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STUDIES

The state, aims and vision of the future of Hungarian church libraries
GÁBORJÁNI SZABÓ Botond

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 1-2. pp. 11 -27 .

The group of libraries maintained by various churches consists of institutions with 
very different state and features from the professional point of view. Their aim is to 
provide the educational, scientific, and information base of a given region. Belonging 
to churches, they share one feature: their main collection interest is theology. For a 
long time the state of these libraries was characterised by an insecurity of financing, 
the overload of librarians, the lack of technical background, and in many cases the 
lack of operating conditions altogether. Their situation has improved after 1989, the 
political change, but they did not manage to overcome their problems inherited from 
the past. At present the lack of personnel, professionals, and financial resources 
causes the greatest difficulties. Legal conditions have changed for the better, but 
there was no breakthrough in the development of these libraries.
The Union of Church Libraries was formed to enhance cooperation and to overcome 
common difficulties. Their aim is to improve the marketability of church libraries 
which are public collections, while preserving the values of church institutions closed 
for the public. Organisational revival could be enhanced by the development of the 
network of ecclesiastical public collections, in the framework of which resource shar
ing could be an answer to the difficulties of document provision. The member institu
tions could develop into telematical and methodological centres, offering easy to use 
information bases for all church libraries. In order to protect collections belonging to 
church libraries, and to modernise services, these libraries require support and pro
tection in the same way as do government institutions.
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German cataloguing traditions In Hungarian 
libraries
POCÁNYNÉ RÓZSA Gabriella

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 28 -  42.

The study aims at presenting how the successive stages 
of processing are reflected in the first Hungarian hand
books of librarianship. The works analysed were written 
between 1893 and 1943 (the authors are Károly Kudora, 
Zoltán Ferenczi, Pál Gulyás, Géza Káplány). It is clear 
from these manuals of librarianship how the art of cata
loguing has occurred in Hungarian practice, and when 
and how the prevailing cataloguing approaches (Prus
sian Instruction or the Anglo-Saxon cataloguing rules) 
have appeared in the works. The regulations of the Na
tional Book Trade and Bibliographic Centre assumed 
the Prussian Instruction, but disregarded the grammati
cal rules of filing, and was more flexible in other respects 
as well. In the handbooks the approach to cataloguing 
followed the changes, and international trends of librari
anship, as it is illustrated by the author. We can look 
back on our predecessors with pride, since they had 
good handbooks, and the knowledge of these useful 
manuals help us understand how the present situation 
has been formed.

A reflection -  hopefully clear -  of the Improved 
version of webKat.hu
PAJOR Enikő

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 43 -  54.

One hundred university and college students from Sze
ged were asked about the services of the Neumann 
House, and especially of their opinion of webKat.hu. 
webKat.hu is the online catalogue of the János Neuman 
Digital Library and Multimedia Centre appearing on the 
Internet about documents belonging to the Hungarian 
cultural heritage. The database is searchable by key
word, other data elements (such as author, personal 
names, corporate names, language, place of publica
tion, subject heading, etc.), topics, url (or part of it), data 
of public collections. Few of the students of the faculty of 
arts knew this service before, but those who used it were 
satisfied with the results. The author summarised the 
opinion of students regarding metadata, indexing, 
multiprotocol support, and formulated some sugges
tions. The questionnaire and a selection of the most in
teresting answers can be read in the appendix.

Quality approach In a medical library
KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN Alexandra

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 55 -  70.

Nowadays the requirement of quality and quality insur
ance occurs in every field. Medicine is one of the largest 
and most rapidly developing discipline in the world.
Department libraries working at the Semmelweis Univer
sity play a decisive role in the educational, medical, and 
research activities of the maintaining institution. The au
thor attempted to offer not only theoretical consider
ations, but also a practical approach to the feasibility of 
quality management at a department library. A possible 
way of applying the quality approach is presented 
through the example of a medical library.
The author studies the essence of the quality manage
ment, and points out that in the case of department li
braries, it is also worth dealing with defining goals and 
aims, the analysis of the environment, and the possibili
ties. A quality approach enhancing library operations, 
the development of the information infrastructure, per
manent learning and further training, a management 
based on the principle of quality, and proper funding are 
required for department libraries to be able to take part 
in the development, and the improvement of the quality 
of services in a constructive manner. In this case they 
will meet expectations and requirements.

Library users and public libraries
TAMÁSI Csilla

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 71 -  100.

A Dutch-Hungarian survey was made in 1999-2000 
about the use of public libraries in Hungary as a part of 
the programme “Social transformation in Central and 
Eastern Europe” with the participation of Biblioservice 
Gelderland. The Hungarian research included all the 
county libraries, Budapest, and the small and medium 
town libraries of some selected regions. The questions 
of the Dutch sample questionnaire were adapted to the 
Hungarian public library situation by the Hungarian or
ganisers. The 18 questions regarded three areas: com
position of users, type of library use, and quality of li
brary use. Hungarians were motivated by the chance to 
get a national overview by means of the survey, and that 
data will be suitable for international comparison, for 
finding out user needs, and thus to enhances the devel
opment of services. It was revealed that the users of 
public libraries turn to the libraries mostly to satisfy their
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educational information needs, and recreation is less im
portant. Public libraries are used in the first instance by 
younger generations involved in self- or further training, 
and their majority is satisfied with the services of librar
ies. The work of the staff and their attitude is appreciated 
most. However, libraries are unable to cope with needs 
for Internet use, requirements for modern IT, and elec
tronic media everywhere. This area is to be developed 
strongly. It is also an important conclusion of the study, 
that the development of information gateways, and the 
introduction of IT is becoming more and more important 
in small settlements as well.

Thoughts on two centuries of book and library 
culture
BÉNYEI Miklós

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 101 -  120.

The paper is based on the introductory study a recently 
published compilation on the history of books and librar
ies, which demonstrates the development of library cul
ture by presenting articles, book chapters, regulations 
and acts regarding books, written documents, the devel
opment of writing, and the changing role of libraries in 
the past two hundred years.

ABROAD

RÓZSA György: The advancement of developing 
countries Is "based on global libraries"...
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 121 -  123.

An essay on the role of a global, multifunctional cultural 
centre and library in the elimination of the cultural back
wardness of developing countries.

GAZDAG Tlborné: IFLA In focus: the Periodical 
Section in the IFLA organisation
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 124 -  129.

A summary of the technical organisations of IFLA, the 
work of sections, on the tasks and activity of the author’s 
own section, the Periodical Section.

PAJOR Enikő: Galllca -  digitalisation project in 
the French National Library
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 130 -  147.

The Gallica project is a part of a large scale digitisation 
programme of the French National Library (BNF). The 
study presents the digitisation plans of BNF involving 
types of documents and subject areas, their technical 
realisation, and the main features of the Gallicia project 
as well as its role in the digitisation efforts of the library.

MOHOR Jenő: Italian steps towards a new 
method of subject cataloguing. A review based 
on the studies of Issue 3. 2001 of Bollettino AIB
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 148- 156.

The subject heading list of Italian libraries, called 
Soggettario, was compiled in the 1950s on the bases of 
the Library of Congress subject headings (USA) and the 
subject heading list of the Frienze Central National Li
brary. A complete revision of the list and the elaboration 
of a new indexing tool has become indispensable by 
now. The summary is based on the reports of working 
groups, and experts involved in the revision.

BAWDEN, David: Information and digital liter
acy: a review of the concepts
(Abstr.: Koltay Tibor)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 157- 163.

A summary and analysis of the many terms and notions 
used in technical literature the common feature of which 
is that they assume the presence of a skill (e.g. informa
tion literacy, computer literacy, media literacy, digital lit
eracy, etc.).

BOOK REVIEW

A late review
Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere 

(Manual of librarians 3. The library system)

(Eds. Tibor Horváth and István Papp) (Rev.: Futala 
Tibor)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 164- 167.
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Aims and tools (quality and managers)
Skaliczki Judit -  Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzs
ment a könyvtárban 
(Quality management in the library)
(Rev.: Mohor Jenő)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 167- 170.

in search of lost time but also looking ahead
A Békés Megyei könyvtár évkönyve 1952-2002.
(Annual of the Békés County Library 1952-2002)
(Rev.: Futala Tibor)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 1-2. pp. 170- 172.

SELECTION FROM THE COLLECTION OF THE LI
BRARY SCIENCE LIBRARY
Selection from the foreign acquisitions of the Library Sci
ence Library

(Accession list)

FROM FOREIGN JOURNALS
(Abstracts)

Ismertető füzet 
a Könyvtári Intézetről

Az OSZK-ban rendezett könyvtáros vándorgyűlés résztvevői már kézbe vehették a Könyvtári Intézet szép külalaké kis, kék ismertetőjét. A prospektus ismerteti az intézet feladatait, melyet az 1997. évi CXL. törvény fogalmazott meg, majd az intézet küldetéséről és a jogelődről, a Könyvtártudományi és Módszertani Központról olvasható rövid összefoglalás. A füzet javát az intézet feladatainak és szolgáltatásainak bemutatása képezi.Honlap: http://www.ki.oszk.hu
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A magyarországi egyházi 
könyvtárak helyzete, céljai és 
Jövőképe

Gáborjáni Szabó BotondE-mail: gszabo@silver.drk.hu

Az egyházi könyvtárak típusai, 
helyzete és értékei1Az „egyházi könyvtárak” elnevezés csupán a fenntartó jogállását fejezi ki, szakmai szempontból eltérő helyzetű és jellegű intézményekre utal. Az elnevezés tehát egészen általános, önmagában ugyanolyan keveset árul el, mintha egy felsőoktatási tanszéki könyvtárról vagy egy városi fiókkönyvtárról mindössze azt tudatnánk, hogy „állami” . Az egyházi könyvtárak között szintén vannak egyetemi, főiskolai, gimnáziumi illetve regionális szakkönyvtári feladatkört ellátóak, műemlék épületekben tevékenykedő, jelentős régi állománnyal rendelkező szerzetesi, egyházmegyei vagy egyházkerületi tudományos intézmények, vannak újonnan alapított modern szakkönyvtárak, nyilvános könyvtárak,

korlátozottan nyilvánosak és olyan könyvgyűjtemények, amelyek feldolgozottság, személyzet és egyéb kritériumok hiányában inkább könyvraktárnak tekinthetőek csupán. (Igaz, ezek a raktárak olykor a nemzeti örökség részét alkotó kincsekkel zsúfoltak.) Nem ritkaság a közművelődési szerep vállalása sem. Ismert olyan intézmény is, amely évtizedek óta gyakorlatilag nyilvános és minden tekintetben megfelel a nyilvánosság követelményeinek, mégsem kérte felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékére.2 Néhány helyen tíznél több munkatárs dolgozik, olyan informatikai környezetben, amely a legtöbb állami könyvtárban megállná a helyét, máshol egyetlen személy, egyetlen számítógéppel próbál a hatalmas állomány követelte megoldhatatlan feladatokkal megküzdeni.
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 11
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88 GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND 88Fő profiljukat illetően az egyházi könyvtárak általában egy meghatározott területi egység (egyházközség, plébánia, egyházmegye, főegyházmegye, egyházkerület) oktatási, tudományos, továbbképzési és információs bázisát szolgáltatják. Vannak közöttük vidéki településeken működő szerény forgalmú kutatóhelyek és jelentős kihasználtságú nagyvárosi könyvtárak, akadnak olyan vidéki intézmények, melyek megyei könyvtáraktól viszonylag távol történeti és társadalomtudományi kutatások mellett az alapellátás terén is hézagpótlóak. Az utóbbira jó példát kínál az ország északkeleti része, ugyanis Miskolcon csupán néhány évtizede létesült jelentősebb tudományos könyvtár, így a regionális ellátásban Sárospatakra is komoly szerep hárul. Az intézmények földrajzi megoszlása meglehetősen egyenetlen: a Dunántúlon számos katolikus főegyházmegyei, püspöki, szemináriumi és szerzetesi könyvtár (Székesfehérvár, Veszprém, stb.) mellett mindössze Pápán található országos jelentőségű protestáns gyűjtemény, míg az egész Tiszántúl egyetlen nagyobb egyházi könyvtára Debrecenben működik. A római katolikus könyvtárak közül több szempontból kiemelkedik Pannonhalma, Esztergom, Eger, Kalocsa, Győr, Szombathely és Vác, református vonatkozásban a számos egyházmegyei könyvtár jelentőségét jóval meghaladja a négy egyházkerületi gyűjtemény: Pápa, a Ráday Könyvtár, Sárospatak és Debrecen hatása.3 Az evangélikusoknál elsősorban az Evangélikus Országos Könyvtár érdemel említést.Természetesen az egyházi könyvtárak között a már érintett eltérések mellett lényegi azonosság vagy tartalmi rokonság is kimutatható. Az egyházi jellegből magától értetődően következik a gyűjtőköri hasonlóság, hiszen a teológiai szaktudományok termésének gyarapítása mindenütt a törekvések középpontjában áll. Közös vonás lehet az is, hogy a könyvtárak működtetése általában „szokásjogi alapon” történik, és a szabályozásban döntő a helyi hagyományok szerepe. Mivel századokkal koráb

ban egy intézményen belül általában nem váltak el egymástól a „gyűjteményegyetem” különböző szakágai, (például a könyvtár raritás gyűjteménye keretében gyarapodott a leendő múzeum) a könyvtárak, levéltárak, múzeumok ügyei az egyházak esetében szorosabban összetartoznak. Ma sem hat képtelenségnek, ha egy könyvtárban numizmatikai gyűjteményt kezelnek, ezért a szakmai differenciálódás ellenére helyi szinteken magától értetődő az együttműködés.Állományaink jellegéből és a kölcsönzés korlátozott lehetőségeiből következően a használók között viszonylag magas a kutatók aránya. A helybeni használat azért dominál szinte mindenütt a kölcsönzéshez viszonyítva, mert az 1850 utáni (elvben kölcsönözhető, nem prézens) állományhoz tartozó műveket a legtöbb helyen legfeljebb egy példányban szerezhették be. Ez komoly hátrány a gyülekezeti hátterű olvasóközönség kiszolgálásában, amely önmagában is kedvezőtlenül befolyásolja a látogatottságot, korlátozza a szolgálat lehetőségét. Ha az egyházi szervezésű hajdani olvasóegyletek népszerűségére gondolunk, egy számottevő olvasói kör kerül így távolabb a számára optimális lehetőségektől. Ez a réteg tanulmányai során vagy személyes érdeklődése terén itt nyerhetné a leghasznosabb szakmai támaszt és a közös kötődés alapján a könyvtárak kezelőivel itt alakíthatná ki a legtermészetesebben azt a munkakapcsolatot, amely a könyvtárhasználat eredményességének egyik lényeges feltétele. Az egyházi könyvtárak humán értékei között első helyen áll a nagy közösségi hagyományokat ápoló személyzet sajátos műveltsége, teológiai tájékozottsága, és a bibliai tudományokkal kapcsolatos nyelvi felkészültsége.Intézményeinkben közös vonás lehetett a rendszer- váltás előtt a fenntartók távlati elgondolásainak teljes hiánya, az egyik napról a másikra való élés, háttérben a finanszírozás bizonytalanságával. Mint látni fogjuk, ez a múlt máig ható öröksége, amelynek számos következménye van. Ebből következik az a
12 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.
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tény is, hogy az egyházi intézmények alkalmazottaira az országos átlagnál jóval nagyobb állomány gondjai hárulnak.4 Jellemző' módon, csak a legritkább esetekben adódott, hogy egyházi könyvtár külföldi teológiai szakfolyóiratokat fizethessen elő, ezért a szaksajtó általában külföldi szervezetek ajándékaképpen érkezett és érkezik.5 Néhány évvel ezelőtt kezdődhetett el a széttagoltság felszámolása, az élet, a szakmai információ áramlása -  először az egyes felekezeteken belül, majd megvalósult a történelmi egyházak testvéri összefogása a közös gondok megoldására, létrejött az Egyházi Könyvtárak Egyesülése.6Mit tudnak felkínálni az egyházi könyvtárak az ország könyvtári ellátása érdekében? Állományaikat tekintve elsősorban bizonyos dokumentumok teljes körű gyűjtését, feltárását, a hiányok pótlását, elsősorban a teológiai szakirodalom és több vonatkozásban annak határterületei szolgáltatását (művelődéstörténettől a szociáletikán át a vallási néprajzig). Az oktatás ügye évszázadokon át az egyházak feladata volt. Az igen gyakran több száz éves, rangos oktatási intézményekhez kapcsolódó egyházi könyvtárak természetszerűleg ideális terepei a neveléstörténet és a nemzetek közötti szellemi kapcsolatok kutatásának. Rendkívül gazdagok egyetemes és nemzeti jelentőségű dokumentumokban, igen gyakran a helytörténet nélkülözhetetlen forrásait őrzik, régi és ritka állományuk kulturális örökségünk kiemelkedő egyedi értéke. A hittudományok mellett tehát a történeti és társadalomtudományok kutatása terén is figyelmet érdemelnek, sőt jogtudományi, filozófiai és orvostudományi anyaguk is számottevő. A fontosabb gyűjtemények az egyházak által leginkább igényelt oktatási, továbbképzési, kutatási és gyülekezeti teendőkön túl széles körű lakossági érdeklődést is kielégítenek. Miként az elmúlt századokban, ma is jó eséllyel gyűjtenek bizonyos kiadványokat -  például a falusi gyülekezetek gombamód szaporodó periodikáit, ezzel is hozzájárulva a nemzeti irodalomtermés számbavételéhez, feltárá

sához és megőrzéséhez. (Az utóbbi tény azért is említendő, mert ezen a területen az OSZK szerepe korlátozottan érvényesülhet.) A teológiai szakkönyvtári feladatokat és a használók dokumentumokkal való ellátását azonban -  mint látni fogjuk -  országos érvénnyel csupán a 10-12 legfontosabb nyilvános tudományos könyvtár képes együttesen megoldani.
Az egyházi könyvtárak 
közelmúltja és jelene

A jelenlegi állapotokat önmagában is jellemzi a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumából származó adat,7 amely szerint ma Magyarországon az egyházi fenntartók 106 kulturális intézményben (te
hát könyvtárban, levéltárban, múzeumban együtte
sen) mindössze 305 alkalmazottról tettek jelentést. (A fenti létszám közel egyharmada, szám szerint 87 fő a legnagyobb 4 katolikus és 4 református könyvtárban dolgozik, azaz a további 98 intézményre csupán 218 munkatárs jut.) Ezek a tények két lényeges dologra irányítják a figyelmet. Egyrészt kiderül, hogy a kulturális örökség egyházi kézben lévő részének bizonyos hányada valójában nem működőképes intézményekben található. (Olykor az utóbbiak közé sorolható legkisebb parokiális könyvtárak is őriznek becses régi könyveket, köztük RMK és antikva köteteket.) Másrészt kiviláglik, hogy a legnagyobb gondot a létszám- és szakember- 
hiány okozza, ennek hátterében pedig egyértelműen a finanszírozási gondok állanak. A 2000. évi 
Könyvtári Statisztika szerint8 a magyarországi nyilvános könyvtárakban 15 142, a szakkönyvtárakban 8 804, a nem nyilvános könyvtárakban összesen 12 274 kötet, ezzel szemben a debreceni Református Nagykönyvtárban 31 846, Esztergomban (Főszékesegyházi könyvtár) és Pannonhalmán 50 000 kötet jut egy könyvtárosra. A Piaristák Központi
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SS CÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND 8gKönyvtárának mindössze egy főállású alkalmazottja van 100 000 kötetre. Az az egyházi kolléga, aki egyetlen részmunkaidős segítővel küszködik 70 000 kötet gondjaival és a raktári keresgélés közben felelősséggel tartoznék aziránt, hogy a „kutatónak” ne legyen alkalma 17. századi metszeteket kivagdosni, méltán vélekedik úgy, hogy az egyházi gyűjtemények vonatkozásában megszűnt a jogi egyenlőt
lenség, de elmaradt a rehabilitáció. Tehát a működőképesség olyan helyreállításáról, mint például az egyházi iskolarendszer esetében történt, nem beszélhetünk. Ez természetesen nem csupán az állami felsőbbség mulasztása, hiszen mindeddig egyházi részről sem mutatkozott kellő eltökéltség a Kulturális Javak Pápai Bizottsága által 1994-ben ajánlott ésszerű átszervezésekre.9 (A Marchisano-féle körlevél javasolja, hogy olyan központi intézményekbe kell áramoltatni a szellemi kincseket, ahol azok felkészült szakemberek közreműködésével, a lehető legjobban hasznosulnak.)
A jogi keretek változása és 
a finanszírozás korlátái

Az egyházi intézmények hátrányos helyzetükből (melyet a feloszlatott szerzetesrendek könyvtárainak „fölöspéldány központokba” szállítása, más könyvtárak állományának kultúrától idegen szempontok szerinti kiválogatása, elkobzása, olykor be- zúzása, majd a „3 T” évtizedeiben a megtűrt helyzet jellemzett) eljutottak a jelenlegi, együttműködésre törekvő állapotokig. Árnyalja valamelyest a képet, hogy a hatvanas, majd főként a hetvenes évektől a kulturális terület egyes felelősei nem hagytak kétséget afelől, hogy az egyházak szellemi és tárgyi kincseit értéknek tekintik, azonban a fokozódó gazdasági nehézségek megakadályozták az érdemi változtatást. Mégis nagy jelentősége volt annak, hogy a könyvtárakról szóló 1976. évi rendelet10 lehetővé tette jelentős értékű egyházi könyvtá

rak tudományos minősítését és állami könyvtárakkal, illetve hálózatokkal történő megállapodását állományuk használata érdekében. Ennek köszönhetően a tudományos értékű újabb könyvtermés hosszú éveken át eljuthatott letétként néhány egyházi gyűjteménybe.11 Összességében azonban a négy évtizedes elégtelen támogatás 1989-ig hanyatlásra ítélte és méltatlan helyzetbe kényszerítette az egyházi könyvtárakat.A politikai rendszerváltást követő tíz esztendő kedvező fordulatot hozott, számos intézményben javultak a körülmények -  az írógépeket általában felváltották a számítógépek -  elkezdődhetett a felzárkózás, illetve az ehhez szükséges személyi feltételek kialakítása. A vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. 
törvény 17. paragrafusa értelmében a művelődés területén is lehetségessé vált a nyilvános szerepválla
lás. Az olvasók és kutatók előtti nyitás egyrészt az egyházak küldetésének teljesítését segíti, ezáltal fokozhatja a vallásokhoz kapcsolódó értékek jelenlétét a társadalmi és szellemi életben. A kérdés másik oldala, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságnak, illetve az egyházi oktatás tanszabadságának könyvtári feltételei is vannak, ebben az értelemben az egyházi könyvtárak alapfeladatukként, nemritkán monopolhelyzetben biztosítanak olyan információt, amelyek hozzáférhetőségét az olvasók számára a legújabb törvények jogként garantálják. Ezt a tevékenységet az 1997. évi CXXIV. törvény 7. paragrafusában említett „éves költségvetési törvény
ben meghatározott összegű, az államiakhoz hasonló 
támogatás” volna hivatott lehetővé tenni. Valójában azonban kísérlet sem történt a „a támogatás hasonlóságának” hozzávetőleges megállapítására. A ténylegesen folyósított támogatás meghatározását nem előzte meg helyzet-, és feladatelemzés -  ilyen törekvés egyházi oldalról sem mutatkozott -  a korábbinál méltányosabb támogatás a kulturális szféra általános gondjai közepette lényegében az egyházi könyvtárak leépült, elsorvasztott állapotához lett „méretezve” . A korábbi támogatás növelé
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se javított néhány intézmény nyomorúságos helyzetén, de önmagában nem volt képes döntő fordulatot előidézni. Ahol a feladatok megkövetelik viszonylag népesebb (a hasonló méretű állami intézményekéhez korántsem hasonlítható létszámú) szakembergárda alkalmazását, ott a bérkeret aránya hat bénítóan, ahol pedig ez a költségvetési arány kedvezőbb, ott a szakmai feladatok végrehajtása személyzet hiányában válik szinte lehetetlenné. A magyarországi nem nyilvános könyvtárak költségvetésében összesen 39% a bérkeret, a nyilvános könyvtárakéban 44%, a szakkönyvtárakban országosan 46%, az egyházi könyvtárakban ennél jóval magasabb: a Ráday gyűjteményeknél például 55%, Debrecenben 63%, Pápán 76%, Egerben 81% a bérek aránya12. (Félreértés ne essék, az egyházi könyvtárosok legfeljebb a közalkalmazotti fizetéseket kapják, tehát nem arról az áhított állapotról van szó, amely szerint a bérek volnának magasak. Egy költségvetésen belül viszont a bérek aránya fejezi ki legjobban egy intézmény tényleges lehetőségeit, szakmai mozgásterét.) Tovább nehezíti a körülményeket, hogy az egyházi könyvtárak az államiaknál jóval szerényebb állománygyarapítási támogatásokat kapnak.Az egyházi könyvtárak jelenlegi finanszírozása biztosít egy viszonylag olcsó értékőrzést, de lényegében nincs arányban azokkal a feladatokkal, amelyeket ezek a könyvtárak elláthatnának az információs társadalom követelményei szerint. Sajnálatos módon a szakemberek művelődési intézményekre vonatkozóan jóval bonyolultabbnak vélik egy normatíva megállapítását, mint az oktatási intézmények esetében. A végrehajtandó feladatokat, a minőségi elvárásokat és mindezek anyagi feltételeit a mai napig sem sikerült meghatározni és biztosítani. Követ
kezésképpen írott szó maradt az államiakhoz hason
ló finanszírozás. (1992-ben a Miskolci Egyetem Könyvtára csupán külföldi folyóiratokra közel 27 millió forintot költött.13 Ebben az esztendőben a református gyűjteményügy egész támogatása, azaz a

12 legnagyobb református egyházkerületi könyvtár, levéltár és múzeum teljes költségvetése bérekkel, működtetési, fenntartási, kül-, és belföldi könyv és folyóirat beszerzési keretekkel együtt 39 millió forint volt.) Amikor 1999-ben a Minisztérium által jelentősnek vélt emelés történt az egyházi gyűjtemények költségvetési támogatásában, a növekmény a nagyobb alkalmazotti létszámmal dolgozó könyvtárakban nem haladta meg a Kjt. támogatás 1998. januári megszüntetésével elszenvedett veszteséget, azaz gyakorlatilag egyáltalán nem javultak a feltételek.Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről kimondja, hogy a kulturális örökség „széles 
körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele” össztársadalmi kötelezettség, birtokba vétele során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés „nem, kor, val
lás, politikai vagy más vélemény alapján. ” (2. paragrafus.) A törvény hatálya, a szakszerű őrizettel kapcsolatos szakmai feladatok kötelezettsége vonatkozik a nem nyilvános könyvtárakra is,14 a 7. paragrafus 4. bekezdése pedig külön említi az egyházak kötelességeit. A törvény szerint a nyilvános könyvtári ellátás körébe tartoznak a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások, illetve az ilyen tevékenységet elősegítő központi szolgáltatások.15 A nyilvános ellátás rendszerének működtetése állami és önkormányzati feladat, a nyilvános könyvtárak 

jegyzékén szereplő könyvtárakat, illetve fenntartóikat költségvetési támogatás illeti meg.16 A 71. paragrafus felsorolja a nyilvános könyvtári rendszer központilag támogatandó feladatai között a dokumentumok vásárlását, az állományvédelmet, a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségeit. A törvény 92. paragrafusa pedig a nyilvános könyvtári ellátás költségvetési forrásairól, normatív támogatásáról szól, amely a Belügyminisztérium költségvetési fejezetében jelenik meg. Az egyházi nyilvános könyvtá
rak (szám szerint jelenleg 15) csupán a pályázato
kon vehetnek részt, bizonyos területeken azonban
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83 GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND 83nem születnek rendszeres pályázati kiírások. Jelenleg a hazai nyilvános könyvtárak könyvbeszerzési 
keretük 25%-ának megfelelő összeget, a szakkönyvtárak gyarapításra fordított keretük 58%-át, néhány egyetem pedig beszerzési keretét meghaladó összeget fordíthat -  országosan százmilliós nagyságrend
ben -  pályázati nyereményként vagy egyéb külső támogatásként állománygyarapításra. Az egyházi könyvtárak nagy többsége egyáltalán nem, közülük csupán a felsőoktatási jellegűek jutottak egy eset kivételével szerény mértékű pályázati támogatáshoz.17 Formális akadályok miatt az egyházak nem jutottak hozzá az 15/1998. MKM rendeletben foglalt érdekeltségnövelő támogatáshoz sem, -  jóllehet a Magyar Közlöny külön megemlíti az egyházi fenntartók jogosultságát,18 mert a NKÖM tájékoztatása szerint az érintett Belügyminisztériumnak csupán az önkormányzatokhoz van joga utalványozni. (Vélhetőleg erre a kérdésre is lehetne áthidaló megoldást találni.) Ugyanezen CXL. törvény 94. paragrafusa említi a nyilvános könyvtárak munkatársait megillető, a minimálbér összegének 50%-át kitevő dokumentumvásárlási hozzájárulást. Ezt a támogatást sem kapta meg 2001 decemberéig egyetlen egyházi nyilvános könyvtár sem. Ezen a téren azonban nem hivatalos tájékoztatás szerint örvendetes fordulat várható, mint ahogy a szakmai szorzóval és a minősített kutatók béremelésének fedezetével kapcsolatban ez már megtörtént.A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék 
1999. évi LXX. törvényben kötött megállapodása ismét az állami kézben lévő kulturális örökségnek nyújtott támogatáshoz „hasonló mértékű” hozzájárulásról szól, (4. cikkely 2. bekezdés) de ugyanitt korlátozó értelemben került a törvény szövegébe a mindenkori államháztartási lehetőségek és az 
1997. évi támogatás összegének viszonyítási alapként való alkalmazása. Az 1997. évi támogatás figyelembe vétele a már említett tények értelmében eleve kizárná az azonos, vagy hasonló mérce alkalmazását. Ráadásul a közszolgálatiság elvének hang- súlyozásával tulajdonképpen a finanszírozás körén

kívül kerülhet a kulturális örökség egy igen jelentős része.
Az 1057/1999. évi kormányhatározat 9. cikkelye elismeri a Református Egyház kulturális közszolgálati intézményeinek az „állami, önkormányzati intézmé
nyekkel mindenben azonos anyagi, működési forrá
sokra való jogosultságát,” illetve a 18. cikkelyben a megőrzéshez, felújításhoz és gyarapításhoz szükséges rendszeres támogatást is. (Az iméntihez hasonló tartalommal született megállapodás a többi történelmi egyházzal is. Tekintve, hogy az alkotmány értelmében tilos az egyházak közötti különbségtétel19, célszerű az egyházi gyűjtemények egységes kezelésére és finanszírozására törekedni.)
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény örökségünk megóvásának, feldolgozásának és közkinccsé tételének feltételeiről rendelkezik. Az 5. paragrafus 1. bekezdése együttműködésre kötelezi az egyházakat. A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosai kötelesek a védett javak épségét fenntartani, (52. paragrafus) viszont kötelezettségeikre tekintettel később meghatározandó támogatásokban és kedvezményekben részesülnek. (53. paragrafus.) Ez a lehetőség minden bizonnyal kedvezően fogja érinteni az értékes régi állományú egyházi könyvtárakat. Az értelmező rendelkezések szerint az egyházi fenntartásban lévő in
tézmények is kérhetik közgyűjteményi minősítésü
ket, ezáltal immár sokadik törvény garantálná, hogy állami intézményekkel „azonos elbírálás alá kerülhetnek.”Az azonos elbírálás mikéntjéről azonban továbbra sem ismert semmiféle konkrét elképzelés. Ismert ezzel ellentétben, hogy a 2001. évi költségvetésben 
az önkormányzati fenntartású könyvtárak norma
tív támogatása 8,47%-kal növekedett, az egyházia
ké csupán 7%-kal.20 2002-ben az arányok hasonlóan kedvezőtlenek lesznek: az egyházi gyűjtemények támogatása (az állami könyvtárak 8,44%-os növekményével ellentétben) mindössze 6,9%-al, te
hát az inflációt alig követő mértékben növekszik.
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SS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK HELYZETE, CÉLJAI ÉS JÖVŐKÉPE SS

Az egyházi könyvtárak 
küldetése, céljai és jövőképe

A magyar kultúra ezer évének folytonosságát őrző egyházi intézmények az információs társadalom feltételei között is szolgálni kívánnak, a maguk területein a teljesség igényével vállalják közfeladatok teljesítését, az őrizetükre bízott állomány védelmét, feltárását és a használók rendelkezésére bocsátását. A múlt és a jelen irodalmi termésének szolgáltatásával természetszerűleg törekszenek saját felekezetűk szellemiségének és hagyományainak megismertetésére, az egyetemes és magyar művelődéstörténeti értékek megőrzése, korszerű feldolgozása és hozzáférhetővé tétele azonban nem csupán a fenntartók elsődleges céljai érdekében, hanem felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül, minden könyvtárhasználó érdekében történik.Helyzetüket egyrészt a szétforgácsolt erők egyesítésével, belső átszervezésekkel, az információs társadalom követelményeinek megfelelő intézmények kialakításával, ezen intézményeknek a jelenlegieknél lényegesen jobb, államiakkal azonos szintű, a köz- gyűjteményi feladatvállalással arányos finanszírozásával, a korszerű őrzési, tárolási, technikai körülmények biztosításával javíthatják. A legfontosabb célok között szerepelnek a számítógépesítéssel, telematikával kapcsolatos fejlesztések, az állományvédelemmel is összefüggő digitalizálás. A teendők között vannak olyanok, amelyeknek „prioritások” szerinti rangsorolása nem engedhető meg, hiszen a gyűjtemények sajátos helyzete folytán párhuzamos intézkedés szükséges a védett (védetté nyilvánítandó) állomány tűz-, és vagyonbiztonsági, tárolási, állományvédelmi követelményei és ezzel egyidejűleg a sürgető telematikai fejlesztések ügyében. Az utóbbi két témakörben, az állományvédelem és a számítástechnika alkalmazása terén -  csakúgy mint a finanszírozás új alapokra helyezésekor, a működőképességhez szükséges bérkeretek biztosításakor -  el

kerülhetetlen egy egyszeri és hatékony beavatkozás, amely új eszközök, programok és szakemberek bevonásával, azaz jelentős költségekkel jár. Ellenkező esetben fennmarad az egyházi könyvtárak közös szolgálatát akadályozó egyenlőtlenség és a nemzetközi összehasonlításban különösen kirívó lemaradás.A remélt végcél: a közgyűjteményi státusú egyházi könyvtárak versenyképessége, szolgáltatásainak és tudományos teljesítményének javítása, a nem nyilvános egyházi intézmények értékeinek szakszerű megőrzése mellett.
Az egyházi könyvtárak feladatai

Az iménti célok érdekében halaszthatatlan a szervezeti megújulás, a finanszírozás és a gazdálkodás átalakítása, a személyzeti feltételek javítása, telematikai fejlesztések megvalósítása, állományaink védelmének és biztonságának megteremtése, a tudományos műhelymunka feltételeinek megalapozása és nemzetközi kapcsolataink gazdagítása. A kulturális örökség védelméről szóló (2001. évi LXIV.) törvény végrehajtása, a védettnek nyilvánított javak őrizetével, tárolásával kapcsolatos feltételek biztosítása, a kezelés és nyilvántartás új szabályainak alkalmazása évek munkáját igényli, akárcsak a telematikai eszközrendszer tartalmi hasznosítása.
Szervezeti megújulásA szervezeti megújulást az egyházi közgyűjtemények hálózatának (továbbiakban EKH) kialakítása biztosíthatja. A teológiai szakkönyvtári feladatokat országos érvénnyel (felekezeti, földrajzi és szakmai okokból) csupán az a 10-12 legfontosabb nyilvános tudományos könyvtár képes rendszerszerűen ellátni, amelyek számíthatnak a törvényben említett egyházi közgyűjteményi státusra.21 Az alábbi intézmények tehát egyházi vonatkozásban együttesen
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88 GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND 88képesek megoldani a dokumentumellátást, válhatnak telematikai és módszertani központokká: Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtára (Piliscsaba), a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára (Budapest), a Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Pápa), a Tiszánninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Sárospatak), a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen), az Evangélikus Országos Könyvtár (Budapest), az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára (Budapest). A PPKE Bölcsészettudományi Könyvtára kivételével azok az egyházi könyvtárak kerülhetnek jó eséllyel az EKH tagja körébe, amelyek már az 1976. évi 15. számú rendelet értelmében tudományos minősítést kaptak.22A tervezett hálózat tagintézményei a magyar nyelvű egyházi és teológiai irodalmat dokumentumtípustól és információhordozótól függetlenül is teljességre törekvőén szerzeményezhetik, nemzetközi vonatkozásban ugyanez rendkívüli anyagi áldozattal járna. A dokumentumellátás nehézségei tehát a kül- és belföldi beszerzések pénzügyi korlátái miatt csak gyűjtőköri együttműködéssel enyhíthetőek. Ugyanakkor egy felekezetek közötti, tematikai, nyelvi, regionális és egyéb szempontokat is érvényesítő együttműködés érzékenyen érinti a fenntartók érdekeit. Egy-egy tanszék oktatási követelményei mértékéig ugyanis nyilvánvalóan szükséges például (protestáns egyetemeken és főiskolákon is) a patrisztikai irodalom gyűjtése. Ilyen értelemben tehát a modern külföldi szakirodalom (pénzeszközök hiányában eddig sem átgondolt, gyakran ajándékozásnak köszönhetően úgy-ahogy megoldott) szerzeményezésében a jövőben sem lehetséges az „átfedések” teljes kiküszöbölésére törekedni. Szakmailag csak az elektronikus könyvtárak, a teljes szö
vegű adatbázisok adhatnak a jövőben kielégítő meg
oldást. Amennyiben a külföldi beszerzési keretek bővítésére többletforrások bevonása lehetséges, az

elkövetkező évtizedben a dokumentumszolgáltatás érdekében mégis indokolt a jelenlegi tendenciák és erőviszonyok figyelembevételével gyűjtőköri megállapodásokat kötni, kimondva, hogy egy-egy intézmény -  a hálózat többi tagja javára is -  például a külföldi dogmatikai vagy biblika-teológiai diszciplínák beszerzésére és szolgáltatására összpontosít.Az egyházi közgyűjteményeknek, amennyiben a hálózat tagintézményei telematikai és módszertani 
központokká fejlődhetnek, célszerű rendszerként működniük, és olyan információs bázist kialakítaniuk, amely minden egyházi könyvtárra érvényes. Az EKH dokumentum- és információszolgáltatásai, tehát a jövőben valamennyi egyházi könyvtárra, sőt a nyilvános jelleg következtében az egész könyvtári rendszerre kiterjedhetnek. Egy-egy központi intézménnyel (például a református egyházkerületi nagykönyvtárakkal) szemben régóta élő elvárás, hogy területi hatáskörükön belül szakmai tanácsadó és felügyeleti szerepet vállaljanak. A EKH tagjai közül az oktatási intézményekkel kapcsolatban működő könyvtárak korábban is részt vettek irodalomkutatási, metodikai képzésben. Az EKH leendő tagintézményei szakirodalmi információ és referensz szolgáltatást is ellátnak, adatbázisaikat hálózaton hozzáférhetővé teszik, és szélesebb körben is lehetőséget nyújtanak a hazai és nemzetközi adatbázisok használatára, elektronikus dokumentum szolgáltatásra. Az EKE és az EKH honlapjának élő kapcsolatot kell teremtenie a hazai és külföldi (egyházi és világi) könyvtárakhoz, tájékoztatnia a magyar és külföldi teológiai szakirodalomról, meg kell jelenítenie a tagintézmények gyűjtőkörébe tartozó folyóiratok tartalomjegyzékét, különgyűjteményeiket, a külföldi szakirodalom gyarapodási jegyzékét, pályázati figyelő és tanácsadó szolgáltatást kell biztosítania a határokon túli magyar egyházi könyvtárak érdekében is. Következésképpen az EKH lehet az egyházi adatbázisok és a teológiai szakirodalom rendszere- zője. Alkalmazottainak speciális szakmai ismereteit az egész könyvtári rendszer kamatoztathatja a teológiai kiadványok mélyebb tartalmi feltárásában.
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38 A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK HELYZETE, CÉLJAI ÉS JÖVŐKÉPE 88

A finanszírozás és a gazdálkodás 
átalakításaBonyolítja az egyházi könyvtárak helyzetét, hogy a kulturális örökség nem elhanyagolható része olyan intézményekben található, amelyek jelentős fejlesztése nem ésszerű vagy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehetséges, az itt őrzött állomány kutatható és kiállítható állapotának fenntartása, illetve ennek jövőbeni biztosítása mégis nemzeti érdek. Éppen ezért ajánlható, hogy az eljövendő költségvetési években az állami támogatás két részből álljon. A költségvetési törvényben szereplő jelenlegi támoga
tás (az egyházi közgyűjteményi státusba sorolható intézmények kijelölése után) egészüljön ki a közfeladatokat ellátó nyilvános egyházi közgyűjtemények 
kiegészítő támogatásával A kiegészítő támogatás mértékére vonatkozóan az optimális létszámok bérszükségletét is mérlegelve, a Könyvtári Intézet, a fenntartók képviseletében az egyes felekezetek gyűjteményi központjai, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a NKÖM Könyvtári Osztálya együttesen alakíthat ki álláspontot. Ami a támogatás jelenlegi módját illeti, a változtatás egyik alapelve lehet, hogy az eddigi forrásból egyetlen működőképes egyházi gyűjtemény se kapjon kevesebb támogatást, mint az előző esztendőben, sőt ebből az összegből a 
2001. évi felekezeti arányokat megőrizve, a későbbiekben minden intézmény valóban inflációt követő 
támogatásban részesüljön. Csupán ennek az alapelvnek a tiszteletben tartása biztosíthatná a művelődési intézményekben nélkülözhetetlen stabilitást az állományépítés folyamatosságában és a személyzeti munka terén is. A szabályozás javasolt módja annál inkább indokolt, mert a költségvetési törvényben egyházi gyűjtemények fenntartására szánt összeg felekezetek közötti elosztása jelenleg egyházi vezetők feladata, akik elégséges szakmai információ hiányában általában a felekezeti arányok érvényesítésére törekszenek. A felekezeti létszámok azonban korántsem mutatnak összefüggést az

egyes felekezetek tehervállalásával és intézményeik nagyságrendjével.23 Ha a béreknek a költségvetésen belüli arányát tekintjük intézményeinkben (lásd a jogi keretekről és finanszírozás korlátáiról szóló fejezetet), a szakmán kívüli szempontok alkalmazása egyes helyeken szükségszerűen vezetne elbocsátásokhoz. (A 2001. évben a 2002. évi összegekkel kapcsolatban történt először kísérlet szakmai szempontok felvetésére. A statisztikai adatok szubjektív értékelése azonban mindig vitákra adhat okot.) Éppen ezért a jövő követelményei irányába történő „előre menekülés”, azaz a jelenlegi szű
kös keretek meghaladása az egyetlen megoldás. Erre gyakorlati lehetőséget kínál a jelenlegi arányok rögzítése és ezzel egyidejűleg az új feladatok 
minőségi ellátásához az eddigi költségvetési támoga
táson túl, többlettámogatás igénylése. Ez a többlet- forrás biztosíthatná például a kevésbé racionalizált római katolikus gyűjtemények működőképes intézményeinek kiemelt fejlesztését, a megállapítandó létszámbővítés bérkeretének fedezetét, a korszerű szolgáltatásokra pillanatnyilag képtelen könyvtárak felemelését, a hátrányok ledolgozását, egységes infrastruktúra kialakítását.A költségvetési törvényben meghatározott egyházi gyűjteményi támogatás kiegészítésének megállapításakor a már említett rehabilitációval, közgyűjteményi státusszal és a nyilvánossággal járó feladatokon túl figyelembe veendőek egyrészt azok az új intéz
mények, amelyek egyáltalán nem, vagy alig részesülnek az állami támogatásból, másrészt a régi állo
mánnyal rendelkező iskolai könyvtárak is. Az új intézmények saját felekezetűk részéről általában azért nem juthatnak megfelelő támogatáshoz, mert a jelenlegi finanszírozás minden elvi átgondolás nélküli egyenes folytatása a rendszerváltozás előtti állami támogatásnak. A fordulat óta arányában megnövelt, de a kor színvonalán történő működtetéshez elégtelen támogatás általában azokra a jelentősebb központi intézményekre futja szűkösen,
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SS GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND SSamelyek már a politikai fordulat előtt is részesültek állami pénzekből. A régi állományt fenntartó iskolai intézmények a NKÖM és az Oktatási Minisztérium közötti „űrben” léteznek. Jelenleg több tucat iskolai könyvtárban található komolyabb régi állomány.24 Közülük egyik sem kap központi támogatást. Általában a nagyobb gyűjtemények sem rendelkeznek külön státusszal, -  holott ez többnyire már 10 000 kötet fölött indokolt volna -  ahol van valamiféle megoldás, ott annak fedezetét az egyházak és iskolák kísérlik meg helyi erőből megoldani. E gyűjtemények kezelése, gépesítése, feldolgozottsága tehát nem megnyugtató.A változtatás úgy valósítandó meg, hogy a különbö
ző fejlettségi szinten lévő intézmények mindegyike 
előbbre léphessen olvasóközönsége igényeihez és az ellátandó feladatokhoz képest. A múltban egy-egy politikai fordulat sorsdöntőén befolyásolta az egyházi könyvtárak életét. Az a jelenlegi helyzet, amelynek értelmében az egyházi vezetők felekezetek közötti osztozkodása akár 5-10 %-kal is csökkentheti egyes intézmények támogatását, a múlt negatív tapasztalataival kiegészülve (annak ellenére, hogy a demokratikus választások óta egy-egy kormányváltás nem hozott drámai fordulatot) olyan létbizonytalanságban tart egyházi intézményeket, hogy a számítógépes katalogizálásra való áttérés után is többen (nagy többletmunkával) párhuzamosan tovább építik a hagyományos cédulakatalógust, mert egyik pillanatról a másikra olyan helyzetbe kerülhetnek (egy 2-3 millió forintos szerver tönkremenetele esetén, vagy a támogatás csökkenése miatt), hogy nem lesznek képesek tovább folytatni a számítógépes katalogizálást. Az egyházi könyvtárakban rövid távon, három éven belül végrehajtandó beruházások és fejlesztések költségeinek reális meghatározása csupán a Könyvtári Intézet szakembereinek bevonásával képzelhető el. Az EKE ezért már 2002 januárjától igényt tart a Könyvtári Intézet elemző munkájára.

Bár a Minisztérium tájékoztatása szerint a gyűjteményi támogatások folyósításának feltétele az előző évi részletes elszámolás, -  tehát a fenntartókhoz juttatott összegek felhasználása rendeltetésszerűen történik -  a gazdálkodás átláthatósága és tervezhe
tősége érdekében mégis elkerülhetetlen, hogy minden intézmény az adott gazdálkodási év január 20-áig hivatalosan értesüljön a folyó évre esedékes állami és fenntartói támogatás mértékéről. Tekintve, hogy egyes történelmi egyházaknál nem szokás sem a felekezet gyűjteményeire jutó teljes összegnek, sem az elosztás elveinek, sem az egyes intézményekre jutó pénzösszegnek nyilvánosságra hozatala, ráadásul a fenntartó kedve szerint dönthet a csak általa ismert nagyságrendű pénzek átutalásának időpontjáról és az adott átutalás mértékéről, több intézmény kiszolgáltatott helyzetben van. Egyes egyházi intézmények vezetőinek olykor júliusban sincs fogalmuk arról, hogy mekkora összegből, mennyi pénzt és mikor kaphatnak.A finanszírozás korlátái igen aktív pályázati 
részvételre kényszerítik intézményeinket. A pályázati lehetőségek terén érzékelhető javulás történt a korábbi évekhez képest, részben egyes egyházi könyvtárak nyilvánossá minősítésének köszönhetően. Amint az egész hazai könyvtári rendszernek, az egyháziaknak is elsősorban a műszaki megújulás, az informatika, telematika, digitalizálás, állomány- gyarapítás, állományvédelem és raktározás, illetve a kutatás és könyvkiadás területén vannak gondjaik. Amennyiben a pályázatokon múlnak a könyvtárak színvonalas működésének ilyen alapvető kérdései, indokolt az egész pályázati rendszer összehangolása, folytonossága, egyes pályázati témák szükség szerinti rendszeres megismétlése, sőt a számító- géppark, illetve a szoftverek gyors avulására tekintettel, a telematikai fejlesztést a hálózati szolgáltatások díjaival együtt célszerű volna céltámogatások útján intézni.
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A személyzeti feltételek javításaA korábban már ismertetett statisztikai tényekből következik, hogy szolgáltatásaink minőségének javítása elképzelhetetlen az alkalmazotti létszám emelése nélkül. Ez a kívánalom bizonyos mértékben minden felekezetre érvényes, kiváltképpen a római katolikus gyűjteményekre, ahol ez a beavatkozás több esetben indokolt lehet az egyházi közgyűjtemények körén kívül is. Könyvtári szabványok, irányelvek, fejlesztési és működtetési normatívák kidolgozására a Könyvtári Intézet hivatott. Az alkalmazottak optimális létszáma a fenntartók céljait szolgáló alaptevékenységek normásításával és az országos statisztikai átlagok figyelembevételével állapítható meg, a Minisztérium bevonásával. A létszámokra vonatkozó szakszerű ajánlást elősegítené néhány helyszíni vizsgálat és állományaink nagyságának, jellegének, forgalmai adatainak elemzése. A létszámbővítés végrehajtásakor két tényező kiemelten kezelendő: az egyházi intézményektől elvárható speciális szakismeret (szakirányú egyetemi diploma mellett lehetőleg teológiai végzettség, a héber, görög, latin nyelvek ismerete, tudományos fokozat), illetve az informatikai infrastruktúra működtetéséhez szükséges képzettség jelenléte, azaz könyvtári informatikusok mellett, ahol indokolt: rendszergazdák és operátorok alkalmazása.
Telematikai fejlesztések és beruházásokAz Orbán-kormány informatikai célkitűzései között társadalompolitikai értelemben segítendőnek minősülnek a civilszervezetek, de fel sem merült az egyházi intézmények esetleges szerepvállalása. Amennyiben valóban „a könyvtárak az információs struktúra legnagyobb adatszállítói” , amennyiben valóban a társadalom „alapvető információs szolgáltatási rendszere a nyilvános könyvtári ellátás” ,25 és amennyiben ma már nemcsak a „jó pap” tanul holtig, de az egész gyülekezet erre kényszerül

hivatása érdekében, az egyházi gyűjteményekben is adottak a feladatok. Ezek sürgős teljesítését kívánja a teológiával kapcsolatos szakterületek információ- igénye és méltó megjelenítése a tudományos életben. Az ideológiai közeg változását mutatja, hogy napirendre került, legyenek a Tudományos Akadémiának nyugati társadalmakhoz hasonlóan nálunk is teológus tagjai. A nemzeti információs stratégia26 joggal állapítja meg, hogy Magyarország hátrányban van a vezető információs hatalmakhoz képest, az állami könyvtárak súlyos gondjaiban azonban még fokozottabban osztoznak az egyháziak. Általában 10-15 évvel később kezdték el a számítás- technika alkalmazását, hiányos az eszközellátásuk és mivel a köreikben mindenütt közalkalmazotti szinten fizetett informatikai szakemberekre hat leginkább a „piaci bérszínvonal” vonzása, az alulfinanszírozott intézményekben bizonytalanok az informatikai kultúra személyi feltételei.Bár az ellátottság milyenségének részletes felmérése a napokban kezdődött el -  a beruházási program és a költségbecslés előkészítése érdekében -  az EKE 2001. évi névtárából kitűnik, hogy a tagkönyvtárak kétharmada már alkalmaz számítógépes könyvtári programot. Az első fejezetben említett egyenlőtlenség azonban érvényes erre a területre is. Vannak könyvtárak, amelyek tagintézményként csatlakoztak egyetemi integrált rendszerekhez, nagysebességű optikai kábeleken élhetnek a technika minden előnyével, részt vesznek a közös katalogizálásban. A többség azonban csak egy-két PC-vel rendelkezik, többnyire nincs szerver-kliens alapú belső hálózatuk, az állomány igen nagy hányada nincs feltárva géppel olvasható formátumban és a hálózati csatlakozási lehetőségek sem biztosítanak elfogadható szolgáltatást.A számítástechnika alkalmazásában nincs sajátosan egyházi vagy világi megközelítés, a teendők azonosak, közöttük élre kívánkozik az informatikai inf
rastruktúra fejlesztése. Az első lépés az egyházi könyvtárak megfelelő teljesítményű hálózathoz kap
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S3 GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND 86csolása, ezáltal részesedhetnek és vállalhatnak részt a könyvtári rendszer központi szolgáltatásaiból, illetve a közös katalogizálásból. A fejlesztések terén kiemelendő a széles körben szolgáltató egyházi közgyűjtemények hálózata, közülük a közös célok teljesítése érdekében fel kell zárkóztatni a lemaradókat és ezzel egyidejűleg folyamatosan javítani az élen járók színvonalát. A fejlődés ütemére tekintettel az utóbbi feladat komoly anyagi áldozattal 
jár, hiszen indokolt volna a géppark legalább 20-25%-ának évenkénti cseréje. Folyamatos erőfeszítést igényel a könyvtárosok informatikai képzése és továbbképzése is. Ahol megoldatlan, létrehozandó a feladattal összhangban lévő helyi hálózat, biztosítani kell az informatikai berendezések biztonságos üzemeltetését (szünetmentes tápegység, villámvédelem, esetleg külön elektromos hálózat, vírusvédelem) segítségével. (Az adatbázisok és hálózatok védelmében, az állami intézményekben bevált rendszabályok figyelembevételével az EKE elnöksége 2003-ig biztonsági ajánlás elfogadását tervezi.) Személyes tapasztalataim szerint intézményeinkben a számítógépek jelentős része elavult, igen sok a 486-os vagy régebbi típus, kevés a megfelelő paraméterekkel (legalább 128 MB RAM) rendelkező és megbízható operációs rendszerrel ellátott gép, sok helyen hiányzik a hálózati nyomtatás lehetősége. Az olvasók és kutatók számára is elegendő használati alkalmat kell biztosítanunk, így jelentősen növelendő a hálózati végpontok száma. A közös feladatok vállalása feltételezi az operációs rendszerek fokozatos egységesítését. Az infrastruktúra fejlesztését az Informatikai Kormánybiztosság céljai közé iktatva, a könyvtári rendszer egészével együtt, vagy külön egyházi gyűjtemények részére kiírt pályázatok segítségével lehetséges megoldani.Az egyházi könyvtárak eredményei nagyon eltérőek a számítógéppel olvasható katalógusok építésében. Van intézményünk amelynek on-line katalógusában már 100 000-nél több rekord érhető el interneten. Említést érdemel a Theca adatbázis fej

lesztése, amelynek érdekében Eger, Kalocsa, Pannonhalma, a Ráday Könyvtár és a Sapientia Főiskola fogott össze. Az utóbbi intézmények jelenleg az Orbis adatbáziskezelő programot használják, amelynek tartalma konvertálható integrált rendszerekbe, így a Corvinába is. A Pannonhalmán létesült honlap27 útján már hozzáférhető egy szintén 100 000 rekordot meghaladó adatbázis. A számító- gépes katalógus építése és a retrospektív konverzió tehát minden fontosabb helyszínen napirenden van, mint a legsürgetőbb feladatok egyike. Állományaink sajátos jellege folytán könyvtáraink régi anyagának gépre vitele nem tekinthető az egyházak belső ügyének. A megvalósítás csak folyamatos pályázati vagy egyéb, külön erre a célra biztosított támogatás mellett képzelhető el, általában külső erők, esetleg professzionális cégek bevonásával.Az egyházi könyvtáraknak, köztük elsősorban a közgyűjteményeknek képessé kell válniuk elektronikus dokumentumok tárolására, visszakeresésére, szolgáltatására. A kutatók és olvasók számára biztosítanunk kell az interneten található távoli adatbázisok használatát. Ez a feladat egyrészt a már említett infrastrukturális fejlesztést tételezi fel (az olvasótermekben található gépek számának növelését, a nagysebességű hálózatokhoz csatlakozás lehetőségét és egyéb teendőket), másrészt az egyházi köz- gyűjtemények olvasói számára is szükséges volna engedélyezni a külföldi, idegen nyelvű, teljes szöve
gű elektronikus folyóiratok százainak használatát, amelyhez a felsőoktatási könyvtárak az EISZ (Elektronikus Információs Szolgáltatások) keretében, vagy újabban az Elsevier csomag segítségével, az Oktatási Minisztérium révén juthatnak. Ez annál inkább indokolt volna az egyházi felsőoktatási könyvtárak körén kívül is, mert az egyházi könyvtáraknak az elmúlt évtizedekben a legritkább esetben volt lehetőségük külföldi könyvek vásárlására és külföldi folyóiratok előfizetésére. Ezen a téren tehát igen nagy a lemaradás, amely az adott lehetőséggel rohamléptekkel csökkenthető és (technikai
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feltételek megléte esetén) jelentős többletköltség nélkül, egyszerű engedélyezési procedúra által biztosítható volna.Az egyházi könyvtárak állománya -  a védett, ritka vagy egyedi, például régi kéziratos dokumentumok gyakorisága miatt -  már állományvédelmi okból vagy a tágabb körben hozzáférhetővé tétel érdekében is megkívánja a digitalizálást A folyamat már több intézményünkben elkezdődött. Nagyon lényeges szempont, hogy egy-egy régi dokumentum fénymásolására (amennyiben ez egyáltalán engedélyezhető) csak egyszer kerüljön sor. Éppen ezért minden értékes állomány védelmében (tehát az egyházi közgyűjteményeknél szélesebb körben) biztosítandó a digitalizálás technikai lehetősége és egy digitális fénymásoló berendezés. Ahol a feltételek már adottak, ott haladéktalanul, ahol még nem, ott 2003 végéig ki kell dolgoznunk a digitalizálás folyamatának fontossági sorrendjét, ütemtervét.
Állományvédelem és biztonság, 
a raktárak korszerűsítéseA 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmében együttműködésre kötelezi az egyházakat. A védetté nyilvánítás ténye, majd a védett dokumentumok őrzésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatban készülő egyértelmű előírások, a teljesítéshez szükséges fedezet biztosítása, végül a teljesí
tés számonkérése optimális megoldást adhat a jelenleg még nyugtalanító helyzetben.Bár az igény újból és újból felmerül, kevesebb a realitása egy kizárólag egyházi gyűjtemények céljait szolgáló önálló restaurátor műhely létrehozásának, mint egy évente meghatározandó pénzkeret biztosításának a 2-3 elsősorban egyházaknak dolgozó, minőségi munkára képes műhely számára. Ilyen intézmény a munkáinak mintegy 30—40%-át jelenleg is egyházak számára végző OSZK Soros Műhely, illetve az Ars Álba BT (Szentendre, Schramkó Péter).

Az Országos Széchenyi Könyvtár által végzett ingyenes szolgáltatás a restaurátorok túlterheltsége miatt az utóbbi években inkább csak elvi lehetőségnek számít. A nagyobb intézményekben már létező restaurálási listák alapján az EKE az OSZK-val közösen dönthetne a fontossági szempontokat mérlegelve a helyes sorrendről és a felhasználható összegekről. A jelenlegi gyakorlat, amely nemritkán jelentős önerő felhasználását igényli, fékezi a folyamat kívánatos menetét.Könyvtárakban általános jelenség a papíralapú dokumentumok savasodása, sérülése, poriadása is. (Emiatt több intézményünkben igen sok XIX. századi sajtótermék fénymásolását kellett megtiltanunk, a felhasználók kárára.) Az Országos Széchényi Könyvtárral egyeztetve megoldandó a csak egyházi intézményekben őrzött veszélyeztetett papírtömeg savtalanítása.Az egyházi könyvtárak raktári gondjainak pontos felmérése szintén folyamatban van, közismert azonban, hogy a helyzet több helyszínen és több okból is beavatkozást igényel. A raktárak általában túlzsúfoltak. Van ahol egyre nehezebb vagy máris lehetetlenné vált az újonnan beszerzett anyag tárolása és tömör raktárak építésére nincs anyagi lehetőség, néhány helyen a tárolási körülmények kifejezetten veszélyeztetik az állományt. A raktárak hőmérséklete a vastag falú műemlék épületekben általában nem mondható rossznak, a hőingadozás mértéke is elfogadható, a hőmérséklet és a páratartalom azonban a legritkább esetekben szabályozható. Éppen ezért a kiemelkedő nemzeti jelentőségű gyűjte
ményekben portalanító, fűtési és klímarendszer léte
sítendő.A várható tetemes költségek meghatározása és biztosítása a kulturális örökség védelméről szóló törvényben említett részletes szabályozással egyidejűleg, a törvény végrehajtásával szoros kapcsolatban történhet meg.
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A tudományos műhelymunka 
feltételeinek megalapozása, 
a nemzetközi kapcsolatok gazdagításaA Magyar Közlönyben megjelent „tudományos” besorolás már évtizedekkel ezelőtt utalt arra a tényre, hogy egyes egyházi gyűjteményeket az általuk őrzött értékek szakszerű gondozása, feldolgozása tudományos feladatok vállalására kötelezi. Vannak kivételes jelentőségű gyűjteményrészek, amelyek csak tudományos igénnyel, alapos felkészültséggel és elkötelezettséggel közelíthetőek meg. A fontosabb egyházi könyvtárak kivétel nélkül rendelkeznek olyan pótolhatatlan régi könyv, és kéziratgyűjteményekkel (ősnyomtatvány, RMK, antikva, és kézirattárakkal), illetve egyéb tartalmi vagy bibliofil szempontból számottevő különgyűjtemé- nyekkel, amelyek kezelése normális körülmények között nem is képzelhető el, csak magasan kvalifikált, többdiplomás személyzettel. A megvalósítást, a szakmai színvonal emelését igen gyorsan javíthatja, hogy az állam néhány hónapja (és remélhetőleg a jövőben is) biztosítja egyházi művelődési intézményekben is a minősített kutatók megemelt alapbérének fedezetét.Állományaink tartalmi feldolgozása teológiai jártasságot kíván. A bibliához kapcsolódó tudományszakok művelésének könyvtári háttere, illetve egy több ezer kötetből álló, 2-300 nyelvet, dialektust reprezentáló biblia-gyűjtemény feltárása a „szent nyelvek” és a modern nyelvek széleskörű ismeretét tételezi föl. Könyvtáraink tudományos arculatának ez a kívánalom adhatja egyik jellegzetességét. Természetes tehát, hogy az egyházi intézményekben a teológiai végzettség önmagában is szakirányúnak minősül. Főként ez az a speciális szakismeret -  például egy tezaurusz létrehozásakor -  amellyel érdemben járulhatunk hozzá a hazai könyvtári rendszer teljes értékű működéséhez. Az a berkeinkben gyakran hangoztatott mondás azonban, amely szerint „nem könyvtártudósokra, hanem tudós könyv

tárosokra van szükség” nem mentesít a könyvtári szakismeretek elsajátítása alól. Ahol ezen a téren hiányosságok volnának -  az egyházi közgyűjteményi címre esélyes könyvtárakra ez korántsem jellemző -  nincs más megoldás, mint a hétévenként megújítandó, államilag támogatott szakképzés önkéntes vállalása, mint ahogyan ez -  legalábbis a protestáns könyvtárakban -  már második éve folyamatban van. A rendszeres megújulás igénye ma már kolostori környezetben, a muzeális értékek közelében is elengedhetetlen, a nyitottság a szakmai alkalmasság egyik feltétele. Helyzetünkből adódik, hogy a továbbképzésben állományvédelmi oktatásnak, illetve a dokumentumok szakszerű kezelésének ugyanolyan tág teret kell kapnia, mint a könyvtári informatikai felkészítésnek.Egy évszázadok óta működő könyvtár munkafolyamatainak feltárása és elemzése önmagában való érték a könyvtártörténet számára, csakúgy mint annak az iskolának a múltja a neveléstörténet szempontjából, amelynek szolgálatában az adott gyűjtemény szerveződött. Tekintve, hogy a történeti tudományok fejlődése új források újszerű feldolgozásától remélhető, nagy lehetőség előtt állnak az egyhá
zi könyvtárak, hiszen az általuk őrzött forrásanyag publikálása nyilvánvaló közérdek. Ez a tény, és a remélhetőleg kedvezően változó finanszírozási feltételek a korábbi gyakorlathoz képest igényesebb, tervszerűbb kiadási program alkotására ösztönöznek. Egy ilyen terv megvalósítása természetesen szintén feltételezi a jelenleginél jóval több minősített kutató alkalmazását.28 Intézményeink azonban mostanáig alig élhettek a központilag támogatott kutatások (OTKA, stb.) lehetőségével.A jelentősebb egyházi könyvtárak évente több kiállítással vesznek részt a maguk szűkebb vagy tá- gabb környezetének szellemi életében. Az egyházak fokozottabb szerepvállalása kívánatossá teszi az egyházi gyűjtemények együttes megjelenését is legalább évente egy kiemelkedő központi alkalommal. Egy-egy ilyen rendezvény akkor lehet igazán vonzó
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a nyilvánosság számára, ha nemzetközi összefogás lehetőségével is él. Az európai integráció időszakában nem mellékes, hogy egész Európát a legapróbb falvakig átszövi a keresztyén közösségek sűrű hálózata. Intézményeink lassan élni kezdenek azzal a nagy lehetőséggel, amit az összetartozás és a bizalom kínál.29 Egyetlen példával élve: világi könyvtár vagy múzeum soha nem rendezhetne a siker olyan esélyével kiállítást az európai bencés kolostorok magyar vonatkozású anyagából, mint Pannonhalma.Kiállítások eddigi cseréje mellett nemzetközi kapcsolataink élénkülését jelzi az is, hogy 1999-ben a Debreceni Református Kollégium fogadta az európai protestáns gyűjtemények konferenciáját, 1996-ban pedig Pannonhalma rendezte az európai teológiai könyvtárak szervezetének éves konferenciáját.30 Kapcsolatainkat gazdagítja, hogy 1999 óta határainkon túli magyar könyvtárak is tagjai lehetnek az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, segítve a teljes Kárpát-medence magyar vonatkozású egyházi könyvanyagának bevonását a hazai tudományos élet vérkeringésébe.
Összegzés

Annak ellenére, hogy a kormányzat a társadalom optimális működése szempontjából jelentős értékőrző, illetve kohéziós szerepet tulajdonít az egyházaknak (ugyanezt deklarálta a családokkal kapcsolatban is) az egyházi kézben lévő kultúra közcélú hasznosításának megújítása a mai napig várat magára. Ezen a téren sok még a teendő, hiszen az „információs társadalom” egyik alapfeltétele a tudáshoz való szabad hozzáférés, amelynek során színvonalas ellátásra van szükségük és joguk az egyházi könyvtárak használóinak is. Ez a várakozás csak akkor teljesülhet, ha megvalósul az azonos elbánás törvényben rögzített elve, a finanszírozásnál azonban már a kezdeteknél mulasztás történt. A hibá

kért a fenntartók is okolhatóak, akik a hirtelen szabadság beköszöntével elsődleges feladataik teljesítésére próbálták erejüket összpontosítani, ezért annak ellenére, hogy az állam ideológiai viszonyulása alapjaiban megváltozott, egyházi részről sem fordult elegendő figyelem a kulturális területre. Intézményeink sokaságában maradt el a működőképesség helyreállítása, ennek érdekében a minimális feltételek meghatározása és biztosítása, de a folytatásban is adódtak gondok. A legutóbbi (két évre szóló) költségvetésben az egyházi gyűjtemények támogatásának növekedése a törvény ellenére százalékosan is kevesebb az államiakénál.Az egyházi könyvtáraktól minden korábbinál nagyobb erőfeszítést igényel a kulturális örökség védelme -  amely feladat törvényileg előírt kötelezettség -  és a szolgáltatások korszerűsítése -  amely a kor követelménye. Célunk nem lehet más, mint az állami intézményekkel azonos védettség, (azaz őrzési és tárolási feltételek biztosítása) azonos feldolgozási, szolgáltatási és tudományos teljesítmény nyújtása. Örökségünk megóvása, ápolása, közzététele érdekében tehát elkerülhetetlen az egyházi könyvtárak gazdasági, technikai és személyzeti rehabilitációja.
Jegyzetek

1. Az alábbiak vázlatát ismertettem az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (továbbiakban EKE) elnökségének 2001. november 29-i ülésén. Az elnökségi tagok közül többen írásban is rendelkezésemre bocsátották javaslataikat, így Berecz Ágnesnek az egyházi könyvtárak típusaira és telematikai ellátottságára, Viola Ernőnek az iskolai könyvtárak problémáira, Czékli Bélának a gyűjtőköri együttműködésre vonatkozó néhány észrevételét is hasznosítottam a helyzet leírásában és a jövőkép megfogalmazásában.2. Ennek magyarázata az lehet, hogy a nyilvánosságot vállaló egyházi könyvtárak nem részesülnek külön támogatásban, így nem kapják meg a könyvtárközi kölcsönzések posta- költségének térítését sem.
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SS GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND SS

3. A római katolikus egyház nevében Kovách Zoltán 19 fontosabb könyvtárról és összesen 1 172 500 kötetről, míg református részről Újszászy Kálmán összesen1 026 217 kötetről adott számot a négy egyházkerületi gyűjteményben, a duplumtárak nélkül. (Régi könyvek és kéziratok. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, 1974. 230- 231. és 246-247.4. Az arányokat lásd a 2. fejezetben. A dolgozók létszáma és az állomány kötetszáma szempontjából a kevés kedvező kivétel közé tartozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész Kara és a Ráday Gyűjtemények.5. Debrecenbe például évtizedeken keresztül 50-100-féle külföldi sajtótermék jutott el ingyenesen az Egyházkerületi Nagykönyvtárba és a teológiai tanszéki könyvtárakba.6. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994 novemberében alakult 34 könyvtár részvételével. Székhelye: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota. Ügyintézés a megválasztott elnök és titkár címén. A jelenlegi elnök dr. Gáborjáni Szabó Botond (4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel.:52/414-744. E-mail:Gszabo@Silver.drk.hu). Titkár : Ásványi Ilona (9090 Pannonhalma, Vár. 1. Tel.:96/470-022. E-mail:Ilona@bibliotheca.osb.hu.) Az Egyesülésnek jelenleg 50-nél több tagintézménye van. Az első elnök Bánhegyi B. Miksa, a második Antalóczi Lajos volt.7. Ravasz Levente főosztályvezető hozzászólása az EKE (Egyházi Könyvtárak Egyesülése) 2001. július 4-i Közgyűlésén Debrecenben, a Református Kollégium Dísztermében. Az elhangzottak teljes terjedelmükben megjelennek az EKE 2002. évi névtárában.8. Könyvtári statisztika 2000. Szerk. Vidra Szabó Ferenc. Budapest, Könyvtári Intézet, 2001.9. Les bibliothéques ecclésiastiques dans la mission de l'Eglise. Lettre de Mgr. F. Marchisano président de la Commission pontificale pour les Biens culturels de l'Eglise á tous les évéques et superieurs généraux. Bulletin de liaison de l'Assotiation des Bibliothéques Ecclésiastiques de France 1994/95.10. Az 1976. évi 15. számú rendelet 23. és 31. paragrafusa. M agyar Közlöny, 1976. 532. és 537. és a Művelődési Közlöny, 1982./9. 419.11. Ilyen volt a Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Debreceni Református Kollégium Könyvtára által kötött, máig érvényes megállapodás és a nehéz időkben igen hasznos letéti szerződés.12. Könyvtári Statisztika 2000. i.m.

13. Jelentés-munkaterv. A ME Központi Könyvtárának 1993. évi jelentése. Miskolc, 1994. 15.14. L. 5. paragrafus.15. A CXL. törvény 1. számú mellékletének W. pontja.16. L. az 53. paragrafust és az 54. paragrafus 2. bekezdését.17. Az idézett 2000. évi Könyvtári Statisztika csupán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkaránál említ pályázat és támogatás címén közel 7 millió forint könyvbeszerzési többletet. Az esetek nagy többségében a nyilvános.egyházi könyvtárak támogatása eltörpül a többi nyilvános könyvtár támogatása mellett.18. A Magyar Közlöny 2000/128. száma, 8386. lapjának 20. pontja a jogosultak körében említi az egyházi könyvtárakat.19. Lásd az 1990. évi IV . törvény 15. paragrafusának 3. bekezdését, amely szerint „az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik” .20. Ezt a tényt a tárca helyettes államtitkára Visy Zsolt is megerősítette az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséhez írott, 2000. november 20-án kelt levelében.21. 2001. évi LXIV . Tv. 7. paragrafus 3. bekezdése.22. Művelődési Közlöny, 198279. 419.23. Az EKE legfrissebb adatgyűjtése alapján a helyzet jelenleg is ugyanaz, mint Kovách Zoltán és Újszászy Kálmán adatközlése idején, az 1970-es években. (L. a 3. jegyzetpontot.) A legfontosabb 43 egyházi könyvtár adatainak felmérése római katolikus oldalon 1 758 000 kötetről, református oldalon duplumtárak nélkül is 1 530 000 kötetről ad számot. Az arányokon úgy tűnik a Pest Megyei SZMT Könyvtárának a PPKE Bölcsészkara általi átvétele változtathatott volna valamelyest, ha hasonló jelenség nem játszódik le református részről a Hajdú-Bihar Megyei SZMT Könyvtárának átvételével. A fenntartás terheit tekintve a legjelentősebb kiadás az alkalmazotti létszám függvénye. Ezen a téren szintén kiegyenlítettek az erőviszonyok.24. Viola Ernő (EKE elnökségi tag) a probléma összegzésében Fabulya László 1990-es felmérése alapján 142 régi állománnyal rendelkező iskolai könyvtárról számolt be, közülük 17 iskola tízezres nagyságrendű gyűjteménnyel, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 70 000 kötetes, a csurgói Csokonai Gimnázium 50 000 kötetes könyvtárral rendelkezik.
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SS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK HELYZETE, CÉLJAI ÉS JÖVŐKÉPE SS

25. Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy stratégiai fejlesztési tervének telematikai koncepciója. TMT. 1999/1. 3-4.26. Nemzeti Információs Társadalom. Stratégia. 1.0 verzió. Készítette a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága. 2001. május 17.27. w.w.w.biblio.osb.hu28. „Ahol 25 000 kötetre jut egy könyvtáros ott a nagystílű tervezés majdnem komikus” - vélekedik Mányoki János. (Meg

jegyzések az egyházi könyvtárak fokozottabb jelenlétével kapcsolatban -evangélikus szempontból. Kézirat, 2001.)29. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények például az elmúlt években több sikeres kiállítással mutatkozott be Ausztriában és Franciaországban.
30. „Conseil des Assotiations de Bibliothéques de Theologie” és a Colloque Internationale des Musées Protestantes. (Az utóbbi szervezet könyvtárakat és levéltárakat is egyesít.)

Megújult a pataki nagykönyvtár honlapja. Ezentúl virtuális sétát tehet a látogató 
a Gyűjtemények termeiben, bibliográfia nyújt eligazodást a gyűjteményekről szóló 

tanulmányok között és az új időszaki kiállításról is olvashat a honlapra látogató.

A honlap címe: www.gradatio.hu/nagykonyvtar

(Forrás: Katalist, 2002. szeptember 2. Kedves Csaba híradása)

2002-től nem jelenik meg nyomtatásban a Magyar Nemzeti Bibliográfia U j Periodikumok 
című tájékoztató. Az OSZK-nak mint nemzeti bibliográfiai központnak kötelessége kiadni 

(havonként, ill. negyedévenként) az újonnan megjelenő kiadványok -  teljes bibliográfiai leírást 
tartalmazó -  tételeit. Ezért 2002-től az új periodikumokról a weben értesülhetnek az érdeklődők.

Az eddigi nyomtatott füzetek formáját az elektronikus kiadvány megtartotta. Törzsrészből és 
mutatókból áll. Időszakossága továbbra is havonkénti lesz, minden hónap első hetében elérhetők 

lesznek az előző hónapban feldolgozott új periodikumok.

Az új kiadvány felelős szerkesztője Hovánszki István.
A számítógépes megoldás Tar Katalin és Andrási Áron munkája.

A kiadvány címe:

Magyar nemzeti bibliográfia. U j periodikumok -  www.

URL: http://www.oszk.hu/sajtobibliografia/
Elérhető még: az O SZ K  honlapjáról a szolgáltatások közül.

(Forrás: Nagy Anikó tájékoztatója. O SZ K  levelezési fórum. 2002. június)
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A német katalogizálási 
hagyományok a magyar 
könyvtártanokban

Pogányné Rózsa Gabriella

A X V III-X IX . század fordulójától kezdődően (hazánkban kissé megkésve, inkább talán a XIX. század derekától) a könyvtárosság önálló hivatássá válása -  tehát a legkülönfélébb szaktudományokat művelő tudós emberek mellékes szinekúra elfoglaltságából „főfoglalkozás”-sá alakulása -  szükségszerűen magával hozta azon ismeretkör körülhatárolását, valamint értelemszerűen egységes logikai rendben való összefoglalását és közzétételét, amely 
„valamelly könyvgyűjtemény' czélszerű felállítását 
és elrendezését, biztos el- és fenntartását, használata 
sebes, könnyű és biztos módját, 's minden részben 
helyes igazgatását” 1 foglalja magába. Ezt az ismeretkört a könyvtárosság -  és a könyvtári szakiroda- lom -  története során többen és többféle megnevezéssel illették: a legmegtisztelőbb elnevezés Schret- 
tingernél olvasható, aki híres művében (Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothekswissenschaft. 1-2. München, 1808-1829.) „könyv

tártudomány névvel tisztelte meg e tanítmányt”2; de ezen kívül használatos volt még -  a teljesség igénye nélkül -  a könyvtudomány, bibliológia, a bibliotekonómia, a könyvtártechnika és könyvtártan3 kifejezés is.A könyvtári ismereteket tartalmazó, gyakorlati (esetleg oktatási) célokra készített, legtöbbször egy szerző tollából származó összefoglaló jellegű alapműveket vagy akár a többek által írott tanulmányok (előadások) egybeszerkesztésével létrejövő szakkönyveket a szakma (tartalmuk után) leginkább „könyvtártanának nevezi. Ezeknek a kiadványoknak nagy szerepük volt egyrészt a szakmai műveltség terjesztésében, a könyvtári munka gyakorlatának egységesebbé tételében, a szaktudományi kommunikáció fenntartásában és az eltérő felfogások ütköztetésében, másrészt az önmagára találó könyvtárosság társadalmi megítélésének, presztízsének emelésében.
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88 A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN 88E műfaj magyar képviselői közül elsőként Toldy Fe
renc tervezett munkáját4 fontos kiemelni, amely igaz, hogy csupán töredék maradt, ám a közzétett szinopszis tartalmi csomópontjai is mutatják, hogy a könyvtári munkához szükséges tudnivalók minden területére kiterjedő summázatát adta volna.Szakmánk magyar képviselőinek pontosan fél évszázadot kellett várniuk az első teljes kézikönyvre, 
Kudora Károly sokat támadott, de mégis hiánypótló művére.5 A XX. század első fele a nemzetközi és a hazai könyvtárügy valamennyi ágában jelentős előrelépést hozott -  a formai és tartalmi feltárás új módszerei, a központi katalógusok megszervezése, a világbibliográfiai törekvések, próbálkozások a magyar „public library” megteremtésére, a könyvtárosképzés intézményesülésének kezdetei - ,  mindezek a változások kikényszerítették a szakirodalom frissítését: így hazánkban szintén sorra láttak napvilágot -  természetesen a Magyar Könyvszemlében és később a Múzeumi és Könyvtári Értesítőben közzétett tanulmányok mellett -  az azokat is feldolgozó, az újabb és újabb fejleményeket az eddigi tudáskincsbe integráló összegzések:© Kudora Károly : Könyvtártan. Budapest : Dob- rowsky és Franke, 1893.© Ferenczi Zoltán : A könyvtártan alapvonalai. Budapest : Athenaeum, 1903.© Gulyás Pál : A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése. Budapest : Athenaeum, 1909. /A 2. kiadás 1913-ban jelent meg kibővítve és némiképp átdolgozott tartalommal, de éppen a katalogizálást bemutató részben nem történt érdemi változtatás./© Könyvtári előadások : Az 1937. évi február 1. -  márc. 23. közt tartott könyvtárosképző tanfolyam előadásainak összefoglaló vázlata. Budapest : kiad. a tanfolyam hallgatói, 1937.

