A regionális egyesületek teljesen önállóak, nincse
nek semmiféle testületnek-hivatalnak alárendelve.
Mindössze a négyévenként sorra kerülő kong
resszusukon hányják-vetik meg mozgalmuk idősze
rű kérdéseit. E kongresszusokat a Regionális Műve
lődési Egyesületek Tanácsa hívja össze, anélkül per
sze, hogy bármely egyesület vonatkozásában bármi
féle hatalommal is rendelkeznék.
1981-ben egy egyéni felajánlás vetette meg a Regio
nális Művelődési Egyesületek Országos Dokumen
tációs Központjának alapját, amely 1998 óta a kul
turális és művészeti minisztérium támogatását is él
vezi. Ettől függetlenül 1999-ben felmerült megszün

csátásával, illetve felmérésekkel-kutatásokkal segít
se az egyesületek tevékenységét. A Központ könyv
tárának állománya 10 ezer könyv és 1311 évfolyam
újság-folyóirat. Ezek feltárása táplálja a regionális
kiadványok kurrens bibliográfiáját. Talán a publi
kált anyagnál is jelentősebb, hogy a könyvtárban a
témakör nem publikált vagy csak szűk körben pub
likált anyagai ugyancsak megtalálhatók. Unikális
különgyűjteménye a regionális művelődési egyesü
letek jelvényeit és érméit tartalmazza. 1999-ig a
könyvtár több mint 35 ezer személyt szolgált ki.
A szerző végül arra biztatja a nyilvános könyvtára
kat, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, amelyet a
Központ könyvtára kínál nekik.

tetésének terve, ám azt sikerült meghiúsítani.
A Központ fő feladata, hogy a regionális témájú iro
dalom gyűjtésével, feltárásával és rendelkezésre bo

Nemzeti könyvtárak
01/141
BRINDLEY, Lynne: Shared agendas = Publ.Libr.J.
15.vol. 2000. 4.no. 104-107.p.
Mit kínál a British Library a közkönyvtáraknak?
Együttműködés -belföldi; Közművelődési könyvtár;
Központi szolgáltatások; Nemzeti könyvtár
A British Library (BL) elsődleges fontosságúnak te
kinti új partnerség kialakítását más intézmények
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(Futala Tibor)
Lásd még 131, 133

kel, és minél szélesebb körű hozzáférés biztosítását
a nemzeti jelentőségű gyűjteményeihez. Egyensúlyt
kell teremteni a tudomány és a kutatások számára
való hozzáférést biztosító erőfeszítések, és a na
gyobb olvasói csoportok ellátása között, tekintettel
a kutatások változó természetére és az élethosszig
tartó tanulás növekvő fontosságára.
E prioritásokon belül különösen fontos a közkönyv
tárakkal való együttműködés és partneri viszony.
Ezt (is) szolgálja a gyűjteményekhez való hozzáfé
rés javítása; a Dokumentumellátó Központ árazási
gyakorlatának átalakítása (a kölcsönzés és a máso

361

latszolgáltatás díjazásának különválasztása). Javíta
ni kell (vagy legalább is láthatóbbá kell tenni) a BL
társadalmi jelenlétét, hiszen a polgár gyakran nem
tudja, hogy könyvtárközi kölcsönzési kérését a BL
elégítette ki, hogy a BL-től származik az a bibliográ
fiai tétel, ami tovább segítette kutatását stb. A BL
egyre inkább elérhető a weben, így a közkönyvtá
rakban jelen lehet a BL egy virtuális „kirakata”,
vagy „kioszkja” , ami jelentős mértékben javíthatná
a BL „láthatóságát” . A BL-nek támogatnia kell a ta
nulás minden formáját, valamint az angol innováci
ós gyakorlatot, és részt kell vennie a regionális stra
tégiák kidolgozásában (s a regionális együttműkö
dés keretében London - mint régió - tényleges
vagy virtuális, központi vagy decentralizált városi
tudományos könyvtára részévé is kell válnia).
A BL együttműködési és partnerségi programja két
témakörben várja a támogatásra pályázó kezdemé
nyezéseket: 1. közkönyvtárak együttműködése a
gyűjteményekhez való hozzáférés szélesítésére és
az élethosszig tartó tanulás támogatására (pl. közkönyvtári kapuk létesítése a BL szolgáltatásaihoz, a
BL anyagainak „átcsomagolása” és a közkönyvtár
honlapjába integrálása stb.) 2. a felsőoktatási
könyvtári fejlemények kiterjesztése más szektorok
ra (pl. szektorokon keresztüli állományépítési
együttműködési módok kialakítása). Mindkét téma
körben várják a közkönyvtári kezdeményezéseket.
(Mohor Jenő)

