetes szakmai 
tapasztalat, mert az olvasószolgálati állásokban leg
alább olyan számban jelent meg ez a követelmény. 
Ez a szám az elektronikus szolgáltatások esetén 
volt a legalacsonyabb.
Jelentős volt a magasabb tudományos fokozatot el
ért munkatársak száma az olvasószolgálati munka
körökben. S mint az feltételezett volt, az elektroni
kus szolgáltatások és a szakmai tapasztalt maga
sabb fizetéssel jár.
Végül a cikk ismét összegzéseket fogalmaz meg a 
további kutatások számára, hogy van-e lényeges 
különbség az olvasószolgálati, a feldolgozó munka 
és az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos 
munkakörökben.
Az állások egyre inkább specializálódnak, és a köve
telmények gyorsan és drámaian változnak. Az ALA 
által akkreditált MLS tekintélye veszélyben van.

(Szénászky Mária)

01/083
HOUSKOVÁ, Zlata: Pruzkum vekové, vzelanostní a 
mzdové situace v knihovnách Őeské republiky. 1-5.C. = 
Ctenár. 52.roc. 2000. 5.no. 128-130.p.

A kor, a képzettségi és a bérezési helyzet vizsgá
lata a Cseh Köztársaság könyvtáraiban

Folytatását Id.: 6.no. 160-164.p.; 7/8.no. 192-196. p.; 
9.no. 240-242.p.; 10.no. 272-276.p.

Könyvtári rendszer; Könyvtárosi hivatás; Munkabér; 
alkalmazás

A cseh kulturális minisztériumnak 100 ezer, a nem
zeti könyvtárnak pedig 45 ezer koronájába került 
az a felmérés, amely az ország könyvtárosainak 
alapvető jellemzőiről akart megbízható képet sze
rezni. (A „reprezentativitást” a visszaküldetlen kér
dőívek nagy száma miatt egészen nem sikerült elér
ni.) Az 1100 kérdőívből (belőlük 800 ment a nyilvá
nos könyvtárakba, 300 pedig a szakkönyvtárakba) 
569 érkezett vissza (60%-a nyilvános, 30% a szak- 
könyvtárakból). A felmérésben 1998-ból valók a 
legfiatalabb adatok, a legrégibbek (összehasonlítá
sok végett) 1990-ből. A felmérés megállapításai a 
következők:
1. A 90-es évek első felében szinte minden könyv

tárban csökkent a személyzet száma (kivételt 
csak az ún. állami tudományos könyvtárak ké
peztek). Ez a trend később lanyhult, illetve az 
évtized végefelé meg is állt.

2. A könyvtárakban főként középkorú nők dolgoz
nak középiskolai szakképzettséggel (46,5%) 
vagy nem szakirányú érettségivel (30,6%). A tel
jes halmazban 16,4% a felsőfokú végzettségűek 
aránya, de a nyilvános könyvtárakban csak 
4,5%-os.

3. Az idős munkatársak felettébb stabilak, ők fő
ként a kiskönyvtárakban dolgoznak (itt az ará
nyuk 80-100%-os).

4. Az újonnan felvetteknek igencsak nagy mérték
ben nincs könyvtáros végzettségük (63,6%). A
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könyvtáros tanintézetek kapacitása elégtelen, s 
a végzettek nem szívesen mennek könyvtárba 
dolgozni.

5. A nyilvános könyvtárakban a számítástechnikai 
ismeretek és jártasságok minimálisak. A szak
könyvtárügyben határozottan jobb a helyzet.

6. A számítástechnikai ismeretek és jártasságok 
megszerzése teljesen esetlegesen, alacsony ha
tásfokkal megy végbe.

7. A fenntartók nem támogatják a könyvtárosok 
át- és továbbképzését: általában pénzügyi ne
hézségeikre hivatkoznak.

8. Kritikán aluli az idegen nyelvek ismerete. A 
nyilvános könyvtárak 45,5%-ában elégtelen, 
36,6%-ában (alapfokon) elégségesnek látszik, 
mindössze 3,2% mondhatta: a személyzet ide
gen (nyugati) nyelvtudása optimális. A szak- 
könyvtárakban jobb a helyzet (48,9% elégséges, 
31,9% jó). (Az orosz ezúttal nem számított!)

9. A többség illetménye alatta van az országos át
lagnak. A csúcsmenedzserek a tudományos és 
szakkönyvtárakban havi 19 106 koronát, a nyil
vános könyvtárakban 18 377 keresnek átlago
san. A nagykönyvtárak igazgatói illetményei 21 
851 koronát tettek ki.

A felmérés nyomán kibontakozott képből a követ
kező" fő tennivalók vezethetők le:

-  a számítógépes ismeretek és jártasságok bepótlá- 
sának azonnali megkezdése, ezen belül a haté
konyság biztosítása;

-  nem kevésbé fontos a nyugati nyelvek ismereté
ben való elmélyülés, illetve „elmélyültetés”;

-  a továbbképzés biztosítását és megkövetelését a 
személyzeti politika tengelyébe kell állítani;

-  a könyvtár menedzsmentjének, a könyvtáros 
egyesületeknek és maguknak a munkatársak
nak is kitartó küzdelmet kellene folytatniuk a 
szakma tisztességes bérezéséért.

(Futala Tibor)

01/084
KORPISAARI, Jaakko: Mihin palkkarahaa tarvitaan ja 
mistä se saadaan! = Kirjastolehti. 93.vuo. 2000. 6.no.
10-11.p.

Finnország: a könyvtárakat fenyegető munkaerőhi
ány a szolgáltatásokat veszélyezteti

Közművelődési könyvtár; Munkabér; alkalmazás

Finnországban a 90-es évek első felében a gazdasá
gi válság következtében lecsökkent a közkönyvtá
rak dolgozóinak száma, főleg oly módon, hogy a 
nyugdíjba vonulók helyett nem alkalmaztak új 
munkaerőt a települési önkormányzatok. Ezzel pár
huzamosan -  a válság idején -  drámaian emelke
dett a könyvtárhasználók száma, s persze a könyv
tárhasználók köre és hatékonysága is nőtt, ami a 
csökkent létszámú könyvtárosra jelentős többlet- 
munkát rótt. Nem lehet csodálkozni, hogy a zömé
ben a nyugdíj-korhoz erősen közeledő könyvtá
ros-generáción a kimerültség jelei mutatkoznak. 
Az alacsony bérezés miatt nem jön utánpótlás a fia
tal nemzedékből. Hiába, hogy az önkormányzati bé
rezési rendszer ma már jó lehetőséget kínál az elfo
gadható bérezésre: az önkormányzatok többsége 
„hagyományaihoz” ragaszkodva a kategóriák alsó 
határán tartja a könyvtárosi fizetéseket.
A Finn Könyvtáros Egyesület a döntéshozókhoz for
dult felhívásával, amelyben többek közt az alábbia
kat írja:
Az Egyesület felszólítja az illetékeseket, hogy ve
gyék komolyan a közkönyvtárak romló munkaerő- 
helyzetét. Sürgősen felül kell vizsgálni a terület bér- 
színvonalát, s gondot kell fordítani a jelenleg mun
kában állók teherbíróképességére, akiknek erőtarta
lékait a robbanásszerűen megnövekedett könyvtár- 
használat következtében megszaporodott feladatok 
immár felélték. Egyre többeket csábít közülük az 
előnyugdíj, s a következő évtizedben nagy részük 
nyugdíjba vonulása várható egyébként is ... Az új, 
szakképzett nemzedék nem pályázik a közkönyvtá
rakba, amelyeknek bérszínvonala nemcsak az infor-
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mációs és számítógépes magánvállalkozásokéival, 
de a tudományos közkönyvtárakéival sem verseny- 
képes.
... A magas színvonalú és az egész lakosság által 
használt könyvtári szolgáltatások elérhetőségét és 
minőségét -  s ennek következtében az ország ed
dig elért magas műveltségi színvonalát -  veszélyez

teti a kialakult helyzet. A döntéshozóknak tovább
ra is figyelmet kell fordítaniuk a területre, s garan
tálniuk, hogy a jövőben is szakképzett munkaerő 
kerüljön a közkönyvtárakba.

Lásd még 97

(Sz. Nagy Lajos)

Használat- és 
igényvizsgálat

01/085
HILL, J.B. -  MADARASH-HILL, Cherie -  HAYES, 
Nancy: Remote storage of serials: its impact on use = 
Ser.Libr. 39.vol. 2000 .1.no. 29-39.p. Bibliogr. 14 tétel.

Folyóiratok távoli tárolásának hatása a használa
tukra

Egyetemi könyvtár; Igény; Idős olvasó; Tároló könyv
tár

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

1994-ben az Akroni Egyetem tudományos és mű
szaki könyvtára helyhiány miatt 50 ezer kevéssé 
használt folyóiratot egy távoli tároló raktárba helye
zett át. A tároló raktárban elhelyezett kötetek iránti 
kérések vizsgálata azt mutatta, hogy a házon belüli 
használat adatai jól használhatók a kevéssé igé

nyelt címek előrejelzésére. De amikor össze
hasonlították az egyes folyóiratok használatát a tá
roló könyvtár előtti és utáni állapotban, akkor kide
rült, hogy jelentősen csökkent a tároló raktárba ki
helyezett címek használata. Ez azt mutatja, hogy a 
külső raktárakból nem szívesen kérnek folyóirato
kat az olvasók.

(Autoref.)

01/086
ROMANOS DE TIRATEL, S.: Conducta informativa de 
los investigadores argentinos en Humanidades y 
Ciencias Sociales = Rev.Esp.Doc.Cient. 23.vol. 2000.
3.no. 267-285.p. Bibliogr. 23 tétel.

Rés. angol nyelven

Az argentin humán és társadalomtudományi kuta
tók tájékozódási szokásai

Használói szokások; Kutató -mint olvasó; Szakiroda- 
lom -humán tudományi; Szakirodalom -társadalom- 
tudományi

A vizsgálat fő eredménye, hogy a humán- és a tár
sadalomtudományi kutatók informálódási szokásai
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gyakorlatilag nem különböznek egymástól: fő forrá
suk a könyv (62, ill. 51%) és a folyóiratcikk (22, ill. 
28%) továbbá a kollégákkal való konzultáció, s ezt 
követően az olvasás. A bibliográfiák és másodlagos 
szolgáltatások igénybevétele 27, illetve 23%-ban jel
lemző. A könyvtárat heti egy-két alkalommal 66, il
letve 25% keresi fel, heti egynél ritkábban a humán 
kutatók 12%-a, a társadalomtudósok 35%-a fordul 
meg.