© Gulyás P á l: A bibliográfia kézikönyve. 1-2. kötet. Budapest: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára, 1941-1942.6© Káplány Géza : Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztése. 1. köt., Vezérfonal tudományos- ... és magánszakkönyvtárak szakszerű kezelésére. 2. köt., Az Egyetemes Decimális Osztályozórendszer. Budapest : A Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesülete, 1943.A könyvtári munka egyik alapvető tevékenysége, az összegyűjtött „könyvek” használhatóvá tételének egyik előfeltétele az állományt tükröző katalógus elkészítése. Jelen dolgozat feladata annak vizsgálata, hogyan jelenik meg ez a tevékenység (a cím- tárazás, bibliografizálás, katalogizálás, címfelvétel, címleírás) a könyvtártani összefoglalásokban. (A különféle dokumentumtípusok formai feltárására vonatkozóan külön-külön rendelkezések is születtek, az alapvető, meghatározó tendenciák azonban nyomon követhetők csupán a könyvek katalogizálási módszerének elemzése során is.)Az éppen uralkodó katalogizálási elképzelés, metódus, iskola vagy szabályzat szerint a megjelent kézikönyvek különféle korszakokba sorolhatók:© Kudora munkáján egyértelműen a német katalogizálási gyakorlat hatása érződik, de még legjelentősebb képviselője, a Porosz Instrukciók létrejötte (első kiadása: 1899.) előtt készült;© Ferenczi és Gulyás összefoglalásai a Porosz Instrukciók magyarországi megismerésének, elfogadásának és -  több bibliotékában is -  bevezetésének időszakában születtek;© a Könyvtári előadások, a Bibliográfia kézikönyve, és Káplány Géza műve súlyozottan az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ (OKBK) által készített első magyar szabályzat alkalmazását, a központi címjegyzék katalogizálási szabályait mutatja be.
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SS POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA 86Mivel azonban a magyar (nagy)könyvtárak katalogizálási gyakorlatában az 1952-ben elkészült -  és 1953. július 1-jén hatályba léptetett -  első, országosan kötelező érvényű szabvány megjelenéséig speciális adottságaik, saját hagyományaik éltek tovább, feldolgozó munkájukban még az egyes korszakokon belül is meglehetősen nagy eltérések figyelhetők meg (úgyszintén eltérések mutatkoznak meg az egyes forrásokban található feldolgozási irányelvek, alkalmazott és alkalmazandó eljárások tekintetében is), ezért szerencsésebb a változásokat nem a korszakok szerint, hanem a katalogizálás legfontosabb (elvi) kérdései köré csoportosítva végigkísérni. A továbbiakban az alábbi területeken bekövetkezett változások felvázolására kerül sor:© a könyvészeti adatok regisztrálása, az adatok sorrendje;© a szerző neve alatti felvétel, a társszerzőség és a közreműködők megjelenítése a katalógusban;© rendszóválasztás a testületi kiadványok leírásánál;© az anonimák rendszavának megválasztása;© a sorozatok feldolgozásának alapelvei;© a betűrendbe sorolás és az azonos rendszavú tételek sorrendje.
A könyvészeti leírás adattartalma

A könyvtári katalógusok fejlődésében először az inventár (leltár) jellegű címtárak jelentek meg, amelyek leginkább az állomány leltáraként illetve helyrajzi katalógusaként működtek; a könyvek tartalom szerinti, szisztematikus elrendezésével alakultak ki a szakkatalógusok; a mai értelemben vett leíró katalógusok pedig valójában a könyvtermés jelentős mennyiségi növekedése miatt és a nagy könyvtári állományok feltárásánál -  és Goriupp 
Alisz még azt is kiemeli7, hogy a numerus currens

szerinti raktározás térhódításával -  váltak igazán szükségessé. A „legrövidebb címleírás”8 elemei -  tehát a rendszó (a szerzői név, annak hiányában a címszó), cím, a kiadás és a megjelenés -  csupán állományjegyzékek építőkövei, a felvett adatok körének bővülésével került előtérbe a könyvtári katalógusok bibliográfiai funkciója. Fitz József gondolatát idézve9: „Katalógus és leltár között a különbség az, 
hogy a leltár jogi instrumentum, célja, hogy igazol
jon, hogy elszámolás végett igazolja a beszerzett 
anyag bekebelezésének megtörténtét, -  a katalógus 
viszont tudományos instrumentum, célja a tájékoz
tatás, az útbaigazítás a használat felé. A leltár ok
mány, bizonyító eszköz, -  a katalógus rendszerező 
tudományos segédeszköz. ”A leírás könyvészeti adataira vonatkozólag az első magyar könyvtártan szerzője, Kudora Károly a következőket írja10:
„A czímlapozás következő sorrendben történik: Első 
helyen áll a könyv szerzője [...] Ha a könyv szerzője 
ismeretlen, akkor első helyen áll a rendszó. A szerző 
vagy rendszó után leírjuk a könyvnek teljes vagy rö
vidített czímét [...] és külön sorban a kiadást. Ez
után leírjuk a nyomás helyét, idejét, mely után ritka 
műveknél a nyomdász vagy kiadó neve is kiteendő. 
Ezt követi a könyv lapjainak száma, esetleg a jelenle
vő táblák. [...] A könyv alakja, mely kitehető a nyo
más ideje után is. [Ezeket az azonosító adatokat kö
vetik a könyv leltári száma és a lelőhelyét kifejező 
jelzet.] Végre kiteendő a könyvkötése. ”
Ferenczi Zoltán és Gulyás Pál könyvtártanai a Porosz Instrukciók megszületése után és magyarországi -  inkább önkéntes, mint egységes és tudatos -  elfogadása, elterjedése időszakában íródtak. A későbbi szakirodalom Ferenczi munkáját tartja ezen katalogizálási iskola egyik legfontosabb népszerűsítőjének11 -  ugyanez már nem mondható el Gulyás Pálról, aki Ferenczivel majdnem egy időben írott könyvében több tekintetben is a német hagyományokkal ellentétes megoldásokat javasolt. A következő táblázat is érzékletesen mutatja Ferenczi ra-
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SS A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN SSgaszkodását az alapul szolgáló szabályzathoz, néhány adat (lapszám és alak; kiadó és év) sorrendjén kívül érdemi eltérés csak a könyv tartalmának (a gyűjteményes munkát alkotó egyes művek címoldalon szereplő' adatainak) jelölésében mutatkozik meg. (A Porosz Instrukció „cím” /Titel/12 alatt nem és nemcsak a könyvet elsődlegesen megjelölő címet -  mai terinológiával élve főcímet -  érti, hanem részének tekinti többek között a könyv „megnevezésére szolgáló” 13 tárgyi címet /Sachtitel-t/, de ezenfelül a címlapon szereplő olyan járulékos infor

mációkat is, mint a mai értelemben vett párhuzamos és alcím, közreműködők, a kiadvány elkészítésének indítékára, a'propos-jára és céljára vonatkozó közléseket és úgyszintén a leírás egészét. Ezen adatok sorrendjét a leírásban a címlap eredeti rendje határozza meg. Ferenczi nem tér ki ilyen részletesen a „cím” tárgyalására és tagolására, csupán az alcím -  a kötetben található részek címe -  és a többnyelvű címek felvételéről rendelkezik.)
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Porosz Instrukciók14 Ferenczi15 Gulyás16

a szerző neve vagy tárgyi címszó név vagy vezérszó szerzői név vagy rendszócím cím „a főczím jön elől s azután a részek a mű rövid címe és „az egyes kötetekczíme” 17 tartalmát közelebbről megjelölőalczímek” 18
kiadás kiadás
kötetszám kötetszám
a megjelenésre vonatkozó adatok: hely, kiadás helye, éve, kiadó (nyomtató, kiadás (nyom tatás) helye, kiadókiadó, év bizományos) neve (nyom da), megjelenés éve

a könyv tartalma, amennyiben a A  sorozatcím helyéről G ulyás nemcímlapon szerepel (ez a Porosz rendelkezik, de az 1910-ben az ŐInstrukciókban a cím része) szerkesztésében m egjelent N épkönyvtári

cím jegyzékben19 a megjelenésre 
vonatkozó adatok után á ll A  sorozat 

feldolgozásáról azonban ír.

lapszámozás (többkötetes műveknél alak, lapszám, képek, táblák száma rétnagyság (alak), kötet- és lapszám,kimarad), alak mellékletek és illusztrációk szám a

fölérendelt, összefoglaló /sorozati/ cím megjegyzések a példányra, kötésre, kiadás, lenyom at megjelöléseés szám (a részegységről készített tartalomra vonatkozóan, de ideutalócédulán) vagy többkötetes és kerülnek a többkötetes könyveknél asorozatos műveknél az egyes kötetek kötetek felsorolása vagy a gyűjtőcím (afelsorolása (a gyűjtőcím alatti sorozat címe) az utalólapokonfőcédulán)
német nyelvű címfordítás kevéssé kötés minőségeismert nyelvű kiadvány leírásakor



88 POCÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA 88Gulyás Pál „A népkönyvtárak szervezése, fenntartá
sa és kezelése’ című munkájában a „czímtározás” bemutatása során -  mint látható -  több szempontból is eltér a Porosz Instrukciók és a német -  magyar gyakorlat megoldásaitól. Az adatok felvételére és sorrendjére vonatkozó előírásokban a legpregnánsabb különbség a „címben” a kötetcímek részletezése, sói önálló megnevezés hiányában zárójelben a tartalomra utaló kifejezéssel való kiegészítése, pl. 1. köt. (Költemények), valamint a kiadás megjelölésének hátravetése a „terjedelmi adatok” mögé. (A sorozatok feldolgozásával kapcsolatban ld. később.)A többi elemzett szakkönyv már egy új korszakban keletkezett. 1924-ben készítette el Prohászka Lajos 
-  az OKBK megbízásából -  az első magyar katalogizálási szabályzatot. A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályairól20 megalkotója a következőket vallja: „Katalogizálásunk kapcsán ui. rövid szabá
lyokba foglalom a követendő eljárást. Ily módon né
hány hónapon belül a Porosz Instrukciókhoz hason
ló (amelyet különben nagyjából átveszünk) útmuta
tásunk lesz az egységes katalogizálásra.”21 A felvétel adataira és sorrendjükre vonatkozó előírásokban nincs eltérés a mintául vett dokumentumhoz képest22. Az új szabályzat olyannyira ragaszkodik a Porosz Instrukció rendelkezéseihez, hogy még a Ferenczinél megnyilvánuló különbségeket is eltünteti -  Prohászka imént idézett levelében ezt a mintakövetést tudatosan vállalja és meg is indokolja:
„Ezzel a központi katalógus is könnyebben lesz meg
valósítható, mert áttérhetünk a porosz módszerre, 
de azt hiszem a közönség szempontjából is hasznos 
lesz, ha nem kell minden könyvtárnál más módszer
hez alkalmazkodnia. ” Mindazonáltal Pasteiner Iván
nak, az OKBK igazgatójának azon terve, hogy az első, 1924-25-ös címjegyzék elején közzétegye a szabályzatot, valamint hogy „rendeletileg a VKM fönn
hatósága alá tartozó könyvtárakra 1926-tól kezdve 
ezt az egységes katalogizáló eljárást írja elő”23, nem vált valóra. (Az első országosan és egységesen köte

lező érvényű magyar szabvány -  mint köztudott -  csak 1952-ben látott napvilágot Könyvtári címleírá
si szabályok címen.) így az 1928 utáni kézikönyvek -  jóllehet a felvétel adatainak lényegi kérdéseiben a Porosz Instrukciók és az OKBK szabályzata által fémjelzett vonulatba tartoznak -  sok esetben nem egyetlen követendő eljárás, egységes előírás, hanem az egyes (nagy)könyvtárak azoktól eltérő gyakorlatának bemutatásai.Goriupp Alisz például az impresszum adataival vagy a lapszámozással kapcsolatban a központi címjegyzék katalogizálási szabályai mellett több jelentős bibliotéka24 rendelkezéseire is utal. A kiadás adatainál eltérő elbírálás alá esik, hogy a példányszámra utaló '4. ezer' kifejezés a leírásban feltüntetendő vagy sem. (Érdekes, hogy ezek a könyvtárak sem követik minden esetben az OKBK szabályait, holott mindegyikük törvényileg kötelezett, vagy -  miként a Fővárosi Könyvtár -  önként vállalta, hogy külföldi beszerzéseit a központi címjegyzék számára bejelenti.25)
„A bibliográfia kézikönyve” tematikája nem öleli fel az egész könyvtári munkát, csak könyvészeti kérdéseket tárgyal, amelyek természetesen a könyvtári munkában -  a formai és tartalmi feldolgozásban -  fontos szerepet játszanak; így indokolt, hogy Gulyás Pál műve is a jelen vizsgálódásban „könyvtártanának minősüljön. A szerző ebben az írásában is kissé eltér a szokásos gyakorlattól, itt nem a regisztrálandó adatok sorrendjében, inkább az egyik „adatcsoport” , az „impresszum” értelmezésében; őnála -  a többi magyar forrástól eltérően -  az impresszum „valamely nyomtatvány megjelenési körül
ményeire és terjedelmére vonatkozó adatok összessé
ge. Ezek a kiadás és nyomtatás helye és éve, a kiadó 
és a nyomtató neve, a formátum, terjedelem s eset
leg a példányszám”26; ugyanez a definíció olvasható azonban Cutter-szabályzatában 257. pontjában is.27Káplány Géza munkája elsősorban a szakkönyvtárak könyvtárosai számára íródott, így érthető,
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88 A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN 88hogy a „címfelvéteT’-re és a „betűsoros szerzői katalógus” szerkesztésére vonatkozó tudnivalók sokkal kisebb hangsúllyal szerepelnek, mint a tartalom szerinti visszakeresést biztosító eszközök és készítésük bemutatása. (Ezt tükrözi az is, hogy a mű első része átfogóan rendszerezi és reprezentálja a könyvtári munkához szükséges ismeretek összességét „ Vezérfonal tudományos ... és magánszakkönyv
tárak szakszerű kezelése5 címmel, a szerző a második kötetet teljes egészében „Az Egyetemes Decimá
lis Osztályozórendszer”-nek szenteli.)
A szerző neve alatti felvétel, a 
társszerzők és a közreműködők

A szerző neve alatti katalogizálás már a középkori könyvtárakban is elfogadott volt -  nyilván az ókori hagyományok továbbéléseként - ,  ezt az elvet standardizálták az eleinte csak egyes könyvtárak helyi rendelkezései, majd a (X V III-)X IX -XX . század igen kiterjedt hatáskörrel rendelkező szabályzatai. Ez a princípium két -  logikailag tulajdonképpen elfogadható, de egymásnak ellentmondó -  alapelv mérlegelése során vált általánosan elfogadottá. A cím alatti nyilvántartást indokolta volna, hogy különösen a nyomtatott könyvek között kevés akad, melynek ne lenne címe, ezzel szemben -  akár tá- gabb értelemben vett -  szerző nem nevezhető meg minden esetben. A másik kiindulási pont viszont az, hogy amennyiben van szerzője egy könyvnek, ez az adat feltehetően könnyebben megjegyezhető és a kiadványt -  legalábbis más szerzők munkáitól, tehát elsődlegesen -  pregnánsabban határolja el, mint a sokszor hosszú, bonyolult, nem kifejező vagy nem megkülönböztető cím. Ezen alapelv mellett szól az egyes szerzők műveinek egy helyen való összegyűjtésére irányuló törekvés is.28Abban mindegyik kézikönyv és szabályzat egyetért, hogy „a betűrendes névczímtár főfeladatának [an

nak megválaszolása, hogy valamely keresett mű 
megvan-e illetve mi van meg a könyvtárban, és hol 
található a könyv] akkor felel meg, ha egy és ugyan
azon szerző nevei vagy egy és ugyanazon tárgyra vo
natkozó rendszavak egymás mellett foglalnak he
lyet”29; így törvényszerűen abban is közös állásponton kell lenniük, hogy a személynevek eltérő változatait a katalógusban egy verzió alatt kell regisztrálni és a mellőzött névformákat az „egységesített név” -vel utaló(k)nak kell összekötni, tehát olyan „czímlap”-nak, „mely a keresőt a könyv eredeti fel
vételéhez vezeti vissza, vagyis azon rendszóhoz, 
mely alatt a könyv részletes felvétele történt.”30 (Terjedelmi okok miatt nem feladata e dolgozatnak, hogy az egyes források összes név-egységesítési rendelkezéseit összehasonlítsa.)A szerzői név egységesítése tehát lehetővé teszi, hogy egy-egy személy összes, önállóan alkotott műve a katalógusnak egyetlen helyén összegyűjtve legyen megtalálható. Mint ismeretes, a leíró katalógusnak a mai felfogás -  a párizsi nemzetközi katalogizálási konferencián kidolgozott tervezet -  szerint három alapfunkciója van, éspedig annak megmutatása, hogy:1. megvan-e a könyvtárban egy bizonyos könyv;2. egy bizonyos szerzőnek milyen művei (természetesen a szerzői oeuvre nemcsak az önállóan, hanem a társszerzőként írott könyveket valamint a személy közreműködésével létrejötteket is tartalmazza31) és3. egy bizonyos műnek milyen kiadásai vannak 

meg a könyvtárban,32így -  visszatekintve -  érdemes megvizsgálni azt is, hogy a korábbi rendelkezések mennyiben vállalkoztak a szerző teljes életművének regisztrálására, illetve egybegyűjtésére és, hogy van-e, és ha van, milyen összefüggés figyelhető meg a katalóguskészítésnél alkalmazott technika és a katalógus által betöltött funkciók között.A társszerzőség kezelésével kapcsolatban majdnem teljes az egység: Kudora könyvtártanában és Gu
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SS POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA SSlyás „A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és ke
zelése” című munkájában a kettő vagy több szerző meghatározás olvasható, a többi dokumentum -  Káplány Géza könyvét kivéve -  a társszerzőség határát három szerzőnél vonja meg. Az utóbbin kívül valamennyien az elsőként megnevezett szerző neve alatt regisztrálnak, a további névről -  illetve nevekről -  utalók készülnek, amelyek a „főfelvétel” rendszavához irányítják a keresőt. (Ez a metódus használatos a német katalogizálási irányzat hatáskörén túl is, a címlapon megnevezett további szerzőket az angol-amerikai iskola is utalókon szerepelteti.33)A közreműködőkre vonatkozólag Kudoránál „a 
nyugoti irodalomban a fordító neve nem vétetik f i 
gyelembe, még utaló lapot sem kap”34, a későbbiekben általánosan elfogadottá vált utalókon való megjelenítésük, de nem minden esetben kötelező jelleggel: az OKBK-szabályzata „célszerűség szerint”35 készíttet utalót, Gulyás bibliográfiai kézikönyve pedig az illusztrátorról csak akkor, ha a „kiadvány különös műbecse indokolja.”36 A katalógusfunkciók és a katalogizálásnál alkalmazott technika összefüggéséről kimondható, hogy a példányonként, külön-külön készített katalógus-bejegyzéseknél, illetve céduláknál használt -  speciális vagy részleges, tehát valamely konkrét leírás rendszavára vonatkozó -  utalók eljuttatják az olvasót a mindenkori főfelvételhez, ahol a könyv lelőhelye (jelzete) is fellelhető. így az a kérdés, hogy hol található a könyv az utalókon szereplő visszakeresési szempontok alapján nem válaszolható meg közvetlenül. A ma elfogadott alapfunkciók közül a teljes életmű egyberendezését sem teszi, nem teheti lehetővé ez a módszer: a második vagy harmadik társszerzőként valamint a közreműködőként végzett munkásság az utalók mentén, ahelyett hogy „összegyűlne” , a katalógus különféle helyeire szóródik szét. A cédulasokszorosítás bevezetése az alapja annak, hogy -  amint Goriupp Alisz és Káplány Géza is írja -  „a sokszorosító könyvtáraknál a felvétel 
mindig egész teljességében kerül a katalógusba, csu

pán a mű címének egy másik elemét emeljük ki, alá
húzással, mely alatt a mű keresése feltételezhető. ”37 (A katalóguslapok kézi vagy írógéppel történő átmásolásai újabb és újabb hibaforrást, elírást hozhat magával, ezért célszerű az utalólapok adattartalmát csupán a legszükségesebbekre korlátozni.) Az adréma (az OSZK-ban 1936 tavaszán kezdődött e rendszer bevezetése38) és egyéb többszörözési technikák is hozzájárultak a későbbi szabványokban a melléktételek létrejöttéhez, amelyek további visszakeresési szempontok alapján is közvetlenül vezetnek el a példány lelőhelyadataihoz, így -  a melléklapok segítségével -  megvalósítják a szerzői oeuvre összegyűjtését a katalógus egyetlen pontján. A Technológiai Könyvtárban 1943-ra a sokszorosítás már megvalósult, Káplány munkája ennek bemutatása, ezért nem ír részletesen az utalókról. A többszerzős műveknél csak az első kettőt veszi fel, de mindkettőjükhöz teljes adattartalmú cédulát sorol -  ugyanez lehet az eljárás az összes regisztrált közreműködővel is (azonban e könyvtár speciális szolgáltatásai ezt nem teszik mindenkor szükségessé).
A testületi szerzőség kérdése, 
a testületek kiadványainak 
katalogizálása

A német és az angol-amerikai irányzat közötti egyik nagy vízválasztó a testületek szerzői minőségének elismerése, illetve negligálása és ebben az esetben kiadványaik cím -  a címből választott rendszó -  szerinti besorolása a katalógusba.
,:Jewett megkonstruálta a testületi szerző fogal
mát”39, végleges kodifikálása Cutter nevéhez fűződik, aki szabályzatának első pontjában40 kimondja, hogy a leírás rendszava mindig a szerző, legyen akár személy, akár testület. Cutter -  és az őt követő angol-amerikai gyakorlat -  „szerzősíti” a nem valamely természetes személy vagy személyek alko
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88 A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN 88tásait, így következetesen keresztülviszi a 'szerzői név' alatti regisztrálás elvét, bár gyakorlati megvalósítása és a katalógus használhatósága a későbbiekben sok vitára adott okot. Ezzel szemben a német iskola a testületek szerzői voltát olyannyira tagadja, hogy vagy meg sem említi a problémát (a vizsgált források közül erre példa Ferenczi és Gulyás könyvtártana), vagy a hatóságok kiadványait egyértelműen szerző nélkülinek minősíti, mint Kudora munkája. A Porosz Instrukciók és a mintájára készített OKBK-szabályzat csak családnevet tartalmazó elnevezésű testületek kiadványait veszi a testület, helyesebben mondva a vezetéknév szerinti címfelvétellel „személlyé minősített” testületi név alá -  egyébként (más formájú testületi neveknél és közreadó intézményeknél) tárgyi vezérszó alatti felvételt rendel el. Mindamellett, hogy a központi címjegyzék szabályzata nem fogadja el (igazán) a testületi név alatti katalogizálást -  tehát nem kényszerül arra, hogy az angol-amerikai szabályzatokra jellemző módon számtalan és átláthatatlan intézkedést alkosson a különféle típusú, jogállású, fenntartójú és funkciójú testületek nevének egységesítésére -, a kiterjedt utaló-apparátusnak köszönhetően mégsem mond le teljesen az intézménynevek és hatóságok jelentette visszakeresési pontok biztosításáról. Ugyanígy elutasítja a közreadó neve alatti regisztrálást Káplány Géza, a Könyvtárak korszerű rendezése és fejlesztésében; figyelemre méltó viszont, hogy Goriupp Alisz elfogadott, bevett gyakorlatként, Gulyás Pál A bibliográfia kézikönyvében pedig kifejezetten követendő eljárásként mutatja be a testület neve (országos igazgatási szerveknél az országnév és intézménynév; országos intézményeknél a név; nem országosaknál, testületeknél a székhely és a név; illetve Gulyásnál mindkét utóbbi esetben a székhely és a testületi név) alatti katalogizálást. (Műveik megjelenésének időszakára már egyre több ország csatlakozott az angol-amerikai katalogizálási iskolához, így -  holott egyéb tekintetben a magyar gyakorlatot meghatározni hivatott szabály

zat szellemében mutatják be e munkafolyamatot -  tükröződik bennük, hogy a testületi szerzőség kérdésének nemzetközi megítélése is egyre inkább megváltozott. Ezt mutatja az is, hogy a két egymással szembenálló katalogizálási iskola mellett köztes álláspontot képviselő újlatin irányzat is egyre szélesebb körben ismerte el a testületi név alatti regisztrálást és ezzel mindinkább az angol-amerikai irányzatot erősítette.)
Az anonimák rendszavának 
megválasztása

A anonim munkák rendszavának megválasztásával kapcsolatban legelőször körül kell határolni azon esetek, esetcsoportok körét, amikor egy kiadvány név nélkülinek tekintendő. Mindegyik feldolgozott forrás anonimnak minősíti azokat a könyveket, amelyekből szerzőjük neve nem állapítható meg -  így címük valamely előnyben részesített rövid változata alatt kell besorolni a vallások szent könyveit és a népeposzokat; a többi névtelenül megjelentetett kiadványt pedig címükből választott vezérszó alá sorolják, például a sok szerző munkáit tartalmazó különféle gyűjteményeket (többen így kezelik a sorozatokat is, róluk bővebben a következő részben lesz szó). A szerző megnevezése nélkül vagy nem állandó (írói név), hanem különféle álnevek (névbetűk, apellativumok, kriptonimák) alatt közzétett, valamint a vitatott szerzőségű könyvek bib- liografizálásakor (katalogizálásakor) általában cím alatti felvételt részesítik előnyben, de az egyes könyvtárak gyakorlata -  hagyományaiktól függően -  eltérő lehet41. A testületi szerzőségről vallott felfogásból következően Kudora, Ferenczi, Gulyás Pál népkönyvtári kézikönyve, Káplány könyvtártana, illetve -  a családnevet tartalmazó nevű testületek kiadványainak kivételével -  a Porosz Instrukciók és a Központi Címjegyzék szabályzata névtelennek te
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SS POCÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA SSkinti a különféle intézmények, hatóságok kiadványait. Magától értetődő, hogy a névtelen művek visszakereshetőségének biztosításában nagy szerepe van a megfelelő utalásoknak is.A testületi szerzőség megítélése mellett a cím szerinti besorolás rendszavának megválasztása a másik olyan alapvető különbség, amely a katalogizálási gyakorlatot két egymással kibékíthetetlenül ellentétes irányzatra osztja. Az angol-amerikai és az újlatin iskola a mechanikus besorolás híve: a cím első szava a rendszó -  a határozott vagy határozatlan névelő kivételével a német irányzat pedig a grammatikai elv képviselője. A „substantivum regens” (vezérfőnév vagy főnévként használt szó) megválasztásának is több metódusa ismeretes: lehet az első nyelvtanilag nem függő helyzetű főnév, vagy már kissé leegyszerűsítve az első alany esetű főnév, de elfogadott volt az első főnév számának /egyesvagy többes számú/ nominatívusa42 valamint a kiadványra, annak tartalmára legjellemzőbb főnév szerinti besorolás is.43 A vezérszó kiválasztása így nem csak azért jelenthet nehézségeket, mert nem minden cím tartalmaz főnevet, vagy külön nyelvtani elemzés szükséges annak eldöntéséhez, hogy egy jelzős szerkezet állandó szókapcsolat vagy csak alkalmi összetétel-e, vagy mi a teendő a kötőjeles kifejezésekkel, hanem azért is, mert az eltérő eljárások más-más betűrendi helyet jelölnek ki ugyanannak a címnek. („A M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium kiadványai” címet a mechanikus elvet követve a „M[agyar] ” -hoz, a német gyakorlat szerint általában -  az első alanyesetű főnévhez -, illetve a legjellemzőbb főnév szerint „Kiadványai” -hoz , de az OSZK korábbi szabályzatában szereplő „első főnév számának nominatívusa” meghatározás alapján „Minisztérium” rendszó alá kell sorolni.44)A magyar könyvtárak ebben a tekintetben az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ szabályzatában foglaltaknak köszönhetően szakítottak a német hagyományok és leghíresebb képviselője, a Porosz Instrukciók gyakorlatával -  szabályzatban

először ekkor fogalmazódott meg a címek mechanikus besorolása. Egyetlen kivétellel elmondható, hogy a Prohászka Lajos szabályzata előtti kézikönyvek a grammatikai elvet hirdették, a Könyvtári előadásokkal kezdődően pedig az első szó (nem névelő vagy prepozíció vagy kötőszó) rendszóul választása az uralkodó nézet és követendő eljárás.Az egyetlen kivétel Gulyás Pál 1909-ben megjelent munkája, A népkönyvtárak szervezése, fenntartása 
és kezelése. A szerző e kérdést tárgyalva bemutatja a szóba jöhető eljárásokat: „ 1 . a czímben alanyeset
ben előforduló legelső főnév a rendszó; 2. a czímben 
előforduló legjellegzetesebb főnév a rendszó; 3. a 
cím kezdőszava a rendszó, a határozott vagy határo
zatlan névelő kivételével” , majd személyes meggyőződésének hangot adva kimondja: „Részünkről a 
harmadik szabálynak adjuk az elsőséget, már csak 
azért is, mivel az első két szabály következetesen 
nem vihető keresztül: hiszen igen sok czímben vagy 
egyáltalán nincs főnév, vagy ha van is, nem áll 
alanyesetben.,>45 (Igaz ugyan, hogy a grammatikai elvű besorolás létjogosultságát már egészen korán megkérdőjelezték, leghíresebb példa erre R. 
Gradmann 1908-ban közzétett tanulmánya46, amelyben az 1760-as könyvvásár és a berlini Királyi Könyvtár 1906-os gyarapodás- és folyóiratjegyzékének címeit illetve a különféle módszerekkel történő visszakeresésük hatékonyságát vizsgálta és bebizonyította, hogy a substantivum regens szerinti besorolás -  melynek szabványbéli kodifikálása úgyszintén a „Messkatalog” -ok időszakára tehető -  csak a XVIII. századi és korábbi címeknél bizonyult hatékonyabbnak. A későbbiekben is heves és hosszas nemzetközi vita próbálta a két irányzat igazát és elsőbbségét igazolni és a másik nézet képviselőit meggyőzni, de a XX. század első évtizedeiben a nemzetközi egység megteremtését mindkét iskola követői lehetetlennek tartották.) Az a tény, hogy Gulyás egyértelműen a mechanikus besorolás mellett foglal állást, felveti annak lehetőségét, hogy ismerte ennek a kibontakozó vitának szembeállított
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38 A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN 38nézeteit, valamint hogy saját felfogása kialakításában -  és ezzel egyidejűleg könyve megírásában -  teret engedett az angol-amerikai iskola hatásának.A szerző a könyvtártanának elkészítéséhez felhasznált források között felsorolja fames Duff Brown: 
Manual of library economy és The small library című munkáit47, amelyek úgyszintén a mechanikus besorolást írják elő. Brown harmadik alapvető munkája (A manual o f practical bibliography. London : Rutledge ; New York : Dutton, 1906.) szintén nem volt ismeretlen Gulyás számára -  erről tanúskodnak a könyvekről írott recenziói48. Az „A manual of practical bibliography” ismertetése méltatja a „minden ízében praktikus, a modern élet köve
telményeit szemmel tartó s a vaskalaposság hagyo
mányait bátor kézzel félrelökő irányzatot, mely 
Brown írásait oly érdekessé és használhatóvá teszi”. Gulyás teljes egészében elfogadja a szerző gondolat- menetét és osztja állásfoglalását a 'vezérfőnév kontra első szó' vitában: „Az egyik a czímszavak legjelen
tősebbikét kívánja péczeszóként kiemelni; ez eljárás 
hívei szabályukat azzal indokolják, hogy a sokszor 
hosszú czímekbóí az ember gyarló emlékező tehetsé
gében rendesen a lényeget magában foglaló legfonto
sabb rész marad megs így az észszerűség azt paran
csolja, hogy ebből a részből válasszuk ki a szükséges 
péczeszót. Ez első pillantásra igen tetszetős okosko
dás azonban nem állja meg a kritikát: egyrészt igen 
sok esetben nemcsak egy, hanem két, vagy három 
egyformán fontos szó van a czímben; másrészt az 
emberi emlékező tehetség oly bizonytalan alap, hogy 
arra a czímfelvételnél építeni szinte képtelenség M9 Gulyás hagyatékában fellelhető jegyzetek50 dokumentálják, hogy hogy a szerző Cutter szabályzatát is tanulmányozta -  a Rules for a dictionary catalog 120. pontja51 is az anonim munkák első szó szerinti besorolására utasít.

A sorozatban megjelent könyvek 
katalogizálása

A könyvészeti adatok regisztrálásának módszerével, azok elrendezésével és a katalógus alapfunkciójával is összefüggésben van a sorozatok kezelése. A német katalogizálási iskola -  és leghíresebb reprezentánsa, a Porosz Instrukciók is -  a sorozatban megjelent könyveket a sorozat címe („gyűjtőcím”) alatt tartja nyilván, az egyes művek saját adataik szerint közvetlenül nem kereshetők vissza, csupán utalót kapnak; ez a metódus olvasható Kudora Károly és Ferenczi Zoltán munkáiban is.Gulyás Pál könyvtártanában felveti a kérdést, hogy a sorozat keretében megjelent könyveket egyenként vagy a gyűjtőcím alá rendezve célszerűbb-e feldolgozni. Ismét a Porosz Instrukciókban foglaltaktól eltérő megoldást javasol: a kötetek önálló kiadványokként szerepeljenek a katalógusban, a sorozat címéről történő utalással. Ez az elgondolás újra az angol-amerikai katalogizálási szabályok ismeretét, elfogadását sőt -  az uralkodó hazai gyakorlat ellenében -  előnyben részesítését látszik alátámasztani. A Library of Congress előírásában52, Brown munkáiban és Cutter már említett szabályzatában úgyszintén a szerzői név alatti regisztrálás élvez prioritást53. Cutter szabályzatának első pontja értelmében az elsődleges besorolás -  amikor csak lehet -  mindig a könyv szerzője alatt történik; az impresszum után pedig fel kell venni a sorozatra vonatkozó közlést. Ezek az adatok a sorozat szerinti további besorolásban hasznosíthatók54.A címből vett rendszó megválasztásának illetve a sorozatok feldolgozásának eltérő felfogása valamint Gulyás Pál könyvismertetései és jegyzetei alapján (természetesen nem teljességében, csak töredékeiben feltérképezett) szakirodalmi műveltsége, tanulmányútjaira való utalások55 arra engednek következtetni, hogy nemcsak a népkönyvtárak, kiskönyvtárak számára „egyszerűsített” szabályokat
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88 POCÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA SSfoglalt írásba, hanem a nemzetközi történéseket, fejlődést, vitákat nyomon követve tudatosan döntött a Porosz Instrukciók hagyományaitól, rendelkezéseitől való eltávolodás mellett.56Az egyik korabeli -  bár már Gulyás munkájának megjelenése utáni -  forrásban57 a német iskolával ellentétes eljárás azon indoklása fogalmazódik meg, hogy nincs olvasó, aki egy sorozat minden kötetét el akarná olvasni, sokkal inkább -  és ez a XX. század első felében a könyvtári katalógus alapfunkciójaként kimondatott és elfogadtatott -  egy bizonyos könyv vagy egy meghatározott téma irodalma iránt érdeklődik. így nem a sorozat egybetartása a fontos, hanem egy konkrét könyv gyors és egyszerű megtalálásának biztosítása -  így e tekintetben némi ellentmondás figyelhető meg a germán irányzathoz tartozó szabályok és az általuk megfogalmazott cél(ok) között.Az OKBK szabályzata is a sorozatoknak ítéli a főlapot (mai értelemben főtételt), de a Porosz Instrukcióktól való elhajlást, eltávolodást mutatja, hogy 
„az összes bibliográfiailag önálló [...] részek, melyek 
a sorozat [...] céduláján felsorolást nyertek, külön cé
dulákon bibliográfiailag teljes leírással veendők 
fe l.”58 A központi címjegyzék szabályait követő munkákban (Könyvtári előadások, Gulyás Pál: A 
bibliográfia kézikönyve) mindkét megoldás fellelhető, de mindenképpen az összefüggések kiemelését és ennek megvalósításában az utalások nélkülözhetetlenségét hangsúlyozzák. Káplány Géza viszont a főcédulát egyértelműen a könyv rendszavának adja és a többi forrásnak megfelelően jelöli a leírás végén a sorozat címét; utaló készítéséről nem tesz említést, de a cédulasokszorosításból következően -  mai értelemben véve melléktétellel -  a sorozat címe szerint is visszakereshetővé teszi az egyes könyveket.

A betűrendbe sorolás és az azo
nos rendszavú tételek sorrendje

Az OKBK szabályzata előtti könyvtártanok a betűrendezésről nem fogalmaznak meg egységes és következetesen alkalmazható szabályokat -  éppúgy, ahogyan a kor lexikonjai, szótárai sem egyöntetű elvek alapján rendezték a szócikkeket. Kudora a magyar ábécéből indul ki, de az o -  ö és u -  ü elkülönítésén túl az ékezetes magánhangzókat az ékezet nélkülivel egyenértékűnek tekinti. Az idegen nyelvű rendszavaknál pedig az adott nemzet gyakorlatának követését írja elő. Ferenczi és Gulyás munkái a „betűrendes czédula-czímtár” elrendezésének legalapvetőbb szabályáról csak egészen röviden rendelkeznek: Ferenczi a lehető legtömörebben fogalmaz és a „legszorosabb szótári rend” betartására szólít fel (ami szótárról-szótárra más és más rendet jelent) és az i-vel és y-nal is írott neveket az i-vel írott változathoz teszi, Gulyás is csak az ö-t és ü-t kezeli külön magánhangzóként, az idegen diftongusokat pedig elemeire bontva sorolja be a katalógusba.A központi címjegyzék szabályainak 179. §-a értelmében „a beosztás a latin abc betűinek sorrendjében történik”59, a többjegyű mássalhangzókat külön jelekként, az ékezetes vagy diakritikus jellel ellátott betűket az alapbetűnek megfelelő helyre kell besorolni (a =  á; $ =  c), ezzel szemben a 40. paragrafus60 az idegen neveknél az ä, ö, ü és äu feloldását (ae, oe, ue, aeu) rendeli el. Feltűnő a két intézkedés közötti ellentmondás és elképzelhető, hogy mindkét szabály betartása milyen nehézségeket okozott a katalógus használójának (Tűr =  „túr” , de Dürer =  „Duerer” ). Goriupp Alisz még az OKBK utasítására hivatkozva az „idegen nyelvű anyagnál”61 -  tehát nemcsak az idegen neveknél, ahogyan az OKBK szabályzatának 40. §-ában olvasható -  a feloldás mellett van. A továbbiakban a gyakorlat némi egységesülése és egyszerűsödése figyel
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SS A NÉMET KATALOGIZÁLÁSI HAGYOMÁNYOK A MAGYAR KÖNYVTÁRTANOKBAN SShető meg, a kétjegyű mássalhangzók következetesen külön jelekként soroltatnak be, a magánhangzók közül pedig csak az ä, ö és ü ékezeteit kell figyelembe venni.A betűrendes katalógus szerkesztésének másik lényeges -  és az előbbieknél még inkább elvi -  kérdése az azonos rendszavú „tételek” sorrendjének megállapítása; meg kell határozni azon bibliográfiai vagy egyéb (pl. életrajzi) adatok körét, amelyek konzekvens figyelembevételével el lehet különíteni a katalógusban az azonos nevű szerzők „életművét”, illetve egymás mellé lehet rendezni egy-egy szerző munkáin belül az egyes műveket (kiadásváltozatokat, fordításokat stb.). Igaz ugyan, hogy a Kudorától Káplányig terjedő időszakban a szerzői életmű és az egyazon munka összes kiadásainak egybetartása még nem tartozott a katalógus directe és explicite megfogalmazott alapfunkciói közé -  a társszerzők, közreműködők és a sorozatok regisztrálásának módja ezt nem is tette volna lehetővé - ,  de mindegyik könyvtártanban szerepelnek olyan előírások, amelyek a logikailag összetartozó cédulák egymás mellé rendezéséről és rangsorukról szólnak.Kudoránál a következő néhány alapszabály olvasható:
„L , A személynévvel azonos tárgyi rendszó a sor
rendben mindig megelőzi a személyi rendszót.

2., Az eredeti nyelven írottak mindig megelőzik a 
fordítást, a fordításnak sorrendjét pedig a magyar 
abc határozza meg ilyenképen: angol franczia, ma
gyar ... fordítások.3., Ha a műnek több, de egynyelvű kiadása van, ak
kor a nyomtatási hely sor-rendje szerint osztjuk be a 
czímlapot. Ha azonban a kiadások száma nem nagy 
és igy az áttekintés minden nehézség nélkül történhe
tik, ez esetben elégséges a műveket időrendben beosz
tani.

4., A több nyelven írottak mindig megelőzik az egy
nyelvűeket.

5., Pápák és uralkodók nevei időrendben osztatnak 
egymásután.
6., Ha a szerző nevénél annak keresztneve nincs kité
ve, ez megállapítandó, oly esetben pedig, midőn ez 
nem sikerül, kiteendő a szerző születési helye vagy 
társadalmi állása, hogy az egynevű szerzők egymás
tól megkülönböztethetők legyenek.
7., Tárgyrendszóval fordított művek, p. o. Törvé
nyek és Rendeletek, Gesetze und Verordnungen, ha 
tartalmuk azonos, az eredeti rendszó alá soroztai
nak. Megtörténhetik ez különben olyképen is, ha az 
eredeti czímlaphoz írjuk ilyenformán: ugyanez né
met stb. fordításban. ”Kudora irányelveinél sokkal nagyvonalúbban, mondhatni kissé differenciálatlanul rendelkezik Fe- renczi Zoltán: az azonos nevű szerzők keresztnevük vagy koruk, előnevük, illetve születési helyük szerint elkülönítendők -  a keresztnév nélküliek állnak a vezetéknéven belül legelöl; műveik összkiadások, egyes művek és fordítások -  a nyelvek betűrendje szerinti csoportokba rendezve -  megjelenési idejük sorrendjében követik egymást. A több nyelvben előforduló rendszavak nyelvek szerint csoportosítandók.A Porosz Instrukciók -  és (a legalábbis ebben a tekintetben) elgondolásait követő művek: Gulyás Pál 1909-es és 1941-es munkái, az OKBK szabályzata és Goriupp Alisz azt magyarázó előadása -  a következő szabályokat fogalmazzák meg: Az azonos rendszavaknál a tárgyi áll elöl, azt követi a személynév (Gulyás 1941-es írásában köznév, helynév, keresztnév, családnév rangsorban); azonos személynevek -  a név típusától és formájától valamint a rendelkezésre álló adatoktól függően -  születési évvel, hellyel, társadalmi állás vagy tudományterület megnevezésével illetve méltóság/rang megjelölésével különítendők el egymástól. Egy szerző művein belül az összes művek, válogatások, töredékek, szemelvények „csoportokat” követik betűrendben az egyes művek, azon belül poliglott, eredeti nyelvű (a Központi Címjegyzék szabályzatában csoport
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88 POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA SSként eredeti és valamely fordítású, tehát bilingvis), végül fordításban közzétett kiadások a megjelenés éve (Goriupp Alisznál következő rendező elem a kiadás száma), ha szükséges a megjelenési hely majd a kiadó nevének betűrendjében.Káplány Géza könyvtártana, mivel hangsúlyozottan alkalmazott tudományos gyűjtőkörű szakkönyvtárak számára íródott, nem tér ki részletesen a betűsoros szerzői katalógus szerkesztésének kérdéseire, csak a szerzői nevek elkülönítésére, „mert a he
lyen az alfabetikus szerzői kartotékoknál a szakkar
toték kifejlesztése a fontosabb jellegű.” 62

Összegzés

Az 1893 és 1943 közötti fél évszázad könyvtártanainak és az azokban bemutatott katalogizálási instrukcióknak a vizsgálata, összehasonlítása során jól nyomon követhető, hogy hogyan indult el -  Kudo- ra Károly munkájával -  Magyarországon a katalogizálás „tudománya” valamely minta eleinte még inkább ösztönös követésétől, Ferenczi könyvtártanában a már tudatos elfogadáson keresztül és Gulyás Pál munkájában, „A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezeléséiben a tudatos megkérdőjelezéséig. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ szabályzata annak ellenére, hogy nyíltan vállalja a Porosz Instrukció irányvonalának követését, elhagyja annak egyik legfontosabb jellemzőjét, a grammatikai elvű besorolást, sőt a kor „kény- szerítés”-ének engedve más szempontból is eltávolodik tőle; a „Könyvtári előadások”, „A bibliográfia kézikönyve” és Káplány Géza „Vezérfonalba az első magyar szabályzat gyakorlati alkalmazását, a korábbi hagyományokkal és a könyvtártechnika fejlődésével való ötvöződését mutatják be -  így a címleírási szabályokból és bibliográfiai leírási szabvány időszakából visszatekintve megmutatkoznak azok a pontok, amelyekből a mai felfogás, az alapfunkciók, az alkalmazott eljárások kibontakoztak.

Összességében elmondható, hogy az első magyar könyvtártanokban a katalogizálás prezentálása nyomon követte a könyvtártudományi nézetek alakulását, a könyvtárügy fejlődésének legújabb eredményeit, tudósított a kialakult viták eltérő álláspontjairól, így a szakma kortárs művelőinek jól használható kézikönyvei voltak, de az utókor tudománytörténet iránt érdeklődő olvasói számára is haszonnal forgatható alapművek, amelyek hozzájárulnak a későbbi fejlődés mélyebb megértéséhez.
Jegyzetek1. Könyvtárakról: Bevezetése dr. Schedel Ferencz' illy czímű munkájának: „A' könyvtártan' kézikönyve.” : Mutatványul. In: Athenauem, 1843. p. 209.2. U o .p . 209.3. Denis, M. : Einleitung in die Bücherkunde. 1-2. Wien, 1777-1778.Burckhardt, A . : Anleitung zur Bücherkunde. Bern, 1797.Constantin, L. A . : Bibliotheconomie. Paris, 1839.Seizinger, J . : Bibliothekstechnik. Leipzig, 1855.Petzholdt, J. : Katechismus der Bibliothekenlehre. Leipzig, 1871.Green, S . : Library aids. New York, 1883.Gräsel, A . : Grundzüge der Bibliothekslehre. Leipzig, 1890.4. Könyvtárakról: Bevezetése dr. Schedel Ferencz' illy czímű munkájának: „A* könyvtártan' kézikönyve.” : Mutatványul. In: Athenauem, 1843. p. 201-210.5. Kudora Károly : Könyvtártan. Budapest : Dobrowsky és Francke, 1893.6. Igaz, hogy Gulyás ezen műve súlyozottan a bibliográfia-készítésről és a bibliográfiákról, nem a könyvtári munka egészéről és a könyvtári katalógusokról szól, de ahogyan ugyanő egy korábbi tanulmányában már írta (A modern nyomtatványok könyvészeti leírásának szabályai. In: M agyar Könyvszemle, 1906. p. 337.): „a bibliográfiai czikkelynek az a célja, hogy valamely írott elmeművet meg- egyénítsen (individualizáljon)” , így a leírások elkészítésének elvi alapjai és legfontosabb adatai tekintetében a két felhasználási mód, cél azonos gyökerekből táplálkozik.7. Goriupp Alisz : Katalogizálás. In: Könyvtári előadások. Budapest, 1937. 4. fejezet, p. 5.
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8. Fitz József : Bevezetés a katalogizálásba. In: Az Országos Könyvtári Központ könyvtárostanfolyama : 1951. október 1. -  december 22. Budapest: OKK, 1952. 18. fejezet, p. 19., 
22 .9. Fitz, 1952. p. 3.10. Kudora, p. 92-93.11. Vö. Goriupp, 1937. p. 16.12. A Porosz Instrukció által alkalmazott terminológia ebben a tekintetben meglehetősen sok nehézséget okoz a szabályzatot megérteni és elsajátítani óhajtónak, mivel 'Titel' megnevezéssel -  a szó szótári jelentése mellett -  a mostani szabályzat „cím és szerzőségi közlés” -ének egészét, a címlapot, a címleírást, sőt még a rendszót is illeti. Ugyanez a pontatlanság értelemszerűen megmaradt a szabályzatot magyarázó kiadványokban is.Vö. Sass, Dale : Erläuterungen zu den Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Preußischen Bibliotheken. Leipzig : Harrassowitz, 1927. p. 33-41.13. A „die Benennung der Schrift” meghatározás a Porosz Instrukció 2. §. a., pontjában szerepel. Vö. Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken: Unveränderter Nachdruck der Instruktionen für die alphabetische Kataloge der Preußischen Bibliotheken. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1952. p. 3.A szerzői név alatt katalogizált könyveknél a tárgyi cím sokszor azonos a könyv címével, így betűhűen és teljességében kell felvenni (esetleg a címben megnevezett személy hiányzó keresztnevével kiegészítve). Az anonímák feldolgozásakor a cím(ek)ből vett és a tartalomra utaló legjellemzőbb kifejezések együttese adja a Sachtitelt, amely arra a kérdésre válaszol, hogy mit tartalmaz illetve miről tudósít a könyv. Például a „Gottfried Keller Ausstellung. Zur 100. Wiederkehr von Kellers Geburtstag veranstaltet von der Zentralbibliothek Zürich. Katalog” címekből a tárgyi cím: Katalog Gottfried-Keller-Ausstellung. Vö. Sass, p. 33.14. Vö. Regeln ..., p. 3-4.; 10-11.15. Ferenczi, p. 150-151.16. Gulyás, 1909. p. 124.17. Ferenczi, p. 155.18. Gulyás, 1909. p. 129. Az itt olvasottaknak ellentmond, hogy a szerző a 132. oldalon (az utalással kapcsolatos ismeretek összegzésénél a „főczímfölvétel” példájában) viszont az egyes kötetek címeinek felsorolását a terjedelmi adatok

ba építette be; kötetenként -  a köteteim megjelölésével -  részletezve az oldalak számát.19. Vö. Gulyás P á l: Népkönyvtári címjegyzék. Budapest: M úzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, 1910.20. A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályai. Budapest: OKBK, 1928.2 1 . Prohászka Lajos levele Fitz Józsefhez. 1925. V . 17. p. 3. OSZK Kézirattár: Fond 45/561. 3. levél.22. Vö. A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályai, 37. §. p. 12.: Szerző neve vagy vezérszó, tárgyi cím. Főcím, alcím, közreműködők. Kiadás. Hely, év, kiadó vagy nyomda. Lapszám. Alak. Egyéb címek (gyűjtemény vagy sorozat címe, különlenyomat). A műre vonatkozó megjegyzések. A többkötetes munkák esetében az impresszum után az alak, majd az egyes kötetek adatai következnek.2 3 . Prohászka Lajos levele Fitz Józsefhez. 1925. V . 17. p. 4. OSZK Kézirattár: Fond 45/561. 3. sz. levél24. Országos Széchényi Könyvtár, Akadémiai Könyvtár, Fővárosi Könyvtár, budapesti, debreceni, pécsi és szegedi egyetemi könyvtárak25. Vö. Buday Júlia, M. : A könyvtárak együttműködése. In Könyvtári előadások, 3. fejezet, p. 11. Ugyanerre utal Pasteiner Iván egyik Fitz Józsefhez írott levelében (Budapest, 1932. szeptember 16. p. 1-2. OSZK Kézirattár: Fond 45/531. 25. sz. levél): „ ... könyvtáraink gyarapodási anyagát csakis azesetben tudjuk lényegesebb késedelem nélkül fölvenni, ha a könyvtáraktól a címfelvételeket lehetőleg olyan formában kapjuk meg, hogy azok a Központ személyzete számára minél kevesebb munkát jelentsenek...”26. Gulyás Pál. 1941. p. 42.27. Cutter, Charles A. : Rules for a dictionary catalogue. 4. ed. Washington : Government Printing Office, 1904. p. 100.28. Vö. Domanovszky Ákos: A könyvtári címleírás irányelvei és a testületi szerző. Budapest: Országos Könyvtárügyi Tanács : Budapesti Egyetemi Könyvtár, 1959. p. 6-7.29. Kudora, p. 135.30. Kudora, p. 96.31. Vö. Domanovszky Ákos : A leíró katalógus alapfeladatai. In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. 1964. Budapest t a n könyvkiadó, 1964. p. 37.Ugyanebben a dolgozatában Domanovszky a párizsi szabályzattervezetre hivatkozva kimondja, hogy „az első funkciót csak akkor tekintjük ellátottnak, ha a címleírást a könyvön szereplő adatoknak megfelelő helyen soroltuk be a katalógusba, a másik kettőt pedig akkor, ha egy szerző
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összes könyveinek [a 37. oldalon olvasottak értelmében: munkájának], ill. egy mű különböző kiadásainak a címleírásait a katalógus egy pontján  gyűjtöttük össze.” (A kiemelés tőlem. PRG)32. Vö. A Párizsi Nemzetközi Katalogizálási Konferencia (1961. október 9-18.). In: Könyvtári Figyelő, 1962. 1. sz. p. 
2.33. Vö. Cutter, 3. pont. p. 26.34. Kudora, p. 103.35. A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályai. 177. §. p. 35.36. Gulyás, 1941. p, 151.37. Goriupp, p. 65. és Káplány, p. 84.38. Goriupp Alisz : A katalógussokszorosítás problémái. In: Magyar Könyvszemle, 1937. 3. sz. p. 204.39. Domanovszky : A könyvtári címleírás irányelvei és a testületi szerző, p. 9.40. Cutter, p. 26.41. Vö. Goriupp, p. 30-31.42. Goriupp, p. 39.43. Arra már Szabó Ervin 1900-ban írott tanulmányában is felhívja a figyelmet, hogy a tartalomra utaló tárgyi cím illetve az abból választott tárgyi vezérszó (rendszó) „a tárgyi és a betűrendes katalógus elveinek összecserélését” mutatja. Vö. Szabó Ervin : A porosz állami könyvtárak lajstromozási rendszere. In: Magyar Könyvszemle, 1900. p. 295.44. A példa részben Goriupp Alisz előadásából származik, p. 39-40.45. Gulyás, 1909. p. 127.46. Gradmann, R. : Ueber das Ordnungswort im alphabetischen Katalog. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1908. 7. p. 289-302.47. Brown, James Duff : Manual of library economy. Rev. ed. London : Greenwood, 1907.; Uő : The small library. London : Routledge ; New Y o rk : Dutton, 1907.48. Gulyás Pál : James D uff Brown: Manual of library economy. In: Magyar Könyvszemle, 1904. p. 484-488.; Uő : Brown, James Duff: The small library. In: Magyar Könyvszemle, 1908. p. 173-176.; Uo : Brown, James Duff: A manual of practical bibliography. In: Magyar Könyvszemle, 1907. p. 171-177. Az idézetet Id. p. 171.49. Uo. p. 175-176.

50. Katalógusokra vonatkozó jegyzetek. A szótárkatalógussal kapcsolatban hivatkozik Cutterre és Brown Library classification and catalog című munkájára is. OSZK Kézirattár: Fond 36/3529-2/3. 5. sz. jegyzet51. Cutter, p. 56.52. Library of Congress : Special rules on cataloging. Washington : Government Printing Office, 1906. p. 10.53. Vö. elsősorban Brown, James D u ff : A manual of practical bibliography. London : Rutledge ; New York : Dutton,1906. p. 109-111.; valamint Uő : Manual of library economy. London : Greenwood, 1903. p. 277-278. ; Uő : The small library. London : Rutledge ; New York : Dutton,1907. p. 102.54. Vö. Cutter, p. 22.; p. 133.55. Vö. A Széchényi Országos Könyvtár tisztviselői tanulmányúton. In: Magyar Könyvszemle, 1907. p. 283. és Uott, 1908. p. 328.; Gulyás Pál : Egy tudományos kölcsönkönyvtár: a 'London Library'. In: Magyar Könyvszemle, 1908. p. 223-230.; Uő : Népkönyvtári intézmények Párisban és Londonban. Budapest : Athenauem, 1909.; Uő: Népkönyvtári intézmények Párisban. In: Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1909. p. 10-19; Uő : A londoni községi népkönyvtárak. In: Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1909. p. 87-103.; Uő: Páris tudományos közkönyvtárai. In: Magyar Könyvszemle, 1909. p. 293-314.; 1910. p. 25-39.; 1910. p. 154-168.56. Szintén Gulyás Pál tudósít a Porosz Instrukciók egyszerűsítéséről (A porosz katalogizálási szabályok egyszerűsítése. In: Magyar Könyvszemle, 1909. p. 90-92.) és nem tesz említést arról, hogy az anonímák besorolása -  a népkönyvtárakban -  megváltozott volna. Egy későbbi szabályzat pedig, amely a kisebb közkönyvtárak számára készült, úgyszintén nem kíván eltérni a német katalogizálási hagyománytól, bár az Instrukciók 241 paragrafusát -  erősen leegyszerűsítve -  67 pontra redukálja. Vö. Lüdicke, Felix -  Pieth, Willy : Grundlage einer Instruktion für die Kataloge von Volksund Stadtbüchereien. Charlottenburg : Gertz, 1914. p. 22-33.57. Quinn, J. Henry : Library cataloguing. London : Truslove ( Hanson, 1913. p. 139.58. A Központi Címjegyzék katalogizálási szabályai, 31. §. p.
11.59. Uo. p. 36.60. Uo. p. 18.61. Goriupp, p. 68.62. Káplány, p. 77.
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Tükörkép - remélhetőleg nem 
homályos - a webkat.hu 
fejlesztés utáni változatáról

Pajor Enikő

A tanulmány 120 Szegeden tanuló egyetemista és főiskolás véleményének 
felhasználásával készült 2001 decemberében. A felmérést a szerző azóta 
újabb hallgatók bevonásával folytatta, de a kép jelentősen nem változott.

A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ on-line katalógusa -  a webkat.hu -  az interneten megjelenő', s a magyar kultúra szempontjából fontos dokumentumokról ad tájékoztatást. A katalógus használatáról alkotott vélemény azért fontos, hogy a szerkesztők további módosításoknál figyelembe vehessék az olvasók, használók véleményét. Nos, éppen ezért Urbanik Tímea egyetemista tanítványom segítségével 2001 decemberében 120 szegedi főiskolást és egyetemistát kérdeztünk meg gyorskérdőíves formában. Urbanik Tímea feladata -  magyar szakos PhD-hallgatóként -  a magyar szakos egyetemisták felmérése volt (kb. 30 fő), mivel kíváncsi voltam, hogy az oktatásban,

a tanulásban és a magyar irodalomból történő felkészülés során mennyien használják a Digitális Irodalmi Akadémiát (DIA) és a Neumann-ház által nyújtott egyéb lehetőségeket.12001 év végéig 80 viszonylag értékelhető és 12 értékelhetetlen (mindenre vagy csak nemmel vagy csak igennel válaszolt) kérdőív érkezett vissza. A továbbiakban ezek eredményéről kívánok beszámolni, kiegészítve a magam véleményével. Először azonban néhány általános gondolatot szeretnék megfogalmazni:© mind az eredményeket, mind a kérdőívet, mind a hallgatók hozzáállását tekintve, úgy gondo-
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SS PAJOR ENIKŐ SSlom, hogy a felmérést összeszedettebben, tudatosabban, érdemes lenne később megismételni, mivel© a mintaválasztás nem a szociológiai szempontok és elvárások alapján készült, hanem attól függött, hogy kiket tanítok és kik hajlandók ebben még részt venni, hiszen a szorgalmi időszak második fele már igencsak túlzsúfolt a házi feladatokkal és egyéb zárthelyikre való készülésekkel;© akik vállalták a véleményadást, azok is csak rövid időt kívántak (max. fél órát) eltölteni a kérdőív kitöltésével, ezért ebben mindössze hét kérdés szerepelt. A maximálisan fél órából azonban jóval több lett, mert a 120 főből mindössze© 10 fő volt olyan, aki tudta, hogy a webkat.hu mit takar és használta már vagy a DIA-t, vagy a Neumann-ház egyéb szolgáltatásait;© kb. 10-15 hallgató volt olyan, aki hallott már a webkat.hu-ról, de csak egyszer-két- szer használta;© és kb. 95-100 hallgató „soha nem is hallott” a Neumann-házról és annak szolgáltatásairól, katalógusáról. Ez utóbbi azért megdöbbentő, mert a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és a Neumann-ház külön-külön önálló vizsgatétel nálam évek óta könyvtári tájékoztatásból, órán pedig időt fordítok arra, hogy a számító- gépes teremben mindkét könyvtárral megismerkedjünk, megtanuljunk letöltéseket, kereséseket stb .;© A válaszolók: 1 fő fiatal egyetemi oktató,1 fő főiskolai oktató, mindketten magyar szakosok is a könyvtár mellett; továbbá egyetemista és főiskolás fiúk, lányok vegyesen, elsősorban magyar-könyvtár, történelem-könyvtár, magyar- idegen nyelv, könyvtár, könyvtár-informatika, magyar-

hittantanár szakosok. Arányukat nem tudom, mert nemüket zömében elfelejtet- ték/nem kívánták felírni és amint jeleztem, nem teljes csoportokat, évfolyamokat kérdeztünk meg, hanem, olyanokat, akik hajlandóak voltak a válaszadásra.Most pedig lássuk a webkat.hu általános jellemzőit, pozitívumait, problematikáját, a kérdőívet, a magam és hallgatóim2 összesített véleményét, a meta- adatok, indexálás, multiprotokoll támogatással kapcsolatos észrevételeket, javaslatainkat a rendszer további finomításával kapcsolatban, összefoglalást arról, hogy a Neumann-ház megfelel-e a virtuális könyvtár követelményeinek, végül pedig appendixben magát a kérdőívet és néhányat a „legérdekesebb” válaszok közül, amelyek nagyjából jellemzik az egyes válaszadó csoportokat.
A webkat.hu
http://www.neumann.haz.hu

Mi ez?© A Neumann-ház által vállalt webkat.hu project egyik része, nevezetesen katalógusállománya, amely a magyar kulturális örökség körébe tartozó bármely típusú (elektronikus, szöveges, nyomtatott, kép, hangzó anyag stb.) dokumentumok katalogizálását vállalta magára,© kiemelt feladata a magyar internetforrások katalogizálása,© valamint a magyar szerzők, magyar nyelvű műveinek feldolgozása részben a katalógus teljes szövegben, számos keresési funkcióval pedig a Digitális Akadémia számára.
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A katalógus jellemzői

Formai megjelenítése© a frames-szerkezet új átalakítása áttekinthető, világos szerkezetű grafikus interfészt eredményezett; .© a hideg-meleg színekkel ábrázolt oldalak együttese kellemes színhatású;© a Neumann-ház logojából ismert „templomkövek” és azonos színhatás visszaköszönése a találatoknál és egyéb oldalaknál egyértelmű bizonyítékai a tudatos építésű webdesign-nak;
Javaslat:© A katalógus megnyitásánál automatikusan írtam be a http://www.webkat.hu címet, majd amikor nem működött, kipróbáltam a http://webkat.hu-t is. Mint kiderült, mások is többször így keresik. Nem lehetne megvenni ezt a domain nevet és a későbbiekben így használni?© A nyitólapon az adatbázis körülbelüli méretének feltüntetése és példákkal szemléltetett bővebb magyarázat arról, hogy mit is érdemes itt keresni - ,  azaz, mikor keressen itt az olvasó és mikor pl. a MEK-ben -  szintén hasznos lenne.© Érdemes lenne még a külföldi gyakorlatban sokszor látott FAQ -  gyakran feltett kérdéseket -  számba venni és a nyitólapon helyet biztosítani nekik. Ahogy a frankofon területek digitális könyvtárainak, valamint a legutóbb e célból megnézett Internet Public Library3 nyitólapján is látható, igen hasznosnak és fontosnak tartják ezeket az olvasók.© Összességében elmondható, hogy az átalakított nyitólap és a rendszer struktúrája, egyes ikonjai, elemei egységes stílushatásról és világosabb, könnyebben értelmezhető oldalakról adnak ta

núbizonyságot. Az új külalak az előzőekhez képest jóval egyszerűbbé és gyorsabbá tette a használatot.
Keresés

1. Kulcsszavak alapján

Pozitívumok:© teljes vagy nagy a releváns találatok száma;© a kérdést leginkább lefedő találatok a lista elején (pl. integrált könyvtári rendszer 15 találat, de az első 13 a legrelevánsabb)© a részletes megjelenítésnél a Megjegyzés rovat közli, hogy kibontásához/elolvasásához milyen szoftverre van szükség. Ez nagyon hasznos, hiszen a digitális könyvtár a dokumentumtípusai miatt számos megjelenítési formátumot tartalmaz a feldolgozott dokumentumtól függően (.pdf, .txt., .html, .doc stb.)© a keresés típusait részletesen elmagyarázzák;© kis és nagybetű különbsége nem számít pl. Olib/olib;© a magyarban igen fontos hosszú és rövid ékezeteket azonosan kezeli a rendszer pl. művé- szet/müvészet;© a teljesen ékezet nélkülieket viszont megkülönbözteti;© a Boole-operátorok, a csonkolás stb. felkínált lehetőségével jól pontosíthatók a kérdésekpl. digitalizálás 120 találatdigitális % 132%digitális% 168%digitális 133digitális and könyvtár 6digitális% and könyvtár% 30 találat
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Nehézségek© a találatok kibontásánál vagy megjelenítésénél rendszeresen problémák jelentkeznek: vagy lefagy a rendszer, vagy inaktív és nem lép tovább;© Amennyiben azonban megjelenik, a táblázatos szerkezet áttekinthetővé teszi az egyes tételeket, a részletes adatok listaszerű megjelenítése pedig közkedvelt, hiszen így is tovább lehet lépni a dokumentum teljes szövegének kibontásához;
© „Tovább lehetne még táblázatosítani...” írja az egyik válaszoló;© névre sokkal jobb és biztosabb a Szempontok szerinti keresésnél vállalkozni;© kár, hogy dokumentumtípusra és idő/évre pl. az utolsó öt év szerint nem lehet szűkíteni;© nem ellenőrzi a helyesírást.
2. Szempontok szerint

Pozitívumok© Professzionális keresési felület a Boole-algebra minden lehetőségével, valamint a ritkábban alkalmazott záró jel variációkkal;© Jó, hogy az egyes szerzők műveinél nem maradnak meg a szigorúan vett könyveknél és a könyvekben megjelent tanulmányoknál, hanem mindenféle egyéb dokumentumtípusban megjelent írásokat is közlik (pl. Péter László 8 találat, könyvek, folyóiratok, hetilapok stb.)
Nehézségek© Éppen a professzionálisan kidolgozott keresési lehetőség „félemlítheti” meg a felhasználót és -  tapasztalatom szerint - ,  általában nem is használja ki a felkínált lehetőségeket;© A csonkolás szükségszerűsége nem derül ki egyértelműen. Erre jobban fel kéne hívni a figyelmet, mert jelentősen befolyásolja a találati arányt;

© A feldolgozott folyóirat-, újságneveket stb. sajnos nem lehet összegyűjteni. Pl. nem derül ki, hogy milyen régészeti folyóiratok léteznek az adatbázisban. Ha konkrétan keresünk rá egy- egy régészre vagy témára, akkor fáradtságosán magunk állíthatjuk össze.
3. Témák szerint© Az általam megkérdezettek általában ezzel a résszel kezdik a katalógussal való ismerkedést, mert ahogy írták, „itt látjuk meg, hogy milyen té

makörök vannak”;© A böngészés funkció tehát lehetőséget ad arra, hogy az olvasó megnézze a katalogizáló által használt tárgyszavakat.
Pozitívum ok© A kezdő felhasználók számára a legtöbb segítséget adó lehetőség. Az olvasó ugyanis témakört, maga alkotta tárgyszót keres, ami nem azonos a katalogizáló által használt rendszerekkel, hiszen a TO-n és az ETO-n alapuló tárgyszószerkezetek és az elkészült tezauruszok használata megadja a szükséges kompabilitást és az új változások, szakszavak bevezetésének lehetőségét, de a nem könyvtár szakos olvasó nem ismeri a tezaurusz és a tárgyszó könyvtári/osztályozáselméleti fogalmát. Ha neki az alkoholizmusról kell anyag, ő ezt a szót írja be, nem az addikciót mint tárgyszót, vagy deszkriptort.© A webkat.hu-n alkalmazott frames szerkezetben megmutatott hierarchikus elrendezés azonban mégis rávezeti ennek használatára, az utalások pedig elvezetik a keresett tárgyszó logikai/felet- tes/ mellérendelő stb. kapcsolataihoz.pl. alkohol 18 találatalkoholizmus (F) ld. addikció addikció 42 találat
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SS TÜKÖRKÉP -  REMÉLHETŐLEG NEM HOMÁLYOS -  A WEBKAT.HU FEJLESZTÉS UTÁNI VÁLTOZATÁRÓL SSAz olvasó szubjektív tárgyszava és a katalogizáló szubjektív tárgyszava tehát így terelődik közös mederbe.© A rendszeres könyvtárhasználó ennek használatával beletanul a keresés logikájába.
4. Internetcímek alapjánSokszor előfordul, hogy igen jónak ítélt internet helyünket nem jegyezzük meg és a Kedvencek közé sem tesszük be. Hosszú URL-cím esetén pedig csak egy-egy részeimre emlékszünk.
Pozitívumok© Valószínűleg ezen a tapasztalaton nyugszik a Neumann-ház munkatársainak ez az elképzelése, hogy elég részcímeket, kiterjesztést, szótagot, szót beírni és a katalógusból előjönnek a kérésünkhöz kapcsolható internetes helyek. Ismereteim szerint az OLIB Web View modulja alkalmas is arra, hogy az adott dokumentumot csatolt objektumként hozzáfűzzék az adott, analitikusan feltárt rekordhoz és így annak címére kattintva a képernyőn elvileg azonnal meg is nyílik az általunk kiválasztott mű.
Nehézség© Jórészt elvileg, mert a részcím beadása alapján megtalált cím kitűnően működik, de valószínűleg túl sok URL került már kézi erővel feldolgozásra és ezek helyváltozásainak nyomon követése lehetetlen feladat. Próbaképpen 25 keresést végeztünk (.edu, Moszkva, digit, drotos, .com, Brüsszel, Bruxelles, cd stb.) a részcímek alapján mindig kaptunk találatot. De a kibontáskor az esetek 40-50%-ánál a rendszer a „File not found”, vagy a cím áthelyezésére vonatkozó üzenetet küldte.© A DÓI (Digital Object Identifier) vagy az URN (Uniform Resource Names) kódok és szerver létét nem tudom kitalálni. Gyanítom, hogy nincs,

mert bizonyos URL-címek már változtak és a rendszer nem követi nyomon ezeket. Márpedig mind a DOI-t, mind az URN-t erre a célra fejlesztették ki.
Javaslatok© Amennyiben valóban kézi feldolgozás és nyomon követés történik, mielőbb szükséges lenne egy DÓI szerver beállítása,4 hogy a befektetett értékes munka ne váljon használhatatlanná.© Jó lenne, ha a megjelenő cím alatt egy-egy tárgyszó jelezné az adott internetes hely tartalmát.© Nincsenek ismereteim arról, hogy az URL-cí- mek kiválasztása hogyan működik. Tudom, hogy a magyar szerzők, magyar nyelvű és lehetőleg magyar szolgáltatók által közreadott internetes dokumentumokat katalogizálják, de ezek közül milyen kritériumai vannak a kiválasztásnak? Hiszen naponta jóval több dokumentum kerül fel, mint ami bekerül ebbe az adatbázisba.© A kiválasztás megkönnyítésére el tudnám képzelni a brüsszeliek gyakorlatát. A Brüsszeli Egyetemi Könyvtár informatikus munkatársai alapértelmezett böngészőjüket kiegészítették két további navigációs gombbal.5 Az egyikre a Youpiel, vagyis Hurrá, releváns oldalt találtam! feliratot tették, a másikra a Beurk! Felirat került, aminek körülbelül az a jelentése, hogy nem, ez az oldal 

érdektelen számomra.A feldolgozó munkatársak egy ideig tanítják a böngészőjüket, úgy, hogy az alapértelemezésben mindent érdektelennek nyilvánító böngészőnek megmutatják, hogy mi az, ami érdekes az ő számukra. A rendszer csak azokat az oldalakat raktározza el, amelyek a Youpie! véleményt kapták. A gép ezután már saját maga dolgozik tovább. Nemcsak megjegyzi, hanem tartalmi szempontból elemzi is ezeket az oldalakat, ezután pedig egy sajátos algoritmus segítségével már maga is
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SS PAJOR ENIKŐ SSfelismeri, hogy a beadott keresőkérdésre az eddigi elemzések alapján mit is tart jónak, a könyv- táros/olvasó személyiségéhez, érdeklődéséhez illőnek.6Ügy gondolom, egy ehhez hasonló fejlesztés a DÓIszerver mellett óriási segítség lenne és sokszorosára emelné a munka eredményességét.
5. Közgyűjtemények címei alapján

Pozitívumok© Hasznos a könyvtárközi kölcsönzésben használt könyvtári kódjelek megadása az egyes könyvtáraknál, mert sokszor nincs kéznél a Gyűjtőköri tájékoztató vagy a kódtáblázat;© Hasznos, hogy tárgyszavakkal is jellemzik az egyes intézményeket.
Nehézségek© Nincs szükség szerzői mezőre, hiszen ha a közintézményről keresünk cikket, akkor arra megvannak a megfelelő adatbázisok, repertóriumok stb. Itt az intézményhez kíván a felhasználó eljutni.
A kérdőív

A hét kérdés és néhány érdekesebb válasz7:
1. írj le egy-két konkrét keresést, amelyet 

a web kát-on végeztél!© Témakörök: „informatika és történelem témakörben kerestem, E. T. A. Hoffmann és a metafora, Erdély címerábrázolásának gasztronómiai szimbolikája, ikonográfia, tanatológiához irodalom, irodalomkeresés a héber írásról”;© Szerzőktől és róluk ill műveikről: „Vörösmarty, Petőfi, Esterházy, Karinthy, Juhász Gy., Örkény L, Elie Wiesel, Darvasi László, Grecsó Krisztián”;

© Adott mű: „Arisztotelész: Poétika, Arisztotelész: Lehetséges világok, Catullus összes, Magyar szólások és közmondások”;© Fogalmak: „irodalomtudományon belül a metaforát kerestem, ill. tudatábrázolás, perspektíva, modem, gregorián, korális ” .
2. Kielégítő volt-e számodra a találatok 

mennyisége és minősége? Voltak-e irrele
váns találatok, ha igen, milyen jellegűek?Az értékelhető válaszok közül a megkérdezettek kb. 50-55%-a elégedett volt. íme néhány közülük (ld. még a mellékletben közölt kérdőíveket!): 

Pozitív válaszok© „csak egy konkrét találatom volt, az viszont teljesen megfelelt keresési szempontjaimnak”;© „Jók voltak”;© „Nem voltak irrelevánsak, mind az íróra vonatkoztak” ;© „Nem volt irreleváns találat” ;© „Kevés találat volt, de adataik pontosak” ;© „Kevés találat volt, de mindegyik jó volt, nem voltak irrelevánsak” ;© „A minősége jó volt, a mennyisége elég kevés. Irreleváns anyagok nem voltak” .Az értékelhető válaszok közül a megkérdezettek kb. 30%-a részben elégedett volt, de nagyon kevésnek találta a kapott találatot. Kb. 15-20% nem volt elégedett. íme néhány a válaszok közül:
Negatív válaszok© „Mindössze egyetlen találatom volt, amit nagyon kevésnek tartottam, mert másutt ebben a témában sokkal több irodalmat találtam”;© „Kevés volt a találat” ;© „Viszonylag kevés találat volt és voltak közöttük irrelevánsak is [adott szerző, adott mű]” ;© „Viszonylag kevés és a találatok közül nem mind a megadott témáról szólt”;
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3. Könnyen használható-e a keresési felület, 

illetve a találati lista? Elég segítséget 
kapsz az eligazodáshoz?Az általában értékelhető válaszok közül a megkérdezettek kb. 60%-a csak igennel, vagy nemmel válaszolt erre a kérdésre és nem fejtette ki bővebben mondandóját. A maradék 40%-nak kb. 20-25%-a elégedett volt. íme néhány vélemény közülük (ld. még a mellékletben közölt kérdőíveket is!):

Pozitív válaszok© „Nagyon jónak tartom a különböző keresőkérdések fő választékát...” ;© „Mivel keretben vannak a találatok, ezért áttekinthetőbbek”;© „Igen, elég segítséget kaptam, nem feltétlenül nehezen találtam meg a keresőfelületet”;© „Igen, elég segítséget kaptam, áttekinthetőbb a találatok táblázata”;© „Elegendő a segítség, könnyen kezelhető, áttekinthető” .A maradék 10-15% nem igazán tudott eligazodni a keresőfelületen, vagy egyéb problémája adódott. Órán és az egyéni használat során szintén -  amint az alábbiakban is kitűnik - ,  a gondok egyik fő forrását a találati lista megjelenítése okozta. A gépeink rendszeresen lefagytak, vagy egyszerűen nem jelenítettek meg a találati halmazt. íme néhány konkrét válasz:
Negatív válaszok© „A sokféle keresési lehetőség megkeresése elbizonytalanított...” ;© „Nem sikerült megvizsgálnom a találati listát, mert nem jött ki, amikor használtam”;© „Nagy csalódás volt, amikor hiába próbáltam megjeleníteni azt az egy találatot, egyszerűen nem sikerült”;© „A keresőfelület nem egyértelmű” .

4. Találtál-e új on-line forrást a kutatásaidhoz 
a webkat segítségével? Ha igen, akkor m i
ket?A megkérdezettek kb. 80%-a értékelhetetlen választ adott. Vagy kihagyta e kérdést és semmit sem írt rá, vagy az alábbiakat: „Nem figyeltem; nem találtam; nem kerestem; nem emlékszem rá.” A néhány értékelhető válasz jellemzőbbjei:

Pozitív válaszok© „Igen, több olyan művet, amelynek eddig csak a nyomtatott változatát ismertem”;© „Igen, folyóiratokat”© „Igen, a közgyűjteményi adattárból tudtam eljutni a kiskunhalasi könyvtárhoz” .
Negatív válaszokBővebb kifejtés nélkül: „Nincs”
5. Összehasonlítva más internetes keresőkkel 

m utatott-e jelentősebb eltérést a webkat 
adatbázisa? Milyen tekintetben?Összességében igen pozitív az értékelhető válaszokból kialakított kép. A Neumann-ház által is hirdetett drákói szigorú munkastílus és pontos adatbevitel meghozta az eredményt. A megkérdezettek majd 80%-ának az alábbi a véleménye8:

Pozitív válaszok© „Sokkal összetettebb, pontosabb találati halmazt ad”;© „Nem voltak irreleváns találatok, viszont jóval kevesebb a találatok száma”;© „Sokkal teljesebb, pontosabb, mint a többi” ;© „Logikus, egyértelmű”;© „Jól le lehetett szűkíteni a keresést, így nem nagyon volt/vagy nem volt oda nem illő találat” ;© „Egyszerűbb volt a keresés”;© „Jó volt, mert teljes cikkeket találtam”;© „Érdekesebb, hasznosabb” ;
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Negatív válaszok© „Kevesebb volt a találat”;© „Kevesebb információt tartalmazott”;© „Lényeges eltérés nem volt” ;© „Nem hasonlítottam össze”;© „Igen, a webkat eltérő', más a formátuma”;© „Más keresőkkel ebben a témában 20-30 találatot is kaptam, míg a webkat adatbázisában csak egyet, pedig a keresőkérdésem egyértelmű volt” [a modemre kerestek].
6. Szerinted milyen on-line forrásokkal, tárgy

szavakkal, szem élynevekkel lehetne bővíte
ni a webkat adatbázisát?A megkérdezettek kb. 15%-a válaszolta az alábbiakat:

Pozitív válaszok© „Más keresőprogramokban való kereséssel”;© „Sok-sok irodalomtudománnyal” ;© „Minél több irodalmi névvel és fogalommal, de ez -  gondolom -  folyamatban is van”;© „Talán évszámokkal” ;© „Eddig mindent megtaláltam, ami kellett, úgyhogy, nem feltétlenül tartom bővítendőnek” .A megkérdezettek nagyobbik része, több mint 70%-a pedig így:
Negatív válaszok© „Nincs ötletem, nem tudom, nem gondolkodtam rajta”;© vagy egyszerűen ki van húzva a válasz helye.
7. Használtad-e a teljes szövegű keresést a Di

gitális Irodalmi Akadémiában? Milyen ered
ménnyel?A megkérdezettek több mint 90%-a a Digitális Irodalmi Akadémiát soha nem használta. Zömük nem is tudott róla, most ismerkedett meg vele és örömmel vette tudomásul, hogy korpusznyelvészethez, irodalmi stílusok elemzéséhez (pl. jelzők használa

tának szerepe stb.) milyen nagy segítségükre lesz, amikor szakdolgozataikat fogják írni.A maradék kb. 10% válaszadásra képes személy az alábbiakat írta:
Pozitív válaszok© „Igen, Csukás István szöveget kerestem és találtam is”;© „Igen, próbaképpen, tetszett” .
Negatív válaszok© „Igen, használtam, de a böngészőm állandóan lefagy tőle” .Ez a probléma sokunknál jelentkezett -  tanórán is a legfejlettebb böngészők és különféle verziók esetén is;© „Versrészletre kerestem, de nem sikerült” .
Multiprotokoll támogatás

Az OLIB-ra jellemző a központi üzenetek vétele, az EDI implementálás és az IP, MIME protokollok, valamint a Z.39.50 szabvány támogatása.A webkat.hu szempontjából a Z. 39.50 különösen jelentős. Mára már Internet-szabvánnyá is előlépett. Sikerének magyarázata az, hogy úgy könnyíti meg a különféle struktúrájú, különböző programnyelven írt és különféle lekérdezést követelő adatbázisokban való keresést, hogy a felhasználó nincs rákényszerítve ezek megtanulására. Ő a saját maga által megszokott interfészen megfogalmazza a saját keresőkérdését és ugyanezen az interfészen, a számára érthető nyelven megkapja akkor is a választ, ha az egészen más rendszerű adatbázisból érkezik. Mert a Z39.50 ott van a két adatbázis között. Ottléte úgy nyújt megoldást erre a problémára, hogy a különböző adatbázisok között hidat képez, vagyis a keresést szabványosítja. A rendszer az ún. kli- 
ens/szerver modell alapján működik. Ennek logisztikája jól ismert a szakirodalomból. A Z 39.50 szab
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SS TÜKÖRKÉP -  REMÉLHETŐLEG NEM HOMÁLYOS -  A WEBKAT.HU FEJLESZTÉS UTÁNI VÁLTOZATÁRÓL SSvány terminológiája szerint a kliens oldalon van az ún. eredet, a szerver oldalon pedig az ún. cél. A kliens a felhasználó kérését a Z 39.50-re fordítja és elküldi a célnak. A szerver átalakítja a kérést/kérdést úgy, hogy az a fogadó adatbázis számára érhető' legyen. Ezek után ennek az adatbázisnak az adatbáziskezelő rendszere a kérdést meg tudja érteni, feldolgozza, megadja a választ és visszaadja a célnak. A cél ezt továbbítja a kérést elküldő gép- nek/az eredetnek, ahol, mivel ugyancsak van z program (z kliens) az értelmezi a visszaérkező választ, átfordítja a kérdező gépének nyelvére és az itteni alkalmazás számára érthető és megjeleníthető formában jeleníti meg a válaszokat az olvasó számára. A két gép között lezajló kommunikáció/üze- net tehát vagy kérés, vagy válasz.9© Vannak olyan Z 39.50-et alkalmazó rendszerek, ahol a felhasználóval közük, hogy az imént említett fogalmakhoz tartozó paraméterek az adott rendszerben hogy vannak beállítva.© Itt, a Neumann-ház honlapján erre nem találtam utalást, de ez nem baj, hiszen a Z. 39.50 működéséről a felhasználónak nem is kell tudnia. A ház kialakítási koncepciójában viszont szerepel egy Z. 39.50-es szervergép megvásárlásának javaslata,10 ami valószínűleg meg is történt. Amennyiben még nem, mielőbb szükséges lenne, hogy megteremtse a majdani virtuális katalógusok közös lekérdezésének lehetőségét.

A Neumann-ház állománya és 
feltártsága alapján megfelel-e 
a digitális könyvtár 
követelményeinek?

Feltétlenül, mert© több erőforrás összekapcsolásnak a lehetősége megvan,© képes kezelni a különböző formátumokat és a protokollok különböző változatait, ezeket alkalmazza is,© anyaggyűjtése a nyomtatásban nem terjesztett dokumentumokra is kiterjed,© dokumentumtípusonként a szabványnak megfelelően alkalmazza a metaadatokat,© formai feltárása megfelel a nemzetközi adatcsere szabványának,© tartalmi feltárása igen mély, ezeknek köszönhetően adott a sokoldalú visszakeresés és a sokféle keresőszempont variációjának (13-féle) kombinációs lehetősége,© a leírásokhoz csatolt URL-ek tovább bővítik ezt,© mind az egyes, analitikusan feltárt dokumentumoknak a szabványos, teljes címleírása, mind magának a dokumentumnak a szövege megjeleníthető és le is tölthető.Ez a digitális könyvtár mindezeket a feladatokat koplex, integrált adatbázisából magas színvonalon, pontosan, ugyanakkor a felhasználók számára értelmezhető felületekkel oldja meg.
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Mellékletek

(néhány tipikus választ tartalmazó kérdőív bemutatása)
1. sz. Kérdőív

1. írj le egy-két konkrét keresést, amelyet a webkaton vé
geztél!Szakirodalom-keresés: Karinthy, Juhász Gy., Örkény L, Elie Wiesel,irodalomkeresés a héber írásról, Darvasi László és Grecsó Krisztián műveinek keresése olvasás céljából.

2. Kielégítő volt-e számodra a találatok mennyisége és mi
nősége? Voltak-e irreleváns találatok, ha igen, milyen 
jellegűek?Igen -  kivéve a héber írást, mert erről nem találtam olyan anyagot, amilyet kerestem; azt gondolom, oka leginkább az, hogy még viszonylag tájékozatlan vagyok a keresésben.

3. Könnyen használható-e a keresési felület, illetve a talá
lati lista? Elég segítséget kapsz az eligazodáshoz?Jól tájékoztat, átlátható.

4. Találtál-e új on-line forrást a kutatásaidhoz a webkat 
segítségével? Ha igen, akkor miket?Félév vége van, kevés az idő: mostanában nem volt módom kerestem vándorlásokba fogni.

5. Összehasonlítva más internetes keresőkkel mutatott-e 
jelentősebb eltérést a webkat adatbázisa? Milyen tekin
tetben?Elsősorban az tetszik itt, hogy viszonylag egyszerű, könnyebben átlátható; a nem kimondottan számítógépes szakemberek is jobban hozzáférnek.

6. Szerinted milyen on-line forrásokkal, tárgyszavakkal, 
személynevekkel lehetne bővíteni a webkat adatbázi
sát?Pl. az Új Magy. írod. Lexikon adhat ötletet új nevekre

7. Használtad-e a teljes szövegű keresést a Digitális Iro
dalmi Akadémiában? Milyen eredménnyel?Főleg szakirodalmi tájékozódásban segített.JÄTE BTK oktató

2. s z . Kérdőív

1. írj le egy-két konkrét keresést, amelyet a webkat-on vé
geztél!Szilágyi Istvánról írt tanulmányok, cikkek. Sz.I. munkái, (kulcsszavas kereséssel).

2. Kielégítő volt-e számodra a találatok mennyisége és m i
nősége? Voltak-e irreleváns találatok, ha igen, milyen 
jellegűek?Nem, a szerzőről nem találtam semmit. A névben egyező szerzőkről találtam anyagot.

3. Könnyen használható-e a keresési felület, illetve a talá
lati lista? Elég segítséget kapsz az eligazodáshoz?A keresési felület könnyen használható, esztétikus, a találati lista jól átlátható. A leírások (használati utasítások) könnyen érthetőek egy könyvtáros, gyakorlott kereső számára, de szerintem gondot okoz egy képzetlen olvasó számára.

4. Találtál-e új on-line forrást a kutatásaidhoz a webkat 
segítségével? Ha igen, akkor miket?Nem.

5. Összehasonlítva más internetes keresőkkel mutatott-e 
jelentősebb eltérést a webkat adatbázisa? Milyen tekin
tetben?Jobb a felülete, jobban hasonlít egy könyvtári katalógusban megszokotthoz. Ha több találatom lett volna, valószínű, hogy használnám ezt a keresőt.

6. Szerinted milyen on-line forrásokkal, tárgyszavakkal, 
személynevekkel lehetne bővíteni a webkat adatbázi
sát?Szerintem még túl kevés anyag található az adatbázisban. Talán az olyan folyóiratok mutatóival is lehetne bővíteni, amelynek nincs elektronikus változatuk, ezáltal lerövidülne a keresés, és hatékonyabb lenne egy ilyen megoldás, mint az éves mutatók.

7. Használtad-e a teljes szövegű keresést a Digitális Iro
dalmi Akadémiában? Milyen eredménnyel?Igen, amit kerestem, azt megtaláltam. Sajnos, csak a kortárs magyar irodalom anyaga van fent.Magyar-könyvtári informatika szakos lány
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3. sz. Kérdőív

1. írj le egy-két konkrét keresést, amelyet a webkat-on vé
geztél!Én csak teszt jelleggel végeztem kereséseket, kedvenc magyar költőmre Radnótira kerestem, először vezetéknévvel, majd teljes névvel. Először Radnóti, majd próbáltam Radnóti M-et, végül Radnóti Miklóst.

2. Kielégítő volt-e számodra a találatok mennyisége és mi
nősége? Voltak-e irreleváns találatok, ha igen, milyen 
jellegűek?Többsége igen, de akadt egy-két kifogásom: a találatokat szerintem nem megfelelő sorrendben rendezi a rendszer, és érdekes módon nemcsak Radnóti által, vagy róla írt művek kerültek a találati listába (48 találatból 2 volt ilyen). Valamint nem tüntetik fel, hogy a beírt szavak között automatikusan AND kapcsolat áll fenn, bár erre hamar rájöttem.

3. Könnyen használható-e a keresési felület, illetve a talá
lati lista? Elég segítséget kapsz az eligazodáshoz?Igen, leszámítva azt, hogy a találati lista megjelenítésénél nem lehet újból keresni, netán szűkíteni a találatokat, ehhez vissza kell menni a keresőoldalra.

4. Találtál-e új on-line forrást a kutatásaidhoz a webkat 
segítségével? Ha igen, akkor miket?A teszt jelleg miatt (na, meg én inkább történész vagyok) nem.

5. Összehasonlítva más internetes keresőkkel mutatott-e 
jelentősebb eltérést a webkat adatbázisa? Milyen tekin
tetben?Igen, nagyon sokféleképpen lehet keresni, bár szerintem kár volt külön menüpontokat csinálni az egyes keresési fajtáknak. Nagyon hasznos, hogy az előző kereséseket megőrzi a rendszer, így az ember ha egyszer elakadt nem kell teljesen elölről kezdenie.

6. Szerinted milyen on-line forrásokkal, tárgyszavakkal, 
személynevekkel lehetne bővíteni a webkat adatbázi
sát?Ez jó kérdés, nem tudom...(bocs)

7. Használtad-e a teljes szövegű keresést a Digitális Iro
dalmi Akadémiában? Milyen eredménnyel?Ha a szövegrészre való keresésre gondolsz az egyszerű keresés alpont alatt, akkor igen; ha az összetett keresésében van ilyesmi, akkor nem , ui. az összetett keresését nem volt hajlandó behozni a böngésző.

Pilinszky négysorosának „m a ontják véremet” szövegrészére kerestem, 100% találati aránnyal, megtalálta a verset, valamint Nemes Nagy Ágnes műelemzését is megtalálta (ez egy nem várt találat volt, szóval inkább legyen 200%).Történelem-könyvtári informatika szakos, fiú
4. sz. Kérdőív

1. írj le egy-két konkrét keresést, amelyet a webkat-on vé
geztél!Elég régen kerestem rajta. Legutóbb nyomtatószerverről kerestem benne szakirodalmat.

2. Kielégítő volt-e számodra a találatok mennyisége és m i
nősége? Voltak-e irreleváns találatok, ha igen, milyen 
jellegűek?Nem. Egyáltalán nem találtam használható adatokat benne.

3. Könnyen használható-e a keresési felület, illetve a talá
lati lista? Elég segítséget kapsz az eligazodáshoz?Nagyon összetett a felület. Sok idő kell az eligazodáshoz.

4. Találtál-e új on-line forrást a kutatásaidhoz a webkat 
segítségével? Ha igen, akkor miket?Sajnos nem találtam semmit.

5. Összehasonlítva más internetes keresőkkel mutatott-e 
jelentősebb eltérést a webkat adatbázisa? Milyen tekin
tetben?Igen. Csak speciális témákban lehet benne keresni. Az enyém nem ilyen volt.

6. Szerinted milyen on-line forrásokkal, tárgyszavakkal, 
személynevekkel lehetne bővíteni a webkat adatbázi
sát?Informatikai alkalmazások témakörét lehetne bővíteni.

7. Használtad-e a teljes szövegű keresést a Digitális Iro
dalmi Akadémiában? Milyen eredménnyel?Nem, de a DIA-t nagyon jónak tartom.

Könyvtári informatika szakos, lány
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Jegyzetek

1. Urbanik Tímea segítségét ezúton is köszönöm.2. A hallgatóim véleményét idézem majd szó szerint („ ...” ) és ezek közül néhányat közre adok a függelékben.3. URL címe: http://www.ipl7org4. Drótos László szíves közléséből tudom, hogy erről már beszéltek a Neumann-ház vezetőjével Dr. Tószegi Zsuzsannával. Drótos László lektorálását ezúton is köszönöm. P.E.5. A HyperPRISME project teljes neve: „Pilote Intelligent de Stucturation et de Recherche de Inform ation en Mode Hypertexte” URL címe: http://www.ulb.ac.be/project/hprisme6. A rendszer tesztelésének 1999-ben az éppen belgiumi tanulmányúton lévő ifjú kollégám és tanítványom Kora András maga is részese volt.7. Az appendixben közölt kédőívek válaszait az átlagok körülbelüli kiszámításánál figyelembe vettem, de itt nem idézem őket, mert szeretném elkerülni az ismétléseket8. A pozitív vagy a negatív válaszoknál felsorolt véleményeket gyakorisági sorrendbe rendeztem minden esetben. Az leg

elöl álló válaszok vagy azok variánsai általában jóval többször fordultak elő, mint a sor végén állók.9. Ezeket application data unit-nak (APDU) nevezi a protokoll és sajátos szintaktikával, az ún. A S N .l (Abstract Syntax Notation One -  ISO 8824) írja le. Ez egy olyan adat- struktúrákat leíró nyelv, amelyik hasonlít a C, C + +  programozási nyelvek típus deklarációjára. Az így leírt adatstruktúrákat a Basic Encoding Rules (BÉR) segítségével fordítja le a rendszer bitek/bytok sorozatára, és ez kerül TCP/IP kapcsolat segítségével átvitelre.Az adatátvitel egységessége, vagyis az, hogy a kérő oldali adatok és a fogadó oldali adatok értelmezhetőek legyenek, mindig attól függ, hogy mit tud a kliens és mit tud a szerver. A kettő működését, beállításait tehát össze kell hangolni. Ezért a protokoll pontosan meghatározza az alábbi fogalmakat: keresés, visszaküldés, törlés, hozzáférés ellenőrzés, erőforrás ellenőrzés, rendezés, böngészés, kibővített szolgáltatások, tájékoztatás, befejezés.10. Tószegi Zsuzsanna: Intézményünk koncepciója. Kézirat. 1999. 5 07. „Alaptevékenységek, 1.1 Online szolgáltatás ”A szolgáltató gép mellé venni kell egy 20-50 GB kapacitású háttértárat, működtetni kell egy Z39.50 szervert, valamint egy Web szerkesztő gépet a megfelelő szerkesztő szoftverrel.” 9. p.

