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FONTANA ASCHERO, Antonia Ida: The Biblioteca 
Nazionale Centrale of Florence: tradition and innova
tion in support of the information society = Alexandria. 
12.V0I. 2000. 3.no. 179-191.p.

A firenzei Biblioteca Nazionale Centrale. Hagyo
mány és újítás az információs társadalom támo
gatásában

Elemi károk; Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti 
könyvtár; SzolgáltatásokA firenzei központi nemzeti könyvtár (Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze BNCF) Itália két központi nemzeti könyvtára közül a régebbi, a nagyobb és a gazdagabb; a másik nemzeti könyvtár (történelmi okok miatt) Rómában van. A BNCF állománya 5,36 millió nyomtatott könyv, 25 ezer kézirat és 3800 ősnyomtatvány. Eredete 1714-ig nyúlik vissza, amikor Antonio Magliabechi Firenze városára hagyta értékes gyűjteményét. A könyvtárat 1747-ben nyitották meg a nagyközönség számára. Az évek során egyéb ritka kézirat- és könyvgyűjteményekkel gyarapodott az állomány, melyek közül a legjelentősebb a Medici-Palatine-Lotharingiai könyvtár, amellyel 1861-ben, Olaszország egyesítésének évében egyesült, és ekkor kapta a „nemzeti könyvtár” nevet is. 1736-ban kötelespéldány-jogot kapott a Toscaniában nyomtatott művekre, és 1885-ben minden itáliai kiadványra. Az 1880-as években elkezdte előállítani a nemzeti bibliográfia elődjét -  ezt a feladatát a mai napig ellátja. A jelen

legi épületét hosszú késedelem után, 1935-ben kapta meg. A föld alatti raktárakban tárolt régi könyvek állományában az Arno folyó 1966-os áradása felmérhetetlen károkat okozott; nem kímélve a katalógusokat és magát az épületet sem. A katasztrófa egyrészt nemzetközi mentőakciókhoz vezetett, másrészt a könyvtáron belül komoly erőfeszítéseket tettek a konzerválási szakértelem kifejlesztésére. A BNCF fő feladata egyrészt a nemzeti dokumentumtermés gyűjtése, másrészt egy egyetemes könyvtár feladatainak ellátása. Üttörő szerepet játszott a bibliográfiai szolgáltatások és a gépesítés területén, több retrospektív konverziós projektet folytat, és folyamatosan korszerűsíti on-line katalógusát. 1999-ben egy új referensztermet nyitott meg, ahol számos bibliográfiai keresőeszköz áll a használók rendelkezésére. Intenzív kulturális tevékenységet is folytat, részt vesz számos európai és nemzetközi programban és tevékenységben, jelenleg például -  a római nemzeti könyvtárral együtt -  a Quality System projektben, amelynek célja a személyzetfejlesztés és a vezetés javítása. A jövő kihívásai között említhetjük a könyvtár állományában lévő információk szervezését az információs társadalom igényeinek kielégítésére és a digitális könyvtár megvalósítására.
(Autorej.)

Lásd még 324, 327, 431
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Felsőoktatási
könyvtárak

Lásd 339, 343, 364, 379, 386, 395, 417, 420, 422, 427,433
Közművelődési

könyvtárak
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WAHLICH, Ulrike: Ohne Zugangsbeschränkung und 
mit einfachsten Anmeldemodalitäten. Die Berliner 
Zentral- und Landesbibliothek blickt zurück = BuB. 53. 
Jg. 2001. 6/7.no. 396-400.p.

Res. angol nyelven

A Berlini Központi ás Tartományi Könyvtár rövid 
története

Általános tudományos könyvtár; Könyvtártörténet 
-nemzeti; Regionális könyvtár; Városi könyvtár1901-ben határozta el a berlini városi elöljáróság nyilvános városi könyvtár létesítését. A kezdeményező polgárok abból indultak ki, hogy a kicsi és rosszul felszerelt népkönyvtárak nem képesek a város közművelődési igényeit kielégíteni. Túl akartak lépni az eddigi szűk körű használaton, de mást akartak, mint a népkönyvtári modell nagyobb léptékű lemásolása. A felkészülés ideje alatt a régi városi könyvgyűjteményt nagyszámú könyvadomány és hagyaték egészítette ki. A könyvtár első vezetője, Arend Buchholtz a szűk szaktudományok helyett széles használói igényeket kielégítő állományt alakított ki, megszüntette a használat korlátozását és olvasóbarát adminisztrációs eljárásokat vezetett be. 1907-ben nyílt meg a könyvtár a nagyközönség számára. Az első hónapok forgalma alátámasztotta a már 1901-ben megfogalmazott elhatározást: a könyvtárnak új, saját épületre van szüksége. Azon