Hasonló a használt (idézett) irodalom kor szerinti 
megoszlása is, némi eltérés a felhasznált irodalom 
nyelvében van: mindkét esetben az anyag kb. há
romnegyede spanyol, ezt a humán területen az 
olasz, francia, angol (8, 7, 5%), a társadalomtudo
mányi területen az angol, francia, olasz (17, 4, 1%) 
követi. A szakirodalom áttekintése azt mutatja, 
hogy a kulturális, egyetemi környezeti, intézményi 
és szervezeti, valamint információs infrastrukturá
lis különbözőségek ellenére a kutatók információke
resési, tájékozódási szokásainak lényeges vonásai 
nem különböznek az angolszász országokban ta
pasztaltaktól.

(Mohor Jenő)

Lásd még 35, 94-95, 102

Olvasáskutatás

01/087
BERTSCHI-KAUFMANN, Andrea: „Dass wir auch 
CD-Rom haben, finde ich gut!” Lesen und Lernen im 
Buch und am Bildschirm: Ergebnisse eines Schweizer 
Forschungsprojekts = Buch Bibi. 52.Jg. 2000. 9.no. 
577-581.p.

Res. angol nyelven

Tanulás és olvasás a képernyő előtt: egy svájci 
kutatási projekt eredményei

CD-ROM; Felmérés; Gyermek- és ifjúsági olvasók; 
Használói szokások; Számítógép-hálózat

A „Svájc jövője” elnevezésű átfogó kutatási prog
ram keretében 1997-99 között egy kisebb kutatói 
csoport azt vizsgálta: hogyan változnak meg a gye
rekek olvasási szokásai, ha a hagyományos könyv
forma helyett CD-ROM-on vagy az interneten ke
resztül jutnak a szöveghez? A vizsgálat két éven ke
resztül folyt az alapfokú iskolák 20 kiválasztott osz
tályában. Ezek tantermében multimédiás olvasóter
met rendeztek be, melyekben a gyerekek számára 
a könyvek és az irodalmi CD-ROM-ok bő választé
kát biztosították, valamint lehetővé tették az inter
net használatát is. Ügyeltek arra, hogy az olvasmá
nyok minden típusa rendelkezésre álljon: a magas 
értékű gyerekirodalomtól a szórakoztató műveken 
át a triviális gyerekirodalomig, a CD-ROM gyűjte
ményen belül pedig a klasszikus gyerekkönyvek di
gitális változatától a kézikönyvként használatos 
multimédiás szakkönyvekig, sőt szerepelt interak
tív ifjúsági krimi is. (Ebben a műfajban az olvasó
nak lépésről-lépésre aktívan be kell kapcsolódnia a 
cselekménybe, ha el akar jutni a sikeres befejezés
hez, a tettes leleplezéséhez.)
A gyerekek a gyűjteményt a hetente megtartott 
„szabad olvasási órában”, a tanórák közti szünetek
ben és szabad idejükben használhatták. Olvasmá
nyaikról naplót vezettek, a kutatók ezek elemzésé
vel jutottak el megállapításaikhoz. Az eredménye
ket összehasonlították azoknak a tanulóknak az ol
vasási szokásaival, akiknek az iskolai keretek kö
zött csak a hagyományos könyv állt rendelkezésre. 
A csak könyvet olvasók táborában nagy és jellegze
tes különbség mutatkozott a fiúk és a lányok olvas
mányai között. A lányok lényegesen többet olvas
nak, s beszámolóik írására több időt szánnak. Olva
sónaplójuk többnyire a tartalom újra elmondása. A 
fiúk olvasói aktivitása mélyen a lányoké alatt ma
rad, keveset olvasnak, és kedvelik a kevés szövegű
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képregényeket. Olvasónaplóikban több a kommen
tár és az értékelés, mint a lányok beszámolóiban. 
Azokban a csoportokban, melyeknek az irodalmi 
CD-ROM gyűjtemény is rendelkezésére állt két tan
éven át, a lányok és a fiúk olvasói aktivitásának kü
lönbsége kiegyenlítődött. A lányok ui. megmarad
tak hagyományos könyvolvasónak, az „interak
tív-könyvet”, a CD-ROM-ot csak lazításként vették 
igénybe, míg a fiúk sokkal hosszabban időztek a 
CD-ROM mellett, mint a lányok, és gyakran ez a 
médiatípus vált náluk az egyetlen olvasmányfajtá
vá, felváltva a hagyományos könyvet.
Az internet -  a CD-ROM-mai szemben -  a vizsgá
lat tanulsága szerint a fiatalok számára szinte kizá
rólag csak kommunikációs eszköz, igen ritkán hasz
nálják információs forrásként.
A vizsgálat végső következtetése: ha a gyerekek és 
fiatalok a szöveghordozó dokumentumtípusok kü
lönféle fajtái között válogathatnak, megtanulják a 
dokumentumtípusok, a témák és a szövegek közöt
ti választást. A korszerű könyvtárnak ezért mind
ezek vonzó együttesét kell nyújtania használóinak.

(Katsányi Sándor)

Használók képzése

01/088
DANNENBERG, Detlev: Wann fangen Sie an? Das 
Lernsystem Informationskompetenz (LIK) als 
praktisches Konzept einer Teaching Library = 
Bibliotheksdienst. 34.Jg. 2000. 718m. 1245-1259.p.

Az információs jártasság oktatása -  a tanító 
könyvtár koncepciójának gyakorlati megvalósítása

Használói szokások; Használók képzése; Szakirodal
mi ismeretek -használóknak

A hamburgi könyvtárosképző főiskolán „Informáci
ós kompetencia munkaközösség” néven munkacso
port alakult azzal a céllal, hogy kidolgozza az infor

mációhasználati ismeretek oktatásának korszerű 
módszerét. E módszerek segítségével a közművelő
dési, szak-, felsőoktatási- vagy iskolai könyvtárak 
képesek a „tanító könyvtár” (Teaching Library) sze
repét betölteni. Módszerüket, melyet a hasonló 
amerikai kezdeményezések felhasználásával dolgoz
tak ki, „Információs kompetenciái oktatási rend
szer” címen publikálják, és már kipróbálták a ham
burgi főiskolán és a tartomány középiskoláiban.
Az információs kompetenciának négy, egymásra 
épülő területét különböztetik meg:
1. A „téma” helyes megközelítése, azaz az infor

mációszükséglet pontos felismerése, szabatos 
megfogalmazása, a megoldáshoz vezető kérdé
sek feltevése.

2. Az információ megtalálása. Ide tartozik a kere
sési stratégia ismerete, az általános és a szaktá
jékozódás eszköztárának ismerete, a könyvtár
ban történő formális és tematikus keresés, az 
internethasználat.

3. A talált információk értékelése relevanciájuk 
alapján, kritikus gondolkodásmód.

4. A talált információk feldolgozása. A különböző 
olvasási- és tanulási technikák ismerete, a ka
pott információk szöveggé formálásának tartal
mi és formai ismeretei, beleértve a szóbeli (elő
adás) és a vizuális (grafikai) feldolgozás módja
it is.

Az ismeretek átadásánál a következő didaktikai el
veket kell alkalmazni:
-  Résztvevő-orientáltság. Alapvető szempont: Mi 

hasznos a résztvevőnek?
-  Téma-központúság. Nem a tárgyból (az informá

ciókeresés és feldolgozás eszközei) kell kiindul
ni, hanem a feldolgozandó témából. Az oktatás 
központjában mindig a téma áll, az eszközrend
szer ebből következik, ennek van alárendelve.

-  Az aktivizáló módszereket kell előnyben részesí
teni a hagyományos előadásos-demonstrációs 
módszerrel szemben. A hagyományos könyvtár
használat-oktatás a könyvtárba való bevezetés
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bői, alapinformációk átadásából, a katalógusok 
bemutatásából, a hallgatók kérdéseire biztosí
tott időből állt. Az új módszer az egyéni és a cso
portos feladatokat helyezi előtérbe. Ez a résztve
vőktől is, a könyvtártól is nagyobb ráfordítást 
igényel, de nagyobb eredménnyel is jár.

Javasolt didaktikai eszközök:

-  Munkafeladatok, melyeket a résztvevőknek 
vagy feladatlapon vagy online formában kell 
megoldaniuk. A feladat végeztethető az oktatási 
idő keretében, azon kívül, vagy részben az okta
tási időben.

-  A résztvevők előadóként történő aktivizálása 
csoportmunka keretében. A jelszó: „Tanítva ta
nulni!” Ez a leghatásosabb tanulási módok egyi
ke.

-  Modellek alkalmazása az oktatási folyamatban.

-  A résztvevők kölcsönös segítségére épülő („hall
gató segít hallgatót”) módszer, tutorok segítség- 
nyújtása az egyéni problémahelyzetekben.

-  Egyéni kutatási feladatok, referátumok készíté
se.

-  A sikeres részvétel elismerése az intézmény által 
kiállított dokumentummal.

A vázolt módszereket sikeresen alkalmazták a ham
burgi főiskola könyvtár- és információszakos hall
gatóinál mint „a könyvtár és a tájékoztatás gyakor
latába való bevezetést” négy héten át heti két órá
ban, valamint a Schleswig-Holstein tartomány isko
láinak 11. osztályában, „a tanulás elmélyítése” tan
tárgy (heti két óra) keretében.

(Katsányi Sándor)

01/089
NIEMI-GRUNDSTRÖM, Minna: Opetusmateriaali 
verkossa -  uudenlainen opiskeluympäristö = Signum. 
33.V0I. 2000. 6.no. 129-131.p.

A tananyag a hálón: az információkeresés oktatá
sának tapasztalatai a Tamperéi Egyetemen

Használók képzése -felsőoktatásban; Szakirodalom  
-társadalomtudományi; Számítógép-hálózat

A Tamperéi Egyetem Központi Könyvtárában 
1997-től folyt a társadalomtudományi kar hallgatói 
számára a „Könyvtárhasználat és az információ- 
szerzés alapjai” című eligazító kurzus, főleg a 
PowerPoint demonstrációs szoftver segítségével. 
2000 január-februárjában új típusú tanfolyam in
dult: a tananyag ugyanis felkerült az internetre az 
egyetem oktatástechnológiai központjának techni
kai segítségével. A tanfolyam az információkeresés
be és a központi társadalomtudományi információ- 
források használatába kívánja bevezetni a hallgató
kat.
Az internetre került tananyag kb. 25 A4 ív terjedel
mű. Bevezet az információkeresési folyamat terve
zésébe, a keresőprofil készítésébe, valamint az 
elektronikus forrásokra történő hivatkozás techni
kájába. Áttekinti a központi társadalomtudományi 
adatbázisokat, az elektronikus periodikumok köz
vetítő szolgáltatásait, s megismertet a tanfolyam a 
virtuális könyvtár mibenlétével is.
A kurzus bevezető előadásból és három, 2-2 órás 
gyakorlati foglalkozásból áll, amelyen az első évfo
lyamok hallgatói vesznek részt. A gyakorlati foglal
kozásokon a hallgatók önállóan dolgoznak a hálóza
ton található űrlapokra. Ezeket elektronikus postán 
továbbítják a tanfolyam vezetőjének, aki azután a 
következő gyakorlati foglalkozás elején szóban érté
keli őket. A gyakorlat során a hálón lévő tananyag 
folyamatosan segítségül hívható, s a hallgatókat 
arra kívánják ránevelni, hogy a későbbi „éles” in
formációkeresések közben is támaszkodjanak rá, 
ha a szükség úgy kívánja.
Ez az első internetes tanfolyam abban különbözött 
a korábbiaktól, hogy sokkal aktívabb lett a hallga
tók szerepe, a tanfolyam vezetői pedig nem a külön
böző adatbázisok keresési sajátosságainak előadói
ként és mintakeresések bemutatóiként voltak jelen,
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hanem konkrét keresési szituációk eligazítóiként. 
A számos pozitív tapasztalat mellett leginkább azt 
látjuk problematikusnak, hogy -  mivel mind a tan
anyag, mind az információkeresés megtanítandó

eszközei a hálón találhatók -  az oktatás sikere tel
jességgel az internet-kapcsolatok működésének a 
függvénye.