Helyesbítés

Lapunk 2001. 3. számában olvashattákBÁNKI Zsolt: MÁTRIKSZ -  Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár. Új fejezet a tartalmi visszakeresésben c. tanulmányát.A cikk végén megadott MÁTRIKSZ on-line elérési cím helyesen: 
http://www.matriksz.hu

Elnézést kérek a sajtóhibáért. A szerkesztő
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Minőségszemlélet egy orvosi 
könyvtárban

Kövesháziné Muntyán AlexandraE-mail: konyvtar@sebl.sote.hu

Bevezetés

Hazánkban az egészségügy régóta nehéz helyzetben lévő ágazat. Kedvezőtlen társadalmi jelenségek hatására gyökeresen átalakult a gazdasági helyzet. A korlátozó gazdasági intézkedések következtében csökkentek a pénzügyi források. Az egészségügy könyvtáraival együtt évek óta küszködik az életben maradásért.Az orvostudomány a világon az egyik legnagyobb és leggyorsabban fejlődő diszciplína. A tudományág rohamos fejlődése, az információáradat megsokszorozta az orvostudományi szakkönyvtárak jelentőségét. A Semmelweis Egyetem területén működő sajátos gyűjtőkörrel rendelkező tanszéki könyvtárak meghatározó szerepet töltenek be a fenntartó intézmény oktató, gyógyító és kutató munkájában.Folyamatosan nő a tudás, az információ értéke, s ezzel együtt a könyvtárakkal szemben támasztott követelmény. Az utóbbi években tapasztalható

probléma, hogy kevesebb anyagi ráfordítással és humán erőforrással növekvő és változó igények kielégítését kell biztosítaniuk. Miközben próbálnak megküzdeni a költségvetési megszorításokkal, újabb és újabb szolgáltatásokra, módszerekre, változásra van szükségük, hogy fejlődjenek és megmaradjanak.Az orvosi könyvtárak legfőbb célja a gyógyítás szolgálata, alapvető érdeke, hogy a könyvtári szolgáltatások minőségének javításával, az ellátórendszer átalakításával és fejlesztésével a követelményeknek megfeleljen.
A könyvtári menedzsmentről 
dióhéjban

Tanulmányomban a minőségszemlélet alkalmazásának egy lehetséges módját mutatom be egy klinikai könyvtár példáján. A konkrét alkalmazások is
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gg KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA SSmertetése előtt nagy vonalakban vázolom azokat a menedzsment fogalmakat, amelyek gyakorlati alkalmazásáról később szólok.Az elvárásoknak és a követelményeknek való megfelelés a minőség, azaz olyan minőségi tevékenysé
gek sorozata, amely szakemberek, szervezetek együttműködésének eredménye.A tevékenységek összehangolásával, a folyamatok problémáinak megoldásával, a szolgáltatások és a könyvtári ellátás hatékonyabbá tételével a könyvtá
ri menedzsment foglalkozik.A különböző menedzsment területek között központi helyet foglal el a stratégiai (hosszú távú) és projekt (rövid távú) menedzsment, melyekhez szervesen kapcsolódik a marketing-, az információs- és a minőségmenedzsment.A minőség alakulásának integráló feladatait a minő
ségmenedzsment (minőségirányítás) tölti be. Fel
adata az igények teljesítése. Magában foglalja a vezetés-szervezés területét, a hatásköröket, az eljárásokat és irányelveket, a folyamatos ellenőrzést, a megvalósítás eszközeit.
A széles körben elterjedt TQM -  az átfogó minőségelvű irányítás módszere -  a minőség eléréséhez szükséges tennivalókat foglalja magában.
Lényege, hogy felhasználóorientált —> minden esetben a felhasználó igényeiből indul ki, eszközorien
tált —> a folyamatok tökéletesítésével (ellenőrzés, hibák javítása) a legjobb minőségű szolgáltatásra törekszik, humánorientált —> a minőségfejlesztő tevékenységben résztvevő munkatársakat érdekeltté teszi, motiválja (kiérdemelt elismerés, anyagi érdekeltség, önállóság, személyes felelősségvállalás) és végül a dolgozók folyamatos képzésére is koncentrál —> a szervezeti célok összhangban vannak a társadalmi célokkal.Rugalmas, mert csak alapelveket, irányelveket fogalmaz meg. A szervezetekre bízza a sajátos, konkrétabb követelmények kidolgozását.

A társadalmi elvárásoknak való megfelelés a könyvtárakat is arra sarkallja, hogy a TQM alapelvei szerint a könyvtári tevékenységeket folyamatosan javítsák, tökéletesítsék.A könyvtári tevékenység eredménye a teljesítmény, vagy nevezzük produktumnak, amely az a késztermék, amit a felhasználó számára hozunk létre, azaz a szolgáltatások összessége. A szolgáltatások minősége sokféle, egymásra épülő, szorosan összefüggő feladatkomplexumot foglal magába.A minőségi szemléletnek minden könyvtári munka- folyamatban érvényesülnie kell. A szolgáltatás csak akkor lehet kifogástalan, ha jó a vezetés, a szervezés, folyamatos a beszerzés, hozzáértő a munkaerő, jól működik az információs rendszer és a visszacsatolás.A minőségi szemlélet szorosan kapcsolódik a marketing fogalmához, amely könyvtárak esetében a szolgáltatásokban ölt testet. A minőségre való törekvés tehát a marketingpolitika része, ha a felhasználó elégedett, növekszik a könyvtár szakmai elismertsége.Fontos a tényleges és potenciális használók igényeinek és szokásainak ismerete, elemzése.A marketingszemlélet felhasználóorientált, a minőségre összpontosít, a hangsúlyt a hatékonyságra helyezi.
A hatékonyságot növeli, ha a könyvtári ellátás és a 
könyvtári szolgáltatás összhangban van a könyvtár 
céljaivalMi ösztönöz a hatékony munkára? Az olyan munka, ami lehetővé teszi az eredményesség, a felelősség, a fejlődés, az előmenetel és a kiérdemelt elismerés érzését.A minőségi könyvtári ellátás éppen annyira múlik a szakembereken, mint amennyire a rendszeren, a szervezeten és a módszeren.
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Az l. sz. Sebészeti Klinika 
Könyvtárának rövid története 
(múlt, jelen, jövő)

A Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára egyidős a fenntartó intézménnyel, jelenlegi helyén 1909 óta működik.A patinás, régi korok hangulatát idéző olvasóterem kellemes, barátságos miliőt teremt, biztosítva a megfelelő hátteret az intézmény színvonalas munkájához.Az első sebészeti tanszéket 1770-ben állították fel. A kor egyik legnagyobb európai sebésze Balassa János, a magyar sebészet megalapítója, 1843-tól a „Sebészeti Koródának” nevezett tanszéket vezette haláláig. Később a tanszék az I. sz. Sebészeti Klinika elnevezést kapta.A hálózatok megszervezése előtt a tanszéki könyvtárak fejlődése kedvezőtlenül alakult. Sok esetben szakképzetlen könyvtáros kezelte az értékes gyűjteményt és a szakszerűtlenül kezelt gyűjteményben lévő információ nem volt hozzáférhető a szakterület számára.Az orvosi könyvtári hálózatok megalakulása után változott a helyzet. Hálózati és módszertani csoport jött létre (1960), amelynek az volt a feladata, hogy segítse és támogassa a tanszéki könyvtárosok munkáját. Fejlődött az állomány, javult a szakember-ellátottság és a szolgáltatások színvonala. Kezdetben a tanszéki könyvtárban minden munkafolyamat hagyományos eszközökkel történt. A tudományok specializálódása következtében hatalmas könyv- és folyóiratmennyiség halmozódott fel, az információk felkutatása egyre több időt vett igénybe. A tudományos és információs követelmények miatt a számítógépes környezet kialakítása, a szolgáltatások hatékonyságának növelése szükségletként jelentkezett.A tanszéki könyvtár nem archiváló könyvtár, elsődleges feladata a friss információszolgáltatás, mégis

a szakszerűen fejlesztett, tudományos értékű gyűjtemény nélkülözhetetlen információforrás.Az I. sz. Sebészeti Klinika Könyvtárának főgyűjtő
köre kiterjed a sebészet (hasi, endokrin, érsebészet), az aneszteziológia és intenzív terápia irodalmának válogatással való gyűjtésére, a kiegészítő ál
lomány a rokon szakmák és társtudományok irodalma.Az állomány jelentős részét szakkönyvek és szakfolyóiratot alkotják. A nem hagyományos dokumentumok között kongresszusi kiadványok, disszertációk, szakdolgozatok, rektori pályamunkák és a korszerű információhordozók, az elektronikus dokumentumok is megtalálhatók.A technika irányába történő elmozdulás nem csökkentette a nyomtatott, papírdokumentumok iránti igényt. A klasszikus és a modern információhordozók egymást kiegészítik, mindkettőnek van előnye és van hátránya. Jelenleg még kevés azoknak a kiadóknak a száma, amelyek az elektronikus formát önállóan előfizethető egységként kezelik, s ha mégis, az ár többszöröse a papírkiadványnak. Az előfizetett folyóiratok azonban elérhetők elektronikus formában is, ezt biztosítják a kiadók.A könyvtár használói elsősorban a klinika gyógyító- oktató- és kutató orvosai, akik a sikeres gyógyítás érdekében rendszeresen nyomon követik szakterületük legújabb eredményeit, vagy előadáshoz, oktatáshoz, cikkíráshoz keresnek irodalmat. Könyvtárunkat látogatják még orvostanhallgatók, egészségügyi szakdolgozók és a vonzáskörzetben lévő klinikák tanárai, szakemberei.A könyvtár egy központi publikációs adatbázis létrehozását támogatja azzal, hogy a klinika tudományos tevékenységét demonstráló publikációkat összegyűjti, feldolgozza (bibliográfiát készít) és archiválja. Az összegyűjtött adatokat további feldolgozásra a Központi Könyvtár kapja meg.A könyvtár sajátos szolgáltatása -  az alapszolgáltatások mellett -  a klinika orvosainak készített tudo-
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SS KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA SSmánymetriai elemzés, ami magába foglalja a hivatkozásvizsgálatot és az impakt faktor meghatározást. A vizsgálattal kimutatható a szerző(k) nemzetközi elismertsége.A könyvtár, mint az orvosi könyvtári hálózat tagkönyvtára speciális gyűjteményével részt vesz a szakirodalmi információellátás, a könyvtárközi kölcsönzés, a szakmai együttműködés országos rendszerében.Ma a könyvtár a fenntartó intézmény feladatkörével összhangban arra törekszik, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat a számítógépre alapozott szolgáltatásokkal kiegészítse, és együttműködve az egészségügyi hálózat könyvtáraival a szolgáltatások szakmai és tartalmi színvonalát növelje. Tevékenységének jelentősége, hogy a tanszéki könyvtár ismeri legjobban a tényleges és potenciális olvasóinak igényeit és szükségleteit, a felmerülő' egyedi igényeket helyben lehet a legjobban kielégíteni.
A rendszerváltás utáni évek

A 90-es évek elején a SOTE Központi Könyvtár on-line CD-ROM szolgáltatása (Medline) klinikánk számára is elérhetővé vált. A tanszéki könyvtárban, ahol az anyagi lehetőségek korlátozottak, a CD-ROM technológia korszerű, hatékony és gazdaságos információforrást jelent. Könyvtárunk elsők között kapcsolódott be az egyetemi számítógépes hálózatba (SOTNET), amely az orvostudományi adatbázisokhoz kínált on-line hozzáférést.A tanszéki könyvtár tájékoztató tevékenysége szempontjából mérföldkő a SOTE Központi Könyvtár által 1996-ban vásárolt Dynix-Horizon számítógépes könyvtári integrált rendszer. Előnye, hogy egyidejűleg több könyvtár állományában lehet keresni. Tervezik, hogy a rendszerbe a tanszéki könyvtárakat is bevonják, hogy egységes, központi katalógust hozzanak létre.

A csatlakozásnak azonban feltételei vannak. A megfelelő technikai héttér biztosítása mellett alapvető követelmény, hogy a rendszerbe csak azok a könyvtárak kapcsolhatók be, ahol megfelelő szakmai színvonalon álló, könyvtárosi képesítéssel rendelkező munkatársak vannak. Tőlük várható el ugyanis a felelősségteljes, nagy precizitást igénylő munka, a rendszer hibátlan feltöltése.A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) országos hálózatába a Semmelweis Egyetem is bekapcsolódott, ezzel lehetővé vált a tanszéki könyvtár számára is az információk elektronikus elérése, nemcsak országon belül, hanem határon túlra is. Az interneten keresztül elérhető információk mennyisége „korlátlanná” vált.Ahhoz, hogy minden orvos, kutató, oktató a legkorszerűbb tudás birtokában tevékenykedjen, a változó igényekhez kell igazítani a könyvtári szolgáltatásokat, növelni kell a minőséget, fejleszteni és korszerűsíteni a hálózatot.
A tanszéki könyvtárak sajátos 
problémái

Napjainkban az egyetem tanszéki könyvtáraiban még mindig sok a képesítés nélküli, megbízott „könyvtáros” . Ezeknek a könyvtáraknak a szakmai színvonala a követelményszintet nem éri el. A szakértelem hiánya, az elavult tárgyi feltételek, elmaradottság az információtechnológia területén, a kedvezőtlen fenntartói szemlélet komoly akadály a tartalmas könyvtári munkában, az állomány feldolgozásában, az együttműködésben.Amennyiben tényként elfogadjuk, hogy a tanszéki könyvtárak sajátossága speciális gyűjtőkörükből adódik, és bevonásuk a hálózati együttműködésbe szükségszerű és elkerülhetetlen, különösen fontos, hogy a könyvtári állományok feldolgozottsága és hozzáférhetővé tétele a „tudás alapú” társadalom
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SS MINŐSÉGSZEMLÉLET EGY ORVOSI KÖNYVTÁRBAN 86követelményei szerint alakuljon. A feldolgozatlan adatok és információk szakértelem hiányában értéktelen adathalmazokká válnak.A könyvtári szolgáltatások hatékonyságát csökkenti, hogy sok intézményben a tanszéki könyvtár olvasóterme mint oktatási előadóterem áll az egyetem és a fenntartó rendelkezésére. Oktatás-szervezési kérdésekben olyan központi intézkedés szükséges, amely a körülmények javulását eredményezi és biztosítja a rendszeres könyvtári munkát. A könyvtár céljával és feladatával ellentétben álló szervezési anomáliák feszültséget okoznak a könyvtárhasználók, a fenntartó, és a könyvtár kapcsolatában.Kedvezőtlen jelenség, vagy inkább tradíció, az egészségügyben kialakult hierarchikus, merev intézményi struktúra, a tekintélyelvű szemlélet és magatartás.Gyakori probléma a tanszékeken, hogy a könyvtári állományból kikölcsönzött dokumentumokat számos esetben nehéz visszaszerezni. A könyvtárhasználatban kialakult rossz szokásokon még az előírások betartásáért vívott kemény küzdelem sem változtat minden esetben.A régmúltban, amikor a könyvtárhasználati szokások kezdtek kialakulni, még a csekély állománnyal rendelkező tanszéki könyvtár alig különbözött a professzor magánkönyvtárától. Az idő múlásával a tudományok fejlődtek, az információk mennyisége, a könyvtárak állománya jelentősen megnőtt, és ezzel együtt a könyvtárakkal szemben támasztott követelmény is, csak a könyvtárhasználatban kialakult gyakorlat nem változott.A gazdasági megszorító intézkedések és a dráguló szakirodalom miatt állománygyarapításra nem elég az anyagi forrás. A több példányos könyvrendelésekről is már régen le kellett mondani. Az állomány mobilizálása a kölcsönzésben egyike a könyvtári szolgáltatásoknak. A könyvtárhasználati szabályzat ugyan részletezi az olvasók jogait és kötelességeit, de nem foglalkozik a késedelmi díjakkal, en

nek bevezetésére ugyanis a tanszéki könyvtárakban még nem volt példa.Mi lehet akkor a megoldás kulcsa? A minőségszemléleten alapuló irányítás és a minőségelvű vezetés, mely garanciát ad a problémák megszüntetésére, a hatékony könyvtári munkára, az összehangolt és színvonalas hálózati együttműködésre.Itt kell szólnom arról, hogy minden könyvtárnak rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal és könyvtárhasználati szabályzattal, melyben pontosan rögzítik a könyvtár működésével, feladatával, gyűjtőkörével és szolgáltatásaival kapcsolatos előírásokat, a kölcsönzés feltételeit. Ezeket az alapdokumentumokat egyetlen könyvtár sem nélkülözheti.Minden könyvtárnak, amelynek legalább egy főfoglalkozású könyvtárosa van munkarendet kell készítenie. A nyilvános és nem nyilvános könyvtárak működési feltételeit a 1997. CXL. sz. törvény könyvtári fejezete pontosan meghatározza. Ennek alapján kell elkészíteni azokat a szolgáltatási előírásokat, munkarendet, munkaköri leírásokat, amelyek segítik a célok elérését, megelőzik az ellentmondásokat, következetlenségeket, és azokat az anomáliákat, amelyek a könyvtár és könyvtárhasználók kapcsolatában kialakulhatnak. A könyvtári ügyrend a jól szervezett minőségi munka biztosítéka.
Perspektívák a jövőben

Az orvosi tanszéki könyvtárak fejlődésének és megmaradásának feltétele tehát a minőségelvű irányítás, a minőségszemléleten alapuló tudás, az új ismeretek elsajátítása és a szolgáltatások bővítése.A minőségszemlélet nem anyagi kérdés, hanem céltudatos, következetes, racionális gondolkodásmód. Fontosak az emberi kapcsolatok, a kölcsönösség elve alapján működő kapcsolatrendszer, a kommunikáció, az eredményességre törekvő szemlélet, a
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SS KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA SShorizontálisan szerveződő együttműködés és a szervezeti kultúra. Minőségi javulást csak akkor tudunk elérni, ha képesek vagyunk az új ismeretek és módszerek elsajátítására, a fejlődésre és fejlesztésre, olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a használók érdekeit szolgálják.Az orvosi könyvtárak érdeke, hogy a külső és belső 
környezet vizsgálatával a segítő és gátló tényezők feltárásával elérjék a szolgáltatások minőségének növelését.Fontos, hogy minden könyvtár ismerje környezetét, a könyvtárhasználók igényeit, kinek mit kell szolgáltatnia. Az igénykutatást, a használók és a könyvtár megismerését, a fejlesztés irányának megjelölését könyvtári fórumok, tájékoztatók, könyvtári hírlevelek, gyarapodási listák, prospektusok, éves jelentések segítik. A könyvtári közönségkapcsolat, a PR-tevékenység (public relation) minden könyvtár működésének az alapja. Jelszava: „dol
gozz jól és beszélj róla” A könyvtár és környezete viszonyának tudatos és folyamatos figyelése és fejlesztése a könyvtárvezetés feladata.
Stratégiai tervezésStratégiai szemléletre minden könyvtárnak szüksége van, tanszéki könyvtár esetében is érdemes a cé
lok meghatározásával a környezeti felméréssel a le
hetőségek kihasználásával foglalkozni.Mit lehet kitűzni célul? Melyek azok az elsődleges célok (prioritások), amik közül választhatunk? Kitűzhető elsődleges célnak: a gyorsaság (itt az idő a legfontosabb tényező), a takarékosság (költségmegtakarítás), az eredményesség (a szolgáltatások iránti igény, elégedettség) és a minőség.Jó lenne ezeket együtt megvalósítani, de ez nem lehetséges, valami mindig háttérbe szorul. A sorrend felállítása fontos.Ha elhelyezzük a könyvtárat a takarékosság -  gyorsaság -  eredményesség állapottérbe, valamely prioritás sérülni fog.

takarékosság eredményességA pont helye a háromszögben kifejezi, hogy a könyvtárnak milyen a három elsődleges célhoz képest elfoglalt helye. A szempontok bizonyos esetekben ellentmondanak egymásnak. A könyvtár vezeté
sének a stratégiai tervezés során azt kell meghatá
roznia, hogy mely elsődleges célt tartja a legfontosabbnak.A stratégiai tervezés elemzési folyamat, meghatározza a jövőre vonatkozó elképzeléseket, az elérendő célokat, változásra és sikerre törekszik, előírja a feladatok sorrendjét.
A tervezés elemei:© Jövőkép © Átfogó cél© Külső és a belső környezet vizsgálata -  SWOT analízis© Elérendő, új célok © Megvalósítási törekvések 
A  jövőkép annak az elképzelésnek a megfogalmazása, amit el akar érni, ahová tart a könyvtár. Egyfajta reális szándéknyilatkozat, amely megszabja a fejlődés irányát.Könyvtárunk mint orvostudományi szakkönyvtár jelentős szerepet vállal a gyógyító, oktató és kutató munkában. A világ egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterületén a szakirodalom jelentősége óriási. A könyvtárnak az a célja, hogy dinamikus információ-szolgáltatással támogassa a fenntartó intézményt céljainak elérésében.
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SS MINŐSÉGSZEMLÉLET EGY ORVOSI KÖNYVTÁRBAN SSMiközben a szükséges információt a használók rendelkezésére kell bocsátani, a növekvő' infláció, a költségvetési megszorítások miatt egyre nehezebben szerezhető' be a szakirodalom. Az eredményes szolgáltatáshoz rendszerfejlesztés, igény szerinti feldolgozás (marketingszemlélet), együttműködés, folyamatos tökéletesítés (minó'ségszemlélet) szükségeltetik.
A z átfogó cél a könyvtár lényeges és alapvető céljai
nak megfogalmazása, annak definiálása, mi a feladata, miért van rá szükség, milyen szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ez a mi esetünkben konkrétan a következőket jelenti:1. Az orvostudományi szakkönyvtár célja, hogy© a fenntartó intézmény feladatával összhangban biztosítsa a szakirodalomhoz, az információkhoz való gyors hozzáférést;© tudományos, magas színvonalú szolgáltatással segítse a kutatást, gyógyítást, oktatást, továbbképzést, önképzést;© legyen felhasználóorientált, vegye figyelembe a könyvtárhasználók egyedi igényeit;© törekedjen a szolgáltatások minőségének javítására, korszerűsítésére.2. A könyvtár szolgáltatásai© az egyedi beszerzések hozzáférhetővé tétele (elektronikus katalógus, cédulakatalógus);© dokumentumszolgáltatás: helybeni használat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés;© elektronikus dokumentumok, adatbázisok, az internet használatának biztosítása, a használók képzése;© a helyi információs igények ellátása;© témafigyelés, irodalomkutatás;© másolatszolgáltatás;© a publikációk regisztrálása, archiválása;© tudománymetriai elemzés a klinika orvosainak publikációi alapján (hivatkozásvizsgálat, impakt faktor meghatározás)

© saját kezdeményezések (új szerzemények gyarapodási jegyzéke, könyvtárak által felajánlott duplum példányok (könyvek, folyóiratok) nyomon követése és beszerzése, újdonságok (webhelyek) ismertetése (faliújság technika).
3. A feladatok és célok megoldásának alternatívája Legfontosabb az erőforrások optimalizálása, hogy minimális költségráfordítással növelni tudjuk a könyvtári szolgáltatások minőségét.
Lehetőségek keresése: on-line könyvtári katalógusok, közös katalogizálási lehetőségek, elektronikus dokumentumok, tartalomszolgáltatás stb.; 
Együttműködés: a pénzügyi források csökkenése gyűjtőköri együttműködésre sarkallja a könyvtárakat; az internetre alapozott együttműködés következtében a könyvtárközi kölcsönzés forgalma évről évre növekszik; a KATALIST szakmai levelezőrendszer alkalmat ad az információcserére, új technikák megismerésére, problémák felvetésére, szakmai vitára stb.
A könyvtár környezeti elemzése 
-  SWOT analízisMielőtt meghatározzuk a stratégiai célokat, a fejlődés irányát a kiinduló állapot elemzésére van szükség. A tevékenységek dokumentálása, a minőség mérhető ellenőrzése kulcsfontosságú területe a minőségbiztosításnak, hiszen ennek alapján kapunk valós képet a könyvtár munkájáról.A könyvtári munka eredményessége és annak tényezői alapvetően két szinten vizsgálhatók: makroszinten (mindazon elemek vizsgálata, amelyek a könyvtár működését hosszabb távon meghatározzák) és 
mikroszinten (tényleges tevékenységek vizsgálata).Az elemzési technikák egyrészt a statisztikai ada
tok gyűjtéséből és elemzéséből, két vagy több adat egymáshoz való viszonyításából (teljesítménymutatók) tevődik össze. Ezek az adatok a könyvtári munka egészére vonatkoznak, mennyiségi és minőségi elemzést tesznek lehetővé.
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88 KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA 88Szükség van olyan elemzési technikára is, amely a vezetéshez, szervezéshez kapcsolódó, folyamatos javítást célzó kimutatást valósítja meg. Ezek közül a leggyorsabb és legmegbízhatóbb módszer a sokat emlegetett SWOT-analízis, amely a könyvtár erős oldalait, gyenge pontjait, a külső környezet lehetőségeit és a környezetből érkező veszélyeket, fenyegetéseket vizsgálja.S-W-O-T S = strengths (erősségek), azok a belső tényezők, amelyek a könyvtárnak biztos alapot jelentenek; W = weaknesses (gyengeségek), azok a belső tényezők, amelyek hátrányba hozzák a könyvtárt; 0  = opportunities (lehetőségek), a külső környezet tendenciái, amelyek kedvező pozíció elérését teszik lehetővé; T =  threats (veszélyek), a külső

környezet kedvezőtlen hatása a könyvtárra (el kell hárítani).A külső és belső elemek egymással kölcsönhatásban állnak, hatást gyakorolnak a könyvtárra. A SWOT-analízis segíti a legkülönfélébb problémák alapos és sokoldalú vizsgálatát. Az értékelés alapján következtetések vonhatók le a könyvtár jövőjéről. A vizsgálat célja a gyenge pontok kiküszöbölése, a hiányosságok felszámolása, a színvonal javítása.Adatgyűjtéskor a könyvtárra ható különböző negatív és pozitív tényezőket hasonlítjuk össze. A tényezőkhöz értékeket adunk (1-től 5-ig osztályozva), súlypontozzuk, majd párokat, csoportokat hozunk létre (mi, mit tud ellensúlyozni), az eredményt koordinátarendszerben ábrázoljuk.
Pozitív tényezők +  Negatív tényezők -

Belső tényezők

Erősségek (S) Gyengeségek (W)1. Informatikus-könyvtáros szakember (5) 1. Hagyományos feldolgozás (4)2. Jól feltárt állomány (4) 2. Forráshiány -  költségvetési megszorítások (5)3. Szükségletek-fenntartói támogatás (5) 3. Hiányos technikai háttér (5)4. Olvasóterem-számítógép (4) 4. Kevés munkaerő (4)5. Hálózati összeköttetés -  adatbázisok, Internet (5) 5. Hierarchikus, merev intézményi struktúra (3)6. Tudományos, magas színvonalú szolgáltatás (5) 6. Konzervatív használói magatartás (3)7. Szakmai elismertség, jó hírnév (4) 7. Alacsony színtű motiváció (4)8. Folyamatos nyitva tartás (3)9. Rugalmas szolgáltatási készség (4)
Külső tényezők

Lehetőségek (0) Veszélyek (T)1. Csatlakozás a Dynix-Horizon integrált , . • / i- , , ,  „ . , , .°  1. Konkurrencia (on-line elerheto adatbázisok) (5)könyvtári rendszerhez (5)2. Könyvtárak közötti együttműködés (5) 2. Olvasók számának csökkenése (4)3. Szolgáltatások bővítése (5) 3. Kedvezőtlen gazdasági változások (4)4. Információtechnológia fejlesztése (5) 4. Dokumentumok árának emelkedése (3)5. Egyedi igények figyelembe vétele (5)6. Részesedés pályázati bevételekből (4)
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A sikeres stratégiát mindig az erősségekre és a lehe- geket, melyek összekapcsolva a negatív tevékenysé-tőségekre építjük, gyűjteni kell az olyan tevékenysé- gekkel ellensúlyozzák a gyengeségeket.
Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek |

_______________ (S)_______________________________ (W)_______________________________(0)________________________________(T)________________

S2.S6 (4+5) W1 (4) 04 (5) TI (5)
SÍ, S3 (5+5) W2 (5) 0 3 ,0 5  (5+5) T2 (4)
S5, S4 (5+4) W3 (5) 0 1 ,0 2  (5+5) T4 (3)
58 (3) W4 (4) 06 (4) T3 (4)
S7, S6 (4+5) W5 (3)
59 (4) W6 (3)

SS MINŐSÉGSZEMLÉLET EGY ORVOSI KÖNYVTÁRBAN SS

S2 + S6 -  W1 = 4 +  5 -  4 =  5 04 -  TI = 5-5 =  0SÍ +  S3 -  W2 = 5 +  5 -  5 =  5 03+ 05 -  T2 =  5+5 -  4 =  6S5 +  S4 -  W3 =  5 +  4 -  5 = 4 01 +  02 -  T4 =  5+5 -3 =  758 -  W4 = 3 -  4 = -1 0 6 -T 3  = 4 - 4  = 0S7 + S6 -  W5 = 4+5 -  3 = 659 -  W6 = 4-3 =  1
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Sg KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA 88Az erősségek kompenzálják a gyengeségeket, a lehetőségek a veszélyeket.Az I. negyed az ideális, itt kompenzálva vannak a problémák.A II. negyed alternatív megoldásokat rejt, a külső lehetőségek kompenzálják a belső nehézségeket.A III. negyed a legkritikusabb, a belső gyengeség és a külső veszély súlyos stratégiai jelentőségű probléma. Törekedni kell a veszély elhárítására és a III. negyedből átkerülni a II. vagy a IV. negyedbe. A IV. negyed kevésbé veszélyes, a belső erősség kompenzálja a külső gyengeségeket.A SWOT-elemzés a vizsgált tényezők súlyozott érté
kelése és egymásra hatásuk összevetése alapján jelö
li ki a fejlesztési és előrelépési irányokat.A tanszéki könyvtárak számára a fejlődés útja az integrálódás, az együttműködés és a gyors információszolgáltatás. A stratégiai célok hosszú távra meghatározzák a könyvtár létét, meggyőzik a fenntartót, hogy a könyvtár mindenkori tevékenységével segíti a fenntartó intézményt a kitűzött célok elérésében.A mi esetünkben a kitűzött stratégiai célok tehát:1. Csatlakozás a Dynix-Horizon könyvtári integrált rendszerhez;2. Fokozott együttműködés az orvosi hálózat könyvtáraival;3. Gyors és hatékony információszolgáltatás.
Mik az előnyei a kitűzött stratégiai céloknak?1. Az integrált könyvtári rendszer előnye, hogy az egyszeri feldolgozás és többszöri felhasználás elvére épülő integráció gyorsítja a feldolgozó munkát.A közös katalogizálás hatással van a könyvtárak gyarapítási politikájára. A rendszerbe kapcsolt könyvtárak egymás állományáról kölcsönösen tájékozódnak, így elkerülhetővé válik olyan duplum példányok megrendelése, amelyek könyvtárközi kölcsönzéssel is hozzáférhetők. A szűkös anyagi lehetőségek tehát ellensú

lyozhatok a kooperatív állománygyarapítással

Az OPAC (Online Public Access Catalogue) a jövő útja, amely a helyi szolgáltatásokat, az egyetemes katalógusrendszereket és a hálózatokat fogja össze. A nyilvános katalógus modul a felhasználók részére önálló keresést biztosít, és számukra is megnyilvánuló előnye, hogy a hagyományos kereséssel szemben többszempontú visszakeresését tesz lehetővé.2. A könyvtárak közötti együttműködésnek egyre nagyobb a jelentősége, hiszen ma már egyetlen könyvtár sem képes saját állományából az információs igényeket kielégíteni. Az együttműködés napjainkban az egyetlen lehetséges forma, hogy a könyvtárak a saját szolgáltatásaiknál többet tudjanak nyújtani a könyvtárhasználóknak, kihasználva a könyvtári rendszer előnyeit.A számítógépből nyert adatok alapján a dokumentumokat szolgáltatni is kell.Egy-egy könyvtár gyűjteménye a könyvtárhasználó számára akkor válik hozzáférhetővé, ha a dokumentum lelőhelyéről pontos információt kap. Az orvosi hálózathoz tartozó, sajátos gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárak külföldi folyóiratainak lelőhelyét az Országos Egészségügyi Könyvtár és Információs Központ (MEDINFO) által kiadott Lelőhelyjegy
zék (nyomtatott és elektronikus formában), és az Országos Széchényi Könyvtár által összeállított, elektronikus úton elérhető Nemzeti Periodika Adat
bázis (magyar könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok jegyzéke) tartalmazza.A könyvek esetében más a helyzet, az elérési lehetőség, a dokumentum hollétéről szerezhető információ nem kielégítő, ugyanis a tanszéki könyvtárak nem nyilvánosak, így az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) elektronikus lelőhely-nyilvántartásában nem szerepelnek.Az állományukról való tájékozódást a hálózati együttműködés, egységes, összegyetemi elektronikus katalógus létrehozása segítheti.Ezért nélkülözhetetlen a tanszéki könyvtárakban a rendszerfejlesztés, a korszerű technikai háttér, a

64 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



SS MINŐSÉGSZEMLÉLET EGY ORVOSI KÖNYVTÁRBAN SSkönyvtárak csatlakozása a Dynix-Horizon könyvtári integrált rendszerhez.3. Gyors információszolgáltatás. A tanszéki könyvtár feladata elsősorban a friss információk közvetítése. Évente több, mint 15-20 millió cikket publikálnak a világon, több mint 70 nyelven. Ez azt jelenti, hogy a tudományos publikációk napi mennyisége meghaladja a 60 ezer cikket. A feldolgozott információk a korszerű technológiák alkalmazásával gyorsan szállíthatók. A minőségszemléleten alapuló, felhasználóorientált könyvtárvezetésnek törekednie kell a rendszer- fejlesztésre, a könyvtári szolgáltatás minőségének javítására, a dinamikus információ-szolgáltatásra. Az informatikával kapcsolatosan megfogalmazott célkitűzések a tanszéki könyvtárak hosszú távú jövőjének stratégiai alapját képezik.
Változások a 
könyvtárhasználatban

A számítógépes irodalomkutatás óriási előrelépés a szakirodalmi ellátás folyamatában. Az új technikák bevezetésével egyre inkább jelentkezik az igény új szolgáltatások iránt.Az elektronikus szolgáltatások (CD-ROM, adatbázisok, internet) lényegesen megváltoztatták a könyvtárhasználatban elterjedt gyakorlatot. Az elektronikusan tárolt és hálózatba szervezett információk gyors, pontos, komplex információkeresést biztosítanak. A manuálisan végzett irodalomkutatás és témafigyelés időigényes folyamata felgyorsult.A kutató jó esetben saját íróasztaláról hozzáférhet korábban nem létezett információs adatbázisokhoz. Az önkiszolgáló adatbázis-használatból egyértelműen következik, hogy a könyvtárba sokszor már konkrét kéréssel jön.

Miközben az a cél, hogy minél többen önállóan keressenek a hálózaton elérhető könyvtári adatbázisokban a felhasználói oldalon felmerülő költségekkel kell számolni. A könyvtárhasználó nem információs szakember. Célszerűnek látszik a használati költségek csökkentésére való törekvés jegyében a professzionális célú információk keresésénél a könyvtáros, az információs szakember segítségét igénybe venni (működtetési költség, időmegtakarítás, amortizáció stb.).
Az on-line rendszerekről rövidenA különböző információs rendszerek különböző információs szolgáltatásokat tesznek lehetővé. A manuális és az on-line információkeresés között lényeges különbség van. Amit régebben fáradságos munkával kellett számos forrásból összeszedni, az most a technika segítségével néhány perc alatt rendelkezésre áll.Az információ-visszakéreső rendszerek célja nem az összes releváns dokumentum visszakeresése, hanem az a legkisebb mennyiség, ami elég a probléma megoldására. Ez pontosan azt jelenti, hogy a felhasználó ne olvasson többet, mint ami a problémája megoldásához szükséges.A számítógépes irodalomkutatással sokféle logikai kapcsolat és bonyolult összefüggéseket tartalmazó gyűjtemény állítható össze. Minden információs rendszer egységekből, entitásokból áll, a közöttük lévő kölcsönös kapcsolat/kommunikáció input-output formátumokkal történik. Az input formátum a relációk kapcsolatait közvetíti, ez dönti el a rekord hatékonyságát. Az input garantálja az outputot is, ezért a rendszer legfontosabb része. Az output for
mátum a felhasználó számára jön létre, megjeleníti az adatokat.Az on-line rendszerek környezetét meg kell ismerni ahhoz, hogy eredményesen tudjuk használni. Ismerni kell az adatbázis funkcióját, célját, tartalmát, koncepcióját és korlátáit, a keresési stratégiát, csak ezután tudunk felépíteni egy keresést.
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SS KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA SSBibliográfia elkészítésénél a visszakeresés szempontjait vesszük figyelembe. Fontos a téma pontos, lényegre törő megfogalmazása; a forrástartomány megadása: adatbázis, CD-ROM, időhatár, nyelvi határ, dokumentum típusa stb.; szelekciós elvek, amivel a problémát meg tudom oldani: keresőfogalmak, kulcsszavak, indexek, szinonimák, operátorok, relevancia vizsgálat; organizáció: milyen sorrendet használok a rendezésnél, értékelési szempontok.Az orvosi könyvtáros ideális esetben ismeri az orvosi terminológiát, a szakkifejezések összefüggéseit, képzett információs szakember, aki rendelkezik a modern információ-visszakeresés magas szintű ismereteivel, az adott tudomány terület alapfogalmaival. Ha az internet alapú irodalomkutatás, témafigyelés és bibliográfiai összeállítás integrált, interdiszciplináris szemlélettel, a kor követelményeinek megfelelő tudással ötvöződik, a relaváns találatokból az orvosok már könnyen és gyorsan tájékozódhatnak és kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb információkat.Az orvostudomány területén többféle, a szakirodalomkutatást támogató és segítő rendszer alakult ki. A klinikai munkaállomásokról az egyetem hálózatán, a SOTNET-en keresztül számos orvostudományi adatbázis érhető el. Ezek között a legfontosabbak:
-  Medline on Silver Platter -  Az egyik leggyakrabban használt adatbázis, többszempontú viszakeresést tesz lehetővé. 1966-ig visszamenőleg szolgáltat adatokat, havonta aktualizálva. Szolgáltatásként az USA-ban 1971-ben lépett életbe. Az Index Medicus számára indexelt kb. 3400 (36 különböző nyelvű) orvosi és határterületi szakfolyóirat cikkeinek bibliográfiai adatait, a cikkek szerzőjét és a cikkek összefoglalóit tartalmazza.Az Index Medicus-on kívül tartalmazza az 

International Nursing Index és az Index to 
Dental Literature forrásanyagát. Az adatbázis

számítógéppel előállított hierarchikus tárgyszó rendszere a Medical Subject Headings (MeSH).
-  O V ID  Medline -  kizárólag a SOTNET hálózaton keresztül elérhető orvostudományi adatbázis, kb. hatvan folyóirat teljes cikkanyagát (kép, grafikon, ábra) tartalmazza. A cikkek kinyomtathatók, lemezre menthetők vagy e-mail formájában továbbíthatók.
-  M icrom edex -  teljes szövegű adatbázis, közvetlenül a gyógyító orvos, klinikus munkáját támogatja, a gyógyszerészeti információkat „betegközeiben” lehet használni.
-  Em base -  az Excerpta Medica referáló lap ösz- szes szekcióját tartalmazza, mintegy 3800 folyóiratot indexel. Elsősorban az európai folyóiratokban megjelent orvosi és az orvostudománnyal kapcsolatos biomedicina irodalmát dolgozza fel.
-  Science Citation Index (SCI) -  hivatkozások indexe.Az adatbázisnak mintegy 40%-a orvostudományi szakirodalom. Az utóbbi években a tudományos tevékenység demonstrálására az idézett- ségi adatokat használják fel. Az SCI-vel kimutatható valamely szerző nemzetközi elismertsége.Az adatbázis nemcsak hivatkozás megállapítására használható, hanem irodalomkutatás szempontjából is hatékony bibliográfiai forrás. Kétoldalú információkeresését tesz lehetővé: a hivatkozott szerzők felsorolása a visszatekintő (retrospektív) irodalomkutatást biztosítja, a hivatkozó szerzők és műveik által viszont a legújabb (kurrens) cikkeket, a szakírókat és munkásságukat ismerteti meg a használóval.
-  Current Contents Connect (CCC) -  hét tudományterületre és két speciális gyűjteményre (üzleti élet, számítástechnika és telekommunikáció) osztva gyűjti és rendszerezi anyagát. Mintegy 7400 tudományos folyóiratot dolgoz fel. Az adatbázis speciális szolgáltatása, hogy a különlenyomatok kéréséhez megadja a levelezési címet. A keresés hatékonyságát hipertext kapcsolatok követésével erősíti.
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Kiemelt fontosságú, az egyik legszükségesebb adatbá
zis a Web of Science.Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) olyan nemzeti program, amely a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban dolgozók számára elérhetővé teszi a szakmai szempontból fontos elektronikus információforrásokat. A program elindítója és szervezője az Oktatási Minisztérium. Jelenleg két elektronikus rendszert tesz elérhetővé 37 felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei által regisztrált felhasználók számára. Az információforrá

sokat a jogosult felhasználók díjmentesen használhatják .-  Web of Science
1996 -  az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázis csomag- és citációs indexszolgáltatása. Fontos adatbázis a bibliográfiai adatgyűjtés és a tudo- mánymetriai elemzés (hivatkozások) szempontjából. Három fő tudományterületre osztva rendszerezi anyagát: bölcsészettudomány, természet- és műszaki tudományok, társadalomtudomány.

http://www.om.hu/eisz
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SS KÖVESHÁZINÉ MUNTYÁN ALEXANDRA SSScience Direct -  az Elsevier Science kiadó teljes szöveges adatbázisszolgáltatása. 1350 saját kiadású folyóirat teljes szövegű cikkeit tartalmazza, további 10 ezer más kiadók által terjesztett folyóiratra mutató linkkel.
ókhoz való hozzáférés lehetőségeit (webhelyek) a naprakész legfrissebb információk vonatkozásában.A stratégiai célok megvalósítására irányuló törekvésünk eredménye, hogy klinikánk könyvtára elsőként csatlakozott a

-  Books in Print -  könyvek nemzetközi katalógusa a legfontosabb impresszum adatokat tartalmazza (cím, szerző, közreműködő, kiadó neve, megjelenés helye és ideje, ISBN szám, ár stb.). Szerzeményezéskor az adatok pontosíthatók, egy konkrét példány újabb kiadása nyomon követhető.-  Ulrich's Plus -  folyóiratok nemzetközi katalógusa, 250 ezer folyóirat és egyéb periodikus kiadvány bibliográfiai adatbázisa.Az informatikus-könyvtáros sokrétű feladata mellett szakszerű segítséget nyújt az adatbázisok használatában, az információk szelektálásában, a releváns adatok kigyűjtésében, bibliográfiák összeállításában, a dokumentumok megszerzésében (másolatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés). Ismeri a jogosultságokat, az adatbázisokhoz és az informáci

Dynix-Horizon könyvtári integrált rendszerhez. A kurrens feldolgozás mellett párhuzamosan történik a retrospektív konverzió, a régi cédulakatalógusok elektronikus rögzítése.A könyvtárban lévő terminálon a használók hozzáférhetnek távoli dokumentumokhoz és adatokhoz, nyomon követhetik a rendszerhez csatlakozó könyvtárak könyvbeszerzéseit.A könyvtári ellátás lényeges eleme az ellátás 
szakszerűsége. A tanszéki könyvtárakban általában egyetlen könyvtáros látja el a feladatokat, aki saját munkáját tervezi, szervezi, ellenőrzi és menedzseli, így a könyvtáros professzionális információ begyűjtő, információt rendszerező és szolgáltató menedzser.A szakszerűséghez hozzátartozik a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai szintű) oktatás keretében elsajátított tudás. Lényege az egymásra épülő témák, fogalmak összefüggéseit magában foglaló, szakmailag megalapozott, következetes oktatás, amely nem csak lexikális ismereteket ad, hanem gondolkodni is tanít. Ez az alapvető különbség az egyes témákat egymástól elkülönítetten, felületesen érintő tanfolyami képzések között**.

BODA István: Gondolatok a könyvtári menedzsment és a minőségmenedzsment oktatásáról =  Könyvtári Figyelő, 1999. 3. sz. 527-40 p.
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S3 MINŐSÉGSZEMLÉLET EGY ORVOSI KÖNYVTÁRBAN Sg

Utópia vagy valóság

Az országos könyvtári rendszeren belül az orvosi könyvtári hálózat hatékony működéséről akkor beszélhetünk, ha a hálózatba tartozó könyvtárak egymástól nem elszigetelten, hanem szervezetten együttműködve nélkülözhetetlen szolgáltatókká válnak.Az egyetemi könyvtári rendszer működése azon mérhető, hogy a központi könyvtárak mennyire alkalmasak a szolgáltatások bővítésére, az információk előállítására és továbbítására, a tagkönyvtárak pedig ezek fogadására és közvetítésére. Olyan összefogásra van szükség, amely a szellemi és anyagi eszközöket egyesíti az egyre nyomasztóbb pénzügyi gondjaink megoldása végett.Vitathatatlan, hogy az egyetemi könyvtári rendszer heterogén összetételű. Könyvtárai között vannak „könyvtár-paloták” , és vannak szegényes, könyvtárnak alig nevezhető szolgáltatóhelyek.Vannak kiemelkedő, országos feladatkörű könyvtárak, és vannak olyanok is, amelyek a minimális követelményszintet sem érik el.Tudom, hogy a jogi szabályozás csak a nyilvános könyvtárak számára biztosítja az állami támogatást. Következésképpen a kis létszámmal és állománnyal működő, nem nyilvános könyvtárak pályázati támogatás elnyerésére nem jogosultak, mivel adottságaiknál fogva, a nyilvános könyvtárak működési feltételeinek nem felelnek meg. Amennyiben a könyvtár nem rendelkezik elkülönített költségvetési kerettel, a fenntartó gazdálkodása befolyásolhatja a könyvtár szakmai fejlődését.A felsőoktatási könyvtári hálózat tanszéki könyvtárai között, egyes szakterületeken, vannak olyan „életképes” könyvtárak, melyek a felhasználók számára a beszerzett dokumentumok színvonalas formai és tartalmi feltárását, a tudományos szaktájékoztatást folyamatos nyitvatartási idővel biztosítják. Ezek a könyvtárak lehetővé teszik speciális gyűjteményük felhasználhatóságát is a könyvtárkö

zi kölcsönzésben, csak nincsenek megbecsülve, és az alacsony szintű motiváció miatt már eddig is sokan pályamódosításra kényszerültek.Keresni kell a nehéz helyzetből kivezető utat. Véleményem szerint jó lenne újra átgondolni a finanszírozás kérdését. A támogatásnak olyan módját kellene megtalálni, amely esélyegyenlőséget biztosít a könyvtárak számára a közös céljaik megvalósítása érdekében.Az orvosi könyvtári információs rendszer csak teljességre törekvő együttműködéssel képes a követelményeknek megfelelni.Az orvostudományi egyetemek és klinikái az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá tartoznak.Az orvosi tanszéki könyvtárak az egészségügy szolgálatában, az oktató, a gyógyító és a kutató munkát segítve működnek. Elképzelhetőnek tartok egy olyan alternatív megoldást, amely a kedvezményezettek körébe vonná legalább azokat a tanszéki könyvtárakat, amelyek színvonalas könyvtári ellátást és magas szintű tudományos szaktájékoztatást biztosítanak a felhasználóknak. A támogatásra érdemes könyvtárakat az ágazati minisztériumok is segítenék.Melyek lennének ezek a könyvtárak? A könyvtárak önértékelést készítenének, mennyiségi és minőségi elemzéssel, a tényleges könyvtári tevékenységek vizsgálatával meghatároznák a gyengeségeket, erősségeket és a fejlesztendő területeket. A bizonyító erejű vizsgálat alapján az ágazati minisztérium segítené a támogatásra érdemes könyvtárakat abban, hogy tevékenységükkel konstruktívan tudjanak hozzájárulni a könyvtárak fejlesztéshez, a szolgáltatások minőségének javításához, az együttműködéshez.Amennyiben a nem nyilvános, tanszéki könyvtárak továbbra sem kapnak lehetőséget támogatások elnyerésére, akkor az egységes könyvtári hálózati együttműködés csak „légvár” , megvalósíthatatlan elképzelés marad.
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Ha kamatoztatni szeretnénk a minőségszemlélet ér
tékeit a tanszéki könyvtárakban, a minőség javításá
ra jól bevált módszereket kell alkalmazni, a módsze
reket szelektív módon, körültekintően használni Olyan vezetőkre és munkatársakra van szükség, akik képesek felismerni a tudás alapú társadalom kihívásait, a benne rejlő lehetőségeket és törekednek a követelményeknek megfelelő könyvtári szolgáltatások fejlesztésére, a minőségre. Képesek kezdeményezésre, önálló döntéshozatalra, probléma- megoldásra, nyitottak a megújulásra, az új ismeretek elsajátítására.
Nem vitatható, hogy az információs társadalom 
alapintézménye a könyvtár.

A különböző feladatokat ellátó könyvtárakra alapvetően jellemző, hogy az információk szabad áramlását biztosítják mindenki számára. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet a jövőben hatékonyan folytathassák a könyvtári munkát és az információs infrastruktúra fejlesztését támogató minőségszemléletre van szükségük.A jövőben -  mint ahogy a múltban és napjainkban is -  nem a könyvtárosoktól függ majd a könyvtárak fejlesztése, működése, megmaradása. A társadalom érdeke és felelőssége, hogy az információk közvetítésében elsődleges fontosságú intézmények, a könyvtárak fejlődni tudjanak.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ -  NÍVÓDÍJ 2001

A KÖNYVTÁRI FIGYELŐBEN MEGJELENT ÍRÁSOK 
SZERZŐI KÖZÜL 2001-BEN

HANGODI ÁGNES: A „HABENT SUA FATA LlBELLT' TÉTEL IGAZSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA EGY KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI GYŰJTEMÉNYRÉSZBEN 

(KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 3. 451-468.p.) c.

TANULMÁNYA NYERTE A LEGJOBB PUBLIKÁCIÓÉRT JÁRÓ DÍJAT

A NYERTESNEK GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI 
SIKERES PUBLIKLÁST KÍVÁNUNK!

A SZERKESZTŐSÉG
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Könyvtárhasználók és a 
közkönyvtárak:

Tamási Csilla

1999 novemberében a holland Külügyminisztérium a „ Társadalmi átalakulás Közép-és Kelet-Euró- 
pában” c. programja részeként a Biblioservíce Gelderland pályázatot készített a közkönyvtárak használatára irányuló országos szintű felmérésre. A felmérés kiterjedt a használat mértékére, jellegére, intenzitására és minőségére. A használat mértékét statisztikai adatok és mutatók segítségével vizsgálták, a használat jellegét, minőségét, intenzitását a helyszínen. A kutatási eredmények összefoglalásakor felmerült, hogy készüljön a magyar könyvtári rendszerről is országos felmérés. Hazánk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztálya, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával vett részt ebben a nagyarányú felmérésben.
A felmérés célja a közművelődési könyvtárhasználati szokások feltérképezése volt.A magyar fél céljai a következők voltak:© országos összkép kialakítása,

© nemzetközi összehasonlításra is alkalmas adatok összegyűjtése;© a valós felhasználói igények, szokások megismerése a könyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében.A vizsgálat kérdőíves adatfelvétellel történt, a kitöltött kérdőíveket Hollandiába küldtük, ahol az European Library and Information Surveys (elisa) a -  rendelkezésére álló jobb infrastrukturális háttérrel -  feldolgozta. A kapott, jórészt számítási táblázatokból álló, 250 oldalas jelentés alapján készült ez a beszámoló.
A felmérés hatóköreA hazai vizsgálat kiterjedt az © összes megyei könyvtárra,© Budapestre (a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 6 régiójára)és néhány kiemelt területre úgymint:
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SS TAMÁSI CSILLA SS© Bács-Kiskun megyében a kis- és középvárosokra, © Békés megyében a lassan fejlődő agrárvilágra,© Pest megyében az agglomerációs környezetre,© Zala megyében az egészen kis falvakra, ahol a 14 évesnél idősebb könyvtárba járókat kérdeztük.
A kérdőív

A kitöltendő kérdőív 18 kérdést tartalmazott. A kapott holland mintát át kellett alakítani úgy, hogy a kérdések a hazai körülményekhez igazodjanak, ugyanis a holland könyvtárhasználói szokások jelentősen különböznek a magyarországitól, s mivel a magyar megyei könyvtárak mind regionális ellátó funkciókat, mind helyi könyvtári feladatokat ellátnak, a magyar könyvtári rendszer inkább az angolszász országokéhoz hasonlítható. A felmérés kérdéseit a fent említett négy megye és a FSZEK könyvtárosai állították össze. Sok vita és egyezkedés után sikerült megegyeznünk egy olyan végleges formában, amely figyelembe vette a viszonylag korszerű infrastruktúrával rendelkező megyei könyvtár és egy falusi közkönyvtár szolgáltatásait is. Az összehasonlíthatóság szempontja miatt azonban csak azonos kérdőívvel dolgozhattunk.A kérdőív kérdéseit (1. sz . melléklet) a következőképpen csoportosíthatjuk:© A közkönyvtárak használói: nem, életkor, a munkaviszony jellege, iskolai végzettség szempontjából.© A könyvtárhasználat jellege: miért és milyen gyakran mennek a könyvtárba, mit olvasnak, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, mire használják a könyvtár helyiségeit?© A könyvtárhasználat minősége: a könyvtárlátogatók véleményét kértük a könyvtári szolgáltatások színvonaláról.

A felmérés lebonyolításaA felmérésben 79 könyvtáros 13 575 érvényes kérdőívet gyűjtött össze. (2. sz. és 3. sz. melléklet). A 3. sz. mellékleten részleteztük a felmérésben részt vevő kisvárosi, községi könyvtárakat. A jelentésben ezek, mint „Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Pest és Zala megye” szerepelnek. Az egyes könyvtárakban véletlenszerűen kiválasztott, 14 év feletti olvasókat kértünk fel a válaszadásra. A felmérésre való felkészítés során azonban kértük a kollégákat, hogy figyeljenek arra, hogy az olvasók minden rétege (kor, nem, foglalkozás, stb.) azonos valószínűséggel lehessen válaszadó. A résztvevő könyvtárak mindegyike igyekezett legalább 500 választ összegyűjteni. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár esetében a könyvtár által ellátott hat területről 250-250 választ kértünk. A válaszadók nagy száma lehetővé tette, hogy a résztvevő könyvtárakat össze is hasonlíthassuk egymással.A kitöltött kérdőíveket a FSZEK Központi Könyvtárában összegyűjtöttük, ahonnan postai úton jutottak el a holland kollégákhoz. Az adatfelvétel 2000 november elejéig lezajlott, az eredményeket 2001 márciusában kaptuk meg. A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a felmérés eredményeit.
Kik járnak a közkönyvtárakba?Magyarországon a lakosság 14-15%-a használja a közművelődési könyvtárakat, s e könyvtárhasználói réteg 1%-ára terjedt ki felmérésünk.

KözkönyvtárakBeiratkozott olvasók száma (fő) 1 364 488Látogatók száma (fő) 16 478 045Kölcsönzők száma (fő) 10 386 900Kölcsönzött egységek száma (darab) 34 899 956Állománygyarapítás összege (Ft) 1 368 162 000Leltári állomány nagysága (darab) 53 194 793
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88 KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉSY\ KÖZKÖNYVTÁRAK 88A felmérésben szereplő könyvtárlátogatók nemek 
szerinti megoszlását vizsgálva, kiderült, hogy több nő adott válasz, mint férfi, 3:2 az arány a nők javára. Három helyen azonban több volt a férfi válaszolók száma: Budapesten, Szolnokon és Szombathelyen. 
Életkor szerinti megoszlásukat az alábbi diagram illusztrálja.

Látható, hogy a válaszadóknak majdnem a fele fiatalabb 25 évesnél. Ezen az életkori csoporton belül viszonylag magas (15%) a középiskolás korúak (14-18 évesek) aránya. A 25 és 45 év közötti olva

sók száma (31%) nagyjából megfelel e korcsoport részesedésének a teljes népességhez viszonyítva. Ugyanakkor az elvárhatótól messze elmarad a 45 év feletti és határozottan elmaradt a 65 év feletti olvasók aránya.A könyvtárak összevetése ebben a tekintetben a következő képet mutatta:-  A szekszárdi, szombat-helyi, kaposvári, salgó- tarj áni, zalaeger s zegikönyvtárak és Zala megye esetében a válaszadók 20-25%-a 14 és 18 év közötti.-  A szegedi, debreceni és veszprémi könyvtárakban az összes válaszadónak kb. 50%-a 19 és 25 év közötti.-  A 45 éves és idősebb emberek aránya ezzel összevetve magasabb Budapesten (L, II., VI., V. régió), Szekszárdon, Szentendrén, Miskolcon és Pest megyében (25-30% közötti). Különösen a szekszárdi könyvtár tűnik ki ebben a tekintetben, mind a fiatal, 14-18 év közötti, mind a 40 év feletti könyvtárhasználók viszonylag magas száma miatt.
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SS TAMÁSI CSILLA SSAz iskolai végzettség szerinti megoszlás még érdekesebb eredményeket hozott:

Jelentős a középiskolát végzettek száma (közel 45%) és a főiskolát és egyetemet végzettek (40%) száma, viszont az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők (általános vagy szakmunkás képzőt végzettek) alig használják a könyvtárakat.Minden bizonnyal még akkor is ez a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy az általános iskolát végzettek jelentős része a 14-18 éves korosztályhoz tartozik, és még mindig iskolába jár.Csak három könyvtárban esett az általános iskolát végzett válaszadók aránya 20 és 25% közé (az országos arány 12% körül mozog): Szekszárdon, Szombathelyen és Zala megyében.

A munkaviszony jellege szerinti megoszlást a 3. diag
ramról olvashatjuk le. A válaszadók több mint a fele diák: az összes válaszadónak harmada nappali tagozatos. Egyes könyvtárakban (Debrecen, Kaposvár, Salgótarján, Veszprém) ez az arány jóval meghaladja a 40%-ot!A könyvtárhasználók közel 30%-a teljes munkaidőben foglalkoztatott, és valamivel kevesebb, mint 13% nem tartozik egyik kategóriába sem (háztartásbeli vagy nyugdíjas).A résztvevő könyvtárak között tapasztalható némi eltérés. A budapesti régiók könyvtárai és Szentendre, Győr, Tatabánya általában viszonylag kevesebb (nappali tagozatos) diákot fogad, és több olyan felhasználót, akik már nem tanulnak vagy dolgoznak.

3. diagram

2. diagram
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SS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK SS

Honnan és hogyan informálódik 
a könyvtárhasználó? (1. kérdés)

A válaszadókat megkértük, jelöljék, általában hogyan szerzik meg az általuk igényelt vagy számukra szükséges információt. A kérdőíven több lehetőség közül választhattak.A (köz)könyvtár volt a leggyakrabban említett forrás. A válaszolók több mint 80%-a jelezte, hogy a könyvtárba azért megy, hogy az ottani könyvek és folyóiratok/újságok segítségével elégítse ki információs igényeit.Kevéssel maradt el ettől a rádió és a televízió (közel 70%) kínálta tájékoztatás. A saját könyveket majdnem 60% említette. Mintegy 45% saját újságokból és folyóiratokból is merít információt. Viszonylag sokan (bő 40%) említették még a kollégákat és ismerősöket információforrásként.

Sokkal kevesebben jelölték meg a többi lehetséges információforrást. A könyvtári adatbázisok, az otthoni internet-hozzáférés, a könyvtári és más intézménybeli (nem könyvtári) internet-hozzáférés, a válaszadók 11—14%-ánál szerepelt információforrásként. Nagyon kevesen szerzik be az információt közvetlenül erre szakosodott szolgáltató cégtől (4%), és/vagy a hivataltól (6%).-  Az életszakasznak megfelelően tapasztalható némi eltérés az újságok, az internetszolgáltatások és a rádió/televízió használatában. A nappali tagozatos diákok ritkábban említik az újságokat információforrásként, mint a többi válaszadó. A diákok azonban gyakrabban veszik igénybe az internet szolgáltatásait. A rádió és/vagy a televízió a dolgozók és az otthon tartózkodók számára fontosabb információforrás, mint a diákok számára.

4. diagram
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se TAMÁSI CSILLA S3-  Az életkorok szerint azt találtuk, hogy a fiatalok (14-18 évesek) viszonylag kevesebbszer említették az újságokat/folyóiratokat és a könyvtári adatbázisokat. A negyven év alattiak az internetszolgáltatásokat gyakrabban említik információforrásként, mint a negyven év felettiek. A válaszadók életkorával párhuzamosan nő a rádió és a televízió szerepe az információszerzésben.-  A vizsgált információforrások tekintetében nem mutathatók ki szignifikáns különbségek a résztvevő könyvtárak között. Csak a háromféle internet- (1. kérdés e,f,g otthoni, könyvtári és más intézményi) hozzáférési lehetőségben mutat néhány könyvtár kiemelkedő szerepet. Az internet- használat viszonylag magas (20-25%) Budapest III. kerületében, Szolnokon, Kecskeméten és Miskolcon. Rendkívül alacsony viszont Budapest I., II., VI. régiójában és Egerben (2-4%).

A budapesti I. és IV. régióban a válaszadók viszonylag gyakrabban említik az otthoni vagy barátoknál történő internethasználatot, mint a többi könyvtár látogatói (bő 20%). Az internet használata más helyeken (nem otthon és nem a könyvtárban) a leggyakrabban a szegedi és a veszprémi könyvtárból származó válaszadók esetében fordult elő.
Milyen információ- és kommuni
kációtechnológiai (IKT) eszközök
kel rendelkeznek otthon a 
könyvtárba járók? (2. kérdés)

Az 5. diagram alapján elmondhatjuk, hogy a könyvtárhasználók felének van otthon számítógépe, de csak 12,5%-uk rendelkezik internetkapcsolattal. Az egyéni jellemzők szerinti megoszlás már érdeke-
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IKT-eszközök az otthonokban azéletkor szerint

6. diagram

sebb. Elsősorban diákok a személyi számítógép tulajdonosok, il. használók.A 6. diagramról leolvasható, hogy az életkor növekedésével és az alacsonyabb iskolai végzettséggel csökken az IKT-eszközök birtoklása. A szakmunkások és az ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében például a számítógép birtoklásnál 25%:50% az arány.Ha a résztvevő könyvtárak szerint vizsgáljuk ezt az arányt, kitűnik, hogy a budapesti I. régió, a veszprémi és a szentendrei könyvtárak használói között viszonylag több a PC-tulajdonos. A „megyei” értékek mindenhol alacsonyabbak mint a megyeszékhelyekéi.

A könyvtárhasználat jellege
(7. kérdés)

A legizgalmasabb kérdés a könyvtárak számára, mindig az, hogy milyen szolgáltatásokat használ
nak szívesen az olvasók.A válaszokból kialakuló sorrend nem különösebben meglepő egy gyakorló könyvtáros számára.-  A használók túlnyomó többsége azért keresi fel a könyvtárat, hogy könyveket kölcsönözzön a könyvtárból: több mint 70%-uk rendszeresen, és majdnem 25%-uk alkalmanként él ezzel a lehetőséggel.-  Tőlük jóval lemaradva következnek azok, akik az újságokat/folyóiratokat böngészik, vagy az olvasótermet, tanulószobát használják. A látogató-
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A 10 leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás

7. diagram

közönségnek mintegy harmada rendszeresen, 40%-a pedig alkalmanként veszi igénybe ezt a szolgáltatást.-  Viszonylag magas azoknak az aránya is, akik rendszeresen járnak a könyvtárba kölcsönzési idejüket meghosszabbítani, vagy segítséget kérni a könyvtárostól: mindkét tevékenységet a válaszadóknak több mint egyötöde jelölte meg rendszeres könyvtári látogatása indokaként.-  A közönség 15-20%-a számára a gyakori könyvtárlátogatások indoka: „helyben olvassa a köny
veket”, „felvilágosítást kér” és „használja a kata
lógust”.

-  A válaszadók 10%-ának a barátokkal való találkozás lehetöségét teremti meg a könyvtár, a gyakori látogatásoknak ez szintén fontos indoka.Felhívnám a figyelmet a „ beszélgetés a könyvtárossal” és a „felvilágosítás kérése” kategóriákra, amelyek együttesen 40%-ot tesznek ki.

Nem mindegy tehát, hogy milyen tudással, műveltséggel, kultúrával rendelkező" könyvtáros találkozik közvetlenül a könyvtárhasználóval.Érdemes azonban megnézni a további sorrendet is, melyet a 8. diagramon figyelhetünk meg.A „sajtótermékek kölcsönzése” kivételével az összes többi szolgáltatás számítástechnikai és más technikai berendezések meglétét követeli.A második táblázat adatai szerint a könyvtárakat látogatók száma meglehetősen alacsony e szolgáltatások területén, de az arány főleg annak tudható be, hogy számos könyvtár egyszerűen nem kínál ilyen szolgáltatást. Ha például megnézzük az „internethasználat”-ot (8. diagram) a könyvtárak szerinti megoszlásban azonnal látszik, hogy ahol van, ott azonnal 20%-ra ugrik a rendszeres használók aránya, az alkalmankénti használókkal pedig fölmegy 45%-ra is. Pl. Kecskemét, Szolnok, Budapest III. régió.
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Szolgáltatások használata

8. diagram

9. diagram
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88 TAMÁSI CSILLA 88A 9. diagram esetében kiemelném még a rendezvények szerepét a látogatás motiválásában. Országos átlagban 28% jár a rendezvények kedvért is könyvtárba. Zala megyében ez a szám 67%, Hajdú-Bihar megyében 46%, Békés megyében 45%. Valószínű, hogy a rendezvények magas látogatottsága magyarázható az ingyenességgel, a kulturális színvonalnak és/vagy az egyéb kulturálódási lehetőség hiányával.Ha az egyéni jellemzők alapján nézzük a megoszlást, egyértelmű, hogy a nők többször mennek könyvet kölcsönözni, katalógust használni, kölcsönzési időt hosszabbítani, a könyvtárostól segítséget kérni és szövegszerkesztőt használni, mint a férfiak. A férfiak viszont rendszeresebben használják az olvasótermet és jóval gyakrabban olvasnak újságot, folyóiratot a könyvtárban. (Ügy, mint otthon...)
Milyen szolgáltatások 
hiányoznak? (72. kérdés)

A könyvtárpolitika alakításában nemcsak az játszik meghatározó szerepet, hogy milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, hanem annak is rendkívüli a jelentősége, milyen szolgáltatásokat hiányolnak a könyvtárhasználók. Általánosan megfigyelhető volt, hogy sok használó kevesli az információs technológiákhoz kapcsolódó könyvtári szolgáltatásokat. A könyvtárhasználóknak mintegy negyede hiányolja például a „DVD kölcsönzését” . A használók mintegy 20%-a említette hiányként a következő szolgáltatásokat: az internethasználatot és a faxo- lási lehetőséget. Szintén 20% gondolja, hogy szükség lenne a sajtótermékek kölcsönzésére. 12-15% hiányolja a „CD-ROM-ok helybeni használatát” , a „CD-ROM, multimédia kölcsönzését” , a „számító- gépes katalógust” , és a „szövegszerkesztő” haszná

latát. Minden egyéb szolgáltatás 10%-nál kevesebb használónak hiányzik. (V.ö. táblázat és a 10. diagram)
Egyéni jellemzők szerinti megoszlás
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SS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK SS

A 10 leginkább hiányolt szolgáltatás; 
a válaszok összesítve és korcsoportok szerint

10. diagram

A szolgáltatások hiánya könyvtá
rak szerint

Az egyes könyvtárak összehasonlítása nyomán az alábbi kép rajzolódik elénk (11/a és 11/b diagram):-  Miskolcon a használók közel 20%-ának hiányzik az „olvasóterem”. Az országos átlag 3,40%;-  Zala megye használói közül majdnem 38% számára zavaró, hogy nem tud a könyvtárban fénymásolatot készíteni;-  A budapesti L, II., IV., VI. régió, Debrecen és különösen Zala megye könyvtárainak használói hiányolják a zenehallgatás lehetőségét a könyvtár szolgáltatásai közül;

-  A budapesti VI. körzet és Zala megye könyvtár- használóinak egyharmada, vagy még nagyobb hányada sajnálja, hogy nincs lehetöség CD- ROM és multimédia helybeni használatára. A budapesti II. körzet, Eger, valamint Békés, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megye könyvtáraiban is a használóknak viszonylag nagy része (több, mint 20%-a) panaszkodott e lehetó'ség hiányára;-  A CD-ROM, multimédia kölcsönzés hiányát is számos használó érzi (25-35%), különösen Szolnok és Zala, Békés, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megye könyvtáraiban.-  Számos könyvtárban lehet videót kölcsönözni. Erre következtethetünk abból a tényből, hogy
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SS TAMÁSI CSILLA SSsok könyvtárban a válaszadóknak alig néhány százaléka vélekedett úgy, hogy e lehetőség hiányzik. Szembeötlő, hogy nincs ilyen szolgáltatás Győr és Zala megye könyvtáraiban, ahol az olvasók közel fele hiányolta ezt a szolgáltatást. Békés megyében is a használók negyede jelölte ezt hiányként.-  Hasonló képet mutat a „Hangkazetta és CD-k kölcsönzése” is. A Zala és talán még Békés, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében nem létezik a szolgáltatásnak ez a formája. Zalában a használóknak közel 40%-a érzi ezt hiányosságnak, míg a többi említett könyvtárban a használóknak körülbelül a negyede tette szóvá ezt a problémát.-  A könyvtárhasználóknak mintegy 20%-a hiányolja a „DVD kölcsönzés” lehetőségét, kimagaslóan a legtöbben (42%) Szolnokon.

-  Nagyon sokan érzik a sajtótermékek kölcsönzésének hiányát Miskolcon és ismét Szolnokon.A Illa . és 11/b. diagram alapján érzékelhető, hogy az internethasználat lehetetlensége is sokak számára probléma, különösen a budapesti L, II., III., IV. régióban, Szegeden, Egerben, Zalaegerszegen, Zala és Bács-Kiskun megyében.-  A budapesti I., II., IV. régió, Eger, Pécs, Salgótarján, valamint Zala, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megye könyvtárhasználóinak mintegy egynegyede szeretné használni a számítógépes katalógust, ha lenne ilyen.-  A szövegszerkesztő használatának lehetőségét különösen a budapesti VI. régió, Szeged, Salgótarján, Győr, Miskolc és Zala megye használói hiányolják: 20-30% közötti arányban.

11.a. diagram
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SS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK S3

ll.b . diagram

A következő ábrák (12-14. diagram) az internethasználat, a számítógépes katalógusok használatának, valamint a szövegszerkesztő használatának hiányát mutatják be a következők szerint:-  Egerben és Zala megyében a könyvtárhasználóknak egynegyede sajnálja, hogy nem használhat számítógépes adatbázisokat a könyvtárban.

-  Különösen sok (30% vagy még több) használó szeretné a faxolási lehetőséget igénybe venni a szolnoki, kaposvári, zalaegerszegi és zalai könyvtárakban. Más könyvtárakban is szép számmal akadnak, akiknek hiányzik ez a szolgáltatás.
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Szh - Számítógépes katalógus hiánya

13. diagram

84 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2



88 KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK 88

Szh Szövegszerkesztő használatának hiánya

14. diagram

Elégedettség a könyvtári szolgál
tatásokkal (11. kérdés)

A kérdőívben több szolgáltatást és/vagy tulajdonságot soroltunk fel, és arra kértük a használókat, hogy egy ötfokú skálán adják meg, mennyire elégedettek ezekkel. Az elégedettség mértéke az (1) nagyon elégedetlen szinttől az (5) nagyon elégedett szintig terjedhetett (Id. 15. és 16. diagram).Egyetlen szolgáltatás vagy tulajdonság sem minősült elfogadhatatlannak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyeknek meglehetősen rossz, azaz valamivel hármas feletti (sem nem kielégítő, sem nem használhatatlan) „osztályzat” jutott: „CD-ROM-ok választéka”, „videokazetta választék”, „hangkazetta, CD választék” . Ezek a szolgáltatások mind 3,5 alatti pontszámot kaptak. Valamivel jobb, de még mindig viszonylag alacsony (3,5 körüli) elégedettségi értéket kaptak a „számítógé

pes szolgáltatások” és a könyvtár „technikai eszközei” .A használók a személyzettel a legelégedettebbek. Mind a „könyvtáros segítőkészsége” , mind a „könyvtárosok felkészültsége, szaktudása” 4,6 feletti pontszámot ért el, ami jó -  kiváló eredményt fejez ki. Ugyancsak nagyon elégedett a közönség a könyvtár elhelyezkedésével, megközelíthetőségével, hangulatával, légkörével és „tisztaságával, rendezettségével” . Mindezek 4,5-ös vagy magasabb pontszámot kaptak.Természetesen itt figyelembe kell venni a felmért könyvtárak körét. A megyei, városi könyvtárak már valóban elfogadható „külsővel” is rendelkeznek. A kisebb könyvtárak már hagynak kívánnivalót a könyvtári belső építészet terén.A könyvtárhasználati szokásokról a 3-6. 8. és 10. kérdésekre adott válaszokból következtethetünk.
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Elégedettség l.rész

Elégedettség ll.rész
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SS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK SS

Mióta és milyen rendszeresség
gel látogatják a könyvtárat?
(3-4. kérdés)

A válaszadók 50%-a öt évnél régebben használja a könyvtárat, valamivel 10% feletti az egy éven belül beiratkozott olvasók száma. Megfigyelhető', hogy minél magasabb az iskolázottsági szint annál régebben könyvtárhasználó.A könyvtárhasználat rendszerességét (4. kérdés) a 
17. diagramról olvashatjuk le.A válaszadók 20%-a hetente többször keresi fel a könyvtárat, 18%-uk havonta kétszer és majdnem 30%-uk havonta egyszer. A férfi és női látogatók közötti arány érdekesen alakul (ld. 18. diagram).A férfiak 45%-a hetente egyszer vagy többször keresi fel a könyvtárat, míg a nőknél ez az arány 35%.

Más könyvtárak látogatása
(5. kérdés)

A látogatók több mint fele (55%) más könyvtárakba is jár. Ennek oka elsősorban a tanulással magyarázható. A 19-25 éves korosztály háromnegyede több könyvtárat használ. Az életkor növekedésével csökken ez az arány. A más könyvtárak használatának okaira vonatkozó kérdésünket (6. kérdés) sajnos, nem jól tettük fel, ezért az eredmény is csak részben értékelhető, de annyi mégis kiolvasható a táblázatokból, hogy a tanulás és a kutató munka végzése után a lakóhely határozza meg a könyvtárválasztást. Jól látható, hogy a felsőfokú intézményekkel rendelkező városokban (Szeged, Eger, Debrecen, Veszprém) magasabb azoknak a száma, akik több könyvtárnak a tagjai. Ezt a sorrendet szo-
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18. diagram

rosan követi a többi felsőfokú oktatási intézménnyel rendelkező város. Tehát nem válik szét olyan pregnánsan az oktatási intézmények szak- könyvtárait használók és a közművelődési könyvtárakat igénybe vevők tábora, mint azt sokan hangoztatják.
Általában milyen céllal használja 
a könyvtárat? (10. kérdés)

E kérdés esetében nem arra voltunk kíváncsiak mit akarnak csinálni a könyvtárban, hanem fontosabbnak tartottuk, hogy miért, milyen motivációval jönnek intézményeinkbe: pl. tanulmányi céllal, munká

juk támogatására, kikapcsolódásért, valakinek a megbízásából stb.A személyes érdeklődés kielégítése (tájékozódás, hobby) és a szórakozás (könyvek kölcsönzése ki- kapcsolódás/olvasgatás stb.) a könyvtár felkeresésének a két leggyakrabban előforduló oka. Alig néhány használó (illetve 11%) nem jelölte meg e két indok valamelyikét. A tanulás, továbbtanulás is nagyon fontos indok számos jelenlegi könyvtárhasználó számára (közel 80%). A használóknak majdnem 40%-a látogatja a könyvtárat a munkájával kapcsolatos indokkal. A használóknak kevesebb, mint a fele időnként másnak a megbízásából keresi fel a könyvtárat (nagymamák, szülők, feleségek, barátnők).
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Az olvasott könyvek típusai
(9. kérdés)Milyen típusú könyveket olvas legtöbbször kérdésre a következő összkép alakult ki. (19. diagram)A kérdőívben olyan olvasmánytípusokat különböztettünk meg, amelyek a magyar használók számára ismerősek.A legtöbbet olvasott a „szakkönyvek” csoportba való -  hiszen a használók 40%-a diák és tanuló amelyet szorosan követ a „klasszikus és modern irodalom”, „...regényeket manapság csak a nők ol
vasnak és a lábtöröttek...”. írja Krúdy Gyula egyik könyve előszavában, de mint látható e kategória rendszeres olvasását a válaszadóknak közel fele jelölte meg. Figyeljünk fel arra, hogy a „kötelező szépirodalom” külön kategória volt, ezért kijelenthető, hogy fontos szerepe van tehát a közkönyvtáraknak a színvonalas irodalom közvetítésében is.

Ezt követi az „ismeretterjesztő irodalom” olvasása (50%). A „tudományos-fantasztikus könyvek” és a „szerelmi történetek” kivételével (15-20% közötti olvasottság) az összes többi típust a válaszadók 20-30% említette.
Az olvasott könyvek típusai isko
lai végzettség szerint

A szakkönyvek tekintetében a könyvtárak szerinti megoszlásban a fentinél magasabb arányokat (70%) találunk Kecskemét, Debrecen és Kaposvár könyvtáraiban. Az ismeretterjesztő irodalomnál a budapesti I. régió kivételével (60%) nincs jelentős eltérés a könyvtárak között mindenhol 40% (Ld. 
20. táblázat).

19. diagram
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A tankönyveket legtöbben (35% felett) a szegedi, egri, nyíregyházi, debreceni, veszprémi és salgótarjáni használók közül olvassák. Az idegen nyelvű könyvek olvasótábora is igen magas (35% felett) Eger, Kaposvár, Miskolc könyvtáraiban. A szépirodalom műfajában a klasszikus és modern irodalmat a budapesti I, II. régió, a szegedi, pécsi szentendrei és a Pest megye könyvtáraiban 66%-os arányban, míg a többi helyen átlagban 40% olvassa. A krimik és szerelmi történetek egyáltalán nem annyira keresettek, mint ahogy feltételeztük.
A könyvtári szolgáltatásokkal való elégedettség mérésénél már kiderült, hogy az olvasók a könyvtári személyzettel a legelégedettebbek, s szinte minden használó kér (8. kérdés) segítséget a könyvtárostól. A válaszadók negyede tehát rendszeresen igénybe veszi a könyvtáros segítségét.

A 13. kérdésre -  M i a legjellemzó'bb erre a könyvtár
ra? -  adott válaszokat ugyancsak a könyvtárosokkal való személyes kapcsolat alapján ítélték meg az olvasók (21. diagram).

Összegzés és néhány tanulság

Az adatok után következzék egy tömör összegzés a felmérés megállapításairól.
A közkönyvtárak használói A magyar közkönyvtárakat túlnyomó részt fiatal, magas iskolai végzettséggel rendelkező', ill. nagy részben még mindig tanuló emberek használják.
A könyvtárhasználat jellege A könyvtárhasználat is tükrözi ezt a helyzetet. A könyvtárba járók 58%-a szakkönyveket olvas vagy
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kölcsönöz, és igen magas a nyelvkönyvek (26%), és a kötelező irodalom aránya (21%). Az 55%-os klasszikus és modern irodalom, ill. a 48%-os ismeretterjesztő irodalom használata valószínűleg nemcsak a szórakozás, pihenés céljait szolgálja az olvasók kezében, hanem az önképzés vagy továbbképzés eszközei.A közönség túlnyomó többsége (95%) elsősorban könyvet kölcsönözni megy a könyvtárba.Az olvasóteremet az igénybe vevők 72% tanulásra használja. A könyvtárlátogatók az információs irodai szolgáltatásokat 69%-ban, a katalógusokat 55%-ban, az adatbázisokat 20 %-ban használja. Az internethasználata (ott, ahol van) 22%-os.

A könyvtár mint információforrás Magyarországon a közkönyvtárak nagyon fontos információforrások, legalábbis a társadalom azon tagjai számára, akik használják. A válaszadóknak 80%-a fontos információforrásnak tekinti a könyvtárat.
A könyvtári szolgáltatások értékelése Általánosságban meglehetősen elégedettek a használók a könyvtárral, annak gyűjteményével, magával a könyvtár épületével és a nyújtott szolgáltatásokkal, kivéve az információs könyvtári technológiával kapcsolatos termékeket/ szolgáltatásokat.A könyvtárhasználók 50%-a rendelkezik személyi számítógéppel odahaza, de csak 12,5%-nak van internetkapcsolata. így, nem meglepő, hogy amikor a könyvtárakból hiányzó szolgáltatásokra kér-
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se TAMÁSI CSILLA 86dezünk rá, viszonylag sok használó említi az információs könyvtári technológiával kapcsolatos szolgáltatásokat.Legelégedettebbek a személyzet által nyújtott szolgáltatásokkal, ezek minőségével, illetve a könyvtárosok segítőkészségével, szakmai színvonalával voltak a megkérdezettek. Ügyfélszolgálati munka minőségének vizsgálatakor ritkán fordul elő, hogy a használók (vagyis a vevők) ennyire nagyra értékeljék („nagyon jó”-nak minősítsék) egy szolgáltatás biztosításának személyi feltételeit.Összegezve tehát: Magyarországon a közkönyvtárakban az oktatási/információs funkciók igen nagy szerephez jutnak a rekreációs funkciók jelentőségét csökkentve.
A felmérés tanulságai

A felmérés egyik nagy pozitívuma, hogy van a kezünkben egy országos összképet adó eredmény, amely segíthet irányokat kijelölni a továbblépés érdekében mind országos, mind pedig regionális szinteken.Az összehasonlítások mind a jó és mind a gyengébb eredmények tekintetében segíthetik a helyi könyvtárvezetőket.Legfontosabb fejlődési iránynak látszik a közkönyvtáraka) információs technológiai infrastruktúrájának
-  kialakítása,-  fejlesztése,-  a működtetés financiális segítése.Ugyanakkor nem elhanyagolhatóak ab) tartalmi fejlesztés szempontjai sem azaz-  a könyvállomány fejlesztése,-  a különböző dokumentumtípusok bevezetése, illetve-  a választék bővítése, különös tekintettel az elektronikus adathordozókraazonban ugyanilyen jelentőségű.

A hiányzó szolgáltatások elemzésekor kiderült az is, hogy szinte minden könyvtárban hiányolnak olyan szolgáltatást, amely pedig működik az adott könyvtárban. (Pl. az internet, Kecskeméten, Szolnokon stb.) Tehát ac) már meglévő könyvtári szolgáltatások megismer
tetése még a könyvtárba járóknál is nagyobb ráfordítást igényelne.A felmérésből kiderül, hogy országszerte milyen sokféle -  nem is mindig kifejezetten könyvtári -  szolgáltatást kínálnak a könyvtárak. A szolgáltatások köre több csoportra osztható:© a hagyományos könyvtári szolgáltatások: vagyis a közönség dokumentumokkal való ellátása, a könyv, folyóirat és különböző más elektronikus dokumentumok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés, a helyben olvasás, sajtófigyelés, tájékoztatás, irodalom kutatás.© az információs szolgáltatások:-  a hagyományos dokumentumokból szolgáltatott konkrét információktól (pl. önkormányzati rendeletek, lakossági közhasznú információk);-  a különböző számítástechnikai és hírközlési eszközök segítségével előállított és elérhetővé tett tudás közvetítése;-  3. Irodai szolgáltatások a számítástechnikai feltételek irodai funkcióra történő biztosítása, (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, fax küldés, e-mail, fénymásolat);-  Elektronikus dokumentumok előállítása a katalógus digitalizálásától, adatbázis építésen át szöveges vagy képi anyagok feldolgozásáig.© a könyvtár mint közösségi színtér:-  Az oktatási tevékenység: könyvtárhasználati órák, nyelvórák, rendhagyó irodalom- és történelem órák és szakmai továbbképzések rendezését vagy akár megtartása;-  a rendezvények sora az alkalomszerű rendezvénytől a játszóházon, kézműves foglalkozáso
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SS KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ÉS A KÖZKÖNYVTÁRAK SSkon, kiállításokon, klubfoglalkozásokon át a különböző rajz, szavaló, szépkiejtési versenyek rendezéséig;-  a könyvkiadás, kötészeti -  és nyomdai szolgáltatás, műsoros estek szerkesztése, olvasótáborok szervezése és szakmai publikálás.Ha a megyei könyvtárak és a megyék adatait -  itt jelennek meg a kis települések adatai -  hasonlítjuk össze, látható, hogy „megyei szinteken” a szolgáltatások köre szűkül. Éppen ezért a kistelepülések számára nagyon fontos volna az információs utak kiépítése, az információs technológiák eredményeinek minél hamarabbi bevezetése a könyvtárakba, hiszen sok helyen a könyvtár az egyetlen élő köz- művelődési színtér.
Irodalom

BARTOS ÉVA: A helyi társadalom igényének hatása a köz- könyvtári szolgáltatásokra, megjelenésük módja és eszkö

zei. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2000. Május, pp. 30-35.BRUYNS, R. A. C -  VERM EULEN, M .: A magyarországi közkönyvtári rendszer szakmai színvonalának emelése és egy országos közkönyvtári cselekvési terv kidolgozásának megalapozása. Amsterdam, 2001. elisa, 25 p..HAVAS KATALIN: A múlt és jövő között: a jelen. Az elmúlt tíz év könyvtáros szemmel. In: Könyvtári Figyelő, 2000. 10. (45. évf.), 1-2. sz. pp. 84-88.Könyvtári statisztika 2000. Budapest, 2001.Magyar Statisztikai zsebkönyv 2000. Budapest, KSH, 2001.STEINERNE SZŰCS ÉVA: Miskolci egyetemi hallgatók könyvtárhasználati szokásai. In: Könyvtári Figyelő, 2000. 10. (45. évf.), 3. sz. pp. 374-384.VIDRA SZABÓ FERENC: A legfontosabb könyvtári mutatók változásai, 1989-1999. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2001, Április, pp. 10-24.
(A településnevek részletes felsorolásával köszönjük meg nyilvánosan is a könyvtáros kollégák munkáját, amelyet a napi olvasószolgálati munka mellett végeztek. Ez egyetlen fizetségük. Ld. 2-3. sz. melléklet.)