ban csak évek múltán, 1920-ban kapott a könyvtár megfelelő elhelyezést.Az 1933-ig terjedő idő Nagy-Berlin kiépítésének időszaka. Az egykori elővárosokból nem csak számos kicsi és jelentéktelen népkönyvtár került az új Berlinbe, hanem ismert nagy, városi könyvtárak is. Nem minden nehézség nélkül sikerült a Városi Könyvtárnak elsőségét biztosítania. 1924-ben Gottlieb Fritz lett az új igazgató, aki korábban a közismert, modern Charlottenburgi Városi Könyvtár vezetője volt, s aki meghatározó szerepet töltött be a berlini közművelődési könyvtári hálózat kiépítésében. A hálózatot háromszintűre tervezte: népkönyvtárak -  kerületi főkönyvtárak -  Városi Könyvtár. Ez lehetőséget adott a Városi Könyvtárnak az emeltebb szintű tevékenységre, sajátos területek művelésére, a tudományos könyvtári állomány fejlesztésére, a műszaki és természettudományos irodalom megerősítésére, ugyanakkor a szép- irodalom kölcsönzésének visszafogására.A nemzetiszocialista időkben (Wilhelm Schuster igazgatósága alatt) az „állománytisztogatás” a Városi Könyvtárat mint tudományos intézményt kevésbé érintette, mint a népkönyvtárakat. Mindemellett a náci politika a könyvtári munka egészére kihatott, a könyvtár mint nyilvános intézmény annak művelődési ideológiájához volt kötve.A háború után, bár a régi olvasóterem bombatalálatot kapott, gyorsan megindult a nyilvános szolgálat a város mind a négy szektora számára. A következő négy évtizedben Heinz Werner folyamatos igazgatása alatt az intézmény megőrizte sokoldalúságát és olvasóbarát jellegét. Számos intézményes kapcsolattal rendelkezett: egy részlege a kerületi könyvtárakkal foglalkozott, szoros kooperációs viszonyban állt a német tudományos könyvtárakkal és fontos nemzetközi kapcsolatokat tartott fenn. 1966-ban új épület könnyített a könyvtár krónikus helyhiányán. Az új tér lehetővé tette új dokumentumtípusok (hanglemezek, kazetták, kották, diák, művészi grafikák stb.) beszerzését és új szolgáltatá
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sok bevezetését (zenei estek, kiállítások, előadások és viták stb.) Ezek a programok sem voltak mentesek a „szocializmus építésének” szellemétől, jóllehet a Városi Könyvtár egyre inkább ellenpontot kívánt képezni. A sokrétű állomány széles körű olvasóközönséget vonzott. A könyvtár megőrizte olvasóbarát hagyományait, a közönség elégedett volt szolgáltatásaival. A szabadpolcot nem elvi okokból, hanem gyakorlati nehézségek miatt nem vezették be.Berlin kettészakításakor a jelentős könyvtárak -  köztük a Városi Könyvtár is -  mind a keleti szektorban maradtak, ennek pótlására szolgált az 1949-ben szervezett, egy év múlva megnyílt Tudományos Központi Könyvtár, mely elsősorban a közeli Szabadegyetem hallgatóit látta el irodalommal. 1952-ben tették le a tervezett új nagy könyvtár, az Amerikai Emlékkönyvtár alapkövét, a Tudományos Központi Könyvtár állománya nagyrészt ebbe olvadt bele. Az első igazgató, Fritz Moser jelszava a nyitottság és a flexibilitás volt, public library-t kívánt létrehozni, melyben az általános közművelődési szolgáltatások és a szakrészlegek egymásba olvadnak.A Berlini Városi Könyvtár és az Amerikai Emlék- könyvtár között alapvető könyvtárpedagógiai különbség volt: az előbbi öntudatot kívánt formálni, az utóbbi a pluralista társadalom tükörképe akart lenni. Különbözött kapcsolatrendszerük is: a Városi Könyvtárnak egyértelmű szervezeti kapcsolatai voltak, az Amerikai Emlékkönyvtár más könyvtárakkal, így Nyugat-Berlin kerületi könyvtáraival is csak informális kapcsolatban állt.A berlini fal leomlása után meg kellett keresni a két párhuzamosan működő könyvtár ésszerű kooperációjának módját. Mivel a két könyvtárnak a múltban más-más súlypontja volt, többen úgy gondolták, hogy az Amerikai Emlékkönyvtárnak a jövőben a közművelődési könyvtári jellegét kell kidomborítania, a Városi Könyvtárnak megőrző és muzeális jelleggel tartományi könyvtárként kellene mű

ködnie. Ez a szemlélet a német könyvtártörténetre jellemző barikádot kívánta fenntartani a közművelődési és a tudományos könyvtárak között, holott a két érintett intézmény ezt a merev kettéválasztást története során sohasem érvényesítette. A megoldást a Berlini Központi és Tartományi Könyvtár néven egyesített intézmény mai igazgatónőjének, Claudia Luxnak a mottója kínálja: „Egy könyvtár, egy feladat (jelenleg még) két házban.”
(Katsányi Sándor)
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WEBER, Maria: Spezialisiertes Personal, frühe 
Leseförderung und sonntags geöffnet. Fachaufenthalt 
an der Central Library Bromley (Grossbritannien) = 
BuB. 53 Jg. 2 0 0 1 .5 m  309-315.p.