(Sz. Nagy Lajos)

Audiovizuális,

elektronikus,
optikai

információhordozók

01/090
PEARSON, Stephen: The century of film. Bibliographic 
control and legal deposit of the moving image = Aslib 
Proc. 52.VOI. 2000. 7.no. 247-253.p. Bibliogr.

A film évszázada. A mozgóképek bibliográfiai 
számbavétele és kötelespéldány-szolgáltatása az 
Egyesült Királyságban

Dokumentumleírás; Film; Kötelespéldány

A némafilm korszakából a brit filmtermésnek mint
egy 20%-a maradt fenn. Ez csak feltételezés, mivel 
nem készült rendszeres összeírás, nem tudható, 
hogy pontosan mennyi veszett el. Utólag kell össze
gyűjteni az adatokat filmgyártó cégek katalógusai, 
fennmaradt és újonnan előkerülő' filmek, töredé
kek, valamint a korszak kereskedelmi filmmagazin
jai alapján. A hangosfilm korszak nagyjából az 
1927-es filmtörvénytől számítható, amikor követel
ménnyé vált a filmek címének és hosszúságának be

jegyeztetése. (A korai hangos filmek fele is elve
szett.) A filmtermés rendszeres nyilvántartása 
1934-ben kezdődött, amikor elindult a Brit Filmin
tézet (BFI) havi filmhíradója, Monthly Film Bulle
tin címmel. A lap eleinte kevés adatot közölt a fil
mekről, de rövidfilmek, oktatófilmek és külföldről 
behozott anyagok is szerepeltek benne. Az 1990-es 
években a Monthly Film Bulletin beleolvadt a Sight 
and Sound-ba, így ez a lap folytatja tovább a brit 
filmművészet katalogizálásának hagyományát.

A videokazetták és interaktív lemezek nyilvántartá
sa 1963-ban a Brit Nemzeti Filmkatalógusnál kez
dődött, mely azóta is megjelenik a BFI és a British 
Library közös vállalkozásában, jelenleg The British 
National Film and Video Guide címmel. Fölveszi a 
multimédia programokat, oktató- és dokumentum
filmek, helyi jelentőségű anyagokat, tévéműsorokat 
is, de kizárja a reklámfilmeket, az amatőr filmeket, 
és a vállalatok belső használatú filmjeit.

1971-ben az Országos Oktatástechnológiai Tanács 
jelentésben fogalmazta meg a nem hagyományos 
dokumentumok bibliográfiai számbavételének igé
nyét. Ennek eredményeképpen a 70-es, 80-as évek
ben több HELPIS című katalógus-kötet jelent meg 
a felsőoktatási intézmények által kiadott AV forrá
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sokról. A BUFC című katalógusok szintén a felsőok
tatás számára készültek, de nem az egyetemek által 
gyártott audiovizuális anyagokat sorolják fel. A Bri
tish Library jóvoltából hálózaton keresztül is hozzá
férhetőek ezek az anyagok, sőt CD-ROM-on is meg
jelentek.

A Monthly Film Bulletin, a Sight and Sound és a 
British National Film and Video Catalogue rekord
jait a BFI a SIFT adatbázisban egyesítette. Ez az 
adatbázis a 80-as években jött létre, és jelenleg kb. 
600 ezer film és televíziós produkció adatait tartal
mazza a világ minden tájáról. A Nemzeti Film és 
Televízió Archívum anyaga is megtalálható a 
SIFT-ben. Az adatbázis sajnos még nem elérhető 
az interneten keresztül, de telefonon lehet belőle tá
jékoztatást kérni.

A filmkatalogizálás sajátos problémái nyilvánvaló
vá teszik, hogy ezen a területen a bibliográfiai 
számbavételhez a kötelespéldány elengedhetetle- 
nebb lenne, mint a könyvek esetében. A filmkataló
gusok általában csak a művekre vonatkoznak, pe
dig a filmeknek több változata lehetséges, pl. cenzu- 
rális és egyéb vágások, felújítás stb. következtében. 
Az eredeti nyelvű feliratos és a szinkronizált kópi
ák is külön változatát képezik egy filmnek. A fil
mek rendkívül változatos formátumokban marad
nak fenn (70/35/16 mm, videoszalag, DVD), a for
mátumváltozat néha tartalmi változtatást is jelent. 
Az eredeti kópia azonnali köteles letétbe helyezése 
összehasonlítási alapul szolgálhatna a későbbi vál
tozatok regisztrálásához.

További probléma a gyártó ország meghatározása, 
amely a szabályok szerint a gyártó cég országát je
lentené. Néha ez sem egyértelmű, különösen kopro
dukciók esetében. Más vélemény szerint a stáb 
többségének nemzetisége és a forgatás helyszínei, 
illetve mindezek kombinációja is rögzítendő. A 
film saját dokumentációja és a szerzői jogi bejegy
zés segíti a katalogizálót a film nemzeti hovatarto
zásának meghatározásában.

Nagy-Britanniában a filmgyártók az archivált film
anyag sorsának ellenőrizhetetlenségétől tartanak. 
Az arcívumban szükséges a filmek levetítése. Ha 
egyszerre csak egy személy nézi meg a filmalko
tást, akkor még nem esik a szerzői jogi rendelkezé
sek hatálya alá. Ha egynél többen vannak jelen a ve
títésnél, akkor már nyilvános bemutatásnak számít 
az esemény, és a jogok tulajdonosának engedélyé
hez kötött.
Az állományvédelmi, megőrzési célú másolás eseté
re is vonatkozik a szerzői jog. Egy restaurált pél
dány gyakran több kópia felhasználásával készül, 
és ez tovább bonyolítja a jogi helyzetet.
A film-technológia megjelenése óta eltelt hosszú 
idő alatt máig sem általános a filmtermékek köte- 
lespéldány-szolgáltatása. Az utóbbi években erőfe
szítések történnek arra, hogy kiterjedjen a köteles- 
példány-szolgáltatási kötelezettség a nem hagyomá
nyos publikációkra. Nagy-Britanniában egyelőre 
önkéntes a filmek egy kópiájának letétbe helyezése. 
Az előkészítő javaslatok szerint a film bemutatása 
utáni harminc napon belül kellene köteles pél
dányt beszolgáltatni a pozitív kópiából, 3 év eltelté
vel pedig egy eredeti negatív példányt kellene letét
be helyezni. A nemzeti filmintézeteknek törvényi 
felhatalmazást kellene kapni, hogy jóhiszemű okta
tási, tudományos céllal bemutathassák a filmeket. 
Nagy-Britanniában most már megállíthatatlanul ha
lad a kötelespéldány törvény kiterjesztése, mely a 
filmtermés szélesebb körű bibliográfia számbavéte
lét eredményezheti majd.

(Nagypál László)
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01/091
CHU, Clara M.: See, hear, and speak no evil: a cur
rent approach to evaluating multicultural multimedia 
materials = Ref.User Serv.Q. 39.vol. 2000. 3.no. 
255-264-p. Bibliogr. 6 tétel.

Szempontok multimédia-dokumentumok értékelé
séhez

Hatékonyság; Multimédia

A szerző értékelési szempontokat ad közre több
kultúrájú (multicultural) multimédia dokumentu
mok (szöveg, hang, grafika) értékeléséhez. Ezek a 
szempontok alkalmasak a tartalom értékelésére ál
lománygyarapítás céljából, programok és olvasói 
útmutatók kifejlesztéséhez, internet-kapcsolatok és 
könyvjelzők („kedvencek”) létrehozásához, selejte
zéshez és egyéb munkafolyamatokhoz, ahol szük
ség van a multimédia-anyagok minőségi értékelésé
re. Az eddig megjelent hasonló segédletek, mivel 
specifikus dokumentumtípusra, használói csoport
ra vagy tartalomra fejlesztették ki őket, csak korlá
tozott mértékben használhatók hatékonyan. A java
solt kritériumok négy összetevő vizsgálatát kíván
ják meg: objektivitás, nyelv, tárgyi-szakmai színvo
nal és források. A közreadott kritériumok széles kö
rűen, bármilyen multikulturális multimédiára, 
használói csoportra és nyelvre alkalmazhatók.

(Autorej.)

01/092
CODINA, Lluis: Evaluación de recursos digitales en 
linea: conceptos, indicadores y métodos = Rév. Esp. 
Doc. Cient. 23.vol. 2000. 1.no. 9-44.p. Bibliogr. 15 
tétel.