1. sz. mellékletA válaszadás nem kötelező!
Kérdőív

A könyvtár hosszúbélyegzője Kedves könyvtárhasználónk!Szeretnénk megismerni könyvtárunk használóinak véleményét annak érdekében, hogy minél színvonalasabb szolgáltatásokkal állhassunk rendelkezésükre -  ezért arra kérjük, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre!A feladat megkönnyítése érdekében minden esetben felsorolunk néhány válaszlehetőséget, Önnek csupán annyi a dolga, hogy amelyikkel leginkább egyetért, azt „X ” -szel jelölje meg! (Ha több választ is lehet adni, azt külön feltüntetjük!)Kérjük, hogy lehetőleg minden kérdésre válaszoljon! Kitöltés után a kérdőívet adja vissza a könyvtárosnak! Segítségét, közreműködését előre is köszönjük!
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se TAMÁSI CSILLA SS1. Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz?
(Több válasz is megjelölhető!)saját könyvekből 0saját újságokból, folyóiratokból 0könyvtári könyvekből, folyóiratokból 0könyvtári adatbázisokból 0Internetből otthon, ismerősöknél 0Internetből könyvtárban 0Internetből egyéb intézményekben 0Televízióból, rádióból 0kollégáktól, ismerősöktől, személyes kapcsolat révén 0szolgáltató cégtől 0hivatalból 0egyéb intézményből 02. Van-e Önnek otthon?
(Több válasz is megjelölhető!)számítógépe 0moderne 0fax készüléke 0CD-lejátszója 0Videó-lejátszója 03. Mióta látogatja ezt a könyvtárat?
(Csak egy választ jelöljön!)egy évnél kevesebb ideje 0egy-három éve 0három-öt éve 0öt évnél régebben 04. Milyen rendszerességgel jár a könyvtárba?
(Csak egy választ jelöljön!)most vagyok itt először 0hetente többször 0hetenként 0havonta 0negyedévenként 0félévenként 0ritkábban 0
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5. Látogat-e más könyvtárakat is ?igen 0nem 0
6. Ha más könyvtárakat is látogat, m i indokolja ezt?

(Több válasz is megjelölhető!)máshol nagyobb a választék, szélesebb a kínálat 0igényemet csak könyvtárból tudom kielégíteni 0speciális igényeim vannak (tanulok, kutatómunkát végzek) 0máshol van az iskolám (munkahelyem), mint a lakásom 0különbözó/ könyvtárak jól kiegészítik egymást 0egy könyvtárból kevés dokumentumot lehet egyszerre kölcsönözni 0
7. Ebben a könyvtárban milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni?

(Soronként egy körbe jelöljön!) rendszeresen alkalmanként nem jellemző könyvek kölcsönzése 0 0 0könyvek helyben olvasása 0 0 0felvilágosítás kérése 0 0 0fénymásolás 0 0 0zenehallgatás 0 0 0CD-ROM, multimédia helyben használata 0 0 0CD-ROM, multimédia kölcsönzése 0 0 0Videokazetta kölcsönzése 0 0 0hangkazetta, CD kölcsönzése 0 0 0sajtótermék kölcsönzése 0 0 0könyvtárközi kölcsönzés 0 0 0Internet használata 0 0 0számítógépes katalógus használata 0 0 0szövegszerkesztő használata 0 0 0számítógépes adatbázisok 0 0 0kölcsönzött dokumentumok hosszabbítása 0 0 0beszélgetés a könyvtárossal 0 0 0beszélgetés ismerősökkel 0 0 0részvétel rendezvényeken 0 0 0előjegyzés 0 0 0újság folyóirat olvasása 0 0 0információkérés telefonon 0 0 0egyéb 0 0 0
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8. Szokott-e segítséget kérni a könyvtárostól?

Csak egy választ jelöljön!)rendszeresen 0alkalmanként 0nem jellemző 0
9. M ilyen fajta könyveket olvas általában?

(Több válasz is megjelölhető!)klasszikus és modern irodalom 0szórakoztató irodalom 0krimik 0történelmi regények 0tudományos fantasztikus könyvek 0szerelmi történet /orvos/ lányregény 0tankönyvek 0nyelvkönyvek, idegen nyelvű könyvek 0kötelező szépirodalom 0útleírások, útikalauzok 0szakkönyvek 0
10. Általában milyen céllal használja a könyvtárat?(Soronként egy körbe jelöljön!)

sohasem néha gyakran csakner
mindvtanulás, továbbtanulás O O O Omunka 0 0 0 0személyes érdeklődés (tájékozódás,hobbi) 0 0 0 0szórakozás, kikapcsolódás 0 0 0 0megbízás 0 0 0 0egyéb 0 0 0 0

11. Mennyire elégedett könyvtárunk szolgáltatásaival?(Kérjük a megfelelő osztályzatot soronként megjelölni!)
1 2 3 4 5szépirodalmi könyvek kínálata 0 0 0 0 0ismeretközlő könyvek kínálata 0 0 0 0 0[újságok, folyóiratok választéka 0 0 0 0 0
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12. Véleménye szerint milyen szolgáltatások hiányoznak m ég ebből a könyvtárból?
(Több válasz is megjelölhető!)
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13. M i a legjellemzőbb erre a könyvtárra?
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A TELEPÜLÉS/RÉGIÓBékéscsabaDebrecenEgerGyőrKaposvárKecskemétMiskolcNyíregyházaPécsSalgótarjánSzegedSzékesfehérvár Szekszárd Szentendre Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Zala megye Pest megye Békés megye Bács-Kiskun megye Hajdú-Bihar megye Budapest - Regió I Budapest - Regio II Budapest - Regió III Budapest - Regió IV Budapest - Regió V Budapest - Regió VI 

Összesen:
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3. sz. mell.

Bács-Kiskun megyeBácsalmásBajaIzsákJánoshalmaKalocsaKiskőrösKiskunfélegyházaKiskunhalasKiskunmajsaKunszentmiklósLajosmizseSoltSolt vadkertSzabadszállásTiszakécske
Békés megyeBékésOrosházaSzarvasSzeghalom
Hajdú-Bihar megyeDerecskePüspökladányNádudvarTéglásBiharkeresztesLétavértesHajdúnánásPolgárHajdúböszörményBerettyóújfalu

HajdúdorogHajdúszoboszlóBalmazújváros
Pest megyeBudaörsDunakesziÉrdSzázhalombattaVácBudakesziDunaharasztiSzigethalom
Zala megyeBalatongyörökBázakerettyeBecsvölgyeGelseGyenesdiásLovásziPacsaPókaszepetkVonyarcvashegyZalaszentbalázs
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

III/2 , III/5 IV/1 VI/1 VII/2 VIII/2 X/4X I/3 , XI/4, XI/6 XII/1
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Gondolatok a könyv- és könyvtári 
kultúra két évszázadáról

Bényei Miklós

Az alábbi esszé a közelmúltban megjelent Egyetemes Könyv- és 
Könyvtártöténet l9-20.század c. szöveggyűjtemény bevezetője.
A szöveggyűjtemény részletes válogatást ad az utóbbi 200 év jellemzőnek 
ítélt könyv- és könyvtártöténeti írásaiból, nyomon követve a könyv forma
változásait, a technikai háttér fejlődését a könyvtárak működési feltételei
nek változásait.

Kétszáz esztendő a könyv és a könyvtár, tágabban az írásbeli közlésmód fejlődéstörténetében viszonylag rövid idő: a hosszú folyamatnak mindössze egyhuszonötöd részét (vagyis négy százalékát) teszi ki. Ugyanakkor e kurtának látszó szakaszban a rendkívül felgyorsult technikai, gazdasági, politikai és kulturális fejlődés következményeként vagy követelményeként a társadalmi mozgásnak ezen a szőkébb területén is mélyreható és nagy horderejű változások mentek végbe. Az információrögzítés és -közvetítés újabb és újabb eszközei jelentek meg; a nyomtatott könyv és az időszaki sajtó tömegessé vált és földrajzi hatóköre is kiterjedt; egyre több és többféle könyvtár létesült; megindult és kiteljesedett a könyvtárosképzés, a könyvtárosság önálló

szakmává, külön hivatássá vált. A közelmúltban pedig a számítástechnika térhódításával valós közeibe került az emberiség régi álmának teljesülése: az információk szabad áramlása (a tér és az idő határainak legyőzése) és a könyvtári dokumentumok egyetemes hozzáférhetősége.Ennek a bonyolult, szerteágazó folyamatnak a részletekig hatoló bemutatása, még inkább elemzése szétfeszítené egy erősen korlátozott terjedelmű esszé kereteit. Még a sokkal terjedelmesebb szöveg- gyűjtemény is csak a meghatározónak tartott motívumokat, mozzanatokat és a főbb állomásokat képes felvillantani. A kronológiai függelék pedig a fontosabbnak hitt eseményeket rögzíti. E helyen mindössze az utóbbi kétszáz egynéhány év jellem
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SS BÉNYEI MIKLÓS SSzőnek vélt könyv- és könyvtártörténeti, valamint -  érintőlegesen -  a keretül szolgáló, ösztönzően ható egyetemes történeti tendenciáinak számbavételére és felvázolására nyílik lehetőség. Bár ezek kiválasztása némileg önkényesnek tűnhet, ezt az érzetet a szakirodalom eredményeinek felhasználása ellensúlyozhatja.
A tárgyalt időszak kezdetét a közmegegyezés a francia polgári forradalom kirobbanásához köti. Az akkori politikai változások, köztük a polgári demokrácia formáinak kikristályosodása valóban hosszan, bizonyos értelemben máig tartó hatást gyakoroltak a világra. Lényegében a forradalmi folyamatban formálódott ki a felvilágosodás eszme- rendszeréből a polgári fejlődés sajátosságaihoz termékenyen igazodó új ideológia, a liberalizmus, amely egyebek között magában foglalta a nyilvánosság gondolatát is. Nagyrészt egy időben bontakozott ki -  bár valamelyest korábban kezdődött -  Angliában az ipari forradalom, amely a technikai újítások és találmányok egész sorát indította el, és jelentékeny mértékben fellendítette a gazdaság fejlődését, átalakítva a termelés szervezését, a településszerkezetet és a közösségi élet normáit.A három folyamat szorosan összekapcsolódott, áthatották egymást, s más -  itt nem részletezett -  történelmi tényezők szintén befolyásolták a fejlődés menetét, így a könyv- és könyvtári kultúra fejlődését is. A tizennyolcadik század végétől két alapvető tendencia vált meghatározóvá, elsősorban az európai és az európai kultúrkörbe tartozó országokban: a polgárosodás és a nemzeti öntudatosodás. A kapitalizmusba való átmenet ekkor gyorsult fel és jelentkezett mind több területen. Többnyire forradalmi úton (jellegzetes csúcspontja ennek a törekvésnek 1848) vagy fegyveres küzdelemben (például az amerikai polgárháborúban) igyekeztek elhárítani a polgárosodás akadályait, néhol az átmenet békés volt (pl. Japánban). Ezzel párhuzamosan a nemzeti gondolat jegyében szintén jelentékeny

mozgalmak indultak: a nemzeti ébredés magával hozta a nemzeti identitás-tudat kialakulását, a feudális széttagoltság állapotában élő népek körében felerősödtek és több helyen sikerre vezettek az egységtörekvések (pl. Itália, Németország), mindinkább megfogalmazódott a nemzeti önrendelkezés igénye (pl. dél-amerikai függetlenségi háborúk, lengyel felkelések, magyar szabadságharc). A polgárosodás és a nemzeti öntudatosodás kettős tendenciája számos országban egymástól elválaszthatatlanul, egymást erősítve érvényesült. A modernizáció nemzetállami keretben haladt előre, és a kapitalista országok egyenlőtlen fejlődése, a különböző régiók eltérő fejlettségi szintje és a tőkés versenyharc következtében számtalan és súlyos konfliktussal terhelten: sok-sok helyi és gyarmatosító háború, két világháború, az erőviszonyok gyakori módosulása, az államhatárok többszöri átrendeződése, a heves ideológiai küzdelem stb. mindvégig jellemezte és jellemzi ezt a korszakot. A huszadik század elején új jelenség a gyarmati rendszer béklyóinak lazítására, majd felszámolására irányuló törekvés. Ekkorra érlelődtek meg a társadalmi-gazdasági modernizáció egyéb irányzatai, amelyek közül a szocializmus, elsősorban az oroszországi forradalom sikere nyomán tényleges alternatívának látszott, de riasztó torzulásai miatt elvesztette az iránta megnyilvánuló bizalmat és a huszadik század végére gyakorlatilag összeomlott. A létező kapitalizmus korrekcióját célzó fasiszta kísérlet embertelensége miatt szintén nem hozhatott tartós eredményt. A második világháborút követően sokáig a kapitalista és az ún. szocialista világrendszer szembenállása, a hidegháború vált meghatározóvá. A gyarmati rendszer megszűnésével létrejött az ún. harmadik világ, de a felszabadult országok jelentékeny hányada megoldhatatlannak tűnő gazdasági problémákkal küszködik és rendkívül lassan képes kitörni a kulturális elmaradottság állapotából.Az utóbbi időben a kapitalista gazdaság lényegéből és a technikai fejlődés minőségéből fakadóan
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SS GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL SSegy újfajta tendencia került előtérbe: a globalizálódás. Az élet minden területét -  így a kultúrát is -  átható folyamat magja, motorja roppant gazdasági hatalma és a műszaki fejlettség igen magas szintje révén az Amerikai Egyesült Államok, ily módon velejárója az amerikanizálódás, ami a kultúrában és a fogyasztásban valamiféle uniformizálódást jelent. A globalizálódás (és az amerikanizálódás) ellensúlyozására nem volt képes -  csupán katonailag -  szétesése előtt a Szovjetunió sem, s ma még nem látszik világosan, hogy a nemzeti újraébredés, a nemzeti kultúra és a lokális értékek védelme meghozza-e a várva várt eredményt.Egyfelől a polgárosodás, a modernizáció, majd a globalizálódás következménye, másfelől mindennek előidézője, hatékony generátora a technikai fejlődés. A már említett ipari forradalom felfogható technikai forradalomként is. Több hullámban előre haladó, mindmáig tartó és egyre szélesedő folyamat, olyan kiemelkedő állomásokkal, mint a gőz-, majd az elektromos és az atomenergia hasznosítása, a gyár- és a nagyipar létrejötte, a gépi közlekedés több formája, a műanyagok feltalálása, a rádióhullámon zajló távközlés, a műholdak fellövése, a genetikai felfedezések és mintegy a jelenlegi csúcspontot szimbolizáló informatika. Ma már valamiféle elvont információs társadalomról beszélünk, mint a jelen és közeljövő valóságáról; más megközelítésben a virtuális tér vagy világ fogalma (vagy inkább óhaja) nyomul előtérbe; de szokás a tudás alapú gazdaság vízióját is előre vetíteni. Talán még indokoltabb az igen szemléletes, mert a mozgásra utaló információs szupersztráda kifejezést használni. Máris érzékelhető, hogy eközben változik az érintkezési kultúra, az egyén és a közösség viszonya. Noha ezek a fejlemények jelenleg csak a világ egy részét érintik, világosan jelzik a jövő egyik, sokak által döntőnek vélt irányát, nevezetesen a technikai fejlődés megállíthatatlan és globális jellegűvé válásának voltát, és elvezethetnek a tudás és az ismeretek demokratizálásához. Ebbe a folyamatba il

leszkedett, illeszkedik a könyv- és lapelőállítás változásainak sorozata, az információrögzítés és -közvetítés újabb és újabb eszközeinek megjelenése, s elsősorban mindezek folyományaként a könyvtári kultúra nagymérvű átalakulása.
A tizenkilencedik század elejétől az ipari forradalom áramlatában gyökeres fordulat következett be a nyomdászat történetében: a kézműipari nyomtatást, a kézi sajtót felváltotta a gépipari nyomdászat. Csaknem azonos időben, 1799-ben a francia 

Robert megoldotta a könyv és az időszaki sajtó alapanyagául szolgáló papír gyártásának gépesítését is. Egy szász takács, Keller pedig 1840-ben rájött, hogy a faköszörületből kivont cellulóz szintén felhasználható papírgyártásra, vagyis egy folytonosan újratermelődő nyersanyagot talált. Először, 1810-ben a német König alkalmazta (Angliában) a gőz hajtóerejét a nyomtatásban (ez volt a gyorssajtó), majd ugyanő és társa, Bauer elkészítette a hengeres gyorssajtót (1812-ben), Applegath és Cowper pedig a négyhengeres gyorssajtót (1828-ban). Ezt mások tökéletesítették, bővítették, végül több lépcsőben (1846-1863 között) megszületett a napilapok előállításában korszakos újításnak minősülő rotációs nyomdagép. Közben gépesítették a betűöntést, a magasabb példányszámú többszörözéshez új nyomdafestéket kevertek ki, korszerűsítették a gipsz- és szabadalmaztatták a papír-sztereotípiát. Egyszóval fokról fokra haladva létrejöttek a könyv és az időszaki lapok tömeges előállításának technikai feltételei. A század utolsó harmadában számtalan kudarc után sikerült megoldani a nyomdai szedés gépesítését is: előbb Mergenthaler német órásmester Amerikában szabadalmaztatta a sorszedő gépet, a Linotype-ot (1886-ban), majd egy amerikai mérnök, Lanston kimunkálta a betűket szedő és öntő masinát, a Monotype-ot (1893), amely már a nem sokkal azelőtt keletkezett módszert, a lyukkártyás vezérlést alkalmazta.
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SS BÉNYEI MIKLÓS SSA tizennyolcadik század végétől újabb nyomási eljárások is létrejöttek, amelyek elsősorban a képi ábrázolások sokszorozására születtek, de a szövegek többszörözésére is alkalmasnak bizonyultak. A síknyomásos litográfia vagy kőnyomat (Senefelder osztrák színész és színműíró, 1797), amelynek művelői intézményesen is elkülönültek a nyomdászoktól; a mélynyomás két változata (heliogravür és rakel -  Klic cseh fényképész, 1878 és 1890); a huszadik század elején a szintén síknyomásos offset 
{Rubel amerikai nyomdász, 1904). Megújultak az illusztrációs technikák is: a mindinkább terjedő tónusos fa- és rézmetszet mellett megjelent a lágyabb linó- és a kissé rideg acélmetszet. Kialakult a kiadói kötés és a védőborító; az utóbbi csakhamar reklámcélokat szolgált. A század vége felé már a gépi kötést is bővülő körben használták.A technikai újítások zöme a polgárosodás élenjáró országaiban (Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország) született, a más nemzetiségű (pl. a német) feltalálók, alkotók egy része is ezekben dolgozott. Érdekes jelenség, hogy a nyomdaipar és a papírgyártás tökéletesítésében sikeresen közreműködők közül többen eredendően nem nyomdászok (vagy betűöntők), hanem ún. kívülálló szakemberek vagy amatőr érdeklődők.A felsorolt vívmányokon kívül még egy sor egyéb technikai újítás, lelemény járult hozzá a könyv- és lapelőállítás műszaki bázisának kiszélesedéséhez. Az első világháború idején megtorpant fejlődés a második világháborút követően ismét nekilendült (fényszedés, xerográfia, műanyag-sztereotípia, újfajta klisék stb. elterjedése), majd a komputerek nyomdászati alkalmazásában, az automatizálásban, a könyvgyártó gépsorok működésében teljesedett ki.A tizenkilencedik század derekától datálható az időszak, amikor az információrögzítés új eszközei is megjelentek. Először a fotográfia (fényképezés), vagyis az emberi szem által érzékelt kép technikai rögzítése történt meg. A kezdet vitatott, az viszont

nem, hogy a mai értelemben vett fotózás kimunkálója Daguerre francia díszletfestő, aki 1839-ben mutatta be találmányát, a dagerrotípiát. Kor- és vetély- társa, az angol Talbot 1841-ben a sokszorosítható fotót (kalotípia vagy talbotípia) alkotta meg, s ezzel megteremtette a fotótechnika majdani nyomdászati alkalmazásának elvi feltételét. Az alkalmazásra egyébként az újabb és újabb fényképezési módszerek kimunkálásával párhuzamosan hamarosan sor került, majd az 1870-80-as évektől fokozatosan háttérbe szorította a korábbi ikonográfiái eljárásokat. Nagyszerű humánus vívmány a húszas évek végén a vakírás létrejötte (legtöbben a francia eredetű Braille-írást használják); hasonló indíték szülte a hatvanas-hetvenes évtizedekben az írógépet Amerikában.Régi álma teljesült az emberiségnek 1877-ben, amikor a zseniális amerikai feltaláló, Edison megoldotta a hangrögzítés problémáját; az általa megalkotott, a jelek rögzítésére és visszajátszására egyaránt képes fonográf-henger évtizedekig népszerű eszköz maradt. Tíz évvel később a német Berliner már korongon (lemezen) rögzítette a hangokat, ezek lejátszására külön készüléket, gramofont szerkesztett. A következő nagy ugrás 1895-ben a kine- matográf (a filmfelvevő és -vetítő készülék) párizsi bemutatása. A francia Lumiére-fivérek hosszadalmas és ezernyi kísérletet produkáló előzmények után sikerrel keltették pergőfilmjükkel a mozgás illúzióját (innen a közismert megnevezés: a mozgófilm). Ezzel elindult csaknem egy évszázados dia- dalútjára a mozi (a magyar Heltai Jenő szóleleménye), amelynek hadállásait csak a televízió tudta megingatni. Pár évtizeddel később sikerült a pergőfilmet hangcsíkkal ellátni (1929), vagyis a kép- és hangrögzítést egyesíteni. Ugyanebben az időben a színes film (1926) szintén előre lépést jelentett. A hangrögzítés terén a magnetofon (pontosabban a mágneses hangszalag) hozott érdemi változást (1935, kazettás magnetofon: 1963). Hasonló elven alapul a hang- és képrögzítés együttes megoldását
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88 GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL 88(és lejátszását) nyújtó videó-magnetofon (1955). A lézeres technika adaptálásával jutott el az ember a kompakt lemezig, amely az információt digitális jelek formájában tárolja: audio- és videó (1985) lemezek egyaránt készülnek.A tizenkilencedik század nagyszerű eredményeket produkált az információk továbbításában is. A kezdetlegességében is megbízható karos vagy optikai távíró először 1794-ben közölt jeleket a francia hadsereg számára. Sokkal hatékonyabb eszközként funkcionált a vezetékes távíró (1837), a Morse által megalkotott, kedvelt kódjeleivel, az ún. Morse-ábé- cével (1842). Közvetlenül hangjeleket továbbított a telefon, Bell skót fiziológus 1876-ban bejelentett találmánya. Az olasz Marconi (1894, 1898) és vele csaknem egy időben az orosz Popov (1895) a szikra- távíró feltalálásával közel jutott a rádiózás (az elektromágneses hullámok sugárzásának) megvalósításához. Az utóbbi már a huszadik század vívmánya és a kezdeti kísérleteket, a hadászati alkalmazást követően 1920-ban zajlott le az Amerikai Egyesült Államokban az első, a nagyközönségnek szánt rádióközvetítés. Magyar szempontból kiemelendő a rádiózás előzményei közül a Puskás Tivadar által felállított telefonhírmondó (1893), amely az egy központból több állomás felé irányuló, egyidejű jel- továbbítás ötletét váltotta valóra. A fejlett országokban gyorsan terjedő rádió igazán az ötvenes évektől lett világszerte, tehát az alacsony gazdasági fejlettségű régiókban is tömegcikk, a tranzisztoros rádió forgalomba hozatalával (1954).A rádióhullámok segítségével sikerült megoldani -  szintén hosszas kutatások, párhuzamosan folyó próbálkozások eredményeként -  a képtovábbítás problémáját. A televízió feltalálását több nemzet is magáénak tulajdonítja. A vita eldönthetetlen, mert tény, hogy több országban nagyjából egyszerre jutottak el a végső pontig, s az elfogulatlan technika-történészek nemigen vállalják az állásfoglalás kockázatát. Mindesetre annyi bizonyosan állítható, hogy a rendszeres televízió-adások 1936 őszén Ang

liában indultak meg, és a következő években még néhány helyen (Német-, Franciaország, Szovjetunió, USA) elkezdődött a sugárzás. Az Amerikai Egyesült Államokban 1949-ben már színes televízió is volt.A rádiózás, a televíziózás, egyáltalán a jelek, információk közvetítésében újabb fontos fejlemény volt a műholdak felhasználása (1965) és a kábeltelevízió (1972). Miután ez nagyjából egybeesett a komputerek bekapcsolásával, majd pár éve a nemzetközi hálózatok kiépülésével, a távközlés ugrásszerű fejlődést mutatott. Sikerült ledönteni az információk áramlásában a tér és az idő korlátáit: ma már a Föld különböző pontjain zajló események ugyanabban a pillanatban érzékelhetők a Föld bármely más pontján, egyebek között a hivatalos és a magánjellegű, továbbá a könyvtári információk -  elvileg, technikailag -  azonnal továbbíthatók bárhová és bármikor.A számítástechnika és a távközlés fejlődése, összekapcsolása szerencsés módon igen előnyösen hatott a könyv- és lapelőállítás megújulására is: pl. felgyorsította a szedés és a nyomtatás folyamatát, valóra vált a csaknem teljes automatizálás, a lapzárta és a lap megjelenése közötti idő rendkívül lerövidült, a képszerkesztő berendezésekkel szembeötlően javult a könyvekben, időszaki sajtótermékekben közzétett képek (reprodukciók) színvonala stb. A számítógépek jóvoltából a könyv- és lapelőállítás új formái is létrejöttek, köztük olyanok is, amelyek minőségileg különböznek a korábbi, hagyományos formátumoktól.Vagyis a közelmúlt, a jelen és még inkább a közeli jövő valósága -  amelynek immár szemtanúi vagyunk -  a könyv újabb formaváltozása. Az agyagtábla, a papirusz- és pergamentekercs, a kéziratos kódex, a nyomtatott könyv és az újság után az információrögzítés újabb formái, könyvtári terminológiával élve: újabb dokumentumtípusok alakultak, alakulnak ki. Részben valóban csak formaváltozásról van szó, azaz a nyomtatásban közzétett írásmű
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SS BÉNYEI MIKLÓS SSvek, képi ábrázolások (könyvek, időszaki sajtótermékek, ikonográfiái dokumentumok stb.) utólagos vagy egyidejű digitalizálásáról (leginkább CD- ROM-on); részben ténylegesen új minőséggel állunk szemben. A multimédiák ugyanis egyszerre, együtt képesek a különböző információhordozókat megjeleníteni, egyesíteni és a hipertext eljárással rögtöni összeköttetést teremteni közöttük. Megint más jellegű dokumentumok azok a digitális termékek, amelyek eleve számítógépen születnek és csakis ott, on-line érhetők el (adatbázisok, elektronikus folyóiratok stb.); ezek zöme folytonosan megújul, módosul.Önkéntelenül felvetődik a kérdés: a könyv mostani formaváltása azt eredményezi-e, hogy az immár hagyományosnak mondható nyomtatott könyv idővel teljesen eltűnik (mint hajdan az agyagtábla, a papirusz-tekercs, a kódex stb.)? Vagyis eltűnik az emberi szellem egéről az évszázadokig világító Gutenberg-galaxis? Korai és felelőtlen dolog lenne jóslásokba bocsátkozni, hiszen a jövőt nem láthatjuk előre. Ma még a digitális korszaknak csak a kezdetén járunk, a számítástechnika fejlődésének gyors üteme a szakemberek számára is számtalan meglepetést tartogathat. Mindenesetre két tény feltétlenül elgondolkodtatja az érdeklődőt. Az egyik a nyomtatott könyv változatlan népszerűsége, a kiadott könyvek számának az utóbbi két-há- rom évtizedben is tapasztalható emelkedése. A másik a számítástechnika szakembereinek újító kedve, találékonysága, az elektronikus (vagy digitalizált) könyvek új és új formáinak megjelenése, s számuk szintén jól érzékelhető, statisztikailag is pontosan kimutatható emelkedése, valamint az a tény, hogy a digitalizálás alkalmasnak látszik a nyomtatott könyvekben rejlő, fizikailag veszélyeztetett információk megmentésére és átörökítésére. A jelenlegi ismereteink szerint, figyelembe véve a közelmúlt tapasztalatait, talán mégis megkockáztatható az a jóslat (sokunk számára: remény), hogy a formaváltás nem hozza magával a régi megszűnését,

hanem az írásbeli közlés e két formája (a nyomtatás és a digitalizálás) egymás mellett élhet, bizonyos funkcionális elkülönüléssel (mint ahogy a kézírás is megtartotta pozícióit a kommunikáció fejlődésében, de -  ritka kivételtől eltekintve -  kiszorult a könyvelőállításból). A nyomtatott könyv talán az olvasás, az elektronikus információrögzítés pedig -  mivel erre lényegesen alkalmasabb -  az információ- tárolás és visszakeresés elsődleges eszköze lehet.
A polgári forradalmak, tágabban a politikai hatalomra törő polgárság, még tágabban a polgárosodás táborának fontos, nem egyszer elsőrendű követelése volt a szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága, és ennek keretében a szabad sajtó (vagyis a vélemény nyomtatott formában, könyvekben és időszaki kiadványokban való közzététele és terjesztése). A konzervatív erők viszont a sajtó (a könyv és a folyóiratok, az újságok) ellenőrzését, a kiadás engedélyhez kötését fontos hatalmi eszköznek tekintették, ezért fenntartását szükségesnek vélték. Ilyen vagy olyan formában a két fél (természetesen rendkívül differenciált összetételben) küzdelme végigvonul a tárgyalt korszak egészén. A polgári törvények általában kinyilvánították a sajtó szabadságát, ám gyakran előfordult még a polgári demokratikus berendezkedésű államokban is, hogy a mindenkori kormányzat különböző indítékkal és leginkább az utólagos ellenőrzés eszközeivel (megintési rendszer, hírlapbélyeg stb.) korlátozta a könyv- és lapkiadók, a szerzők mozgásterét. Néhol és olykor a mondvacsinált társadalmi vagy a hagyományos egyházi cenzúra kapott erőre. Még egy-egy országon belül is megfigyelhető a hullámszerű mozgás; talán Franciaország a legeklatánsabb példa a sajtó- szabadság megvalósulásának vontatottságára. Végső soron a polgári fejlődés megkövetelte a nyomtatás szabadságát, tehát a kapitalista országok zömében érvényesült a sajtószabadság. A feudális maradványokkal terhelt vagy gyarmati sorban lévő országokban, majd a diktatórikus államokban azon-
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SS GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL SSban sokáig ragaszkodtak a sajtóellenőrzés különböző formáihoz, vagy adott pillanatban visszaállították azokat; jellemző példa rá a két világháború között a fasiszta Németország és a szocialista Szovjetunió. A jogi biztosítékok között fontos polgári vívmány a szerzői jog védelme. Angol példára honosuk meg az európai, amerikai és egyéb államokban, történetileg meglehetősen lassan. A tizenkilencedik század végén aztán egy nemzetközi egyezmény is született, a kölcsönösség jegyében. A huszadik században a jogvédelem tovább bővült, de ez sem tudta megakadályozni, hogy időnként, különösen a nyolcvanas években a kevésbé fejlett országokban el ne terjedjen a kalózkiadás.A kapitalista gazdaság létrejötte átalakította a könyvkultúra szervezeti kereteit is. Az urbanizáció, az iskolázottsági szint emelkedése és egyéb tényezők hatására az olvasóközönség nőtt, differenciálódott. A könyvelőállítás technológiai forradalmával egy időben a civilizált emberiség az ún. intenzív olvasási korszakba lépett át. A könyvkiadás szerkezete és tartalma módosult s megváltozott a könyvkereskedelem. Eleinte a munkamegosztás jelei voltak a meghatározóak: különvált az immár gépesített nyomda, a könyvkiadó és a könyvkereskedő; a könyvkiadásban szintén érvényesült -  jórészt a konkurenciaharc következtében -  bizonyos feladatmegoszlás (elsőként a német könyvkiadás egyik centrumában, Lipcsében figyelhető meg a kiadók szükségszerű szakosodása). A könyvkultúra központi elemévé egyre inkább a könyvkiadó vált: ő adta a megrendelést a nyomdának, illetve adta tovább (leginkább bizományba) terjesztésre a kiadványokat a könyvkereskedőnek. A koncentráció folyamatában a könyvkultúra terén mozgósítható tőke nagy része néhány könyvkiadó kezében összpontosult, létrejöttek a kiadói részvénytársaságok, amelyek egy-egy országban uralták a könyvpiacot, sőt némelyikük -  a tőke nemzetköziesedésének megnyilvánulásaként -  külföldi fiókcégeket is alapított. A nagyobb, anyagilag erősebb kiadó mihamar

nyomdát vásárolt (vagy létesített) és saját kezébe vette a könyvek terjesztését is, tehát a század közepe táján már kibontakozott az integrálódás tendenciája is. A nagy kiadók mellett csakis a szakosodott, specializálódott közép- és kis kiadók tudtak megmaradni hosszabb ideig. Szembeötlő a könyv- kultúra terén is az igen élénk mozgás: sok kiadó jön létre, ugyanakkor a versenyben alulmaradó, megszűnő vállalkozások száma is magas; gyakori, hogy a nagy cégek megfojtják vagy megvásárolják a kisebb kiadókat. A nagy kapitalista kiadók alkalmazták először a könyvkiadásban és -terjesztésben a gazdasági élet más szektoraiban jól bevált üzleti fogásokat: pl. az ügynöki rendszert és a részletüzletet; ők vezették be a lektori intézményt is. A kapitalista országokban jelentek meg először az utcai és pályaudvari könyvpavilonok, a szakosított könyvesboltok, az áruházi könyvárusító helyek stb. Fellendült a könyvexport és a könyvimport.A kiadásban elsődlegessé vált az üzleti haszon, ez azonban csak részben hozott a tartalomban visszaesést. A polgárosodás és a nemzeti öntudatra ébredés folyamatában ugyanis fokozatosan emelkedett az iskolázott emberek száma, a társadalmi átré- tegződés során létrejött egy művelt, igényes közép- osztály, az irodalom, a tudományok és a művészetek egyidejű fejlődése szintén garanciája volt a magas átlagszínvonalnak. Értékes sorozatok, szerzői gyűjtemények, kitűnő szépirodalmi és tudományos munkák, szép képzőművészeti albumok láttak napvilágot, megszületett az ifjúsági és a női irodalom, az útikönyv műfaja, nagy népszerűségnek örvendtek az ismeretterjesztő könyvek és a különféle lexikonok stb. Kétségtelen viszont, hogy a könyv tömeges előállítása, a profitra való törekvés kedvezett az alacsonyabb színvonalú tömegterméknek. Nem véletlen, hogy e korszak szülötte a giccs, a bestseller és a lektűr, újabb hullámban tört előre a ponyva. Majd a huszadik század elején könyv alakban is felbukkan és óriási sikert arat a képregény, a harmincas években pedig kialakult a tömegolvasmány új,
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SS BÉNYEI MIKLÓS SStartalmilag meglehetősen vegyes, eklektikus változata, a paper back (livre de poche, zsebkönyv). Ezek diadalútja a második világháború után is tart, napjainkban pedig a globalizálódás jegyében az uni- formizálódás (amerikanizálódás) is megfigyelhető.A tömegtermelés elkerülhetetlen velejárója volt a tipográfiai színvonal romlása, a könyvtest és az illusztráció összhangjának megbomlása. Talán csak Franciaország és néhány kis nyomda képezett kivételt. A kiadók és a nyomdászok kevésbé törődtek a könyv esztétikai megformálásával vagy igazodtak (több évszázados hagyományt folytatva) a divatos stílusirányzatokhoz. A művészi könyv elkötelezettjei a hetvenes-nyolcvanas években emelték fel a fejüket és szavukat, illetve tettekkel próbáltak változtatni a nekik nem tetsző helyzeten. Számos könyv- művészeti irányzat, kísérlet bontakozott ki, amelyeket a közös cél kapcsolt össze: a tipográfia esztétikai összhangjának helyreállítása. Közülük az angol szocialisztikus gondolkodó és sokoldalú művész, költő, William Morris kezdeményezései, a művészet és a hasznosság elvének ötvözésére irányuló törekvései voltak a legnagyobb hatásúak. Gyakorlati munkásságában azonban az anakronisztikus kézműipari eljárással csak részsikereket érhetett el. Esztétikai programja több európai országban követőkre talált, ösztönzően hatott és ennek nyomán a könyvművészeti mozgalom internacionalizálódott. A németek a századfordulón már valóban a szép tömegkönyvvel jelentkeztek a piacon, általuk valósult meg a „tömegbibliofilia.” E téren a magyarok is figyelemre méltót alkottak: főleg két vidéki tipográfus, a gyomai Kner Imre és a békéscsabai Tevan An
dor munkái arattak osztatlan sikert. A könyvművészeti mozgalom hatása érvényesült a kapitalista könyvkiadás felső vonalában is: a nagy kiadók esztétikai átlagszínvonala megemelkedett. A szép könyv nimbusza mindmáig tart, világszerte jelentékeny erőket és komoly anyagiakat fordítanak a tervezésre.

Az első világháború végéig az egyetemes könyv- kultúra fejlődésében a kapitalista vonások, az üzleti jellegű tömegtermelés jegyei voltak a dominánsak, csaknem kizárólagosak. Szovjet-Oroszország- ban (majd a Szovjetunióban) viszont létrejött egy másfajta, igazi alternatívát jelentő modell is. Ennek jellemzői tömören a következőkben foglalhatók össze. A könyvkiadás és a könyvkereskedelem állami feladat; a könyvkultúra mindhárom ágát államosították és centralizálták. A könyvkiadókat állami költségvetésből dotálták, ennélfogva a könyv olcsó lett. Az állami dotáció részben művelődéspolitikai (népnevelő), részben (olykor elsődlegesen) agitáci- ós és propaganda célokat szolgált, ebből következően egyaránt megjelentek az értékes irodalmi és tudományos alkotások (nemzetközi összehasonlításban is igen magas példányszámban), valamint az efemer jellegű politikai brosúrák, kiadványok. Messzemenően érvényesült az állami felügyelet, egy külön erre a célra létrehozott állami szerv (a könyvkamara, 1920) gyakorolta a deklaráltan nem létező, de a gyakorlatban a kiadványok előzetes jóváhagyása révén igenis alkalmazott cenzúrát. A kommunista párt vezető szerepéből fakadóan e területen is szigorú volt a pártellenőrzés, így a politikai-ideológiai szempontok túlhangsúlyozása és az ezzel együtt járó szubjektivizmus szükségszerűen vezetett a kirekesztő szemlélethez. A könyvkiadás profilozott (szakosított), vagyis mindegyik kiadó csak egy meghatározott szakterület vagy a szépirodalom körülhatárolt körének termékeit tehette közzé. A modell a második világháborút követően az ún. szocialista országok csoportjában is érvényesült, továbbá a gyarmati sorból felszabadult országok némelyike szintén ezt vette át. Bizonyos elemeiben a szovjet föderáció szétbomlása után is megmaradt néhány államban.Nem érdektelen néhány szót ejteni a korszak másik fő fejlődési tendenciájának, a nemzeti öntudatosodásnak a könyvkultúrára gyakorolt hatásáról sem. A centrumban, vagyis a polgári fejlődés élén járó országokban a nemzeti nyelvű könyvki
108 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



gg GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL SSadás a tizennyolcadik század végére már természetes jelenség, a periférián viszont éppen a polgárosodás áramlatában teljesedett ki, országonként eltérő ütemben. A gyarmatokon pedig hosszú ideig az ún. anyaország nyelvén kiadott könyveket olvasták, egy ideig vagy jórészt még a helyi könyvkiadás is a gyarmatosítók nyelvén folyt. Ez a jelenség a gyarmati rendszer felbomlása után is fennmaradt, bár a volt gyarmati országok zömében kibontakozott a nemzeti könyvkiadás (de ez csak részben jelentett anyanyelvűséget). A szóban forgó időszak kezdeti szakaszában a könyvkiadás nemzeti keretek között szerveződött; később a nagyobb könyvkiadók némelyike -  mint ahogy arról már szó esett -  átlépte az országhatárokat. Majd a monopolkapitalizmus kialakulását követően a könyvkiadás is fokozatosan multinacionális jelleget öltött, ez viszont -  a gyarmatok kivételével -  nem jelentette a kiadás nemzeti nyelvűségének módosulását. E tekintetben az utóbbi évtizedek globalizációs fejleményei sem hoztak érdemi változást, bár egyes szakterületeken már tapasztalható az új internacionális nyelv, az angol vitathatatlan előretörése. Voltaképpen a korszak kezdetétől megfigyelhető jelenség, bár igazán a huszadik században erősödött fel, hogy főleg az ún. kis nyelvek államai -  olykor a nagyobbak is -  saját kulturális értékeik nemzetközi meg- és elismertetése céljából íróik, tudósaik, művészeik alkotásait idegen nyelven is közzéteszik (néha eleve így írják őket).
Az időszaki sajtó fejlődésében a polgárosodás szintén jól érzékelhető változásokat hozott. A sajtó- szabadság és a demokratikus formák a politikai, a gépipari nyomdászat és a hírközlés, a közlekedés új eszközeinek (távíró, telefon, illetve vasút, repülőgép) megjelenése a technikai, a kapitalista viszonyok a gazdasági, az iskolázottsági szint emelkedése a kulturális feltételeket teremtették meg ehhez az átalakuláshoz. A tizenkilencedik század közepére, második felére létrejött a nagy példányszámú tőkés üzleti sajtó és ez vált meghatározóvá; felgyor

sult a koncentráció, majd a konszernek szervezése, a lapok összevonása, a lapcsaládok kialakulása. A század közepén létesültek az első hírügynökségek, majd a század végén a cikkügynökségek. A sajtó a könyvvel azonos rangú információhordozó és -közvetítő eszköz lett, sőt tömeghatásában hamarosan megelőzte azt; ekkor alakult ki az a máig megfigyelhető szerkezet, hogy a bővülő, rétegeződő olvasóközönség igen jelentékeny hányada csak folyóiratot vagy még inkább csak újságot (napi- és hetilapot, magazinokat) olvas. Fokozatosan -  és történelmi idővel mérve meglehetősen gyorsan -  kiteljese- sedett a sajtó hármas társadalmi funkciója: a közvélemény-formálás (hírközlés, a politikai, közéleti állásfoglalás befolyásolása, a nézetek ütköztetése, ezáltal komoly szerep a politikai, eszmei folyamatokban, küzdelmekben stb.); a műveltségi javak terjesztése (és a közízlés formálása); a gazdasági szerep (a lapkiadás gazdasági tényező, a tőke érdeklődésének tárgya, a sajtó beilleszkedik az új, kapitalista gazdasági rendbe, a lapkiadás nyereséges gazdasági ággá válik).Az utóbbi tekintetben rendkívüli jelentőségre tett szert a hirdetés. A napi és hetilapok számára a tizenkilencedik század harmincas éveitől a legfontosabb bevételi forrás lett, s miután lehetővé tette a lapárak csökkentését, az olcsóbb lapokat többen megvásárolhatták, amely újabb többlet-bevételt eredményezett. Az újságkiadás és a hirdetés szoros kapcsolatba, egymást erősítő kölcsönhatásba került egymással: ha többen hirdettek, a lapot többen megvehették; ha többen megvették, szaporodott a hirdetések száma; az újabb forrás újabb árcsökkentést vagy terjedelembővítést tett lehetővé, vagyis ismét nőtt a vásárlók, az olvasók száma -  és így tovább. A folyóiratokat rendszerint az újságok hasznából, egyesületi, akadémiai forrásokból, vagy más támogatók jóvoltából adták ki, ezek ugyanis az esetek túlnyomó többségében nem válhattak nyereséges vállalkozássá.
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SS BÉNYEI MIKLÓS S3A francia forradalom első éveiben alakult ki először a politikai sajtó pártok, áramlatok és irányzatok szerinti differenciálódása, ezek ugyanis igyekeztek saját orgánumra szert tenni. Ezzel együtt új jelenség a politikusok aktív közreműködése (szerkesztőként vagy újságíróként) a sajtóban. A harmadik újdonság, amely a forradalmi időszakhoz köthető, egy azóta is gyakran ismétlődő történelmi paradoxon: a hatalomra törő politikai erők a demokrácia jelszavára hivatkozva sürgetik, követelik a sajtó- szabadság deklarálását, a hatalom birtokában aztán ugyanazok az erők előbb vagy utóbb korlátozzák a sajtó szabad mozgását, sőt adott esetben szigorú, kíméletlen eszközökkel is fellépnek ellene (mint a jakobinusok a guillotine-nal).A francia forradalom példájára a polgárosuló államokban elterjedt a politikai sajtó pártok, politikai-ideológiai irányzatok szerinti tagolódása. Majd a hirdetések nyomán a pártokhoz való kötődés lazult, sőt meg is szűnt. A pénzügyi önállóság lehetővé tette az ún. független lapok létrejöttét (ezt a jelzőt előszeretettel tüntették fel címükben vagy alcímükben). A függetlenség ez esetben több mindent jelentett: mindenekelőtt a pártoktól, politikai csoportosulásoktól való különállást, a pártonkívüli- séget vagy még pontosabban a pártok felettiséget; a biztos vagy biztosnak látszó anyagi bázis létét; a tájékoztatásban a tárgyilagosságra való törekvést. Valóban: átmenetileg ezek a szándékok érvényesültek, a legnagyobb, legerősebb lapok meg tudták őrizni tényleges függetlenségüket, sőt -  éppen a tárgyilagosság révén -  még színvonaluk is emelkedett. A tőkés verseny azonban hamarosan elsodorta ezeket a vívmányokat: látensen vagy nyíltan egy-egy tőkéscsoport (a legnagyobb hirdető vagy hirdetők) befolyása érvényesült, a politikai különállást a rejtett (burkolt) elkötelezettség váltotta fel, az olcsó tömeglapok az újabb és újabb haszon reményében és az olvasók megtartása érdekében komoly színvonalbeli engedményeket tettek. A kezdetben ígéretes újításnak tartott bulvárlap (amelyet

csak az utcán árusítottak) hamarosan pejoratív megjelölésnek minősült. A szenzációhajhász, gátlástalan lapok, továbbá a zuglapok, az ún. revolverező sajtó létrejötte is ekkorra, a tizenkilencedik század utolsó harmadára tehető. Csekély hányadban megmaradtak a pártlapok is; tudatosan vallották elkötelezettségüket, hovatartozásukat a munkásmozgalmi sajtó képviselői.A polgárosodás folyamatában új laptípusok születtek és módosult a szerkesztés, a tördelés gyakorlata is. Ekkor keletkezett a politikai folyóirat, a magas tudományos és irodalmi színvonalat produkáló revü, az irodalmi divatlap, a tallózó újság, a képeslap és az élclap, valamivel később a már említett bulvárlap. A század első (vagy az előző század utolsó) évében, 1800-ban jelent meg az első tárca; állandósult a rovatszerkezet; a század vége felé a magyar származású amerikai újság-cézár, Joseph 
Pulitzer találta ki a feltűnő címfeliratokat és a tartalmi kivonatot közlő kopfot (a cím alatt), ugyancsak ő közölt először képes történetet (comics-ot) az egyik lapja vasárnapi mellékletében; hosszas kísérletezés után önálló műfajjá vált a képriport stb.Az első szocialista forradalom az időszaki sajtó kiadásában is érdemi változást hozott; igaz, egyelőre csak a szovjet állam területén. A sajtó szovjet (vagy szocialista) modellje voltaképpen a centralizált modell egyik válfaja: államosított (tehát állami költségvetésből finanszírozott, fenntartott), profilo- zott, a kommunista párt által felügyelt, az állami hírszolgálat által megszűrt információkat felhasználó lapkiadás folyt, többnyire igen magas példányszámban. Ehhez társult bizonyos hierarchizálódás is: a pártlap, a Pravda központi szerepet játszott, az össz-szövetségi lapokat és köztársasági újságokat, folyóiratokat, valamint a helyi lapokat külön-külön kategóriába sorolták. A bolsevik párt és az állam erősen preferálta és a termelési agitáció szolgálatába állította az üzemi lapokat. Széles hálózatát építették ki a lapok munkás levelezőinek, akiknek elvileg a hatalmat gyakorló munkásosztály hangját, vé
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88 GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL 88leményét kellett volna a széles nyilvánosság előtt megszólaltatni, a gyakorlatban viszont a mindenkori hatalmi érdekek a politikai propaganda kiszolgálására kárhoztatták őket. A két világháború között létrejött a centralizált modell másik változata is: a német nemzeti szocialista propaganda-gépezet a fasiszta ideológiai és a hitleri nagyhatalmi, háborús törekvések szolgálatában, bár a lapkiadás mechanizmusában és finanszírozásában egyes kapitalista vonások fenntartásával. A szovjet modellt a második világháború után átvették az ún. szocialista országok és a gyarmati sorból felszabadult államok egyes csoportjai (többségükben korábban is folyt -  eltérő mértékben -  helyi lapkiadás), de sem korábban, sem ekkor ez a forma nem tudta megtörni a kapitalista sajtóviszonyok óriási befolyását. Ezt bizonyítja, hogy a szocialista rendszer szétesése során az érintett államokban a sajtó kapitalista struktúrája állt helyre.A második világháborút követő mintegy fél évszázad fejleményei közül okvetlenül megemlítendő a sajtókoncentráció folyamatának felgyorsulása, az államhatárok átlépése, a nemzetköziesedés. Nemzetközi hírügynökségek, multinacionális lapkiadó-konszernek, a tömegtájékoztatás elektronikus eszközeit is magukba olvasztó médiabirodalmak jöttek létre, kialakultak az ún. világlapok. Ezzel párhuzamosan az utóbbi két-három évtized szembeötlő jelenségévé vált a helyi információk iránti érdeklődés megnövekedése és ennek következtében a lokális lapok számának és példányszámának emelkedése. Rendkívül népszerűvé váltak a hírességekkel kapcsolatos információkat, intimitásokat közlő ún. szivárványlapok, a szórakoztató képes magazinok és egyes sportlapok. Keresettek a tallózó (másodközlő) újságok, folyóiratok is, mivel a jól tájékozottság érzését keltik. A képi kultúra térhódítása nyomán egyre nagyobb arányt foglal el a napi és hetilapokban a kép (a fotó), illetve egyre több képes újság lát napvilágot. Noha egykori monopolhelyzetét elvesztette, ez ideig a nyomtatott sajtó -  többszöri

és többirányú módosulása révén -  még állja a versenyt a tömegtájékoztatás másik két eszközével, a rádióval és a televízióval, legalábbis a kiadott lapok számának és példányszámának hullámvonalszerű, ám fokozatos emelkedése erre utal. Egyelőre az elektronikus médiák (mint például az Internet), illetve a digitális sajtótermékek sem jelentenek számára legyőzhetetlennek látszó vetélytársat.
A polgári átalakulás és a nemzeti öntudatosodás kettős folyamata lényeges változásokat hozott magával a könyvtári kultúrában is. A fordulat nem egy csapásra következett be, még a művelődés területén vezető országokban is lassú volt az átmenet, világviszonylatban, az alacsony gazdasági fejlettségű országokban pedig napjainkig tart, illetve az utóbbi helyeken többségében voltaképpen csak most, az utóbbi évtizedekben bontakozik ki a könyvtári kultúra.Az átalakulás egyik motiválója, katalizátora a dokumentumtermés mennyiségi növekedése. A kiadott könyvek száma tetemesen megemelkedett, a tudományok fejlődése és a közönségigény nyomán tartalmilag és jelleg szerint erősen differenciálódott, fokozott mértékben követelt helyet magának a könyvtárakban a szintén felduzzadt és sokrétűvé vált időszaki sajtó, a tizenkilencedik század politikai, gazdasági és kulturális fejleményei nyomán egyre több aprónyomtatvány látott napvilágot, a század utolsó harmadától pedig az újfajta információhordozók jelenlétével is számolniuk kellett a könyvtáraknak. (Bekerülésük üteme látványosan gyorsult: az első hanglemez több mint másfél évtizeddel később, 1903-ban került a Library of Congress állományába, a videokazetták viszont szinte másnap helyet kaptak a gyűjteményekben.) A huszadik században a mennyiségi gyarapodás folytatódott, újabb és újabb kihívások elé állítva a könyvtárügy szervezőit, irányítóit, a könyvtárak fenntartóit és vezetőit, a könyvtárépületek tervezőit és az egyes munkafolyamatok lebonyolítóit.
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88 BÉNYEI MIKLÓS SSA másik szembeötlő változás szemléleti. Korábban a könyvtárak elsődleges feladatának az őrzést tartották, a tizennyolcadik század végétől viszont fokozatosan a szolgáltatás került előtérbe. A szemléleti váltás nem következett be egyik napról a másikra: talán mindennél egyértelműbben jelzi ezt a múzeumi keretek hosszú fennmaradása, vagyis az a tény, hogy a sokáig élő szerveződési forma, a múzeum és könyvtár szerves egysége nagyon sokáig megmaradt, bizonyos könyvtárfajtáknál a legutóbbi évtizedekig (pl. a British Library vagy az Országos Széchényi Könyvtár a második világháború után önállósult). A szemléleti fordulatot mozdította elő a nyilvánosság eszméjének e területre való ki- terjesztése (állampolgári jog lett a könyvtárhasználat). Ennélfogva a polgári kor könyvtári struktúrája módosult. Addig a könyvtárak különböző típusai a tulajdonlás szerint különültek el, most viszont a társadalmi-kulturális életben betöltött funkció vált a csoportosítás elsődleges szempontjává, amihez képest a tulajdonos, a fenntartó ki- vagy mivolta másodlagos (állam, helyhatóság, társulat, egyház, iskola, alapítvány, vállalat, párt, magánszemély stb.). Ilyenformán öt típust szokás megnevezni a polgári kor könyvtári szerkezetében: a nemzeti, a tudományos, az iskolai, az ún. közművelődési és a házi könyvtárakat. Ezek jellemzőit, megkülönböztető jegyeit indokolt röviden vázolni.A nemzeti könyvtár a nemzeti öntudatra ébredés és identitás-tudat, valamint a nemzeti önrendelkezés igényének terméke. A nemzeti önmegismerés és a nemzet értékeinek megőrzése, felmutatása, a nemzeti kultúra ápolása és eredményeinek számbavétele a legfőbb indíték. Ennek megfelelően a gyűjtőköre a patriotika irodalomra (dokumentumokra) terjedt ki: az adott ország területén közreadott kiadványokra, az ország határain kívül (tehát külföldön) az adott nemzet nyelvén született, az adott országból származó szerző által alkotott és az adott országról (beleértve a személyeket is) szóló művekre. Emellett -  másodlagosan -  az adott or

szágban folyó tudományos kutatómunka elősegítésére vállalkoztak a külföldi tudományosság válogató gyűjtésére is. Miután a hazai dokumentumtermést (impresszumot) teljességre törekvőén gyűjtötték -  főként a köteles példány szolgáltatásból vagy más hasonló forrásból táplálkozva -, továbbá igyekeztek beszerezni a külföldi patriotika-anyagot és a korábbi enciklopédikus elv továbbéléseként anyagi erejük függvényében (vagy adományok révén) a második feladatra szintén komoly figyelmet fordítottak, a nemzeti könyvtárak állománya gyorsan növekedett, hamarosan az ország legnagyobb gyűjteményei lettek. Többnyire a nemzeti könyvtárak lettek a nemzeti bibliográfia és a központi szolgáltatások gazdái (British Museum -  1753, Bibliothéque Nationale -  1792, Library of Congress -  1800, Deutsche Bücherei -  1912). Némelyikük, pl. a washingtoni Kongresszusi Könyvtár és a moszkvai Lenin Könyvtár (1924) módszertani központként is funkcionál.A tudományosnak nevezett könyvtárakat két alcsoportba sorolhatjuk, mégpedig általános gyűjtőkörű és speciális gyűjtőkörű könyvtárakat különböztethetünk meg. Közös vonásuk az állomány tudományos jellege, a tudomány vagy a gyakorlati élet szolgálata, és az, hogy a szakbibliográfiák műhelyei. Az első alcsoportba sorolt gyűjtemények a tudományok és az ismeretek több vagy valamennyi ágára kiterjedő gyűjtést folytatnak, a tudományos kutatómunka és a felsőoktatás szolgálatára. Leginkább az akadémiai és a tudományegyetemi könyvtárak tartoznak e kategóriába, de néhány más, korábban enciklopédikus jellegű gyűjtemény (pl. a nagyobb egyházi, udvari és városi könyvtárak) és az újonnan alapított, többkarú főiskolai könyvtár szintén ideértendő. A specializált gyűjtőkörű könyvtárak egy-egy szakterület (majd egyre inkább a határ- területek) dokumentumait őrzik, részben a kutatás, részben a felsőoktatás, részben a gyakorlati szakmai tevékenység támogatására. A szakosított kutatóhelyek, a szakegyetemek és szakfőiskolák, a
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S8 GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL S3hivatalok, ipari és mezőgazdasági üzemek, a bankok, a szakegyesületek és ehhez hasonlók hoztak létre és működtettek szakkönyvtárakat. Létükkel és feladataiknál fogva ezek az intézmények -  főként az általános gyűjtőkörű tudományos és a kutatóhelyi, szakegyetemi szakkönyvtárak -  váltak a tizenkilencedik század nyolcvanas éveitől kibontakozó dokumentációs, tágabban szakirodalmi tájékoztató tevékenység elsőszámú központjaivá és más újítások meghonosítóivá is. Az utóbbi évtizedek újabb fejleménye, hogy a vállalati, kutatóintézeti szakkönyvtárak egy része megszüntette nyilvánosságát az üzleti titok védelmében.Az iskolai könyvtárak a közoktatási intézmények gyűjteményei. Régóta meglévő típus, a polgárosodás időszakában azonban többféleképpen differenciálódtak. Kézenfekvő az oktatás szintjei szerinti elkülönülés: az elemi és a középiskolák, illetve a közbeeső iskolafokozatok (pl. polgári, tanítóképző intézet) könyvtárai. Középszinten jól érzékelhető eltérés tapasztalható az általánosan képző gimnáziumok és a szakképző intézmények gyűjteményei között: az előbbiek az általános, az utóbbiak a szak- könyvtári gyűjtőkör felé mozdultak el. A harmadik megemlítendő különbség a korabeli pedagógiai elvekből és a történelmi előzményekből fakadt: a középfokú oktatási intézményekben szinte mindenütt és a nagyobb elemi iskolákban is külön könyvtárat tartottak fenn a pedagógusok (tanárok, tanítók) és a tanulók számára. (Ezeken kívül számos helyen egyéb -  pl. önképzőköri, tanáregyleti, jótékonysági -  könyvtár is működhetett a tanintézetben.) A tanári (tanítói) gyűjtemények elsődleges célja a pedagógiai és a kutatói tevékenység elősegítése volt; a tanulói könyvtárakban pedig részben a kötelező irodalmat, részben a szabad idő hasznos eltöltésére szolgáló szép- és ismeretterjesztő irodalmat őrizték. A különállás sokáig megmaradt. Majd a huszadik század derekán, második felében jelentkező újabb reformpedagógiai irányzatok hatására megváltozott a könyv (tágabban az információhordo

zók) szerepe az oktatás-nevelés folyamatában, szakítottak a tankönyv-központúsággal, szorosabb együttműködést, aktív közreműködést várnak az iskolai könyvtárostól, s ehhez kellett igazítani az iskolai könyvtár munkáját. A tanári és tanulói gyűjteményeket összevonták. Mindennek következménye az iskolai könyvtár új szerepköre: mintegy a tanintézet, az oktatási-nevelési folyamat forrásközpontja, információs centruma.Az ún. közművelődési könyvtár kifejezés egy igen összetett, szerteágazó csoportot ölel fel. Eredendően azokat a gyűjteményeket foglalja magában, amelyek a társadalom különböző rétegeinek a szabad idő eltöltéséhez, az önműveléshez, a szórakozáshoz, a mindennapi tájékozódáshoz kínálnak olvasni valót, információkat (főleg szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmányokat, folyóiratokat, újságokat, majd az újabb audiovizuális információhordozókat). A korábbi kezdeményezések után különböző módon jöhettek létre és működésük módja is lényeges eltéréseket mutat. Csak néhány példa erre: közművelődési könyvtárakat alapíthattak ön- kormányzatok, egyesületek, kaszinók, szakszervezetek, gazdakörök, egyházak, pártok, ifjúsági szervezetek, magánszemélyek stb.; tulajdonképpen e körbe tartoznak az üzleti alapon létesített és működő kölcsönkönyvtárak is. Az idők folyamán a közművelődési könyvtáraknak két markáns változata vált meghatározóvá: az ún. nyilvános könyvtár és az ún. népkönyvtár. A nyilvános vagy közkönyvtár (public library) az angolszász országokban (az Amerikai Egyesült Államokban -  1833 és Nagy-Bri- tanniában -  1845) a polgári demokrácia gyakorlásának segédeszközeként, az állampolgári jogok gyakorlásához elengedhetetlen tájékozottság előmozdítására, a szabad választás eszméjének jegyében formálódott, többnyire közadóból tartották fenn. Hamarosan újszerű szolgáltatásokkal válaszolt a lakossági igényekre: hosszú nyitva tartás, tájékoztatás, gyermekrészleg, ajánló bibliográfiák, szabadpolcos kiválasztó tér, fiókkönyvtárak stb. A népkönyvtár
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SS BÉNYEI MIKLÓS SS(Volksbibliothek) német földön vált jellegzetes intézménnyé (Berlin -  1850): az aufklärizmus jegyében született, az irányított művelődés eszköze, eleinte társulati alapon, majd a városi hatóságok közreműködésével szerveződött, többnyire megragad a kölcsönzés (esetleg a helyben olvasás) szintjén. A megnevezés tudatos utalás arra, hogy a szervezők szándékosan különítették el, különböztették meg a korábban is létező, tudományos jellegű városi könyvtáraktól. E két alapváltozat terjedt tova más országokba (a public library főleg a skandináv államokban aratott osztatlan sikert, a Volksbibliothek a német nyelvterületen és a közép-európai országokban vált népszerűvé). Kétségtelen, hogy a későbbiek során, a huszadik század derekától a különbségek csökkentek, a határvonalak fokozatosan elmosódtak, de a szemléleti különbség a legutóbbi időkig megmaradt. A kettő sajátos és némileg módosított ötvözeteként is értelmezhető a Szovjetunióban szorgalmazott és minden településen létrehozott tömegkönyvtár: ezt állami forrásokból, felülről lefelé haladva hozták létre, egyrészt a public library gondolatára támaszkodva, másrészt a német irányítottság népkönyvtári eszményét is átvéve, s mindezt a felvilágosítás, a művelődés (a népesség kulturális színvonalának emelése) és a politikai-ideológiai agitáció szolgálatába állították. A további változatok közül sajátosságai folytán talán a bulgáriai csitalistye érdemel említést: a török uralom alóli fel- szabadulás után a meglehetősen homogén kisparaszti társadalom olyan intézményei voltak ezek, amelyek az olvasás, a kulturális munka és a politikai mozgalom színhelyei, azaz voltaképpen az olvasókör, a művelődési ház és a politikai klub, a párthelyiség szerepét is betöltötték. A közművelődési könyvtárak vállalták a világtalanok (vakok) könyvtári ellátását is. A második világháború után a korábbi funkciók fenntartása, illetve kiteljesítése mellett előtérbe került a tájékoztató feladat (jó néhány intézmény eleve tájékoztató centrumnak épült, mint például a párizsi Pompidou Központ

1977-ben), pár esztendeje különösen a közösségi (vagy gyakorlati) információszolgáltatás, továbbá a helyismereti tevékenység. Kikerülhetetlen vállalás a szociális funkció. A közművelődési könyvtárak belső elrendezésükkel is igyekeztek igazodni az olvasói igényekhez: a sok-sok kísérlet közül talán a szakrészlegesítés és az ún. kétfedeles (vagy családi) könyvtár emelendő ki.A házi könyvtár megnevezés nem igazán találó, csak némi magyarázattal derül ki, mit takar. Mindenképpen hasonlít a feudális jellegű magánkönyvtárakhoz (amelyek egyébként a polgári korban is számos országban megmaradtak és ilyen vagy olyan funkciót töltenek be, tehát a most vázolt struktúra bármely eleméhez -  a nemzeti könyvtár kivételével -  besorolhatók), mert ez is magántulajdonban van. Ugyanakkor funkcionálisan igencsak eltér attól: elsősorban a tulajdonos munkájához, önképzéséhez és szabad ideje eltöltéséhez (hobbijához, szórakozásához) szükséges, kiválasztott könyveket, folyóiratokat, egyéb dokumentumokat foglalja magában, másodsorban a bibliofil szenvedély tárgya. Az utóbbi esetben általában szakosított (specializálódott) gyűjtemény: pl. első kiadások, valamely szerző minden kiadása, sajátos dokumentumféleségek, egy-egy szakterület irodalma, bibliofil kiadványok vagy azok egy csoportja. A rendkívül nagy számban létező házi könyvtárak közül azok a legjelentősebbek, amelyek alkotó személyek (írók, tudósok, művészek, ritkábban politikusok) tulajdonában vannak, mert a szóban forgó személy munkásságán, alkotásain keresztül a dokumentumokban tárolt információk a művelődési folyamat szerves, aktív részévé válnak, hozzájárulnak az emberi kultúra, tágabban az emberi társadalom fejlődéséhez. Más szempontból fontosak a bibliofil gyűjtemények: ezek a szellemi javak és az esztétikai értékek megőrzését és átörökítését tehetik lehetővé (ha hozzáférhetővé váltak és később közgyűjteménybe kerülnek).
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88 GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL 88Ezek a könyvtártípusok az utóbbi évtizedek felgyorsult technikai-kulturális fejlődése közepette is megmaradtak, igaz -  mint láttuk -  funkcionális módosulásokkal. Ugyanakkor az újfajta információ- hordozók megjelenése, elterjedése magával hozta a hagyományos közgyűjteményekben vagy azok mellett új intézménytípusok kialakulását: hangtárak, fotótárak, filmtárak, videotárak; szokás egybefogla- lóan a médiatárak kifejezést is használni. Az információközvetítés és a tájékoztatás folyamatában születtek azok az intézmények vagy részlegek, amelyek részben a könyvtárakban, azok elkülönült részlegeként, osztályaként, részben a könyvtáraktól függetlenül -  főleg a gazdasági-műszaki igények által kikövetelten -  szerveződtek. Eleinte dokumentációs központoknak, részlegeknek, intézményeknek nevezték őket, újabban a számítógépes információszolgáltatás térhódítása nyomán inkább az információs jelző, megnevezés használatos. (Nálunk a szak- irodalmi tájékoztatási intézmény terminológia is elfogadott.) Tulajdonképpen hasonló feladattal -  az információk összegyűjtése, feltárása, rendezése (szervezése), szétsugárzása -  jöttek létre a különféle számítógépes adatbankok is.Az utóbbi két évszázadban a könyvtárügy szerveződésének, a könyvtárak alapításának két alapvető modellje alakult ki: a centralizált és a decentralizált. Ezek mellett más, átmeneti változatok is megfigyelhetők; természetesen az sem ritka, hogy egyazon országban különböző modellekkel kísérleteztek. A centralizált modell állami eszközökkel és felügyelettel, a központból, állami irányítással és rendszerint állami költségvetésből, többnyire felülről lefelé építkezik, a fölé- és alárendeltség hierarchikus elvét valósítja meg, a társadalmi kezdeményezések kevésbé jelentősek; legismertebb példái a franciaországi könyvtárügy, valamint a Szovjetunióban és a szocialista államokban kialakult struktúra, de jó néhány volt gyarmati vagy közepesen fejlett kapitalista ország is ezt a módozatot választotta. A decentralizált modell alulról felfelé építkezik, a helyi és tár

sadalmi kezdeményezés a meghatározó. Az állam közvetlen beavatkozása nélkül, de nem egyszer az állam segítségével és annak törvényességi felügyeletével működik. A könyvtárak a kölcsönös előnyök felismerésével kapcsolódnak egymáshoz, nagy szerepe van az önkormányzati és az egyesületi tehervállalásnak, esetleg a magántőke támogatásának is. Tipikus példája ennek az észak-amerikai és a nagy-britanniai, de az itteni kedvező tapasztalatok nyomán ezt honosították meg (csekély eltéréssel) a skandináv országokban, majd még sokfelé a világban. Az átmeneti formációra szintén több példa hozható fel, így Olaszország az állami egység megteremtését követően vagy Németország a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján, Magyarország a két világháború között stb.Noha e helyen nincs mód részletes kifejtésre, mindenképpen utalni kell azokra a lényeges változásokra is, amelyek a könyvtárak belső életében, az egyes munkaágakban végbe mentek. Mindenekelőtt a könyvtárépítés és a raktározás új fejleményeiről kell szólni. A polgári korban az állomány növekedése (a nagy gyűjteményekben milliós, több milliós, majd több tízmilliós) és az újfajta szolgáltatások kialakulása egyaránt megkövetelte a gyűjtemény elhelyezésének megnyugtató megoldását. A korábbi és sokfelé még jó ideig épülő teremkönyvtárak helyébe egyre inkább a palotaméretű könyvtárak léptek, amelyekben a reprezentativitás a kultúra magasabbrendűségének a jelképe is volt. Kiemelkedő példája ennek a szemléletnek a British Museum 1857-ben felépült grandiózus, kör alaprajzú, kupolás olvasóterme, amely a demokratizmus elvének sajátos érvényesülése az ülőhelyek elrendezésével és a szabadpolcra tett kézikönyvtári állománnyal. Ebben az épületben alkalmazták először a vasállványokat, ezáltal nagymértékben növekedett a tűzvédelmi biztonság. Majd az ún. magazin-rendszer vált általánossá (remek példája 1916-ban a lipcsei Deutsche Bücherei), a huszadik század elejétől, még inkább közepétől pedig a
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SS BÉNYEI MIKLÓS SSkönyvtárépítésben is az ún. funkcionalizmus került előtérbe. Ekkortól létesültek a főépülettől távol felállított újságraktárak (az első a British Museum számára Londonban, 1906-ban), majd az első tároló raktárak (Boston -  1942), továbbá a tömör és a toronyraktárak. Az észak-amerikai nyilvános könyvtárakból terjedt el a szabadpolc használata, amelyet később a tudományos és szakkönyvtárak egy része is átvett. A helymegtakarítás lehetőségét kínálta a mikrofilmezés, amely az állományvédelemben és a hiányzó dokumentumok pótlásában is kiváló eljárásnak bizonyult.Az állomány elhelyezésénél jó ideig tovább élt az országonként, sőt rendszerint könyvtáranként változó szakrend, illetve némely helyen az ugyancsak hagyományos nagyságrendi csoportosítás. A Dewey-féle tizedes osztályozás adaptálásával kialakított raktározási táblázat kínálta az első esélyt az egységesítés felé, és a közművelődési könyvtárak zöme előbb vagy utóbb át is tért erre a szisztémára. A feltárás, a katalógusépítés rendkívül eltérő módon és színvonalon folyt a könyvtárakban, ha egyáltalán folyt, mert a kisebb gyűjteményeknek jó esetben is csak nyomtatott jegyzékeik voltak. A tizenkilencedik század végén és a huszadik század elején aztán két fontos lépés is történt. A németek körében elfogadottá vált és elterjedt a leíró katalogizálás ún. porosz instrukciója (1899), amelyet a nyelvterület és a vonzáskör országai is átvettek. Az amerikai és az angol könyvtáros egyesület szintén kidolgozott egy leírási szabványt (1908). Mindkét akció az egységesítés irányába mutatott. Legalább ilyen lökést adott e folyamatnak a washingtoni Library of Congress azon kezdeményezése, hogy katalóguscéduláit nyomtatott formában készítette el (1901) és az előfizető könyvtáraknak forgalmazta. Hasonló hatást a nagy nemzeti könyvtárak (angol, francia, amerikai, német) nyomtatott katalógusai is gyakoroltak, amelyek természetesen rendkívül fontos bibliográfiai segédletként is funkcionáltak.

A német és az angol-amerikai szabályzat közelítésére tett kísérletek az elvi alapok eltérése miatt nem vezethettek eredményre, noha az egységesítés szándéka világszerte jelentkezett. Végül a számítógép könyvtári alkalmazása hozta meg a fordulatot, és születtek meg a hetvenes évek közepétől a dokumentumok bibliográfiai leírásának általános és egyetemes szabványai, illetve születtek meg a számítógéppel olvasható MARC-formátumok különböző nyelvi változatai. Napjainkban az elektronikus (vagy digitális) dokumentumok bibliográfiai számbavétele és leírása okozza a legtöbb fejtörést, de a globalizálódás bíztató jele, hogy a szakemberek immár közösen keresik a mindannyiunk számára előnyös megoldást.A tartalmi feltárás terén a kép még tarkább volt, mint a leíró katalogizálásban. Az egyedi szisztémák némelyike mindmáig fennmaradt (pl. a Kongresszusi Könyvtárban), ugyanakkor a Dewey-féle tizedes osztályozás (1876), majd az ebből kifejlesztett egyetemes tizedes osztályozás (első kiadás: 1905) széles körben elterjedt és a második világháború után -  folyamatos karbantartással, azaz módosítással -  használata csaknem általánossá vált (a szakkönyvtárak egy részében specializált változatban). A huszadik században mind többen próbálkoztak a tárgyszókatalógus építésével, majd a számítógépesítés nyomán a tartalmi feltárásnak ez a módozata villámgyorsan tört előre, már-már az ETO kiszorítása is megvillan, mint lehetőség.A számítógépes katalógusok igen nagy előnye, hogy mind a formai, mind a tartalmi feltárásban lehetőséget kínálnak a többdimenziós visszakeresésre, mégpedig úgy, hogy a tételt (a rekordot) csak egyszer rögzítik. A hálózati összeköttetés pedig az osztott (vagy közös) katalógusok építését tette lehetővé.A könyvtárak szolgáltatásai az elmúlt két évszázadban folytonosan bővültek. A jórészt helyben olvasásra és/vagy kölcsönzésre korlátozódó szolgáltatások mellett kialakult a referensz-szolgálat, a szak
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88 GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL 88irodalmi tájékoztatás, gyarapodási jegyzékek és referáló lapok jelentek meg, az 1880-as években a műszaki és természettudományok igényeire válaszolva kifejlődött a dokumentáció, a közművelődési könyvtárakban gyermek- és zenei részlegeket szerveztek, a könyvtárakban helyet kaptak a különféle kulturális rendezvények. A második világháború után terjedt el a másolatszolgáltatás. A számítógépek tovább tágították ezt a kört. Talán a legfontosabb fejlemény, hogy ma már gyakorlatilag nincs szükség arra, hogy a könyvtári szolgáltat ás igénybe vevői feltétlenül személyesen keressék fel az intézményt (vagy telefonon érdeklődjenek), mert a számítógépes és távközlési hálózatok jóvoltából az otthoni vagy munkahelyi terminálon is hozzáférhetnek a könyvtári információkhoz, netán dokumentumokhoz. A bibliográfiai és faktográfiai, újabban a szöveges adatbázisokat on-line elérhetik és használhatják, s ha jogilag lehetséges, az információkat vagy dokumentumokat letölthetik, kinyomtathatják. Ennélfogva a könyvtári olvasó fogalma is megváltozott, a fogalom tartalma bővült, némelyek szerint maga a kifejezés is idejét múlta, mert célszerűbb és indokoltabb könyvtárhasználóról vagy információ-használóról beszélni.A könyvtári munkafolyamatok változásai szükségszerűen hozták magukkal a könyvtári személyzet átalakulását, létszámbeli növekedését, belső differenciálódását. A hajdani tudós-könyvtáros eszmény egy ideig még tovább élt, sőt a szakmai követelményekhez igazodóan némely helyen mindmáig érvényesülhet. Ma azonban már inkább tudományosan képzett könyvtári alkalmazottakra van szükség. Mindazonáltal egyre inkább a főhivatású, idegen szóval professzionalista, vagyis e szakterületre, majd a szakterület valamelyik szektorára szakosodott értelmiségi munkakörré vált. A könyvtárosság, mint pálya önállósult, gyakorlása immár hivatás, amely megfelelő szakmai felkészültséget igényel. A hivatás kiformálódásának folyamatát előnyösen vitték előre a gyarapodó szakfolyóiratok, va

lamint a nemzeti és nemzetközi keretekben létrejött szakmai szervezetek. A munkamegosztás előre haladásával a „könyvtáros” kifejezés fokozatosan gyűjtőfogalommá tágult, ma már csupán a kisebb könyvtárakban alkalmazható. A nagyobb gyűjteményekben már régóta sokkal helyesebb konkrétabb, a feladatvégzést pontosabban megjelölő megnevezéseket alkalmazni: feldolgozó (leíró, szakozó), tájékoztató, informatikus, zenei és gyermekkönyvtáros, bibliográfus stb.A tárgyalt korszakban is szép számmal akadtak olyan művelői ennek a szakmának, akik az átlagosnál jóval nagyobb mértékben járultak hozzá a könyvtárügy fejlődéséhez. Csak néhány példa, messze nem a teljesség igényével: az angliai 
Panizzi, a francia Delisle, a német Schrettinger, 
Ebert és Harnack, az amerikai Dewey és Putnam, az indiai Ranganathan stb. Megérdemlik az elismerést, a tiszteletet azok a politikusok és kormányférfiak is, akik szintén sokat segítettek egy-egy ország könyvtári kultúrájának előbbre jutásában; mint például a brit parlamenti képviselő, Edwards vagy a porosz kultuszminisztérium tanácsosa, Althoff. A professzionalizálódás egyik előidézője, ugyanakkor részben folyománya is a könyvtári tevékenységgel összefüggő elméleti vizsgálódások kiszélesedése és elmélyülése, a szakirodalom számottevő bővülése, majd a könyvtártudomány önállósulása. Az idők előre haladtával ennek tematikája is bővült: előbb a tájékoztatástudomány, újabban az információtudomány kifejezéssel jelenik meg szóösszetételben (a hazai képző intézmények szívesen használják a könyvtártudományi és informatikai szópárt is), jelezve a számítástechnika könyvtári alkalmazásának szemléleti következményeit, azt a tényt, hogy ma már mind többen hajlanak azon felfogás felé, amely a jelen és a jövő könyvtárainak elsődleges feladatát a rögzített információk szervezésében látja. (A képzésben ennek lecsapódása az „informatikus könyvtáros” szak vagy az információs menedzser, netán könyvtári menedzser szakirány.) A könyv
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gg BÉNYEI MIKLÓS SStár- és információtudomány tehát éppen ennek a feladatnak a tudományos vetülete, a végrehajtás elméleti és metodikai kérdéseit tárgyalja.Az új típusú könyvtárosok iránti igény követelménye, az elkülönülő" hivatás feltétele a speciális szakképzés megteremtése és a meghatározott képesítés előírása. Bár bizonyos könyvtári ismereteket (főként történeti stúdiumokat) már a tizenkilencedik század elejétől oktattak, kifejezetten könyvtárosokat hosszú ideig nem képeztek. Ennek igénye a nyolcvanas évek elejére, derekára érlelődött meg, amikor csaknem egy időben az Amerikai Egyesült Államokban és Németországban két különböző kísérlet kezdődött. A tetterős, kezdeményező kedvű, igen fiatal Dewey a Columbia Egyetem keretében (és jóváhagyásával) szervezte meg 1887-ben az első könyvtáros iskolát (School of Library Service), vagyis tanfolyamot. A tekintélyesebb korban lévő 
Dziatzko pedig a göttingeni egyetemen 1886-ban alapította meg a könyvtári segédtudományok tanszékét, ahol rendkívüli (azaz nem kötelező) kurzust indított az érdeklődő hallgatók számára. Követőkre egyelőre nemigen találtak, a könyvtáros-képzés roppant lassan tört utat. Mindazonáltal a két korai akció már a kezdeteknél jelezte, hogy az amerikai és az európai út különbözik egymástól: az előbbi elsősorban a gyakorlati irányú képzést, a technológia megismertetését, az utóbbi főként az elméleti alapozást tartotta fontosnak. A két világháború között a szovjet hatalom állami költségen létrehozott egy optimálisnak látszó képzési struktúrát, négy fokozattal: alapfokú tanfolyamokon oktatták a tiszteletdíjas könyvtárosokat, a középfokú képzés könyvtáros technikumokban folyt, a felső szintet a könyvtáros és a pedagógiai főiskolák alkották, végül a negyedik fokozat, a tudományos képzés aspirantúrán volt elérhető. A könyvtáros-képzés voltaképpen a második világháború után valósult meg a fejlett országok többségében, különféle megoldásokkal. Az utóbbi időben erőteljesebb lett

az informatikai irányultság, igazodva az ún. információs táradalom igényeihez.A formai és tárgyi feltárásról szólva már konkrét utalás is történt a könyvtárügyben jelentkező egységesítési törekvésekre. Szerényebb, földrajzilag szűkebb változatai ezeknek az egy-egy országon belül megfigyelhető együttműködési szándékok, illetve eredmények. A centralizált (vagy ehhez közel álló) modellekben a központi, felső kezdeményezés a domináns, a decentralizált szerveződési struktúrákban viszont a spontán, a kölcsönös előnyökre alapozott együttműködés a meghatározó. Legtöbb eredményt a gyűjtőköri elhatárolásban, a könyvtár- közi kölcsönzésben, a központi katalógusok építésében tudtak és tudnak felmutatni. A huszadik században sokfelé elterjedt a rendszer-szemlélet, és az ennek megvalósítására tett kísérletek egy része sikeresnek is mondható. A rendszer-szemlélet lényege tömören: az olvasó (a könyvtárhasználó) a rendszer bármely pontján lép be, igénybe veheti a rendszer valamennyi elemének (tagjának) szolgáltatásait. Jó példa erre az angliai könyvtári ellátási rendszer (Országos Központi Könyvtár -  1930), ilyet szerettek volna megvalósítani -  kevés sikerrel -  a hálózati szisztémában a szocialista országok, egyes részterületeken kiválón működtek a dániai és svéd rendszerek stb. A tényleges, az egész országot átfogó könyvtári rendszer technikai esélyét a számítógép és a távközlési hálózat adja. Az információs központok, a könyvtárak információs részlegei, az adatbankok többnyire rendszerbe, hálózatba kapcsolódva dolgoznak: nemzeti, regionális vagy nemzetközi (egyetemes) jelleggel.A nemzetközi méretű együttműködésnek is számos kezdeményezése volt és eredménye van: kiadványcsere, könyvtárközi kölcsönzés, nemzetközi szervezetek sokasága, a nemzetközi dokumentumazonosító számok bevezetése stb. Mindezek közül különös figyelmet érdemel két belga ügyvéd, Ötlet és La Fontaine ötlete a tizenkilencedik század végén. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a gon
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SS GONDOLATOK A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRI KULTÚRA KÉT ÉVSZÁZADÁRÓL SSdolkodó fők régi, még az ókorban fogant álma, az egységes világkönyvtár eszménye a dokumentumtermés hatalmas mennyisége miatt fizikailag kivitelezhetetlen. A két jogász arra viszont lehetőséget látott, hogy az újonnan megjelenő könyvek címleírásait egyetlen katalógusban, cédulán összegyűjtsék. Nemzetközi támogatással létre is hozták a Nemzetközi Bibliográfiai Intézetet (1895), amely el is kezdte a világbibliográfia szerkesztését. Noha a kezdeményezés ebben a formában különböző, objektív okok miatt nem valósulhatott meg, a gondolat és maga az intézet megmaradt, igaz, átalakulva, Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID -  1937), majd Nemzetközi Dokumentációs és Információs Szövetség (FIID) néven. Hosszú ideig gondozta az ETO-t és más tevékenységi formái is hozzájárultak az egyetemes könyvtári kultúra fejlődéséhez.E vonatkozásban kiemelendő a Könyvtári Egyesületek Nemzetközi Szövetségének (IFLA -  1927) munkássága, amely megalakulásától kezdve kongresszusaival, kiadványaival és egyéb akcióival pótolhatatlan szerepet játszik a könyvtárosok közötti kapcsolatok kiépítésében és elmélyítésében, számos kezdeményezésével mozdítja elő a könyvtárügy egyes területeinek fejlődését, jelentékeny részt vállalt és vállal a könyvtári szakirodalom színvonalának emelkedésében stb.Az IFLA elevenítette fel 1973-ban -  igazodva a megváltozott technikai és történelmi feltételekhez -  az Otlet-La Fontaine-féle világbibliográfia gondolatát is. Felismerve a számítógép kínálta esélyt, kidolgozta az egyetemes bibliográfiai számbavétel sokat ígérő és a gyakorlatban is megvalósítható koncepcióját és programját. A koncepció magja roppant egyszerű: minden ország számba veszi a saját területén megjelent dokumentumokat (első lépésben a könyveket), ezek bibliográfiai leírásait kompatibilis formátumban számítógépen rögzíti, ezek a nemzeti bibliográfiai adatbázisok összekapcsolódnak, és ily módon a világ bármely pontján elérhetők a bennük tárolt információk. Természetesen a

program kiteljesítésének számos gyakorlati akadálya van, de az elképzelés közel viszi a könyvtárakat a rögzített információk valóban egyetemes számbavételéhez. Az ehhez szorosan kapcsolódó másik IFLA-program, a kiadványok egyetemes hozzáférhetőségének célkitűzése (1973) pedig azt a jövőt vetíti elénk, amikor a könyvtárak szolgáltatásai világméretekben alkotnak egy egységes rendszert.Egy olyan időszak küszöbéhez érkeztünk (talán már át is léptük), amikor az informatika és a távközlés jóvoltából megvalósulhat a nem éppen helyénvaló, de a szaknyelvben eléggé általános használt kifejezéssel illetett virtuális könyvtár. Némelyek inkább a falak nélküli vagy az elektronikus (netán a digitális) jelzőt kedvelik, mások inkább -  jórészt az állomány összetételére utalva, vagyis a papírhordozón és a számítógéppel olvasható dokumentumokat egyaránt magában felölelő -  hibrid vagy dinamikus, netán integrált könyvtár megnevezés mellett voksolnak. A lényeg persze nem az elnevezésben rejlik. Ha a jelzett szólelemények mindegyike kihullik a jövő rostáján, az nyilván azért történik, mert a szakemberek vagy a rokonszenvező kívülállók jobb, pontosabb kifejezést találnak, vagy mert a fejlődés a mostani képzeletünket felülmúló jelenségeket, fejleményeket produkál.
Miről is van szó tulajdonképpen? Pár mondattal nehéz ezt megfogalmazni, de azért meg kell kísérelnünk. A könyv- és könyvtári kultúra történeti fejlődése a huszadik század végére eljutott arra a pontra, amikor a nyomtatott és az audiovizuális dokumentumok mellett megjelent az információhordozók egy minőségileg új, a digitális (vagy elektronikus) csoportja. A számítástechnika és a távközlés összekapcsolása, a globális információs infrastruktúra révén lehetővé vált az információk csaknem akadálytalan áramoltatása. A könyvtárnak létrejötte óta sajátos társadalmi funkciója a rögzített információk és az őket hordozó dokumentumok őrzése, közvetítése; az új helyzetben ezt a feladatát csakis
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88 BÉNYEI MIKLÓS 88akkor láthatja el megfelelően, ha újszerű módon közeledik ahhoz, ha alkalmazkodik az újfajta információs környezethez. Ha ezt megteszi, megmarad, nem válik puszta könyv- (sajtó-, hanglemez-, hangszalag-, videó- stb.) múzeummá, hanem mint történelme folyamán mindig, élő, tevékeny részese lesz az információközvetítés egyre szélesebbé váló és egyre nagyobb adattömeget hömpölyögtető folyamának, a műveltségi javak át- és továbbörökítésé- nek. Az utóbbi évek törekvései, szakmai teljesítmé

nyei biztatóak: a professzionalizálódott szakma képviselői nemzetközi és országos szervezetei, a könyvtár- és információtudomány művelői a jelek szerint képesek pozitívan reagálni a társadalmi és technikai kihívásokra, eredményesen keresik a jövőbe átvezető megoldásokat és módszereket. Az ún. virtuális könyvtár valósága tényleg könyvtári valóság lehet. Továbbvivője, tovább éltetője az utóbbi kétszáz esztendő előre mutató törekvéseinek, egyáltalán a több ezeréves könyvtári kultúra pozitív örökségének.