Res. angol nyelven

Tanulmányúton Nagy-Britanniában: a Bromley 
Központi Könyvtár bemutatása

Városi könyvtárA brit kormány újra meghatározta az információs társadalom részét képező könyvtárak feladatkörét. Az ország legnépszerűbb kulturális intézményeinek segíteniük kell a számítógépes ismeretek közvetítését is, és az internetet szélesebb kör számára hozzáférhetővé kell tenniük. A „The People's Network” nevű projekt keretében a kormányzat átfogó tervet finanszíroz a közkönyvtárak számítógépekkel való ellátására (még a kis könyvtáraknak is legalább 3 géppel kell rendelkezniük). A projekt másik része a könyvtárosok képzésére vonatkozik, mivel a könyvtár új szolgáltatásai közé tartozik a könyvtáros új szerepköre is, ami információtechnológiai oktatást és tanácsadást jelent. A szakképzett könyvtárosnak el kell végeznie a „European Computer Driving Licence” (ECDL) tanfolyamot is. Ilyen képzésben vesznek most részt a Bromley Központi Könyvtár munkatársai. A könyvtár magas színvonalú referensz és információs szolgáltatásai
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val szerzett magának hírnevet. Ennek egyik példája a közérdekű információs szolgálat, amely on-line módon is rendelkezésre áll („Signpost”). Az üzleti tájékoztató szolgálat keretében a régió vállalatait látják el gazdasági információval. Az olvasásra nevelés nagyon korán kezdődik Nagy-Britanniában. A „Book Start” nevű projekt keretében a kormány kisgyerekeknek (öt év alattiaknak) szóló programokhoz nyújt támogatást. A könyvtár heti 54 órát (vasárnap is) nyitva tart. A szakrendi elhelyezésről áttértek a nagyobb témák szerinti, dokumentumtípustól független csoportosításra. A műszaki felszereltség kiváló: színes másológépek, bérelhető' számítógépek, nyilvános fax, több internetes gép áll az olvasók rendelkezésére.
(Autoref. alapján)
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BARBIAN, Jan-Pieter: Modernisierung in Zeiten 
knapper Kassen. Stand und Entwicklungsperspektiven 
der Stadtbibliothek Duisburg = BuB. 53.Jg. 2001. 5.no. 
302-305.p.

Res. angol nyelven

Modernizálás szűkös költségvetési keretek mellett. 
A Duisburgi Városi Könyvtár helyzete és fejlődési 
perspektívái

Információtechnológia; Támogatás -pénzügyi -társa
dalmi; Városi könyvtárA Duisburgi Városi Könyvtár modernizációs törekvéseit a számítógépes rendszer korszerűsítése alapozta meg: az 1970-es évek óta használt, elavult Basis programot 1999-ben a korszerű Bibdia váltotta fel. A Bibdiát a BiBer cég fejlesztette ki, hat munkafolyamatot képes ellátni: a kölcsönzési adminisztrációt, a katalógusépítést, az állománygyarapítást, az OPAC-kapcsolatot, a statisztikát és a központi katalógussal való kapcsolatot. A program megvásárlása tartományi minisztériumi támogatással történt. A könyvtár hálózata kiterjed a tizennégy fiók

könyvtárra és a két bibliobuszra is 150 PC-n keresztül, beleértve a dolgozók munkahelyeit és a nyilvános munkahelyeket. Az új program lényegesen gyorsabbá (egyszerűbben végezhetőbbé) tette a könyvrendelést és a feldolgozómunkát.1999-ben a Nemzetközi Gyermekkönyv Kiállítás alkalmából a könyvtárban üvegfallal elválasztott CD-ROM játékteret alakítottak ki, melyet „Szörfö- lők paradicsomának” neveztek el. Ebben 4 PC áll a gyerekek rendelkezésére, 42 CD-ROM oktatójáték nézhető' a központi szerverről. A szolgáltatást egy év alatt több mint 17 ezer alkalommal vették igénybe.A könyvtár 2000-ben internet honlapot nyitott, amelyen keresztül az olvasók otthonról is át tudják tekinteni az állományt, kölcsönzési határidőt hosszabbíthatnak vagy könyveket jegyezhetnek elő. Az állományt mediatékává kívánják fejleszteni, ahol a könyvek és az AV-dokumentumok szakterületenként illetve témakörönként állnak a használók rendelkezésére. Média- és információközponttá kívánnak válni, melynek fő feladata segítség nyújtása az iskolai és a szakmai képzéshez, a munkahelyi továbbképzéshez, a mindennapi élet gyakorlati kérdéseihez és tartalmas hozzájárulás a szabadidő eltöltéséhez. Az állományépítés és feldolgozás terén felszabaduló munkaerő-kapacitást a könyvtár az információs szolgáltatások továbbfejlesztésére fordítja. Fejleszteni kívánják az OPAC-on és az interneten keresztül történő információközvetítést, az on-line adatbázis szolgáltatásokat és az ingyenes kutatási tanácsadásokat.
(Katsányi Sándor)
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BERNIER, Gaston: Les ressources documentaires des 
bibliothéques publiques de demain = Doc.Bibl. 46.vol. 
2000. 4.no. 173-178.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

A holnap közkönyvtárainak forrásai

Információtechnológia; Közművelődési könyvtár;
PrognózisSzámos elképzelés született már arról, hogyan hatnak a különböző új technológiák a közkönyvtárak jövőbeni fejlődésére. A szerző ezeket tekinti át tanulmányában. A közkönyvtár küldetésének meghatározása után leírja azokat a jelenleg zajló változásokat, amelyek egyszerre érintik a gyűjteményeket, a szolgáltatásokat, az épületet, a személyzetet, a költségvetést és az olvasókat.