Rés. angol nyelven

Digitális források értékelése: fogalmak, mutatók, 
módszerek

Elektronikus dokumentum; Hatékonyság; Honlap; 
Módszertani útmutató [forma]; Számítógép-hálózat

A digitális források értékelése rendkívül szükséges 
tevékenység: hasznos mind külső források értékelé

séhez és magas színvonalú forrás-jegyzékek összeál
lításához, mind web-oldalak minőségi vizsgálatá
hoz. Az értékelésnek három szempontot kell figye
lembe vennie, amelyeket a szerző mikro- és 
makronavigációnak, valamint önleírásnak nevez.
A mikronavigáció a nyújtott információk minősé
gét és volumenét, a forrás autoritását (hitelessé
gét), olvashatóságát és „kényelmességét”, a tarta
lom prezentációját, a visszakereshetőséget, interak
tivitást, a letöltés gyorsaságát és az esetleges kiegé
szítő szolgáltatásokat foglalja egybe.
A makronavigáció lenne a más webhelyekhez való 
kapcsolatok megléte, illetve ezek minősége, aktuali
zálásuk gyakorisága, a kapcsolt helyek kiválasztá
sa, leírása, valamint a „láthatóság”, azaz a forrás is
mertsége.
Az önleírás arra keres választ, hogy az adott web
helynek van-e (tartalmát kifejező) címe, tartalmára 
utaló leírása, szerepelnek-e benne esetleg kulcssza
vak, vagy más „metacímkék”, illetve tartalmaz-e 
meta-adatokat (pl. Dublin Core).
A (könyvtári) gyakorlatban leginkább a két első
ként említett kritériumot (az információk minősé
gét és mennyiségét, illetve a forrás autoritását) 
használják értékelésre annak eldöntéséhez, hogy az 
adott forrást felvegyék-e saját (illetve az általuk kí
nált) digitális információforrások közé. Ha széle
sebb körben használt „értékítéletet” kell hozni, 
szükség van az értékelés módszertanának kidolgo
zására éppúgy, mint az értékelés paramétereinek 
mérlegelésére. Az értékes (tartalmas, megbízható, 
naprakész és jól használható) források kiválasztása 
csak jól meghatározott kritériumok alapján történ
het.

(Mohor Jenő)
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01/093
GERMAIN, Carol Anne: URLs: Uniform Resource Lo
cators or Unreliable Resource Locators = Coll. Res. 
Libr. 61.V0Í. 2000. 4.no. 359-365.p. Bibliogr.

Az URL: egységes vagy megbízhatatlan lelő
hely-meghatározó?

Dokumentumazonosítás; Elektronikus dokumentum; 
Hivatkozás

Egyre több szerző hivatkozik hálózati elektronikus 
dokumentumokra tudományos közleményeiben, 
emiatt felvetődik, hogy a hivatkozott forrásoknak 
minden időpontban elérhetőnek és állandónak kell 
lenniük. A szerzők ugyanis azért hivatkoznak előde
ik publikációira, mert ezzel jelzik, hogy elismerik 
azok tudományos teljesítményét és támaszkodtak 
rá. Egy-egy hivatkozás tulajdonképpen összekap
csolja az illető publikációt az adott szakterület pub
likációinak összességével és a hozzájuk tartozó szer
zők közösségével. Ha a korábbi publikációk nem el
érhetőek, a publikációk tudományos megalapozott
sága kérdőjéleződik meg.
Természetesen naív dolog lenne azt feltételezni, 
hogy az idézett művek könnyen beszerezhetők. 
Vannak ugyan olyan vállalkozások (National 
Technical Information Serve, Bell and Howell), 
amelyek a szürke irodalomnak számító (nyomta
tott) kutatási jelentéseket, illetve disszertációkat őr
zik meg és tárják fel, de az elektronikus publikáci
ók esetében semmilyen garancia sincs a hozzáférés
re. A webhelyek URL-jeinek (egységes forráslelőhe
lyeinek) átlagos élettartamát a kutatók 44 napra te
szik. A hardver, a fájl-rendszer és az intézmény 
szervezetének változásai mind-mind változásokat 
okozhatnak az URL-ekben. Az American Psycho
logical Association egyenesen arra hívja fel a szer
zők figyelmét, hogy gondoljanak arra, vajon hosszú 
távon érvényes lesz-e e hivatkozásban megadott el
érési útvonal, és azt javasolja, hogy ha létezik 
nyomtatott változata is a publikációnak, inkább 
arra hivatkozzanak.

Egy vizsgálat során 31, véletlenszerűen kiválasztott 
tudományos folyóirat 1995 és 1999 között publi
kált cikkeinek 64 hivatkozását ellenőrizték a számí
tógép-hálózaton közvetlen kereséssel. Azt tapasztal
ták, hogy az idő múlásával egyre csökkent az elér
hetőség, mégpedig évente 11%-kal. Leggyakorib
bak voltak azok a hibaüzenetek, amelyek szerint a 
megadott webhelyet a Netscape nem tudta elérni. 
Ritkábban fordult elő, hogy a szerverhez nem lehe
tett kapcsolódni, és még ritkábban, hogy a hibaüze
net szerint a webhelyet máshová telepítették. Meg
állapítást nyert, hogy három év után a hivatkozott 
URL-ek majdnem fele nem elérhető és a cikkek két
harmada elavult hivatkozásokat tartalmaz.
Vannak már törekvések az internet-dokumentu
mok megőrzésére. Egyes projektek (pl. az internet 
Archive) keretében pillanatfelvételeket készítenek 
az internet tartalmáról. Az OCLC InterCAT projekt
je USMarc rekordokból hoz létre az elektronikus le
lőhelyekről adatbázist (ez jelenleg 70 ezer rekordot 
tartalmaz). Az OCLC másik projektje az állandó le
lőhelyekkel kísérletezik (Persistent Uniform Re
source Locators, PURL). A hálózati lelőhelyeket és 
azok változásait az OCLC-nek bejelentik, amely ke
reséskor a megváltozott lelőhelyet adja meg a hasz
nálónak. (A vizsgálat során használt lelőhelyek 
egyike sem volt PURL!)
A tudományos közösségnek elérhető információk
ra van szüksége, ezzel szemben az internet mint az 
idézett dokumentumok virtuális letéti helye jelen
leg teljességgel védtelen a változásokkal szemben.

(Hegyközi Ilona)
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01/094
LEW , Chern Li -  F 0 0 , Schubert -  CHENNUPATI,
K.R.: A study of graduate student end-user's use and 
perception of electronic journals = Online Inf.Rev. 
24.VOI. 2000. 4.no. 302-315.p. Bibliogr.

Hogyan használják és értékelik a posztgraduális 
hallgatók az elektronikus folyóiratokat?

Egyetemi hallgató; Elektronikus folyóirat; Felmérés 
[forma]; Használói szokások

Amíg a képernyőről való olvasás legalább meg 
nem közelíti a papír kényelmét, az elektronikus fo
lyóiratok nem szüntetik meg a papír-alapúkat, 
azaz -  egyelőre -  mindkettő fennmarad, más-más 
funkciókat töltve be. Ennek fényében a szingapúri 
műszaki egyetem felsőéves és posztgraduális hallga
tói körében végzett vizsgálat célja annak megállapí
tása volt, hogy milyen mértékben használnak folyó
iratot, melyik formátumot kedvelik jobban, milyen 
tényezők szerint, és milyen elképzeléseik vannak a 
jövőbeni elektronikus folyóiratokkal kapcsolatban. 
A közel azonos mennyiségű férfi és nő hallgatóból 
álló minta nagy többségének 5 éves vagy még 
hosszabb számítógépes gyakorlata volt, felük kb. 
havonta használ CD-ROM adatbázist, háromne
gyed részük kb. hetente használ könyvtári 
OPAC-ot, s több mint felük használja a számítógé
pet hetente, vagy kb. havonta elektronikus folyó
iratok (vagy nyomtatottak elektronikus verziója) el
érésére.
Az eredmények szerint, ha az e-folyóiratok haszná
lata ma lényegesen alacsonyabb is, magas a 
preferáltsági arányuk, és a jövőre nézve is növekvő 
fontosságot tulajdonítanak nekik. Az előnyben ré
szesítés fő oka a hozzáférés, majd a járulékos infor
mációkhoz való hozzáférés (linkek), a kereshetőség 
és a navigálási lehetőségek voltak. A prezentációs 
és organizációs szempontok kevéssé játszottak sze
repet a megítélésben, ugyanakkor 83 % szerint kel
lemetlen és nehéz a képernyőről olvasni, kevésbé 
lehet a szöveget áttekinteni, mint papírról, problé
ma a hard- és szoftver-függőség, a biztonság és hi
telesség, valamint a régebbi információkhoz való

hozzáférés lehetősége. Az e-folyóiratok fejlődésé
nek fogadtatását egy a lelkesítőtől a rémítőig terje
dő skálán mérve az „inkább interaktív rendszer, 
mintsem egy dokumentum” lelkesítő, a „hangsúly- 
váltás a folyóiratszámról az egyes cikkre” meglehe
tősen semleges (középen 55%, lelkes 4,8, rémült 
1,2%), míg a „hangsúly-eltolódás a folyóiratcikkről 
az cikken belüli információ-morzsákra (bitekre)” 
erősen megosztott fogadtatású: a középtől a lelkes 
felé 29%, a rémült felé 26% áll.
Milyen lehetőségeket nem nyújt az e-folyóirat? Pl. 
saját adatok bevitelét a bemutatott módszer kipró
bálására; fordítást; az információk szabad átrende
zését a képernyőn; annotációk hozzáfűzését a cikk 
részeihez; közvetlen kapcsolódást glosszáriumok
hoz, definíciókhoz; kapcsolódást más kutatók kom
mentárjaihoz.
Milyen lehetőségeket kellene nyújtania? Pl. kere
sést nagy mennyiségű cikkben, illetve egy cikken 
belül; időleges elmentést; közvetlen kapcsolódást 
glosszáriumokhoz; kapcsolódást más kutatók kom
mentárjaihoz; hasonló cikkek keresését szó- vagy 
mondatillesztéssel.
A válaszadók szerint a jövő e-folyóiratának legfon
tosabb tulajdonsága az interaktivitás lesz/legyen, 
ami a más használókkal való „együttműködést” is 
lehetővé teszi; legyen több, mint egy lezárt mennyi
ségű statikus tartalmat hordozó fizikai egység; le
gyen összekapcsolt, azaz ideálisan alkosson olyan 
környezetet, amely integrálja a különböző tételek
hez való hozzáférést; legyen összefüggés-megjelení
tő, azaz az interfész- és képernyő-technológia fejlő
désével a kapcsolódó tételek legyenek megjeleníthe
tők pl. a hasonlóság rangsorában, ezt két- vagy há
rom dimenziós megjelenítéssel is érzékeltetve; le
gyen formálható, azaz a használó által átformálha
tó, kapcsolható, áthelyezhető.
Mindezek a dinamikus dokumentum-felfogást tük
röző és sürgető igények az elektronikus dokumen
tumok tartalmi feltárására vonatkozó kutatások és 
erőfeszítések fokozására intenek.

(Mohor Jenő)
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01/095
EASON, Ken -  RICHARDSON, Sue -  YU, Liangzhi: 
Patterns of use of electronic journals = J.Doc. 56.vol. 
2000. 5.no. 477-504.p. Bibliogr. 45 tétel.