EGYETEMES KÖNYV- ÉS 
KÖNYVTÁRTÖRTÉNET

19-20. SZÁZAD

Sző veggyűj te meny

Összeállította és szerkesztette: lényei Miklós
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„A specialisták által összegyűjtött információtömeget ... át kell gyúrni, az 
esszenciát ki kell vonni belőlük úgy, hogy semmi érték veszendőbe ne menjen, 
s mégis alkalmas legyen az átfogó szintézisre. A laboratóriumi munkapadnál 
görnyedő specialisták és az elképzelhetetlen elképzelésére törő szintézisalkotó 
kutatók mellé, a kultúra munkamegosztásában egy harmadik, egyenrangú 
partner zárkózik fel: az információfeldolgozók együttese. ”Ez a helyzetelemzés még a hetvenes évek elején keletkezett. Vajon Marx 
György1, a kiváló fizikus és tudománytörténész szerző' a XXI. század elején is így fogalmazná meg az ideális információszerzést? Aligha. A harmadik egyenrangú partnernek már évek óta az internetet tekintik, különösen a természet- tudományokban és általában a kutatásban. Pontosabban: a specialisták, szakemberek, többnyire maguk is az információfeldolgozók együttesének szereplői.De ne vágjunk mondandónk elébe a korszerű ismeretszerzés általános helyzetének taglalásával, hiszen erről tengernyi a tapasztalat és ebből következően a publikáció. E közlemény -  ahogy a címe is jelzi -  a fejlődő országok helyzetét előremozdító újszerű kísérlet lehetőségét vázolja fel a globális és komplex könyvtárak rendszerének létrehozásáról. A szerző azonban bevezetőjének elején még számot ad arról, hogy egy korábbi cikkében már használt képzavarral élve, ezúttal nem folyóiratok2, hanem könyvtárak alkotják a „kövezetei” . Továbbá -  és ez immár nem stiláris, hanem a közlemény témájá-
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nak központi kérdése: mit jelent a globális könyvtár fogalma? Hibrid könyvtárról sokat lehetett hallani és olvasni, különösen a nyugati szakfolyóiratokban. Az integrált könyvtárak rendszere is többször előfordult akár konzorciumok, akár egyéni könyvtárak átalakulása formájában.A globalitás azonban „chasse garde”, vagyis védett vadászterülete a gazdasági, műszaki, társadalomtudományi, főleg pedig a politiológiai traktátusoknak. Összefüggően mindezek együttesen kezelt fogalomként nyertek tudományos polgárjogot. Összefoglalójuk a Globális Információs Társadalom (GIT), újabban inkább a Tudás Társadalmaként (TT) jelenik meg.3 Vagyis a globalitás fogalmába imitt-amott belefér az internet és kibertér mellett a könyvtár is, főleg, mint dokumentumgyűjtemény és ennek szolgáltatója, de mindez messze van a valóságos jelentőségétől. A szakirodalom böngészése is erről győzhet meg.De a globális információs társadalom már kultúraként is jelentkezik és ekképpen a könyvtárnak is jut szerep. Ez nem presztízskérdés, hanem a kulturális és gazdasági fejlődés mikéntjéről szól.A szerző véleménye szerint az említett fejlődés döntő kérdése változatlanul az olvasás, ennek középpontjában pedig a könyvtár áll, amelynek egyik legfőbb eszköze az internet és nem fordítva. Ami a globális információs társadalomból mérhetően globális, az maga a technológia, amely alkalmas, vagy azzá tehető világviszonylatban. Az információs társadalom mibenlétére és tartalmára eddig nem készültek általánosan elfogadott normák, és ez a megközelítés nem csak a szerzőé, vagyis általánosított és elfogadott jellemzői még nincsenek, de hiszen ilyesmi előfordult már a tudomány történetében is, hogy egy diszciplína csak nehezen nyert tudományos polgárjogot.Az azonban nem kérdéses, hogy a kutatásban -  a jó értelemben vett ismeretterjesztésben (hogy mi ez a jó értelműség, megoszlanak a vélemények), bizonyos ágazatokban pótolhatatlan jelentőségű. Kevésbé áll ez a humán tudományokra, jóllehet ezek kutatását is megkönnyíti.A fejlődő országokra rátérve, és ami itt következik, az akár a közlemény mondandójának tartalmi kivo

nataként is használható. Ha a globális információs társadalmat mindenképpen gazdasági okokból előtérbe helyezik, annak fő hozadéka a globálissá tehető technológia. A humán tudományok azonban inkább lokális jellegűek, nyelvhez, hagyományokhoz, szokásokhoz kötődnek. Egy UNESCO-kötetben, amely a világ kultúrájáról szól, olvasható az a szép mondás, hogy ha egy öreg fekete „mesefa” meghal Afrikában, vele egy könyvtár pusztul el.A fejlett országok tudományos és gazdasági, valamint nem kevésbé kulturális eredményeiket elsősorban a munkamegosztás kifejlesztésének köszönhetően érték el és egyéb adottságaik mellett (nyersanyag, földrajzi és kulturális vonzerő) végül, de nem utolsósorban többük a volt gyarmataiknak tudhatják be.A fejlődő országok alapjaiban saját kulturális elmaradottságuk (oktatás, közgyűjtemények, kulturális szakemberek hiánya) hátrányait szenvedik el elsősorban. De beletartozik ezen alapvető hibák sorába a szervezési kultúra elmaradottsága is. Mindez az átvett vagy rájuk kényszerített munkamegosztásos mechanizmusból is ered, már ahol egyáltalán eljutnak ilyen mechanizmushoz. A fejlődő országok egyik legnagyobb mínusza a szaktudás és a képzettség hiánya. Az egyes afrikai vagy ázsiai országok ugyanis éppen az elegendő munkaerő hiánya miatt nem bírnának el a kulturális munkamegosztás keretében egymás mellett nemzeti levéltárakat, nemzeti és ágazati könyvtárakat és információs központokat.Külön történet az alfabetizálás kérdése, amiből viszonylag rövid idő alatt funkcionális analfabetizmus alakulhat ki, de még ha volna is nemzeti irodalom, ki állítja ezt elő, és hogyan forgalmazzák? Vásárlóerő hiányában viszont, még ha volna is érdeklődés iránta, nem jutnak hozzá. Más szóval, nem teremtődnek meg a rendszeres olvasás feltételei, ami pedig központi kérdése művelődésüknek, szaktudásuknak.Az kínálkozna megoldásként, ha egy az olvasási feltételeket biztosító multifunkcionális globális kulturális intézményt hoznának létre -  ami a globalizáció újfajta értelmezését jelenti. Másként fogalmazva, „közös tető alá kellene hozni” a nemzeti könyv
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tárat és az egyes szakterületieket (már ha egyáltalán vannak), továbbá a nemzeti levéltárakat. A nemzeti könyvkiadást és -terjesztést pedig, nem könyvesboltok révén lehetne megoldani, hanem ingyenes terjesztéssel, bibliobuszok és bibliodzsun- kák működtetésével. Lépésről lépésre így lehetne tartósan éberen tartani az olvasási kedvet és erre az alapra támaszkodva hozzájárulni a szaktudáshoz, a képzettséghez, végső soron pedig a gazdaság fejlesztéséhez. Ennél humanistább vagy humánusabb lehetősége aligha képzelhető el a fejlődő országokban a kultúra útján történő előrejutásnak. Ehhez azonban még egy nagyon lényeges elem hozzátartozik, ez pedig a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez történő hozzájárulás a globális könyvtár keretében. És tulajdonképpen ezzel teljesedik ki a globális küldetés. A leírt multifunkcionális globális könyvtár ugyanis gyakorlati képzést is nyújtana bizonyos korlátok között, támaszkodva a meglévő sokoldalúan gazdag irodalomra és ebben az esetben természetesen az internet is messzemenően számba jön.A globális könyvtár mellé az országok és régiók sajátosságaitól függően a gyakorlatban pl. tanulmányi parcellákon és kisipari műhelyekben lehetne megpróbálni valóra váltani az irodalomból szerzett készségek megvalósítását.Az természetes, hogy egy ilyen típusú globális kulturális központnak egységes logisztikája volna, ami már önmagában is jelentős megtakarítást jelent emberben, eszközben egyaránt. A leírt elképzelésnek bizonyos kísérletei már léteznek, de fragmentáltan és nem egy átfogó koncepció alapján.Hogy milyen esélyei vannak az újfajta globális megközelítésnek, „az egy fedél alatti” kulturális koncepciónak, az kérdéses. Ennek a kérdésességnek az az oka, hogy valójában a leírt megoldáshoz az érdekelt adományozóknak -  legyenek azok fejlett országok vagy nemzetközi szervezetek, beleértve olyan világszervezetet is mint az ENSZ, valamint ennek szakosított szervezeteinek -  nem fűződik igazán érdekük. Az átszervezés, átstrukturálódás ugyanis mind az „adományozó”, mind pedig a „kedvezményezettek” anyagi és személyi veszteségével is jár

na, s bizonyos mértékig a bejáratott út elhagyásával is.A szerző tartozik azzal a tájékoztatással, hogy legalábbis saját tapasztalata szerint -  az „egy fedél alatti” koncepciót már néhány országban (pl. Ruanda, Maldív-szigetek) az UNESCO munkakiadványban ugyan közreadta4, de folytatása az ajánlásoknak nem lett, az előzőekben leírt érdekkülönbözőségek miatt. A szerző azonban úgy gondolja, hogy vannak hosszabb érési folyamatok a nemzetközi segélyprogramokban és elképzelhető, hogy az új utak keresésében a fejlődő országok megsegítésére a globális könyvtár koncepciója is előkerül.Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnék a koncepció magyar vonatkozásairól. Ezzel kapcsolatban mindenek előtt ajánlatosnak látszik a humán tudományok szerepének felértékelődése (antropológia, néprajz, nyelvészet, vallástörténet, pszichológia és szociológia, közgyűjteményi ismeretek). A felsorolt humaniórák megfelelő hátteret teremtenének a jelentősebb beruházásokhoz, amelyekben a kisebb országok aligha tudnának részt venni. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a kiküldött szakemberek a különböző fejlődő országokban befolyásolni tudnák még a gazdasági változásokat is, és közvetve hozzájárulhatnak a helyi értelmiség képzéséhez, valamint a kiküldő országok részvételéhez a gazdasági programokban. A globális könyvtári rendszernek ez járulékos haszna volna.
Jegyzetek1. M ARX György tanulmányának teljes szövege elolvasható: Társadalmi Szemle. 1970. 3.sz. 53-61.p.2. A néhány évvel ezelőtt nagy vihart kiváltott, a külföldi folyóirat-beszerzések csökkentésére irányuló akcióról van szó. Ld. RÓZSA György: „A  pokol útja nem folyóiratokkal kikövezett” In.: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1983. 4.sz. 134-137.p.3. Jó összefoglalás Kiss Endre és Varga Csaba könyve, „A  tudás társadalom könyvek” sorozat első köteteként megjelent „A  legutolsó esély. Új esély és új vízió.” (Nagykovácsi, 2001. Stratégiakutató Intézet, 384 p.)4. Az említett UNESCO-tanulmányok hozzáférhetők az MTA Könyvtárában.
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AZ IFLA — közelről:

az időszaki Kiadványok Szekció az IFLA 
szervezetében

Gazdag Tiborné

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudomá
nyi Szekciójának emlékülésén 2002. március 21-én, melyen a szek
ció fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A szakmai program 
keretében az IFLA 2001. évi bostoni konferenciáján részt vett kol
légáink (Gazdag Tiborné, Dippold Péter és Haraszti Pálné) számol
tak be tapasztalataikról, a szervezet működéséről és a magyar 
szakemberek közreműködéséről. Haraszti Pálné beszámolóját az 
ezévi IFLA közgyűlésről készülő összefoglalójával együtt következő 
számainkban adjuk közre.

Az én történetem...

1998 novemberében az IFLA Időszaki Kiadványok Szekció állandó bizottságának akkori elnöke, 
Hartmut Walravens, a németországi ISBN Ügynökség vezetője, akivel az azonosító számrendszerek területén folytatott tevékenységünk kapcsán kötöttem ismeretséget, azzal a kéréssel keresett meg, hogy vegyek részt a szekció munkájában a bizottság tagjaként. Az állandó bizottsági tagság előfeltétele, hogy a jelölt által képviselt IFLA tag az illető

szekcióhoz regisztrálva legyen, valamint a jelölt megfelelő ajánlással rendelkezzen és kötelezettségvállalásáról írásban nyilatkozatot tegyen. Intézményem, az Országos Széchényi Könyvtár, a kérdéses időszakban IFLA tagként a Menedzsment és Marketing, illetve a Megőrzés és Állományvédelem szekciókban volt regisztrálva, így az intézményvezetésnek nemcsak bizottsági tagként történő jelölésemhez kellett hozzájárulnia, és ezzel együtt rendszeres részvételem biztosításához egy négyéves időszak IFLA konferenciáin, de meg kellett változtatnia
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szekció-regisztrációját is. Mivel az állományvédelem területén éppen akkor fejezte be bizottsági tevékenységét Kastaly Beatrix, az Időszaki Kiadványok Szekcióba való átigazolás nem okozott problémát. Az intézmény és a párizsi ISSN Nemzetközi Központ ajánlásával a jelölés 1999 márciusára sikeresen zárult, így az 1999-2003 közötti periódusban az IFLA Időszaki Kiadványok Szekciójának állandó bizottsági tagjaként veszek részt az IFLA tevékenységében. Rögtön az első alkalommal, az 1999. évi IFLA konferencián, Bangkokban, a bizottság tagjai megbíztak a szekció információs menedzsmentjével. A 2000. évi konferenciára, Jeruzsálembe, és a2001. évi bostoni konferenciára már az IFLA Időszaki Kiadványok Szekció állandó bizottságának információs koordinátoraként utaztam.
Az IFLA szakmai munkájának 
szerveződése

A széles körben ismert alaptevékenységek mellett, melyek betűszavai könyvtáros körökben elterjedtek (ALP, CLM, FAIFE, PÁC, UAP, UBCIM1) az IFLA szakmai tevékenysége a szakmai szervezetek, azaz a szekciók, kerékasztalok és vitacsoportok keretein belül zajlik. A szakmai szervezetek 8 főosztályba rendeződnek, melyek működési területei a következők:© általános kutató könyvtárak © szakkönyvtárak © közkönyvtárak © bibliográfiai számbavétel © gyűjtemények és szolgáltatások © menedzsment és technológia © képzés és kutatás© regionális tevékenység (ez a főosztály a harmadik világ régióit fogja össze Afrika -  Ázsia és Óceánia -  Latin-Amerika és a Karibi térség bontásban)

Minden egyes főosztályon belül, az alá tartozó szervezeti egységek tisztségviselői koordinációs testületet alkotnak, ily módon összehangolva egy-egy működési terület tevékenységét. A főosztályok alá tartozó szekciók közül az IFLA tagsága -  a befizetett tagdíj ellenében -  térítésmentesen regisztráltathatja magát meghatározott számú szekcióhoz, térítési díj ellenében pedig további egységekhez is. Az IFLA tagság különböző szintjein nem csupán eltérő szavazati jogok illetik meg a tagokat, de a szakmai szervezetekben történő részvételhez is különböző kedvezmények járnak. A speciális, emelt hozzájárulási díjat fizető nemzeti szakmai szövetségek akár az összes szekció munkájában részt vehetnek; a nemzeti/nemzetközi szakmai szövetségek 4 szekcióba regisztráltathatják magukat ingyenesen; a szakmai intézmények 2 szekciót jelölhetnek meg; a tiszteletbeli, társult és egyéni tagok pedig 1 szekcióhoz tartozhatnak díjmentesen.Az IFLA szervezetéhez mintegy 1800 tag tartozik több mint 150 országból.Az Országos Széchényi Könyvtár mint intézményi tag, a közelmúltban az Állományvédelmi Szekciót részesítette előnyben (Kastaly Beatrix, és Poprády 
Géza közreműködésével), továbbá képviseltette magát a Menedzsment és Marketing Szekcióban (He
gedűs Péter révén). A nemzeti könyvtár jelenlegi regisztrációja az állományvédelem szakterülete helyett egy olyan szekciót választott, az Időszaki Kiadványok Szekcióját, amelyben könyvtárunk képviseletében korábban tevékenykedett Szilvássy Judit, akit a testület -  a bizottságban eltöltött időszak befejeztével -  tiszteletbeli, örökös tagjai közé sorolt.
A szekció -  az alapegység

Mint az előzőekben láttuk, a szekciók tagsága az IFLA tagok regisztrációi alapján alakul ki. Az Időszaki Kiadványok Szekcióba regisztrált intézmények, könyvtáros egyesületek, szakmai szervezetek
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száma például 80 körül mozog, de vannak ennél sokkal népesebb tagságú, százötven-kétszáz tag érdeklődésére számot tartó szekciók is. A 37 szekció közül ismereteim szerint a legnépszerűbbek a köz- könyvtári szekció, amely majd 300 regisztrációt mondhat magáénak, és a képzéssel-továbbképzés- sel foglalkozó szekció kb. 250 regisztrált taggal.Az IFLA keretein belül folyó szakmai tevékenység fő színterei a szekciók, de kevésbé formális keretek között, speciális érdeklődési területeken működnek kerékasztalok és vitacsoportok is. Ezeknek a szerveződéseknek a fenntartása korlátozott időtartamra, 4 évre szól, ezután vagy meg kell szüntetni őket, vagy be kell olvadniuk valamelyik, a tevékenységükhöz közel álló szekcióba, de akár önálló szekciót is szervezhetnek. A Gyűjtemények és szolgáltatások főosztályának keretén belül (amely alá az Időszaki Kiadványok Szekció is tartozik) például mára szekcióvá nőtte ki magát a „Tájékoztató munka” területével foglalkozó vitacsoport, amely 1997-ben szerveződött. A szekciónk védnöksége alatt működő Hírlap-kerekasztal is szeretné megőrizni függetlenségét, és önálló szekció alakítását tűzte ki célul a 2003. évi berlini IFLA konferencia idejére.A szekciók munkájának irányítása egy állandó bizottságon keresztül történik, amely állandó bizottság 5-20 tagú lehet. Minden szavazati joggal rendelkező, tagdíját befizető IFLA tag delegálhatja jelöltjét azoknak a szekcióknak az állandó bizottságába, amelyekbe regisztráltatta magát. Azaz, megfordítva, a bizottságba történő jelöléshez egyetlen IFLA tag ajánlása elegendő -  legalábbis 2001 óta, az új működési szabályzat életbe lépésével. A korábbi két ajánlás feltételének megszüntetése tükrözi a szervezet törekvését a tagság aktivizálására, az érdemi szakmai munkába való bevonására.Az állandó bizottsági tagok megbízatása 4 évre szól, és egy következő 4 éves időszakra ugyanabba a bizottságba újra jelölhetők. Az állandó bizottságok 5-20 tagúak lehetnek. Az Időszaki Kiadványok Szekció munkáját jelenleg egy 12 tagú állandó bizottság irányítja, amely 1 ex-officio taggal (ez az

ISSN Nemzetközi Központ mindenkori igazgatója) és 4 tiszteletbeli taggal, ill. tanácsadóval bővül. E számadatokból kitűnik, hogy a szekció állandó bizottsága nincs teljesen feltöltve, nyitva áll a feladatokat vállaló (ön)jelöltek előtt.A bizottságok tagjaik közül tisztségviselőket és funkcionáriusokat választanak. Az elnök és a titkár a szervező, irányító és adminisztrációs kötelezettségeken kívül magára vállalhat olyan kiegészítő funkciókat is, mint a pénztárosé, az információs koordinátoré, vagy a szekció hírlevélének szerkesztőjéé -  de e feladatok ellátására külön felelősöket is ki lehet jelölni. 2001-ben az állandó bizottságok tisztségviselőit a rotációs rendszernek megfelelően újra kellett választani.A Gyűjtemények és szolgáltatások főosztályának keretei között működő Időszaki Kiadványok Szekcióban a választás eredményeként az eddigi elnök, Hartmut Walravens (Staatsbibliothek zu Berlin) titkári feladatokkal folytatja tevékenységét, az új elnök pedig Marjorie Bloss (Endeavor Information Systems, Des Plaines, Illinois, USA) lett. Az információs koordinátori teendők ellátására továbbra is én kaptam megbízást. Szekciónk esetében ez a feladat magába foglal mindenfajta promóciós tevékenységet, az IFLANET rólunk szóló weboldalainak gondozásától kezdve (lásd: http://www.ifla.org/VII/sl6/), a hírlevelünk szerkesztésén, sokszorosításán, a regisztrált tagok és a további érdeklődők számára történő szétküldésén, valamint az IFLANETEN való elérhetővé tételén keresztül, a szekció különféle nyelvű brosúráinak aktualizálásáig és előállításáig.
Szakmai tevékenység a 
szekciókban

A szekciók működése az IFLA szakmai tevékenységének alapja. E tevékenységhez a szervezet irányelveket dolgozott ki, melyek mentén az egyes szakmai egységek kialakíthatják távlati célkitűzéseiket
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és rövid-, illetve középtávú programjaikat. A rövidtávú, stratégiai terveket a szekciók állandó bizottságai kétévenként megújítják, az aktuális feladatokhoz, programokhoz igazítják, megfeleltetve azokat az IFLA szakmai prioritásainak, amelyeket 11 irányelvben foglaltak össze. Ezek a következők:© a könyvtárak társadalomban betöltött szerepének támogatása;© az információáramlás szabadságának védelme;© az információhoz való korlátlan hozzáférés biztosítása;© az írni-olvasni tudás, az olvasás és a folyamatos továbbképzés támogatása;© közreműködés a szerzői tulajdonjogok és a felhasználói szükségletek egyensúlyban tartásában;© együttműködés elősegítése az információforrások megosztásában;© felelősségvállalás az intellektuális örökség megőrzésében;© részvétel a könyvtáros szakemberek képzésében;© szabványok, útmutatók kidolgozásának támogatása és követendő gyakorlati megvalósítások terjesztése;© közreműködés a könyvtáros egyesületek infrastruktúrájának fejlesztésében;© a könyvtáros társadalom képviselete piaci viszonyok közt.Az IFLA végrehajtó és szakmai irányító testületéi (tehát a szekciók állandó bizottságai is) a konferenciák alkalmával legalább kétszer, az előadás-programok megkezdése előtt, valamint azok befejezése után üléseznek. 2001-ben a bizottsági ülések egyik fő témája a 2002-2003. évekre szóló stratégiai tervek egyeztetése volt. így történt ez az Időszaki Kiadványok Szekcióban is.

Az Időszaki Kiadványok Szekció 
szakmai feladatvállalása

A legnagyobb érdeklődés az utóbbi években a szabványosítási tevékenységet kísérte, amit a szekció tervei is tükröznek. Több nemzetközi könyvtárügyi szabvány felülvizsgálatában, kidolgozásában vettek és vesznek részt az állandó bizottság tagjai, részben véleményezési és szavazati joggal, de az egyes munkacsoportok tagjaként is. Az érintett szabályrendszerek: az ISBD(CR)y az AACR2 , az ISSN kézikönyv és az UNIMARC Állományadatok Csereformátuma.Az útmutatók kidolgozása terén egy korábbi tevékenység folytatását tűzte ki célul a szekció. Egy régebbi projekt eredményeképpen jelent meg Szilvássy Judit, a testület korábbi magyar tagjának munkája, a Basic Serial Management Handbook2 
(Az időszaki kiadványok kezelésének alapjai) című kézikönyv, és nem sokkal utána spanyol fordításban is napvilágot látott, 1998-ban. A könyv orosz nyelvű változata nyomdakész, és a szekció elnöke keresi a kiadás lehetőségeit. A nyelvi kiadással egyidőben az orosz felhasználók számára a kézikönyvet ismertető rendezvényt is szeretnénk szervezni, melyek helyszíne lehet Moszkva, de a program megvalósítható a 2003. évi berlini IFLA konferencia egyik kapcsolódó rendezvényeként is -  a helyszín és az időpont meghatározása további egyeztetést kíván. A francia változat nem egyszerű fordításként készül majd el, hanem adaptációként, továbbá a szekció tervbe vette az útmutató teljes re- videálását a megújult nemzetközi leírási szabványok figyelembe vételével. A felújított, második kiadás igényét szem előtt tartva, néhány önként vállalkozó bizottsági tag közreműködésével megkezdődött az aktualizálásra szoruló fejezetek és részletek feltérképezése. (Időközben folynak a magyar nyelvű fordítás munkálatai is a Könyvtári Intézet megbízásából.)A követendő könyvtári gyakorlatok megismertetése és népszerűsítése terén a szekció tervezi az idő
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szaki kiadványok kezelésével kapcsolatos, interneten elérhető források feltérképezését és közzétételét az IFLANET webterületén.Az információhoz való hozzáférés célkitűzéséhez a 
Központi Katalógusok Adattárával (Directory of 
Union Catalogues) járultunk hozzá, melyet az IFLA egyetemes hozzáférési programjával (UAP) közös vállalkozásban hoztunk létre. A kezdeményezés eredményeképpen egy sor nemzet központi katalógusának jellemzői és elérési adatai kereshetők az IFLANET-en keresztül elérhető adatbázisban (lásd: http://www.ifla.Org/VI/2/duc/index.htm). A tervek szerint az adattartalom kibővítésén, frissítésén és a keresőfelület megújításán, korszerűsítésén a szekció folyamatosan dolgozik.A szekció tervének részét képezi az egyéb szakmai csoportokkal való kapcsolattartás is. A szekció felveszi a kapcsolatot a világ különböző részein működő periodika-körökkel és kiadói egyesülésekkel, és fórumain, például hírlevelében, alkalmat ad ezek bemutatkozására.A szekció stratégiai tervének vitáját a bizottsági ülés jegyzőkönyve részletesen tartalmazza, és nyomon követhető a szekció 2001. novemberi hírlevelében is (lásd: http://www.ifla.org/VII/sl6/pubs/no40.pdf). A véglegesített és az IFLA koordinációs és szakmai testületéi által jóváhagyott változat a következő hírlevélben jelenik majd meg, de a szekció weboldalán már nyilvánosságot kapott (lásd: http://www.ifla.0rg/VII/s 16/annual/sp 16.htm.
Konferenciaprogramok

A szekciók a stratégiai tervekben előirányzott célok megvalósításán kívül az IFLA konferenciák programjához is hozzájárulnak: a konferenciák alkalmára szervezett nyűt programok, műhelyrendezvények és poszterbemutatók töltik meg szakmai tartalommal a mindenkori rendezvényt.

A legutóbbi, bostoni konferencián az Időszaki Kiadványok Szekció három előadót hívott meg programjára, melynek „A bibliográfiától a tartalomig egy 
egérkattintással címet adta. Az elektronikus időszaki kiadványok témakörét az előadók ezúttal a hozzáférés szemszögéből járták körül. A kiadói nézőpontot két, tartalomszolgáltatással foglalkozó előadó képviselte: Karen Hunter (Elsevier US) a CrossRef projekt terveit és első tapasztalatait ismertette; Knut Dorn (Harrasowitz) pedig a kiadó egyéni felhasználókra szabott megoldásait ajánlotta a könyvtáraknak az aggregátor-jellegű, előrecsomagolt tartalomszolgáltatással szemben. Végül a könyvtáros és a könyvtárat felkereső kutató nézőpontját elemezte a berlini Max-Planck Intézet igazgatója, Diann Rusch-Feja egy 1999-ben végzett, az elektronikus folyóiratok használatát és fogadtatását elemző közvélemény-kutatás alapján.Az előadásokról részletesebb beszámoló olvasható a szekció 2001. novemberi hírlevelében (lásd: http://www.ifla.org/VII/sl6/pubs/no40.pdf).A következő, glasgow-i IFLA konferenciára egy műhelyrendezvénnyel készül a szekció. A tervek szerint a Katalogizáló Szekcióval közösen valósítjuk meg programunkat „Ú j megvilágításban az idősza
ki kiadványok: az ISBD(S)-től az ISBD(CR)-ig>} 
(„Seeing Serials in a New Light: from ISBD(S) to 
ISBD(CR)”) címmel. A katalogizálási szabályzatok revíziós és harmonizációs munkálatairól korábban (1999-ben) Bangkokban nagy sikerrel szervezett a két szekció közös programot „Fejlődésben az idő
szaki kiadványok: programok, szabványok, azonosí
tás” {„Serials in Evolution: Programmes, Standards 
and Identification”) címmel. Az azóta eltelt időszak fejleményeit bemutatva, a szervezendő program aktualitását az ISBD(S) revíziójának lezárulása, az ISBD(CR) tervezett megjelenése adja. Az előadók a revíziós munkacsoport tagjai, akik beavatják a hallgatóságot az új szabvány koncepciójának kialakulásába, szerkesztésének titkaiba és kulcskérdéseibe.
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IFLA konferenciák -  múlt és jövő 
-  a számok tükrében

Az első IFLA konferenciát 1928-ban rendezték Rómában, és azóta -  a háborús évek okozta kényszer- szünetet leszámítva -  minden évben találkoznak a szakma képviselői. A szervezet nemzetközi jellegéből adódóan, megfelelő egyensúlyra törekedve, a találkozók a világ egymástól távol eső pontjain zajlot- tak/zajlanak. A 38. alkalommal, 1972-ben éppen Budapest volt a rendezvény házigazdája. A konferenciák történetében azonban a 2001. évi bostoni, 67. IFLA konferencia minden eddigi statisztikát túlszárnyalt.Bostonban több mint 5300 résztvevő látogatta meg a rendezvényt 150 országból (összehasonlításképpen: minden eddigi IFLA konferenciánál 2000-rel több volt a résztvevők száma). Csaknem 1300-an első alkalommal vettek részt IFLA konferencián. A hazai küldöttek száma Bostonban meghaladta az 1300-at. Kínából 166-an érkeztek, Oroszország 145, Nagy-Britannia 132, Franciaország 115, Kanada 108 résztvevőt delegált. 150-en köszönhették részvételüket valamilyen támogató szervezetnek/pá- lyázatnak. Magyarországról 4 szakember vett részt: az Informatikai és Könyvtári Szövetség[GLl], az Országgyűlési Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár (2) képviseletében.A rendezvény 261 ülésnek és programnak adott helyet, 60 poszterbemutatót és 27 műhelytalálkozót szerveztek. A konferenciával párhuzamosan rendezett kiállításon 171 kiállító mutatkozott be. A konfe

rencia idején megjelenő IFLA Express hírlevélből naponta 3000 példányt nyomtattak (2000 angol, 500 francia és 500 orosz nyelvű változatot).A következő évek IFLA konferenciáinak helyszínei:2002. Glasgow, Nagy Britannia2003. Berlin, Németország2004. Buenos Aires, Argentína2005. Oslo, Norvégia2006. Szöul, Koreai KöztársaságE helyszínek közül érdemes számon tartani Berlint, mint térben és időben is közeli célt. E tömörre fogott ismertetésem remélhetőleg hozzásegíti az érdeklődőket az eligazodáshoz a könyvtári szövetségek és intézmények nemzetközi szervezetének világában.
Jegyzetek1. ALP (Advancement of Librarianship) -  „A  könyvtártudomány haladása”CLM (Copyright and other Legal Matters) -  „Copyright és egyéb jogi kérdések”FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression) -  „Szabad hozzáférés az információhoz és a véleménynyilvánítás szabadsága”PÁC (Preservation and Conservation) -  „Megőrzés és állományvédelem”UAP (Universal Availability of Publications) -  „A  kiadványok egyetemes hozzáférhetősége”UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC) -  „Egyetemes bibliográfiai számbavétel és nemzetközi M ARC formátumok”2. Basic Serial Management Handbook / by Judith Szilvássy. -  München : K. G. Saur, 1996. -  172 p. -  (IFLA Publications ; 77). -  ISBN 3-598-21800-1
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Gallica - digitalizálási program 
a Francia Nemzeti Könyvtárban

Pajor Enikő

„Mi célt is szolgálna mindez a technikai felkészültség, 
ha nem tenné számunkra lehetővé a történelem, 
az irodalom vagy bármely tudomány jobb megismerését?"

(Jean-Pierre Angrémy)1

A Gallica program előzményei

1988. július 14-én a híresen kultúrált és olvasott 
Francois Mitterand elnök ünnepi beszédébe szőtte elgondolását a világ legnagyobb, legmodernebb és felépítésében teljesen eredeti könyvtáráról: „Ennek 
a nagy könyvtárnak az ismeretek minden területét 
le kell fednie, mindenki rendelkezésére kell állnia, a 
legmodernebb adatátviteli technikákkal kell rendel
keznie, lehetőséget kell adnia a távoli használatra és 
kapcsolatban kell állnia más európai nagykönyvtá
rakkal ”2 Ezzel vette kezdetét a XXI. század igényeit is kielégítő, fáraói léptékű francia nemzeti könyvtár megépítésének ötlete után az újabb nemzeti könyvtári „nagy project,” amelyet a franciák a szak- irodalomban éppúgy, mint a köznyelvben sokáig

csak „TGB programként” emlegettek.3 A virtuális könyvtár modelljét már évekkel korábban, az új nemzeti könyvtár felépítése és feladatai kapcsán 
Jacques Attali* nemcsak felvetette, hanem meg is határozta kritériumait. Egy digitalizált könyvtár ugyanis nemcsak a tudományos ismeretek tárháza, hanem számos más technikai és tartalmi probléma forrása. így a tartalmi feltárás szintjén az indexálási módszerek kiválasztása, hatékonysága, a meta- adatok alkalmazása, a feltárási és szétsugárzási eszközök, az alkalmazott szoftver és hardver eszközök modernsége, teherbírása, az új olvasási szokások kialakítása, ezáltal a „Teaching Library” feladatkörének betörése, mind újabb és újabb megoldásra váró gondot vetítenek elénk. Mert ne feledjük, az új nemzeti könyvtár célul tűzte ki a nemzeti-tudo
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mányos és bizonyos mértékig a közművelődési könyvtár feladatkörének ellátását is úgy, hogy technikailag és módszertanilag semmiben se maradjon le az amerikai könyvtárak lehetőségeitől.
A Gallica program

A terv megvalósítására 30 millió francia frankot különítettek el és a „semmiből indulva” kívántak 30 milliónyi lapot digitalizálni -  mindezt öt évnél rövi- debb idő alatt. A Francia Nemzeti Könyvtár (a továbbiakban BNF) munkatársai Gallica projektnek  nevezték el elképzelésüket, melynek eredményét a világhálón 1997 októbere óta láthatjuk. Nem szabad összetévesztenünk azonban a BNF digitalizált gyűjteményeit, OPAC-ját és magát a Gallica webhelyei. Ez utóbbinak tartalma ugyanis csak egy szelete a Francia Nemzeti Könyvtár feldolgozott állományának. Körülbelül egyharmada, az a része, amelyik már nem esik szerzői jogvédelem alá.A Gallica tehát kísérleti szerverként működik, melynek elsődleges célja az, hogy lehetővé tegye a Francia Nemzeti Könyvtár különféle helyeken lévő digitalizált dokumentumainak elérését. A franciáknak ez a lépése volt az első erőfeszítés ahhoz, hogy nemzetük közgyűjteményeinek kulturális értékét a hálózaton „teljességet idéző válogatásban,” elektronikus formában közkinccsé tegyék mindenki számára. A Gallica életében történetileg eddig három nagy szakasz különíthető el:
Első szakasz: 1992-1997: az első 100 000 kötet és 300 000 kép;
Második szakasz: 1999-2001: a nyomtatott anyag kiegészítése további szerzői korpuszokkal, enciklopédiákkal és a XVII-XIX. századi folyóiratokkal; 
Harmadik szakasz: 1999-2002: újabb 20 000 nyomtatott mű és 80 000 fix kép digitalizálása (a Musée de l'Homme, és a Museum National d'Histoire Naturelle anyaga alapján), valamint eddig nem létező irodalomtudományt-történettudományt érintő

tematikus részek összeállítása (pl. Voyages en France 2001 márciusában).5A megvalósításon két csoport dolgozott: az egyik a tudományos-szakmai feladatokkal, a digitalizálásra kerülő művek kiválasztásával foglalkozott, míg a másik csoport a digitalizálási módszerek, a szken- nelési és informatikai feladatok, a képfelbontások, majd a kapott anyag minőségének ellenőrzéséért és annak a könyvtári integrált rendszerbe való illesztéséért volt felelős. A nehézséget többek között az okozta, hogy a nemzeti könyvtárnak mind tartalmilag, mind technikailag voltak már olyan meghatározó tényezői, mint a nemzeti-patriotika anyag gyűjtése és archiválása, az enciklopedizmusra való törekvés és az alkalmazott BN-OPALE PLUS több mint 7 millió alap- és több mint 2 millió egységesített besorolási adattal (authorithy rekorddal).A digitalizálás első korszaka 1992-1999 között lezárult. Ennek az időszaknak a legnagyobb részét (1992-1997) a feladatok pontos körülhatárolása és megtervezése töltötte ki. Az egyik alapvető kérdés a „mit digitalizáljunk” felvetése volt. A dokumentumok körét szorosan össze kellett hangolni a tudományos és oktatási igényekkel Általában elsőként a történelmi források és a tudományos folyóiratok digitalizálását tartják a legfontosabbnak. Ezek után pedig mindazokat, amelyek digitalizálása gazdagíthatja a már feldolgozott területek kutatását és tudományos elemzését. A technikai feltételekről azon szakmai tervek alapján döntöttek, amelyek a könyvtárat, mint „enciklopédikus és patriotika gyűjteményt” határozták meg, különös tekintettel a régi, illetve a nehezen hozzáférhető dokumentumokra. 
Jg en  jelentős kiadványegyüttest hoztunk létre, 
amelyhez több tízezernyi kiadatlan forrást kapcsol
tunk, hogy rávilágítsanak a szövegösszefüggésekre 
és azok hátterére” -  emlékezik vissza Daniel 
Renoult, a BNF általános igazgatója.6Az eredeti elképzelések szerint a terv alapjait elsősorban a közönség által leginkább keresett XIX. századi anyag képezte, mégpedig: 2300 monográfia és

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 131



képként archivált periodika füzetei, a Frantext7 céljainak megfelelően szöveges formában regisztrált mintegy 300 francia nyelvű alapmű és 7000 fotó és több órás hanganyag. Az első szakasz végére a nyomtatott könyvek állománya a százezer egységet, a fix képek száma a háromszázezret érte el.Az első 100 000 képként archivált kötet tartalmi és időbeli megoszlása:
Tudományterületek:Irodalom 30%Történelem 26%Tudományok 15%Filozófia 9%Politikatudomány 8%Jogtudomány 3%Gazdaság 3%Egyéb 7%
Időrendi megoszlás:Ókor 3%Középkor 5%XVI. század ______________________  7%X V II. század 6%XVIII. s z á z a d ________________________________________21%XIX. század 40%X X . század 18%

A digitalizálásra szánt általános irodalom egyes csoportjait szakmai érvek alapján választották ki. Ismeretes, hogy a nemzeti könyvtárak többsége hasonló esetben a franciákhoz hasonlóan cselekszik: a patriotika irodalmat és az adott ország nyelvét, történetét, kultúráját reprezentáló műveket részesíti előnyben. Arra törekedtek, hogy ez a százezer mű jól reprezentálja az állomány sokszínűségét, ugyanakkor keresztmetszetét adja a francia nemzet szelle

mi nagyságai életművének. így elsősorban a jelentős szerzők életműkorpuszai (Grands Écrivains de la 
France, francia folyóiratok pl. Revue Historique, 
Bibliographie de la France, Revue Méthaphisique et 
de morale etc.), nagy tematikus sorozatok (Gamier, Michaud, Guizot), a francia nyelv nyelvészeti irodalma és segédkönyvei, életrajzi lexikonok, feldolgozására került sor. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen összetett kulturális, művészeti, történeti, társadalomtudományi anyag nem nélkülözheti a háttérinformációkat tartalmazó, a tájékozódáshoz/tájékoztatáshoz szükséges alapvető kézi-és segédkönyvek meglétét sem. Jól példázza ezt a nemzeti könyvtár Warburg nevű állományrésze, amely bővelkedik a francia gondolkodásra nagy hatást gyakoroló olyan szellemtörténészek műveiben, mint amilyen Saxl, Frances Yates vagy 
Panofsky voltak. Munkásságukat a BNF munkatársai modellértékűnek tartották és ki is választották digitalizálásra. Itt azonban nem álltak meg, mivel a Warburg könyvtár egyedisége éppen abban rejlik, hogy az itt dolgozó kutatók nemcsak az imént említett jeles szerzők, hanem számos más XVI-XVII. századi gondolkodó életműve mellett a század szellemtörténetében, gondolkodásában szerepet játszó valamennyi történeti és nyelvészeti kézikönyvet szabad hozzáféréssel a felhasználók rendelkezésére bocsátottak. A digitalizálás során tehát szükséges volt ehhez az elvhez ragaszkodni, hogy a kutatók valamennyi kor tudásanyagában és az akkori francia nyelvet reprezentáló ismeretanyag kézikönyveiben egyaránt tallózhassanak. Ezért került digitalizálásra az Astrée szótártól kezdve a Dictionnaire des 
Prétieuses szótáron át a Dictionnaire de l'Académie- ig minden. Az általános enciklopédiák és szótárak mellett a történelmi, topográfiai, biográfiai, jogi, gazdasági, esztétikai, etimológiai, argó, egyéb nyelvészeti, filozófiai, teológiai, politikatudományi, hivatali és természettudományi, vagyis mérnöki, matematikai, biológiai, kémiai, élettani, orvostudományi stb. szótárak mind bekerültek az adatbázisba.
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A digitalizálás ilyen szellemű első lépéseként így született meg a valamikori kultuszminiszter, az író 
André Malraux „képzelt/képzeletbeli könyvtára.”8Az olyan egyszerűnek tűnő feladat, mint az írók és műveik kiválogatása azonban sajátos problémákat vetett fel. Az irodalom kezdeteitől napjainkig tartó időszak számos -  még ha az átlagolvasó számára ismeretlen is -  fontos szerzővel vagy anonim művel büszkélkedhet.9 Önmagában már ez a szám is jelentős, hát még műveik, melyek digitalizálásánál figyelembe vették a különféle kiadásokat, valamint a rájuk vonatkozó filológiai kutatásokat.10Ennek hatékonyabbá tétele érdekében a könyvtár szerződést kötött számos kiadóval is, hogy azok engedélyezzék különféle dokumentumaik digitalizált változatának hozzáférését. Közvetlenül azonban nem kapnak elektronikus formájú/digitalizált dokumentumokat a kiadóktól.A tanulás és a kutatás számára nélkülözhetetlen információhordozók közül két dokumentumtípust azonban előnyben részesítettek a többihez képest: a folyóiratokat és a kézi/segédkönyveket. A történettudományi, irodalmi, természettudományos stb. folyóiratokban foglalt ismeretanyag és azok használata ugyanis mind a kutatás alapelemeihez tartoznak, hiszen valamennyi önmagában is adatbázisnak fogható fel. Legyen az a szimbolisták kérészéletű folyóirata a „Revue des deux Mondes”, vagy a XIX. századot átívelő „ Revue Encyclopé- 

dique ou Universelle”, a „Revue de Méthaphysique 
et de morale \ az „Acta Eruditorum”, vagy a „Revue 
dAnthropologhie” és hosszan folytathatnánk még a sort.A szövegben és a rendszerben való navigálási lehetőségek és a feldolgozás módszerei miatt a Gallica erőteljesen közelít a virtuális könyvtárak jellemzőihez. A meglévő anyagot nagy tematikus csoportokra osztották, melyek mindegyikét egy történeti-kulturális megközelítésű ismertető vagy kisebb tanulmány vezeti be. Az egyéb kapcsolatok és hiperlin- kek pedig az internet számos más területéhez veze

tik az érdeklődőt. Egy adott/választható századról képek, kultúrtörténet, történelem, társadalomtudományok, jog és társadalom, filozófia és teológia, irodalomtudomány stb. érhetők el. E témaköröket kiegészítik a kutatómunkához szükséges segédletek hálózatos forrásai: egy-és többnyelvű szótárak, enciklopédiák, forrásgyűjtemények, digitalizált folyóiratok gyűjteménye, metszetek, pénzek, gemmák digitalizált változatai és egyéb szöveges, ill. szövegként elmentett állományok.
Az egyes Gallica részek

A digitalizált könyvtár tehát nemcsak arra törekedett, hogy a legfontosabb, legismertebb és legkeresettebb szerzők és különböző kiadású műveik gyűjtőhelye legyen, hanem arra is, hogy mintegy új típusú antológiaszerűen közvetítse és rendszerezze az egyes tudományok elméleti-történeti összefüggéseit. A digitalizálás ehhez mérten, az adott korra jellemző dokumentumok mennyisége, tartalma és minősége arányaihoz viszonyítva foglalja magába a különböző tudományterületek dokumentumait. Ezt az elképzelést maga a számítógépes megvalósítás is tükrözi. A Felfedezés (Découverte) rész témánként és századonként segíti a felhasználót a „francia civilizáció felfedezésében” az alábbi szempontok szerint: A) egy század képei, B) könyvtörténet, C) történelem, D) a világ körül, E) hatalom és társadalom, F) természettudományok, G) irodalom, H) filozófia. E jellemzőket táblázatos formába rendezték el a feldolgozott évszázadokkal. A témakör és az évszázad egy-egy koordináta pontjára rákattintva, elénk tárulnak a választott téma jellemzői, amelyeken belül hipertext rendszerben keresz- tül-kasul bolyonghatunk. A bolyongás során egy adott mű teljes szövetében kereshetünk, a szokásos kulcsszó, név, évszám megadásával.111999-ben a programot két nagy területre bontották. Ennek egyik eredménye lett a Gallica Clas-
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-sique, vagyis a Klasszikus Gallica anyagot tartalmazó rész, amely a francia irodalom klasszikus anonim és ismert szerződnek életművét öleli fel (1999 márciusától). A XVI. század és a XIX. század között született 1001 nagy irodalmi alkotást digitalizáltak azért, hogy minél szélesebb kör számára tehessék elérhetővé a francia írókat. A Francia Akadémia, a Bibliopolis12 kiadó és a Francia Nyelv Nemzeti Intézete segítségével váltották valóra elképzeléseiket. Az Akadémia Chateubriand összes művét, valamint Balzac teljes Emberi Színjátékát (La Comédie Humaine), a Bibliopolis pedig a Clas- 
siques Gamier c. sorozatát és a TREVI-nek nevezett adatbázisát adta át hasznosításra. A Bibliopolis olyan kiadó, amely kifejezetten a francia könyvtárak számára elektronikus dokumentumok kiadásával foglalkozik. Az interneten önálló honlapot hozott létre Biblionet13 névvel, amelyen Corneille-től La Fontaine, Goncourt-on, Flaubert-en át Zoláig. 68 francia író műveit, sőt, sokuk teljes életművét közzéteszi a keresőmotorjáról TREVI-nek elnevezett teljes szövegű adatbázisában és CD-ROM-on. Az írók kiválasztását a Radio France munkatársai által vezetett irodalmi műsorok alapján a közönség szavazatai és a Classique Gamier kiadó irodalom- kutatásai és elemzései alapján együtt végzik. Arra ügyelnek, hogy a franciaországi szerzői jogot, -  amely a szerző halála után 70 évig érvényes -  ne sértsék meg. Az 1999. október 21-étől létező honlap statisztikája alapján látható, hogy naponta 680-700 személy keresi fel a Gallicába integrált helyeket és eddig majd két és félmillió oldal letöltését kérték.A honlap alfejezetei a sokoldalú keresést teszik lehetővé:© A szerzők listája, akikre abc-ben és kor szerint is rá lehet keresni (vö: a Gallica kronológia c. fejezetével);© A „Kronológia” címszó elvezeti az érdeklődőt a Gallica „Découverte” („Felfedezés” ) c. részéhez;

© Az „Egyéb honlapok” olyan honlapok gyűjtőhelye, amelyek az adott korszakban írott egyéb digitalizált műveket tartalmaznak.1999 novemberétől látható a textuális kutatások szempontjából a kutatók, hallgatók számára igen hasznos Gallica Proust, vagyis a Proust-tal kapcsolatos digitalizált anyag. Ez nem más, mint az író leghíresebb regényciklusának, „Az eltűnt idő nyo
mában.. . ”-nak, ezen belül is annak utolsó kötetének, a „Megtalált idő”-nek a változatait és kéziratait tartalmazó nagy digitális gyűjtemény, amely előzőleg egy jelentős Proust kiállítás anyagaként gyűlt össze. A kiadóval való együttműködésnek köszönhetően az eredeti 1927-es kiadás szövegfájlban került az adatbázisba. A webhely tartalmi fejezetei átölelik Proust teljes írói világát: életének jelentős színtereit (Combray, Paris, Balbec jellemzése az író élettapasztalatán keresztül), a sorsfordító személyek szerepét Proust életében, részleteket, ill. visszaemlékezéseket közölnek az „akaratlanul megírt” emlékiratairól, Proust terveiről és a BNF Proust kéziratairól.A hely érdekessége a V o ix  sur Gallica rész, amely a XX. század elején még csak kezdetleges technikával rögzített hangok, történetileg igen fontos hang- dokumentumok állományát tartalmazza. Ennek egyik érdekessége Apollinaire: A Mirabeau-híd (Le Pont Mirabeau) c. verse, amelyet a szerző előadásában hallgathatunk meg egy 1913-as hangfelvételről.
A BNF állományának digitalizálá
sa szakrészlegenként és doku
mentumtípusonként

A BNF Kézirattárának anyagaA Kézirattár világviszonylatban is felülmúlhatatlan ritkaságokkal büszkélkedhet. A világ legrégibb könyvétől kezdve az i. e. 2000 körül, hieratikus
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egyiptomi írással készült és az ajándékozó Priss d'Avennes neve után Priss Papirusznak nevezett kéziraton át több mint száz nyelven, számos íráshordozóra írott kéziratok gazdag tárháza ez. Csak a keleti kéziratok száma meghaladja a 120 ezret, nem beszélve a több mint 60 000 japán, kínai, koreai, tibeti stb. fametszetről, a hozzájuk tartozó majd százezer kötetes kézikönyvtárról és a tízezret meghaladó középkori kéziratról, melyek a kor miniatú- raművészetének teljes palettáját őrzik.Érthető, hogy ebből az anyagból nehéz lehetett 1000 illuminált kódexet kiválasztani digitalizálás céljára. A kiválasztottak V. Károly könyvtárából valók voltak. Számítógépes feldolgozásuk után ún. dedikált munkaállomásokról tekinthetők csak meg, a Gallica webhelyen még nem láthatók.
Metszet-  és fotótárFőként a szájhagyomány, de talán az írásos dokumentumok is azt sugallják, hogy a könyvtárnak e részlege is Colbert-nek köszönhető, aki 1667-ben 
Marotte abbé 120 000 darabos metszet-és rajzgyűjteményét egyszerre vásárolta meg. A tartalmában, technikai sokszínűségében különlegesen gazdag és értékes anyag kifejezetten alkalmas volt a digitalizálásra. A százezernél jóval nagyobb állományból Eugene Atget, Étienne-Louis Bouillé, Jean-Jacques Lequeu, Hippolyte Destailleurs műveit a Gallica számára is, DATAR-ét (1984-1985) pedig helybeni, dedikált munkaállomásokról történő használatra digitalizálták.
TérképtárAz 1828-ban Edme-Francois Jomard geográfus mérnök által alapított térképtár több mint 600 000 térképe és 104 földgömbje közül több jelentős adomány gazdagította mennyiségileg és hírnévben ezt az állományt. Ezek közül a XVIII. század kiváló kartográfusának Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville- nek mind a mai napig önálló állományrészként egy

betartott gyűjteményét és a Párizsi Geográfiai Társaság közel 200 000 darabos gyűjteményét digitalizálták és tették elérhetővé a Gallica lapjain.
Pénzek, érmek, antik gyűjteményA gyűjtemény eredete a francia királyok uralkodásáig nyúlik vissza. A numizmatikai anyag 1360-as évszámmal őrzi az első olyan pénzdarabot, a Franc 
a cheval-1, amely az euro megjelenéséig töretlenül élvezte elsőségét és napjainkig a franciák hivatalos pénzének névadója volt. A XV. századi itáliai városállamokban kibontakozó medálművészet pedig a XVII. századi Franciaországban élte aranykorát. Mindebből a körülbelül 500 000 darabból álló gyűjteményből 1995-től számítógépes formában már tájékozódhattak az érdeklődők a BNF BN-OPALINE nevű adatbázisában, a Gallica számára viszont egy ún. Basile-gyűjteményt állítottak össze.
ZeneműtárA könyvtár alapgyűjteményeihez képest igen későn, csak a XX. században, 1942-ben került sor arra, hogy a meglévő XVIII. századi zenei anyagot az Operaház-Múzeum-Könyvtár és a Zenekonzervatórium könyvtárának anyagával egyesítsék, megteremtve ezzel az önálló zenei gyűjteményt. Az igen speciális anyagból egyelőre kizárólag a zeneszerzők képeit válogatták ki digitalizálásra és a Gallican való közzétételre.Film-és színházművészet remekeiből számos moziplakátot, az 1911-ben alapított, mára már több mint milliót meghaladó audio-vizuális gyűjteményből pedig több tízezer dokumentumot digitalizáltak.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 155



A digitalizálás melletti érvek: 
mit, miért, milyen előnyökkel jár

A digitalizálás szakmai szempontjait a már eddigitapasztalatok alapján a konferenciák és a tapasztaltszakemberek az alábbiak szerint foglalják össze.
Miért digitalizálunk?
-  Mert jól megőrizhetővé és archiválhatóvá válnak az eredeti dokumentumok;-  A digitalizált dokumentum egyszerre, egy időben több munkaállomásról, számítógépről használható;-  A hálózatnak köszönhetően lehetővé teszi a távoli elérést, méghozzá jó minőségben;-  Az igen értékes, ritka, nem vagy nehezen hozzáférhető gyűjtemények anyaga, vagy speciális dokumentumok, mint pl. a kéziratok, kódexek stb. a hálózaton vagy CD-lemezen (CD-ROM, Interaktív CD-ROM, Photo CD stb.) bárki számára hozzáférhetővé válnak, amelyekről azután papír vagy egyéb másolat készülhet.
Informatikai szempontból mit digitalizáljunk?-  Fel kell mérni tartalmi, esztétikai és a kulturális örökség szempontjából a gyűjteményt, mert csak az e szempontból értékeseket érdemes digitalizálni;-  A túlságosan sok használatnak kitett, nagy formátumú, különlegesen ritka, becses dokumentumokat;-  A nagyon ritka és zárt gyűjteményeket, hogy ezzel a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegyük őket.
Milyen előnyei vannak a képi digitalizálásnak?
-  Bármikor rámásolhatjuk lemezre a merevlemez tartalmát (és fordítva);-  Elektronikus úton terjeszthetővé válik;-  Idő és hely kötöttsége nélkül bármikor dolgozhatunk vele, javíthatunk rajta, kicsinyíthetjük, nagyíthatjuk stb.;-  Elmenthetjük és megőrizhetjük;-  Nagy távolságról is hozzáférhetünk ill. hozzáférhetővé tehetjük;

-  A speciális helyi vagy távoli adatbázisokban is hozzáférhetővé tesszük minden érdeklődő számára.
A BNF digitalizálási jellemzői

Már a projekt kezdetekor egy ARGON nevű adatbázis építésébe fogtak, amely lehetővé tette, hogy a digitalizálásra szánt dokumentumokat osztályozhassák, rendszerezzék és visszakereshessék, de ez az adatbázis végül nem nőtte ki magát munkaadatbázissá. Ennek az a magyarázata, hogy az új könyvtár építésével párhuzamosan elkezdődtek a retrokon- verziós munkálatok, hiszen a Szajna-parti épületbe már kizárólag feldolgozott és digitalizált anyagot kívántak átvinni. Ez a munka a nyomtatott és az audiovizuális anyag összességét, mintegy 11 millió dokumentumot érintett. Mindezt az ORACLE 7.0 integrált könyvtári rendszer katalogizáló moduljával végezték, mely köztudottan relációs adatbázis-kezelésre ad lehetőséget. Az érdeklődők e dokumentumokat azután a Janus-arcú modul OPAC felületén a hagyományos (szerző, cím, sorozat stb.), valamint a Boole-algebra és bármilyen kritériumú ösz- szetett kérdéssel az indexek összességében kereshetik meg.A tartalomjegyzékek, a folyóiratok, a képek leírásai mind teljes szövegű adatbázisba kerültek. Ennek alapjait már az 1971 óta a CNRS (Centre National Recherche Scientifique) által épített, kb. 3000 műből álló Frantext adatbázis képezte.Az így feldolgozott valamennyi rekordot ellátták a metaadatokkal és jogi szempontból is meghatározták, hogy kölcsönzés, letöltés, másolás esetén milyen szerzői jogok védik.
Technikai megvalósítás/kivitelezésAz előkészítő szakasz után megkezdődött a dokumentumok képként való regisztrálása, amit a dokumentum típusától függően 300-400 dpi-s felbontás-
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sal TIFF formátumban (6.0) mentettek el. Elképzelhető, hogy a bitmap formátumok közül tudatosan választották a TIFF formátumot14, hiszen a szakirodalom alapján elmondható, hogy a szkenneléssel előállított grafikus bitmap fájlok közül ez az egyik leggyakoribb, ugyanakkor a legrugalmasabb nyomtatáskor és kiváló átjárást nyújt a különféle alkalmazások és platformok között.15Az így kapott anyagot a CCITT (4. csoport)-vel tömörítették. Mivel zömében XVII., XVIII., XIX. századi anyaggal dolgoztak, igen sok nehézség adódott a szkennelés utáni optikai karakterfelismertetéssel (OCR). Nyilvánvaló, hogy a régi tipográfia és helyesírás magas hibaszázalékot eredményezett, melynek javítását költséges kézi erővel kellett megoldani. A hibaszázalék betűk esetén elérte az 5%- ot, szavak esetén azonban a 20—30%-ig is felugrott.Az újabb kori munkák más típusú problémát okoztak. Mindezek ellenére a képi módban történő rögzítés tűnt a leggazdaságosabb és a leggyorsabb megoldásnak. A feldolgozásra kerülő anyag körülbelül 40%-a az eredeti munkák alapján, kb. 60 000 cím a partnerintézményektől, 26 000 cím a BNF állományából, a maradék 60% pedig a már mikrofilmekre (35 mm), vagy a mikrolapokra került dokumentumok digitalizálásából tevődött össze.Miután egy-egy mű alapján elkészült egy informatikai adatállomány, amely bibliográfiai leírásából, képi formájú feldolgozásából és a hozzá kapcsolódó utaló tételekből stb. állt, az egész anyagot 4 mm-es DAT mágneses kazettákra másolták át részben állományvédelmi, részben végső minőségellenőrzési okokból.A DAT kazettákkal a könyvtár szakembergárdája dolgozott tovább. Saját módszert dolgoztak ki az egyes próbaellenőrzésekre, amely során azt vizsgálták meg, hogy a végső formátum, a szerkezet, a tartalom és a megjelenítés megfelel-e vagy sem az elő- tervben rögzített elvárásoknak.

A PDF formátum és a Gallica programAz interneten való letöltések elősegítésére, amit még hangsúlyosabbá tett az a tény, hogy a feldolgozott állomány mindenféle dokumentumtípust (könyv, folyóirat, mikrofilm, kép, kézirat, audio-vizuális dokumentum stb.) tartalmaz, a BNF munkatársai az Acrobat Reader által kifejlesztett és javasolt .pdf formátumban tették elérhetővé a kiadványokat. A Portable Document Format nem szoftver, hanem egy ún. hordozható dokumentum formátum, amely igen elterjedt annak köszönhetően, hogy PC-n, Macintosh, Unix gépeken egyaránt használható, mivel a különféle platformok közötti átjárást áthidalja/lehetővé teszi. Ez a felhasználók, az olvasók szempontjából kedvező feltétel. A számítógépes feldolgozást, digitalizálást végzők szempontjából viszont az az előnye, hogy bármilyen alkalmazás végterméke átalakítható pdf. formátumra. Ha kell, interaktívvá tehető és a hipertextre jellemző módon és a HTML dokumentumnál megszokott módon bolyonghatunk is benne. A legfontosabb viszont az, hogy a PDF formátum az interneten olyan, mint a PostScript (PS) formátum a nyomtatók számára: nyelvtől, operációs rendszertől függetlenül megőrzi a dokumentumok eredeti arculatát, így azok bárhol, azaz akár képernyőn, akár nyomtatásban, eredeti minőségben jeleníthetők meg. Nem kell csodálkoznunk ezen, hiszen mindkettő az Adobe cég terméke. A PDF formátum logikus következménye a PostScript formátumnak. A legújabb verzió (Acrobat Reader 5.0) az olvasáson kívül a biztonságos adatforgalomra is kínál megoldást és olyan export/import lehetőséget fejlesztettek benne, amely látványosan sokoldalúbbá teszi. Ebben a verzióban már nemcsak PDF formátumban menthető el a kész munka, hanem JPEG, PNG, TIFF képet is exportálhatunk és BMP16, JPEG17, PCX18, GIF19, HTML, TIFF és egyéb szöveges fájlokat is importálhatunk, amelyeket a program értelmezni tud és ennek következtében automatikusan PDF formátumúra konvertál, amelyet
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azután önállóan is elmenthetünk, vagy egy már létező' dokumentumhoz kapcsolhatunk.A program webes integrációja szintén megoldott. Az adatok a jövó' webnyelvén, XML formátumban kódolva kerülnek küldésre, amelyek azután szinte bármilyen gépen értelmezhetó'ek. A webhelyek automatikusan konvertálhatók PDF formátumra, hogy azután off-line lehessen ó'ket használni úgy, hogy valamennyi Java Script, link és stíluslap megmarad eredeti formájában.Noha nem célom az Acrobat cég termékeinek bemutatása és elemzése, ennyit feltétlenül szükségesnek tartottam elmondani ahhoz, hogy kitérhessünk a PDF formátum és a Gallica project kapcsolatára.A szakirodalom elvétve, vagy gyakran? -  ez megítélés kérdése - ,  de foglalkozik a virtuális könyvtárak technológiai követelményeinek, feltételeinek kiválasztásával. Az eddigi kísérletek, projektek megvalósításában jól nyomon követhető az a folyamat, ahol a nagy virtuális, elektronikus könyvtárak, doktori gyűjtemények és kereskedelmi programok a PDF formátum mellett törnek lándzsát. A Galli- mard Kiadónál 1996-ban napvilágott látott 
„Kiberplanéta: Internet és kibertér”20 című sikerkönyv szerzője, a híres montreáli professzor, Jean- 
Claude Guédon az elsők között volt, aki nemtetszését, talán inkább kételyeit fejezte ki a BNF-nek a PDF formátum melleti döntése m iatt.21 Amint már említettük, a BNF szövegei képként TIFF formátumban készültek. E képeket mintegy „becsomagolták egy PDF csomagba” és ezért megjelenítésükhöz, illetve nyomtatásukhoz az e formátumot olvasni, értelmezni tudó szoftverre, az Acrobat Readerre van szükség.A kétkedők az alábbi gondokat vetik fel:-  a PDF valóban igen elterjedt internetes forma. -Az Adobe cég 1997-es felmérése szerint naponta több mint 50 ezren töltik le a formátum olvasásához szükséges ingyenes szoftvert a cég honlapjáról. Ugyancsak az ő felmérésükből tudható, hogy több mint 250 ezer webhely alkalmazza a PDF formátumot. Igen ám, de ez csak szokás,

bevált gyakorlat, nem pedig nemzetközi szabvány vagy ajánlás. Kérdés, hogy ki garantálja az olvasóknak, hogy a PDF formátum tíz év múlva is ugyanilyen olvasható lesz-e, mint ma?-  Ma, amikor erősen érzékelhető a weben található információ fizetőssé válása,22 ki garantálja, hogy a szoftver ingyenes és bárki által letölthető lesz?-  Noha a PDF napjainkban hatékony mint technológia, de vajon az lesz-e 15 év múltán is?-  Igaz ugyan, hogy az Acrobat fájlai megfejelhetek a metaadatok fejlécével, de az általa elfogadott vagy felkínált metaadatoknak semmi közük sincs a normaként tisztelt Dublin Core 13-15 elemeihez. Ez tehát csapda, mert az így elkészült rekordok nem lesznek kompatibilisek a későbbi szabványokkal és megint csak egy adott cég adott technológiájához, legfeljebb annak fejlesztéseihez, fejlettebb változataihoz leszünk láncolva.-  Próbáljuk meg letölteni a Gallicáról PDF formátumban Zola, Balzac, Flaubert, Proust vagy Roger Martin du Gard egy-egy nagyobb regényét! Látni fogjuk, hogy egy 500-600 oldalas műnél, még ha tömörítve van is, milyen lassan és nehézkesen fog a rendszer működni.A PDF formátum tehát sok előnye mellett valóban igen jó a kis vagy kisebb terjedelmű munkák esetében, de milliónál több rekordból álló dokumentációs rendszert túl nagy könnyelműség volt erre alapozni.A hosszú távú archiválás és letöltés gondjai sokakat foglalkoztatnak. Nem véletlen tehát, hogy erre vonatkozóan is ISO szabványt kívántak létrehozni tekintet nélkül a hagyományos vagy elektronikus forrásokra. Az OAIS (Open Archival Information System), a PANDORA (Preserving and accessing networked documentary resources of Australia), a NEDLIB (Networked Deposit Libraries) modellek a fent említett problémák kiküszöbölésére tett kísérletek.
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A digitalizált állományhoz való 
hozzáférés és keresési lehetősé
gek

A többféle hozzáférési módból kettő kifejezetten a könyvtárosok munkáját és érdekeit könnyíti, kettő pedig az olvasók táboráét. Nyilvánvaló, hogy egy elektronikára épített könyvtárnak nemcsak gondolnia, hanem fel is kell készülnie azokra az esetekre, amikor az informatikai rendszer valamilyen okból felborul és használhatatlanná válik. Az addig feldolgozott anyag azonban nem veszhet el. Az előbbiekben már említettük, hogy a BNF -  a hasonló könyvtárak gyakorlatát követve -, minden dokumentumról és minden munkafolyamatról napi rendszerességgel készít archiválási példányt és biztonsági másolatot. Ehhez természetesen csak a szakembereknek van hozzáférési joguk, mint ahogyan a rendszerben rejlő export-import képességek kiaknázásához is. Ez utóbbit hangsúlyosan alkalmazzák, hiszen nemzeti könyvtár lévén az országos hálózaton számos közművelődési könyvtárnak exportálnak bibliográfiai rekordokat.23Az olvasói hozzáférés két csatornán biztosított. A BNF helybeli használatán és az internet Gallica webhelyén keresztül. 2002 elején ez a két lehetőség az alábbi tételeket foglalta magába: BNF: 100 000 kötet és 300 000 fix kép, valamint animált állományok, és hangzó dokumentumok feldolgozását. A Gallica webhelyen 50 000 képi módon digitalizált kötet, 1240 szövegként mentett kötet és 80 000 fix kép képezte az állományt.24 Korábban már említettük, hogy a számszaki különbségek abból erednek, hogy az interneten megjelenő Gallica rész csak egy része a BNF digitalizált gyűjteményeinek. Körülbelül az az egyharmada, amelyik már nem esik szerzői jogvédelem alá.Helyszíni munka esetén két fogalommal találkozik az olvasó: a PAV és a PABN szavakkal. A zavartalan munka érdekében illik ismerni, melyik mit jelent. A PAV (Poste Audio Visuel) az audio-vizuális

munakállomásokat, a PABN (Poste Acces Biblio- théque Numérique) pedig a digitalizált könyvtár ún. dedikált munkaállomásait fedi. Ez utóbbiak sokkal több lehetőséget biztosítanak a felhasználónak, mint egy átlagos számítógép. Ezek a munkaállomások ugyanis lehetővé teszik hogy a digitalizált könyvállományban ún. „átlagos/alap” ill. „felfedező” módszerrel dolgozzon az olvasó. A felfedező módra úgy is tekinthetünk, mint a Teaching Library tipikus példájára. A „tanító könyvtárra,” amely direkt és indirekt módszerekkel felfedezteti és lé- pésről-lépésre megtanítja az informatikai rendszerben rejlő lehetőségek kiaknázásával a lehető legeredményesebb használatot. A PABN állomások egyszerre nyitottak mindenfelé: hozzáférést biztosítanak a könyvekhez éppúgy, mint az internethez vagy a CD-ROM szerverhez. Átjárhatóságot adnak a különféle platformok között, az olvasó egyazon képernyőn szöveg -  és képi módban is dolgozhat, ha kedve tartja. A szövegben kereshet, kijelöléseket végezhet, jegyzeteket fűzhet hozzá egy saját jegyzet- füzetben és ki is nyomtathatja vagy lemezre mentheti, amire szüksége van. Mivel valamennyi feldolgozott dokumentumnak külön megállapították a szerzői jogát és ezt csatolták is az adott rekordhoz, a rendszer azt is jelzi, hogy ennek megfelelően le- tölthető-e vagy sem a kívánt mű.
A Gallica fondjai és egyéb digitá
lis könyvtárak tartalmi 
kapcsolata

Többször már utaltam rá, s a Gallica nyitólapi grafikáján lévő ellipszis maga is mintegy szimbolizálja a webhely enciklopedizmusra való törekvését. Nyilván ezért nem kérhető rajta számon valamennyi tudományterület igen alapos feltárása. Az azonban feltűnő volt számomra, hogy vannak kiemelkedő nevek, tárgykörök, korszakok, amelyeket maga a BNF-Gallica is hangsúlyosan, de nem teljességre tö-
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rekvően kezel, ugyanakkor nem hívja fel az olvasó figyelmét azokra az egyéb könyvtárakra, amellyek kifejezetten arra az adott témakörre specializálták magukat. Még furcsább, hogy hiperlinket ezekhez egyáltalán nem ad.Nyilvánvaló, hogy hosszadalmas, több évig tartó kutatás tudná pontosan összegyűjteni valamennyi érintett témakör külső' kapcsolatait, de a gyakran keresett témákat mégiscsak összefüggéseikben kéne láttatni. Én ezzel kiegészíteném a Gallica egyes fondjait és meggyó'zó'désem, hogy így még inkább kitágulnának a felhasználási lehetó'ségek.Jóllehet ezek a könyvtárak gyakran kanadai városokban és kanadai szervereken vannak, ám nagyon alapos gyűjtések. A BNF gyűjtó'körén még ha kívül is esik, valami köztes megoldást talán lehetne találni, hogy a témakörhöz illő' egyéb frankofon anyagról is tudomást szerezhessen az olvasó. 
íme néhány példa annak illusztrálására, hogy mire 
is gondolok:

A Gallica külön területet szentel Marcel Proust életművének. Illinois államban van egy önálló alapítvány, amelyik csakis Proust-tal foglalkozik és teljes körűen gyűjt, digitalizál tó'le/róla mindent, amihez hozzáfér. A  Kolb-Proust A lapítvány címe: http://www.library.uiuc.edu/kolbp/homeF.htm Számomra különleges, hogy nincs sem a Gallicá- nak idevezetö linkje, sem az alapítvány nem utal egy szóval sem a Gallica Proust fonójára. Ez utóbbi érthetó'bb, hiszen ez a teljesebb állomány.Ez a webhely számos dokumentumtípust dolgoz fel, teljes szövegű adatbázist szerkeszt, mindenféle keresési szemponttal segíti a kutatókat és demo változatot is közread. Ennek egy részletét közlöm az alábbiakban.Ez egy Proust levél, melynek beszkennelt változata a hozzá tartozó kritikai és egyéb megjegyzésekkel a textológiai kutatások számára eló'készítve, a benne szerepló' helyek, személyek magyarázatával hiper- textes formában olvasható.
L e ttr e  de M a r c e l P r o u st ä A n to in e  B ib e sco

Letter from Marcel Proust to Antoine Bibesco

accueil I home recherche 1 search vos comment air es | comments
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Lettre de Marcel Proust ä Antoine BibescoLetter from  M arcel P roust to Antoine Bibesco http://ww w.library.uiuc.edu/kolbp/Lettipg.htm  Le filigrane de cette lettre, visible seulem ent par transparence, représente une couronne.(The w aterm ark on the stationery o f  the letter above is the image of a crown which appears when the letter is held to a light source.)
Lundi 122 aoút 19041 (1)Mon eher AntoineQue deviens-tu? Donne-moi de tes nouvelles! Oil sont les Yeatman que je les remercie des jolies cartes postales? (2) J'ai bétement raté la visite d'Emmanuel et en suis inconsolable. (3) J'ai été quelques jours sur le yacht du beau pere de Billy. Joli bateau, jolie navigation, jolies femmes. Je ne sais oil je vais repartir. Je ne puis comprendre comment ta cousine a été dédécorée, puisque c'était signé. (4) C'est une grande déception pour moi bien que je n'attache pas ä ces choses-lä beaucoup d'importance. Je pense affectueusement ä toi et je serais content d'avoir de tes nouvelles.Marcel Proust(1) o. ph. Coll. U. 111. Sur papier de grand deuil. Ne porté que la date du Lundi; doit dater du lundi 22 
aoűt 1904: allusions ä la croisiére ä bord du „yacht du beau pere de Billy”, ä la décoration de Mme de Noailles. Voir la note (4) ci-apres, et la lettre oü Proust annonce son retour de la croisiére, lettre que nous datons du Lundi soir [15 aoűt 1904].(2) Cf. la lettre ä Léon Yeatman, ci-apres, que nous datons du Mercredi [24 aoűt 1904].(3) Les princes Antoine et Emmanuel Bibesco sont nommés parmi les personnes ayant assisié ä une représentation de Le Coeur a ses raisons chez Mme Eugene Pouquet (Le Figaro, 29 mai 1904, p. 2); Le 
Figaro du 10 juin 1904 note qu'ils ont donné un thé ä l'hótel Ritz. Le Figaro du 24 juin 1904

C SO TTM M ttlf

annonce, sous la rubrique des déplacements et 
villégiatures: „M. le prince Antoine Bibesco, ä Londres.”(4) Le Gil Blas du lundi 8 aoűt 1904, page 2, annonce, sous la rubrique Le Diable Boiteux. Le 
ruban rouge: „... La comtesse Mathieu de Noailles n'aura pás le ruban rouge cette année. Le ministre Tavait pourtant mise sur sa liste. Mais la grande chancellerie a trouvé que Tauteur du Visage 
émerveillé était trop jeune. Espérons que douze mois suffiront ä réaliser le miracle de rendre Mme de Noailles assez vieille.”
Kolb, Philip. Correspondance de Marcel Proust, tome IV. Librairie Plon, Paris, 1978.

A  Lisieux-i Digitális Elektronikus Könyvtár 
(http://www.bmlisieux.com/) több területre specializálta digitális anyaggyűjtését. F eladatának tekinti a n orm andiai, a lexoviens és egyéb nyelvjárásokra vonatkozó lexiko nok, szótárak és doku m en táció  összegyűjtését. A  Lexo Tor adatbázis és a Langue du 
XIXe siecle (A  X IX . század nyelvei) w ebhelyek T oro n tóban készülnek, de szorosan kap csolhatók lennének a G allicához, különösen ann ak D iction n aire (szótárak) és a X IX . századot bem u tató tartalm i részéhez.

A LEXOTOR adatbázis nyitóoldala és URL-je: http://www.chass.utoronto.ca/epc/langueXIX/lexotor/
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LexoTor, eréé á Toronto sur le site de Langue du XEXe siécle, est une base de données textuelles interactive des ouvrages des collections de la BMothéque électronique de Lisieux. Fruit collaboratif du Collogue sur Les études francaises valorisées paries nouvelles technologies (Toronto, mai 2000), LexoTor, fonctionnant sous le logiciel TACTweb, offre le corpus lexovien en une base interactive comprenant des genres variés: oeuvres littéraires, notamment du X D íe  siécle 
(Archives des selections mensuelles et Rayon litter aire)\ brochures et opuscules documentaires {Rayon documentaire)', manusents, livres et brochures sur la Normandie (Fonds local), bibliographies des collections de la Bibliothéque municipale de Lisieux (Bibliographies); conférences et exposés transcrits par des éléves du Lycée Marcel Gambier (Travaux du Lycée Marcel Gambier).

La base de LexoTor est accompagnée d'analyses, sóit d'un texte, sóit d'oeuvres mises en ügne ä Lisieux comparées á d'autres textes qui leur sont contemporains
a h  antrpmpnl- r  Affin arahip«; T-P« AAffm araicAnc íp v +iip Hp c  CAnt faitpc enr 1p dtp dp T .nfioiip du YHTp «mppIp a 1'aidp d'iwp natt dp 1a haep dp T .p v a T  Ar pt d'antrp nart

A  Langue du X IX  e siede U R L  címe:http://www.chass.utoronto.ca/epc/langueXIX/

Cette page -  disons foyer cTaccueil -  donne accés á un site sur la Langue fran^aise du XIXe siede. 
Elle posséde plusieurs portes s'ouvrant sur des espaces du XIXe siede; d'autres portes apparaitront.

1 ? Introduction : Objectifs généraux de Langue du XIXe siede
i# 1° Documentation générale
I* 2° Grammaire et Grammaticographie

3° Dictionnaires et Lexicographie: prefaces et paratextes 
$  4° Histőire, Philologie et Comparatisme 
$  5° Journal de la langue frangaise 
9* 6° Langue orale
3* 7° La Science des Langues: Morgan Kavanagh et le Prix Volney 

8° Orthographie et normativités 
f* 9° Sémantique et Etymologie 
9* 10° Style, Rhétorique et Poétique

Connexions: LexoTor Images Musiques 5̂  Liens 9» Mises á jour
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Site sélectionné par 
f t *  Virtual Library 

Histoire de France

Ez utóbbiból találomra kiválasztottam tizenötöt a lekérdezhető majd kilencven francia nyelvű nyelvi és egyéb szakszótárból. Közülük mindössze öt volt meg a Gallicában és az olyan fontos, elsősorban a XIX. századra vonatkozó szótárak, mint pl.
© Élie Blanc, Jacques-Philippe Saint-Gérand, LePictionnaire. Logique de. la. .Langue..Erangaise

d'Élie Blanc:, Images, ..analogies  .et .patkohgie de 
la langue f rangms£.aiLXIXß..$ikk .© W. Duckett (dir.), Pictionnaire de la conversa
tion et de la lecture* 2e ed„ 1864: Titre -  Table des auteurs-rédacteurs -  Avis -  Articles choisisművei, nem voltak megtalálhatóak. Ezért tartanám mindenképpen fontosnak hogy a XIX. századi anyag mellett ez a link valamiképpen megjelenjen.Az 1998 májusától létező Chronologie littéraire 

francaise 1848-1914 (Francia irodalmi kronológia 1848-1914) nevű hely nemcsak évenkénti bontásban közli az akkor történt irodalmi és kulturális eseményeket, hanem elvezet az írók, kiadók stb. honlapjaihoz és külön felhívja a helyeihez kapcsol

ható, témájában odaillő Gallica honlapra is a figyelmet. Ugyanez fordítva nem található.Egy adott évben megjelent és digitalizált regény teljes szövege mindig abban a digitális könyvtárban olvasható, ahol azt feldolgozták. így minden jelentős irodalmi webhelyhez (ABU, ATHENA, GALLICA stb.) elvezet ez az összeállítás.A Catalogue Critique des Ressources Textuelles 
sur Internet (CCRTI) nevű oldal segédlet az olvasóknak ahhoz, hogy eligazodjanak a francia irodalmi szövegeket digitalizáló és közreadó elektronikus-digitális könyvtárak választéka között. Részletesen kifejtett, többféle szigorú szakmai szempont alapján választják ki az ide bekerülő oldalakat, adatbázisokat. Valamennyiről rövid értékelést adnak és biztosítják az adott adatbázisban való keresést. Az eddig említett helyek között olyan fontosak találunk, mint pl. a reneszánsz időszakát felölelő Epistemon, a XIX. század szinte egészét bemutató Dix-neuf, a CETE-ként ismert XVI-XVII.századi művek fakszimiléit és integrált szövegeit tartalmazó adatbázis, vagy a középkori kutatásoknál hasznos Centre d'Études des Textes Médiévaux-t, vagy a legnagyobb klasszikus irodalmat közlő Mozam- 
book nevű helyet.
Közöttük található a Gallicáé is. A róla alkotott és itt mellékelt kép jól példázza a feldolgozási-bemutatási módszereket.
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A Gallica előzményei és helye 
a francia digitalizálási törekvé
sekben

Nem véletlen, hogy a Gallica program Francois Mitterand nevéhez fűződik. A programnak voltak már előzményei. Ezek szintén Mitterand elnök ötletei alapján valósultak meg.Az elnök fő elképzelése az ún. „Bibliotheca Universalis”25 megvalósítása volt, amelynek legfontosabb célja a világ tudományos és kulturális örökségének hozzáférhetővé tétele közös multimédiás technológiák révén, hogy ezáltal is elősegítse az ismeretek nemzetközi cseréjét. A

világ digitalizálási programjait egyetlen nagy, osztott virtuális ismeretgyűjteménybe, könyvtárba kívánják szervezni, hogy a felhasználók kiszolgálása eredményesebb legyen. Az egyes országok által leírt, digitalizált, indexelt kulturális értékek közös fennhatóság (public domain) alá fognak tartozni. Az egyes nemzeti vagy közkönyvtárak megerősödnek funkcióikban, mindegyik rákényszerül, hogy saját digitális technológiáját tökélyre fejlessze és olyan informatikai rendszereket alkalmazzon, amelyek nemcsak a bibliográfiai rekordok (szöveg, kép, grafika, múzeumi tárgy, hang-és videó stb.) nemzetközi adatcseréjének továbbítására, hanem a pontos
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információtartalom feltérképezésére, visszakeresésére is alkalmasak. Mindezek után egy hatalmas, különféle dokumentumtípusok tízmillióit tartalmazó információszolgáltatót kell létrehozni. A network szerkezete így az osztott digitális szervereken, a visszakeresést szolgáló közös grafikus interfészen, a korszerű, szemléletes, intelligens navigációs eszközök és a szupergyors, kommunikációs protokollok megvalósításán nyugszik majd.A terv hivatalos mederbe terelése a G7-ek országainak 1994. júliusi nápolyi csúcstalálkozóján indult, mert ennek az értekezletnek egyik kiemelt témája volt a világméretű információs társadalom fejlesztésének támogatása. A tagországok és az EU-közösség együttes döntéshozatalára alkalmasnak bizonyult az 1995. február 25-26-án Brüsszelben rendezett miniszteri konferencia, ahol megszülettek a támogatást érdemlő nemzetközi együttműködési projektek, amelyekben minden ország felelős az általa kidolgozandó munkamódszerekért és az eredmények valóságos adataiért. A megoldandó feladatokat az alábbiakban határozták meg:-  az információ globalizálásával kapcsolatos kérdések tisztázására vitalehetőség, egyeztetési tárgyalások megalapozása a tagországok között,-  az információcsere irányításának és az információs társadalom továbbfejlesztésének lépései,-  a tisztán szociális, gazdasági és kulturális hasznokat hozó projectek kiválogatása és kivitelezésének segítése,-  ezek gyakorlati megvalósításával és felhasználásával kapcsolatos akadályok felismerése,-  az új termékek és szolgáltatások piacának kiépítéséhez segítségadás.A „hetek stratégiájának” végül 11 konkrét kísérleti projektje készült el Brüsszelben,26 és ennek két
Köszönöm Szabó Enéh önzetletlen szakmai segítségét. P.E.

francia eredménye a Gallica, ill. a Bibliotheca Universalis digitális projektek megszületése.
Összegzés

A program már megnyitása előtt sok érvet és ellenérvet tudhatott magáénak. Az ellenérvek legtöbbje technikai jellegű volt: mivel a szövegek többségét képként archiválták, az alkalmatlanná vált az integrált szövegű keresésre és olvasásához az Acrobat Reader-re27 mindenképpen szükség volt. Másrészt a szép grafikájú nyitóoldal és maga az egész hely a legújabb technikai-informatikai hardver és szoftverkészlettel dolgozott és ahhoz, hogy ezt mások is értelmezhessék, meglehetősen új számítógépes konfigurációkkal kellett/kellene rendelkezniük. Felmerült a kérdés azóta már többször is, hogy helyes volt-e már a kilencvenes évek elején egy ilyen nagyméretű és ennyire centralizált digitalizálásba fogni? Nem lett volna helyesebb, ha az osztott katalogizálás elve alapján a BN is megosztotta volna a különféle könyvtárakat, s gyűjtőkörének, állománynagyságának megfelelően mindegyik megkapta volna a maga digitalizálási területét és a végén a BN csak ezt fogta volna szerves egységbe?Több mint négy év telt el a megnyitás óta és bizony sokszor tapasztalhatjuk, hogy a rendszer éppen dúrdefekttel küzd. Az első ilyen alig két héttel a hivatalos megnyitás után történt. 1997. október 13-án, ezen az ún. „fekete kedd”-en egy szolgálati monitorból kiinduló baj néhány perc alatt először 2800 szolgálati számítógép, majd az egész integrált könyvtári rendszer teljes leállásához vezetett. A legutolsó ilyen alig néhány hete történt. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a hatalmas pénzügyi és szellemi befektetéssel igen értékes digitális könyvtárral gyarapodott a világ.*
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Melléklet

A Gallica Découverte (Felfedezés) részének tematikus cso
portjai:

Középkor:a) A Basile-kincs és a numizmatikai intézet egyéb éremanyagab) A középkori nyomtatott könyvc) Középkori történelemd) Kereszteshadjáratoke) Isten országaf) A világegyetem harmóniájag) Az írás kezdeteih) Arisztotelész, egyházatyák, tomizmus
XVI. század:a) A Basile-kincs és a numizmatikai intézet egyéb éremanyagab) A X VI. századi nyomtatott könyvc) A nemzeti történelem feléd) Az Újviláge) A herceg és a kurtizánf) Az emberi test felfedezéseg) Egy mozgalmas századh) Filozófia és humanizmus
XVII. százada) A Basile-kincs és a numizmatikai intézet egyéb éremanyagab) A XVII. századi nyomtatott könyvc) Történelem és tudományosságd) Feladatoke) Az állam születésef) Mozgásban a Földg) A „nagy század”h) A karteziánizmus és a janzenizmus
XVIII. százada) Jean-Batiste Bourguignon d'Anville, Étienne-Louis Boullée, Jean-Jacques Lequeu, a Basile gyűjteményb) A X V III. századi nyomtatott könyvc) Szellemtörténetd) A tanulmányozott világe) Fiziokratákf) A teremtéstől az evolúcióigg) Irodalmi téma nincsh) A felvilágosodás filozófusai
XIX. százada) Zenészek arcképei, Eugene Atget stb. illusztrált könyvei, az Embertani Múzeum, a Nemzeti Természeti Múzeum anyaga, építészet stb.b) A XIX . századi nyomtatott könyvek

c) Nemzeti emlékezetd) Új területek meghódításae) Szabályok és szabályozásf) A tudományg) Romantika és realizmus közötth) A pozitivizmus és az eklektizmus
Jegyzetek

1. Jean-Pierre Angrémy a BNF elnök-fólgazgatója. Vö.: Les bibliotheques craquent pour les voyages numériques =  Livres de France, No 231. (2000) 7-8. p. 2.2. Francois Mitterand levelét idézi Bibliotheque Nationale de France -  au seuil du vingt et unieme siede. Katalógus. Paris, 1998. p. 19.3. TGB project =  a „Trés Grande Bibliotheque (nagyon nagy könyvtár)” kifejezés kezdőbetűi alapján4. Jacques Attaliról http://www.attali.com5. Jean-Dider Wagneur, a BNF internetes változata tudományos igazgatóhelyettesének szíves szóbeli közlése és nekem írt e-mailje. Segítségét ezúton is köszönöm.6. 12 millions de pages sur Gallica 2000 =  Livres de France, No 227. 2000, mars. p. 33.7. A Francia Nyelv Nemzeti Intézetének (Institut National de la Langue Francaise) egyik adatbázisa. Kezdeményezésükre indult az ARTFL =  Trésor de la Langue Francaise programja (A francia nyelv kincsei/kincsesháza). URL-je: http://humanities.uchicago.edu/ARTFL.html8. André Malraux 1947-ben jelentette meg a „Le musée imaginaire” c. művét (Ford. Ditrói Endre: Korunk, 1977. 7. sz.), melyben arról vallott, hogy az emberiség történetének lényegét a múzeumokban összegyűjtött értékek tudatunk képzeletbeli múzeumában megjelenő' összessége adja. De Gaulle tábornok idején vállalt kultuszminisztersége alatt kitágította ezt a fogalmat a „bibliotheque imaginaire” - rel is. Azt a könyvtárat nevezte így, amely a kultúra egészét átfogta volna fizikai meghatározottság nélkül. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez az idő is elérkezik egyszer és megvalósulhat ez az irreálisnak tűnő elképzelés.9. Hogy csak érintőlegesen soroljunk fel néhányat közülük: pl. az itáliai nyomdászcsalád gyermeke Pierre Larivey (1540-1612), akit stílusa miatt Moliere előképének tartanak; a Péiade-ok legifjabb tagja Étienne Jodelle (1532— 1533);
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10. Első kiadás, életmű kiadás, kritikai kiadás stb. a hozzájuk kapcsolódó kéziratokkal.11. A témaköröket a melléklet közli12. A Bibliopolis a Garnier Classique Kiadóval együtt a könyvtárak és hivatásosok számára az elektronikus könyvkiadásra szakosodott francia kiadók.13. A Bibliopolis honlapjáról elérhető a Biblionet adatbázis: http://minotaure.bibliopolis.fr:799914. TIFF =  Tagged Image File Format, kiterjesztése .t i f , melyet az Aldus és a Microsoft alkotott meg a beszkennelt képek általános formátumaként. V. ö.: Boursier, Patrice: La technologie multimédia. Paris, 1994.15. A leglényegesebb formátumok és jellemzőik bemutatására igen jó az alábbi kanadai hely: http://docu.sit.ulaval.ca16. A BMP formátum =  Bitmap formátum. Ez a Windows Paintbrush rajzoló programjának a megjelenítési formája, melyet a Microsoft definiált grafikus interfésze számára. Ki- terjesztése .BMP. A TIFF formátumokkal egyenrangúnak tartják, mivel szinte minden kép típusra alkalmas. Ezt viszont Macintosh gépen bizonyos alkalmazásoknál nem lehet használni, (pl. exploitation et partage des photos)17 JPE G  =  Joint Photographic Expert Group web képformátum, amelyet olyan normaként tartanak számon, amelyik a digitalizált fix képek tömörítésének és kicsomagolásának algoritmusát is meghatározza, valamint olyan csereformátum, amely többféle alkalmazás számára készült. Az egyik leghatásosabb képtömörítő, amely mind a tömörítés/kicso- magolás technikája, időigénye és képminősége szempontjából minőségi.18. A PCX formátum a PC Paintbrush formátuma, amely az egyik legrégebbi DOS alatt működő bitmap rajz alkalmazás.19. GIF =  Graphics Interchange Format speciális web fájlformátum, amelyet a CompuServe fejlesztett ki, hogy megkönnyítse a grafikus fájlok hálózaton történő cseréjét.20. Guédon, Jean-Calude: La planete cyber : Internet et cyber- espace. Paris : 1996, Gallimard.21. A vélemény a Biblio-fr levelezőlistán hangzott el.22. Haeberli, David: Le web n'a plus gu'une certitude: 1'information va devenir payante =  Le Temps. Science 8c

Multimedia. 2001. Novembre 13. A cikk lényege, hogy a legjobb internethelyek felelősei azon törik a fejüket, hogyan lehetne megfizettetni az információkat az internetezőkkel, mivel az információ előállítása -  legyen az papíralapú, vagy elektronikus mindig igen költséges. Pénzmegtakarítást az elektronikus változatnál kizárólag a terjesztésnél lehet megtakarítani. Megjelent még: Biblio-Culture, No 159. 2001. Novembre, pp. 22-23.23. Gyakorlatom színhelye, a Lyoni Bibliotheque Municipale szintén rendszeresen kapta a nemzeti bibliográfiából származó rekordokat a BNF-tól.24. Jean-Didier Wagneur szíves közlése e-mailben.25. A cím bizonyára a X V I. században élt és „a német Plinius- nak” nevezett Conrad Gesnernek, az irodalomtörténetnek új irányt kijelölő főművének, a Bibliotheca universalisnak eszmeiségére rímel. Híres mondása, mely szerint „katalógus nélkül a könyvtár csak rendezetlen könyvhalmaz” jól illik e mai projekthez is, melynek fő célja egy nemzetközi összefogáson és együttműködésen alapuló tervnek, „a világ virtuális könyvtárának ” létrehozása.26. Ezek: A „világleltár” elkészítése -  Felelős: Japán, EU Közösség; Az internacionális képzés és oktatás megteremtése-  Felelős: Franciaország, Németország; Szupergyors szuper- sztráda kiépítése, a hálózatok kompabilitásának globálissá tétele -  Felelős: Japán, Kanada; Az egyetemes világkönyvtár, a Bibliotheca Universalis életre hívása -  Felelős: Franciaország, Japán; A világ kulturális örökségének multimédiás módon való hozzáférhetővé tétele, elektronikus múzeumok létrehozása -  Felelős: Franciaország, Olaszország; A környezetvédelem és a természeti erőforrások ellenőrzése-  Felelős: USA; A GEM INI, vagyis az eseményekről és a rendkívüli helyzetekről tájékoztató globális információs rendszer kiépítése -  Felelős: Kanada; A vüágméretű egészségvédelmi rendszer megvalósítása -  Felelős: Európai Közösségek; A kormányok közötti közvetlen kapcsolat létesítése -  Felelős: Egyesült Királyság; A világot átfogó piac kialakítása a kis-és a közepes vállalkozások számára -  Felelős: Európai Közösségek, USA, Japán; A tengeri információs rendszerek megépítése -  Felelős: Európai Közösségek, Kanada27. Az Adobe cég szoftvere, a PDF amely a .pdf kiterjesztésű (= portable document format), hordozható és az interneten egyre inkább elterjedt szöveges állományok olvasásá- ra/nyomtatására használatos szoftver.
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Olasz lépések a tárgyi feltárás 
új módja felé

Szemle
A szemletanulmány a B o lle ttin o  AIB. 2001. (vol. 44.) 3. számának 
következő írásai alapján készült: LUCARELLI, Anna: La Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze e il rinnovamento delPindicizzazione 
per soggetto; ROLLE, Massimo: Per un nuovo modello di 
linguaggio docum entary BUIZZA, Pino -  GUERRINI, Mauro: Un 
modello concettuale per il nuovo Soggettario: L'indicizzazione per 
soggetto alia luce di FRBR. A szemlét Mohor Jenő készítette.