(Autoref. alapján)
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Ob aktual'nyh problemah, prozvucavsih na I. s”ezde 
sel'skih bibliotekarej Rossii = Bibliotéka. 2001. 4.no. 
6-9.p.

Az Oroszország falusi könyvtárosainak 1. kong
resszusán elhangzott aktuális problémákról

Falusi olvasó; Községi könyvtárBrjanszkban, a Tyutcsevről elnevezett Területi Általános Tudományos Könyvtárban a „Nyitott Társadalom” Főiskola kezdeményezésére 17 régió 350 résztvevőjével megrendezték a falusi könyvtárosok első országos kongresszusát. A nyitóelőadás a falusi könyvtárak szociális és gazdasági körülményeiről szólt. A 449 ezer lakosú brjanszki területen 638 kiskönyvtár működik. A könyvtárosok feladata sokrétű: a szokványos könyvkölcsönzésen túl író-olvasó találkozókat, gyermekrajzversenyeket és ünnepségeket szerveznek, segítik a tanárok pedagógiai-módszertani felkészülését, helyismereti munkát végeznek, ellátják a szociális munkások feladatkör

ét. A helyi hatóságok általában a területi központi könyvtárak fejlesztésére fordítanak figyelmet, a kisebb falusi könyvtárak állománya viszont elöregszik, új könyvek és folyóiratok beszerzésére szinte egyáltalán nem kerül sor, hiányoznak a megfelelő technikai feltételek, gyakran nincs még telefonvonal sem. Ahhoz, hogy mindez pozitív irányba változzon, szükséges a helyi hatóságok és a könyvtárosok együttműködése: ki kell alakítani a falusi könyvtárak hálózatának optimális modelljét, meg kell szervezni a könyvtári állomány kiegészítését és el kell indítani a számítógépesítés folyamatát, valamint a könyvtáros-utánpótlás nevelését.A kongresszuson nagy érdeklődést váltott ki a brjanszki Területi Általános Tudományos Könyvtár igazgatójának előadása, amely a falusi könyvtárak fejlődésének perspektíváival foglalkozott (az előadás szövege elolvasható a Bibliotéka című folyóirat hasábjain). AZ Orosz Nemzeti Könyvtár vezető tudományos munkatársa, L. Kulikov a könyvtáraknak a falusi lakosság életvitelének fejlesztésében betöltött szerepéről, az olvasói igények kielégítésének új, a helyi hatóságok támogatásával elért módszereiről, a könyvtár fogalmának a szokásosnál szélesebb oroszországi értelmezéséről tartott előadást. A helyi hatóságok képviselőinek a kongresszuson elhangzott előadásai megállapították, hogy a fennálló problémák megoldásában nagy segítséget nyújt a helyi hatóságok működését szabályozó törvény, de bizonyos, megoldásra váró problémák ennek kereteit is meghaladják: hiányzik például a falvak szociális helyzetének javítását célzó állami program, a föderációs hivatalok ez idáig nem tettek javaslatot sem a kormány, sem más törvényhozó szervek számára a falusi könyvtárak támogatásával kapcsolatban. Az állami költségvetésből hiányzik az e könyvtártípusra vonatkozó célzott támogatás. A helyi hatóságok sokban támaszkodnak a falusi könyvtárak könyvtárosaira, véleményközvetítő és -felmérő, végrehajtást segítő szerepet szánva nekik a lakosság és a helyi hivatalok között. A
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kongresszuson felszólaló könyvtárosok által felvetett problémák között a legégetőbbnek a gyermek- és ifjúsági irodalom hiánya és a beszerzésre fordítható anyagi keretek szűkössége bizonyult. Habár köztudott, milyen alacsony fizetést kapnak a kiskönyvtárak könyvtárosai, a konkrét panaszok egy része nem ezzel, hanem a naprakész szakmai tudás hiányával volt kapcsolatos: a korábbi években mindig volt lehetőség e tudás megújítására. A könyvtárosokat rendkívüli módon nyugtalanítja az új könyvek és folyóiratok szinte teljes hiánya gyűjteményeikben.A kongresszus küldöttei kiáltványt fogalmaztak meg annak érdekében, hogy felhívják az orosz közvélemény figyelmét a falusi könyvtárak kritikus helyzetére és a következő megállapításokat tették: szükséges a könyvtárakkal kapcsolatos állami és területi politika gyökeres felülvizsgálata és a falvakban működő könyvtárak modernizációjának elérése; a bizonytalan finanszírozási körülmények között célszerű a stratégiai tervezés bevezetése a prioritások meghatározása érdekében; létre kell hozni az Orosz Könyvtáros Egyesület keretein belül a falusi könyvtárak szekcióját; a falvak vezetőinek és képviselőinek figyelmét fel kell hívni a falusi lakosság könyvtári ellátási problémáinak megoldására; fel kell kérni a falusi könyvtárak könyvtárosait, hogy vállaljanak aktív szerepet könyvtáruk megújításában, ezzel is növelve a könyvtárnak a helyi társadalomban betöltött szerepét; fel kell hívni a média és lapok figyelmét a falusi könyvtárakban folyó munkára és a könyvtártípus hálózatának ésszerű megszervezésére.
(Hangodi Ágnes)
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ALEKSIEWICZ, Anna: Biblioteki publiczne w srodo- 
wisku wiejskim = Poradnik Bibi. 2001. 3.no. 3-4.p.