Az elektronikus folyóiratok használóinak szokásai

Elektronikus folyóirat; Használói szokások

A tanulmány a Super Journal szolgáltatás használa
tának vizsgálatával (huszonkét hónap alatt keletke
zett keresési naplók elemzése) és a K-Means nevű 
klaszter-elemzési módszer segítségével az elektroni
kus folyóiratok használatának jellemzőit kívánta 
felderíteni. E jellemzők alapján a használókat (hasz
nálati mintákat) a következő' nyolc csoportba osz
totta: kutató, lelkes használó, határozott célú rend
szeres használó, határozott célú eseti használó, kor
látozottan kereső' használó, eltévedt használó, felfe
dező használó és turista. Mindegyik kategória jel
lemzőit részletesen ismerteti. A vizsgálat azt mutat
ja, hogy a használat típusát főleg két tényező hatá
rozza meg: a tartalom (lefedés és relevancia) és a 
rendszer használatának kényelme. Abban, hogy a 
használók milyennek érzik ezt a két tényezőt, több 
tényező is közrejátszott, pl. fegyelem, beosztás, 
megszokás, egyéb hasonló szolgáltatások megléte, 
a használat célja stb. Mivel minden szolgáltatás a 
használók legkülönbözőbb csoportjait vonzhatja, 
természetszerűen különféle használati minták jön
nek létre. A cikk rámutat annak szükségességére, 
hogy egy jó információs rendszernek alkalmazkod
nia kell az eltérő használati szokásokhoz.

(Autoref.)

01/096
MCKNIGHT, C li f f -  YU  Liangzhi -  HARKER, Susan [et 
al.]: Librarians in the delivery of electronic journals = 
J.übrariansh.Inf.Sci. 32.vol. 2000. 3.no. 117-134.p. 
Bibliogr.

A könyvtárosok szerepe az elektronikus folyóiratok 
szolgáltatásában

Elektronikus folyóirat; Felm érés; Könyvtárosi hivatás; 
Szolgáltatások

A tanulmány a Superjournal nevű szolgáltatás hasz
nálatának vizsgálata alapján megkísérli körvonalaz
ni a könyvtárosok szerepét az elektronikus folyó
iratok terjesztésében. Ezzel kapcsolatban a követke
zőket vizsgálja: hogyan látják maguk a könyvtáro
sok ezt a szerepüket; az új feladattal kapcsolatos 
tényleges tevékenységeik megegyeznek-e az általuk 
elképzelt szereppel; milyen mértékben használják a 
Superjournal szolgáltatást; milyen hatással van az 
új szolgáltatás a közvetlen használókra. A felmérés 
során 68 könyvtáros küldött vissza értékelhető kér
dőíveket (28%-os részvétel). Összefoglalásul az álla
pítható meg, hogy a könyvtárosok több szempont
ból is izgalmas szakmai kihívásnak tekintik az 
elektronikus folyóiratokkal kapcsolatos szolgáltatá
sokat, és e szempontoknak megfelelően többféle 
olyan új szerepet is megfogalmaztak, amelyek pon
tosabban jellemzik helyzetüket napjaink gyorsan 
változó kommunikációs rendszerében.

(Autoref. alapján)

Lásd még 7, 47, 106, 108
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Számítógépes 
könyvtári rendszerek

01/097
XU, Hong -  CHEN, Hsin-liang: Whom do employers 
actually hire? The educating systems librarian re
search project report 2 = EI.Libr. 18.vol. 2000. 3.no. 
171-182.p. Bibliogr.

Kiket alkalmaznak ténylegesen a könyvtárak a pályá
zó rendszergazdák közül? Kutatási program, 2. rész

Az első részt Lásd a 99/415 téte lszám on

Felmérés [forma]; Képesítés; Könyvtárosi hivatás; 
Munkabér, alkalmazás; Rendszerszervezés

A jelen cikk folytatása annak a tanulmánynak, 
amely az American Libraries-ban 1996-97-ben meg
jelent, könyvtári rendszergazdát kereső álláshirde
téseket vizsgálta. Összehasonlítja a hirdetésekben 
leírt követelményeket a frissen alkalmazott rend
szergazdák és alkalmazóik részvételével végzett fel
mérés eredményeivel. A jelentés kimutatja, hogy 
bár a legtöbb munkaadó elégedett a felvett rend
szergazdákkal, a végzettség és felelősség tekinteté
ben magasabb elvárásaik lennének velük szemben. 
Nagy különbség van az álláshirdetések és a valóság 
között a rendszergazdákkal szemben támasztott ta
nulmányi végzettség, munkahelyi gyakorlat, felelős
ség és a munkaköri jártasságok tekintetében. A fel
mérés azt is kimutatta, hogy az egyes könyvtártípu
sok szerint a végzettséggel és a munkaköri felelős
séggel szemben támasztott követelmények némileg 
eltérnek egymástól.

(Autoref.)

01/098
KOCHTANEK, Thomas R. -  HEIN, Karen K.: Project 
LIS: a Web-based resource of lOLS information = On
line Inf.Rev. 24.VOI. 2000. 3.no. 212-217.p.

A LIS projekt bemutatása: integrált online könyv
tári rendszerek kalauza a világhálón

File-szervezés -gépi; Forrástájékoztatás; Integrált 
gépi rendszer; Könyvtárosképzés -posztgraduális; 
Számítógép-hálózat

A LIS (library information systems), korábban 
URL nevű projekt keretében olyan elektronikus for
rásokat igyekeztek összegyűjteni, amelyek integrált 
könyvtári rendszerekről szóló információkat tartal
maznak. A munkát a University of Missouri-Co
lumbia könyvtáros iskolája web-alapú távoktatási 
képzésének keretében (Tárgy: Könyvtári Informáci
ós Rendszerek) több mint 40 posztgraduális hallga
tó végezte. Kezdetben többszáz web-helyet azonosí
tottak, majd ezeket szervezték egyetlen forrás
hellyé, és látták el magyarázatokkal. A végtermék
ként kifejlesztett meta-honlap „ugródeszkája” in
tegrált online rendszerek forgalmazóiról szóló ada
tokhoz, a témába vágó elektronikus folyóiratokhoz, 
folyóiratcikkekhez és a döntéshozatalhoz fontos ál
talános információforrásokhoz vezeti el a használó
kat. A honlapot folyamatosan karbantartják és bő
vítik.

(Autoref. alapján)
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01/099
OLONEN, Riin: Integreeritud raamaatukogu-süsteem 
Innopac = Raamatukogu. 2000. 3,no. 9-10.p.

Az INNOPAC integrált könyvtári rendszer az észt 
nemzeti könyvtárban

v
Integrált gépi rendszer; Nemzeti könyvtár

A szerző, az észt nemzeti könyvár számítógépes 
rendszergazdája, áttekinti az INNOPAC nevű integ
rált könyvtári rendszer észtország-beli „pályafutá
sát”.

Mivel a kimondottan könyvtári igények szerint ki
fejlesztett nagy rendszerek igen összetettek és költ
ségesek, nem volt érdemes egy ilyen rendszert csak 
egyetlen könyvtárban telepíteni. Az észt tudomá
nyos könyvtárak pénzügyi helyzete mindig is meg
kívánta az együttműködést. Az az elképzelés, hogy 
Észtországban egy közös információs rendszert 
használjon az összes könyvtár, nem új; már 
1992-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel az észt 
könyvtáros egyesület. 1976-ban létrehozták az 
ELNET (Estonian Libraries Network) nevű konzor
ciumot. Az INNOPAC rendszert ma az ELNET ki
lenc tagkönyvtárában vezették be és használják si
keresen. Ezek a következők: Észt Nemzeti Könyv
tár, Észt Akadémiai Könyvtár, Tallin-i Műszaki 
Egyetemi Könyvtár, Tallin-i Pedagógiai Egyetem 
Könyvtára, Észt Művészeti Akadémia Könyvtára, 
Észt Zeneakadémia Könyvtára, Tartu-i Egyetemi 
Könyvtár, Észt Irodalmi Múzeum Archívuma, Észt 
Agrártudományi Egyetem Könyvtára.

(Autoref.)

01/100
BERRY, John: Technology and teamwork = Libr.J. 
I25.V0I. 2000. 14.no. 160-163.p.

Technológia és csapatmunka: a könyvtárközi köl
csönzés hirtelen növekedése az új Dynix rendszer 
bevezetése nyomán

Integrált gépi rendszer; Könyvtári hálózat; Könyvtár- 
közi kölcsönzés -számítógéppel; Közművelődési 
könyvtár

A New York állambeli Westchester megye 874 ezer 
polgárának meglehetősen magas elvárásai vannak 
a könyvtárakkal szemben, és az 1958 óta az állam 
által fenntartott megyei könyvtári rendszer (WLS), 
melyet a megye is finanszíroz, jól is működik. 38 te
lepülésen a fiókokkal együtt 42 könyvtári ellátó he
lyén 4 millió kötet van, ami a központi katalógus
ban 800 ezer címet jelent. A WLS új Dynix rendsze
re lehetővé teszi, hogy a WLS minden beiratkozott 
olvasója bármely könyvet előjegyezzen (akár ott
honról, vagy bárhonnan, bármilyen számítógép
ről), a rendszer azonosítja a lelőhelyet, és a köny
vet az olvasó lakóhelyéhez legközelebb eső könyv
tárba szállítják. A korábbi integrált könyvtári rend
szer használata alatt a WLS belső könyvtárközi köl
csönzési forgalma átlagosan havi 4000 körül volt, 
az új rendszer nyújtotta lehetőség már az első hó
napban 13 ezerre növelte ezt a számot, és az eddigi 
csúcsot 2000 júniusa hozta 27 ezer kölcsönzéssel 
A könyvtárközi kölcsönzés ilyen mértékű felszaba
dítása megkívánta az egyes könyvtárak eltérő köl
csönzési szabályainak (határidők, kölcsönözhető 
dokumentum-típusok stb.) egységesítését, és an
nak „elviselését”, hogy a legkeresettebb, vagy leg
újabb dokumentumot is kölcsön kell adni egy má
sik város olvasójának is. Ha egy könyvtár valamely 
kurrens műből egy példányt saját olvasói részére 
akar fenntartani, még egy példányt kell belőle besze
reznie, hogy az a könyvtárközi kölcsönzés rendelke
zésére állhasson. (Korábban 747 olyan kód volt a 
rendszerben, amely egyes dokumentumok kölcsön
zését szabályozta -  milyen olvasónak mennyi idő
re -, most ezek száma 100-ra csökkent.) Más rész
ről viszont egy megyényi olvasó „rászabadítása” az 
egész állományra felfedeztette a „rejtett tartaléko
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kát”, az egyik városi könyvtár igen gazdag 
audio-vizuális gyűjteményét, máshol évek óta „el
fekvő” állományrészeket mozgatott meg.
A WLS könyvtárai (könyvtárosai) számára az egyik 
meglepetést a kölcsönzési forgalom robbanás-sze
rű megnövekedése, a másikat az igen sok régebbi 
dokumentum iránti igény, az olvasók által számos 
korábbi kiadvány „újrafelfedezése” okozta. Igen 
sok tagkönyvtár büszke arra, hogy eddig csak „ka
pó” volt, s most „kölcsönadó” is lett a WLS könyv
tárközi kölcsönzési forgalmában. A megnövekedett 
forgalom és az olvasók nagyobb elégedettsége az új 
technológia, a régi technológia (a könyvek és a szál
lítóeszközök), valamint az együttműködési készség 
együttes eredménye.