01/142
LOWERY, John: Going one step further - the British
Library joins the ranks of free Internet Service Pro
viders (ISPs) = VINE. 120.no. 35-43.p.
A British Library az ingyenes internetszolgáltatók
sorába lép
Nemzeti könyvtár; Számítógép-hálózat
A British Library (BL) 1999 szeptemberében - a
közszolgálati intézmények közül elsőként - ingye
nes internetszolgáltatást indított (British Library
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Net). Ez a BL 1999-től 2002-ig szóló stratégiai fej
lesztési céljainak szellemében történt, amelyek a
gyűjteményekhez és szolgáltatásokhoz való távoli
hozzáférés javítását irányozták elő. A könyvtárnak
számos bevált, működő webes szolgáltatása vált ez
zel a lépéssel elérhetővé egyetlen közös portálhoz
kapcsolva: on-line katalógusa (OPAC 97), az Inside
nevű folyóiratcikk-adatbázis, a Living Words nevű
pedagógiai szolgáltatás és a könyvtár honlapja, va
lamint galériájának ingyenesen letölthető egyes ké
pei. A saját szolgáltatások mellett több száz oktatá
si, könyvtári, tájékoztatási és kulturális forráshoz
kínál a portál hozzáférést, köztük könyvtári kataló
gusokhoz, könyvek és időszaki kiadványok teljes
szövegéhez, hírekhez, múzeumi és más művészeti
gyűjteményekhez.
Potenciális használóknak főként a felsőoktatásban
tanulókat és dolgozókat tekintették, akik a campusról vagy otthonról érik el a szolgáltatást. Szá
mukra nagy jelentőségű, hogy a British Library Net
segítségével elérhetik a Resource Discovery Net
work (az egyes szakterületek hálózati forrásainak
tematikus jegyzékeit tartalmazó összeállítás) ún.
tárgyköri csomópontjait. Emellett természetesen
számítottak az oktatási, kutatási vagy általános kul
turális érdeklődésű egyéb használók igényeire is.
Természetesen szerepelnek a portálon olyan köz
hasznú források is, mint az időjárás-jelentés vagy a
menetrendek.
Az ingyenes internetszolgáltatás egy kevés jövedel
met is hozott a könyvtár számára, ugyanis a távköz
lési szolgáltató támogatja a könyvtárat, és hozzájá
rulásának összegéből gyakorlatilag fedezni lehet a
felmerülő működési költségeket.
A műszaki infrastruktúrával és a működtetéssel
kapcsolatos kérdések megoldására a British Libra
ry egy tendert követően az Easynet szolgáltatóval
kötött szerződést. Az Easynet révén a British Libra
ry bekerült virtuális internetszolgáltatók (Virtual
internet Provider, VIP) közé. Az Easynet helyet ad
a BL webhelyének, az internet gerinchálózatnak,
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egy megszakítás nélkül elérhető műszaki help-desknek, és biztosítja az internetszolgáltatóknál szokásos
lehetőségeket (pl. helyi telefondíjas elérés az ország
egész területéről, ISDN és V90 56k modemes elérés,
ingyenes szoftver CD-ROM-on az internetes csatla
kozáshoz, korlátlan mennyiségű ingyenes e-posta
cím, ingyenes webfelületek nem üzleti célra).
A British Library Net úgy alakította ki portálját,
hogy a közvetlen csatolások közül minél több a nyi
tólapon legyen elhelyezve és a csatolások legtöbbje
csak kétszintű legyen. Egyszerű designt választot
tak, és a szolgáltatás ingyenessége miatt nem he
lyeztek el hirdetéseket. A tervezési munkát a
Comms Design cég végezte el.
A szolgáltatás reklámozását a költségvetés szűkös
sége miatt egy, az Easynettel közös sajtóközle
mény, szórólapok és egy nagy poszter kiküldésével
oldották meg. Az utóbbit a BL nyilvános tereiben
is elhelyezték. Minden alkalmat megragadtak, hogy
különböző rendezvényeken és hírlevelekben stb.
népszerűsítsék a szolgáltatást.
A szolgáltatást nagy érdeklődés fogadta, népszerű
vé vált. Működtetésének jelentős részét teszi ki a
csatolások ellenőrzése és bővítése. A BL reméli,
hogy a jövőben is sikerül megőriznie a szolgáltatás
ingyenességét.
(Hegyközi Ilona)