Nyilvános könyvtárak falusi környezetben

Községi könyvtárAz első nyilvános könyvtári törvények (USA: valószínűleg 1835, Nagy-Britannia: 1850) csupán a városi könyvtárakra vonatkoztak. A falusi szféra nyilvános könyvtárakkal való ellátásának követelménye későbbi fejlemény. Európában a skandináv államok és Csehszlovákia járt e tekintetben élen. Lengyelországban közművelődési egyletek létesítettek falusi könyvtárakat. A lakosság ellátásának kötelezettsége csak 1946-ban emelkedett törvényi erőre. A falusi könyvtárügy meghatározó intézményének a szakma elitje a járási könyvtárakat szemelte ki. Sajnos a sorjázó közigazgatási reformok (1954, 1959, 1972, 1975, 1990 és 1999) zavarták az egyenes vonalú fejlődést. 1990 folyamán történt meg a falusi könyvtárak, fiókkönyvtárak és ún. szolgálati pontok helyi önkormányzati fenntartásba kerülése, ami a rengeteg anyagilag erőtlen önkormányzat miatt -  enyhén szólva -  visszavetette a falvakban és a falusi kültelepüléseken a könyvtári ellátás korábbi színvonalát, sőt: számos helyen, főként a külterületeken egyszerűen megszűnt a könyvtár.1999-ben újjászervezték a járásokat, s bár az önkormányzati könyvtárfenntartás a falusi településeken továbbra is fennmaradt, a lépésről-lépésre fejlődő járási könyvtárak a megmaradt falusi könyvtárakat és fiókokat, szolgálati helyeket kezdik újra módszertani gondozásban venni. Különösen érzékeny munka a valamikori tiszteletdíjas könyvtárosok ismételt megnyerése az ügynek. Az ő feltűnésük minden dicséretet megérdemel, annál is inkább, mivel sokan tiszteletdíj nélkül végzik a könyvtároskodást.Felettébb célszerű vona, ha az állam újra intenzívebben gondoskodna a falusi szféra könyvtári ellátásáról. Ezzel szemben időről-időre felmerül: taka
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rékosságból meg kellene szüntetni ezeket a kis intézményeket.A külföldi példák arról tanúskodnak, hogy a falusi könyvtárak igencsak jó eredményeket érnek el olyan önkormányzatok fenntartásában, ahol meghatározott állami támogatás egészíti ki, teszi kívánatos színvonalúvá a könyvtári ellátást. Lengyelországban ugyancsak meg kellene fogadni azt az amerikai mondást, hogy „a könyvtár nélküli nemzet fegyvertelen erőd” .
(Futala Tibor)
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AKI LINA, Mariä Ivanovna -  MATLINA, Slava 
Grigor'evna: Publicnye biblioteki: tendencii obnovleniä 
= Bibliotekovedenie. 2001. 2.no. 13-18.p.

Nyilvános könyvtárak: megújulási tendenciák

Feladatkör; Nyilvánosság -könyvtáréA szentpétervári nemzeti könyvtár és az oroszországi könyvtárosegyesület 2000 novemberében tanácskozást rendezett a nyilvános könyvtárak harmadik évezredbeli szerepéről. A referált szerzők úgy vélekednek: Szentpétervárott kitűnt, hogy sok minden tisztázatlan ezzel a jövővel kapcsolatban. Tulajdonképpen maga a fogalom, a nyilvános könyvtár fogalma sem stabilizálódott még. Most azonban mégsem az a lényeges, hogy e fogalommal meddig lehet illetni-meghatározni a könyvtárakat (egészen a nemzeti könyvtárakig-e, avagy csak a helyi -  falusi, városi, legfeljebb körzeti -  könyvtárakig), hanem az, hogy az új technikák, technológiák, illetve az általuk lehetővé vált szolgáltatások révén a könyvtárak nyilvánossága azáltal valósuljon meg, hogy a világ kulturális térségére nyíló ablakként működnek.Ebből következik: a nyilvános könyvtáraknak külle- mileg és munkájuk lényegét tekintve egyaránt meg kell változniuk. Természetesen meg kell változnia a könyvtárosképzésnek és továbbképzésnek is.

A neves orosz filozófus, Lev Karsavin szerint az orosz kultúra jellemző sajátossága a „potenciali- tás”, azaz az állandóság és a változékonyság szüntelen váltakozása következtében megnyilvánuló „befej ezetlenség”, amin bízvást lehet (és kell) változtat- ni-alakítani. Ez a megállapítás az oroszországi nyilvános könyvtárügyre is érvényes.
(Futala Tibor)
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HAWKINS, Margaret -  MORRIS, Anne -  SUMSION, 
John: What is it worth? = Public Libr.J. 16.vol. 2001. 
2.no. 35-37.p.

Mennyit ér a közkönyvtári szolgáltatás?