(Mohor Jenő)

01/101
BORGMAN, Christine L : Digital libraries and the con
tinuum of scholarly communication = J.Doc. 56.vol. 
2000. 4.no. 412-430.p. Bibliogr. 83 tétel.

A digitális könyvtárak és a tudományos kommuni
káció folytonossága

Digitális könyvtár; Kommunikáció; Tudományos 
kutatás

A cikk megkísérli feltárni a tudományos kommuni
káció és a digitális könyvtárak közötti összefüggése
ket. A tudományos kommunikáció társadalmi fo
lyamat, amelynek résztvevői a kutatók, a tudomá
nyos társaságok, a kiadók és a könyvtárak. Az 
összes szereplő egyetért abban, hogy a korábbi kap
csolatok egyensúlya felbomlott az elektronikus pub
likáció, a digitális könyvtárak és a számítógép-háló
zatok megjelenése miatt; e technológiák nyomán lé
nyeges változások következtek be a díjazásban, a

szerzői jogi politikában és a szerződések formájá
ban. Nem értenek egyet viszont a szereplők az 
egyensúly helyreállításának módjában. Számos 
probléma igényel kutatást, így például az elektroni
kus dokumentumokba beépített kapcsolatok miatt 
a közlemények egymástól való függősége; a digitá
lis dokumentumok megőrzésének megoldatlansá
ga; az elektronikus publikáció és a digitális könyv
tárak üzleti modelljei; ellentétek a könyvtárak fizi
kai és virtuális szempontjai között.

(Autoref.)

01/102
DE PRADO, Rosario López: Do users dream of elec
tronic libraries? = EI.Libr. 18.vol. 2000. 3.no. 202-209. 
Bibliogr.

Valóban elektronikus könyvtárakról álmodnak a 
használók?

Elektronikus könyvtár; Használói szokások

Elég sokat írtak már a használók információkeresé
si szokásairól, de a könyvtáron belüli viselkedésük
ről, a modern elektronikus eszközökhöz való viszo
nyulásukról kevesebbet tudunk.
Ez a megközelítés részben inkább a pszichológia te
rületéhez kötődik, mint a könyvtártudományhoz, 
de a szolgáltatások fejlesztéséhez szükség van arra, 
hogy ismerjük a látogatók reakcióját, különösen az 
elérhető forrásokkal kapcsolatban.
A könyvtárosok azt gondolják, minden problémát 
megoldhatnak, ha felszerelik a könyvtárukat egy 
csomó elektronikus eszközzel. Nem biztos azon
ban, hogy az a jó döntés, ha a könyvtárat egy 
science-fiction filmhez tesszük hasonlóvá, hiszen 
az olvasók nem androidok.
A gépesítés kapcsán a könyvtáros irodalom nem 
foglalkozik azzal, hogyan viszonyul ezekhez a meg
oldásokhoz az olvasó mint egyéniség.
A gépesítéskor elfeledkezünk azokról, akik számá
ra nem érhetők el ezek az eszközök, akik ki vannak 
rekesztve a kibernetikus paradicsomból. Nem sza-
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bad tehát figyelmen kívül hagynunk, hogy minden 
előnye mellett hátrányai is vannak a túlzott gépesí
tésnek, amelyek mélyíthetik a szakadékot az embe
rek között.
Az ember-gép párbeszéd problémájának megoldá
sára nem a gépek, technikai eszközök túlzott felhal
mozása a helyes megoldás.
A cikk azzal foglalkozik, hogy feltérképezi a könyv
tárhasználót mint egyént, megvizsgálja szokásait, 
viszonyát a gépesített szolgáltatásokhoz. A folya
mat tehát: megvizsgálni, hogy kik jönnek be a 
könyvtárba és miért, mi pedig, miközben foglalko
zunk velük, látjuk, mi okoz nekik problémát, s 
ezek megoldására próbáljuk megtalálni a legjobb 
megoldásokat.
A tömegtájékoztató eszközök gyakran azt sugallják, 
hogy a könyvtárosok nehézkesek, régies szokások 
rabjai. A valóság azonban nagyon is távol áll ettől a 
képtől. Pontosan a könyvtárosok azok, akik a leglel
kesebben üdvözlik a legújabb technikai újításokat. 
A könyvtárosok úttörők voltak pl. a számítógépek 
használatában, már akkor is, mikor azok az emberi
ség nagy része számára holmi misztikus eszköznek 
tűntek. Nem idegenkednek a mikrofilmezéstől, a 
CD-ROM-októl, a komplex hálózatok használatá
tól, az online katalógusoktól stb. sem.
Mégis a modern eszközökkel elárasztott könyvtá
ros egyszer csak azt veszi észre, hogy elveszti az ol
vasóit! Hogy miért? Mert elfelejti, hogy miért és ki
ért is folyik a modernizálás. Nem a modernizáció a 
végső cél. Ezek csak eszközök a végső cél elérésé
hez, ami nem más, mint az információ megszerzé
se. Az olvasók tehát nem elektronikus könyvtárról 
ábrándoznak, hanem olyanról, ahol megkapják a 
megfelelő, nekik szükséges információt.
A cikk a továbbiakban az öt „WH” kérdést, vagyis 
a KI, HOL, MIKOR, MIT, MIÉRT kérdéseket elem
zi. A használói kézikönyvek eddig könyvtártípuson
ként osztályozták az olvasókat, ahelyett, hogy őket 
magukat csoportosították volna. A KI kérdés vizs
gálatakor látnunk kell, hogy a könyvtárakat bárki

használhatja, vagyis a legkülönbözőbb kulturáltsá
gi szintű használók jelenhetnek meg a könyvtár
ban. Manapság ugyan nem az írástudatlanság je
lenthet korlátot a könyvtár használatában, hanem 
az, hogy mennyire képes alkalmazni a könyvtárban 
bevezetett technikai eszközöket az információszer
zésben. E téren generációs problémák is tapasztal
hatók.
A HOL és MIKOR vizsgálatakor kiderül, hogy a 
könyvtárhasználók jóformán tér és időkorlátozás 
nélkül hozzáférhetnek a könyvtári szolgáltatások
hoz. De mi történik azokkal, akik egyáltalán nem 
érik el ezeket, mert kívül rekednek a világhálót el
érő használók körén? Bármennyire is elterjedt a 
számítógép és a hálózatok használata, a világ népes
ségének még mindig csak kis hányada tud élni ez
zel a lehetőséggel.
A MIT és MIÉRT kérdésből az első kérdésre egyér
telmű a válasz, hisz mindenki valamilyen informá
ciót vár a könyvtártól, de a miértre már sokkal bo
nyolultabb a felelet.
A cikk a fenti kérdések elemzése után jelképesen 
végigkalauzolja az olvasót a virtuális könyvtárban, 
ahol minden elképzelhető szolgáltatás gépesítve 
van, hogy érzékelje az olvasó reakcióját. Lehet, 
hogy már az első kapcsolatfelvételnél, a hozzáférés
nél s az üdvözlésnél megriad az olvasó a rázúduló 
személytelen információáradattól, amelyek első lé
pésben a gépek, képernyők stb. használatáról tájé
koztatják őt.

Ha ezen az akadályon szerencsésen túljut az illető, 
a következő, amivel találkozik, az OPAC, amely va
lóban fejlett keresési eszköz, de használata techni
kai, technológiai és stratégiai problémákat rejthet 
magában. Már a cédula-katalógus is egy elkülönü
lés a „természetes” informálódáshoz képest, de az 
OPAC használatához még bizonyos technikákra is 
szükség van, pl. a számítógép bekapcsolása, a meg
felelő keresőablak behívása, stb.

Ugyanígy terminológiai problémák vetődhetnek fel 
bizonyos csoportok számára, akik részben vagy tel
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jesen „analfabéták”, nem ismerik a könyvtárak ál
tal használt nyelvezetet. Az ő számukra a gépesítés 
inkább a szakadék mélyítését jelenti, a hátrányok 
kiegyenlítése helyett.

A gép a helyesírási, tipográfiai hibákat vagy az in
formáció tömegével, vagy nulla találattal „bünteti”, 
s nem tudatja az olvasóval, hogy mi volt a hiba, 
hogy ezzel segítse az újabb keresést.

A keresési stratégia pedig emberenként változó. A 
legtöbb ember téma szerint keres, van aki cím sze
rint, mások a böngészést részesítik előnyben. Ezek 
használata is jártasságot igényel.

Az automatizálás a legtöbb könyvtárban nem ér vé
get az OPAC használatával, hanem a könyvtár mi
nél több munkafolyamatot, szolgáltatást igyekszik 
gépesíteni.

Tulajdonképpen a könyvtárgépesítés és a hálózat al
kalmazása létrehozott egy új típusú könyvtárhasz
nálót: azt, aki otthonról vagy a munkahelyéről éri 
el a könyvtárat, vagyis a virtuális könyvtárhaszná
lót.

A szerző végül gyakorlati megoldási javaslatokat 
vet fel a gépesítésből adódó problémákra. Minden
képp arra kell törekedni, hogy ne legyen túl bonyo
lult és riasztó a gépesített könyvtár a használók szá
mára. Egyszerű, jól részletezett utasításokkal nyelv- 
használattal fogalmazzuk meg a tudnivalókat, lehe
tőleg több nyelvens térjünk ki mindarra, ami szük
séges. S végképp ne feledkezzünk meg a könyvtá
ros személyes jelenlétéről sem. Csak így érhető el, 
hogy a gépesítés ne mélyítse, hanem csökkentse a 
használók közötti távolságot. A könyvtárnak az in
formációhoz való hozzájuttatásban az esélyegyenlő
ség biztosítása a szerepe. Az ember-gép kapcsolat
ban felmerülő problémákra nem a gépek, technikai 
eszközök felhalmozása a helyes válasz, hanem a 
használók számára sokkal emberbarátibbá tenni 
ezek használatát.

(Szénászky Mária)

01/103
GRIFFITHS, Jose-Marie: Deconstructing earth's larg
est library = Libr.J. 125.vol. 2000.13.no. 44-45.p.