A -  megújítandó -  olasz tárgy
szójegyzék

Az olasz könyvtári katalógusok tárgyszójegyzékét 
(Soggettario per i cataloghi déllé biblioteche itali- 
ané) a Firenzei Központi Nemzeti Könyvtárban (BNCF) dolgozták ki, eredetileg az ötvenes években. Készítőd mind az elvek, mind a megjelenítés szempontjából messzemenően figyelembe vették a kor legismertebb segédeszközét a tárgyi katalógusok készítéséhez: az USA Kongresszusi Könyvtárának tárgyszójegyzékét (Subject headings), míg a tárgyszavak legtöbbje a BNCF 1925 óta épülő tárgyi katalógusából származott. A Soggetario 1956- ban jelent meg, kontrollált szótár formájában.

Noha nem tartalmazott meghatározott és kifejezett szintaktikai szabályokat, példákkal mutatta be a kifejezéseknek -  a dokumentum által tárgyalt téma szemantikai terjedelmének pontosítása érdekében használható -  lehetséges kombinációit. A 
Soggettario a példákkal és a hivatkozásokkal egy bővíthető lexikán alapuló nyelvezetet kínált. Használatában a tárgyszó-elemek megjelenítési sorrendjét a fő címszó/alosztás elv határozza meg. Egy kifejezésnek a lánc elejére helyezését általában nem befolyásolja, hogy milyen logikai relációban áll a többi fogalmakkal; inkább, mint főcímszó, az indexelt dokumentum komplex témáját szándékozik kifejezni. A sorrend inkább passzív konstrukciójú (az entitás, mely elszenvedi a cselekvést, megelőzi magát a
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cselekvést), de kivételekkel. A Soggettario nyelvezete nem mindig engedi meg a dokumentum fogalmi tartalmával azonos kiterjedésű láncok létrehozását. A tárgyszójegyzék a nemzeti bibliográfia készítése során fontos alkalmazási, s egyúttal állandó kísérleti terepet kapott. Története azonban minden olasz könyvtárossal összeköti, hiszen használták, és rendszeresen jelezték a használatával kapcsolatos gondokat, a javítás, a megújítás szükségességét. Ez elsősorban a szóanyag korszerűsítésre vonatkozott, hiszen terminológiai apparátusa szorosan összefügg a könyvtár által ténylegesen birtokolt kiadványok nyelvezetével. A BNCF keretei között már a hatvanas évek elején elkezdődött, majd az 1966-os árvíz után megújult erővel folytatódott a javító, fejlesztő tevékenység, mely a lexikai korszerűsítés mellett a strukturálás szabályait is igyekezett megszilárdítani. Ekkor azonban még hiányzott a nemzetközi tapasztalatok ismerete, s nem voltak szabványok, így elsősorban a lexikai gazdagításra koncentráltak. így a Soggettario jelentékenyen bővült, ugyanakkor az új tárgyszavak elavult formákkal éltek együtt, és nem módosultak a szemantikai relációk, a szintaktika pedig gyakorlatilag változatlan maradt. Mindezek nyomán fokozatosan kialakult a 
Soggettario teljes megújításának, egy új indexelő eszköz létrehozásának igénye. Az új eszközzel szembeni elvárások közt szerepelt a széles körű alkalmazhatóság, a különböző könyvtárak különböző szintű igényeinek kielégítésére, illetve a könyvtárak (különösen az Országos Könyvtári Szolgálat -  SBN -  keretében megvalósuló) együttműködésének támogatására. Fontos szempont lett az együttműködő környezetben a centralizált kontroll lehetősége, s természetesen a fejlett elektronikus technológiákhoz való alkalmazkodás. A megújítási tervekről a szakirodalomban 2000 elején adtak hírt először, októbertől kezdte meg munkáját a megvalósítási tanulmány elkészítésével megbízott munkacsoport, 2001 áprilisában pedig nemzetközi részvételű szemináriumon vitatták meg az elképzeléseket, a lehetséges célkitűzéseket és a munkacsoport első eredményeit.

Az első javaslatok

A Soggettario megújításával kapcsolatos megvalósítási tanulmány elkészítésével megbízott munkacsoport első eredményeit javaslatok formájában tette közzé. A javaslatok megfogalmazását a következő lépések előzték meg:a) A kiindulási elméleti és módszertani helyzetkép meghatározása, ezen belül a főbb témák körülhatárolása: különféle indexelési technikák közös elveinek feltárása; a más szakterületek, különösen a nyelvészet és a pszichológia kínálta adalékok hasznosítása; az on-line katalógusokban jelenleg folyó keresések módjainak értékelése; egy indexelő rendszer követelményei; a prekoordináció formái; a szintaktikai és szemantikai relációk közti különbségtétel; a szótár ellenőrzésének és strukturálásának modelljei.b) Az indexelő rendszerek elemzése, melynek során az alábbi rendszereket, tezauruszokat és szabványokat tanulmányozták: LCSH (Library 
of Congress subject headings), SIPORbase 
(Sistema de indexa(o) em portugu(s), RAMEAU 
(.Répertoire d'autorité-mati(re encyclopédique 
alphabétique unifié), RSWK (Regeln für den 
Schlagwortkatalog), MACS {Multilingual access 
to subjects), AAT {Art and architecture thesau
rus), UNESCO Thesaurus, Root Thesaurus, TRT {Thesaurus Regionale Toscano), PRECIS, és az olasz könyvtáregyesület tárgyi indexelési munkabizottságának (GRIS) irányelvei {Guida 
alTindicizzazione per soggetto).c) A Soggettario elemzése: a szintaktikai struktúra; a szemantikai struktúra; a tárgyszó-láncoknak a dokumentumhoz való hozzárendelésének módja (egyetlen, kiterjedt lánc, vagy plurális láncok) szempontjából.Az elméleti és módszertani körkép lehetővé tette, hogy középpontba állítsanak néhány olyan alapvető választást, amelyek a javaslatok megfogalmazása mögött állnak, például: a nyelvezet pontossága,
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mint cél; a az egyedi, kiterjedt lánc felé orientáló indexelési politika; a prekoordináció szintetikus formája; a megjelenítési sorrend szabványosításának szükségessége; egy prekoordinált nyelvezet kontextusában alkalmazható tezaurusz.A rendszerek elemzése a hasonlóságokat és különbözőségeket, az irány-vonalakat, az elvek konkrét megvalósításának módjait világította meg, továbbá a használt eszközöket, szabályokat és eljárásokat, valamint a tárgyi authority file (egységesített besorolási adatok) kezelésének módjait. A kézikönyvek és a katalógusok tanulmányozása mellett az elemzés kiterjedt a szakirodalom áttekintésére is, beleértve az IFLA friss dokumentumát (Principles 
underlying subject heading languages) is.
Egy új nyelvezettel szembeni 
követelmények

a) Frissíthetőség. A tárgyszójegyzékek egyik legsúlyosabb problémája azon világos elvek hiánya, amelyek lehetővé tennék a nyelvezet frissítését, azaz a szemantikai struktúrák alkotását, vagy módosítását. Ebből következik az első követelmény: a nyelvezet alapuljon világos és egyszerű elveken, amelyeket homogén és koherens szabályok fejeznek ki, a kivétel legyen kevés és jól körülhatárolható.
b) Taníthatóság. Az előző pontból következik. Mivel az indexelést -  s különösen annak szemantikai és szintaktikai vonatkozásait -  nem az egyéni tehetség és kreativitás határozza meg, hanem az egy szilárd és kifejtett nyelvészeti és osztályozási elveken alapuló tevékenység, mint ilyen tanítható és tanulható.c) Egyszerűség. Minden módon el kell kerülni, hogy a nyelvezet haszontalanul összetett legyen, akár a relációk, akár a lánc szerkezete tekintetében. Olyan kezelési módokat kell találni, amelyek a legtöbb információt nyújtják a legki

sebb erőfeszítés árán; a nyelvezet rendezésének módjai közül is az egyszerűbbet kell választani, még a nyelvezet gazdagságának árán is.d) Modularitás, vagy fokozatosság. A nyelvezet különböző realitások, különböző kontextusok közepette is használható kell, hogy legyen. Prekoordináltnak tervezve is legyen használható (a szótárra korlátozva) posztkoordinált környezetben is.e) Következetesség és egyöntetűség, azaz koherencia és homogenitás. Az egyszer meghatározott elveket következetesen kell alkalmazni az egész nyelvezetre, csak így érhető el előrelátható és megismételhető szerkezet.
A nyelvezet pontossága: a láncok 
kiterjedése és a kifejezések 
meghatározottsága

Abban a környezetben, amit a virtuálisan rendelkezésre álló dokumentumok hihetetlen tömege és az adatbázisok egyre nagyobb mennyiségének létrehozása és összekapcsolása jellemez, egy indexelő rendszernek maximálisan megbízhatónak és hatékonynak kell lennie, azaz a használó által kívánt eredményt kell produkálnia, a használó számára leginkább „gazdaságos” módon. A kettős cél elérését az indexelés két szintje segítheti: a találati halmaz növelése a szótár kifejezéseinek szemantikai korrelációja és az index-kifejezések kapcsolatainak szintjén, a konkrét reprezentáció pontosságának növelése az egyedi dokumentum egyedi témájának (tárgyának) megfelelő index-kifejezések révén érhető el.Egy definíciónak, s így egy téma (tárgy) definíciójának is, mindig két eleme van: a fogalmak, jelentésükkel, és a viszonyok (relációk), amelyek összekötik a definícióban jelenlévő fogalmakat, annak szintaktikai szerkezetét képezve. Egy tárgy reprezentáci
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ójának pontossága tehát e két összetevőnek a reprezentációban való pontosságából következik.Az egyedi fogalmak pontossága a leírásukra használt kifejezések meghatározottságától függ. A maximális pontosság célkitűzése lexikai szinten a magas fokú terminológiai meghatározottság átvételével érhető el, ami minden reprezentálandó fogalomhoz az azt legpontosabban (a legegzaktabb módon) leíró kifejezést rendeli.A tárgy meghatározásához szükséges fogalmak közötti szintaktikai viszonyok reprezentációjának pontosságához pedig:-  egyazon index-kifejezésben legyenek jelen az egy szintaktikai relációval összekötött fogalmak, s ez egy prekoordinált indexelési formát kíván;-  a szintaktikai relációk félreérthetetlen módon legyenek kifejezve, s ez megköveteli az index-kifejezésekben a megkülönböztető és világossá tevő rendező megnyilvánulások implicit (a megjelenítés sorrendje) vagy explicit (kötőelemek) módon való használatát.-  a szintaktikai relációk reprezentálják a téma definíciójának teljes szintaktikai szerkezetét, azaz minden téma definíciója legyen teljes egészében lefordítva egy egyedi, szintaktikusán strukturált kifejezés-sorozattá (lánccá).A láncoknak ez, a dokumentum egyedi témájával 
azonos kiterjedése az indexelő és visszakereső rendszerek pontossága javításának hatékony eszköze. Ha az azonos kiterjedés kritériumát nem alkalmazzák, az index önmagában alkalmatlanná válik egy meghatározott téma dokumentumainak kiválasztására. Eléggé elterjedt az a hibás nézet, hogy a nem azonos kiterjedésű index-kifejezéssel végzett indexelés hátrányait a posztkoordináció útján kompenzálni lehet. Ez a vélemény azért megalapozatlan, mert egy posztkoordinált keresés során nem lehet a válogatás eszközeként használni a hatékony logikai relációt az index-kifejezésben megjelenített fogalmak között (s így nem lehet megkülönböztetni pl. a történelem tanítását a tanítás történetétől, s

azt valamely tárgy tanításának történetétől), és mert a posztkoordinált keresés hatékonysága egyenesen arányos a válogatás kritériumaként egyidejűleg használt fogalmak számával, tehát annál alacsonyabb, minél kisebb az érdeklődés tárgyát meghatározó fogalmak mennyisége.
A nyelvezet alapelemei és 
kombinációik: kifejezések 
és láncok, vagy fő címszavak 
és alosztások

A javaslat szerint:1) A nyelvezet alapelemei nem úgynevezett „fő címszavak” és „alosztások” , hanem azok a kifejezések, amelyek egyedi fogalmakat jelölnek.2) E kifejezések szintaktikai szabályok szerinti kombinációja ad helyt a tárgyi láncoknak, amelyek az összetett tárgyakat reprezentálják.3) A kifejezéseket, függetlenül a tárgy azonosításában betöltött különböző funkcióiktól, azaz a láncban elfoglalt helyüktől, egy strukturált szótár kontrollálja.4) A láncok világos és egyszerű szabályok alapján készülnek, melyeknek biztosítaniuk kell a meg- érthetőséget és az uniformitást, a megjelenítési sorrend szabványosítása és más szintaktikai meghatározók révén.A lánc egyedi kifejezésekből jön létre, amelyek, funkciójuknak megfelelően, meghatározott pozíciót foglalnak el a láncban. Szükség esetén a kifejezések egyedi szintagmává egyesíthetők valamilyen kötőelem (prepozíció, kötőszó, vagy az állandósult szókapcsolatok) felhasználásával.Ezekből következően:a) a szótár kontrollja kiterjed az indexelés minden kifejezésére, függetlenül a láncban betöltött különböző szerepüktől;
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b) a kifejezés formájának azonosnak kell lennie, függetlenül szintaktikai funkciójától, azaz a láncban elfoglalt pozíciójától;c) minden kifejezés egy kontrollált és strukturált szótári címszót képez;d) prekoordinált nyelvezetről lévé szó, a szótár a szemantikai relációk megjelölésén túl, a szintaktikai relációk kontrolljához is nyújthat instrukciókat.
A szintaktikai relációk 
kontrolljának módjai

Egy korszerű indexelési rendszer a prekoordináció szintetikus formáját részesíti előnyben. Egy enumeratív nyelvezettel szemben, melynek kifejezései (tárgyi láncai) csak egy „authority listán meghatározottak lehetnek, a szintetikus nyelvezet lehetővé teszi tárgyi láncok generálását a szótár kifejezéseinek a szintaktika szabályai szerinti kombinációjával. Ez utóbbi előnyei leginkább egyszerűségében és pontosságában lelhetők fel. Mivel az indexelés kifejezései egyszerű és egyedi fogalmakat reprezentálnak, a szótár kevésbé terjedelmes, mint egy olyan szótár, mely a kifejezések összes lehetséges kombinációját is felsorolja, az összetett tárgyak rep- rezentálására. A szintaxis is kevéssé komplex, miután néhány, általánosan alkalmazható szabályon alapul (szabványos megjelenítési sorrend). A pontosságot a láncok „méretre szabásának” lehetősége biztosítja, mivel a reprezentálandó témával azonos kiterjedésű lánc a visszakeresés során kizárja az irreleváns dokumentumokat.A szintetikus nyelvezet különösen hatékony olyan kooperatív környezetben, ahol általános- és szak- könyvtárak működnek együtt, mivel lehetővé teszi a tárgy különböző szintű komplexitásának repre- zentálását.

Végül, lévén a szintaxis mérsékelten komplex és a szótár visszafogott méretű, a szintetikus nyelv karbantartása is gazdaságosabb.Az elsősorban szintetikus nyelvezetet az elsősorban enumeratívtól leginkább a következő jellemzők különböztetik meg:a) egy strukturált szótár, mely az indexelés összes kifejezését kontrollálja;b) szabványos megjelenítési sorrend, mely általánosan alkalmazható szabályokkal van meghatározva, és kontrollálja a láncok felépítését;c) egy tárgy-archívum, mely a dokumentumok indexeléséhez a szótár kifejezéseinek a szintaktika szabályai szerinti kombinációjával létrehozott láncokból alakul.Hogyan lehet csökkenteni az enumeratív nyelvezet szintaxisának komplexitását anélkül, hogy csökkenne a nyelvezet uniformitásának foka? Hogyan lehet megvalósítani a szemantika és a szintaktika különbözőségének és komplementeritásának elvét? Hogyan lehet újrastrukturálni a szintaktikai kontroll hagyományos elemeit? Azaz, a szintaktikai kontroll milyen formái felelnek meg leginkább egy elsősorban szintetikus nyelvezetnek? A szintaktikai relációk kontrolljának javasolt módjai:a) a szabályzat (norma), amely meghatározza a megjelenítés szabványos sorrendjét;b) a specifikus utasítások, akár egy kifejezés, akár egy egész kifejezés-kategória szintaktikai használatára vonatkozóan;c) a tárgy-archívum, megkülönböztetve az indexelés kifejezéseinek szótárától, és összeköttetésben azzal.A szintaktikai szabályok egyszerűsítésének igénye a jelenlegi indexelő rendszerek elemzéséből is adódó követelmény. Teljesítéséhez néhány alapelv megfogalmazására van szükség, amelyek biztosítják a megjelenítés sorrendjének állandóságát. Ezek az elvek, a terminológiai kontroll elveivel együtt kapnak helyet a szabályzatban.
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Az uniformitás biztosításának szükségessége további, specifikus instrukciók megfogalmazását igényli, különösen a sajátos szintaktikai értékű kifejezések (pl. cselekvések, bizonyos tulajdonságok fogalmai) tekintetében. Ezek vagy a szótár címszaván belül (alkalmazási megjegyzésként), vagy egy kézikönyvben kaphatnak helyet.A kontroll további eszköze a tárgy-archívum, azaz az olasz nemzeti bibliográfiai feldolgozás során és a partner-könyvtárak által létrehozott tárgyi láncok listája, mely összeköttetésben áll a szótár authority rekordjaival. Az archívum láncai alkotják a nyelvezetet, mely folyamatosan jön létre a dokumentumok indexelése során, s egyúttal lehetővé teszi a dokumentumok reprezentálásához használt szintaktikai struktúrák kontrollját. Az archívum példatárként szolgál egy-egy kifejezésnek az indexelésben való használatára, ezért a láncoknak a szótár minden szavától elérhetőnek kell lennie, függetlenül a láncban elfoglalt pozíciójától.
A megjelenítés sorrendjének 
szabályai

Egy szintetikus típusú nyelvezetben a lánc jelentéssel bíró elemeinek elhelyezkedési rendjét (megjelenítési sorrend) kategória-elemzésen és általános elveken alapuló szabályzat határozza meg.
Kategória-elemzésEgy szabályzatnak, ahhoz, hogy általánosan alkalmazható legyen, nem egyedi esetekre kell vonatkoznia, hanem az entitások, jelenségek, körülmények stb. kategóriáira. A tárgyszólánc megalkotásának szabályai implikálják egy koherens logikai kategória-sor meghatározását, s ezek alkalmazása kategória-elemzést hoz magával, azaz szükséges az indexelendő témát meghatározó nyelvi elemek kategória szerinti hovatartozásának elemzése.

Általános elvekA közvetlen szintaktikai viszony elve szerint a témát definiáló fogalmakat a láncban lehetőleg lineáris rendben kell megjeleníteni, azaz ne jelenjen meg két közvetlen logikai relációban lévő fogalom között egy másik, illetve, ha két fogalom közt a logikai reláció közvetett, és ezt egy harmadik fogalom fejezi ki, ez a fogalom a láncban is a két másik között jelenjen meg.A logikai függőség elve szerint két fogalom közül előbb jelenjen meg az, amelyik a másik funkciójának logikai feltétele, amelytől a másik logikai funkciójának megvalósulása függ. (V.ö. Ranganathan 
wall-picture principle; Vickerey cél-elve stb.)
A kifejezések morfológiai 
ellenőrzésének szabályai

A kifejezések alaki szabályozásának szempontjai a szám, a felbontás és az egyértelműsítés kérdései.A tapasztalatok szerint a prekoordinált rendszerekben jobban alkalmazhatók a kevert, azaz egyes és többes számban egyaránt előforduló kifejezések, ugyanakkor az alkalmazást itt is elv: a megszámlál- hatóság elve határozhatja meg. Általában tehát többes számú legyen a megszámlálható, egyes számú a megszámlálhatatlan dolgokat (anyag-fogalmak, elvont fogalmak stb.) jelölő kifejezések formája. Ez az elv nemcsak az egyes kifejezésekre, hanem a szótár egészére és az egyes kategóriákra is alkalmazandó, azaz vannak tendenciaszerűen plurális, illetve tendenciaszerűen egyes számú kategóriák.Az összetett, azaz több szóból álló kifejezések általában egy, a vonatkozó fogalmak osztályát azonosító nominális részből ('fókusz'), és a differenciáló (vagy modifikáló) részből, azaz egy vagy több, a 'fókusztól' függő, annak kiterjedését szűkítő, vagy alosztályát meghatározó összetevőből állnak. A felbontás célja az indexelő kifejezések komplexitásának csökkentése, illetve a kifejezések szótára kohe
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renciájának növelése. Módja lehet a szemantikai, illetve a szintaktikai (vagy morfológiai) felbontás. Itt az utóbbi jöhet szóba, amikor a több összetevőből álló kifejezések elemeit önálló, indexelésre alkalmas kifejezésnek fogadják el, az ISO 2788-ban meghatározott kritériumoknak megfelelően.Az indexelő nyelvezet kifejezései nem lehetnek kétértelműek, azaz minden kifejezés egyetlen fogalomhoz kapcsolódhat, amelyet reprezentál. A természetes nyelv gazdagsága (és félreérthetősége) gyengített módon sem tükröződhet a kontrollált nyelvben, azaz mesterségesen meg kell szüntetni azt a jelenséget, amikor ugyanaz a kifejezés a természetes nyelvben két vagy több jelentéshez kapcsolódik.
A szemantikai viszonyok 
kontrolljának módszerei

Az indexelő nyelvek nem mondhatnak le a szótár és a szemantikai relációk formalizálásának elvéről. Ez a formalizálás néhány alap-szabályra vezethető vissza, melyek közösek minden, kontrollált szótárt használó nyelvezetben, pl.:-  egy fogalmat egy és csak egy kifejezés reprezentál, minden kifejezésnek egy és csak egy fogalom felel meg;-  a kontrollált szótárban kifejezett viszonyok mindig a priori relációk.A relációk fajtái:1) ekvivalencia: ha két vagy több kifejezésnek ugyanaz a jelentése, egyenértékűség (ekvivalencia, vagy szinonímia) áll fenn, ilyenkor az ekvivalencia-csoport egyik kifejezését kell kitüntetni, míg a többi nem preferált lesz. A valódi egyenértékűség mellett (ahol a természetes nyelv is szinonimaként értékeli a kifejezéseket) kvázi-szinonímia is van, azaz ahol a természetes nyelvben a kifejezéseknek eltérő jelentése van, az indexelés szempontjából azonban szinonimákként kezeljük azokat.

2) hierarchikus relációk: a szótár tartó struktúráját alkotják és az osztályozási kritériumok alapvető osztályait határozzák meg. Két kifejezés természetesen csak akkor lehet hierarchikus kapcsolatban, ha egyazon kategóriába tartoznak. A hierarchikus reláció lehet:-  generikus, amennyiben a nem és faj közötti relációt állapít meg;-  rész-egész, amit általában tipikus szintaktikai relációnak tekintenek, ugyanakkor vannak esetek, amikor a rész implikálja az egészet, s így a rész-egész relációt szemantikai relációként kezelik;-  példa-jellegű, ami egy köznévvel kifejezett osztály, és az abból elkülönített, tulajdonnévvel kifejezett példa.3) asszociatív relációk: ide tartoznak azok a határozott relációban álló kifejezések, melyek sem ekvivalencia, sem hierarchia-jellegű kapcsolatban nem állnak.
A rendszer összetevői

Az új dokumentációs nyelv, az új Soggettario egy több részből álló rendszer, melynek három összetevője legyen:
Szabályzat. A megfogalmazott, koherens és egyszerű szabályok együttese az indexelési folyamat három momentumával: a fogalmi elemzés, a kifejezések kiválasztása és a terminológiai kontroll, a lánc-alkotás kapcsolatban.
Szótár. Kontrollált szótár, folyamatosan és együttműködés alapján frissítve, mely minden szóhoz tartalmazza a szemantikai relációk együttesét, valamint a szintaktikai (vagy az alkalmazási) instrukciókat.
Lánc-archívum. A nemzeti bibliográfia szerkesztése során konkrétan használt tárgyszó-láncok jegyzéke, mely az új nyelvezet legszélesebb és legautentikusabb példatára lesz.
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Hogyan tovább?

Egy új Soggettario problémakörét tágabb horizontba helyezve, a bibliográfiai leírás teljességét érintő legfrissebb nemzetközi fejleményekhez viszonyítva nem maradhat el az FRBR figyelembe vétele.
A  tárgyi indexelés az FR B R  fényébenAz FRBR (Functional requirements for bibliogra
phic records -  legyen mondjuk funkcionális rekvizí- 
tumok bibliográfiai rekordokhoz'; így maradhat az eredeti rövidítés) jelentés a rekord vizsgálatában a katalogizálás deszkriptív és szemantikai egységéhez vezet vissza. A tárgyat relációként elemzi a harmadik csoport entitásai: a fogalom, tárgy, esemény, 
hely és a mű entitás között. Igen helyesen nem állapít meg relációt a kifejezés és a megnyilvánulás tekintetében, hiszen a tárgy nem változik a különböző kifejezési és megnyilvánulási formákban. A harmadik csoport entitásai egy egyszerű, az abszt- 
rakt/konkrét ellentéten és az időbeli és térbeli meghatározottságon (temporális és spaciális determináció) alapuló kategorizálásnak felelnek meg, és csatlakoznak az egyes és kettes csoport entitásaihoz 
(mű, kifejezés, megnyilvánulás, példány, illetve sze
mély, testület), melyek relációban lehetnek egy mű tárgyával.Az FRBR nem elemzi a katalográfiai nyelvezeteket, ugyanakkor körvonalazza a rekord működésének egy modelljét. Ez a modell azonban alkalmatlannak bizonyul, ha a rekord szemantikai részére próbáljuk alkalmazni. Ekkor a modell néhány korlátja válik nyilvánvalóvá:1) A tárgyakat individuális elemekként mutatja be, s mint ilyenek, példa jellegűek; a valódi tárgyak nagy többségükben ezzel szemben általánosan (generalizáltak), vagy olyan fogalmak, amelyek egyedek osztályát reprezentálják; a tipikus tárgy templomok, és nem Santa Maria No

vella (mindazonáltal mindkettő lehet deszkrip- tor).

2) A tárgyakat atomizált egységekként mutatja be, a valóságban meglévő, más fogalmakhoz való kapcsolódásuk nélkül. Az egyedi entitásnak ebben az elszigeteltségben a szemantika is elveszettnek tűnik, amelybe pedig bármely tárgy szükségszerűen beletartozik.3) Az attribútumok elemzése hiányos: a kifejezések entitások szerinti felsorolására korlátozódik, anélkül, hogy magában foglalna olyan elemeket, amelyek hasznosak lehetnének a tárgy által betöltendő funkciók kezelése szempontjából.Az FRBR jelentés céljai a Soggettario megújításának hipotéziseihez képest eltérőek, mivel egy absztrakt rekord-modellt mutat be. Mindazonáltal az en
titás-reláció (E-R) modell alkalmazása a tárgy struktúrája funkcionális elemzése során hasznos lehet.Az FRBR alapjának tekintett E-R modell alapján végzett vizsgálódás eredményei kompatibilisnek tűnnek a megvalósítási tanulmányt készítő munka- csoport javaslataival. A javaslatok értéke tehát, hogy az új indexelési módszer kidolgozásának perspektíváit a legújabb nemzetközi szakmai kutatási irányba való illeszkedés is garantálja.
Az „áprilisi szeminárium" 
megjegyzései

A BNCF, mint a projekt gazdája, számon tartja mind a szemináriumon felmerült számtalan megjegyzést és javaslatot, mind az ezt követőket. Az eddigi szakértői vélemények szerint legyen a nyelvezet akár enumeratív, akár szintetikus jellegű, a prekoordinált típusú rendszer marad annak legjobb formája, az elektronikus környezetben is, ahol a kontrollált szótárnak minden eddiginél kontrollál- tabbnak kell lennie. Megfontolásra érdemes megjegyzés, hogy a szemantika és a szintaxis közti határok nem mindig kodifikálhatok mereven. A logi
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kai-szintaktikai elemzésen alapuló megjelenítési sorrend (ami a munkacsoport javaslatában szerepel) esetenként integrálható egy olyan nézőponttal, amely más nyelvi struktúrákat vesz figyelembe, azaz, néhány korlátozott és jól meghatározott tárgyi kategóriában az általánosan ajánlottól eltérő megjelenítési mintát is el lehetne fogadni.A szemináriumon kiviláglott, hogy a tárgyszó-láncnak a dokumentum fogalmi tartalmával azonos kiterjedése kétségtelenül kívánatos, de megjegyzendő, hogy ez néhány esetben problematikus lehet. Az a tény, hogy nem minden dokumentum válhat egyetlen, azonos kiterjedésű lánc révén visszakereshetővé, és esetleg egynél több lánccal indexelhető, nem jelenti azt, hogy az azonos kiterjedés elve ne lenne követendő. A rugalmasság, az egyszerűség,

az eszközök alkalmazhatósága, világos, nem bonyolult és kevéssé számos szabály egy hatékony indexelő rendszer megmásíthatatlan előfeltételei.
Hangsúlyt kapott, hogy az új eszköznek igen különböző típusú dokumentumok és nem csak bibliográfiai anyagok indexelésére kell majd használni, természetesen a MARC struktúrával kompatibilis módon. A szabályoknak könnyen fordíthatóknak (Internet!) és könnyen taníthatóknak kell lenniük. A projektnek nagy figyelmet kell fordítania az osztott katalogizálás és a források megosztásának igényeire. Az olasz könyvtárak -  különösen az SBN keretében összekötöttek -  várják az a fordulatot, amely lehetővé teszi a tárgyi katalogizálást biztos, közös alapon, de figyelemmel az egyes könyvtárak specifikus szükségleteire és indexelési politikájára.

„Az olvasási kultúra fejlesztésének módszereiről” tárgyaltak a visegrádi országok kulturális 
miniszterei 2002. szept. 5-6-án a margitszigeti Thermal Hotelben, ahol Csehországot 

Pavel Dostal, Lengyelországot Valdemar Dabrowski, Szlovákiát Milan Knazko 
és hazánkat Görgey Gábor képviselték.

A tanácskozás (melyet eredetileg 2002. február 28-án kellett volna megtartani) alapvető 
dokuntemának megírását, valamint a szakmai vita vezetését Nagy Attila, a Magyar 

Olvasástársaság elnöke végezte. Az érintett szakemberek teljes egyetértéssel állapították meg, 
hogy az olvasási kultúra szinvonala jelentős mértékben gazdasági kérdés, hiszen a munkaerő 

tanulékonyságával, továbbá a lakosság mentálhigiénés teherbíró képességével összefüggő, 
tehát a parlamenti ciklusoktól független, az összkormányzati felelősséget érintő, folyamatosan 

napirenden tartandó feladat. A fejlesztés központi elemeként a dokumentumok digitális és 
papíralapú hozzéférési esélyeinek növelését, főként a könyvtárak fokozott mértékű támogatását 

(Norvégia példája), nevezték meg, majd kissé visszafogottabban a könyvkiadás értékalapú, 
szelektív ösztönzését hangsúlyozták.
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információs és digitális írástudás: 
a fogalmait áttekintése

Bawden, Dávid

Daniel Bawden: Information and digital literacies: a review of 
concepts (Journal o f  D o cu m e n ta tio n , vol. 57, no. 2, March 2001, 
218(259.) tanulmányát Koltay Tibor ismerteti

A szakirodalomban (mindenekelőtt a könyvtári szakirodalomban) számos, az információs írástudással kapcsolatos kifejezéssel találkozunk.Ilyenek:© az információs írástudás (information literacy);© a számítógépes írástudás (computer literacy, valamint szinonimái: IT/information techno- logy/electronic/electronic information literacy);© a könyvtári írástudás (library literacy)© a média-írástudás (media literacy);© a hálózati írástudás (network literacy és szinonimái: Internet literacy, hyper-literacy)© a digitális írástudás (digital information literacy).Ezek közül a számítógépes és az információs írástudás folyamatosan jelen van a szakirodalomban.

Ezen belül a számítógépes írástudás nagyobb számban fordul elő. Az információs írástudás az 1980-as években kis számban fordult elő, majd jelentősen nőtt a 90-es években. A média-írástudás terminus használata a 90-es évek vége felé jelentősen felfutott, és ekkor jelent meg a hálózati és a digitális írástudás fogalma.Maga az írástudás fogalma viszonylagos és különböző időszakokban mást és mást jelentett. Jelentése mindig is viszonylagos volt, hiszen korlátozódhat a nyomdatermékek egyszerű megfejtésére, de magába foglalhatja a nyomtatott szó kulturális feltételrendszerének, etikai normáinak és esztétikai értékeinek tudatos és kritikus ismeretét is. Természete tehát mindig is kettős volt. Egyrészt jelentette az egyszerű írni és olvasni tudást, másrészt magába foglalta ezeken túl terjedő készségeket, mindenekelőtt az értő és a megértésre törekvő olvasást.
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Sokan ezért inkább egyfajta kontinuumnak tekintik. Egyik végén betűkombinációk reprodukálásának a képessége áll, a másik végén a logikus gondolkodás, a magasrendű logikai készségek, az érvelés és az okfejtés áll.A közelmúltban írástudás alatt az írott anyagokból nyert információ hasznosításának képességét értik. Ez többféleképpen is megfogalmazódik. így kimondják azt, hogy az írástudás az olvasás és írást alapkészségein kívül a megértés és a sikeres tevékenység általános képessége. Érthetjük alatta a társadalmi túléléshez szükséges információkhoz való kapcsolódás megteremtését lehetővé tevő készségeket. Más megfogalmazásban azt tudhatjuk meg, hogy az írástudás magában foglalja a figyelmes hallgatás, a beszélés, az olvasás, az írás és a kritikus gondolkodás, valamint a számolás készségeit, továbbá azt a kulturális ismeretet, amely ahhoz szükséges, hogy a nyelvet megfelelő módon ismerjük fel és használjuk különböző társadalmi helyzetekben.A funkcionális írástudás elnevezést széles körben alkalmazzák mint alapvető információk elolvasásának és megértésének a képességét. Ilyen lehet egy gyógyszer csomagolásán az adagolásra vonatkozó útmutatás.Szinte minden írástudás-típus megítélésében problémát jelent, hogy pontosan mérhető-e ez a képesség és létezik-e ellentéte az írástudatlanság, továbbá, hogy az utóbbi orvosolható-e jól körülhatárolt eszközökkel.Azt, hogy helyénvaló írástudásról beszélnünk az információs írástudás esetében 34-féle kompetenciát vagy alapismeretet jelentő tevékenység elnevezése támasztja alá.Ilyen a© mezőgazdasági írástudás (agricultural literacy)© filmművészeti írástudás (cinematic literacy)© „tánc-írástudás” (dance literacy)© földrajzi írástudás (geographic literacy)

© jogi írástudás (legal literacy)© munkahelyi írástudás (workplace literacy)Az egyszerű írni és olvasni tudáson túlmenő írástudásokat készség-alapú írástudásoknak is szokták nevezni. Ezek sorába tartozik a könyvtári írástudás, amelynek két jelentése van. Az egyik (vitathatóan) az információs írástudás elődje. A könyvtárak használatára vonatkozik és különösen hangsúlyozza az információforrások kritikus kezelésének fontosságát. A másik a könyvtárak hagyományos értelemben vett felhasználóképzésére vonatkozik. Ebben az értelemben van némi rossz hangzása, mivel túlságosan, sőt kizárólag a könyvtári forrásokra koncentrál.A könyvtári írástudásnak több szakasza említhető a könyvtári írástudatlanságtól, amikor segítség nélkül nem tud az olvasó a polcon könyveket megtalálni, egészen a „gördülékeny” írástudásig, amely feltételezi a kommunikáció és publikáció jellemzőinek ismeretét és a keresési stratégiák általánosításának és módosításának képességét. E kettő között helyezkedik el a fél-írástudás, amelynek legfontosabb eleme a katalógushasználat képessége, a könyvtári írástudást, amely már azt jelenti, hogy az olvasó rendszerszerűen képes keresési stratégiák kialakítására és a talált információ értékelésére.A média-írástudás elsősorban a tömegkommunikációból (ide értve -  fokozódó mértékben -  az internetet) nyert információk kritikus kezelésére vonatkozik és részben azonos az tágabb értelemben vett információs írástudással, mivel az is vonatkozik a nem formálisan könyvtári forrásokból kapott információra.A számítógépes írástudás alatt a leggyakrabban azoknak a készségeknek az együttesét értik, amelyek szükségesek szövegszerkesztő, adatbázis-kezelő és táblázatkezelő alkalmazói programcsomagok használatához. Az ezen túlmenő felfogások a számítógép-kezelést mint az információs társadalomban való részvételhez szükséges eszközt tekintik. Ide szokták érteni az információval kapcsolatos fogal-
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mák ismeretét és az információról való absztrakt gondolkodás képességét is. A könyvtárosok korán felismerték a számítógépes írástudás fontosságát munkájukban. Magát az információs írástudást is az információs társadalom fontos elemének tekintik sokan.A számítógépes írástudást a 90-es években gyakran a hagyományos írástudás kiterjesztésének, bővítésének tekintették, de sokszor az információtechnológiai elemet túlzottan hangsúlyozták benne.Az információs és a számítógépes írástudást egyaránt jellemzi az, hogy hangsúlyozzák bennük az önálló, segítség nélküli tevékenységek fontosságát. Az információs és a számítógépes írástudás egymáshoz való viszonyát sokszor eltérően ítélik meg. Eltérő, de rokon fogalmaknak, amelyek közül legtöbbször a számítógépes írástudást az információs alapfeltételének tekintik. Az információs írástudás azért is tágabb fogalom, mert a technológia közvetítette tartalommal is foglalkozik. Van azonban példa arra is, hogy a számítógépes írástudást tekintik tágabb fogalomnak.Az információs írástudás több, mint készségek hozzáadása a hagyományos írástudáshoz, hanem magának az írástudás fogalmának megváltozását eredményezte. Sok olyan intézménynél, amely az írást kötelező elemnek tekintette minden kurzusában, megjelent az a tendencia, hogy az információs írástudást tegye ilyen, kötelező elemmé.Az információtechnikai (információtechnológiai) írástudást legtöbbször szinonim módon használják a számítógépes írástudás kifejezéssel.Az információs írástudás kifejezés egyik első megjelenése 1974-re tehető és szoros kapcsolatban állt az oktatás reformjával (mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban zajlott reformmal), és az információ hatékony használatára vonatkozott. Hasonlóan korai előfordulásai a problémamegoldást állítják középpontba, de már ekkor is volt tágabb értelmezése. 1979-ben találkozunk ezzel a kifejezéssel a könyvtári szakirodalomban, információs írás

tudás alatt a különböző forrásokból származó információk elérésének, értékelésének és használatának képességét értve. Egy másik, korai, de utóbb nem folytatódó meghatározása a hírek egyedi és független szemléletére vonatkozik.Folyamatos probléma, hogy sokan megpróbálják az információs írástudás egyetlen, átfogó definícióját megadni, miközben a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy összetett, sokoldalú témáról van szó, különösen azért, mert az információs írástudásnak minden médiumra vonatkoznia kell és a hagyományos értelemben vett, a számítógépes, média- és a hálózati írástudások találkozási pontjában helyezhető el.Az egyszerű, egy eszközt (pl. katalógust) használó készségek, azok kombinációjának készsége, valamint több, komplex eszköz használatának készsége egymásra épülésének tekinthetjük.Az információs írástudás és a tanulás közötti kapcsolat kérdése mindig jelen volt. Az oktatási intézmények és szervezetek mindig is igyekeztek oktatási programjukba felvenni az információval kapcsolatos témákat.Van, aki amellett érvel, hogy az információs írástudást nem tekinthetjük önálló, elszigetelt készségnek, hanem az az egész oktatási folyamat alkotóeleme. Mások szerint viszont az információs írástudás önálló egyetemi tárggyá alakítható. Az egész életen át tartó tanulás hangsúlyozása mindig jelentős tényező volt az információs írástudás oktatásában. Az Amerikai Egyesült Államokban, 1993-ban alakult US National Forum for Information Literacy ernyője alatt összefogott több mint 50 nemzeti szervezet többsége az oktatás területéről került ki.Az információs írástudás fogalmának megjelenésére elsők között az Amerikai Könyvtáregyesület (ALA) reagált és 1989-ben éppen az oktatási, főként az egy életen át tartó tanulásra vonatkozó jellegét hangsúlyozta, de kiemelte fontosságát az egyének, az üzleti élet és az állampolgári lét szempontjá
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ból. Definíciója tág volt és nem korlátozódott a könyvtári forrásokra, ugyanis információs írástudónak azt tekintette, aki felismeri, mikor van szüksége információra és kimondta, hogy végső' soron az információs írástudást az birtokolja, aki megtanulta, hogyan kell tanulni, már feltételezi annak ismeretét, hogy hogyan szerveződik az információ, hogyan található meg, és hogyan használható fel a tanulásban. Az ALA az egész oktatási folyamat átalakításáért szállt síkra egy konkrét tananyag kidolgozása helyett és egy sor szükséges készséget jelöl meg. Ezek a készségek a következők:© az információszükséglet felismerése,© az adott probléma megoldásához szükséges információ azonosítása,© a szükséges információ megtalálása,© a megtalált információ értékelése,© az információ szervezése,© az információ hatékony felhasználása az adott probléma megoldására.A készségeknek ez a listája aztán számos, módosított lista és definíció alapja lett.Egyfajta bővített értelmezésnek tekinthetjük azt a meghatározást, amely szerint az információs írástudás az információ szerepének és hatalmának megértése, megtalálásának és visszakeresésének, valamint a döntéshozásban történő felhasználásának képessége, továbbá információk elektronikus folyamatok felhasználásával történő létrehozásának és kezelésének a képessége. Egyszerűen kifejezve, az információs írástudás magában foglalja az információs világban való tájékozódást.Az ALA-készséglista némileg bővített változata az, amely szerint az információs írástudással rendelkező személy:© Felismeri, hogy a pontos és teljes információ az intelligens döntéshozatal alapja;© Felismeri, hogy szüksége van információra;

© Információigénye alapján kérdéseket fogalmaz meg;© Azonosítja az információs potenciális forrásait; © Sikeres keresési stratégiákat alakít ki;© Információforrásokat ér el számítógépes és más technológiák útján;© Értékeli az információt;© Az információt gyakorlati alkalmazások céljaira szervezi;© Az új információt a meglevő tudásba integrálja;© Az információt a kritikus gondolkodásban és a problémamegoldásban használja.Egy másik változat szerint az információs írástudással rendelkező személyt az jellemzi, hogy:© Önálló, önmagát irányító tanulásba bocsátkozik;© Információs folyamatokat használ;© Több információs technológiát és rendszert használ;© Magáévá tette az információ felhasználását elősegítő értékeket;© Megbízható ismeretei vannak az információ világáról;© Az információhoz kritikusan közelít;© Olyan személyes információs stílusa van, amely megkönnyíti az információ világával való interakcióját.Az információs írástudást ugyanakkor az internetről nyerhető információkkal való bánni tudással (lényegében az internet-írástudással) is azonosították.Az információs írástudás egy tág definíciója pedig a jövőbeni boldogulásához szükséges (általános jellegű) készségek listáját tartalmazza, amelyek többek között a változások hatékony kezelésével, a demokratikus társadalommal kapcsolatosak. Ennek megfelelően az információs írástudással rendelkező személyek:
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© Képesek sikeresen megélni egy információs (technológiai) környezetben;© Produktív, egészséges és kielégítő' életet élnek egy demokratikus társadalomban;© Hatékonyan kezelik a gyorsan változó környezetet;© Jobb jövőt biztosítanak a felnövekvő generációknak;© Megfelelő információkat találnak személyes és szakmai problémáik megoldásához;© Jártasak az írásban és a számítógép-használatban.Sok könyvtáros az információs írástudást a felhasználóképzés egy (továbbfejlesztett) formájának tekinti. Mások viszont azt vallják, hogy az információs írástudás és a felhasználóképzés nem egymás alternatívái, vagy konkurensei, hanem az információs írástudás tágabb fogalom, sőt sokkal inkább holisztikus jellegű, különös tekintettel arra, hogy a felhasználóképzés főként a felsőoktatási könyvtárakhoz kötődik, míg az információs írástudás minden könyvtártípusra kiterjed. Van olyan vélemény is, miszerint a felhasználóképzés továbbra is a nyomtatott dokumentumokra alapozódó, könyvtár-centrikus oktatás, míg az információs írástudás a számítógépes és a multimédia forrásokat is magában foglaló, új paradigma. A véleménykülönbségek ellenére az információs írástudás megfelelő terminus, amennyiben megfelelő óvatossággal és világosan körülhatárolva használjuk úgy, hogy a könyvtárnak az információs írástudásban játszott kivételes szerepét figyelembe vesszük. Az egyes források használatának oktatása, a számítógép-használati készségek, a számítógépes írástudás megszerzése, valamint az információszerzés és -értékelés általános folyamata nem azonos az információs írástudással. Az információs írástudás mint oktatási fogalom kizárólagosan olyan programokat fed, amelyek a felhasználókat a tudáshoz való hozzájutás különböző útjait, ezen belül a (hagyományos és elekt

ronikus) könyvtárak által nyújtott rögzített tudásra koncentrál, amely a tanulás más formáit kiegészíti, de nem helyettesíti.Az információs írástudás gyökerei a magánszférába nyúlnak vissza, és ez a fogalom ahol kapott is némi figyelmet az üzleti információ területén egyrészt mint a számítógépes írástudás tágabb értelmezése, azaz az adott cég intellektuális erőforrásainak bővítése, másrészt mint a információs központok tudásközponttá való alakításának igénye. Van olyan vélemény, miszerint a menedzserek tevékenységi körébe kell tartoznia, hogy azonosítsák és közöljék információs igényeiket, mintsem az információs szakemberekre támaszkodjanak. Ebben a szférában is megvan az információs írástudás és az egész életen át tartó tanulás, valamint a tanuló szervezet közötti kapcsolat.Az információs írástudás egy korai, a készségek széles körére kiterjedő listája 1985-ben született. Ebben az információs írástudás:© Készségek integrált készlete;© A források ismeretén túl terjed;© Nem csak a könyvtárhoz kapcsolódik;© Eltér az (általános értelemben vett) írástudástól és a számítógépes írástudástól, de kapcsolódik is azokhoz;© Nem csak az információ megtalálását jelenti;© Egyes attitűdök (kitartás, a részletek iránti figyelem, egyes források elfogadásával szembeni óvatosság) útján alakul ki;© Idő-és munkaigényes;© Problémamegoldó tevékenység, ezért jellegében igény-vezérelt.Ezt a definíciót később többen is különösen jelentősnek tartották. Az 1980-as évek vége felé és a 90-es években számos hasonló lista született, köztük olyan is, amely Delphi-vizsgálaton alapul. Született egy 35 készséget felsoroló összeállítás is, amelyet a következőkben foglalhatunk össze. Az in
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formációs írástudás kialakításához és gondozáshoz szükséges:© Az információs világ megértése, ide értve az információs technológiákat és annak megértését, hogy nem minden információ található meg számítógépeken;© Az információs igények felmérése és annak megfogalmazása, hogy milyen információra van szükségünk;© A források értékelése és kiválasztása, hatékony keresés, ide értve a szakirodalom szerkezetének ismeretét, az ellenőrzött és nem ellenőrzött szókincs, a teljesség és a pontosság közötti különbség stb. ismeretét;© Az információ értékelése és értelmezése különböző formátumaiban és hordozóin, továbbá kritikus elemzése;© Az információ kezelése és szervezése;© A megtalált információk helyének és tartalmának közlése másokkal, ide értve a hivatkozási folyamatokat, valamint az új információnak a meglevő tudásba való integrálását.A fenti listában felsoroltak igen ambiciózus célkitűzést mutatnak, és valószínűleg kevés információs szakember van mindeme készségek birtokában. Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy az információs írástudás, ahogy azt legtöbben előadják nemes, de utópisztikus fogalom.Egy egyetemi információs írástudás oktatóprogram öt fő célkitűzést és pontonként 5-8 részcélt jelöl meg. A fő célok és néhány részcél a következők:© Az információ a demokratikus társadalmakban játszott szerepének és hatalmának ismerete;Hogyan használják a gyakorló szakemberek az információt és hogyan maradnak folyamatosan időszerű információk birtokában?© Az információ formája és tartalma változatosságának ismerete;

Az elsődleges és másodlagos információ közötti különbségtétel;Az információ minőségének, a tartalom használhatóságának, az adott információs eszköz formátumának megítélése releváns kritériumok alapján;© Az információszervezés standard rendszereinek ismerete;Nyomtatott vagy számítógépes információ- források index-szerkezetének és belépési pontjainak meghatározása;© Információk különböző rendszerekből és eltérő formátumban történő visszakeresési képességének kialakítása;Ismert könyvtárban való sikeres navigálás; Az ellenőrzött szókincs és a kulcsszavak közötti különbség leírása és hatékony használatuk a keresési stratégiában;© Információk különböző hozzáférésű és visszakeresési célú forrásokból kapott információk szervezési és kezelési képességének kialakítása;Pontos bibliográfiai hivatkozások készítése könyvekről, folyóiratokról, konferencia- anyagokról;Személyi bibliográfiai szoftverek használata letöltött hivatkozások és saját publikációs listák kezelésére.Van aki úgy érvel, hogy az információs írástudást oktató programoknak inkább a tartalom kiválasztására, keresésére és kezelésére vonatkozó általánosított folyamatokat és elveket kellene oktatniuk, mégis számos program a felhasználóképzés kibővítése. Az az érvelés, hogy a programoknak nemcsak az elektronikus forrásokkal kell foglalkozniuk, egyáltalán nem univerzálisan elfogadott. A legtöbben viszont kiemelkedően fontosnak tekintik a kritikus gondolkodás vagy kritikus elemzés képességét. Sokan eltérően ítélik meg azt, hogy az információs írástudás a felhasználók kezébe adja-e a készsége
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két, vagy éppen ez-e az információs szakemberek fő tevékenységi területe.Az információs írástudással szemben kritikák is jelentkeztek. Felmerült az is, hogy hosszú távon értelmetlen információs írástudást tanítanunk, mert nincsen bizonyítva szükségessége, amit tanítunk, az csak kis mértékben fedi a felhasználók közvetlen igényeit, nem valószínű, hogy megőrzik a tanult ismereteket, továbbá nem tudjuk, hogy milyen ismeretekre és készségekre lesz szükség a jövőben.Mások szerint az információs írástudás kifejezés használata PR-fogás, amely a könyvtárosok fontosságának túlhangsúlyozását szolgálja, olyan társadalmi betegségre kitalálva, amelyet egyedül a könyvtárosok tudnak gyógyítani. Amit a könyvtárosok elengedhetetlennek tekintenek az információs írástudás szempontjából, más szakmák szemszögéből nézve másként ítélhetők meg, azért is, mert nem ismerjük pontosan az információkeresési viselkedés természetét. Kritizálják az információs írástudást azért is, mert elválasztja az információt a tudástól.A digitális írástudás fogalmához szorosan kapcsolódik a hálózati, az internetes, a multimédia- és a hipertext-írástudás. Ennek megnevezésére az angol e-literacy kifejezés azért nem nyert teret, mert kiejtése lényegében azonos az illiteracy (írástudatlanság) szóéval. Az internetes vagy internet-írástudás kifejezést 1995 óta sokan használják informálisan, de a szakirodalomban alig lelhető fel. A hiper-írás- tudást (hyper-literacy) a hipertextből (főként
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html-dokumentumokból) nyerhető tudásra vonatkozik.A digitális írástudás az 1990-es évektől kezdve a hipertext és multimédia-szövegek (azaz a szöveg mellett képek, hang stb.) olvasásának és megértésének képességét jelöli.Sok, a digitális írástudással kapcsolatos érvelés emeli ki a nyomtatott és a digitális dokumentumok közötti alapvető különbséget, az internetnek azt a kettősségét, hogy a felhasználó nemcsak elérhet segítségével információt, hanem publikálhat is rajta. Ez utóbbi visszavezet az írástudás hagyományos értelmezéséhez, amely magában foglalja az írást és az olvasását.A digitális írástudás egy 1998-as meghatározása készségeket is rendel a fogalomhoz. Egyrészt a kritikus gondolkodásét, másrészt a dinamikus, nemszekvenciális hipertext-környezetben való olvasás és megértését, valamint megbízható tény- és vélemény jellegű információk előítélet nélküli összegyűjtését különböző forrásokból, keresést (mindenekelőtt internet-keresőkkel), a multimédia-áramlás kezelését szűrőkkel és más eszközökkel, a források kiválasztásán alapuló személyes információs stratégiák kialakítását, a mások (hálózati úton történő) megnőtt elérhetőségének és megszólíthatósá- gának felismerését, az információs igények megértését és kérdésekre való átalakítását, a tartalom hagyományos formáinak elektronikus eszközökkel való támogatásának ismeretét, a hipertext-kapcso- latokkal hivatkozott anyagok érvényességével és teljességével kapcsolatos óvatosságot.
2002 augusztusától üzemel az O SZ K  Olvasószolgálati osztály hírlapolvasótermi 

csoportjának honlapja -  olvashattuk az O SZ K  levelezési fórumán a Hírlapcsoport bejelentését. 
A honlap célja, hogy praktikus tájékoztatást nyújtson az O SZ K  különböző olvasótereiben 
található időszaki kiadványok adatairól, forgalmazásáról és a periodikumok használatával 

kapcsolatos kérdésekről, így mind az olvasók, mind a könyvtárosok hasznos információkat 
találhatnak rajta. Az oldal elérési címe: http://solanum.oszk.hu/libinfo dev/hirlap/
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Istennek hála: a Horváth Tibor és Pflpp Zsivaj szerkesztette Könyvtárosok kézikönyvének kiadása úgy meglódult, hogy egy olyan negyedévente megjelenő" folyóirat, mint amilyen a Könyvtári Figyelő" is, csak tetemes késéssel tudja „laudálni” egyes köteteit. Most, amikor a könyvtárak rendszerével foglalkozó 3. kötetének ismertetését írom, a vállalkozás már a negyedik kötet közzétételével tett egy további lépést a „boldog végkifejlet” felé. De: soha ne legyen ennél nagyobb bajunk.A kézikönyv első és második kötetének gondolati szerpentinjei, összefüggés spekulációi, appercipiálási próbatételeket előidéző emelkedői és hup- panói után e harmadik kötet olvasását, tanulmányozását kísérő érzet a Tour de France versenyzőinek síkságra érését nyugtázó megkönnyebbüléshez hasonlítható. Egyébként a kötet szerkesztői előszavukban figyelmeztettek is a mondanivaló jellegváltására, kijelentvén: „A kézikönyv elő
ző kötetei az ismeretgazdálkodás területeit és lehetséges elvi megalapozá
sát, technológiáját mutatták be egy trend vonulatában, amely mintegy két
száz éve kezdődött és ma is tart. E kötetek nem voltak tekintettel arra, hogy 
ez a folyamat milyen szervezeti formákban, intézményekben zajlik; arra 
sem, hogy milyen típusú intézmények jöttek létre... A kézikönyv harmadik 
kötete az intézményekkel foglalkozik... nagy vonalakban a könyvtárak' ha
gyományos és megszokott fajtáit tekinti tárgyalási és szerkezeti vezérfonal
nak. ” Erről ennyit.A tíz fejezetből álló művet hatan írták. A következő munkamegosztásban:
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Könyvtárosok kézikönyve / szerk. 
Horváth Tibor, Papp István. -  Bp. 
Osiris, 2001. 25 cm. -  
3. A könyvtárak rendszere. -  2001 
-  356 p.

1. A könyvtár történelmi szerepváltásai főcímen Tóth Gyula „üti meg a kötet alaphangját” . Fejezetének alcímei alatt az írásbeliség és megőrző intézményei létrejöttével, az ismeretrögzítés technikáinak és anyagának változásaival, a könyvnyomtatással, az olvasási forradalommal és a nyilvánosság megszületésével, a könyvtárközi munkamegosztással, a mind pontosabb, gyorsabb és célzatosabb szolgáltatások iránti társadalmi igénnyel, végül az elektronika kihívásával foglalkozik.2. Ferenczy Endréné e fejezetének témája a nemzeti könyvtár, nem utolsósorban az Országos Széchényi Könyvtár. Aztán e vezető szerepkörű intézményt mint a nemzeti irodalom és a külföldi dokumentumok gyűjteményét, mint közvetlen és központi szolgáltatót, nemzeti bibliográfiai számbavevőt, illetve egyéb szerepvállalásokra is képes szervezetet vizsgálja.3. Tóth Gyula másodjára a közkönyvtárakról szóló fejezet szerzéseként szerepel. Mondanivalóit a történeti gyökerektől elindulva, az egyes változatokat külön-külön tárgyalva, a ma közkönyvtárait nemzetközileg és „hazailag” is jellemezve fejti ki, illetve hozza a t. olvasók szíves tudomására.4. A szakkönyvtári fejezetet Varga Katalin jegyzi. Ezen belül a szak- könyvtár helyéről, feladatairól, e könyvfajta történeti fejlődéséről és feladatairól, e könyvtárfajta történeti fejlődéséről, típusairól és gyűjteményi, feltárási, szolgáltatási sajátosságairól értekezik. Külön szól a személyi tényezőkről: a szakkönyvtárosok és olvasóik sajátos kapcsolatáról.5. Ugyancsak Varga Katalintól származik a felsőoktatási könyvtá
rakkal kapcsolatos fejezet. E fejezetben található: történeti áttekintés az anyaintézmény és könyvtára együttéléséről, feladatok és válfajok szerinti csoportosítás, a gyűjteményi sajátosságok és szolgáltatások bemutatása.6. Tóth Gyula harmadjára az iskolai könyvtárakra vonatkozó tudnivalókat foglalja össze. Történelmi áttekintést ad, szerepmeghatározásokat közöl, s megírja: az iskolai könyvtár milyen szerepet játszik a könyvtári rendszerben. Az Elmélet és valóság c. alfejezete a magyarországi helyzetet mutatja be.7. Pogány György Különgyűjtemények c. fejezete egyfajta „triptichonba” rendeződik. Az első „tábla” a különgyűjtemények kialakulását és fogalmát, illetve kialakulásuk szempontjait taglalja, a második dokumentumtípusok szerinti, a harmadik pedig a tematikus különgyűjteményekről beszél.
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8. Sütheő Péternek köszönhető az elektronikus, di
gitális, virtuális könyvtárakat bemutató fejezet. Tartalma -  részletesebben -  a következő: az információtechnika fejlődése, a könyvtári állomány digitalizálása (lapolvasók, a digitalizálás technikája), elektronikus dokumentumok, a digitális dokumentumok formai feltárása (meta- adatok), a digitális könyvtár mint információs rendszer, a virtuális könyvtár, hazai elektroni- kus-digitális-virtuális könyvtárak.9. A könyvtári rendszer fogalmával Sonnevend Pé
ter ismerteti meg olvasóit. A résztudnivalók alrendszerek szerint csoportosítva jelennek meg egymás után. A gyűjteményi alrendszer égisze alatt a köteles példányokról, a kiadványcseréről és fölöspéldányokról, az országos gyűjteményfejlesztésről és tárolókönyvtárról, valamint az állományvédelemről esik szó. A bibliográfiai alrendszer keretében az UAP-pal, a „szolgáltatások” mibenlétével, a szükségletek és igények számbavételével foglalkozik a szerző. A személyzeti alrendszer a szakképzésről és továbbképzésről, a szakirodalomról, a szakmai egyesületekről és közéletről informál. Infrastrukturális tényezők között a statisztika és szabványellátottság, a fejlesztési stratégiák és könyvtárpolitika, valamint a marketing tárgyalására kerül sor.10. A könyvtári modell c. zárófejezetben a már korábban is szerzőként szereplő Ferenczi Endréné magát a könyvtárat mutatja be rendszerként. Ennek révén foglalkozik a működés rendszer- szerűségével, a könyvtári modell menedzselésével, a munkamenet megszervezésével, a könyvtár szervezetével. A fejezet külön alfejezete a gyűjteményszervezés (állományalakítás, a gyűjtemény rendezése és kezelése, a gyűjtemény feltárása) és a szolgáltatások széles mezőnye (kapcsolatteremtés a felhasználóval, tájékoztatás, a dokumentum-szolgáltatástervezés és értékelés).

A kötet tartalmának megjelenített témáinak vázlatos közléséből is kitetszik: a negyedfélszáz oldalt meghaladó közlés elejétől fogva mindvégig a szakmai törzsismeretek, ha úgy tetszik: törzstudás fogalomkörébe vonható. Nincs benne semmiféle kilengés, szabadosság. Egyfelől abban az értelemben nincs, hogy a hat szerző tíz felé osztódó előadása itt fölösleges -  mikrofilológiai -  részletekbe hajolna el, másfelől pedig abban sincs, hogy stílusában válnék szószátyárrá, dagályossá.Ez a legfőbb erénye, minthogy a kézikönyvektől senki sem vár el „noch nie da gewesen” megál- lapításokat-beállításokat, másként mondva, egyéni-egyénieskedő tanokat, hanem ellenkezőleg: csak szakmailag jól megalapozott, szakirodalmak által „közmegegyezett” tények és folyamatok sallangta- lan leírását. (Mostani kötetünk hivatkozásai mesz- szemenően megfelelnek a kézikönyv és az általa fel- dolgozott-figyelembevett források közötti „harmo- nikázásnak” .)Szakmailag még másfél évtizede is szokatlan fejleméményekről e kötetben csak Sütheő Péter fejezete tájékoztat. Ez arról tanúskodik, hogy szédületesen gyors elektronikus-digitális fejlődés következtében ma már az általa előadottak is beletartoznak abba az ismeretkörbe és készségkészletbe, amelynek birtoklása nélkül elképzelhetetlen a kor színvonalán álló szakmaiság.Ügy tapasztaltam, hogy a szerkesztők kötetről kötetre haladva, mindinkább megközelítik a „feladatuk magaslatán álltak” érékelést. Ezúttal a tartalmilag értékes fejezeteket stilárisan is egységessé igazítva sikerült nagyon jól adjusztált kötetet kibocsáta- niuk a kezük alól.
Futala Tibor
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SKALICZKI Judit -  ZALAINÉ 
KOVÁCS Éva

Minőségmenedzsment a könyvtár
ban / Skaliczki Ju d it; Zalainé Ko
vács Éva ; Az Esettanulmány című 
(9.) fejezetet Ramháb Mária írta. -  
Veszprém ; Budapest: [Kiad. a 
Veszprémi Egyetemi Kiadó ; Infor
matikai és Könyvtári Szövetség] : 
2 0 0 1 .-  193 p.
ISBN 963 9220 70 1

Célok és eszközök
(minőség és menedzsment)

Ha abban a tévhitben élnék, hogy a könyvismertetés maradandó emléket hagy az olvasóban, ne adj' Isten, még a recenzens nevére is emlékszik, azt mondanám, az utóbbi években menedzsment témájú könyvekről írott ismertetéseimről, hogy az ilyen kiváló memóriával és mély érdeklődéssel megvert olvasó fejlődésregényt olvashat, magam pedig megtérésem történetét írom, folytatásokban. Történt ugyanis, hogy az első menedzsment-könyv, amit volt szerencsém -  az ismertetés szándékával, ám valódi érdeklődéssel -  végigolvasni, annyira tele volt mindazzal, amit menedzsment-ügyben -  főként annak a könyvtári világban való (kényszerű) alkalmazása tárgyában összeírtak, hogy kihozott belőlem minden ezzel (a könyvtári világba való behatolásával -  betörésével? beerőltetésével?) kapcsolatos ellenérzést. Meg is írtam egy konzervatív, „növényevő” könyvtáros sok ellenvetését, rossz véleményét az üzleti élet „ragadozó” világából erőszakosan ránk települő új módszerekről. Azután egy másik menedzsment-könyv már-már meggyőzött arról, hogy ezek a módszerek inkább csak megfogalmazásukat, tudatos használatukat tekintve újak. Hányszor fordul elő az emberrel, hogy eltervez valamit, megvalósítja, és amikor kész, összecsapja a kezét: mi lett az én szép tervemből -  és kezdi élőről; próbálja menteni a menthetőt, igazít, „beavatkozik” , vagy ismét tervez, ezúttal másképp. Miért bánt az engem, ha a tudatos könyvtárvezető ezentúl ezt PDCA-, vagy éppen Shewhart-ciklusnak nevezi?Most ismét itt egy menedzsment-könyv, amely nem fenyeget, nem indul ki a kihívás, szembenézés, veszély, változás, verseny, túlélés falra festéséből, valamint a növekvő igények -  csökkenő költségvetés egyre nyíló ollójára való utalással sem él, és nem is akar meggyőzni az általa nyújtott ismeretek fontosságáról, hasznáról (és szakmánktól nem idegen voltáról). Egyszerűen közli: „Megérett a helyzet a hazai könyvtá
rakban, hogy a könyvtárosok ne csupán a menedzsment szemléletet, 
technikákat és technológiákat ismerjék, hanem továbblépjenek a minő
ségmenedzsment alkalmazásának irányába is. Tankönyvünkkel ehhez 
a munkához kívánunk segítséget nyújtani hallgatóknak és gyakorló 
könyvtárosoknak. ” Megvan tehát a kiindulópont és a világos célkitűzés: Tankönyv formában segítséget adni a menedzsment-szemléletben
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és a menedzsment technikákban már jártas könyvtárosoknak (illetve az ilyen ismeretekkel már felvértezett hallgatóknak), hogy ezen ismereteket egy szűkebben -  vagy éppen tágabban -  meghatározott cél, a minőség érdekében tudják alkalmazni.Ami a célt, a minőséget illeti, arra számos meghatározást, körülírást, magyarázatot kínál a könyv, majd a minőségmenedzsment könyvtári meghonosítását és alkalmazását járja körül. Végül is a dolog roppant egyszerű, minőség az, ha a könyvtáram jól működik: azt (és egy kicsit többet) kínálja, amit az olvasók igényelnek; akkor van nyitva, amikor használni akarják; úgy van berendezve, szolgáltatásai úgy vannak megszervezve, hogy az olvasó ne tévedjen el benne, sőt, a számára szükséges szolgáltatásokhoz a lehető legegyszerűbb, legkönnyebb és leg magától értetődőbb módon jusson hozzá. És ha a könyvtár -  vagy valamelyik szolgáltatás -  igénybe vételéért fizetnie kell, érezze úgy, hogy megérte, hogy a kifizetett díj arányban áll a kapott szolgáltatással. Ezzel persze nem mondtunk sokat, hiszen -  feltehetőleg -  minden könyvtáros azt akarja, hogy könyvtára jól működjön, hogy olvasói elégedettek legyenek, s végül, de nem utolsó sorban, hogy mind a fenntartó, mind az olvasó úgy vélje, a könyvtárra szükség van. A cél tehát a jól működő, nyilvánvalóan szükséges könyvtár, ám ennek számos külső és belső feltétele van.A külső feltételeknél álljunk meg egy pillanatra. Egyetlen könyvet (sem más alkotást) nem minősít, hogy alkotója milyen hivatalt tölt be, de nyilvánvaló, hogy a pozíció a tartalmat befolyásolja. Nem írnék sem jobban, sem rosszabbul, ha egy igazga- tói-főigazgatói székben verném a klaviatúrát, de nagy valószínűséggel nem ugyanazt írnám, mint így, nyugdíjam csekélyke halmán üldögélve. Lehet, hogy a Skaliczki Judit -  Zalainé Kovács Éva szerzőpáros is mást írt volna, ha egyikük -  mondjuk -  főállású oktató valamelyik könyvtári-informatikai (stb.) tanszéken, másikuk meg „csak” egyetemi könyvtárigazgató. Ők azonban -  beosztásuknál, il

letve tisztségüknél fogva -  olyan pozícióban vannak, ahonnan természetes adottság az „országos egészre” való rálátás. Mondom ezt az előbb említett külső feltételek kapcsán, és abbéli örömömben, hogy végre egy olyan könyvet olvasok, ami (még ha tárgya -  akár a menedzsment, akár a minőségmenedzsment, a „TQM” -  külföldi eredetű is) teljes mértékben magyar viszonyok között és közé íródott, a mai hazai valóság (és szükség) ismeretében, és figyelembe vételével készült. így tehát a magyar olvasó számára világosak és egyértelműek a külső feltételek, legyen szó akár a normatív háttérről, akár az dokumentum-ellátás fejlesztésének szükségességéről, vagy éppen az európai együttműködésről és annak perspektíváiról.Visszatérve a külső és belső feltételek, a minőség összetevőinek sokféleségére, hogy el ne tévedjünk közöttük, hogy mindig lássuk a fát is, az erdőt is, érdemes valami vezérfonalat találnunk. Ez lenne a könyvtár „minőségpolitikája”, a minőségügy stratégia, a minőségtervezés. Többről van tehát szó, mint hogy próbáljunk valamit csinálni, hogy könyvtárunk jobban működjön. Ahhoz, hogy ne csak próbáljunk, hanem tudatosan törekedjünk, hogy a minőség, annak folyamatos javítása állandó célként lebegjen szemünk előtt, a minőségirányítási rendszer bevezetése kínálkozik megoldásként. Ha pedig valami újat akarok bevezetni (ráadásul olyasmit, ami a vezetés-irányítás -  ha úgy tetszik, a menedzsment -  területét érinti), fel kell mérnem a jelenlegi helyzetet, a trendeket, elemeznem kell a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezőket épp úgy, mint az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Ismerős? Ez bizony a menedzsmentből már jól ismert SWOT-analízis... És ha ezek után, ezek alapján feltárom a problémákat, már nem ténykedhetek egyedül. A minőségirányítási rendszer bevezetése az egész könyvtárra kihat, fel kell tehát készíteni a munkatársakat, és a könyvtár egészét mindarra, ami be fog következni. Ezt pedig egy jól megválogatott, és jól működtetett mun
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kacsoport nélkül nem igen tehetem meg. (Már megint ismerős résznél vagyunk, hát még ha ezután a stratégiai terv készítése következik.)Igen, mindez, és ami a könyv következő fejezetében található, a módszerek és a technikák, nem más, mint a már jól ismert menedzsment, annak módszerei és technikái. Csakhogy, míg a menedzsmentet általában tárgyaló (népszerűsítő, oktató, tukmáló) olvasmányaim közben állandóan ott bujkált a kisördög, mondván: jó, jó, de mire? szép, szép, de minek?; itt a dolog értelmet nyer. A mindenféle diagramoktól a teljesítménymutatókig mindent a cél (a minőség, azaz a jól működő és szükséges könyvtár) érdekében használunk. Lassan kénytelen leszek megadni magamat: az a sok menedzsment-hókuszpókusz, amit csak divathóbortnak néztem, hasznos eszközzé válhat, ha konkrét, ténylegesen elérendő (elérhető) célt szolgál. Ám -  hogy rosszmájúságom hírén se essék csorba -, ha a gyakorlatban még sem sikerült a valódi célt elérnünk, még mindig ott van a minőségügyi dokumentációs rendszer. Erre persze szükség van akkor is, ha tényleg jobban működik könyvtárunk, mint mielőtt nekiláttunk volna a minőségmenedzsment megvalósításának, de ha ne adj' Isten, mégsem, mi azért legalább dokumentálni tudjuk, hogy mennyi mindent tettünk annak érdekében. A tréfát félretéve, az olvasói megelégedésére működő könyvtár bűvös kulcsa a „TQM”, melynek -  szerencsére -  sikerült egész jó magyar nevet találni: a teljes körű minőségirányításról van ugyanis szó. Hogy irányításon (.Management) mit értünk, talán már épp oly tisztán látjuk, mint ahogy talán már a minőség (Quality) sem szorul további magyarázatra. Marad a teljes körű (Total) értelmezése. A TQM -  legalábbis szerintem -  egy olyan vezetői szemlélet (ha úgy tetszik, filozófia), amelyet teljes körűen áthat a minőség igénye, illetve olyan szemlélet, amely a minőség megvalósítását, biztosítását az intézmény tel

jes körű működésének e célhoz igazításával látja csak megvalósíthatónak. Ennek érdekében szervezi a csoportmunkát, a „házon belüli” oktatást és továbbképzést, delegálja a felelősséget a megfelelő szintekre és nem utolsósorban ennek érdekében motiválja munkatársait, használja fel képességeiket, azaz „menedzseli a humán erőforrást” .A menedzsment „tudományát” korában elixírnek tituláltam, itt viszont legalább tudom, hogy miért hajtom fel a varázsitallal telt poharat. S ha ez kevés volna, a meggyőzéshez esettanulmány áll az olvasó rendelkezésére. Konkrét, megtörtént, hazai projekt szűkszavú, ám bőséges melléklet-anyaggal illusztrált leírása (Ramháb Mária munkája) nyomán tanulmányozhatja az olvasó, hogy mindaz, amit a könyv eddigi 130 oldalán olvasott, hogy néz ki a gyakorlatban, a magyar valóság talaján. Köszönet érte.Végül bevallom, hogy bár igyekeztem hű maradni önmagamhoz (vagy a rólam kialakult képhez), a 
Minőségmenedzsment a könyvtárban című kötet esetében ez nem nagyon sikerült. A könyvön tulajdonképpen „nem találtam fogást” , ehhez a dolgozathoz nem lehet érzelmi alapon közelíteni, ugyanis maximálisan precíz és tárgyilagos. Nem magyaráz túl, de nem is ken el, olvasható és tanulható, egyes részei nem aránytalanok, minden benne van, amit a tárgyban tudni (ismételni, feleleveníteni, vagy éppen megtanulni) érdemes (ismét utalva a hazai tudnivalók jelenlétére is), és nincs benne semmi fölösleges. Egyik hetilapunk rövid kulturális beszámolói (kritikái) végén egyetlen szót emel ki, abba sűrítve az adott mű (esemény stb.) legjellemzőbbnek tartott vonásait. Jelen esetben ez a szó a „szakszerű” lehetne.Visszatérve egy régebbi hasonlatomhoz, az épkézláb ember meg tud tanulni balettozni*. Szólótáncos azonban csak a tehetségesből lesz. A hasonlat azért sántít, mert táncos ritkán lesz valaki kényszerűség-

Utalás a recenzens „Menedzsment: a túlélési pánik egyik varázsszere, avagy tanuljunk könnyen, gyorsan balettozni” c. ismertetésére amely lapunk 1999. 4. számában jelent meg. (A szerk.)
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bői, könyvtárosnak lenni viszont valójában csak vagy elhivatottság, vagy kényszerűség. Ideális esetben persze az elhivatottság és a tehetség találkozik. Az ilyen kevesek a könyvtárvezetés „prímabalerinái” , akiknek a minőségmenedzsment legfeljebb annyira kell, mint tükör és rúd a bemelegítéshez. A többiek viszont, akikből valamelyik összetevő hiányzik, jól teszik, ha azt pótlandó, segédeszközök után néznek. Ilyen segédeszköz a menedzsment általában, a minőségmenedzsment különösen. Az elhivatott, de szerényebb tehetségűeknek különösen ajánlott (vagy ajánlható) a vezetési, szervezési ellenőrzési, és a munkatársak megnyerésére, bevonására, motiválására (azaz a humán erőforrás hasznosítására) való módszerek tanulmányozása. Ezek elsajátításával, ügyes alkalmazásával talán sikerülhet valamit megvalósítani abból, ami iránt elhivatottságot éreznek. Akikből viszont az elhivatottság hiányzik, de mégis boldogulni akarnak a kényszerű pályán, a minőség- menedzsment papír-részét ajánlom. A főnök (a fenntartó) az esetek döntő többségében nem tudja (nem is kíváncsi rá), hogy a könyvtár jól működik-e. A minőségirányítási rendszer bevezetésének gondosan kimunkált projektje, a minőségbiztosítás megannyi irománya azonban minden bizonnyal mély benyomást tesz majd rá, s még a könyvtár szükségességébe vettet ingatag hitét is aládúcolja majd.

A Békés Megyei Könyvtár emlék
könyve 1952-2002 /szerk. Csobai 
László. -  Békéscsaba : Békés Me
gyei Könyvtár, 2002. -  146 p. -  
ISBN 963 7141 85 5

Mohor Jenő

Az eltűnt idő nyomá
ban, de előre is 
tekintve

A Békés Megyei Könyvtár korábbi „szerény kezdemények” állományának összevonásával 1952. március 9-én jött létre. Az akkor még meglehetősen foghíjas és képlékeny közkönyvtári ellátás kiterjesztésének és intézményi megszilárdulásának legelején. Illő volt, hogy régebbi és mai munkatársai, fenntartói és tisztelői ne csak szóban emlékezzenek az alapítás óta eltűnt időkre, hanem kiadványban -  emlékkönyvben -  is rögzítsék mondanivalójukat. Hiába: verba volant, scripta manent. S tegyük mindjárt hozzá: volt „mi arra érdemes” -t rögzíteni.
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Semmi kétség: az 1945 utáni közkönyvtári politika legsikeresebb intézményei a megyei könyvtárak lettek. A Békés Megyei Könyvtár a megyei könyvtárak gyorsan teljessé vált mezőnyéből ráadásul olyan folytonos invencióval is kiemelkedett, amelynek megvalósulásai országosan követendők voltak, sok esetben követésre is találtak. így egyebek mellett innen indult el a korábban más rendeltetésű épületek könyvtári célra történő tudatos adaptálása, a könyvtárbelsők esztétikus berendezésének megvalósítása, a szabadpolcos könyvkiválasztás és kölcsönzés bevezetése, az önálló gyerekkönyvtár meghonosítása, a zenehallgatás és zenei gyűjtés feltételeinek megteremtése, a bibliofil igényű könyvkiadással való színrelépés, a video- és grafikai gyűjtés megszervezése, a közkönyvtári számítógépesítés hazai meghonosítása. S e kezdeményező tevékenységek hátterében szüntelenül érvényesült a szolgáltatások megbízhatóságát egyedül garantáló könyvtárosi szolidság, a nyilvántartó- feltáró munka szigorú rendje és következetessége.Az emlékkönyv „belbecsére” a következőkben hívjuk fel a szakmai figyelmet:A könyvtár igazgatója, Ambrus Zoltán visszatekintéséből kitűnik, hogy a Megyei Könyvtár létrejötte óta igencsak az egész megye könyvtára. Ügy is, mint szolgáltató -  kölcsönző, tájékoztató, helyben olvasást biztosító stb. -  intézmény, valamint úgy is, mint módszertani-gondozó központ. Minden újsütetű intézménnyel szemben abban látja a könyvtár, nem utolsósorban az általa vezetett könyvtár előnyét, hogy nemcsak adatot, információt, hanem tudást és hozzá érzelmeket is tud nyújtani a hozzá fordulóknak.A fenntartó megyezászlóval tüntette ki a könyvtárat. Az iránta való „elszánását” egyébként Domo
kos László, a megye képviselőtestületi elnöke tolmácsolta. Szerinte az intézmény jövője a kulturális értékhasznosításban, a digitalizálásban, a honlapkínálati részvételben, a távoktatásban, az élethosszig való tanulásban és a kisközségi könyvtári ellátás újra

fogalmazásában és e szerinti realizálásában fogalmazható meg. Ehhez ígért különféle forrásokból kielégítő dotációkat.
Szabó Ferenc szikár szemléjében egészen a török idők végére visszamenve deríti fel a Megyei Könyvtár előtörténetét, amelyből kiderül, hogy megalakulásáig -  bizony -  a megyében nem volt igazán jelentős bibliotéka. Se ilyen, se olyan.
Gerő Gyula az ötven év adataiból és történéseiből „filmkockákat” vetít elénk. Ernyedetlen regisztráló munkájának köszönhetően egyre több metszetben tárul fel az 1945 utáni könyvtári történet, nem utolsósorban annak legkevésbé ismert -  mondhatni -  „ősszakasza”. A Békés megyei feltárás -  szerző különös tisztelete okán -  talán egyéb mostani munkáinál is attraktívabb.
Kiss Jenő és Mázán Mátyás dolgozata merőben magánélményekre koncentrál. Kiss Jenő „majdnem csabaivá” válásáról ír, Mázán Mátyás arról, hogy 
Féja Géza jóvoltából miként lett felnőttkönyvtári tag már általános iskolásként.
Szabad Olga visszaemlékezése, amely miközben egyértelműen hitet tesz az olvasószolgálat, a referensz korszerű háttértechnológiái mellett, némi nosztalgiával búcsúzik a régiektől, amelyek ugyancsak nehézkesek és munkaigényesek voltak, de nem hagyták a könyvtárost elgépiesedni. Gyakorlati példái is élvezetesek.
Tóth Gézáné visszaemlékezésében saját karrierjének állomásai fonódnak össze a gyarapítás és feldolgozás alakulásaival. Ugyanez mondható el Dézsi 
Lajosné írásáról, melyben a zenei gyűjtés elindulására, fejlődésére és mai helyzetére emlékszik vissza.A kötetbe foglalt írásokban legfeljebb a nem kedvező körülményekre hangzik el egy-egy mellékmondatos panasz. Személyes antipátiát (eltekintve Mázán Mátyás szelíd utalásaitól), konfrontációt elvétve sem találni a dogozatokban. Az ötvenedik évfordulón, úgy látszik, a múltban mindenki szerette egymást. Megbocsátható egyoldalúság.
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Az elismerés szavai -  természetszerűen és joggal -  a hosszú időn át direktoroskodó Lipták Pált illetik a legtöbbször. Ebből a mindenkinél hiteles vallomásból senki sem akar kimaradni. (Kár, hogy az emlékkönyvbe nem került Lipták-írás.)Végül, Papp István fontos tanulmányára kell felhívnom a figyelmet az emlékkönyv anyagából, melyet a szerző, az ország kétségtelenül legátfogóbb gondolkodású, naprakész tudású szakembere „a régi és a jövendő békési könyvtárosoknak” ajánl. Megtiszteli a Békés Megyei Könyvtárat azzal, hogy akként általánosítja, emeli itt-ott kiegészítésekkel elvi szintre a békéscsabai tapasztalatokat, hogy „közmagyar”, de lehet, hogy „közvilági” követelményekké formálja őket. Ennek keretében a könyvtár társadalomban való létezéséről, egy-egy konkrét helyet reprezentáló voltáról, minőségi kezesként mű

ködéséről, térségi funkcióiról, tanulmányi központtá történő fejlődéséről, információs központi szerepköréről, rendszerbe tartozási igényéről, „világba- éréséről” és a könyvtár és könyvtárosság emberi dimenziójáról értekezik. Ez az emberi dimenzió nem más, mint alázat és soha meg nem elégedés.Az emlékkönyv fogalmába beletartozik az intézmény elhunyt munkatársaira való emlékezés is. Gerő Gyula gyűjtése szerint az eddigi ötven év alatt a Könyvtárból és a hálózatából a következő pionírok mentek el: Féja Géza, Balogh Ferenc, Seszták 
András, Miklós István, Várhelyi György, Huszár Re
zső, Futaki Gergely, Képíró Sándor, Boruzsné Vé
kony Ilona, Némedi Endre, Balogh György és 
Szakáts István. Ők nyugodjanak békében.