Gazdaságosság -könyvtárban; Hatékonyság; Közmű
velődési könyvtárA könyvtárak értékelésében az input és az output mérésével szemben az érték és a hatás megállapítása nyert teret az utóbbi időben, A Loughborough-i Egyetemen 1999-2000-ben kutatást végeztek a közkönyvtárak gazdasági értékének felmérésére. A kérdés az volt, miképpen lehet a közkönyvtári szolgálat gazdasági hatását megállapítani, vagyis értékét az egyén és az egész társadalom számára.Noha a közkönyvtár egy szolgáltatás, működése sokban hasonlít egy gazdasági vállalkozáshoz. Finanszírozása azonban közpénzekből történik. Itt három közgazdasági fogalmat kell tisztázni:1. Érdemi javak azok a javak, amelyekhez -  anyagi tehetségétől függetlenül -  mindenkinek hozzá kell tudni férni. A közkönyvtár ilyennek tekinthető.2. Járulékos haszon az, amikor egy szolgáltatásból nem csak közvetlen igénybevevője húz hasznot, hanem az egész társadalom. A könyvtárnak számos járulékos haszna van.3. Közjó az, amelyet ha valaki használ, ezzel nem fogyasztja el, hanem más is élvezheti. A közkönyvtárakra ez a fogalom is érvényes.
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A könyvtárak kevés kizárólagos szolgáltatást nyújtanak, s ezeket is bárki beszerezheti, megveheti más forrásból is. A könyvtár előnye, hogy egy fedél alatt nyújtja mindezeket. Értékét az egyén szempontjából tömören így foglalhatjuk össze: kölcsönzi anyagát, és hozzáférést nyújt egy széles információs környezethez. A kölcsönzési funkció olyan előnyös, ha a közkönyvtárak megszűnnének is, a köles ö nkönyvtárakat újra kitalálnák.Természetesen a kölcsönzésen kívül a közkönyvtárak számos más szolgáltatást is nyújtanak, s nem szabad megfeledkezni a könyvtárosi segítségről sem.Három modell segít kifejezni a közkönyvtárak értékét a társadalom és az egyén számára. Fontos különbséget tenni a kölcsönzések és a könyv elolvasása között (hosszabbítás). Egy kölcsönzés a modellekben 0,75 olvasásnak felel meg. Föltételezhetően minden megvett könyvet el is olvasnak, ezért megvásárolt könyvenként 1,5 olvasás számítható. Az optimalizációs modell azt mutatja, minél többször olvassák el a könyvtári könyvet, társadalmi értelemben annál gazdaságosabb a könyvtár a magán- vásárlással szemben. (A fölénye már három olvasásnál is megmutatkozik.)A haszonorientált modellből kiderül, hogy a könyvtári ráfordítások 5%-át teszik ki a könyvvásárlásnak, s ez hozza az olvasások 43%-át! Az állomány- modell azt az összefüggést tárja fel, ami az állomány és a kölcsönzési időtartam, illetve az egyszerre kikölcsönözhető könyvek száma között van.A közkönyvtári szolgálat értékét felbecsülve arra jutottak, hogy 98 millió fonttal több értéket produkál, mint amennyibe kerül, -  ez 13,6%-os nettó hozam.A könyvtárak hasznát az egyén számára megvizsgálták az egyes társadalmi rétegek szempontjából, sorra véve a különféle szolgáltatások igénybevételét. Kiderült az is, hogy a könyvkölcsönzés és a könyvvásárlás nem egymást kizáró tevékenységek, bár arányuk az egyes korcsoportokon belül eltérő.

Egy adott könyvtárnak más-más haszna van az egyéni használó szempontjából, aki maga is változik élete során. Ennek leírására nyolc kategóriát állítottak fel.
(Papp István)
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G^BOLYS, Zdzistaw: Optaty w europejskich biblio- 
tekach publicznych = Bibliotekarz. 2001. 5.no. 13-15.p.

Térítések az európai nyilvános könyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Térítéses szolgáltatásA szerző felhívást tett közzé az interneten arra vonatkozólag, hogy az európai közkönyvtárakban milyen könyvtári szolgáltatások vannak térítéshez kötve illetve, hogy a könyvtárhasználati díjak szedése terén mi a helyzet. Noha ez a felhívás 43 országra terjedt ki, mindössze 12 kis és közepes államból érkezett rá válasz. Nevezetesen Ausztriából, Csehországból, Észtországból, Hollandiából, Horvátországból, Izlandról, Lichtensteinből, Litvániából, Luxemburgból Máltáról, Norvégiából és Svédországból.A közkönyvtárak és szolgáltatásaik igénybevétele Norvégiában teljesen ingyenes, Észtországban és Litvániában majdnem az. Csehországban, Horvátországban és Luxemburgban számos könyvtári szolgáltatást kötnek térítéshez.Általában elmondható, hogy sem a könyvek, sem a folyóiratok, sem pedig az egyéb (általában: audiovizuális) anyagok kölcsönzésében nincs egység. A könyvekért hat országban, a folyóiratokért ötben, az egyebekért hatban kell kölcsönzésük esetén fizetni. Hasonló a helyzet más szolgáltatások tekintetében is: beiratkozási díjat 6, helyben használatért 4, tájékoztatásért 2, késedelemért 9, másolat készítéséért pedig 11 országban kell az olvasónak fizetnie. (Ezen felül vannak bizonytalan esetek is a nem egyértelmű adatszolgáltatás miatt.) Van, ahol a külföldi könyvtárhasználók magasabb díjakat fizetnek, mint az adott ország állampolgáraid díjszedést 3 országban a könyvtári törvény, 3-ban a közigazga
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tási törvény, 5-ben pedig a polgári törvénykönyv szabályozza.Csehországban, Hollandiában, Horvátországban, Észtországban, Lichtensteinben, Svájcban a díjszedéssel egyetértenek. Másutt kétkedésüket fejezték ki a díjszedési gyakorlattal kapcsolatban.A könyvtárhasználatnak és a könyvtári szolgáltatásoknak térítési díjakhoz való kötése a könyvtá- rak-könyvtárosok, a használók és a könyvtárpolitika együttes megállapodását kívánná meg. A felmérés jól használható kiindulási adatokat szolgáltatott más országok, így Lengyelország számára is.
(Futala Tibor)