A „világ legnagyobb könyvtára” mítoszának le
rombolása

Elektronikus könyvtár; Könyvkereskedelem; Könyv
tárpolitika; Számítógép-hálózat

Sikeres, számos új és kényelmes szolgáltatást nyúj
tó vállalkozásként jelent meg a könyvkereskedelem
ben az Amazon. A virtuális könyvesbolt, amely az 
interneten keresztül látogatható, felkeltette Steve 
Coffman érdeklődését, aki cikkében (www.infoto- 
day.com/searcher/mar99/coffman.htm) azt vetette 
fel, miképpen lehetne alkalmazni működési módját 
a könyvtári környezetben is. A világ legnagyobb 
könyvesboltja mintájára létre lehetne hozni a világ 
legnagyobb könyvtárát is: az egyes könyvtáraknak 
fel kellene adni az egyedi katalógusok építését 
egyetlen, globális katalógus építése érdekében, 
amely a helyi gyűjtemények anyaga mellett tartal
mazná az OCLC adatbázisát és az Amazon 3 millió 
tételét is. A szerző komoly fenntartásait fejezi ki ez
zel a koncepcióval szemben.
Az első probléma az, hogy az egyes könyvtárak és 
konzorciumok mennyire lennének hajlandók egy 
ilyen vállalkozásban részt venni, a közös katalógu
sok mellett a könyvtárak nem adták fel egyedi kata
lógusaik vezetését. Kérdéses az is, hogy az Amazon 
kibővített katalógustétel-modelljét (tartalomjegy
zék, könyvbírálatok teljes szövege, olvasói értékelé
sek, szerzői interjúk, teljes szövegű részletek) 
mennyiben képesek a könyvtárak visszamenőleg 
létrehozni. Nehézséget okoz egyetlen kölcsönzési 
rendszer bevezetése is: itt jogi problémák is felme
rülnek a számos gyakorlati buktató mellett (a köny
vesbolt elad és nem veszi vissza a könyvet, a könyv
tárnak vissza is kell helyeznie a polcra a könyvet). 
A könyvtárak használói felületei egyre inkább egye
divé válnak, egyre jobban igazodnak a helyi közös
séghez. Az interaktivitáson alapuló, használóra sza
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bott szolgáltatások felvetik a magánszféra, a titkos
ság, a felelősség, és a biztonság kérdését.

Remélhetőleg az Amazon hosszabb távon is életké
pes modellnek bizonyul. Látni kell azonban, hogy a 
raktári állomány nagysága döntő ebből a szempont
ból: a 3 millió rekorddal szemben csak 300 ezer a 
tényleges készlet, s az 1999-es 17%-os forgalomnö
vekedéssel 650%-os készletnövekedés járt. A 
könyvtárak is fejlesztették állományukat, de a ren
delkezésükre álló terület limitált, ráadásul szabad- 
polcos elrendezésűek, s vissza is kell helyezniük a 
használt könyveket.

A könyvtár mint vállalkozás jövőjét három tényező 
is befolyásolja. A számítógép használata is feltétele
zi az írni-olvasni tudást, bár erről gyakran megfe
ledkeznek. A könyvtár mint fizikai helyszín is szere
pet játszik a társadalom életében, s nem fogja ezt a 
funkcióját eltörölni az otthonról vagy a munkahely
ről történő használat. A könyvtáraknak pedig nagy 
erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy 
elismert márkává legyenek. Ebben az irányban az 
Amazon nagy lépéseket tett, például szolgálhat. Az 
állományfejlesztésben és a kapcsolódó referensz- 
szolgálat megszervezésében a könyvtárosoknak ed
dig is döntő szerepük volt. A könyvtárosok kötik 
össze az internet-forrásokat a tényleges, fizikai 
gyűjteményekkel. Emlékeztetniük kell használói
kat, hogy a tudáshoz hozzátartozik a rögzítettség, a 
hálón hozzáférhető tartalomnak szerkezetre és szer
vezetre van szüksége. A könyvtári gyűjteménynek 
a hitelesség és a megbízhatóság adja értékét, a 
könyvtárosok pedig a „bizalom szállítói”.

(Papp István)

01/104
MEYENBURG, Sven: Der Aufbau Virtueller 
Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland = 
Bibliotheksdienst. 34.Jg. 2000. 7/8. no. 1229-1235.p.

Virtuális szakkönyvtárak kiépítése Németország
ban

Digitalizálás; Egybehangolt állományalakítás; Elekt
ronikus könyvtár; Fejlesztési terv; Számítógép-háló
zat; Tudományos és szakkönyvtárak

A Német Kutatási Társaság (DFG) gyűjtőköri 
együttműködési projektje 1998-tól kibővült a virtu
ális szakkönyvtárak építésével. A virtuális szak- 
könyvtárak egy-egy szakterület összes releváns in
formációit és dokumentumait közös portálon egy
szerre kereshetővé teszik és azokhoz hozzáférést 
biztosítanak. Az állomány virtuális: egyaránt szár
mazik belföldről és külföldről. A DFG vonatkozó 
memoranduma, amelyben a virtuális szakkönyvtá
rak tervét megfogalmazták, a következő feladato
kat sorolja fel:
-  a gyűjtési és beszerzési koncepció erősítése,
-  a feltárási és nyilvántartási feladatok meghatáro

zása,
-  a megrendelési és szállítási szolgáltatások javítá

sa,
-  digitalizálás,
-  a hosszú távú elérhetőség biztosítása.
A virtuális szakkönyvtárak koordinációs központja 
a hannoveri egyetemi könyvtár és a műszaki könyv
tár és információs központ (TIB). Tizenkét projekt 
zajlik a pszichológia, történelem, anglisztika- 
amerikanisztika, technika, társadalomtudomá
nyok, holland kultúra, gyógyszerészet, Elő-Ázsia, 
közgazdaságtudomány (2), politikatudomány, állat
orvostudomány területén. Ezek közül már online el
érhető a pszichológia, a történelem, az anglisztika- 
amerikanisztika és a technika virtuális szakkönyv
tára.

(Hegyközi Ilona)
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01/105
0KER-BL0M, Teodora -  ENGLUND, Jukka: FinELibin 
terveystieteiden asiantuntijarhmä toimii laajapohjaisesti 
= Signum. 33.vol. 2000. 6.no. 136-139.p.

A Finn Elektronikus Könyvtár egészségtudományi 
szakértői csoportjának működése

Elektronikus könyvtár; Szakértő; Tájékoztatás -egész
ségügyi

Hat, egy-egy tudományterületet képviselő szakér
tői csoport segíti a Finn Elektronikus Könyvtár 
(FinElib) munkáját -  ezek egyike Ter-Elib néven -  
az egészségtudományi szakértők csoportja. Tagjai 
az egészségtudomány központi könyvtárának 
(Terkko), egyetemi, szakfőiskolai és kórházi könyv
táraknak, valamint a Nép-, illetve a Munkaegész
ségügyi Központnak a képviselői. Fő feladatuk, 
hogy a FinElib igényei szerint figyelemmel kísérjék 
a terület elektronikus anyagkínálatát, és rangsorolt 
beszerzési előterjesztéseket tegyenek felhasználá
suk szabadalmazására. A szakértői csoportnak 
egyébként a FinElib szervezetéhez tartozó két szer
ven keresztül is befolyásolási lehetőségük nyílik: az 
egyik az elektronikus könyvtár tevékenységét irá
nyító Vezetőcsoport, a másik pedig a vitafórum

ként és az előkészítő munka támogatójaként műkö
dő Konzorcium-csoport.
A Ter-Elib elektronikus levelezőlistát indított. A 
szakértői csoport ülésein született javaslatokat 
ezen keresztül juttatták el az érdekelt intézmények
be, s azok szavazhatnak róluk oly módon, hogy egy
felől rangsorolják őket, másfelől a javasolt anyagok 
közül egyet helyettesíthetnek a saját, új javaslatuk
kal. A csoporton belül három alcsoport működik: 
az egyetemek, a szakfőiskolák, valamint az egész
ségügyi minisztérium alá tartozó intézmények (ku
tatóintézetek, kórházak) szakértőié. Mindegyik al
csoportnak van felelőse, aki a szavazás lebonyolítá
sáért és az alcsoportnak a Ter-Elib ülésein történő 
képviseletéért felel.
A szakértői csoport foglalkozik az anyagok figyelem
mel kíséréséhez és kiválasztásához közel álló olyan 
kérdésekkel is, mint pl. a finn nyelvű keresőkalau
zok véleményezése, a használóképzési igények tisztá
zása és az elektronikus anyagban történő kereséshez 
fontos tárgyszórendszer ajánlása. (Ez utóbbiként az 
amerikai National Library of Medicine rendszerén 
alapuló FinMesh-t fogadták el.)

(Sz.Nagy Lajos)

Lásd még 81

Kiadói tevékenység Elektronikus publikáció; Publikálás -tudományos
kiadványoké; Tájékoztatási politika

01/106
BLOOR, Kate: Scientific electronic publishing: Euro
pean policy strategies = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 6.no. 
277-285-p. Bibliogr.

Tudományos munkák elektronikus publikációja: 
európai irányelvek

A cikk a felsőoktatási és tudományos kiadói tevé
kenység helyzetével foglalkozik az információs és 
kommunikációs technológiák gyorsan változó vilá
gában. Ismerteti az elektronikus publikálás mai 
technológiáit és formáit, a jövő irányzatait, és tár
gyalja a tudományos kiadói ipar jellemzőit, külö-
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nős tekintettel az elektronikus publikálás gazdasá
gossági kérdéseire. A szerző szerint az Európai Bi
zottság Strategie Developments for the European 
Publishing Industry towards the Year 2000 c. doku
mentuma, amely az elektronikus publikáció kiszé
lesítését szorgalmazza, többféle nehézséget is jelent
het a tudományos kiadók számára, mert ezek álta
lában kisebb vállalkozások, és nem rendelkeznek a 
megfelelő erőforrásokkal az elektronikus publiká
ció beindításához. Az említett európai irányelv 
elemzése nyomán a szerző azt javasolja, hogy az 
említett nehézségek áthidalására a tudományos ki
adóknak szorosan együtt kellene működniük a ki
sebb kereskedelmi kiadókkal.

(Autoref. alapján)

01/107
KIPLING, Paul -  WILSON, T.D.: Publishing, book
selling and the World Wide Web = J. Librarians!! 
Inf.Sci. 32.VOI. 2000. 3.no. 147-153-p. Bibliogr.