Futala Tibor

Ahogyan arról 2001. évi 4. számunkban (Koltay Tibor: Újabb csatározások a folyóiratpiacon. 
Végső ütközet vagy állóháború? Könyvtári Figyelő. 11. (47). évf.. 4. sz.. 2001., p. 690-693.) 
beszámoltunk, mintegy 30 ezer (főként) élettudományi kutató a Public Library o f  Science 

(P lo S )  elnevezésű kezdeményezéssel a kiadóknak arra kívánják késztetni, hogy a folyóirataikban 
publikált cikkek megjelenését követő hat hónap múlva azokat nyilvános online archívumokban 

helyezzék el. A kezdeményezést bemutató nyílt levélben 2001. szeptember 1-i hatállyal a cikkeiket 
a nyilvánosságtól elzáró folyóiratok ellen bojkottot hirdettek meg.

A Chronicle of Higher Education cikkében (Young, J.R.: Journal Boycott Over Online Access 
Is a Bust. 2002. május 16. http://chronicle.com/free/2002/05/2002051601t.htm) aról tudósít, 

hogy nagyon kevés kutató váltotta be ezirányú ígéretét, és kevés folyóirat változtatta meg kiadói 
politikáját. A bojkott szervezői most taktikát váltanak és januártól saját folyóiratok indításával 
kívánnak megvalósítható alternatívát kínálni a kereskedelmi kiadókkal szemben. Ha a kutatók 

valóban nem küldtek volna kéziratokat a kiadóknak, komoly fennakadást okoztak volta a 
folyóirat-kiadásban, de saját karrierjüket is komolyan veszélyeztettek volna.

Nagy csalódást okozott, hogy a kezdeményezést langyosan, sőt több esetben ellenségesen 
fogadták a tudományos társaságok kiadói, amelyektől az lett volna várható, hogy a kutatók 

szemszögéből nézzék ezt a kezdeményezést, nem pedig üzletemberekként.
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Az ismertetett könyvekre vonatkozó könyvtárközi kölcsönzési kéréseket postán, faxon és e-mailben is fogadjuk.Postacím: Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
Könyvtárközi kölcsönzés 
1827 Budapest Fax: (1) 224-3795E-mail: kszk@oszk.hu, szabozs@oszk.hu, racz@oszk.hu

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Konferenciai anyag 
-nemzetközi (forma); Olvasáskutatás; Olvasástaní
tás; Szlovákia, Bratislava -K.

The Central European Conference on Reading 
(2000) (Bratislava)

The Central European Conference on Reading, 
Bratislava, July 6-8, 2000 : identity and diversity in 
literacy development : proceedings of papers / ed. 
by Peter Gavora and Olga Záporocná ; [publ. by

Slovak Reading Association], -  Bratislava : Slovak 
Reading Association, [2000], -  239 p. ; 23 cm. -  
ISBN 80-968403-1-2

Raktári jelzet: 3-13068A 2000. július 6. és 8. között Pozsonyban rendezett konferencia célja az volt, hogy a tudományos olvasáskutatás eredményeit megossza tanárokkal, szerzőkkel, szerkesztó'kkel, kiadókkal -  mindazokkal, akik ezeket mindennapi munkájukban felhasznál
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hatják annak érdekében, hogy gyerekek és felnőttek minél többen és minél tökéletesebben sajátíthassák el az írást-olvasást. Ez a készség alapvetően befolyásolja az egyén helyét a társadalomban, életének minden területére kihat.A konferencia nevével ellentétben széles nemzetközi részvétellel zajlott, a több mint 180 résztvevő Kelet- és Nyugat-Európa, Ázsia és Amerika 27 országából érkezett. Minden előadás szövege angolul olvasható, és túlnyomó többségük bibliográfiát is tartalmaz. Az előadások a következő főbb témák köré rendezhetők: az olvasási készség kora gyerekkori fejlődése és az iskolai oktatás; olvasás- és írástanítás gyerekek és felnőttek számára; szakmai továbbképzés az olvasástanításban; a kétnyelvű oktatás és az olvasástanítás; fogyatékos gyerekek tanítása; az új médiumok és technika lehetőségei.
Audiovizuális anyag; Audiovizuális gyűjtemény; Élő
szó -mint történeti forrás; Konferenciai anyag -nem
zetközi (forma); Megőrzés, Thaiföld, Bangkok -K

Collecting and safeguarding the oral traditions : 
an international conference : Khon Kaen, Thailand, 
16-19 August 1999 / ed. by John Mcllwaine and 
Jean Whiffrin. -  München : Saur, 2001. -  VIII, 158 
p. ; 22 cm. -  (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 
95.)
Raktári jelzet: 3-12967Az IFLA 65., bangkoki közgyűléséhez kapcsolódva, azt megelőzően került sor a szóbeli hagyományok gyűjtésével és megőrzésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó nemzetközi konferenciára. A kötet az előadásokat földrészenként csoportosítva adja közre. A szerzők arról számolnak be, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a veszélyeztetett kulturális örökség megmentésére; mennyire fontos a tudás generációk közötti átadása; milyen szerepet játszanak a hagyományőrzésben a családi kötelékek; és példákat mutatnak be arra, hogy a hagyományok

hogyan járulnak hozzá a társadalmi fejlődéshez és az identitás kialakításához. Emellett több előadás foglalkozik a nemzetközi együttműködéssel (az UNESCO világörökség-programjával) és az új technológiák kínálta lehetőségek hasznosításával a szóbeli hagyományok megőrzése érdekében.
@

Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár; Egye
sült Államok, Washington

Conaway, James America’s library : the story of 
the Library of Congress, 1800-2000 / James 
Conaway ; foreword by James H. Billington ; introd. 
by Edmund Morris. -  New Haven ; London : Yale 
Univ. Press, cop. 2000. -  XIII, 226 p . : i l l . ; 27 cm 
ISBN 0-300-08308-4 
* Library of Congress (Washington)
Raktári jelzet: 4-109251800 decemberében egy hideg napon tucatnyi láda hánykolódott egy hajó rakterében az Atlanti-óceánon. A ládák 740 könyvet és néhány térképet rejtettek. Űticéljuk a washingtoni parlament új épülete volt. Ebből a kicsiny gyűjteményből nőtte ki magát néhány céltudatos ember erőfeszítése nyomán az amerikai nemzet könyvtára, a Library of Congress -  olvashatjuk a könyv prológusában. A 2000-ben kiadott, gazdagon illusztrált kötet a Library of Congress történetének kétszáz évét mutatja be. Ez idő alatt hihetetlenül gazdag gyűjteményre tett szert a könyvtár, s a huszonegyedik század kezdetére az állománynak több mint ötmillió darabja hozzáférhetővé vált könyvtár weboldalain is.A könyvtár története szorosan összefonódik az Egyesült Államokéval, politikusainak a könyvekhez való viszonyával. Mindjárt az első fejezet, mely az 1800-tól 1814-ig öleli fel a történteket, Thomas Jefferson könyvek iránti szenvedélyes elkötelezettségéről tanúskodik, és itt olvashatunk arról is, hogy milyen út vezetett a Kongresszusi Könyvtár megalapításához, a fent említett könyveknek Angli
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ából való megrendeléséhez. A második fejezet a könyvtár „második megalapításáról” szól, hiszen 1814-ben a britek Washington elleni támadása során a könyvtár a lángok martaléka lett. A szenátus ezért (hosszas viták után) megvásárolta Jefferson kb. 7 ezer kötetes magángyűjteményét -  így folytatódhatott a könyvtár története. A harmadik szakaszt (1861-1896) az ötödik könyvtáros, Ainsworth Rand Spofford neve fémjelzi, aki negyvenhét évig állt a könyvtár szolgálatában, s az ő nevéhez fűződik a könyvtár nemzeti intézménnyé válása.1896- ra felépült a könyvtár új otthona is, mely1897- ben megnyitotta kapuit a nyilvánosság előtt.A negyedik fejezet (1897 és 1939) részletesen megismertet bennünket a könyvtár új épületével, melyet egy képviselő felesége így jellemzett: egy olyan nemzet emlékműve, mely a veszélyek és kétségek sötétjéből az öntudatos erő teljes dicsőségébe emelkedett fel. És persze újfent találkozhatunk a könyvtár szempontjából is kiemelkedő személyiségekkel, valamint nyomon követhetjük a könyvtár költség- vetésének és állományának gyarapodását.1939-ben Roosevelt elnök az Amerikai Könyvtáros Egyesület ellenére a Pulitzer-díjas költőt, drámaírót, jogászt: Archibald MecLeish-t nevezte ki a könyvtár élére, s habár egyáltalán nem volt könyvtári gyakorlata, mégis bevált új pozíciójában. Erről is olvashatunk az ötödik fejezetben, mely 1954-ig vezet bennünket.Kényes egyensúly a címe a hatodik fejezetnek (1954-1973). Lawrence Quincy Mumfordnak nem volt könnyű dolga, hiszen a kongresszus egyre erőteljesebben kritizálta a könyvtár szerinte nem megfelelő működését. Leginkább azt, hogy elsősorban nem a parlament szükségleteit tartja szem előtt gyarapítási politikájában. És ez az időszak volt a kezdete az új technológiák, a géppel olvasható katalógus adatok megjelenésének is.A 1975-1987 közötti időszak Daniel J. Boorstin igazgatóvá történő kinevezésével kezdődött. Mivel neki sem volt könyvtáros múltja, az Amerikai Könyvtáros Egyesület őt sem fogadta szívesen. Az új igazga

tó újra szélesre tárta a könyvtár kapuit -  a szó szoros értelmében is - ,  növelve ezzel az intézmény nyitottságát.A nyolcadik fejezet a „hozzáférhetőség” címet viseli. A Reagen elnök által könyvtárigazgatónak kinevezett, előzőleg egyetemi professzor James Billing- ton célkitűzése a hatalmas gyűjtemény minél szélesebb körű hozzáférhetőségének biztosítása volt -  főképp az amerikai oktatás igényeinek szem előtt tartásával. Ennek érdekében jelentős szervezeti átalakításokat hajtott végre, és mind a könyvtár munkatársait, mind pedig használóit a szolgáltatások korszerűbbé tételére irányuló javaslatok előterjesztésére buzdította. Létrehozta a James Madison Bizottságot, melynek fő feladata anyagi támogatás szerzése volt, és ami olyan eredményesen működött, hogy néhány év alatt 100 millió dollárt tudott a könyvtár különböző speciális programokra fordítani.Az érdekes olvasmányt a könyvtár életében szerepet játszó személyek -  könyvtárosok, politikusok, építészek -  portréi, és a könyvtárról készült rajzok, festmények, fotók teszik még átélhetőbbé minden a könyvtártörténet iránt érdeklődő olvasó számára.©
Információtechnológia; Konferenciai anyag -nemzet
közi (forma); Prognózis; Továbbképzés; Egyesült Ál
lamok, Chester -K

Delivering lifelong continuing professional 
education across space and time : the Fourth World 
Conference on Continuing Professional Education 
for the Library and Information Science Professions 
/ ed. by Blanche Woolls and Brooke E. Sheldon. -  
München : Saur, 2001. -  XII, 283 p. ; 22 cm. -  
(IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 98.). -  ISBN 
3-598-21828-1
Raktári jelzet: 3-13098A könyvtárosok továbbképzésével foglalkozó negyedik világkonferencia (egyben IFLA-eló'konferencia)
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három plenáris ülésszakának témái a következők voltak: 1. Az oktatási mechanizmusok kialakítása -  az új technológia szerepe (néhány előadás témája: a tájékoztató szakemberek számára szükséges készségek, távoktatási tapasztalatok és tantervek, önképzés, korszerű oktatástechnológiai megoldások -  például a weblapok -  használata); 2. A személyzet bevonása az élethosszig tartó tanulásba -  a térbeli és időbeli akadályok leküzdése (oktatóhelyek hálózatának kialakítása Magyarországon, az igény- kutatás teendői, változó készségek -  rugalmassági törekvések, tanulás hálózati környezetben Dél-Afri- kában, a könyvtárosegyesületek szerepe); 3. Hová tartunk? (új struktúrák a továbbképzésben a fejlődő országokban, érvek a továbbképző tanfolyamok akkreditálása mellett). A függelékekben három korábbi előkonferencia előadásaiból adnak közre öt gyakorlatias beszámolót, amelyek gondolatai jelentős ösztönzést adtak a negyedik világkonferencia előkészítéséhez.
Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; 
Konferenciai anyag -nemzeti (forma); Tájékoztatás, 
Németország, Bielefeld -K

Deutscher Bibliothekartag (91.) (2001) (Bielefeld) 
91. Deutscher Bibliothekartag in Bielefeld 2001 : 
Bibliotheken -  Portale zum globalen Wissen / Hrsg, 
von Margit Rützel-Banz. -  Frankfurt am Main : 
Klostermann, cop. 2001. -  VIII, 295 p. ; 24 cm. -  
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 
Sonderhefte ; 81.). -  ISBN 3-465-03159-8
Raktári jelzet: 3-13078A címben szereplő konferencia mottója a következő volt: „Bibliotheken -  Portale zum globalen Wissen”, vagyis a könyvtárak mint (általában) kapuk, vagy (speciálisan) portálok a globális tudáshoz. A könyv felépítése a rendezvény tematikáját követve az alábbi fejezetekből áll: portálok és digitális könyvtárak; könyvtári használóképzés; az állo

mányvédelem -  digitalizálás -  hosszú távú archiválás problematikája; ettől nem függetlenül, de külön fejezetben az interneten fellelhető történelmi forrásanyag -  térképek és régi nyomtatványok -  feltárása; a szaktájékoztatók képzése; az elektronikus információszolgáltatás; a korszerű menedzsment- módszerek, illetve ennek vetületei a digitális könyvtárakra; az online könyvtári dokumentumok pénzügyi és jogi szemponjai; végül pedig a könyvtári együttműködésnek az elektronikus infrastruktúra adta mai lehetőségei és gyakorlata.
Jogszabály -könyvtárügyi; Jogszabály -könyvtárügyi 
(forma); Németország

Entscheidungsssammlung zum Bibliotheksrecht 
/ [Red. Helmut Rösner] ; Hrsg, von der Rechts
kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts und 
der Kommission für Rechtsfragen des Vereins 
Deutscher Bibliothekare. -  Berlin : Ehern. DBI, 
2000. -  656 p . ; 21 cm. -  (DBI-Materialien ; 197.). -  
ISBN 3-87068-997-8
Raktári jelzet: 2-10400„A könyvtári munka jogszabályai” címmel 1992- ben megjelent, s azóta több kiadást megért, többször átdolgozott jogszabálygyűjteményhez kapcsolódva, mintegy annak párhuzamos köteteként adták ki ezt a határozatgyűjteményt. Szerkezete fő vonásokban követi az említett Jogszabályokét, vagyis a következő témaköröket tárgyalja: Beszerzés; Használat; Szerzői jog; Képzés, továbbképzés. Jól használható, praktikus segédlet valamennyi könyvtáros számára.
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Egyetemi könyvtár; Felmérés (forma); Költségvetés; 
Németország

Etatverteilungsmodelle in Universitätsbibliotheken 
/ [Red. Ulla Usermann-Keller] ; [Hrsg.] Kommission 
des Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts für 
Erwerbung und Bestandsentwicklung. -  Berlin : 
Ehemal. DBI, 2000. -  43 p. , 21 cm. -  (DBI- 
Materialien ; 195.). -  ISBN 3-87068-995-1
Raktári jelzet: 2-10406A DBI Gyarapítási és Állományépítési Bizottsága javaslatára 1998-ban egy szakértői csoport nekilátott egy költségvetés-felosztási modell elkészítéséhez. A munkacsoport 78 egyetemi, felsőoktatási könyvtárnak küldött ki kérdőívet. A válaszok összegzése után az elemzés bemutatására a freiburgi könyvtárosnapokon került sor 1999-ben. Itt bemutattak 3 helyi modellt is, mégpedig a berlini, konstanci és a margburgi egytemi könyvtárakét. Mivel a freiburgi konferenciáról megjelent kötetbe nem kerültek be az említett mondellek, ezért ezek ismertetése ebben a kötetben történik meg.

Adatbázis; Gépi információkeresés; Információkere
sési rendszer értékelése; Költségelemzés

Jacsó Péter

Content evaluation of textual CD-ROM and Web 
databases / Péter Jacsó ; ed. Carol Tenopir. -  
Englewood : Libraries Unlimited, 2001. -  XIV, 275 p.
: i l l . ; 28 cm. -  1-56308-737-5
Raktári jelzet: 4-10977A díjnyertes szerző és neves szakember, Jacsó Péter gazdagon illusztrált kézikönyve átfogó irányelveket ad olvasóinak a CD-ROM-on és a világhálón hozzáférhető, gomba módra szaporodó szöveges adatbázisok értékeléséhez. Egyre inkább a könyvtárosokra és a média-szakemberekre hárul az a feladat, hogy -  használóik igényeinek kielégítésére -

tartalmi szempontból is értékeljék és bírálják a különféle adatbázisokat. Az értékelési szempontokat áttekinthetően rendszerező könyv kiváló tankönyvként és alapvető szakmai forrásként szolgálhat könyvtárosok, média-szakemberek, könyvtártudományi oktatók és hallgatók, és adatbázis-recenziók készítői számára. Tizenkét fejezetből áll, fontosabb témái a következők: atatbázis-termékek, -előállítók és -kiadók (terminológia áttekintés); a tartalmi értékelés kritériumai; az adatbázisok tárgyköre, kiterjedése (méret, idő, mélység, frissesség), forrásai; a rekordok tartalma, pontossága, formátuma, tartalmi következetessége, teljessége; az indexelés és az annotációk minősége; ár-megfontolások. Az ismert szakmai lapok mind elismerően írtak a könyvről, például a Database ismertetésében ez olvasható: „Igen fontos kézikönyv CD-ROM gyűjtemények gyarapítóinak ... Nemcsak a CD-ROM termékek vásárlóinak és használóinak kellene forgatniuk, hanem a CD-ROM termékek előállítóinak is...”
Építési terv; Konferenciai anyag -nemzetközi (for
ma); Könyvtárépület; Kína, Shanghai -K

Library buildings in a changing environment : 
proceedings of the eleventh Seminar of the IFLA 
Section on Library Buildings and Equipment, 
Shanghai, China, 14-18 August 1999 / ed. by 
Marie-Frangoise Bisbrouck. -  München : Saur, 
2001. -  230 p. : ill. ; 22 cm. -  (IFLA publications, 
ISSN 0344-6891 ; 94.). -  ISBN 3-598-21819-2
Raktári jelzet: 3-12966Az IFLA Könyvtárépítési és -berendezési szekciójának a 65., bangkoki IFLA-közgyűléshez kapcsolódó11. szemináriumára Sanghajban került sor 1999 augusztusában „Könyvtárépületek a változó környezetben” összefoglaló címen. A világ minden tájáról érkezett előadók beszámoltak előkészítés alatt álló vagy lezárult könyvtári építkezések (többek között a British Library, a koreai parlamenti könyvtár, a
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japán közkönyvtárak, a stuttgarti városi könyvtár, a francia nemzeti könyvtár, a varsói egyetemi könyvtár) tapasztalatairól. Természetesen előadás foglalkozott a szemináriumnak otthont adó sangha- ji közkönyvtár és más kínai könyvtárak épületével és az építési és berendezési tervezés részletkérdéseivel. A kötetben helyett kapott számos illusztráció is (fényképek, tervrajzok stb.).
Állami, társadalmi szervekkel kapcsolat; Könyvtár
kép; Közművelődési könyvtár; Public relations; Né
metország

Lobbyarbeit für Bibliotheken : politisch denken -  
strategisch handeln / [Hrsg, von Ulla Wimmer] ; 
[Hrsg.] Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut. -  
Berlin : Ehemal. DBI, 2000. -  82 p. ; 21 cm. -  (DBI- 
Materialien ; 196.)
Raktári jelzet: 2-10504Abban mindenki egyetért, hogy az a könyvtár pályázhat sikerrel a támogatásra, aki a „pénzosztók” (és a tágabb értelemben vett külső környezet: a használók, a más könyvtárban dolgozó kollégák, a felettes szervek, a politikai döntéshozók) elismerését kivívja magának, megfelelően tudja alakítani a közönségkapcsolatait, újabb pedig a teljesítménymérés és a controlling során megfelelő mutatókat produkál. Az utóbbi időben egyre nő a politikai kapcsolatok, továbbá az értékek, célok és érdekek közvetlen kommunikálásának szerepe. A politika környezet igen sokféle, a sikeres érdekérvényesítésben nagy szerepe van a tapasztalatoknak, a könyvtáros személyiségének és intuícióinak. A tanulmánykötet a könyvtárosok érdeklődését kívánja felkelteni a politikusokkal, döntéshozókkal való interakció (a lobbizás) iránt, és ahhoz ad gyakorlatias szempontokat. Az EDBI munkatársának elméleti bevezetője után (címe: Folyosói beszélgetések: miről szól a könyvtárak lobbizása?) a lobbizás konkrét formáiról esik szó benne városi könyvtárosok

írásaiban (A lobbizás kis házi patikája; Élményeim az önkormányzati igazgatás dzsungelében: avagy hogyan keltem fel az érdeklődést könyvtáram iránt; A szélmalmok ellen vagy az árral úszva; Egy kiváló imázs receptje; Machiavelli könyvtárosoknak stb.).
Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Hátrányos helyze
tű olvasó; Könyvtártudományi bibliográfia (forma)

Locke, Joanne -  Panellá, Nancy M.

International resource book for libraries serving 
disadvantaged persons / Joanne Locke and Nancy 
M. Panella ; with the assistance of Margaret 
Girolami.; [ed. by International Federation of Library 
Associations and Institutions]. -  München : Saur, 
2001. -  XII, 249 p. ; 21 cm. -  (IFLA publications, 
ISSN 0344-6891 ; 96.). -  ISBN 3-598-21826-5
Raktári jelzet: 3-13097Az IFLA-nak a hátrányos helyzetűek számára szolgáltató könyvtárakkal foglalkozó szekciója hetven éve alakult meg. Erre a jubileumi alkalomra egy „nemzetközi források könyve” elnevezésű kötetben adták közre a szekció hetven éves működését áttekintő tanulmányt; az 1965 és 2000 között a tárgyban az IFLA éves konferencián elhangzott előadások és a kérdéskörrel foglalkozó szakmai jelentések jegyzékét; továbbá egy, az 1970-2000-es időszak szakirodalmát öt fejezetben (siketek, idősek, betegek könyvtári ellátása, könnyen olvasható kiadványok használata és létrehozása, börtönkönyvtárak) regisztráló bibliográfiát, szerzői és tárgy szerinti indexszel ellátva.
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Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Esetta
nulmány (forma); Használók képzése -felsőoktatás
ban; Munkaszervezés; Oktatás információellátása; 
Szolgáltatások; Egyesült Államok; Nagy-Britannia

Managing the electronic library : a practical guide 
for information professionals / ed. by Terry Hanson 
and Joan Day. -  London [etc.] : Bowker Saur, 
cop.2000, cop.1998. -  XXVIII, 742 p. ; 23 cm. -  
ISBN 1-85739-184-5
Raktári jelzet: 3-12903Ez a kötet -  mely lényegében folytatása az 1994- ben 9. kiadásban megjelent CD-ROM in libraries: management issues c. munkának -  széles körű áttekintést ad az elektronikus könyvtár gyors fejlődése által felvetett elméleti és gyakorlati kérdésekről. A könyv szerkesztői figyelmüket elsősorban az Egyesült Királyság felsőoktatási könyvtárainak szentelték, ugyanis a 38 szerző közül mindössze ketten ismertetik amerikai tapasztalataikat, ami azért alkalmat adhat az angol és az amerikai gyakorlat összehasonlítására.Ahogy a bevezetőben olvashatjuk, a könyv elsődleges témája a változás, vagyis az, hogy hogyan tudnak megbirkózni a felsőoktatási könyvtárak a felső- oktatási intézményrendszer gyors átalakulásával, a jelentősen felduzzadt hallgatói létszámmal, az információforrásokhoz való rugalmas hozzáférés iránti megnövekedett igénnyel. A könyv témáját egyrészt stratégiai megközelítésben járja körül, másrészt olyan „részletkérdéseket” tárgyal, mint például hogyan felelhet meg a könyvtár az „adj több szolgáltatást, kevesebb forrásból” jellegű állandó nyomásnak; hogyan kezelheti hatékonyan a folyamatos változást, hogyan kell rugalmasabbá tenni a gyakorlati munkát és a munkaszervezetet, hogyan lehet bevezetni az új szolgáltatásokat stb. A kérdések egyre összetettebbekké válnak, hiszen az utóbbi időben már nem a könyvtárak önálló információs stratégiája van napirenden, hanem az egyetemeké, aminek fontos szelete a könyvtáron belüli információs források hatékony fejlesztése. Nem hagyhatók említés

nélkül az utóbbi évek nagyszabású programjai sem-  a JANET (Joint Academic NETwork), a DNER (Distributed Electronic Resource) és az eLib (Electronic Libraries), melyek nagy hatással voltak valamennyi tanulmányra és esettanulmányra. Az elektronikus könyvtár jellegzetességeit tárgyaló bevezető tanulmány után két dolgozatot olvashatunk stratégiai kérdésekről, melyeket négy a témához kapcsolódó esettanulmány követ.A további fejezetek általában egy áttekintést adó tanulmánnyal kezdődnek, melyet két esettanulmány követ. Témájuk: a változások kezelése, a források és pénzügyi kérdések, az információ kezelése, a just-in-time szemléletű könyvtárvezetés, tájékoztató és információszolgálatok vezetése, a használók képzésének megszervezése, a feldolgoz munka megszervezése, az információtechnológia kezelése. A 11. fejezet négy speciális elektronikus szolgáltatásról ad számot, majd öt átfogó esettanulmány következik. A témák közötti tájékozódásra ötoldalas tárgymutató segíti. A könyv feltétlenül hasznos lehet az elektronikus könyvtár kérdéseivel szembesülő könyvtárvezetőknek, de mindenki másnak is, aki érdeklődik az elektronikus és hibrid könyvtár iránt. ©
Állományvédelem; Digitalizálás; Esettanulmány (for
ma); Információhordozó; Költségelemzés; Egyesült 
Államok

Nichols, Stephen G. -  Smith, Abby

The evidence in hand : report of the task force on 
the artifact in library collections / Stephen G 
Nichols, Abby Smith ; [ed.] Council on Library and 
Information Resources. -  Washington : CLIR, 2001.
-  IX, 114 p . ; 28 cm
Raktári jelzet: 4-11003A digitális technológia széles körű elterjedése nagyfokú tudatosságot követel a különféle hordozókon megjelenő' töménytelen mennyiségű információ
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gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó szakemberektől. A problémát az jelenti, hogy el kell dönteni, milyen műveket őrizzenek meg az eredeti hordozón (a mű kora, tartalma, esztétikai értéke, művelődés- történeti, eszmei értéke stb. alapján, szükség esetén akár az eredeti restaurálásával, megvédésével), s milyen szempontok szerint jelöljék ki azokat a műveket, amelyeket digitalizálnak. A Council on Library and Information Resources munkabizottságot állított fel tudósokból, könyvtárosokból, levéltárosokból azzal a céllal, hogy szempontokat dolgozzanak ki a könyvtárakba, levéltárakba kerülő művek digitalizálásával kapcsolatosan a kutatási, oktatási, hozzáférési igények szem előtt tartásával.A megvizsgált kérdések között szerepelnek a következők: Milyen feltételek mellett lehet az eredeti műveket (dokumentumokat) kutatási célra igénybe venni; mikor tekinthető elfogadhatónak egy mű szellemi tartalma a formátumkonverzó után, s mikor szükséges megtartani az eredetit; milyen megőrzési lehetőségeket tekinthetünk leginkább megfelelőnek és leginkább gazdaságosnak a művek eredeti formájának, példányának megőrzésére; milyen előnyei, hátrányai vannak az egyes megőrzési formáknak stb. A vizsgálat kiterjedt a papíralapú gyűjteményeken kívül az audiovizuális gyűjteményekre (állóképek, mozgóképek, hangzó anyagok és sugárzott műsorok felvételei), továbbá az átalakított analóg formákra, valamint a csak digitálisan létező dokumentumtípusokra is. A kötet a probléma megfogalmazása után az elmúlt kétszáz év dokumentum- típusainak vizsgálata alapján közelítiti meg a felvetett kérdéseket. A tipológiai részek után következő fejezetben öt esettanulmány olvasható (az egyik pl. a JSTOR-ról, egy másik pedig a szóbeli források megőrzéséről szól). A szakértők által készített összefoglalás és az azt kiegészítő hasznos segédletek (ajánlások, irányelvek, költségelemzés) zárják a kötetet.

Egyetemi oktató; Elektronikus dokumentum; Hasz
nálói szokások; Igénykutatás dokumentációs szol
gáltatásokra; Tájékoztatás -humán tudományi; 
Egyesült Államok

Scholarly work in the humanities and the 
evolving information environment / by William S. 
Brockman [et al.] ; ed. Digital Library Federation, 
Council on Library and Information Resources. -  
Washington : Digital Library Federation : CLIR, 
2001. -  VIII, 38 p. ; 28 cm. -  ISBN 1-887334-90-4
Raktári jelzet: 4-11001A tanulmány célja az, hogy felmérje, hogyan módosultak a tudományos könyvtárak feladatai a társadalomtudományi kutatás dokumentum- és információellátásában, illetve a társadalomtudományi felsőoktatás területén. A dokumentum alapja az1999-ben indított „tudományos munka a humán tudományok területén” projekt. Ennek keretében vizsgálták a kutatók munkamódszereit, illetve azt, hogyan használják a rendelkezésre álló technikai hátteret. A tanulmány először is a közelmúltbeli és a mai helyzetre vonatkozó vizsgálatok főbb eredményeit vázolja. A továbbiakban leírja jelen kutatás kérdésfelvetéseit és metodikáját. A következő vonatkozásokban jut új megállapításokhoz: Hogyan olvasnak, hogyan használnak egy -  primer vagy szekunder -  dokumentumot a kutatók? Hogyan és milyen mértékben kommunikálnak egymással? Hogyan végeznek saját maguk számára információkeresést -  beleértve a monográfiák segédleteit és a weben való keresést is?
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Állományalakítás; Digitalizálás; Költségelemzés;
Munkaszervezés; Egyesült Államok

Smith, Abby

Strategies for building digitized collections / by 
Abby Smith ; [ed.] Digital Library Federation, 
Council on Library and Information Resources. -  
Washington : Digital Library Federation : CLIR, 
2001.-V I,  36 p . ; 28 cm
Raktári jelzet: 4-11002A könyv a többé-kevésbé még mindig kísérleti jellegű könyvtári digitalizálás stratégiai tervezéséhez kíván segítséget nyújtani. Szerzői az USA több, ilyen tevékenységet folytató nagy könyvtárának tervezési mechanizmusáról tájékozódtak. Mindenekelőtt megfogalmazzák, mi teheti hosszabb távon fenn

tarthatóvá a stratégiai tervet. A tanulmányozott könyvtárakra nézve áttekintik, milyen válaszokat adnak ott a digitalizálással kapcsolatos legkényesebb kérdésekre. Ezek a digitalizálandó dokumentumok körének meghatározásánál kezdődnek, és kiterjednek a digitális dokumentumok feltárására, valamint az elérési módokra; arra, hogy mennyiben egyeztethető össze az új forma a felhasználói igényekkel. Újabb fejezet foglalkozik a digitális állományrésszel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel: a forrás-dokumentumok és katalógustételeik újraértékelésével, a digitalizálás finanszírozásával, az együttműködéssel, a megőrzéssel, a használóknak ebből eredően nyújtandó tájékoztatásával. Végül a téma természetéhez mérten konkrét következtetések, ajánlások és bibliográfia zárja le a dolgozatot.

Az Internet-könyvtárosok dicsőségcsarnokába (The Internet Librarian Hall of Fame),
-  melyet 2001 áprilisában alapított a Richland College könyvtára azzal a céllal, 

hogy azokat jutalmazzák, akik a web sajátos közegének kihasználásával úttörő munkát 
folytatnak és tevékenységükkel hozzájárulnak az internet és a web integrálásához 

a hagyományos könyvtári környezetbe (http://www.rlc.dcccd.edu/lrc/about.htm) -  
felkerült Jacsó Péter is, aki a hawaii egyetem könyvtári-informatikai tanszékének vezetője.

Tájékoztató Jacsó Péterről a http://www.rlc.dccd.edu/lrc/jacso.htm címen érhető el.
A jutalmazottnak állandó rovata is van „Peter’s Digital Reference Shelf” néven 

a http://www.galegroup.com/reference/peter/peter.htm címen.

A tudósítást Bánhegyi Zsolt tette közhírré a Katalisten (Katalist, 2002. aug. 29.), 
s a hazai könyvtárosi közösség nevében gratulált Jacsó Péternek.
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Általános kérdések

02/001
ROBINSON, Lyn -  BAWDEN, David: Libraries and open society: Popper, 
Soros and digital information = Aslib Proc. 53. vol. 2001. 5. no. 167-178. 
p. Bibliogr. 45 tétel.

A könyvtárak és a nyílt társadalom. Karl Popper és Soros György filo
zófiája és a digitális információ

Információtechnológia; Tájékoztatás szabadsága; Társadalmi követel
ményekA könyvtárak és tájékoztató intézmények jelentős szerepet játszanak a nyílt társadalom Kari Popper, majd Soros György által hirdetett esz-
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méjének terjesztésében. A nyílt társadalom fejlődésében kiemelt fontossága van a tudásnak és az információnak, az új technológiának (különösen az Internetnek), a kritikus gondolkodásnak és a digitális írástudásnak.A könyvtárak és a könyvtárosok szerepe a nyílt társadalomban a következő általános elvekben foglalható össze:-  a források széles köréhez biztosítanak hozzáférést „negatív” korlátozás vagy cenzúra gyakorlása nélkül,-  nyitottan és objektív kritériumok alapján, „pozitívan” vezetnek el az egyéni igényeknek megfelelő információforrásokhoz,-  tisztában vannak vele, hogy a szabad információ- áramlás szükséges, de nem elégséges előfeltétel,-  tisztában vannak azzal is, hogy a tényekről való tájékoztatás, minden értéke dacára nem tekinthető elegendőnek,-  különös figyelmet kell fordítaniuk az új telematikai fejlemények (különösen az Internet) társadalmi hatásaira,-  elő kell segíteniük a kritikus gondolkodás és a digitális írástudás elterjedését,-  és a szakmai etika követelményeinek érvényesülését a könyvtárak és tájékoztató intézmények tevékenységében.
(Hegyközi Ilona)

02/002
WEHMEYER, Stefan: The digital age: challenges for li
brarians = Cape Libr. 45.vol. 2001. 3.no. 14-16.p. 
Bibliogr.

A digitális kor kihívásai a könyvtárosok számára

Információs társadalom; Elektronikus könyvtár; Szá
mítógép-hálózatA „digitális kor” beköszöntének hatása különösen a könyvtári referensz-szolgáltatások használatának csökkenésén érezhető. Ugyanakkor az információ- keresők nagy része nem tud eligazodni a hatalmas

mennyiségű digitális információ között, gyakran van szükségük emberi segítségre, és a nyomtatott publikációk iránti igény is hatalmas még. A referensz-könyvtáros továbbra is fontos marad, ha megfelelő információtechnológiai jártasságot szerez, ha segíteni tud pl. a web-böngészők használatában, a megfelelő keresőeszköz kiválasztásában, ha a könyvtár honlapján is megjelenik a felvilágosítás lehetősége, s ha a digitális és az egyéb referensz tevékenység nem válik el egymástól. A digitális kor másik kihívása a digitális könyvtár jelensége. A falak nélküli könyvtár az információkeresés szempontjából egy nagy adatbázis, az információellátó szemével a web egy alkalmazási formája, a könyvtár számára pedig a 25 éve elkezdődött könyvtár-automatizálási folyamat újabb lépése. A digitális könyvtárban a könyvtárosi és a számítástechnikusi ismereteknek egyaránt jelen kell lenniük, s létrehozásukhoz fel kell újítani a technikai infrastruktúrát is. Az OPAC napjai véget értek: ma web-in- terfésszel integrált különböző rendszerek és források gyűjteményével foglalkozunk. Nagy kihívás a digitális gyűjtemény felépítése, aminek során nemcsak vásárolunk, hanem magunk is digitalizálunk: pl. speciális gyűjteményeket, a leggyakrabban használt dokumentumokat stb. A digitalizálást korlátozhatja a magas költség, a visszamenőleges konvertálás gazdaságtalan, esetleg jogtalan volta is. Ezért mérlegelni kell a hosszú távú használat valószínűségét, az intellektuális/kulturális értéket, s hogy a digitalizálás mennyiben jelent nagyobb hozzáférést, és feltétlenül meg kell nézni, mit csinálnak mások, mi van már digitalizálva stb.A digitális könyvtárban a referensz-könyvtáros és az olvasó nem lesz egy helyen, s ez az olvasó javára válik. Ha az olvasó a világháló előtt ül (akár egy wapos telefonon keresztül), és nem találja a szükséges információt, rákattint az „azonnali könyvtárosi segítség” gombra, ahol megjelenik a „nemzeti könyvtári referesz-szolgálat” lógója, és az elérhetőség módjai. Az „élő”-t választva megkezdődhet a
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közvetlen, interaktív konzultáció. A nemzeti könyvtárak koordinálásával, más könyvtárak bevonásával ez nemzetközi szolgáltatásként is működhet.
(Mohor Jenő)

információs háború

02/003
CRILLEY, Kathy: Information warfare: new battlefields. 
Terrorists, propaganda and the Internet = Aslib Proc. 
53 .V0I. 2001. 7.no. 250-264-p. Bibliogr. 51 tétel.

Az információ ás a háború új csataterei: terroriz
mus, uszítás és az internet

Cenzúra; Számítógép-hálózatA szerző megvizsgálja, milyen szerepet játszanak a terroristák, a szélsőségesek és propagandisták az internet használatában. Elemzi az általuk használt módszereket, és mérlegeli az internet előnyeit a hagyományos kiadási és kommunikációs módszerekkel szemben. A 21. század új fenyegetései az interneten főleg szélsőjobboldali környezetvédők, neo-nácik, állatvédő csoportok és közönséges bűnözőktől erednek. Az „információs háború” kifejezés utalhat a hagyományos háborúban használt információtechnológiára, vagy egy ország infrastruktúráját megtámadó információtechnológiai rendszerek bevetésére. Napjainkban különösen az utóbbi ad okot aggodalomra. Ügy tűnik, hogy a nemzeti kormányok törvényekkel nem tudják megfékezni ezt az áradatot, ezért az elektronikus rendszerek figyelésére, és a kódolási rendszerek feltörésére törekednek. A kormányoknak meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt a szólásszabadság, illetve az országok és emberek biztonsága között.
(Autoref. alapján)

02/004
CRONIN, Blaise: Information warfare: peering inside 
Pandora's postmodern box = Libr.Rev. 50.vol. 2001.
6. no. 279-294.p. Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Információs háború: betekintés Pandora posztmo
dern szelencéjéba

Információs társadalom

A szerző bemutatja, hogyan nyer egyre nagyobb teret az információs háború (IH) a világban, és hogyan demokratizálja a háborút az efajta hadviselés. Röviden bemutatja az úgynevezett katonai hírszerzési forradalmat (Revolution in Military Affairs), és az IH típusait. Ismerteti az IH jellemzőit a támadó és a megtámadott fél szemszögéből, a támadás és a védekezés típusait. Felméri, milyen mértékben hathat az IH és az információs terrorizmus az egyének és csoportok mindennapi életére, és azonosítja a háború különböző társadalmi szereplőit. Bemutat néhány szélsőségesen negatív példát, és felbecsüli az IH és az információs terrorizmus hosszú távú társadalmi kárát a civil szférában.
(Autoref.)

Nemzeti könyvtárügy

02/005
DOWLING, Michael: Libraries, librarians, and library 
associations in the United States in 2001: making a 
difference in the knowledge age = IFLA J. 27.vol. 
2001. 3.no. 133-142.p. Bibliogr. 23 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven
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Könyvtárak, könyvtárosok és könyvtáros egyesüle
tek az Egyesült Államokban 2001-ben

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Egyetemi könyvtár; 
Iskolai könyvtár; Könyvtárügy; Közkönyvtár; Szak- 
könyvtárA cikk áttekinti az Egyesült Államok könyvtárait és megvizsgálja, hogy a könyvtárak, könyvtárosok és könyvtáros egyesületek hogyan készültek fel a „tudás korának” kihívásaira. Az Egyesült Államokban több, mint 120 ezer könyvtár működik. Vázolja a szövetségi kormányzat könyvtárakkal kapcsolatos szerepét, és bemutat két szövetségi intézményt, az IMLS-t (Institute of Museum and Library Services) és az NCLIS-t (National Commission on Libraries and Information Service), amelyek pénzügyi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtanak az ország könyvári szükségleteinek kielégítésére.Az USA-ban több mint 1400 kormányzati könyvtár található; közülük kettő munkáját röviden ismerteti (Library of Congress és National Library of Medicine). Röviden bemutatja a tagállami könyvtári intézmények és rendszerek szerepét is, és megjegyzi, hogy az elmúlt hat évben több, mint 1300 felsőoktatási könyvtárat építettek, illetve alakítottak át.A közművelődési könyvtárak száma 8976, hetente közel 20 millió ember fordul meg ezek valamelyikében. Röviden kitér a közkönyvtárak használatára is, kiemelve néhány jelentős szolgáltatást.A felsőoktatási könyvtárak száma 3408, ezeket hetente több, mint 16 millió hallgató vagy oktató látogatja. A felsőoktatási könyvtárak nevéhez fűződik a digitális könyvtárak gyors fejlődése.Az ország 98169 állami és magán iskolai könyvtárát hetente 35 millió tanuló látogatja.Körülbelül 11 ezer szakkönyvtár működik az üzleti, felsőoktatási, kormányzati és közületi szférában, az orvosi könyvtárak száma kb. 3000, a jogtudományiaké pedig kb. 2000.2000. decemberében 58, az Amerikai Könyvtáros Egyesület által hitelesített posztgraduális könyvtá

rosképző program állt az érdeklődők rendelkezésére az USA-ban és Kanadában. 1989 és 1999 között a könyvtárosképzés hallgatóinak száma Észak- Amerikában 27 százalékkal növekedett.A szerző a következő jelentős könyvtáros egyesületek tevékenységét is bemutatja: American Association of Law Libraries (AALL), American Library Association (ALA), Association for Library and Information Science Education (ALISÉ), Association of Research Libraries (ARL), Medical Library Association) és a Special Libraries Association (SLA).Az amerikai könyvtárügy kulcsfontosságú kérdései: információs jártasság, a digitális információk hozzáférhetősége miatt kialakult szakadék áthidalása, szerzői jog és méltányos használat, a tájékoztatás szabadsága és az internet szűrése.
(Autorej.)

02/006
PAPAZOGLOU, Alexandra -  SEMERTZAKI, Éva: 
Changes and developments in Greek libraries = 
EI.Libr. 19.vol. 2001. 3.no. 158-167.p. Bibliogr.

Változások és fejlemények a görög könyvtárakban

KönyvtárügyAz elmúlt néhány évben soha nem látott korszerűsítés következett be a görög könyvtárakban. Ezt a fejlődést eddig akadályozta a könyvtári hagyományok hiánya és a meghatározott tankönyvekre alapuló oktatási rendszer, de az Európai Unió politikai és anyagi támogatásával újabban dinamikus fejlődés vehette kezdetét a görög könyvtárakban. Minden könyvtártípus fellendülőben van; csak a középiskolákban több, mint ötszáz új könyvtárat alapítottak. Az egyetemi könyvtárügy területén nagy jelentőségű a HEAL LINK nevű konzorcium, amely közös folyóiratelőfizetést szervezett, és működteti a bibliográfiai rekordok közös katalógusát. Néhány, a könyvtárügyhöz kapcsolódó szervezet, pl. a nemzeti dokumentációs központ (National Documenta-
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tion Center) és a nemzeti könyv központ (National Book Center) szintén hozzájárul a fejlődéshez. A cikk többek között ezeket a kezdeményezéseket ismerteti.
(Autoref.)

02/007
XENIDOU-DERVOU, Claudine: Consortial experiences 
of Greek academic libraries = Interlend.Doc.Supply. 
29.vol.2001.3m  120-125.p.

Görög egyetemi könyvtárak konzorciuma a folyó
iratellátás problémájának megoldására

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Folyó
irat; HozzáférhetőségGörögországban a felsőoktatás ingyenes, a 32 egyetemet és főiskolát az Oktatási Minisztérium tartja fenn. Az összes oktató és hallgató fele a két legnagyobb intézményben található, de ezek az intézmények sem tudtak (még a legjobb időkben sem) háromezer folyóiratnál többre előfizetni, a kisebbek pedig a tanszékeken folyó kutatást sem tudják megfelelő szakirodalommal ellátni. (Tulajdonképpen az országban fellelhető folyóirat-állomány sem elég nagy az igények kielégítéséhez.)A költségvetési keretek stagnálása és a kiadások növekedése a nyomtatott folyóiratok beszerzését Görögországban is ellehetetlenítette. A válságból az egyetlen kiutat a folyóiratok tömeges lemondása jelentette. A könyvtárközi kölcsönzés minden költségét a használókra hárították át, és elsősorban a British Library-tól szerezték be az szakirodalmat. 1995-ben az Oktatási Minisztérium javaslatokat kért a felsőoktatási intézményektől könyvtári rendszerük javítására, és minden intézmény (és könyvtára) pénzeszközökhöz jutott, amelynek egy része az EU struktúra-támogatási programjából származott. Az intézmények javaslataiban hasonló célok szerepeltek: könyvtárgépesítés, többletszemélyzet, retrospektív katalogizálás, CD-ROM hálózat kiépítése, weblap készítése és elsősorban a folyóirat-be

szerzési keret kiegészítése. A javaslatok egyedi támogatásra irányultak, nem érintették a könyvtári együttműködésben rejlő nagy lehetőségeket. Később az athéni műszaki egyetem rektorhelyettese azt javasolta, hogy kerüljön sor horizontális cselekvésre és finanszírozásra is, azaz együttműködéses vállalkozások támogatására; ezeknek négy területe emelendő ki:1. az egyetemi könyvtárak központi katalógusának létrehozása,2. az emelkedő folyóirat-beszerzési költségek problémájának megoldása,3. a disszertációk és tézisek adatbázisának előkészítése és kialakítása,4. a felsőoktatásban dolgozó könyvtárosok központosított képzési lehetőségének tanulmányozása.A folyóirat-költségekkel foglalkozó munkacsoport1997 decemberi jelentése konzorciumi együttműködésre, online adatbázisok országos licenszének megvásárlására tett javaslatot. 1998 júniusában elfogadták az akciótervet és a költségvetést. A prioritásokat kijelölve azt javasolták, hogy kezdetben a természettudományi-műszaki-orvostudományi (STM) folyóiratokra összpontosítsanak, mivel ezek a legdrágábbak. A következő fél év kellemetlen tapasztalatokat hozott: a kiadói árajánlatok igen magasak voltak, s a konzorcium úgy érezte, a rendelkezésre álló keretből nem tudják számottevően javítani a felsőoktatás információigényének kielégítését.1998 novemberében, a görög felsőoktatási könyvtárosok éves konferenciáján az Ohiolinkről előadó amerikai szakember, David Kohl azt tanácsolta, csatlakozzanak az ICOLC-hoz (International Coalition of Library Consortia =  Könyvtári Konzorciumok Nemzetközi Szövetsége). Végsősoron ez hozta meg a fordulatot. A csatlakozáshoz nevet kellett választani a konzorcium számára (Hellenic Academic Libraries Link, HEAL-Link), meg kellett tervezni a honlapját, és ki kellett alakítani a profilját. Más
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konzorciumok tapasztalataira építve a későbbiekben olyan kiadókat választottak, amelyek már sikeres megállapodásokat kötöttek konzorciumokkal.Jogi tanácsadójuk, Emanuella Giavarra segítségével egy mintaszerződést is kidolgoztak a HEAL-Link konzorcium tagjai számára, amely az ICOLC és a NESLI (National Electronic Site Licence Initiative) szerződését vette alapul. 1998 decemberében megállapodtak az Elsevierrel, majd az OCLC-vel a FirstSearch használatáról. Ez a „horizontális akció” tizenkét adatbázishoz (FirstSearch) és több mint ezer folyóirathoz (ScienceDirect) biztosított hozzáférést. Azóta újabb szerződések születtek (Wilson -  OMNI Mega, MCB, Academic Press, Springer, Kluwer). Az első eredmények arra ösztönözték a kormányt, hogy az induláskor megállapított keretet 400%-kal megemelje, ami lehetővé tette, hogy a tervbe vett valamennyi szerződést megkössék.A HEAL-Link igen jelentősen hatott a görög felső- oktatásra, hiszen valamennyi intézmény minden használója kb. 3500 folyóirathoz tud hozzáférni IP- azonosítók révén saját könyvtára vagy a HEAL- Link honlapján keresztül. A HEAL-Link szervezőbizottsága a kiadóktól és a terjesztőktől összegyűjti a statisztikákat, hogy elemezhesse a szolgáltatás igénybevételét. 1999 márciusától 2000 májusáig a ScienceDirect szolgáltatás keretében például több mint kétmillió kérést regisztráltak, míg a később elérhetővé tett Springer Link szolgáltatás keretében kilenc hónap alatt kilencvenezer teljes szövegű cikket töltöttek le. Igen lényeges, hogy ez a szolgáltatás a felsőoktatási könyvtárak olvasói számára ingyenes.Az elektronikus szolgáltatást továbbra is kiegészíti Nemzeti Dokumentációs Központ (NDK) tíz éve működő online rendszere, amely egyrészt a folyóiratok központi katalógusa, emellett a kéréseket online továbbítja a dokumentumot birtokló könyvtárhoz, amely postán vagy faxon küldi meg a cikkmásolatot. 2000-ben a központhoz 19 248 kérés érkezett, amelyek 82%-át tudták teljesíteni. A kielégí

tetlen kéréseket a BLDSC-nek továbbítják, amely térítésért szolgáltat. (Csak a központ hatezer kérést küldött Londonba, de vannak olyan könyvtárak is, amelyek közvetlenül fordulnak a BLDSC-hez.)A görög felsőoktatási könyvtárak nemcsak kárpótolni tudták olvasóikat az elvesztett folyóirat-előfizetésekért, hanem sokkal többet tudnak nyújtani nekik, mint korábban bármikor. Az ICOLC irányelvei nyomán más konzorciumokkal közösen tudnak fellépni a kiadókkal kötendő előnyösebb szerződések érdekében.
(Hegyközi Ilona)

Központi
szolgáltatások

02/008
FLEMMING, Arend: Abwicklung und Neukonzeption 
der zentralen Koordinations- und Serviceaufgaben im 
deutschen Bibliothekswesen = Bibliotheksdienst. 35. 
Jg. 2001. 9.no. 1107-1116.p.

A központi szolgáltatások és koordinációs felada
tok új koncepciója és megvalósításuk a német 
könyvtárügyben

Központi szolgáltatások; Módszertani központA megszüntetett Német Könyvtári Intézet (Ehemalige Deutsche Biblitheksinstitut, EDBI) által gondozott központi koordinációs feladatokat és szolgáltatásokat részben a létrehozott új intézmény, a Könyvtári Innovációs Centrum (Innovationszentrum für Bibliotheken, IZB) veszi át, részben egyéb intézmények. Az átszervezés mikéntjére a Német Könyvtári Szövetség által létrehozott munkacsoport tett javaslatokat. Ezek szerint a következő feladatkörök kerülnek a Német Könyvtári Intézet megszűnte után új kezekbe:
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Inform ációs és tanácsadó szolgáltatások-  Építési archívum —> Senatsbibliothek Berlin,-  Tanácsadó szolgálat speciális könyvtár- és dokumentumtípusokra vonatkozóan —» IZB és a Német Könyvtári Szövetség egyes szakrészlegei,-  Európai könyvtárügy —> IZB,-  Jogi tanácsadás —> IZB, a Német Könyvtári Szövetség jogi szakrészlege,-  Iskolaügyi tájékoztatás, beleértve az „Új könyvek az iskoláknak” kiadványt —> EKZ könyvtár- ellátó vállalat
Adatbankok-  Folyóirat adatbank —> Porosz Állami Könyvtár (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz)-  Folyóirat szolgálat —> Zeller Kiadó-  Könyvtárügyi dokumentációs szolgáltatás (Dokumentationsdienst Bibliothekswesen, DOBI) —> Német Könyvtáros Szövetség (függőben)-  Német könyvtári címjegyzék —> IZB-  Középkori kéziratok, 1850 előtti térképek —> Porosz Állami Könyvtár-  SUBITO dokumentumközvetítö gyorsszolgálat —» önálló konzorcium SUBITO-AG néven
Kiadványok-  Bibliotheksdienst —> Központi és Tartományi Könyvtár, Berlin (Zentral- und Landesbibliothek)-  Schulbibliothek aktuell —> beépül a Juventa Kiadó „Beitrage Jugendliteratur und Medien” c. kiadványába-  Giraffe —> beépül az Eulenhof Kiadó „Jugend und Literatur” c. kiadványábaA megszüntetett Német Könyvtári Intézet szakcsoportjai által ellátott tevékenységek többsége a Német Könyvtári Szövetségbe kerül át, részben az ott már ilyen jelleggel folyó munka megerősítésével, részben új csoportok létrehozásával. Mindennek a költségeit 2002-ben a Könyvtári Intézet hagyatékából fedezi a berlini Szenátus, 2003-tól pedig a Német Könyvtári Szövetség saját költségvetésében biz

tosít a szakcsoportok működtetésére 2,5 mii. EU-t, szakértői díjakra pedig 1 mii. EU-t.A szakcsoportok munkáját a Könyvtári Szövetségben rugalmas keretek között kívánják megszervezni. Három „mag-” vagy „bázisrészleg” létesül: a jog, a management és a szolgáltatások témakörében. A szakcsoportok működéséért a Könyvtári Szövetség vezetősége a felelős, minden szakcsoportnak felelőse lesz a vezetőségi tagok között. A szakcsoportok tagjait a vezetőség nevezi ki, megbízásuk 3 évre szól, de meghosszabbítható. A csoportok 5 szakértőt foglalkoztathatnak.Az új szervezeti formát 2002-ben vezetik be, ez alatt az év alatt a csoportok a „Megszűntetett Német Könyvtári Intézet -  Német Könyvtári Szövetség” kettős neve alatt működnek. 2003-tól a Német Könyvtári Szövetség már nem csak tartalmilag, hanem szervezetileg is átveszi az irányítást.
(Katsányi Sándor)

02/009
KÜHN, Armin -  MAINBERGER, Christof: Digital library 
activities in the Bibliotheksservice-Zentrum Baden- 
Württemberg = Inf. Serv. Use. 8. vol. 2001. 1. no. 
1-7.p.

Digitális könyvtári tevékenységek a baden- 
württembergi könyvtári szolgáltató központban

Adatbázis; Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Kap
csolat intézményekkel; Levéltár; Multimédia; Múze
um; Számítógép-hálózatA baden-württembergi Könyvtári Szolgáltató Központ (Bibliotheksservice-Zentrum, BSZ) tartományi szintű intézmény Konstanz székhellyel. Egyik fő feladata a Dél-Nyugat-Német Könyvtári Hálózat (SWB) központi katalógusának gondozása. Adatbázisa jelenleg több mint 24 millió példányrekordot tartalmaz kb. 8,5 millió műről, amelyek elsősorban Dél-Nyugat-Németország és Szászország egyetemi könyvtáraiban találhatók, de a résztvevő könyvtárak számára keresést és közös katalogizálási lehető
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séget is biztosít. (Emellett támogatja könyvtári információs rendszerek bevezetését és telepítését.)Az elektronikus média és a világháló megjelenése nyomán átalakultak a felsőoktatási könyvtárakban jelentkező igények: a felhasználók hagyományos és új dokumentumfajták széles skáláján keresve gyorsan (és lehetőleg online) szeretnek ezekhez hozzáférni akár távoli könyvtárakból és egyéb intézményekből (múzeumokból, levéltárakból) is.A digitális könyvtár (digital library, DL) fogalma a könyvtárak és könyvtári hálózatok feladatainak bővítését jelenti számukra. A BSZ több regionális és országos programban is részt vesz, de emellett a digitális média katalogizálására és biztosítására is vállalkozik. A digitális könyvtárral kapcsolatos tevékenység két területre koncentrál: az egységes me- taadat-modell kialakítására (DLmeta) és egy olyan eszköz kifejlesztésére, amely erre az adatmodellre alapozva az elektronikus média katalogizálását és visszakeresését szolgálja (virtuális média szerver).A DLmeta-adatmodell arra a koncepcióra épül, amelyet 1998 óta az IBM-Digital Library és az AG Multimedia projektjei során készült el. A projektben a BSZ, az ulmi Információs rendszerek szervezése és irányítása tanszék (LOMI) és a tübingeni egyetem számítástechnikai központja (ZDV) vett részt, ennek eredménye lett a DLmeta-kezdeménye- zés (DLMI), amely az adatmodellnek a továbbfejlesztését és a felsőoktatásban, valamint a kulturális szférában való elterjesztését tűzte ki célul.A DLmeta a Dublin Core metaadatelem-készlet (DCMES) kiterjesztése; amely a meglévő 15 mellé továbbiakat rendel; ezek-  könyvtári szempontokat vesznek figyelembe,-  támogatják a munkafolyamatokat, és-  egy olyan tárgyi modellt hoznak létre, amely segíti a dokumentumkezelést.A DLmeta segítségével háromféleképpen lehet a dokumentumokat leírni:

-  a generikus Dublin Core (DC) szerint (csak a DC-vel releváns elemek tartalmaznak információkat, ezt a meta-adatok cseréjére használják),-  a kiterjesztett DC szerint (további bibliográfiai és munkafolyamat-elemekben is vannak információk -  pl. bevezetik a „gyűjtem ényiem et - ,  és ezek írják le a dokumentum viszonyát a tartalmilag hasonló dokumentumokhoz, de ezt is használják adatcserére),-  tárgy szerint (minden elem tartalmaz információkat).A DLmeta szintaxisaként XML-t (extended Markup Language) ajánlatos használni. Erre a célra létrehoztak egy XML-DTD-t (Document Type Definition), és hozzáférhetővé tették a www.dlmeta.de címen nonprofit, valamint tudományos célra. Az XML platform-független, és az XML-dokumentu- mok kezelésére számos eszköz áll rendelkezésre. A DLmeta-reprezentáció előnye, hogy az XML-doku- mentumok struktúrája meghatározható DTD-ben a dokumentumtól függetlenül is, és központi helyen tárolhatók, csupán a www.dlmeta.de címen kell egy utalónak lennie a DTD-re, hogy értelmezhető legyen az adat szemantikája (pl. metaadat importhoz). A helyi támogatás nem szükséges, és nem is lehetséges.A DLmeta XML-reprezentációja mellett relációs specifikációkat is kialakítottak és használtak, pl. a BSZ virtuális média-szerverén. A DLmetával minden elektronikus objektum leírható, ezért minden tartományi kezdeményezés számára kiindulási alap.A virtuális média szerver egy olyan központi adatbázis, amely azon multimédiás objektumok leírásainak központi rögzítésére és keresésére szolgál, amelyek különböző tárgyi szervereken találhatók. A leíráson kívül a rekordhoz tartozik az adott objektumra és az SWB (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund) központi katalógusában szereplő állományrekordra mutató két csatolás. A visszakeresés a központi katalógus OPAC-ja vagy speciális meta-
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keresőmotorok segítségével végezhető el. (Jelenleg közel ötezer objektumot tartalmaz: videókat, audiodokumentumokat, egyetemi publikációkat, digitális kottákat stb. Itt lesznek majd a „Gemeinsames Internetportal für Bibliotheken, Museen und Archive” nevű projekt metaadatai is.)A meta-keresőmotorok további hozzáférést biztosítanak. A BSZ kezeli a „Suchdienst für wissenschaftliche Bibliotheken” (SWIB -  a tudományos könyvtárak keresőszolgálata) nevű „harvester”-t, amely elemezni képes a statikus „kapu-fájlokat” (frontdoor files), és lehetővé teszi a DC-metaadatokra való finom keresést. A SWIB nemcsak a virtuális média-szervert, hanem az egyéb adatforrásokat is felhasználja (pl. a Theo-keresőmotort).A digitális teljes szövegek és az egyetemi publikációk az elektronikus dokumentumok legfontosabb fajtái; nagy részük csakis elektronikus formában elérhető, számtalan helyen tárolják őket és nehéz keresni rájuk. A BSZ egyik munkacsoportja jelenleg a különböző egyetemek hálózati szervereinek rendszerén dolgozik, amely például az ilyen digitális dokumentumokat fogja archiválni hosszú távon ingyenes hozzáférést biztosítva. (Ingyenesen hozzáférhető kutatási jelentéseket is digitalizálni fognak.)Multimédia-munkacsoportjuk a tömegméretben készíthető multimédiás dokumentum-kínálat módszereinek kifejlesztésén és szolgáltatásán fáradozik. Az első szakaszban a német rádió archívumának történeti hangdokumentumait dolgozták fel, egy tárgyszerveren tartósan tárolták, a központi katalógusban és a médiaszerveren rögzítették, majd egy „streaming”-szerveren és a világhálón tették hozzáférhetővé. Az itt szerzett tapasztalatokat a BSZ és a konstanzi egyetemi könyvtár „Elektronikus oktatá- sianyag-gyűjtemény” (Elektronische Semesterapparate) nevű programjában hasznosították. Ez a projekt is azon fejlemények egyike, amelyek révén új lehetőségek tárulnak fel a „virtuális egyetem” előtt is, de a BSZ még további programokból is tevékenyen kiveszi a részét, amelyek a többi közgyűjte

ménnyel együtt vállakoznak együttműködésre (pl. a stuttgarti tartományi levéltárral és a mannheimi műszaki múzeummal).
(Murányi Lajos)

02/010
FUNKE, Juliane: Vom „Deutschen BibIiotheksinstitut” 
zum „Innovationszentrum für Bibliotheken+Denkschrift” 
„Innovationszentrum für Bibliotheken IZB”, Berlin 2000 
= Bibliotheksdienst. 35Jg. 2001. 9.no. 1116-1137.p.

A Német Könyvtári Intézettől a Könyvtárak Innová
ciós Központjáig +  Memorandum a Könyvtárak 
Innovációs Közpntjáról

Fejlesztési terv; Központi szolgáltatások; Módszerta
ni központA Német Könyvtári Intézet (Deutsche Bibliotheksinstitut, DBI) 1978-ban jött létre két hasonló feladatkörű intézmény egyesítéséből. (Könyvtártechnikai Munkacsoport a berlini Porosz Állami Könyvtár keretében és Könyvtárügyi Munkacsoport a Német Könyvtárszövetség keretében.) A szövetségi állam és a tartományok közösen finanszírozott kutatóintézetei között szerepelt a Tudományos Tanács ún. „Kék listá”-ján, tevékenységét egy kuratórium ellenőrizte, mely az államszövetség, a tartományok és a könyvtári szakmai egyesületek képviselőiből állt. A kuratórium mellett működött még egy 15 tagú szakmai tanácsadó testület is, a (nyugatnémet könyvtárügy különböző területeiről.Az intézmény tízéves működését mindkét felügyeleti bizottság pozitívan értékelte, sőt 1991-ben a Tudományos Tanács hozzájárulásával személyzetét és tevékenységét jelentősen kibővítették, az NDK hasonló funkciójú intézményeinek integrálása révén. Ennek a fejlődési folyamatnak azonban 1997 nov. 14-én váratlanul véget vetett a Tudományos Tanács állásfoglalása, mely szerint az intézmény hiányosan teljesítette fejlesztési és szolgáltatási feladatait, ezért javasolta törlését a „Kék listáról” . Ugyanakkor a Tanács „pozitív javaslatként” ajánlotta az
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államszövetségnek és a tartományoknak, hogy „a nélkülözhetetlen szolgáltatásokat más intézmények vegyék át” és hogy „megújított szervezeti formában gondoskodjanak a tartományok közötti koordinációról és a könyvtárügy fejlesztéséről.” A Tudományos Tanács javaslata alapján 1999. dec. 31-vel megszüntették az intézménynek a „Kék listá”-ról történő finanszírozását. 2000. jan. 1-től hároméves felszámolási eljárás kezdődött.A Kulturális Miniszterek Konferenciája 1998 januárjától egy ad-hoc bizottságot hozott létre Lutz von Pufendorf államtitkár vezetésével a „nélkülözhetetlen szolgáltatások” pontosabb meghatározására és racionális szervezeti megoldások kidolgozására. A bizottság munkájának kiindulópontja a könyvtári szakértők meghallgatása, majd az 1998 márciusában tartott szakértői megbeszélés volt. Ennek alapján kísérletet tettek a Könyyvtári Intézet által végzett feladatok fontossági sorrendjének megállapítására, a prioritások egyértelmű meghatározására, és egy korszerűbb szervezeti forma körvonalazására. Az utóbbit illetően az ad-hoc bizottság egy információs- és szolgáltatási agentúra létrehozását javasolta, (szemben a Könyvtári Intézet eddigi gyakorlatával, mely saját kutatói és fejlesztői tevékenységre épült.) A Tudományos Tanács az ad-hoc bizottság javaslatát (pontosítások és finomítások után) 1999 augusztusában elfogadta.Az elfogadott javaslat a Könyvtári Intézet eddigi feladatait nem egyszerűen újrafogalmazta, hanem alapjaiban új megközelítést adott. Ezek szerint az alapvető feladatkörök:-  Tudásközvetítés. (Szakmai információk és tényadatok gyakorlatorientált és célcsoportokra irányuló közvetítése.)-  Projektmenedzselés. (Projektek kezdeményezése, közvetítése és követése a stratégiai fejlesztés prioritásainak megfelelően.)-  Moderáció. (Aktuális problémák megoldására szakértői csoportok működtetése határidős fel

adattal. A német könyvtárügy szakmai képviselete.)-  Szolgáltatások nyújtása. (Német könyvtárstatisztika, könyvtári kataszter stb.)-  Szervezési feladatok.Ezeket a feladatokat egy új intézménynek kell elvégeznie, mely szervezetileg a Porosz Kulturális Örökség Alapítványához fog tartozni, de feladataiban elkülönülő, tartományközi funkciójú, semleges, különálló intézmény lesz. Finanszírozása elkülönítve történik.A személyzetet és felszereltséget úgy kell kialakítani, hogy az a legnagyobb mértékben biztosítsa az intézmény flexibilitását és innovatív jellegét. Ajánlatos külföldi szakemberek alkalmazása, és különféle típusú könyvtárakból való munkatársak szerződtetése, hogy erősítsék az intézmény gyakorlati irányultságát. Ezek alapján indokolt-  tizenkét állandó munkatárs (1,2 mii. DM),-  határozott időre és konkrét feladat elvégzésére szerződtetett munkatársak (1 mii. DM),-  eszközökre: 1 mii. DM.A szükséges 3,2 mii. DM 25%-át a szövetségi állam fedezi, 75%-át a tartományok (ennek egynegyedét: Berlin.)A Könyvtári Intézet korábbi szolgáltatásai közül a „nélkülözhetetlen” -nek nyilvánítottakat valamely más intézménynek kell átadni, az átadás megszervezéséről a Német Könyvtári Szövetség gondoskodik, erre részletes tervet dolgoz ki. A nem „nélkülözhetetlen” szolgáltatások -  amennyiben nem veszi át azokat más intézmény -  megszűnnek.Az új intézmény működési kereteinek konkrétabb kidolgozását a Porosz Kulturális Örökség munka- csoportja végezte el, javaslatait 2000-ben Emlék- irat-ban foglalta össze. Döntése szerint az új intézménynek 2002-től kell működnie „Könyvtári Innovációs Centrum” (Innovationszentrum für Bibliotheken, IZB) néven.
(Katsányi Sándor)
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Együttműködés

Lásd 7, 32
Jogi szabályozós

02/011
CORNISH, Graham: The EU Copyright Directive. What 
will it mean? = Inf.Manage.Rep. 2001. 6.no. 16-19.p.

Mit jelentenek az EU szerzői jogi irányelvei a 
könyvtárak és tájékoztatási intézmények számára?

Szerzői jog2001. február 14-én az Európa Parlament elfogadta az információs társadalom szerződ joga és a kapcsolódó jogok egyes szempontjainak harmonizálásáról szóló irány elv-tervezetet (Draft Directive on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society), de ezt egyetlen érintett sem fogadta túl lelkesen. A tervezet 1997-ben jelent meg először, és számos viszontagság vár rá, mire törvény lesz belőle. Megjelenése olyan eltérő célú szervezeteket állított csatasorba egymás mellett, mint az európai könyvtáros-egyesületeket tömörítő EBLIDA, az Európai Fogyasztók Egyesülete (ECA), az Európai Vakok Szövetsége stb.A most elfogadott tervezet rendkívül terjedelmes, 60 szakaszból, 15 cikkelyből, számos alfejezetből és záradékból áll. Még nem törvény, de ajánlásait a nemzeti törvényhozásoknak be kell építeniük majd a jogszabályokba. Ez azonban csak az első akadály; még jó néhány buktatón át kell jutnia, amíg a nemzeti jogszabályokba beépülhet.Elsőként a reprodukcióval, másolással kapcsolatos jogszabályokat kell rendbe tenni; ez ugyanis kizárólagos jogot fog biztosítani a szerzőknek, előállítóknak stb., hogy megtiltsák vagy éppenséggel engedélyezzék műveik reprodukálását, másolását. (Az

Egyesült Királyságban ez a jogszabály már régóta érvényben van.)Űj tételként bevezették a „bemutatás jogát” , más szóval a „nyilvános hozzáférést” . Ez a művek vezetékes vagy vezeték nélküli bemutatásának vagy közlésének kizárólagos joga, amelynek keretében a hozzáférés helye és ideje egyénileg választható meg. (Nyilvánvaló, hogy ez a kábeltévés műsorokra és a weboldalakra vonatkozik.) Érdemes megjegyezni, hogy a „nyilvános hozzáférés” képezi a jogsértés alapját, nem pedig az, ha valaki hozzájut egy dokumentumhoz: egy mű vagy kép akár 10 éve ott lehet egy webportálon anélkül, hogy valaki megnézné, de ha az a jogtulajdonos beleegyezése nélkül került oda, jogsértés történt.Egyik irányelvvel sem volt még ennyi gond és munka, mint ezzel. A miniszterek tanácsa és a bizottság közötti egyeztetésig több mint 200 módosítási javaslat érkezett, és a legtöbb a használók érdekében tett kivételek által okozott szerzői jogsértések miatt opponált. Ezeken aztán változtattak, és az irányelvet az Európa Parlament is elfogadta. A használók úgy vélik, „együtt lehet élni” ezzel az irányelvvel, de a jogtulajdonosok már kevésbé elégedettek.A kivételek mind vagylagosak -  egy kivétellel (itt engedélyezni kell a kivételt), és egyik nagyobb csoportjuk a másolásra vonatkozik. Az irányelv megengedhetőnek tartja a másolást akkor, haa) papírra (vagy hasonló anyagra) fototechnika alkalmazásával történik, kivételt képez a kotta, amelyet tilos másolni,b) magánszemély és magáncélra készíti bármilyen hordozóra,c) a könyvtárakban, oktatási intézményekben, múzeumokban és levéltárakban bizonyos esetekben, valamint ha a köz számára nem kereskedelmi céllal készül,d) a műsorszolgáltató szervezet belső használatára, és saját anyagairól vagy a műsor archiválása végett készítik, és ha tartalma különleges dokumentum-értékkel bír,
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e) a sugárzott műsorokat olyan nonprofit társadalmi intézmények rögzítik, mint a börtönök, kórházak és szociális otthonok.Ezután szerepel még egy sor olyan kivétel, amely mind a reprodukciós, mind a közlési jogokat érinti. Meglátjuk, mit vesznek majd át ezekből a nemzeti joganyagok, és min fognak a tulajdonosok és a használók az elkövetkező két évben hajba kapni!Összefoglalva: az alábbi célra készülhetnek szerzői jogvédelem alatt álló művekről másolatok: oktatási vagy tudományos célra (a forrást fel kell tüntetni!), nem-kereskedelmi használatra, fogyatékosok számára, hírolvasásra, idézéshez, közbiztonsági és közérdekű eljárásokhoz, vallási vagy hivatalos ünnepségekre, olyan munkák esetében, mint pl. köztéri szobrok, véletlen beillesztés esetén (incidental inclusion), műalkotások aukciós hirdetésénél vagy kiállításakor, karikatúra, tréfa vagy paródia céljára, készülékek bemutatására vagy javításához, művek terminálokon való nyilvános hozzáférhetővé tételekor (ezt szigorúan korlátozzák), analóg formátumban történő rövidebb használatnál.Teljesen homályos ugyanakkor, hogy mit jelent a fenti legutolsó példa. A tagállamok persze ezekből azt fogják a törvénybe illeszteni, amit jónak látnak, és még a Berni Egyezménnyel is összhangba kell hozni egyes pontokat, amelyeket itt nem tisztáztak.Hogy ez az irányelv a könyvtári-információs szférát miképpen fogja érinteni, még nem lehet felmérni. Az irányelv-tervezet 18 hónapon belül válik teljes értékűvé. Az már most világos, hogy a kivételek nem alkalmazhatók a kereskedelmi szektorban. Esetleg a szerző akkor is kaphatna ellentételezést, ha nem kereskedelmi jellegű a használat, persze ez lehet minimális vagy nulla is. A magáncélra készített másolatokkal nincs gond, de a közgyűjtemények és az oktatási intézmények számára biztosított kivételeket („bizonyos másolatokat készíthetnek” ) bizony a nemzeti jognak kell részletesen szabályoznia. Ez nyilván nem lesz egyszerű ilyen rövid idő alatt -  Portugália máris határidő-módosítást

kért - ,  de a könyvtári-információs szakmának már most össze kell fognia, hogy érdekeit megfelelően érvényesíthesse majd a törvényhozásban.
(Murányi Lajos)

02/012
CLARK, Jeff: Libraries and the fate of digital content = 
Libr.J. 126.vol.2001. 11.no. 44-47.p.

A könyvtárak és a digitális tartalom sorsa

Dokumentumszolgáltatás; Számítógép-hálózat; Szer
zőijogMinél inkább nyújtanak a könyvtárak távoli hozzáférést az általuk birtokolt vagy kapcsolódott adatbázisokhoz, annál nagyobb a hasonlóság működésük és a Napster zenei fájl-elosztó tevékenysége között. Ha viszont a Napseréhez hasonló jogi korlátozásokat vezetnének be, az nem válna sem a könyvtárak, sem olvasóik javára. Felmerült az a javaslat, hogy szülessen teljesen új jogszabály, kimondottan a „könyvtári használat” szerzői jogi és intellektuális tulajdon problémáinak szabályozására. Az USA szerzői jogi jogszabályait áttekintve megállapítható, hogy a megoldás még nem született meg. Ugyanakkor egyes vélemények szerint (az analógiánál maradva) „a zene nem produktum, hanem szolgáltatás” -  ezt persze a fogyasztók és a gyártók fogalmazzák meg, nem a művészek, s ez a vita lefolytatható az információval is.A helyzetet bonyolítja, hogy növekszik a nyilvánosan elérhető adatbázisok mennyisége, és az olyan internetes tartalmaké, amelyek eleve a megosztás igényével készülnek (épp úgy, mint a szabadon felhasználható szoftverek mozgalma). Mindezek ellenére nem valószínű, hogy „mindent vagy semmit” forradalom következne be, de szükség lenne az egyensúly megteremtésére mind gyakorlati, mind jogi téren. A Napster, függetlenül legális voltától, figyelemre méltó jelenség, ugyanis egy új kreatív termék-elosztó módot jelent az új „fogyasztó” közösségek számára. És ha „a Napster-használók milliói
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nem tehetnek rosszat” jelszó nem is igaz, hiszen a hatályos jogi szabályozás és a társadalmi értékek szempontjából bizony rosszat tesznek, ez a „rossztevés” egy nagyobb társadalmi rossztevésre mutat rá az intellektuális tőkével való bánás terén. A könyvtárak mindig is fontos szerepet játszottak az intellektuális tőke felhasználásának segítésében, és erre a jövőben is szükség van. A szerzői jogi törvényeknek meg kell változniuk, és alkalmazkodniuk kell a megváltozott technológiai és társadalmi körülményekhez.
(Mohor Jenő)

02/013
SEADLE, Michael: Copyright in the networked world: 
digital legal deposit = Libr.Hi Tech. 19.vol. 2001. 3.no. 
299-303.p. Bibliogr.

Szerzői jog a hálózatok világában: a digitális köte
lespéldány kérdése

Elektronikus dokumentum; Kötelespéldány; Számító
gép-hálózat

A kötelespéldány fogalma azt jelenti, hogy bizonyos dokumentumtípusok példányait letétbe kell helyezni a nemzeti könyvtárban, vagy meghatározott tudományos könyvtárakban. Az amerikai törvények jelenleg egyáltalán nem rendelkeznek az olyan művek kötelespéldányairól, amelyek kizárólag a világhálón vannak elhelyezve. Digitális anyagoknál nincs értelme megkülönböztetést tenni a hordozó típusa szerint. Azok az országok és nemzeti könyvtárak, amelyek ma nem vesznek tudomást a digitális művek kötelespéldányainak fontosságáról, később jelentős veszteséget lesznek kénytelenek elkönyvelni a kulturális örökség ezen szeletének hiánya miatt.
(Autoref.)

02/014
MUIR, Adrienne: Legal deposit and preservation of 
digital publications. A review of research and develop
ment activity = J.Doc. 57.vol. 2001. 5.no. 652-682.p. 
Bibliogr.

A digitális publikációk kötelespéldány-szolgáltatá- 
sa és megőrzése. Az ezzel kapcsolatos kutatási
fejlesztési tevékenység és projektek áttekintése

Elektronikus dokumentum; Kötelespéldány; Megőr
zés; Munkafolyamat; Nemzeti könyvtárA világ minden részén folynak erőfeszítések a kötelespéldányoknak az elektronikus dokumentumokkal való kiterjesztésére, de ennek törvény-szintű megvalósulása még nem garancia az elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzésére. Bonyolítja a problémát, hogy a nyomtatott dokumentumokra elfogadott fogalmak, alapelvek és gyakorlatok új jelentést kapnak hálózati környezetben. A digitális dokumentumok azonosításának, kiválasztásának és letétjének mechanizmusai vagy egyáltalán nem léteznek, vagy nem megfelelőek bizonyos fajta digitális kiadványok esetében. Napjainkban komoly munka folyik digitális megőrzési módszerek kifejlesztésére, de a kutatás, amelynek élvonalában a nemzeti és a letéti könyvtárak állnak, még kezdeti szakaszában van. A legtöbb tevékenység technológiai természetű ezen a területen. Bár történnek erőfeszítések szabályzatok és stratégiák kidolgozására a digitális erőforrások kezelésével kapcsolatban, ezek több vezetési és felhasználói kérdést nem érintenek.

(Autoref.)
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Könyvtárosi hivatás

02/015
GORMAN, Michael: Human values in a technological 
age = Inf.Technol.Libr. 20.vol. 2001. 1.no. 4-11.p. 
Bibliogr. 20 tétel.

Emberi értékek a technológia korában

Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; Könyv
tártörténetTévedés lenne a 19. század embereire úgy tekinteni, mint technikai elmaradottságban élő primitív elődeinkre. Ők ugyanúgy a „jelenben” éltek mint mi, és ugyanúgy hihetetlen technikai fejlődések korának gondolták a sajátjukat, mint ahogy mi is így szoktuk emlegetni a magunkét. A szerző azt kívánja bemutatni, hogy nincs lényeges különbség az 1901-es és a 2001-es helyzet között, szó sincs példa nélkül álló információs forradalomról, csupán a fejlődésnek egy olyan pontjára érkeztünk, amelyet elmúlt századok technológiai újításai már előrevetítettek és megalapoztak. Az összehasonlításra pedig azért van módunk, mert a könyvtárak megőrizték az emberiség írásos feljegyzéseit.Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején számos olyan új találmányról tudunk -  mint például a földalatti vasút, a dízel motor, a léghajó - ,  melyek megalapozták a mai légiközlekedést és a tömeges gépkocsigyártást. Az utazásban bekövetkezett változások pedig legalább annyira forradalmiak voltak, mint amilyennek ma a számítástechnika csodáit tartjuk.A mai információs forradalomhoz is igen sok lépés vezetett, például az olcsó, mindenki számára hozzáférhető töltőtoll, a tömegesen gyártott levélpapír, a meglepően nagyszámú nyomtatott periodikum, amely már 1901-ben is elérthető volt a nagyközönség számára. Ide tartozik még a fényképezés mindennapivá válása, melyet az először 1887-ben alkalmazott celluloid film alkalmazása tett lehetővé, a telefonhálózat kialakulása, a fonográf felfedezése,

hogy csak néhányat említsünk. A számítógép ősét pedig Charles Babbage már a tizenkilencedik század első felében megalkotta.Ami pedig az általános műveltséget illeti... Valóban biztosak vagyunk benne, hogy ma, amikor mindennapos téma a funkcionális analfabétizmus, magasabb szinten állunk mint száz évvel korábban? Igaz ugyan, hogy a tudásunk sokkal nagyobb, mint az akkori embereké, de ez csak a technikai, műszaki jellegű ismeretekre igaz. De vajon többet tudunk-e az emberi természetről, az emberi lélekről? Valóban nagyobb ma a tudásunk, vagy csupán jobban informáltak vagyunk elődeinknél?Most pedig vizsgáljuk meg közelebbről szűkebb környezetünket, a könyvtárat! Az 1900-as évek legelején számos írógépmárka, könyvkötési módszer, kölcsönzési metódus, nyomtatott katalóguscédula típus, polcrendszer közül lehetett válogatni, és a korabeli szakirodalomban a könyvtár-automatizálás előzményei közül a pneumatikus csőpostáról, az automatikus könyvszállító rendszerről is olvashatunk. Az új technológiák, módszerek megjelenésén töprengő szakemberek száz évvel ezelőtti cikkeiben szereplő kérdések kísértetiesen hasonlítanak a közelmúltban felvetődött aggályokra: vajon kedvező, vagy kedvezőtlen hatással lesznek-e a gyökeres változások a könyvtárakra? Egyáltalán túlélik-e ezeket? Megváltozik-e a könyvtár társadalmi megítélése miattuk?Az tény, hogy a mostani technikai fejlődés egy perc nyugalmat sem hagy az embernek. A mobiltelefon, a hordozható számítógép és fax, az információkban bővelkedő internet, a tévéállomások százai, a hirdetések és reklámok tömkelegé nemigen hagy időt és teret a nyugodt olvasásnak, a belső elmélyülésnek, az önismeret kiteljesítésének, ami alapvető feltétele lenne a szabad, független személyiség kialakulásának. Modern életünk tele van ellentmondásokkal. A távolságok csökkenése és a tömegkommunikáció révén lehetőségünk lenne más kultúrák jobb megismerésére, de ennek ellene hat a kultúra
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globalizációja. A tömegkultúra pedig neve ellenére valójában magányos műfaj: jó példa erre a hálózaton való szörfölés, amit általában egyedül művel az ember. Hihetetlenül sok információ ér bennünket, ám egyre nehezebben tudjuk kezelni, megszervezni, megőrizni ezeket. Habár az internetet a leghatékonyabb információforrásként divat emlegetni, ami valóban értékes benne az a nyomtatott kiadványokon alapuló tartalom: az e-könyvek nagy része ugyanis lejárt szerződ jogú művek digitalizált változata. Az online folyóiratok nagy része is a tőkeerős és virágzó -  nyomtatott folyóiratokat előállító -  kiadóvállalatok produktuma.Mióta csak a kőtáblákat felváltotta a papír dokumentum, érvényes az az ellentmondás is, hogy a széleskörű elérhetőség és hozzáférési lehetőség fordítottan arányos a tartóssággal. Fokozottan érvényes ez a digitális rekordokra.Baljós jelek mutatkoznak a könyvtári világban is. Az online katalógus valóban ütőképes eszköz volt, mellyel sikeresen integrálhattuk és fejleszthettük különböző szolgáltatásainkat. A hangsúly azonban eltolódott a digitalizáció irányába, és úgy tűnik ez az eszköz egyre hatalmasabbá és fontosabbá válik, s egyre inkább maga alá gyűri a célt -  a könyvtári szolgáltatásokat - ,  melyet szolgálnia kéne.Miközben a szakmai programok jelentős része az olyan időszerű témákra koncentrál, mint az XML nyelv, a világháló katalogizálása, az elektronikus könyvek, a könyvtárhasználók jelentős része inkább a nyomtatott könyvek világában él, mint a digitális édenben. Virágzik a folyóiratkiadás, nő a nyomtatott könyvek olvasása. Ez is arra int bennünket, hogy munkánkban harmóniára, a dolgok helyes egyensúlyára kellene törekedni -  a használók szükségleteit kéne alapul venni a technológiai fejlődés diktátumai helyett.A szerző nyolc, a könyvtárak által képviselt alapértéket -  s ezek technológiai vonzatát -  tart fontosnak a mai könyvtári munkában: a demokratikus szemléletet, mely lehetővé teszi a modern eszközök

használatát, de nem kényszeríti ezeket az olvasókra; az emberiség értékeinek oly módon történő megőrzését, mely a száguldó technológiai változásoktól függetlenül biztosítja a jövőbeli hozzáférhetőséget; a nyújtani szándékozott szolgáltatások pontos definiálását, ami elősegíti a modern technológia ésszerű használatát; az intellektuális szabadságot, ami a weben található összes dokumentumhoz való hozzáférést feltételezi. Fontos, hogy a könyvtár lehetőségeihez mérten gondoskodjon a használók és a munkatársak személyiségi jogainak védelméről, hiszen a számítógép-hálózat használata során rendkívül sok adat válik megismerhetővé a látogatóról, olvasási, keresési, vásárlási szokásairól, és ezeken keresztül személyiségéről. Az irodalom és a tanulás iránti elkötelezettség is alapvető könyvtári jellegzetesség. A valódi -  nem csupán a funkcionális -  olvasás erősítésének az információs technika is eszköze kell hogy legyen. A könyvtárak a felvilágosodás korának gyermekei. Szükségszerű, hogy az ésszerű és tudományos megközelítésmód érvényesüljön a technológia felhasználása során is. A digitális információhoz való hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű rétegek -  a szegények, a vidéken lakók, az öregek, a mozgássérültek számára is biztosítani kell az információs társadalom előnyeit, és ebben a könyvtáraknak igen fontos szerep jut.A szerző bízik benne, hogy a könyvtárak most is meg tudnak felelni a kihívásoknak, képesek megtartani az emberi és technológiai tényezők közötti kényes egyensúlyt, és továbbra is azokat az értékeket fogják szolgálni, melyek gazdaggá és sokszínűvé teszik az emberi életet.
(Fazokas Eszter)
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02/016
PIPER, Paul S. -  COLLAMER, Barbara E.: Male libra
rians: men in a feminized profession = J. Acad. Libra- 
riansh. 27.vol. 2001. 5.no. 406-411 .p. Bibliogr. a
jegyzetekben.