01/143
THAPA, Dasharath: The Nepal National Library: an in
troduction = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 7.no. 348-3450.p.
Rés. francia és német nyelven
Nepál nemzeti könyvtára
Nemzeti könyvtár
Az ötvenes évek közepén a nepáli király megalapí
totta a Nepáli Nemzeti Könyvtárat. Az első könyv
táros Gandaghar Parajuli volt. Az állomány angol,
hindi, szanszkrit, nepáli stb. nyelvű irodalmat tar
talmaz. A dokumentumleírást és az osztályozást az
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AACR2-t és a Dewey Tizedes Osztályozás alapján
végezték. 1961-ben a nagyközönség számára is
megnyitották a könyvtárat. Az állomány ma több
mint 75 ezer dokumentumból áll. Automatizálásra
az UNESCO CDS/ISIS programcsomagját használ
ják. A könyvtárnak cédulakatalógusa is van. A la
kosság ellátására az ország négy pontján egy-egy fi
ókkönyvtárak hoztak létre. Elkészítették a kötelespéldány-törvény tervezetét. Kiadványai közül emlí
tést érdemelnek a könyvtár ősrégi kéziratainak ka
talógusai, az országos központi katalógus és az új
beszerzések jegyzéke.
(Autoref. alapján)

Felsőoktatási
könyvtárak
01/144
MORGAN, Steve - ATKINSON, Jeremy: Academic li
braries = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 8.no. 448-453.p.
Bibliogr.
Res. francia és német nyelven
Felsőoktatási könyvtárak Nagy-Britanniában
Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Feladat
kör; Szolgáltatások
A felsőoktatás könyvtárai a folyamatos változás
korszakát élik. Az egész életen át tartó tanulás, a so
kat propagált elektronikus egyetemek jelentkezése
világossá tette, hogy együttműködésre van szükség
az egyetemi könyvtárak között, a felnőttképzésben
résztvevő intézmények, a közkönyvtárak és az egye
temi könyvtárak között.
Fokozottan jelentkezik az a követelmény, hogy az
egyetemi könyvtárak differenciált szolgáltatást
nyújtsanak felhasználóiknak, hiszen azok igényei is
heterogének. Egyre több, egy-egy meghatározott
csoportra irányuló szolgáltatást vezetnek be a
könyvtárak, például a levelező és a távoktatásban
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részt vevő hallgatók specifikus igényeit igyeksze
nek kielégíteni. Fontos terület az adott egyetemen
folyó kutatási tevékenység kiszolgálása is, hiszen
az egyetemek fontos finanszírozási forrását jelentik
a kutatások, amelyeket rendszeresen elemeznek a
RAE (Research Assessment Exercise) értékelések
keretében.
A felhasználó-specifikus szolgáltatások kapcsán a
szakreferensi rendszer vegyes képet mutat. Egy
részt vitathatatlan előnyei vannak annak, hogy az
oktatók egyetlen olyan személlyel tarthatják a kap
csolatot, akinek megvan a megfelelő szakismerete
és ezzel a „szavahihetősége” . Másrészt viszont a
szakreferensi rendszer egyre nehezebben fenntart
ható a finanszírozási korlátok és a könyvtárosok fo
kozódó igénybevétele miatt.
Egyre nagyobb az igény az önkiszolgálás iránt.
Nemcsak azért, mert az olvasók önállóbbak kíván
nak lenni, hanem azért is, mert csökken a sorbaál
lási idő. Az így felszabaduló könyvtárosok pedig ér
tékesebb szolgáltatásokban vehetnek részt. Ugyan
akkor jó, ha az önkiszolgálás és a könyvtárosok
közreműködésével igénybe vett szolgáltatások kö
zött ésszerű egyensúly alakul ki.