Lásd még 332, 366, 369, 380, 385, 391, 396, 410, 412, 416, 429, 434
Tudományos és 
szakkönyvtárak
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KOZEVN1KOVA, Larisa Anatol'evna -  NESTEROVIŐ, 
Natal'a Nikolaevna: Krupnye naucnye biblioteki v 
vosproizvodstvennom processe territorii. (Po itogam 
issledovaniä GPNTB SO RAN.) = Bibliotekovedenie. 
2001. 3.no. 8-13.p. Bibliogr. 8 tétel.

Tudományos nagykönyvtárak a régió újratermelési 
folyamatában. (Az Oroszországi Tudományos Aka
démia Szibériai Tagozatának Állami Nyilvános Tu
dományos Műszaki Könyvtára által végzett vizsgá
latok eredményeiből.)

Felmérés; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági; 
Társadalmi követelmények; Tudományos és szak- 
könyvtárakOroszoroszág kapitalista fejlődésében a tudományos nagykönyvtárak a továbbiakban nem működhetnek régi -  általában keretszerű -  felhatalmazásaik alapján. Használóik, a használói igények felől diametrális változások következtek és következnek

be. Az oroszországi méretek ezen felül a regionális sajátosságok figyelembevételét is megkövetelik, ui. minden régióra más és más állapotok és trendek a jellemzők (Az itt szóban forgó Nyugat-Szibériát a benne végbemenő gazdasági-termelési sajátosságok következtében állandóan fejlődő nagyrégiónak kell tekinteni.)Ezért a novoszibirszki tudományos akadémiai könyvtár egy sor részletes felmérést kezdeményezett a régióban (más nagykönyvtárak, így a kemerovi, tomszki és novoszibirszki megyei tudományos könyvtár, illetve a tomszki egyetemi és műegyetemi könyvtár bevonásával). Ezek az alábbi témákat ölelték fel:-  a használók típusai és megoszlásuk,-  az említett könyvtárak információvagyona,-  a gazdaság ágazati megoszlása,-  a szóban forgó nagyvárosok tudományos-oktatási helyzete,-  a terület szociális-demográfiai jellemzői.Ezek a felmérések a Könyvtárak a régió társadalmi munkamegosztásának struktúrájában c. projektnek képezték az alapját.A szerzők szerint a nagykönyvtárak csak ilyen felkészültséggel felelhetnek meg optimálisan rendeltetésüknek, azaz csak így tudnak optimálisan bekapcsolódni régiójuk gazdasági és szociális-kulturális feladatainak megoldásába. A társadalom is csak az „ilyen” könyvtárakat „veszi észre” igazában, s nyitja meg előttük a civil támogatás forrásait. (A novoszibirszki akadémiai könyvtár 1995-ben a ráfordítások 12, 1999-ben pedig 16%-át fedezte nem költségvetési forrásból.)
(Futala Tibor)
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LAAKSOVIRTA, Tuula H.: Kontekstista toiseen: 
Eduskunnan kirjasto eduskunnan kanslian osaksi = 
Signum. 34.vol. 2001. 5.no. 104-108.p.

A finn parlamenti könyvtár szervezeti és funk
ció-módosítása

Feladatkör; Országgyűlési könyvtár2001. január 1-jétől a 717/2000. sz. törvény értelmében a finn parlamenti könyvtár (Eduskunnan kirjasto) az országgyűlés főtitkára által vezetett parlamenti titkárság irányítása alá tartozik, és a parlament Információs és Kommunikációs Egységének a része. Feladatát a törvény a következőképpen fogalmazza meg: „tevékenységi területének megfelelően kiszolgálja az országgyűlést, annak központi archívumaként, valamint jogi, társadalmi és parlamenti információkat közvetítő központi könyvtárként működik.”A feladat-megfogalmazásban az új elemek a következők: első ízben mondja ki hivatalosam a törvény, hogy a könyvtár speciális területe a parlament információellátása, és hogy az információközvetítés nem pusztán a tudományos tájékoztatást jelenti, hanem magában foglalja az olyan információk közvetítését is, mint a törvényekről, rendeletekről, direktívákról, illetve nemzetközi szervezetek, valamint az EU anyagairól nyújtott tájékoztatás. Ez azt jelenti, hogy az 1984-es törvényben meghatározott kettő (jog- és államtudomány) helyett három terület központi könyvtárának teszik meg a parlamenti könyvtárat, elismerve expressis verbis az ország- gyűlést kiszolgáló funkcióját. Ez azért is fontos, mert az utóbbi két évtizedben rendkívül megnőtt az országgyűlésnek a könyvtárral szemben támasztott információs igénye.A fenti változás -  miután a törvény megerősítette a könyvtár 1913 óta fennálló nyilvános könyvtári státusát -  lehetővé teszi, hogy bővítsék a használói kört. A háló használatában célul tűzték ki a napi 24 órás elérhetőséget.