Kiadás, terjesztés és a World Wide Web

Felmérés; Könyvkiadás és könyvkereskedelem; Szá
mítógép-hálózat

Az utolsó öt évben rohamosan növekedett a világ
hálón megjelenő kereskedelmi szervezetek száma. 
A web az internet egyik eleméből sok ember számá
ra magává az internetté vált. Ez számos ok követ
kezménye. Közülük néhány: a PC-k olcsóbbakká vál
tak, csökkentek a telefonálás költségei, a távközlési 
cégek nagy beruházásokat eszközöltek, a kábelteleví
zió magába fogja foglalni a webet stb. Ha szerte a vi
lágon elég sok embernek lesz hozzáférése a webhez, 
az elektronikus kereskedelem is nagykorúvá válik.
A web lehetőségeivel kereskedelmi szempontból 
több kutatás is foglalkozott, a jelen felmérés ezek
hez csatlakozik. A viszonyítási pontként szolgáló 
kutatás általában vizsgálta a web kereskedelmi 
hasznosítását, a jelenlegi a könyvkiadás és könyvke
reskedelem speciális aspektusából.
A mintául szolgáló cégeket a Yahoo! portál címjegy
zékéből választották ki, s ezen túlmenően kérdő

ívekkel is megkeresték őket. Végül 270 kiadóból és 
30 könyvkereskedőből állt össze a minta.
A kiadóknak és kereskedőknek gyakran nagyon ter
jedelmes helyeik vannak a weben. Tartalmuk válto
zatos: a cég megismertetése, új címekről tájékozta
tás, a fogyasztókkal folytatott párbeszéd (chat 
rooms), a rendelések nyomon követése, a vásárlók 
által írt könyvismertetések, hírek, online rendelés, 
keresés. Arra törekszenek, hogy kihasználják az in
ternet interaktivitását. Meglehetősen költséges egy 
ilyen hely felállítása és működtetése. Az elemzés so
rán megvizsgálták, hogy a kiadók és kereskedők 
mire és milyen mértékben használják a web
helyeket, az e-mailt, a multimédiát, a linkeket, s 
hogy milyen speciális vonások jellemzik az egyes 
web-helyeket. Összefoglalóan az alábbi megállapítá
sokra jutottak.
A kiadók és kereskedők részéről határozott érdeklő
dés mutatkozik az online eladás iránt. Nem áll meg 
az a feltételezés, hogy a kiadók vonakodnak az 
online eladástól, mivelhogy nem akarnák kiiktatni 
a közvetítőt, a könyvkereskedőt. A kiadók az 
online formát részesítik előnyben az eladásnál, a 
kereskedők a „bevásárló kocsit”. Az e-mail megren
delést egyre inkább felváltják az online formák. Ha
sonlóképpen a vásárlókkal való kapcsolatban is elő
térbe kerülnek a standardizált űrlapok, amelyek ki
töltése egyszerűbb, mint egy e-mail megfogalmazá
sa és elküldése. Ezek használata, melyekbe termé
szetesen hosszabb szabad szövegek is kerülhetnek, 
könnyebbé teszi a vállalatok számára ügyfeleik igé
nyeinek, véleményeinek megismerését. Sokan hasz
nálnak a szövegek mellett grafikát és fényképet is, 
különösen a könyvborítókról, hirdetési célból. 
Hang és videó kevesebb helyen található. Törekvés 
van arra, hogy a web-hely hasonlítson egy igazi 
könyvkereskedéshez.

Érdekes vonásokkal lehet találkozni a kiadói és ke
reskedői web-helyeken. PL: személyzet toborzása, 
hirdetés, információ lehetséges szerzők számára 
(bár vannak olyan kiadók is, amelyek közlik, hogy 
nem fogadnak el meg nem rendelt kéziratokat), ke
resési lehetőség az állományban, új kiadványok. A
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legtöbb helyet azonban nem használják a leárazott 
könyvek hirdetésére.

(Papp István)

01/108
OPPENHEIM, Charles -  GREENHALGH, Clare -  
ROWLAND, Fytton: The future of scholarly journal 
publishing = J.Doc. 56.vol. 2000. 4.no. 361-398.p. 
Bibliogr. 119 tétel.

A tudományos folyóiratkiadás jövője az Egyesült 
Királyságban. Egy kérdőíves felmérés eredményei

Elektronikus folyóirat; Felmérés; Folyóiratkiadás

A cikk részletesen áttekinti a tudományos publiká
cióról és az elektronikus hordozóra való áttérésről 
szóló újabb szakirodalmat, majd egy kérdőíves fel
mérés eredményeit közli, amelyben a brit tudomá
nyos kiadói ipart vizsgálták. A felmérés eredmé
nyei azt mutatják, hogy a kiadók gyors ütemben 
térnek át az internet terjesztési médiumként való 
használatára. Nem érzik úgy, hogy az olyan felsőok
tatási kommunikációs rendszerek, amelyekben a 
kutatók ingyen publikálnák eredményeiket, veszé
lyeztetnék a kereskedelmi kiadók létét. Ennek elle
nére a közeljövőben számos jelentős probléma 
megjelenését jósolják, pl. megfelelően képzett sze
mélyzet hiánya, a díjazási rendszerek bizonytalan
sága, az egyetemi könyvtárak elégtelen gyarapítási 
költségvetése, és a tudósoknak az a megalapozat
lan elvárása, hogy az elektronikus információknak 
olcsóknak kell lenniük.

(Autorej. alapján)

Az ismertetett 
cikkek forrásai:

Alexandria -  Alexandria (GB)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Aust.Libr.J. -  Australian Library Journal (AU)
Bibliografiá -  Bibliografiá (RU)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)

Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotekovedenie -  Bibliotekovedenie (RU)
Bibliothek. -  Bibliothek. Forschung und Praxis (DE) 
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Bottom Line -  The Bottom Line (US)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France (FR) 
Bull.SAK. -  Bulletin Slovenskej Associacie Kniznic (SK) 
Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly (US) 
Coll.Res.Libr. -  College and research Libraries (US)
Ctenár -  Ctenár (CZ)
Doc.Bibl. -  Documentation et Bibliothéques (CA) 
Documentaliste -  Documentaliste (FR)
El.Libr. -  Electronic Libraries (I)
Inf. Outlook -  Information Outlook (US)
Int.Inf.Libr.Rev. -  International Information and Library 
Review (I)
Interlend.DocSupply -  Interlending and Ducument Supply (GB) 
J.Acad.Librariansh. -  Journal of Academic Librarianship (US) 
J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interlibrary 
Loan, Document Delivery and Information Supply (US)
J. Librariansh. Inf. Sei. -  Journal of Librarianship and Infor
mation Science (GB)
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Libr.Arch.Secur. -  Library and Archival Security (US)
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Manage. -Library Management (GB)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Naucn.Teh.Bibl. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki (RU)
NFD Inf. -  NFD Information (DE)
Nordinfo NYTT -  Nordinfo NYTT (Sx)
Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Prz.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL)
Public Libr.J. -  Public Library Journal (GB)
Public Libr.Q. -  Public Library Quarterly (US)
Raamatukogu -  Raamatukogu (EE)
Ref.User Serv.Q. -  Reference & User Services Quarterly (US) 
Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentation 
Cientifica (ES)
Sci.Technol.Libr. -  Science and Technology Libraries (US) 
Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)
Signum -  Signum (FI)
Slav.East Eur.Inf.Res. -  Slavic 8c East European Information 
Resources
Synopsis -  Synopsis (NO)
Tech.Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US) 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie (DE)
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©  A lap célja: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmányok 
közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bem utató rovatokkal.

©  Műfajok, terjedelem: eredeti tanulmányok (20-25 A/4-es oldal), az ennél hosszabb tanulmányokat több részben jelen
tetjük meg), szemletanulmányok (10-20 A/4-es oldal), tömörítések, fordítások (5-15 A/4-es oldal), recenziók (3-6 
A/4-es oldal), referátumok (1-2 A/4-es oldal). A megadott terjedelemtől a szerkesztővel megegyezve, el lehet térni.

©  Szövegszerkesztővel készült kéziratokat e-maüben (csatolt fájlként) vagy mágneslemezen lehet küldeni (a lemezt 
visszaküldjük). A formázás nélkül írt szöveget tudjuk a legkönnyebben használni; a címhierarchiát számozással 
célszerű jelölni. Idézeteket, neveket, fontosnak ítélt részleteket lehet kurziválni. Jó, ha a m ondandó áttekinthetősé
ge érdekében alcímekkel tagolják a szöveget. A rövidítések, betűszók feloldását az első előfordulásuk után kérjük 
megadni. A gépelt kéziratokat egy példányban 25 soros (50-52 betűhelyes, kettes sortávolságú) A/4-es oldalon, fo
lyamatos oldalszámozással, egy példányban kérjük benyújtani.

©  Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat, a tartal
m at érintő változtatást csak a szerző jóváhagyásával lehet végrehajtani. Az írások tipográfiai kialakítását a szer
kesztőség végzi el, a szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.

©  Illusztrációk: illusztrációkat (ábrák, táblázatok, grafikonok stb.) a kézirat mellékleteként kell beadni és a szöveg
ben, a margón kell megjelölni a helyüket. Az ábrákat számozzák be (folyamatosan, arab számokkal) és adják meg 
az ábrafeliratot.

©  Tartalmi összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészíté
séhez kb. 10-15 m ondatos tartalm i összefoglalást is kérünk mellékelni.

©  Irodalomjegyzék, hivatkozások: A szövegben említett hivatkozások forrásait a cikk végén irodalomjegyzékben kell 
megadni Irodalom vagy Jegyzetek cím alatt. A szövegben a felső indexbe írják a hivatkozás számát. A lábjegyzetet 
csillaggal kérjük jelölni és az oldal alján lehet megadni. Ha 3-nál több a megjegyzések száma, folyamatos sorszá
mozással kérjük a jegyzeteket, de ilyenkor a cikk végén az irodalomjegyzékbe beépítve Jegyzetek cím alatt közöl
jük majd.

Folyóiratcikkre történő hivatkozás az Irodalomban:

1. ROCKMANN, I. M.: Coping with library incidents.
In: College and Research Library News, vol. 56. 1995. no. 7. pp. 456-457.

Vagy
1. TÓTH Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon.

In: Könyvtári Figyelő. 1999. 45. évf. 2. sz. 223-235. p.

Könyvekre történő hivatkozásnál:

1. Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint.
Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. B p .: Akad. K., 1999. 587 p.

1. BATÁRI Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből. (1853-1920).
B p .: OSZK, 1999. 88 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 12.)

Könyvrészletre történő hivatkozásnál:

2. MARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. B p .: OMIKK, 1989.116-126. p.

©  Honorárium: A szerzőkkel felhasználási és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyóiratszám 
megjelenése után tiszteletdíjat fizetünk. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szerződés tartal
mazza. Támogatjuk a szerző által leszámlázott tiszteletdíj kifizetését is.

©  Szerzői jog: amennyiben a folyóiratban közölt írások máshol is megjelennek, kérjük hivatkozzanak a folyóiratban 
történt közlésre.

©  Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle, CD-ROM bem utató című rovatok szerzőit a folyóirat 
megjelenése után 1 tiszteletpéldány illeti meg.

Útmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára
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