a WAP-os mobiltelefonok használatának növekedé
sével.
Az e-mailen, faxon érkező kérdések mellett a tájé
koztatási tevékenységnek továbbra is a szemtőlszembe történő tájékoztatás adja a gerincét. Referensz-kérdéseket azonban minden könyvtároshoz
intéznek az olvasók. Az interperszonális kommuni
kációs készségek ezért sokkal fontosabbak, mint
sokszor gondolnánk. A jól körülhatárolt csoportok
nak és az egyetemi polgárok túlnyomó többségé
nek nyújtandó szolgáltatások iránti igény nagy ter
het ró a felhasználóképzésben, az információk keze
lésével kapcsolatos készségeket oktató könyvtáro
sokra.
A szolgáltatások minőségét illetően nagy fejlődés
történt a felsőoktatás minőségét vizsgáló Follett
Report 1993-as megjelenése óta. Megjelent a „Haté
kony egyetemi könyvtár” (The Effective Academic
Library, 1995) elnevezésű kiadvány. A teljesítmény
mérés a számszerűség helyett egyre inkább a minő
ségre összpontosít és a felhasználók megelégedett
ségére koncentrál. A Priority Research cég által ki
dolgozott mérési módszertant több mint 80 egyete
mi könyvtár vette át. A könyvtárak értékelése része
az oktatás minőségét vizsgáló értékeléseknek
(Teaching Quality Assessment).

El kell fogadnunk, hogy sok könyvtárhasználó ott
hon, irodájában tanul, így a könyvtárlátogatások
virtuálissá válnak. A távoli elérésű szolgáltatások
egyre jobban terjednek, ahogy megszűnnek a tech

Beindult az eLib program, amely szinte minden
brit egyetemi könyvtárat érintett. Az on-line keresé

nikai, adminisztratív és pénzügyi korlátok. Ennek

sekre egyre kevesebb pénzt fordítanak a könyvtá

ellenére, a könyvtárakat személyesen felkeresők
számára fantáziadús tanulási lehetőségeket kínál

rak. Nőtt viszont az elektronikus információforrá
sok megvásárlására vagy előfizetésére fordított

nak a könyvtárak, és ez továbbra is így lesz. Van
nak egyéni, teljes csöndben való tanulást, csöndes

összeg. Ez utóbbiak egyre inkább középpontba ke
rülnek az egyetemi könyvtári szolgáltatások között.

beszélgetést, számítógépeket és hordozható számí
tógépek csatlakoztatását biztosító, csoportmunkát,
bemutatók előkészítését elősegítő helyiségek, továb

Azok a jóslatok, miszerint a CD-ROM átmeneti
technológia, beválni látszanak, mivel egyre több