Továbbra is folytatja munkáját a könyvtár működésével és fejlesztésével foglalkozó, a használókat képviselő könyvtári igazgatótanács (kirjaston hallitus). Ennek a könyvtárigazgatói és egyéb fontos vezetői tisztségek betöltésénél véleményezési joga is van.A könyvtárak munkamegosztása és specializálódása korunk követelménye. Űj típusú együttműködésre van szükség. Az általános érdeklődésre számot tartó dokumentumok beszerzését nemzeti konzorciumok keretében lehet a legjobban megoldani, a speciális igények kielégítése céljából pedig külföldi intézményekhez célszerű csatlakozni. Ez év nyarán az északi országok parlamenti könyvtárainak ülésén felmerült már e könyvtárak konzorciumának létrehozási szándéka, s nagyon valószínű, hogy a konzorcium valamilyen formában meg is fog valósulni.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 346, 373, 394, 432, 435
Egyéb könyvtárak
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KYÖSTIÖ, Antero: Miksi kirjastoautoja tarvítaan 
Suomessa? = Kirjastolehti. 94.vsk. 2001. 5.no. 21.p.

A bibliobuszok szükségessége és modernizálása 
Finnországban

Mozgókönyvtár

Az új könyvtárpolitikai programot készítő munka- csoport meghatározta a könyvtári ellátás minimális követelményeit. Eszerint az ország minden településén a lakosság 80%-ának úgy kell biztosítani a könyvtár elérhetőségét, hogy vagy legfeljebb 2 km távolságban könyvtárépületet, vagy 1 km távolságban bibliobusz-megállót találjon.Mivel -  leszámítva a nagyobb településeket -  csökkent a fiókkönyvtárak száma, továbbra is fontos a
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bibliobusz szerepe. Jelenleg 197 ún. bibliobuszos település van, s ezeken 202 bibliobusz szolgáltat. Kívánatos volna azonban a bővítésük, a cél ugyanis az, hogy az ország lakottsága érdekében a félreeső és szétszórt településeket is fenntartsák. Emellett a különféle speciális csoportok, intézmények (iskolák, öregek otthonai, börtönök egészségügyi intézmények stb.) ellátásában is lényeges szerepet töltenek be a buszok, és ezen a területen megvannak a további fejlesztés lehetőségei.Az információs társadalom természetesen nem létezhet számítógépek nélkül -  így ma már az összes bibliobuszban működik számítógép részben off-line, egyre gyakrabban pedig on-line üzemmódban. Minél gyorsabban olyan mozgó információ- szolgáltató egységekké kell válniuk a buszoknak, amelyek ugyanazt a szolgáltatást képesek nyújtani a használók számára, mint az épített könyvtárak.
(Sz. Nagy Lajos)
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GABEL, Gernot U.: Bücher, Staatspapiere und 
Cowboystiefel. Die Bibliotheken der ehemaligen 
US-Präsidenten = BuB. 53.Jg. 2001. 5.no. 316-319.p.

Res. angol nyelven 

A volt USA-elnökök könyvtárai

MagánkönyvtárMinden amerikai elnök hivatali idejének lejárta után alapíthat egy könyvtárat. Jogszabály biztosít minden elnöknek lehetőséget arra, hogy összegyűjtött hivatali dokumentumait a kormányra hagyja, amely aztán gondoskodik az állomány védelméről és a nyilvános hozzáférés megteremtéséről. Minden exelnöknek magának kell pénzt szereznie a könyvtárépületre vagy magánszemélyektől, vagy a szövetségi kormányt kivéve valamilyen állami támogatásból, de a fenntartás költségeit a Nemzeti Levéltár viseli. A levéltár külön hivatalt állított fel az elnöki könyvtárak ügyeinek irányítására, ahova jelenleg tíz könyvtár tartozik. Ezekben a könyvtárakban és a hozzájuk tartozó múzeumokban mintegy 317 millió oldal terjedelmű dokumentumot őriznek, 5 millió fényképpel, 5 millió méter filmmel, 385 ezer kiállítási tárggyal és számtalan hang- és videofelvétellel együtt. Az elnöki könyvtárak, bár nevükben könyvtárak, valójában nem túl sok könyvet tartalmaznak. A múzeumokban az elnököknek adott sokféle ajándékot őrzik. A 2000. évi statisztika szerint 1,2 millió látogató kereste fel a múzeumokat, míg mindössze 4100-an tértek be a könyvtárakba kutatási céllal.
(Autoref.)
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