bá olyan terek, ahol a hallgatók a tanulás mellett fo

most belépő, már számítógépen felnőtt generáció

gyaszthatnak ételt-italt. Az ezekkel a helyiségekkel

magas színvonalú és kifinomult elektronikus szol

kapcsolatos szabályok kialakítása azonban tovább

gáltatásokat vár majd el. A bárhonnan történő, 24-

ra is nehézségeket okoz és várhatóan fokozódni fog

órás elérés követelménye kihat a jogosultságokat
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szolgáltató nyújt webes elérést. A felsőoktatásba
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és hozzáféréseket kezelő rendszerek, az önkiszolgá
lás, a dokumentumszállítás fejlődésére.
Az elektronikus könyvtárra való helyi áttérés nem
zeti intézkedéseket is megkíván. A nyomtatott fo
lyóiratok lemondása, ahogyan ez a NESLI elektronikusfolyóirat-projektben megvalósul, igényli, hogy
biztosabbak lehessünk a digitális megőrzés és ar
chiválás kérdéseiben.
Az egyetemi könyvtárak felismerték, hogy új mó
don kell dolgozniuk. Sok régi, hierarchikus szerve
zeti struktúra nem felel meg korunk követelményei
nek. Inkább rugalmas, a team-munkát segítő szer
vezeti formákra van szükség. Mintegy 60 egyete
men összevonták a könyvtárat a számítóközpont
tal, médiatárral és egyéb hasonló szervezeti egysé
gekkel, de az ilyen integrált szervezetek újbóli szét
választására is van példa.
(Koltay Tibor)

01/145
WOOD, Patricia A. - WALTHER, James H.: The future
of academic libraries: changing formats and changing
delivery = Bottom Line. 13.vol. 2000. 4.no. 173-181.p.
Bibliogr.
A felsőoktatási könyvtárak jövője: változó hordo
zók és szolgáltatási módok
Elektronikus publikáció; Felsőoktatási könyvtár; Költ
ségvetés; Oktatás információellátása
A digitális forradalom következtében változnak a
könyvtár formái, változik az intézmény könyvtára
és információtechnológiai (IT) részlegének viszo
nya, változnak a gyűjtemény gyarapításának, szer
vezésének, tárolásának és használatba adásának
módjai, változnak a könyvtárépületek tervei, és vál
tozik a könyvtárak konzorciumokban való részvéte
le. A felsőoktatási könyvtár inkább a hozzáférésre
és a tudásmenedzsmentre fog koncentrálni, mint a
könyvtári anyagok fizikai birtoklására, a könyv
táros fontos munkája lesz az on-line könnyen elér
hető anyagok ismerete és az ítélet ezek megbízható
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ságáról. Már vannak egyetemek, ahol a könyvtár és
az IT egyetlen egységgé vált, így a „szolgáltatók” fel
adata a segítség, akár egy cikket kell megkeresni,
vagy egy új szoftvert kell egy tanszéki gépre telepí
teni, míg a „technikai” munkatársak biztosítják pl.
a helyi hálózat működését, illetve az új katalógusre
kord hozzáadását az on-line katalógushoz.
A fenntartás tekintetében le kell számolni az ingye
nes információ mítoszával. A hálón elsősorban a
kormányzati és a nonprofit szervezetek informáci
ói ingyenesek, s ha más is van, ami ingyenes, nem
biztos, hogy a legjobb, vagy a legteljesebb választ
adja a kérdésre. A könyvtáraknak továbbra is pén
zért kell beszerezniük azt, amit majd ingyen adnak
tovább az olvasóiknak. Ehhez az együttműködő be
szerzés, a konzorciumok létrehozása adhat segítsé
get. A digitális kommunikáció előnyei ellenére
fennmaradtak (sőt, növekszenek) a könyv- és folyó
iratköltségek, s ezek mellé jönnek még az elektroni
kus, multimédia stb. produktumok árai, valamint
a technológiai költségek.
A konverzió, a digitális állományvédelem ugyan
csak jelentős költségtényező, és tőkebefektetést igé
nyel a digitális információkkal való munkálkodás
hoz szükséges terek kialakítása is.
A kialakult folyóiratválságon az előfizetések lemon
dásának általános gyakorlata nem segít, annak vég
ső soron árfelhajtó hatása van. A megoldás a külön
féle elektronikusfolyóirat-projektekben lehet. Ilyen
a JSTOR (Journal Storage: www.jstor.org), amely a
tudományos folyóiratok korábbi évfolyamainak cik
keit szolgáltatja; a Johns Hopkins University Press
Project Muse (muse.jhu.edu) szolgáltatása, amely
a nyomtatott és csak elektronikus folyóiratokat kí
nálja egy adatbázisban; az ARL és az amerikai egye
temek egyesülete közös erőfeszítése nyomán létre
jött SPARC (Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition) projekt CREATE CHANGE
(www.arl.org/create/faculty/intro/aboutcc.html) el
nevezésű kezdeményezése a tudományos kutatási
eredmények lehető legszélesebb körű terjesztése ér
dekében. Mindezek mellett fontos tudni, hogy az ol
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vasók nem azonos céllal használják az elektronikus
illetve a nyomtatott változatot; szükség van a folyó
iratok használatának figyelésére, mérésére; nyitott
kérdés marad az on-line folyóiratok autoritásának
kétséges volta. A távoktatás ma a felsőoktatás
egyik leggyorsabban növekvő' iránya. Az ilyen prog
ramok emelkedő számát tekintve a felsőoktatási
könyvtáraknak újra kell tervezni a könyvtári ellátás
szervezetét, hogy igazodni tudjanak a távoli tanu
lók igényeihez.
Megváltozott az a mód, ahogyan az egyetemi
könyvtárak olvasói megtalálják és felhasználják az
információkat. A felsőoktatási könyvtárosoknak a
legjobb menedzsment-módszereket is alkalmazni
uk kell ahhoz, hogy a gyorsuló technológiai meg
újulás okozta problémákat meg tudják oldani.
(Mohor Jenő)

01/146
OSSWALD, Achim: Zentrale Aufgabenstellungen der
Fachhochschubibliotheken heute: Eine Analyse vor
dem Hintergrund der nordrhein-westfälischen Situation
= ProLibris. 2000. 4.no. 248-252.p. Bibliogr.
A felsőoktatási könyvtárak központi feladatai: átte
kintés, különös tekintettel az észak-rajna-veszfáliai
helyzetre
Feladatkör; Felsőoktatási intézmény; Főiskolai könyv
tár; Hatékonyság; Munkaszervezés; Személyzet
Az NSZK 1968-73 között újjászervezett 74 szakfőis
kolájában a könyvtárak helyzete csak szervezetileg
volt azonos, szakmai színvonaluk azonban nagyon
is különbözött. A személyzet hiánya, az elégtelen
költségvetés, a használhatatlan katalógusok miatt
szinte nem is lehetett könyvtárakról beszélni. A fej
lesztési tervek tartományonként lényegesen külön
böztek: Baden-Württembergben pl. főiskolánként
2,5-6 státuszt irányoztak elő, Észak-Rajna-Vesztfáliában ezzel szemben 20-at. Ebből a javaslat szerint
2 munkakör egyetemi végzettségű („felső szintű”),
7 főiskolai („emelt szintű” ), 10 asszisztensi szakképzettséget igényel, 1 pedig adminisztrátorit. A fő
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iskolák autonómiáját meghatározó legújabb keretszabály alapjaiban érinti a könyvtárak helyzetét. Pl.
Észak-Rajna-Vesztfáliában az új főiskolai törvény
nem írja külön elő a könyvtár fenntartását, hanem
a könyvtár a számítógépes központ vagy a médiaközpont mellett szerepel. A pontos jogi szabályo
zottság hiányában a könyvtárak működési feltételei
nek biztosítása az intézmény vezetőin múlik. A
könyvtár működését annak alapján ítélik meg,
hogy az elsődleges használóknak, a hallgatóknak és
az oktatóknak milyen szintű szolgáltatást nyújt. Az
ezen túlterjedő külső szolgáltatásokat csak kölcsö
nösség alapján vagy központi támogatás esetén cél
szerű a főiskolai könyvtáraknak elvállalniuk.
Az új helyzet megköveteli, hogy a szolgáltatásokat
folyamatosan hozzáigazítsák az igényekhez. A
könyvtár dolgozóival kapcsolatos új elvárások: 1. A
szaktudományos kvalifikáltság növelése (tekintet
tel az oktatókkal szemben támasztott hasonló köve
telményekre). 2. Az információs kvalifikáltság nö
velése. 3. A könyvtárspecifikus számítógépes és há
lózati szolgáltatások beható ismerete. 4. A közön
ségkapcsolatok építésének és a marketing tevékeny
ségek ismerete. - Mindezek a követelmények a ma
gasabb (egyetemi) szinten végzett könyvtárosok na
gyobb arányát követelik meg a főiskolai könyvtá
rakban. Ezen a téren azonban a fejlődés nagyon las
sú: Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az elmúlt
5 évben csak 5 egyetemi státusszal bővült a főisko
lai könyvtárosok köre. A könyvtárak fejlesztése je
lenleg nem áll arányban a tőlük elvárt követelmé
nyekkel, ezért a visszaesés fenyeget. A könyvtáro
sok véleménye: „Vagy van politikai akarat a politi
kusi grémiumokban és a főiskolák vezetésében
arra, hogy a szolgáltatások elért szintjét stabilizál
ják, vagy úgy döntenek, hogy feladják a már elért
szintet, és a könyvtárakat illetően visszatérnek a
múlt tankönyvkölcsönző intézményeihez.”
(Katsányi Sándor)
Lásd még 121-122, 179, 191-192, 200, 204-205,
210,218
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Közművelődési
könyvtárak
01/147
HENDRY, J.D.: Past neglect and future promise: the
condition of UK public libraries now and over the last
20 years = Libr.Rev. 49.vol. 2000. 8.no. 442-447.p.
Bibliogr.
Res. francia és német nyelven
A brit közkönyvtárak helyzete most és az elmúlt
húsz évben
Feladatkör; Könyvtárpolitika; Közművelődési könyvtár
Az 1980-as években és az 1990-es évek elején az an
gol közkönyvtárak a hanyatlás állapotában voltak.
A konzervatív kormány 18 év alatt rosszindulatúan
elhanyagolta ezt a közszolgáltatást. Az 1997-ben
megválasztott munkáspárti kormány viszont új
perspektívákat nyitott előtte.
Az alábbi adatok az 1984-től 1994-ig terjedő idő
szakról adnak összehasonlító képet. A kölcsönzési
forgalom 19%-kal csökkent, a könyvállomány
7%-kal. 40%-kal csökkent a heti 10 vagy kevesebb
órát nyitva tartó könyvtárak száma, ami a fiókkönyvtárak bezárását jelzi. A könyvtári munkaerők
szám 8%-kal lett kevesebb, sok szakképzett könyv
táros elhagyta a pályát vagy korábban ment nyug
díjba. Az egy lakosra eső könyvtári kiadások 2,13
fontról 1,93 fontra estek vissza.
Az 1997-es választások előtt három hónappal tette
közzé az illetékes minisztérium a közkönyvtárakról
szóló jelentését, amely cinikusan a könyvtárosok
nak rótta fel a visszaesést. Mindent betetőzött az
Audit Commission jelentése, amely az információs
technológia lehetőségeinek elmulasztásáról beszél
a közkönyvtárakban, azokban az intézményekben,
amelyek költségvetése csökkent, visszaesett a
könyvállomány és a nyitvatartási idő, mintha a sze
mélyzeten múlott volna a technológia fejlesztése.
Csak egy példa a cinizmusra: az illetékes miniszter
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bár szavakban biztatta a könyvtáros közösséget,
hogy forduljanak támogatásért a szerencsejáték
alaphoz, éppen ő, aki az alap elnöke volt, utasította
vissza kérésüket.
Arra a kérdésre, javultak-e a közkönyvtárak kilátá
sai 1997 után, óvatos igenlő válasz adható.
A kormány az oktatást helyezte első helyre politiká
jában. Számos olyan kezdeményezés indult, amely
ben komoly szerepet játszhatnak a könyvtárak. Az
iskolákat és közkönyvtárakat 2002-ig be akarja köt
ni az információs hálózatban, s e célra több forrást
is megnyit a közkönyvtárak számára. Nagy össze
get fordít arra, hogy a könyvtárosokat megtanítsák
az információs technológia és források használatá
ra. Fontos dokumentumokban fejtette ki a kor
mány elképzeléseit arról, hogy miképpen akarja ra
dikálisan megváltoztatni a közkönyvtárak jellegét
és jelentőségét, mint amelyek az elektronikus tarta
lom menedzserei és az on-line információhoz való
hozzáférés kapui. A hálózat kezdetben az interne
ten alapul, de szükség szerint külön széles sávú, or
szágos hálózat épül ki. Az információs technológia
minden fiók- és központi könyvtárban jelen lesz. A
közkönyvtári rendszer megújhodása az életen át
tartó tanulás magját képei. Üj értelmet kap a régi
frázis: a közkönyvtár a dolgozó ember egyeteme.
A kilátások biztatóak: még a pénzügyi hatóság el
képzeléseivel is egybevágnak, amelyek a szegénysé
get kívánják leküzdeni és az esélyeket kiterjeszteni.
Ha a kormány elképzelései szerint 2008-ra megva
lósul, hogy a közönséggel való kapcsolatait teljes
egészükben elektronikus alapokra helyezi, akkor
fel kell számolni az információkban gazdagok és
szegények ellentétét. A közkönyvtárak három legné
pesebb használói csoportját a gyerekek, a 17-24
évesek és az idősek képezik, s számukra a legin
kább életbevágó a tanulás és az információ (pl. a
különböző jóléti szolgáltatásokról). Ezzel a köz
könyvtárak szerepet kapnak az igazságos társada
lom kialakításában.
(Papp István)
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01/148
SCHLAUTMANN, Dorothé: Kind und Kegel unter
einem Dach. Die Familienbibliothek in BochumWiemelhausen = Buch Bibi. 52.Jg. 2000. 10/11. no.
667-669.p.
Res. angol nyelven
Családi könyvtár Bochum-Wiemelhausenben
Tematikus szabadpolc; Városi könyvtár
„Fiókkönyvtárak - a szolgáltatás és a szervezet op
timalizálása” - címmel Bertelsmann projekt in
dult, ennek keretében Bochum egyik fiókkönyvtá
rát „családi könyvtárrá” szervezték át. Az intéz
mény célcsoportja, potenciális használói: a „fiatal
családok”, a 25-45 éves, gyereket nevelő' nők illetve
szülők 14 éven aluli gyerekükkel. A tervezők elkép
zelése szerint a speciális szolgáltatások nem csak a
kerület, hanem egész Bochum „fiatal családjait”
vonzani fogják.
Eleinte kizárólag családi könyvtári funkciókat ter
veztek, mivel azonban Bochumban a fiókkönyvtá
rak hálózata nem elég sűrű (a wiemelhausenin kí
vül még 6 fiók működik), a környék kevésbé mobil
idősebb embereinek (a „nagyszülőknek” ) kiszolgá
lását is vállalták.
Az állomány: 12500 dokumentum. Ennek 60%-a ki
fejezetten „családi könyvtári” , 10% az időseknek
szól („Nagyszülők”, „Időskorúak” ), 30% általános
(felnőtteknek szóló) irodalom. Az állományt temati
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kus csoportokba rendezték (pl. „Mindennapok, sza
bad idő”, „Regények”, „Idősek leszünk” stb.) A
könyveket, folyóiratokat, CD-ROM-okat és videó
kat integráltan helyezték el.
A családi könyvtár levegős teret, derűs, barátságos
atmoszférát igényel. A régi könyvtárhelyiséget fel
újították, az állomány 40%-át kivonták. A 120 négy
zetméteres tér könnyen átlátható, eleven és hívoga
tó. A belépőt gazdag brosúraválaszték és info-fal fo
gadja. A gyerekek és a felnőttek részlege nincs me
reven elválasztva. A gyerekek számára a játékra, a
csúszás-mászásra is lehetőség nyílik, a szülők ez
alatt a „kávéház-asztalnál” megihatnak egy csésze
kávét. A számítógépes felszereltség a gyerekek szá
mára CD-ROM játékokat és internethasználatot biz
tosít (két számítógépes hellyel), a szülők számára a
„család” témakörből való információkeresést.
A könyvtár nyitását nagy érdeklődéssel fogadták a
fiatal családok. Az első két hónap látogatottsága
35%-kal múlta felül az előző évit, nagyobb távú
összehasonlításra azonban még nincs lehetőség.
(Katsdnyi Sándor)
Lásd még 141, 150, 170, 181, 198, 217

zenei könyvtár
Lásd 128

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 2.