Férfi könyvtárosok egy elnőiesedett szakmában: 
felmérési eredmények

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; Női munkaerőAz American Library Association Membership Directory alapján 370 férfi könyvtáros számára küldtek ki kérdőíveket annak kiderítésére, hogy hogyan érzik magukat a férfiak egy olyan szakmában, ahol a nők jelentős többségben vannak. Négy területen vizsgálták a férfi könyvtárosok véleményét: elfogultság és sztereotípiák, a munkakörnyezet kényelme, munkaközösség és kultúra, az előmenetel kérdései. Az az előzetes feltételezés, hogy a női könyvtárosok túlsúlya a munkahelyeken súrlódásokat, bizalmatlanságot és nyugtalanságot okoz, nem igazolódott. A válaszolók elismerték, hogy a nők többen vannak, de mégsem tekintették a könyvtárosságot női szakmának. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a legmagasabb pozíciókban még mindig a férfiai vannak többségben, illetve, hogy a férfiak egyáltalán nem foglalkoznak a „férfi szakma vagy női szakma” kérdésével.
(Autoref alapján)

Oktatás és 
továbbképzés

02/017
PETTIGREW, Karen E. -  DURRANCE, Joan C.: KALI- 
PER: Introduction and overview of ressults = J. Educ. 
Libr. Inf.Sci. 42.vol. 2001. 3.no. 170-180.p. Bibliogr. 
4 tétel.

A KALIPER program (1998-2000) bemutatása és 
az eredmények áttekintése

Felmérés [forma]; Könyvtárosképzés, dokumentáló
képzés; Kutatási jelentés [forma]; Tanterv; óratervA KALIPER (Kellogg-ALISE Information Professions and Education Reform Project, 1998-2000) program keretében húsz információs szakember megvizsgálta a könyvtártudományi képzési programok tartalmát. A tanulmány több szakaszból állt, és az Egyesült Államok és Kanada könyvtáros iskolái vettek részt benne. A jelen cikk a tematikus folyóiratszám bevezetőjeként bemutatja a projektet és annak fő eredményeit.

(Autoref.)

02/018
TYLER, Alyson: A survey of distance learning library 
and information science courses delivered via the In
ternet = Educ. Inf. 19. vol. 2001. 1. no. 47-59. p. 
Bibliogr. 44 tétel.

Könyvtártudományi kurzusok az interneten: felmé
rés

Felmérés [forma]; Könyvtárosképzés, dokumentáló
képzés; Számítógép-hálózaat; TávoktatásA cikk nemcsak azt vizsgálja, milyen könyvtártudományi kurzusok találhatók az interneten, hanem felméri az online tanfolyamok kínálatának helyzetét is. Olyan tanszékek és hallgatók számára érdekes az ilyen formátumú képzés, amelyek ill. akik érdekeltek a távoktatásban, különösen a könyvtár- és információtudomány területén. A kuatás fő megállapítása az, hogy az online oktatás a rövid, önképző tanfolyamoktól egészen a diploma-szintű programokig terjed. Annak ellenére, hogy a kínált kurzusok száma növekszik, még mindig tíznél kevesebb a diplomát adó könyvtártudományi programok száma. Ma inkább a kereskedelmi konzorciumok és a nem hagyományos egyetemek által kínál rövid kurzusok vannak divatban. A jelen kutatás
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nem törekedett a teljes világháló kimerítő" feltérképezésre, csak egy pillanatképet kívánt adni a kutatás ideje alatti (2000 április-június) helyzetről.
(Autoref.)

02/019
PETRUCCIANI, Albero: La laurea in biblioteconomia: 
finalita e prospettive dei nuovi ordinamenti universitari 
= Boll. AIB. 41. vol. 2001. 2. no. 145-155.p.

Rés. angol nyelven

Egyetemi végzettség könyvtárosságból: az új olasz 
egyetemi rendelkezések céljai és perspektívái

Könyvtárosképzés -felsőfokúAz olasz könyvtárosok régi célja a címben körülírt könyvtáros-diploma, azaz olyan egyetemi végzettség, ami -  megfelelő egyetemi tanulmányok után -  felsőfokú könyvtárosi szakképzettséget ad, a mérnök-, vagy jogász-képzéshez hasonlóan. A könyvtáros-diploma történeti előzménye Olaszországban az a képzés, amit a kulturális örökség védelmére alakítottak ki, s amelynek könyvtári-levéltári specializációja nyomán felsőfokú állományvédelmi szakemberek nyernek diplomát. Ez az 1978-ban indult, 1983-ban megreformált, és az 1991-93-as egyetemfejlesztési tervek nyomán kiterjedt képzési forma ma országszerte tíz egyetemen folyik. Szerencsétlen elnevezése, és széles körben bírált tartalma ellenére történeti jelentőségű, mivel először valósított meg ilyen jellegű szakképzést, még ha rész-területen is, s mert ennek nyomán számos „szaktan- tárgyat” bevezetett az egyetemi diszciplínák körébe. Először az olasz munkaerőpiac történetében (a római könyvtáros és levéltáros iskolát és a Vatikán könyvtárosképzését is beszámítva) először kezdhettek könyvtárban olyanok dolgozni, akik valamilyen könyvtárosi képesítéssel már rendelkeztek.Az európai harmonizációt célzó új olasz egyetemi rendelkezések, a kredit-rendszer újdonságai, és a fejlett országok felsőoktatásának az idősebb, már

dolgozó korosztályokra kiterjedő tendenciái együttesen reményt adnak arra, hogy erre a képzésre alapozva (és hibáiból is okulva), az olasz egyetemek -  autonómiájukkal is élve -  megteremtik az egyetemi könyvtárosképzést.
(Mohor Jenő)

02/020
SACHAU, Monika: Medien, Information, Management. 
Zur Berufsstart Hamburger Information Professionals = 
NFDInf. 52.Jg. 2001. 5.no. 277-282.p.

Rés. angol nyelven

A hamburgi főiskola média-dokumentációs szakán 
végzettek pályakezdése -  felmérés

Felmérés; Információtechnológia; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú; Munkabér; alkalmazás; Tájékoztatási vál
lalkozásA hamburgi főiskolán a könyvtáros- és informatikusképző szakon 1993-tól „médiadokumentáció” irányultságú képzést indítottak 35 hallgatóval, majd három év múlva újabb kurzus indult 66 fővel. A végzettek 1997-ben ill. 2000-ben hagyták el a főiskolát. 2001-ben felmérés készült pályakezdésükről.A végzett hallgatók többsége (63%) két hónapon belül el tudott helyezkedni, 9%-nak kellett több mint egy fél évig várni a munkalehetőségre, 4% nem jutott munkához. Nagyobb részük kiadóhoz vagy valamely nagyobb sajtóügynökséghez került (pl. Reuters, Axel Springer), képzettségüknek is ez felel meg legjobban. Mások vállalkozásoknál kaptak munkát (pl. Webseek Infoservice), ill. sajtó-, film-, információs-és képügynökségeknél. Néhá- nyan olyan intézményhez kerültek, melynek tevékenysége nem kapcsolóik a médiákhoz (pl. Lufthansa), ők marketing munkát végeznek.Milyen jellegű tevékenységet folytatnak az elhelyezkedettek? A végzettségének leginkább megfelelő médiatárosi és médiadokumentációs munkát végez
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a volt hallgatók 26%-a, (pl. fototárosi munkakör az Axel Springer Kiadóvállalatnál, szövegdokumentáció a Spiegel és a Morgenpost kiadóknál). -  A végzettek 17%-a üzleti ill. pénzügyi adatkezelést vagy adatelemzést végez, (pl. speciális üzleti információk gyűjtése és előkészítése a tanácsadók számára, pénzügyi információk gyűjtése és rendezése). -  Sokan (25%) dolgoznak az interneten hozzáférhető' információk rendezésével. -  A volt hallgatók 17%-a kifejezetten szerkesztői munkában vesz részt (pl. képszerkesztő a Bauer Kiadónál, a zenei szerkesztésben dolgozik a Morgenpost Kiadónál).Milyen mértékben tudják a volt hallgatók a főiskolán szerzett ismereteiket munkájuk során hasznosítani? -  21% jól vagy nagyon jól tudja, -  43% (a legnagyobb rész) részben tudja hasznosítani. -  32% alig tudta hasznát venni, -  2% egyáltalán nem látta hasznát. Különösen a főiskola nyújtotta technikai ismereteiket tartották hiányosnak (80%).A tananyag most folyó átdolgozásánál figyelembe kell venni, hogy a hallgatóknak csak a kisebbik része kerül a klasszikus „médiadokumentáros” munkakörbe, (ezért a képzés címét is meg kellene változtatni, a többség nem tud vele azonosulni), növelni kellene az adatbanki és internetes keresésre, a keresőnyelvekre vonatkozó gyakorlati ismeretek körét.
(Katsányi Sándor)

02/021
FREYTAG, Jürgen: Nachholbedarf für Deutschland. 
Überlegungen zu einer Vergleichenden Bibliotheks
und Informationswissenschaft (VBIW) = BuB. 53.Jg. 
2001. 9.no. 582-585.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Az összehasonlító könyvtártudomány szükségessé
ge Németországban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Összeha
sonlító könyvtártudományAz összehasonlító könyvtártudományt a 20. század első felében a könyvtárak gyakorlati igénye terem

tette meg, segítségével tudták létrehozni a könyvtárügy legfontosabb területein a nemzetközileg egységes eljárásokat. A század első felében a világ csaknem minden könyvtárában egységes méretű katalóguscédulák voltak hasonló katalógusszekrényekben, nagyobb volt a könyvtári eszközök kompatibilitása, mint jelenleg a hard- és softwereké.A második világháború után, a hidegháború korában az összehasonlító könyvtártudomány a politikai blokkokon belül indult új fejlődésnek, a blokkok között kevésbé. Az önálló állammá váló kolóniák többnyire a korábbi politikai hatalom államának könyvtárügyét másolták, az USA 1945 után Japánban a saját könyvtári rendszerét honosította meg, az iráni könyvtár- és információügy a sah- korszakban teljes egészében az amerikai példát követte. Másfelől a Szovjetunióban Kartasov 1974- ben „Az angol-amerikai összehasonlító könyvtártudományi kutatások kritikája” címmel írt tanulmányt.A hatvanas-hetvenes években Angliában és az Egyesült Államokban új lendületet kapott az összehasonlító könyvtártudomány. A témáról több angol nyelvű monográfia és kézikönyv jelent meg, sőt 1967-től Londonban önálló folyóirata is van, (Focus on International and Comparative Libra- rianship), a német szakirodalomban azonban még mindig nem kap ez a tudományág kellő teret. Korunkban a téma különösen aktuális: a globalizáció és az internet térhódítása ellenére, a számítógépes adatfeldolgozás standardizáló hatásával szemben más területeken növekszik a kulturális tradíciókból vagy politikai adottságokból fakadó ellenállás, az egyes országok könyvtárügyét még mindig jelentős különbségek választják el egymástól. Az összehasonlító könyvtár- és információtudomány lenne hivatott az egyes országok könyvtári és informatikai rendszerének történeti és strukturális összehasonlítását adni, ez szolgálná a különbségek és a közös vonások megértését, s alapja lehetne a kívána-
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tos nemzetközi együttműködésnek, gyakorlati kérdések megoldásának.Az összehasonlító (komparatív) könyvtár- és információtudomány tevékenysége két fő területre osztható: a „vertikális” ágazat egy országon belül vizsgálódik (Németországban pl. az egyes tartományok könyvtárügyét hasonlítja össze), a „horizontális” pedig különböző országok, földrészek, társadalmi rendszerek vagy nyelvcsoportok könyvtárügyét veti egybe és elemzi. Az összehasonlítás kiterjedhet a könyvtárügy egészére, a társadalomhoz való viszonyára vagy a könyvtárügy valamelyik részterületére, annak egyes szempontjaira.Az összehasonlító tudománynak nagyobb teret kellene kapnia a könyvtárosképzésben is, különös tekintettel az EU szabad munkahely-választási lehetőségeire.Végül egy teljesen gyakorlatias érv az összehasonlító könyvtártudomány hasznossága mellett: segítségével a német könyvtárügy megismerhetné és talán hasznosíthatná az Egyesült Államok „Rockefeller szindrómá”-ját, azt, hogy ott az elnökök egy-egy könyvtár alapításával kívántak (politikai támogatóik pénzét is mozgósítva) a polgárok jó emlékezetében maradni.
(Katsányi Sándor)

02/022
RZECZKOWSKA, Barbara: Nauczynie na odleglosc = 
Bibliotekarz. 2001. 7/8.no. 21-24.p.

Távoktatás a lengyel könyvtárügyben

Könyvtárosképzés -prosztgraduális; TávoktatásA távoktatás a levelező oktatás gyakorlatából nőtt ki. Ennek megfelelően mindkettőnek az a célkitűzése, hogy lehetővé tegye az oktatásban való részvételt mindenki számára, s ez ne járjon, legfeljebb módjával, a nagyobb központokba történő költséges beutazásokkal. A kettő közötti különbség: a távoktatásnak lényegesen nagyobb a tartalombefogadó képessége és hatóköre.

A lengyel könyvtárügyben több évtizedes hagyománya van a levelező oktatásnak, amelynek korábban egy központja és több regionális fiókintézménye volt. Ez a szervezet mindmáig fennmaradt, mindössze a nevét változtatta meg. Ma így hívják: Könyvtáros, Információs és Dokumentációs Képzési Központ -  CEBID.E központ lódzi fiókja arra törekszik, hogy a levelező oktatást fokozatosan távoktatássá változtassa. Ügy véli, hogy az érettségire épülő könyvtárosképzés programja nagyobb nehézségek nélkül adaptálható távoktatási követelményekre. Csupán az új technikák és technológiák meglétéhez igazodva kell benne elvégezni a módosításokat, ami nyilvánvalóan hozzá fog járulni az eddigi program meghatározott részeinek gazdagításához is.Az igazán fejlett távoktatás teljes mértékben kiküszöböli a központokba való beutazások kényszerét, amit a mai forma (alkalmazásának feltétele az internethez való kapcsolódás) még nem küszöböl ki teljes mértékben, minthogy nem interaktív. Közeli lehetősége azonban ennek is megvan, minthogy az internet új generációja és az új telekommunikációs módszerek (Dense Wavelenght Division Multiplexing -  DWMD és a tetrabit útjelzők technológiája) alkalmazásával megvalósulhat az interaktivitás. Míg a nem interaktív távoktatáshoz a hallgatói oldalon külön berendezésekre nincs szükség, azaz mindössze számítógép és állandó internet-kapcsolat kell hozzá, addig az interaktív távoktatásban való részvételhez kiegészítő berendezések kellenek (mikrofon, kamera, megfelelő beépített kártyák a komputerben).A lódzi fiókintézmény 2000-ben -  az INFOBIT Számítástechnikai Vásár keretében -  mindenesetre máris megpróbálkozott a távoktatás interaktív formájával. Ez -  a kedvezőtlen színhelyi körülmények miatt -  ugyan teljes mértékben nem sikerült, de a dolog már mai megvalósíthatóságát mindenképpen bebizonyította.
(Futala Tibor)
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02/023
HÁJKOVÁ, Zuzana: Knihovníci a ECDL v praxi = 
Ctenár. 53. roc. 2001. 11. no. 306-307.p.

A könyvtárosok és az ECDL a gyakorlat felől nézve

Számítógépesítés; TovábbképzésAz European Computer Driving Licence, betűszóval az ECDL, a számitógépes jártasság megszerzésének és tanúsításának európai szabványa. Első változatát a Council of European Professional Information Societies javaslatára az EU támogatását elnyerve dolgozták ki. 1997 folyamán ECDL Foundation létesült -  írországi székhellyel. E koordináló szervezetnek 2001-ben már 22 európai és 4 tengerentúli tagja volt.Magának a szabványnak hét elsajátítandó modulja van, nevezetesen:1. az információs technológiák alapjai,2. a PC-k használata és az adatkezelés,3. a szövegszerkesztő,4. asztali kalkulátor,5. az adatbázisok,6. a PC-k grafikai lehetőségei és az elektronikus prezentáció módjai,7. az információs hálózat szolgáltatásai.Az ECDL tananyaga tagoltságánál fogva alkalmasnak látszott arra, hogy alapja legyen annak a két célkitűzésű csehországi képző-továbbképző programnak, amely elsőként azt tűzte ki célul, hogy a fő- foglalkozásúakkal dolgozó könyvtárakban legalább egy olyan munkatárs legyen, akinek számítógépes jártassága van, és aki a könyvtár számítógépes feladatainak menedzselésén kívül a székhelyi település lakossága körében a számítástechnikai eligazítás feladatát is ellátja. A második cél pedig az, hogy valamennyi tiszteletdíjassal működtetett könyvtár látókörében legyen ilyen személy.Az ország nagykönyvtárai az iménti célok eléréséhez a kulturális minisztériumtól megfelelő támogatásban részesültek, úgyhogy tényleges eredményeket sikerült elérni ebbe az irányba.

A referált cikk a ceské budejovicei állami tudományos könyvtár eredményeiről is beszámol. A gondos előkészítő és szervező munka nyomán a könyvtár 2001 szeptemberéig 120 órában 56 könyvtárost készített fel a számítástechnikai eszközök kezelésé- re-használatára.Az ECDL debütálása más könyvtárakban is sikeres.
(Futola Tibor)

Szabványok,
normatívák

02/024
GOULDING, Anne: Setting the standard for compre
hensive and efficient public library services = J. Libra- 
riansh. Inf. Sei. 33. vol. 2001. 2. no. 55-58.p.

Megjelentek az átfogó és hatékony közkönyvtári 
szolgáltatásokról szóló irányelvek Nagy-Britanniá- 
ban

Irányelvek -könyvtári; Közművelődési könyvtárNagy-Britanniában a Kulturális, Médiaügyi és Sportminisztérium új közkönyvtári irányelvei 2001 áprilisában léptek hatályba. A közkönyvtárakról és múzeumokról szóló 1964-es, ma is érvényben lévő jogszabályból már régóta hiányolták annak meghatározását, hogy mit jelent az „átfogó és hatékony” szolgáltatás. Az irányelvek, amelyek megfogalmazásában részt vett a könyvtáros-egyesület és az önkormányzatok egyesülete is, azt definiálja, mit várhatnak el a könyvtárhasználók, és milyen fajta szolgáltatásokat kell az önkormányzatoknak nyújtaniuk (ha ugyanis ennek nem felelnek meg, a minisztérium közbelép).Az irányelvek elfogadását széles körű szakmai vita előzte meg, egyes javaslatokat be is építettek (például külön mutatószámok a gyermekkönyvtári ellátásra nézve, eltérő teljesítményszintek a különböző típusú önkormányzatok számára). A közkönyvtári
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ellátást, noha országos szintű jogszabály rendelkezik róla, mindig is elsősorban helyi ügynek tekintették. Az irányelvektől azt várják, hogy szabályozzák a szolgáltatások elérését, körét és minőségét, és ennek következtében Anglia egész területén egyenletes legyen a könyvtári ellátás színvonala. Az irányelvek a használói közösség számára is hivatkozási alapot jelentenek a lobbizáshoz a jobb közkönyvtári ellátás elérése érdekében. Az irányelvek ugyanakkor támpontként szolgálnak az önkormányzatokat fenntartó Környezeti, Közlekedési és Regionális Minisztérium számára a pályázatok elbírálásánál, egy-egy könyvtár teljesítményének megítélésénél.Az irányelveket kritikai megjegyzésekkel is illetik. A címben szerepel ugyan, hogy átfogó, hatékony és modern közkönyvtárakról szólnak, de túlzottan az állományra és a fizikai értelemben vett könyvtárra koncentrálnak a nehezebben mérhető, de újszerű szolgáltatások helyett. A könyvtár sokrétű szerepe a társadalomban és a helyi közösségben szintén nem szerepel megfelelő súllyal. Kimaradtak belőle a speciális igényekkel rendelkezők számára nyújtandó szolgáltatások és a társadalmi kirekesztés megakadályozására irányuló intézkedések. Egyértelművé vált, hogy az irányelvek megvalósítása sok önkormányzat számára újabb kiadásokkal jár majd, különösen a nyitva tartási idővel és az állománnyal összefüggésben.Az irányelvekbe végül nem került be, hogy mikor (mely minimális szolgáltatási szint el nem érése esetén) kerüljön sor főhatósági intervencióra. Ennek az az oka, hogy tartottak tőle, hogy egyes, alacsonyabb színvonalú szolgáltatást nyújtó önkormányzatok ezeket az intervenciós pontokat fogják az elérendő maximumnak tekinteni. Az intervenció kérdéséről és megvalósításának módjáról a későbbiekben születik majd döntés. Valószínű, hogy az első szakfelügyeleti vizsgálat fog a rendelkezés finomításához esettanulmányként szolgálni. Azt mindenesetre leszögezték, hogy mindenekelőtt a helyi

közösség igényeiből kiindulva kell minősíteni a szolgáltatásokat.
(Hegyközi Ilona)

02/025
POLL, Roswitha: Performance indicators for the digital 
library = LIBER Q. 11.vol. 2001. 3.no. 244-258.p. 
Bibliogr. 4 tétel.

Teljesítménymutatók a digitális könyvtár számára

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; Normatívák 
mutatószámokA teljesítménymutatók célja, hogy felbecsüljék a könyvtár által nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét, valamint a könyvtár forráselosztásának hatékonyságát. Az utóbbi évtizedekben a teljesítménymutatók különféle készleteit dolgozták ki és tették közzé kézikönyvekben, és egy nemzetközi szabványban is. Ezek legtöbbje azonban a hagyományos könyvtári tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozik. A gyorsan növekvő elektronikus könyvtári szolgáltatások azonban megkívánják a megfelelő speciális teljesítménymutatókat. Néhány projekt már foglalkozik ezzel: végszavazás előtt van a nemzetközi könyvtári statisztikai szabványnak az elektronikus könyvtári szolgáltatásokkal kiegészített változata, az ICOLC (a könyvtári konzorciumok koalíciója) átdolgozza 1998-ban kiadott kalauzát a web-alapú indexelt és teljes szövegű források használati statisztikájáról, 2000-ben fejeződött be az ALA projektje a közkönyvtárak hálózati szolgáltatásainak méréséről, és a bármely típusú könyvtár elektronikus információforrásai használatának mérését célzó Equinox projekt. 2000-ben indult az ARL hasonló célú „New Measures Program ija , az ISO pedig „Technical Report” formában tette közzé az elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesítménymutatóit.A fő kérdések: nyújt-e a könyvtár hozzáférést az olvasók számára szükséges forrásokhoz; közvetlen és könnyű-e a hozzáférés; elegendő-e és használha
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tó-e az elektronikus szolgáltatásokhoz szükséges berendezés; eléri-e a szolgáltatás a közönséget? Ezek megválaszolásához adatokat kell gyűjteni az elektronikus állomány (folyóiratok, adatbázisok, egyedi dokumentumok) méretéről; az elektronikus szolgáltatások (az elektronikus állomány, OPAC, a könyvtár honlapja, dokumentumellátó szolgáltatások stb.) használatáról; az elektronikus szolgáltatásokra (állomány, berendezés, egyéb) fordított kiadásokról. Az adatokból előállítható mutatók (az ISO 11620 szerint) legyenek informatív tartalmúak a vezetői döntésekhez, legyenek megbízhatóak és érvényesek, ésszerű erőfeszítésekkel legyenek megállapíthatók és legyenek összehasonlíthatók. A mutatók a következő szempontok szerint csoportosíthatók: a szolgáltatás jelenléte; az elektronikus szolgáltatásokról való gondoskodás, a szolgáltatások használata; a használók támogatása; az emberi erőforrások; az elektronikus szolgáltatások költsége.A teljesítménymutatók többnyire nemcsak mennyiségi, hanem minőségi mutatók is, bár vannak, amelyek inkább csak a könyvtárnak az elektronikus szolgáltatások iránti elkötelezettségét mutatják, mások viszont hosszú ideig relevánsak lesznek a digitális könyvtárak számára. Az adatok további értékeléséhez és értelmezéséhez a használók körében végzett vizsgálatok eredményei segíthetnek.
(Mohor Jenő)

02/026
SEADLE, Michael: A love affair with markup = Libr.Hi 
Tech. 19.vol. 2001. 3.no. 207-209.p.

Az XML rövid bemutatása

Hiperszöveg; Tipográfiai szerkesztés; SzabványA Library Hi Tech szerkesztője a nyolcvanas években találkozott először a jelölő (markup) nyelvvel (Script), de nagyon nehézkesnek találta a szöveg- szerkesztőkkel szemben. Később a web megjelenésével ez az „ismeretség” új szakaszba lépett, de a HTML nem mutatott igazán intellektuális tulajdon

ságokat az adatkezelés során. Munkája révén később kapcsolatba került a szabványosított általános jelölő nyelvvel, az SGML-lel (Standard Generalized Markup Language) és a szövegkódolási kezdeményezés (Text Encoding Initiative, TEI) dokumentumtípus-meghatározó formátumával (Document Type Definition, DTD). A HTML-lel összehasonlítva az SGML TEI „túlsúlyosnak” látszott, ugyanakkor a TEI olyan fantasztikusan teljes hívójel-készlettel rendelkezett a komplex irodalmi szövegelemek jelölésére, amely próbára tette a legtöbb adatbázis-rendszert, de egy webböngésző sem kezelte, és speciális szoftver nélkül, mint amilyen a Panorama is, nem volt megtekinthető. Más a helyzet az XML-lel (extensible Markup Language =  bővíthető jelölő nyelv), mivel olyan gazdag és sokféle módon alkalmazható hívójelekkel bír, hogy ezáltal adatbázisként is működik. Olyan eszközei is vannak, amelyek a szabványos böngészőkkel webalapú megjelenítésre is alkalmassá teszik, és így az intellektuális komplexitást könnyű hozzáféréssel ötvözi.Az XML új és viszonylag még ismeretlen. A nagy cégek (Microsoft) már érdeklődnek iránta, és könyvtári alkalmazások (mint az OCLC) is használják a Dublin Core kezdeményezés alapjaként. Egyes böngészők, mint pl. az Internet Explorer 5, néhány XML-t közvetlenül meg is tudnak jeleníteni. Számos rajongója van, elsősorban a digitális könyvtári közösség tagjai körében. A digitális könyvtárak közös konferenciáján (2001. június, Roanoke, Virginia) szinte minden ülésen hivatkozott rá valaki. Az XML-t nem könnyű ismertetni, mert könnyen kimaradhat egy-egy fontos szempont, annyi fejlesztés fut párhuzamosan. Négy szempont látszik nagyon lényegesnek: 1. az adatok szétválasztása, 2. eszközök fejlesztése, 3. szabványok, 4. megőrzés.Az XML különválasztja az adatkezelést és a megjelenítést, amit az XSL (extensible Style Language =  bővíthető stílusnyelv) és még sok egyéb eszköz is végezhet. Az XML-szerzők új hívójeleket találhat-
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nak ki: vagy egy meglévő DTD módosítása, vagy egy új DTD írása, esetleg egy DTD- vagy séma nélküli XML-dokumentum létrehozása révén. A hívójeleknek bármilyen neve lehet bármely nyelven, komplex relációban állhatnak egymással. A hívójel bármilyen adattípust magába foglalhat (mondatot, bekezdést, szavakat, numerikus adatot, hangot, videót stb.). Lehetnek jelzőik (attribútumaik) is -  ezek közül a legfontosabb külső rendszerek egy adott hívójeléhez kapcsolódik: pl. mint a kódolt archív-leírás (Encoding Archival Description, EAD) ,,analog”-hívójele, amely felhasználható az EAD-hí- vójeleknek a MARC (Machine Readable Cataloging) mezőkkel való megfeleltetésére. Ez azt jelenti, hogy az XML képes adatbázisként működni, ugyanazokkal a relációkkal, amelyek egy hatalmas relációs adatbázisban lehetségesek, de ebben az adatbázisban csak a DTD-n és az attribútumokon belüli adat-viszonyok adatai és maguk a hívójelekbe foglalt adatok szerepelnek.Az XML pontos eszközöket igényel, mert az XML- fájlokban csak adatok vannak. Háromféle eszközt fejlesztenek jelenleg: szerkesztőket, megjelenítőket és kivonatolókat (tool for extraction). Mivel az XML csak adatokból áll, bármely adatbeviteli környezet képes érvényes XML-t létrehozni; egyszerű szabványos szerkesztőkkel, kereskedelmi forgalomban lévő szövegszerkesztőkkel vagy erősen specializált eszközökkel. Érvényesítő eszközöket kívülről is lehet működtetni, és többféle szerkesztő is használható. A megjelenítők voltaképpen feleslegesek, mivel az XML-hívójel világosan kifejezi a funkciót. Egy regényt el lehet olvasni XML TEI-ben, ha egy szövegszerkesztőben nyitjuk ki; nem lesz szép, s minél részletezőbb a jelölés, annál több türelemre lesz szüksége az olvasónak. A szerver-melletti programok (mint a Cocoon) pedig lehetővé teszik az XML megjelenítését az összes böngészővel. Az egyik kivonatoló eszköz az XSLT, vagyis az extensible Style Language-Transformation (kibővített stí- lusnyelv-átalakító), amely képes bizonyos mezők

kiválogatására hívójelek és a „ha-akkor” logikai viszony alapján. Egyre több indexelő eszköz is ismert bizonyos fájlok bizonyos helyének közvetlen elérésére.Az XML-t definiáló szabványok viszonylag stabilak. Megnőtt a szerepe azoknak a szabványoknak, amelyek támogatják a bizonyos hívójelekre vonatkozó közös (shared) jelentést. Pl. a Dublin Core (DC) hívójel-készletét úgy limitálták, hogy egyszerű módon szolgáljon digitális dokumentumok leírására a teljes MARC-katalogizálás költségráfordítása nélkül, de mindenféle típusú dokumentum leírására is használható legyen. A tartalmi szabványok lassan fejlődnek, még ha rokon, létező meta-adat szabványokból nőnek is ki, de nyilvánvaló, hogy széleskörű egyetértés nélkül nem valósítható meg az internetes források közötti igazi interoperabili- tás.Az XML segíti a dokumentumok megőrzését, két okból is: egyrészt kizárólag adatokat tartalmaz, és az adatok többnyire olvasható ASCII-karakterekből állnak. A mikrofilmen történő dokumentummegőrzés egyik fő érve, hogy a mikrofilmek olvasásához csupán egy nagyítóra van szükség. Ez voltaképpen az XML-re is igaz; lényegében bármely számítógéppel ki lehet nyitni bármelyik XML-fájlt, és a fájlon belüli információk nem vesznek el, ha új szoftverek tűnnek fel, mivel csupán az XML stabilitásától függenek.Az internet végfelhasználói most még nem kedvelik az XML-t, de ez a helyzet változni fog, mégpedig először azok számára, akik komplex adatbázisokban akarnak keresni. Lehetséges, hogy hamarosan az internetes meta-adatok lingua francája lesz, talán néhány éven belül, ha a kutatók és a kereskedelmi fejlesztők érdeklődése továbbra is megmarad.
(Murányi Lajos)
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Egyesületele,
konferenciák

02/027
SUKIASÄAN, E. R.: Rossijskoj bibliotecnoj associacii -  
6 let, Nekotorye itogi i vozmoznye scenarii razvitiá = 
Naucn.Teh.Bibl. 2001. 10.no. 4-16.p.

Hat éves az Oroszországi Könyvtári Szövetség. 
Némely eredmények és a fejlődés lehetséges for
gatókönyvei

Egyesület -könyvtári -nemzetiAz Oroszországi Könyvtári Társulás 1994 októberében született a Könyvtári Társulások Oroszországi Föderációjának utódaként. Célja, hogy az ország könyvtárügyének védelme és fejlesztése érdekében egyesítse, támogassa és koordinálja a szakma erőfe- szítéseit.A Társulás elnöke, V. N. Zajcev energikusan látott hozzá a szervezet ki- és felépítéséhez. 1995 márciusában megjelent a vezetőség híradója, ugyanez év áprilisában megtörténik az IFLA-felvétel. Ezáltal széles perspektívák tárulnak fel a Társulás előtt,

bár az évi tagsági díj kifizetése évről-évre gondokat okoz. Az utóbbi időben mindenesetre pénzkereső tervek születtek a Társulásnál. Szó van az egyéni tagság rendszeresítéséről is.1955. május 27-én elnöki rendelet születik a könyvtárosok napjáról, ami a Társulás kezdeményezésének köszönhető. (Az apropó az első oroszországi nyilvános könyvtár létrejöttének kétszázadik évfordulója volt.) E nap körül alakul ki a Társulás központi, regionális és helyi ünnepségeinek rendje.A Társulás sokféle rendezvénye (pl. Krím, az év könyvtári fővárosa) közül legfontosabbak az ún. kerékasztalok, amelyeken az orosz könyvtárügy legégetőbb problémáit boncolgatják (könyvtárosi etika, számítógépesítés, könyvtári-könyvtárosi egye- sületek-társulások, fiatalok a könyvtárügyben).A konkrét szakmai munka a szekciókban folyik.2000-ig összesen 22 szekció alakult. Ezek illetékessége ma már szinte minden könyvtári-könyvtárügyi témakört lefed.
(Futala Tibor)

Lásd még 5
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Általános kérdések:

02/028
SORLI ROJO, Á. -  MERLO VEGA, J.A.: Directorios 
internacionales de webs de bibliotecas = Rév. Esp. 
Doc. Cient. 24.vol.2001. 101-112.p.

Nemzetközi könyvtárkalauzok a világhálón

Minerva -könyvtári -nemzetközi; Számítógép-hálózatA könyvtárak olyan mennyiségben vannak jelen az interneten, hogy a köztük való eligazodás immár lehetetlen különféle segédeszközök, internetes „könyvtári minervák” nélkül. Ezek lehetnek általános jellegűek, mint a The Library Index, a Libweb, vagy a Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten, Weltweit. E típusból 18, a könyvtártípusok szerinti jegyzékek (mint pl. az európai nemzeti könyvtárak adatait tartalmazó GABRIEL, a Public libraries of Europe, vagy a School libraries net) közül tíz internet-címe és rövid ismertetése olvasható.
(Mohor Jenő)

Nemzeti könyvtárak

02/029
JOUGUELET, Suzanne: L'offre en ligne de la 
Bibliothéque nationale de France: Quelle évaluation? 
Quelle évolution? = LIBER Q. 11 .vol. 2001. 3.no. 
259-266.p.

A francia nemzeti könyvtár online szolgáltatásai
nak bemutatása, és felmérés ezek használatáról

Felmérés [forma]; Használói szokások; Nemzeti 
könyvtár; Számítógép-hálózat

A francia nemzeti könyvtár (Bibliothéque nationaale de France) 1996-ban nyitotta meg webhelyét az interneten. 1997 és 1999 között hozzáférést nyújtott online katalógusához, virtuállis kiállításaihoz és az elektronikus könyvtárához (Gallica); 1997 októberétől kezdve, ingyenes hozzáféréssel, az elektronikus jogtudományi könyvekhez, és 1998 őszétől a könyvtár „kedvenceit” is a használók rendelkezésére bocsátotta. Az oldalakat folyamatosan fejlesztették, fokozatosan növelték a bibliográfiai rekordok és elektronikus dokumentumok számát, rendszeresen bemutatták az új szolgáltatásokat. A webhely mérete 1999 óta hatszorosára növekedett, jelenleg 
25 ezer oldalt tartalmaz. 2000 őszétől kezdve a honlap angol nyelvű teszt-változata is a használók rendelkezésére áll. A cikk bemutatja a használat statisztikai adatait, és közli egy online használói felmérés eredményeit.

(Autorej.)
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Felsőoktatási
könyvtárak

02/030
TOVOTÉ, Christina: Un nouveau type d'étudiant? = 
Bull. Bibi. Fr. 46.tom. 2001. 4.no. 4-9.P. Bibliogr. 14 
tétel.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Újfajta hallgató? Felnőttoktatás és az egyetemi 
könyvtárosok szerepe

Egyetemi könyvtár; FelnőttoktatásA cikk a felnőttoktatással foglalkozik új típusú hallgatók számára, és olyan könyvtárosokkal, aki nem hagyományos könyvtárban, hanem egy ún. oktatási forrásközpontban (Learning Resource Center) dolgoznak. Ismerteti, hogy az új svéd egyetemek hogyan látják el megfelelő szolgáltatásokkal a következő célcsoportokat: bevándorlók, idősebb vagy továbbtanuló hallgatók, és felsőoktatási tapasztalatokkal nem rendelkező családokból származó hallgatók. Bemutatja a svédországi Malmö Egyetemnek az említett csoportok kiszolgálására irányuló projektjét, és az információs jártasság problémáját. Összehasonlítást tesz angol egyetemi könyvtárakkal, és bemutatja az egyetemi és a közkönyvtárak közötti kapcsolatokat mindkét országban. Feltételezése: ha az egyetemi könyvtárak fontolóra veszik új szerepük szükségességét, fel fogják ismerni ismereteik fejlesztésének fontosságát és az e téren már tapasztalattal rendelkező könyvtárosokkal való együttműködés hasznát.
(Autor ej.)

02/031
SUÁREZ BALSEIRO, C. -  SANZ CASADO, E. [et alj: 
Análisis de uso de las bases de datos de la biblioteca 
de la Universidad Carlos III de Madrid = Rev. Esp. 
Doc. Cient. 24.vol. 2001. 1.no. 23-35.p. Bibliogr. 10 
tétel.

Res. angol nyelven

A madridi III. Károly Egyetem könyvtára adatbázi
sainak használata

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresés; Haszná
lói szokásokA madridi egyetemi könyvtár adatbázisainak használatát vizsgálták, különös tekintettel az 1995-1998 közötti időszakra, és az összes adatbázishasználat 80%-át lefedő 15 CD-ROM, illetve online adatbázisra. Az adott időszakban az adatbázishasználat összmennyisége közel egyenletesen emelkedett 4700-ról 29 300-ra. A hallgatók körében 1995-96 között ugrásszerű volt az adatbázishasználat mértékének emelkedése (ők adják a használat 51%-át). A tanárok (30%) esetében az „ugrás” 1997-98 között következett be. Az összes használat közel 17%-át a könyvtári személyzet produkálta, s náluk volt a legdrámaibb a fejlődés: az 1995-ös mennyiség 1012%-ra növekedett 1998-ig. A fizika, a műszaki tudományok, a közjog és a közgazdaság tanárai lényegesen többször, míg a statisztika, a humán tudományok, az informatika és a magánjog tanárai feltűnően ritkábban használták az adatbázisokat. Ha az önmagukban is sokat mondó adatokat felhasználva többdimenziós indikátorokat alkalmazunk, sokkal közelebb jutunk az „végfelhasználó” és az információ közti interakció folyamatának megértéséhez, ezért az ilyen megfigyeléseket mindenféle könyvtárnak (és más tájékoztató egységnek) gyakran el kellene végeznie, a vezetési és dön- téshozási eszköztár részeként, szolgáltatásai minősége és hatékonysága javításának érdekében.

(Mohor Jenő)
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02/032
SCHMITT, Jean-Philippe: COUPERIN: nascita e 
sviluppo di un consorzio universitario in Francia = Boll. 
AIB. 41. vol. 2001. 3.no. 287-295.p.

Res. angol nyelven

COUPERIN: egy francia egyetemi konzorcium szü
letése és fejlődése

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Számí
tógép-hálózatA komoly „periodika-válság”, amit minden felsőoktatási és szakkönyvtár megtapasztal, s ami már-már botrányos, végeredményben senkinek nem használ: a könyvtárak nem tudják kezelni e terület ésszerűtlen mértékű inflációját, s így nem tudják megőrizni gyűjteményük folytonosságát, és nem tudják kielégíteni olvasóik igényeit; a kutatók korlátozott dokumentumkínálattal, és saját eredményeik korlátozott terjedésével találkoznak; a folyóirat-kiadók pedig folyamatosan csökkenő előfizetéssel, és a tudós (meg a tájékoztatási) társadalom elégedetlenségével szembesülnek.A helyzetből kiutat jelentő konstruktív kooperáció a kiadókkal az először az angolszász országokban megalakult konzorciumok révén jött létre, ezek ugyanis -  gazdasági erejüknél fogva -  lényeges üzleti partnerekké váltak. A konzorciumok nemzetközi elszaporodása ellenére ne feledjük, hogy ez az egy, összefoglaló elnevezés a helyi megoldások igen széles spektrumát takarja.A francia megoldás az 1999-ben négy egyetem (Strasbourg, Nancy, Marseille, Angers) és az Elsevier megállapodásával létrejött COUPERIN (Consortium Universitaire de PERIodiques Numéri- ques). 18 hónap alatt a nyitott konzorcium 71 tagú lett (55 egyetem, 4 egyetemközi könyvtár, 8 műszaki főiskola stb.), az első 345 címet tartalmazó szerződés pedig 2000 júniusára az Elsevier teljes kiadói katalógusára (kb. 1100 periodikum) kiterjedt. A COUPERIN fő célja, hogy az olvasóknak állandó és távoli hozzáférést nyújtson, mindenek előtt az

elektronikus folyóiratok teljes szövegéhez és az egyéb elektronikus dokumentumokhoz, hogy képes legyen a tanárok, kutatók és hallgatók dokumentumellátására; hogy kedvező gazdasági feltételekkel kössön hozzáférési megállapodásokat a kiadókkal; lehetővé tegye tagjainak a számukra megfelelő megállapodások kiválasztását. Jövőbeli célja a megállapodások mennyiségének növelése, fokozatosan kiterjedve az eddig kevéssé lefedett társadalom- és humán-tudományi szakterületekre is. Jelenleg a konzorcium az összes franciaországi tudományos információszolgáltató legnagyobb gazdasági partnere, de ezen kívül az információs szakemberek olyan közössége is, mely aktívan reflektál a tudományos dokumentáció és információ fejlődésére.
(Mohor Jenő)

02/033
LANGEMETS, Andres: Kés on hea raamatukogu- 
hoidja? = Raamatukogu. 2001. 4.no. 4-5.no.

Rés. angol nyelven

A Viljandi Kulturális Főiskola Könyvtára

Főiskolai könyvtárA Viljandi Kulturális Főiskola könyvtárát az iskolával egy időben alapították, 1952-ben. Az iskola egészen 1960-ig Tallinban működött, és Tallini Kulturális Iskolának nevezték. Mára az iskola új épületbe költözött, Viljandi városába. A könyvtár egy 26 férőhelyes olvasóteremből áll, valamint raktár és egy tanterem tartozik hozzá. Gépesítésre a Kirjasto 3000 nevű könyvtári szoftvert használják. A könyvtár és a 14 számítógéppel rendelkező tanterem igen népszerű. A könyvárnak saját honlapja is van, amely a főiskola webhelyéről érhető el.
(Autoref)

Lásd még 7, 43, 50, 58, 70, 85, 89, 91, 97, 101, 
111-112
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Közművelődési
könyvtárak

02/034
VAVREK, Bernard: Wanted! Entertainment director = 
Am. Libr. 32.köt. 2001. 6. no. 68-71. p.

Milyenek lesznek a közkönyvtárak 2020-ban?

Irányelvek -könyvtári; Közművelődési könyvtár; 
PrognózisA közönség egyre inkább az internetet használja információigényeinek kielégítésére, gyakran még akkor is, ha sokkal előnyösebb nyomtatott források is rendelkezésre állnak. A könyvtár kezdi elveszíteni közvetítő' jellegét (és az iskolai és közkönyvtárak mindegyikének internethez kapcsolása is ebbe az irányba hat). Egyre több az online elérhető' teljes szöveg, és az olyan szolgáltatások, mint a havi 5 (-ért elérhető web-alapú Encyclopaedia Britannica, egyre több olvasó válik „csináld magad” könyvtárossá. Ugyanakkor -  felmérések szerint -  az olvasók 15%-a látogat referensz-könyvek használatáért a könyvtárba, az érdeklődők 19%-a kérdez többet, mint a nyitvatartási idő, illetve, hogy meghosszabbíthatja-e a nála lévő könyv kölcsönzési határidejét. Az olvasók közel fele szórakoztató- és hobbiirodalmat keres a könyvtárakban, 46%-uk szerint az ilyen könyveknek jobb és nagyobb választékát találják meg a könyvtárakban, mint a könyvesboltokban, és a felnőttek 87%-a szerint a könyvtár a szórakozás egyik forrása. Történetileg az USA közkönyvtárai mindig is sokféle szerepet töltöttek be, a bevándorlók kulturális közeledésének és az analfabétizmus felszámolásának segítésétől a gyermekprogramok és különféle közösségi tevékenységek színhelyének biztosításáig, s valamilyen módón ma is folytatják ezt a tevékenységet.Mindezt belátva, a közkönyvtáraknak inkább a szórakozás, a rekreáció, a szabadidős tevékenységek segítésére kellene összpontosítani. Ennek érdeké

ben: 1. Adjanak elsőbbséget a gyermek-programoknak, és terjesszék ki figyelmüket a fiatal felnőttekre (a net-nemzedékre) is. 2. A nemkönyv-formátu- mok bűvöletétől megszabadulva, lássák be, hogy (főleg a kis- és falusi könyvtárak) olvasói leginkább besztszellert olvasnak, sokat. Az olvasók többségét nem szabad elveszíteni azért, hogy a szórakoztató könyvek helyett technológiát vásárolva, esetleg megnyernek néhány újabb olvasót. 3. Az előbb mondottak ellenére internet-terminálokat kell nyújtaniuk, és miért ne lennének Nintendo és PlayStation 2 játék-konzolok is? Hiszen a gyerekek számítógépen játszanak, és a világhálót is azért szeretik használni, mert „mulatságos” . 4. Növeljék CD-gyűjteményüket, és vonjanak be tizenéveseket a tanácsadó bizottságba, hogy olyan lemezekkel növekedjék a gyűjtemény, melyeknek lesz hallgatóságuk. 5. Erősítsék a helytörténeti és a genealógiai gyűjteményeket, nyújtsanak (részletesebben akár térítésért) családkutatási szolgáltatást, működjenek együtt a helytörténészekkel, és végezzenek aktív gyűjtő és hiánypótló munkát (a helyi események, ünnepségek videó-felvételeinek gyűjtésével, egyes helyek -  pl. a főutca -  időnkénti újra lefényképezésével, a változások dokumentálása érdekében stb.). 6. A tartalmi semlegesség szakmai ideáljának nem mond ellent, ha népszerűsíti a helyi termékeket, szolgáltatásokat, lehetőségeket. 7. Működjön együtt a helyi idegenforgalmi irodával, kereskedelmi kamarával és más helyi, területi intézményekkel.Át kell tekintenünk, hogy mi az, amit a közkönyvtárak a legjobban csinálnak, és az energiákat arra kell összpontosítani.
(Mohor fenő)
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02/035
ALBANESE, Andrew Richard: Libraries as equity build
ing blocks = Libr.J. 126-Vol. 2001. 9.no. 40-43.p.

Egyesült Államok: közkönyvtárak a nagyvárosok 
újjáéledésének szolgálatában

Városi könyvtárAz utóbbi években megfigyelhető, hogy az amerikai nagyvárosok központjainak és városrész-központjainak újraélesztésében és fejlesztésében kiemelt szerephez jutnak a közkönyvtárak. Jelentősen hozzájárulnak az egész körzet vonzerejének növeléséhez, és további beruházásokra (kereskedelmi egységek, lakások stb.) ösztönzik az üzleti szférát. Nashville-ben egy bevásárló központot bontottak le, hogy helyén megépítsék a központi könyvtár új épületét. Az avatás napja 2001. június 9-e. Ezzel megkezdődik a város kulturális központjának revitalizációja. A polgármester felismerte a könyvtár jelentőségét a város életében, s a központi könyvtár mellett öt új fiókkönyvtár megépítését is lehetővé tette. Az ingatlanberuházók pedig az új könyvtárépületet használták fel arra, hogy érveljenek a maguk fejlesztési tervei elfogadtatása mellett. Más kulturális intézményekkel együtt a könyvtár is növeli a városközpont vonzerejét. Arra számítanak, hogy megduplázódik az évi könyvtárlátogatók (korábban ez 250 000 volt) száma.Kansas City-ben is tervezik egy korszerű központi főkönyvtár megépítését, egy korábbi banképület átalakításával, a város történelmi központjában. A város üzleti körei tisztában vannak azzal a szereppel, amelyet a könyvtár játszhat a városközpont újraélesztésében. A cél az, hogy kulturális és lakókörzet legyen a városmag, s a könyvtár benne a központ. Kávéházzal is várja majd látogatóit, s a földszinten pedig különféle boltok helyezkednek el. A könyvtár építése a köz- és magánszféra sikeres együttműködésével valósul meg. Az önkormányzat a könyvtárnak katalizátor szerepet szán a városközpont felélesztésében.

Jacksonville központja is hasonló más városokéhoz: a kereskedelem kivonult belőle. Az önkormányzat egy 2,2 milliárdos programot hirdetett meg a tendencia megfordítására. Központi eleme egy új városi könyvtár megépítése, amelyre 95 millió dollárt szánnak. (A tervezett alapterület 30 000 m2.) További 120 milliót szánnak hat új fiókkönyvtár építésére és minden meglévő felújítására. A könyvtárból mind a felnőttek, mind a gyerekek számára élvezetes helyet kívánnak teremteni, amelyekben bárki akár egész napját eltöltheti.Los Angelesben a könyvtár lényeges helyet foglal el a közösségben, s ez messze túlterjed azon, hogy információs szolgáltatásokat nyújt. 1989 óta 500 millió dollárt fordítottak a könyvtárakra, s ezzel a segítséggel igen sikeresen vonzották magukhoz az embereket. Különös figyelmet fordítanak a város különböző közösségeinek ellátására. Céljuk az, hogy másokkal együttműködve kerüljenek minél szorosabb kapcsolatba a közösségekkel; ez a koncepció áll a fiókhálózat fejlesztése mögött. Meggyőződésük, hogy a könyvtár jó közösséget épít. S az emberek maguk is lényegesnek tekintik a könyvtárat a közösség fejlődése szempontjából.
(Papp István)

02/036
INTNER, Sheila S. -  TSENG, Sally C.: Polished stone 
with soul: four public libraries in China = Am.Libr. 32. 
vol. 2001. 7.no. 46-50.p.

Négy jelentős kínai könyvtár bemutatása

Könyvtárépület -közművelődési; Közművelődési 
könyvtárMíg Kína 1,4 milliárdos népessége óvatosan halad előre a kereskedelemben és más területeken, könyvtárügye már az információszolgáltatás új korszakába lépett. Ezt a trendet jól szimbolizálja az új Zhejiang Könyvtár is. Az 1900-ban alapított könyvtár négyemeletes új épületét Hangzhouban avatták fel több mint 750 munkaállomással és 1700 olvasó
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hellyel. Xiaolan Cheng igazgató szerint az egész tartomány mintegy 44 milliós lakosságát fogják információkkal ellátni. A jelenleg egyharmados kihasz- náltságú terekben 4,5 millió kötetet lehet majd elhelyezni.A Zhejiang Könyvtár előadóterme ötszáz személyes, számítógépes képernyők és vetítők is vannak benne, szinkrontolmácsolásra is alkalmas a terem. Mellette egy kiállító övezet található. Az internetterem kábelezése rejtett, a CD-ROM-ok és a szoftverek szabadpolcon találhatók. A rengeteg olvasói munkaállomást úgy helyezték el hogy elég személyes teret biztosítottak a használóknak. Az alsó szinten jól felszerelt kis előadótermekben oktatásra és bemutató foglalkozásokra is mód nyílik. A könyvtár a tartományi kiadványok gyűjtésére, elsősorban a ritka és értékes dokumentumokra szakosodott, és a könyvtárközi kölcsönzésnek is központja. Valamennyi hagyományos szolgáltatás megtalálható itt; emellett három fiókkönyvtárat is működtet a könyvtár speciális gyűjteményrészekkel. Tudományos bibliográfiákat és könyvtártudományi folyóiratokat is kiadnak. Tervezik, hogy létrehoznak egy kínai műszaki digitális könyvtárat.A tengerparti Ningbo közkönyvtárában számítógépes laboratórium áll az olvasók rendelkezésére, de a könyvtárosok rendelkezésére is áll egy, ahol különféle adatokat és szövegeket visznek be az adatbázisba a város weblapjának fejlesztéseként. A látogatók számára különböző témájú bemutatókat szerveznek.Az 1902-ben alapított shaoxingi könyvtár 1999-ben költözött új épületbe, amely esztétikus térformálásával és bútoraival tűnik ki, de a számítógépek itt is jelen vannak. A könyvtár igazgatója szoros kapcsolatban áll amerikai kollégáival, és az új vezetési technikákat is alkalmazzák. A „színfalak mögött” a könyvtárosok a shaoxingi művészet és kultúra digitális könyvtárán dolgoznak, amely elsősorban az operára, a város építészetére, a selyemiparra és a kalligráfiára koncentrál, és nemcsak bemutatja a

város értékeit, de hasznos információkkal is szolgál a befektetők számára.Sanghajban a városi könyvtár és a Sanghaji Tudományos és Műszaki Információs Intézet (ISTIS) 1995-ben egyesült, és így létrejött Kína második legnagyobb könyvtára. (Az új városi könyvtárban, amely 1996-ban nyílt meg, több mint tízmillió kötet könyv és folyóirat található, míg a nemzeti könyvtár állománya 22 millió egység.) A könyvtárnak két tornya van, a magasabb a természet- és a műszaki tudományok, a kisebb a társadalom- és a humán-tudományok számára. A könyvtár igazgatója a 21. századot a világháló századának tartja, s a könyvtár ötéves tervének célkitűzése is a legfontosabb webforrásokból kiépített digitális könyvtár kialakítása és hozzáférhetővé tétele. A könyvtár vezető szerepet játszik az országban a referensz-művek kiadásában: a könyvtár egyedülálló genealógiagyűjteményének közel 12 ezer tételes katalógusa 2000-ben jelent meg.
(Murányi Lajos)

02/037
WIMMEROVÁ, Daniela: Knihovna -  informacní 
centrum obce = Ctenár. 53. roc. 2001. 9. no. 248- 
249. p.

A könyvtár mint a község információs központja

Községi könyvtár; Tájékoztatási intézményCsehország déli régiójában kísérlet zajlik a tekintetben, hogy miként tehetők a községi könyvtárak helyi információs központtá. A kísérletet részben a kulturális minisztérium ún. VISK, azaz a közkönyvtárakat információs központokká fejleszteni szándékozó programjának, részben pedig a vidékfejlesztési minisztérium vidékrekonstruálási projektjének támogatása teszi lehetővé.A cél elérésének első szakasza -  mondhatni így -  a „hardver-feltételek” biztosítását foglalja magába. Ez nem más, mint a községi önkormányzatok mint fenntartók megnyerése a szükséges fejlesztésekre,
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úm. könyvtárosi státusz létesítésére és állandóvá tételére, a könyvtár megfelelő elhelyezésére, a munkahely műszaki „kistafírozására”, a szükséges számítógépi programok beszerzésére, az internethez való kapcsolódás realizálására és a referensz-könyv- tár kialakítására. E sokféle kötelezettség miatt az önkormányzatok még a támogatások kilátásba helyezése ellenére is meglehetősen óvatosak voltak a vállalások vonatkozásában, amin nem lehet csodálkozni.A második szakasz a munkaügyi hivatalokkal való kapcsolat kiépítése, majd a kiépült kapcsolat keretében rekvalifikációs tanfolyam indítása járásonként a munkanélküliek számára. (A tanfolyamra való beiskolázás feltétele: érettségi bizonyítvány.) Ez a célkitűzés személyi ellátottságát volt hivatva biztosítani. A tanfolyamokat a könyvtáros egyesület akkreditálta.A harmadik (fél évig tartó) szakaszban bizonyítani kell az önkormányzat számára: az információs központként is működtetett könyvtár társadalmilag felettébb hasznos képződmény. A kísérlet kiértékelése nyomán egyfelől el lehet/el kell végezni a koncepció finomításait, másrészt a koncepciót ajánlani lehet más regionális egységek számára megvalósítás végett.
(Futala Tibor)

02/038
MYNOTT, Glenn -  DENHAM, Debbie -  ELKIN, Judith: 
„A place for children” revisited. Recent developments 
in the provision of reading support for children by pub
lic libraries in the UK = Jiibrariansh.Inf.Sci. 33.vol. 
2001.3. no. 133-144.p. Bibliogr.

Újra az „A place for children” kutatási program
ról. Új fejlemények a gyermekek közkönyvtári ellá
tásában az Egyesült Királyságban

Gyermekolvasó; Hátrányos helyzetű olvasó; Informá
ciótechnológia; Könyvtártudományi kutatás; Közmű
velődési könyvtár; Olvasáspropaganda

A cikk az „A Place for Children” nevű projekt eredményeit közli, amely azt vizsgálta, hogy a brit közkönyvtárak hogyan elégítik ki a gyermekek és fiatalok olvasási igényeit. Négy területet jelöl meg, ahol az ellátás javításra szorul: információtechnológiák használata az olvasás támogatására; országos és regionális irodalmi kezdeményezések; speciális igényű gyermekek támogatása; nemzetiségi gyermekek ellátása. Tárgyalja a három évvel ezelőtt végzett eredeti felmérés óta történt fejleményeket. A jelen felmérésben 209 könyvtári hatóság vett részt (60,8% válaszolási arány), továbbá gyermekek számára készített web-helyeket is vizsgáltak. Arra a következtetésre jut, hogy jóllehet az információ- technológia és a web-helyek fejlődtek 1997 óta, még mindig sok olyan gyermekkönyvtár van, amelyik kevéssé vagy egyáltalán nem használja ki az információtechnológia lehetőségeit. Több közkönyvtári hatóság vesz részt országos és regionális kezdeményezésekben (Bookstart, National Year of Reading, Building a Nation of Readers stb.). Kevés változás történt a speciális igényű gyermekek a nemzetiségi gyermekek irodalmi ellátásában.
CAutoref. alapján)

Lásd még 24, 66, 82, 86, 94, 102
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Gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak

02/039
KARAVAEVA, Elena Viktorovna: Detskaä bibliotéka v 
menäüsemsä informacionnom mire = Bibliotekoved. 
2001.5. no. 43-46.p.

Gyermekkönyvtár a változó információs világban

Információs társadalom; GyermekkönyvtárA cikk azokat a törekvéseket és célkitűzéseket adja elő, amelyek jegyében a cseljabinszki megyei gyermekkönyvtár törekszik megfelelni a „változó információs világ” mind határozottabb és sürgetőbb kihívásainak.Az első célkitűzés a forrongó és felettébb sok változatot produkáló oktatásügy, ezen belül először a város, majd a környék, végül az egész megye iskoláinak megismerése, „paszportizálása” . Enélkül ui. nem lehet „eltalálni” sem azt, hogy a gyerekközönség a könyvtár polcain a számára valóban szükséges és érdekes ismeretterjesztő irodalommal és információkkal találkozzék, sem pedig azt, hogy a pedagógusok számára is rendelkezésre álljon ami szakirodalom és szakinformáció megilleti őket. Ez a felmérő munka mindenesetre kezdetét vette, folyik is, de nem eléggé ütemesen és szisztematikusan.További tennivaló: az új tájékoztatási-tájékozódási eszközök révén új megközelítési módszereket kell alkalmazni. Ez más szóval annyit tesz, hogy készség szinten kell elsajátítani a számítástechnikai és távközlési eszközök használatát. A könyvtárban a számítógépesítés 1996-ban kezdődött el, s vett az utóbbi évek során mind nagyobb lendületet, illetve öltött mind „többet tudó” megvalósításokat.A könyvtár azt szeretné, ha az új technológiával korántsem csak a munkatársak élnének „mindközönségesen”, hanem gyerek- és felnőtt olvasói is. Ezzel kapcsolatban a könyvtári menedzsment „hitvallá

sa” így hangzik: „A könyvtári szolgáltatások szféráját megváltoztató új technológiák egyszersmind az olvasók fejlődési folyamataira is kihatnak. Arra törekszünk, hogy az információkeresési szokások be- gyakoroltatása ne tántorítsa el a gyereket a könyvtárhoz való fordulás alapvető céljától, a személyiség olvasás útján történő kibontakoztatásától. A könyvtárban a gyerekek korántsem csak az információkhoz férnek hozzá, hanem azokhoz a kulturális értékekhez is, és mindenekelőtt azokhoz, amelyek szintézise a könyvekben jelenik meg. Ezért a könyvtár munkájának legfőbb célkitűzését a könyvhöz való közelítés alkotó módjának továbbadásában látja.”
(Futala Tibor)

Egyéb könyvtárak

02/040
COING, Marga: Effective communication: an essential 
tool to cope with the challenge of technological change 
-  the German Bundestag Library example = INSPEL. 
35. vol. 2001.2. no. 75-84.p.

A német parlament (Bundestag) könyvtárának be
mutatása

Országgyűlési könyvtárA könyvtár hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy nyitott vezetési (menedzsment) stílusa legyen, mely elősegíti, bátorítja az eszmék és a célok kommunikációját mind a könyvtáron belül, mind az intézménynek a könyvtár melletti más részei között. A német Bundestag könyvtára esetében a hatékony kommunikáció a technológiai változás kihívásainak való megfelelés fontos eszköze is volt. A korábbi, autokrata vezetési stílust a modernizáció első szakaszának kezdetén, 1990-ben váltotta fel az osztályvezetőkkel való heti megbeszélés, melyeken az esetek 90%-ában konszenzusos döntés született,
214 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



kedvezően hatva a közös cselekvésre. Ezt követve, az osztályvezetők is rendszeres megbeszéléseket tartottak munkatársaikkal, így vonva be őket folyamatosan a problémák megoldásába. A következő lépésben (mivel az igazgató a könyvtár általános felügyelete mellett nem tudta a számítógépesítés minden részletét is figyelni) egy „adatfeldolgozási koordinátor” posztot létesítettek, egy munkatárs pedig a személyzet számítástechnikai képzéséért volt felelős, aki egyúttal a beosztottak és a vezetők közti információáramlást is elősegítette. A könyvtár vezetésében generációváltás történt, s a munkatársak is fiatalabbak lettek. Mivel köztük gyakoribb a szülés, gyermeknevelés miatti kimaradás (ez utóbbi a férfiakra is vonatkozik), a kulcs-ismeretek nem maradhattak kevesek birtokában. A tudás megosztásának és a tanulási folyamatoknak kedvező környezetet biztosítottak a munkacsoportok, melyek egyúttal a hierarchikus struktúrák megbontásával a nagyobb személyes felelősségvállalást is eredményezték.Az adminisztratív hierarchia minden szintjére kiterjedő kommunikáció kialakításának jó módja a minőség-menedzsment bevezetése, az ezzel kapcsolatos munka- és tanuló-csoportok kialakítása. A kommunikációs folyamat különösen fontos ott, ahol a munkafolyamatokban zavar áll be. Ennek oka lehet a munkamódszerek és az érdekek ütközése, a különféle szakértők közötti rivalizálás, illetve a szakértők és a „többiek” közötti negatív kapcsolat. A kommunikáció fenntartása, a rugalmasság, bizonyos fokú autonómia és a tanulásra, az új elképzelések befogadására való hajlandóság segíti ilyen esetekben a megkezdett megújítási folyamatok továbbvitelét. A belső kommunikáció javításával elért javulás segíti a külső kommunikációt, de jó, ha a könyvtár szolgáltatásait befogadó környezet is hasonló fejlődésen megy át. Ha a környezet struktúrája megmarad idejétmúlt formájában, a könyvtár számos modernizálási erőfeszítése veszendőbe megy. Az értelmes kommunikáció feltétele a közös nyelv, és a feladatokban való egyetértés. Ha a mo

dernizáció során egyes feladatokat bérmunkába kell kiadni, különösen fontos ez a könyvtárral együttműködő cég részéről is.
(Mohor Jenő)

02/041
SELDON, Lynn: Literacy on the high seas: cruise-ship 
libraries flourish = Am. Libr. 32. vol. 2001. 7. no. 52- 
54.p.

Könyvtárak luxushajókon

Üdülői könyvtár„Nincsen olyan hajó, mely oly messzire röpítene, mint a könyv” -  írta Emily Dickinson. Ma már azonban sok olyan modern hajó is létezik, amelyik messzire visz, de könyvtár is van a fedélzetén.Húsz évvel ezelőtt a luxushajókon legfeljebb néhány, az utasok által ottfelejtett gyűrött papírfedelű könyvet vagy egy-két új, de többnyire silány regényt lehetett látni a polcon. Mindez alaposan megváltozott 1988-ban, amikor létrejött az Ocean Books vállalat.Az angol Dianne Coles, aki könyvtáros és könyvkereskedő volt egyben, 1978-ban a Queen Elizabeth 2 (QE2) utasaként nagyon megdöbbent, látva a hajó könyvtárát; az állomány teljesen elavult, a könyvtárosi teendőket egy matróz látta el büntetésképpen. Cole 1975-ben nyitotta meg első könyvesboltját, és ekkor éppen egy nemzetközi könyvtárellátó, kiadó- vállalat és íróügynökség alapításán törte a fejét. Ügy gondolta, lenne fantázia az „úszó könyvtárakban”, és igaza is lett. Társult John Money-val, akinek voltak már kereskedelmi és marketing-tapasztalatai a videó- és elektronikai iparban Money beszélte rá a hajótulajdonost, Cunardot, hogy átvehessék a híres hajó könyvtárát. Az Ocean Books kezdetben csak az állomány felfrissítését végezte, de a könyvtár sikere nyomán -  ekkor már könyvesbolt is működött mellette, és hivatásos könyvtárost is alkalmaztak. A kezdeti 3000 kötettől és a cédulakatalógustól eljutottak a több mint 7000
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címig, egy könyvesboltig és két könyvtárosig (egyikük csak a könyvesbolttal és a referensz-CD-kkel foglalkozik). A QE2-nek speciális könyvrendelési programja van; a könyvtárat teljesen átépítették a hajó 1994-es restaurálása során. A most épülő Queen Mary 2 könyvtára még nagyobb lesz, könyvesbolttal és kávézóval. A hajókönyvtár a szárazföldi könyvtárak kicsinyített mása, s mivel a hajó hat nap alatt szeli át az óceánt, az ott található olvasnivaló is bőséges.Az Ocean Books a QE2 fedélzetén aratott sikere után számos turistahajó könyvtári ellátására kapott megbízást. 102 hajót szerelt fel könyvtárral, ebből több mint egy tucatot a 2000. évben. Az Ocean Books együtt nőtt a turistahajó-iparral; a társaság évi két alkalommal frissíti fel a könyvállományt.A Carnival-társaság hajóin egyre nagyobb és szebb könyvtárak készülnek, az építész, Joe Farcus jóvoltából, és átlagosan négyszáz kötetet tartalmaznak, a klasszikusoktól a bestsellerekig, de a többi társaság is igyekszik az útvonalakhoz tartalmilag is alkalmazkodó könyvanyaggal rendelkezni.Az egyedi fedélzeti kiskönyvtár egyben úszó egyetem is. A Félév a tengeren-program (Semester at Sea) során évi két alkalommal speciális útvonalakon szállítják az utasokat, azokat a diákokat és azokat az 55 év feletti felnőtteket, akik tengerről szerzett ismereteiket kívánják kibővíteni. A Universe Explorer fedélzetén, amely tanulmányutakat kínál Alaszkába és Közép-Amerikába, több mint 15 ezer kötetes állomány található. A legtöbb hajón a kétezres kötetszám a jellemző.A hajóutakon általában szépirodalmat és szakirodalmat olvasnak az emberek, főleg az utazással kapcsolatban, aztán gyakorlati tanácsadókat, kézikönyveket, természettörténeti műveket, öregbetűs könyveket, de van gyermekirodalom is, továbbá versek, klasszikusok és tudományos művek. A használók zömmel szakemberek, 45 évnél idősebbek és amerikaiak. Az Ocean Books több irodát is nyitott. A megfelelőbb kiszolgálás érdekében az utasok „pro

filját” bekérik a társaságoktól, és a tekintettel vannak a hajó típusára és útvonalára is a könyvek kiválasztásánál.
(Murányi Lajos)

02/042
THELEN, Detlef: Britain at your fingertips. Der 
Arbeitsbereich Bibliothek und Information des British 
Council Deutschland = Bibliothek. 23. Jg. 1999.
3. no. 379-382.p.

Res. angol és francia nyelven

A németországi British Council könyvtári és infor
mációs tevékenysége

Együttműködés -nemzetközi; Kulturális kapcsolatok; 
Külföldön fenntartott könyvtár; SzolgáltatásokA British Council jelenleg öt információs központot működtet Németországban, Hamburg, Berlin, Köln, Lipcse és München székhellyel. Kölnben nyílt meg 1959-ben az első ilyen intézmény, mely az évtizedek során -  a később létrehozottakkal együtt -  az akkori kölcsönzőkönyvtárból modern információs központtá vált. Kezdetben a speciális könyv- és folyóiratkínálatuk váltott ki érdeklődést, ez később fokozatosan kiegészült video, hangkazetta és zenei CD anyagokkal is, ma pedig már a számítógépes információs szolgáltatásuk a legkeresettebb. A berlini információs központban 1998-ban a 7500 kötetnyi könyvből a 837 főnyi tagság csak 6170 kötetet kölcsönözött, az 1800 videokazettából pedig csak 1991 darabot, ezzel szemben a telefonon, faxon és e-mail-en érkező információs kérdések száma tízezer körül volt. Ezek az arányok jellemzik a többi központot is.Az igény kielégítése érdekében folyamatosan növelik számítógépes információs bázisukat. A könyvtárban könnyen megtalálhatók és kényelmesen elérhetők a nagyobb angol napilapok cikkei a 90-es évek közepéig visszamenőleg (Daily Telegraph, Guardian, Independent, Observer), a Times 1990-

216 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



ig. Sokoldalúan használják a számítógéppel olvasható enciklopédiákat, pl. az Encyclopedia Britann- ica-t, és digitálisan elérhető' az angol irodalom számos alkotása. Keresettek az információs központok internetes szolgáltatásai is, mert a használók rajtuk keresztül elérhetik Nagy-Britannia és Észak-írország forrásait.Az információs központok tevékenységi körébe tartozik az Education Information Service működtetése is. Ennek keretében az érdeklődők széleskörű információt kapnak az angliai felsőoktatási intézményekről, a külföldiek számára Angliában nyíló tanulmányi lehetőségekről.Az információs központok a British Library dokumentumellátó szolgálatának ügynökségi funkcióját is betöltik (British Library Document Supply Centre, BLDSC). Ennek igénybevevői egyrészt a nagyobb könyvtárak és információs intézmények, mindenek előtt azonban az üzleti körök, melyek főként belső anyagokat, kongresszusi tudósításokat rendelnek, de ezek mellett monográfiákat is.A német-angol bilaterális kapcsolatok elmélyítése (EU összefüggésekbe helyezve) alapvető feladata a British Council-nak. Könyvtári vonatkozásban

részt vesz az Exploit-Projekt-ben, (Exploitation of the Results of the Libraries Programme of the European Union), mely az európai könyvtári programok megismertetését és kölcsönös hasznosítását tűzte ki céljául. A nemzetközi kapcsolatok elmélyítése érdekében két- ill. négyhetes német-angol könyvtárosi szakmai tapasztalatcsere utakat szervez és szorgalmaz. A német könyvtárosok részére-  szakmai tájékozódásuk nyelvi megkönnyítésére-  többnapos szaknyelvtanulási programokat szervez. (Using English in the Library Profession). Fontos feladata a British Council információs központjainak, hogy a német érdeklődők számára áttekinthető képet adjanak az angol könyvkiadás ügyéről, és viszont: az angol kiadókat tájékoztassák a német könyvkereskedelem rendszeréről.A British Council Németországban már 1997-ben, az elsők között bérelt nemzeti web-oldalt. Ez fontos információs csatornát jelent a használóknak, az ebben szereplő „Naptár” pl. rendszeresen tájékoztat azokról az egész Németországra kiterjedő rendezvényekről, melyekben a Council szervezőként vagy szponzorként jelen van.
(Katsányi Sándor)

Állomány,
állományalalcítás

02/043
ALBANESE, Andrew Richard: Moving from books to 
bytes = Libr.J. 126.vol.2001.14.no. 52-54.p.

Könyvek helyett bájtok az amerikai egyetemi 
könyvtárakban -  ami a tények mögött van

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
dokumentum; Felmérés [forma]2000 májusában James J. Duderstadt, a michigani egyetem professzor emeritusa az egyik kongresszu-
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si albizottság előtt a felsőoktatás előtt álló kihívásokról beszélt; provokatív hangú felszólalásában a hangsúlyt a felsőoktatási könyvtárakra helyezte. Egy olyan fordulatról beszélt, amelynek során a könyvek és a könyvtár összeolvadóban vannak: a felsőoktatási könyvtár egyre inkább a tudományos ismeretekben való eligazodás központja, mintsem gyűjteményeknek helyet biztosító épület.A Library Journal 2001. évi, a felsőoktatási könyvtárak könyvbeszerzéseit elemző felméréséből kiderül, hogy ez a fordulat már javában tart. Az austini egyetem (Texas) 1998-ban könyvtári költségvetése 5%-át elektronikus dokumentumok és 30%-át monográfiák beszerzésére fordította, de 2001-ben már 20-15% volt ez az arány, míg az egyik michigani főiskola (ún. junior college) költségvetése közel 50%- át fordította elektronikus forrásokra (15-ször többet költött erre, mint 1998-ban).A felmérés kiegyensúlyozott mintán alapult: szerepeltek benne kutatóintézetek, egyetemek, négy- és kétéves főiskolák könyvtárai is. Az adatok jól érzékeltetik a felsőoktatási könyvtárak hatalmas vásárlóerejét; az egyetemi könyvtárakban 565 ezer míg a főiskolákon 174 ezer, illetve 68 ezer dollár volt évente a költségvetési keret. Az egyetemi könyvtárak átlagosan 6831 új monográfiával gyarapodtak, míg a főiskolák 3095-tel, illetve 1643-mal. Ezzel szemben a tudományos könyvtárak szövetségébe (Association of Research Libraries, ARL) tömörült több mint 120 intézmény éves kerete közelebb állt a 6 millió, mint a 600 ezer dollárhoz. A tipikus ARL-könyvtár 2001-ben 5 914 100 dollárral gazdálkodott, és 39 666 új monográfiával gyarapodott; csak ezek a könyvtárak több mint 600 milliót költöttek 5 millió könyvre. Bár a keretek igencsak eltérnek, mindenütt érzékelhető a digitális források előretörése, noha a hagyományos dokumentumok beszerzése teszi ki a kiadások oroszlánrészét.A felmérés leginkább figyelemre méltó megállapítása a teljes szövegű összevont adatbázisok (EBSCO, Proquest, Gale és a Lexis-Nexis) egyre növekvő

népszerűsége és használata. ( A könyvtárosok szerint az adatbázisok megjelenése okozza a drámai digitális fordulatot.) Az egyik ok a költségvetésben keresendő: a nagy folyóirat-adatbázisok költséghatékonyak (a megkérdezettek 9/10-e az adott állam konzorciuma segítségével fizeti elő ezeket). A távoktatás is fontos szerepet játszik, hiszen minél több online kurzust szerveznek, annál nagyobb szerephez jut az elektronikus könyvtár; ez elsősorban önkormányzati főiskolákon jellemző, ahol a kínálat új épületek létesítése nélkül is növelhető. (A michigani Lansing főiskoláján pl. a kurzusok felét elektronikus vagy hibrid formában hirdetik meg, és a könyvtári szolgáltatások is ehhez igazodnak.) Emellett a diákok igénylik az adatbázisokat és az e-folyóiratokat, így az egyetemi könyvtárak ebben is kénytelenek versenyezni egymással.Bár a könyvtárak költségvetése általában nőtt, a dokumentumok árai is folyton emelkednek, sőt meg is haladják azt (a folyóiratok esetében évi 10%- kal), ezért pl. a tennessee-i egyetem (Martin) kénytelen volt 300 folyóiratát lemondani. A lemondás ma már az új gyarapítási stratégia része lett: elsősorban az adatbázisok révén elérhető folyóiratokat érinti, és a nyomtatott formátummal szemben az elektronikus javára döntenek a könyvtárak. A vizsgált intézmények 86%-a mondott le folyóirat-előfizetést, 42%-uk pedig a jövőben is meg akarja tenni ezt a lépést.Ezek után nem meglepő az sem, hogy a digitális formátumra való áttérés kihatott a beszerzett tudományszakokra is. 1998-ban a könyvtárak 93%-a a kézikönyveket tették a tíz legfontosabb terület közül az első helyre, míg 2001-ben ezek a hetedik helyre estek vissza (70%-os említéssel), de a számítástechnika is lekerült a második helyről a tizenegyedikre. Nem változott viszont a társadalomtudományok és az irodalom pozíciója, míg a természet- tudományoké igen. Mi okozza csökkenést? A digitális formátum. A könyvtárosok szerint a természet- tudományos kiadók a digitalizáció legagresszívebb
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úttörői. A kölcsönzési adatok csökkenése vagy stagnálása is a digitális formátumok rovására írható; ugyanakkor a digitális dokumentumok használata jelentősen megemelkedett, és a könyvtárosoknak összességében megnövekedett a munkája.Az elektronikus könyvek beszerzésére mindössze a költségvetés 1% -át fordították a könyvtárak (a következő 3 évre azonban 2-4%-os emelkedést prognosztizálnak), mivel kételyeik vannak az e-köny- vek használhatósága és jövője miatt. Kivételnek csak a már említett texasi egyetemi könyvtár (Austin) számít, ahol a keret 5%-a jutott e-könyvekre (a netLibrary termékeire).Igen nehéz megjósolni ebben a helyzetben, mit hoz a jövő, hogyan alkalmazkodik majd a kiadói szektor az új gazdasági modellhez, milyen jogi csaták várhatók majd a digitális szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act) kapcsán, és mi lesz, ha a kiadók bojkottálni fogják az adatbázisforgalmazókat. Minden negatív fejlemény nehéz helyzetbe hozhatja a könyvtárakat.
(Murányi Lajos)

02/044
JACOB, Merle: Weeding the fiction collection or should 
I dump Peyton Place? = Ref. User Sérv. Q. 40. vol. 
2001.3. no. 234-239.p.

Selejtezés a szépirodalmi gyűjteményből

Állományapasztás; SzépirodalomA szerző állomány-kivonási (selejtezési) tapasztalatait osztja meg olvasóival, szempontokat és megoldásokat kínál az elvégzendő feladathoz. Jó tudni, hogy megfelelő jártasságra és biztonságra csak munka közben lehet szert tenni, ugyanis a szépirodalom selejtezésére vonatkozóan nincs semmiféle útmutató: minden gyűjtemény egyedi, és sajátos olvasóközönsége van. A selejtezés az egyik legfontosabb szakmai teendő, amelyben minden tanult ismeretnek szerepe van, ugyanakkor nincsenek kőbe vésett szabályai. Időről időre selejtezni kell, mert -

-  a már nem olvasott könyvek kivonása után az állomány jobban meg fog felelni az olvasók igényeinek, érdeklődésének, és nagyobb használatra ösztönöz,-  a selejtezés nyomán azok a korszerű szerzők és művek lesznek jelen a gyűjteményben, amelyek érdeklik az olvasókat,-  az elhasználódott, piszkos könyvek kivonása után vonzóbb lesz az állomány (nem szabad elfelejteni: a könyvtár a tévé, a mozi, a könyvesbolt versenytársa, és vonzónak kell lennie!),-  a selejtezésről szóló cikkek igazolják, hogy utána nőnek a kölcsönzési adatok, mert az olvasók jobban eligazodnak a kevésbé zsúfolt polcokon, és mindenki gyorsabban megtalálja, amit keres,-  nő a forgási sebesség, ha az örökös „polclakókat” eltávolítjuk,-  az alig használt, elavult anyag kivonásával több hely jut az újdonságoknak,-  a selejtezés költség-hatékony is, mert a ritkán vagy soha sem használt könyvek tárolása is sok pénzbe kerül,-  a könyvek értéke idővel módosul, erre figyelni kell, és az olvasói ízlés változásával a gyűjteménynek is változnia kell,-  a selejtezés során tudatosodik a könyvtárosokban, mit olvasnak a használók, mi tűnt el a polcról és mire van szükség, milyen fehér foltok akadnak a gyűjteményben, és persze a szerzőkkel, műveikkel is jobban megismerkednek,-  a selejtezés teremti meg az egyensúlyt az új és a helyi, történeti értékkel bíró régi művek között; ennek híján a régiek túlsúlyba kerülnének az újakkal szemben, és az értékes régi művek is elsikkadnának a polcrengetegben, és végül-  a selejtezés és az értékelés jelzi a vezetés számára, milyen könyvekre van szükség, és ennek nyomán lehet aztán hosszú távra a gyarapítási keretet megtervezni.Az állománykivonás ellenzői azt szokták mondani,a selejtezés a gyűjtemény tönkretételét jelenti;„szentségtörés” (az olvasók); egy gondosan kiválasz-
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tott könyv selejtezése „nem veszi jól ki magát”; ha rosszul döntünk, hiába keresi az olvasó; erre aztán tényleg nincs se idő', se energia stb. (És a könyvtárosok nem szeretnek semmit sem kidobni!)Az állománykivonás megkezdése előtt be kell szerezni néhány fontos információt, illetve tisztában kell lenni egy-két tényezővel. A legfontosabb annak mérlegelése, hogy-  mi áll a könyvtár küldetésnyilatkozatában, mi a gyűjtemény célja, mi szerepel a gyűjtőköri szabályzatban,-  milyen a lakosság összetétele és a kölcsönzési statisztikák adatai,-  melyek a település iskoláinak, főiskolájának kötelező olvasmányai,-  milyen könyvtárak vannak a közelben, milyen a könyvtárközi kölcsönzés gyorsasága (ha ugyanis gyors, bátran lehet selejtezni) és a gyarapítási gyakorlat (milyen hamar tudnak valamit beszerezni, ha erre van szükség), de fontos a polcok szemrevételezése is (jól látható-e a régi anyag; hol helyezkednek el hozzájuk mérten az új könyvek; van-e műfaji bontás; olvashatók-e a jelzetek; jó állapotban vannak-e a könyvek; vonzók-e a polcok).Az akcióterv elkészítése a következő lépés. A vezetés és a munkatársak támogatásának elnyerése mellett a legfontosabb teendők számbavétele is döntő fontosságú. Ezek:-  a selejtezés időhatárainak kijelölése (pl. az öt-tíz éve nem kölcsönzött könyvek kivonása)-  a könyvek állapotára vonatkozó kritériumok meghatározása (kötészeti selejt, köthető stb.),-  a munkamenet felvázolása és reális határidők kitűzése,-  a selejtezési napló vezetése.A következőkre is érdemes figyelni: mindig csak a gyűjtemény egy-egy részével foglalkozzunk; előzőleg portalanítsunk, és tegyünk rendet a polcokon; törzsanyag- vagy ajánló bibliográfiák alapján dolgozzunk és döntsünk; legyen mindig kéznél a kellő eszköz (könyvkocsi); kérjük ki a kölcsönzési részleg és a technikai részleg dolgozóinak a vélemé

nyét. Érdemes előre megfogalmazni, mit fogunk mondani a sajtónak vagy az érdeklődőknek, ha szóba kerül a selejtezés. Ezek után lehet nekilátni a munkának, de az alábbi kérdéseket mindig tegyük fel, ha ritkán kölcsönzött, de jó állapotban lévő könyvhöz érünk:-  Selejtezzük-e, ha egy bibliográfiában sem szerepel?-  Szomorú lennék-e, ha ez a könyv nem lenne meg?-  Szüksége van rá az olvasóknak?-  Korszerű-e a stílusa, olvasható-e?-  Van-e helyi vonatkozása?-  Él- és alkot-e még a szerző?-  Könnyen hozzájutottak-e az olvasók eddig? Végül azok a típusok kerülnek szóba, amelyektől könnyű szívvel megválhatunk: a többes-példányok; a rossz állapotban lévő könyvek; a régi, egyköny- ves szerzők művei; a silány művek; külföldi írók ritkán keresett, tizedrangú könyvei; a már nem élő szerzők korai vagy kevésbé sikerült írásai; kisebb novella-antológiák; azok a sorozatok, amelynek egyes kötetei már régen elvesztek; a divatjamúlt műfajok (romantikus történetek, tudományos fantasztikus regények); klasszikusok kevésbé értékes és soha nem olvasott művei; a nagyon gyenge klasszikus alkotások.Ne feledjük azonban, elvekről van szó: mindenkinek magának kell könyvtárához igazítania ezeket. A fő cél az, hogy arányos és jó gyűjteményünk legyen, amit az olvasók használnak. Az ember tévedhet, kiselejtezheti azt is, amire valakinek szüksége van, de utólag is minden beszerezhető, könyvtárközi kölcsönzésben vagy az antikváriumban.Utolsó tanácsként azt javasolja a szerző, hogy munka közben ismételgessük: nem kell mindennek meglennie, ez nem a nemzeti könyvtár. Ha ugyanis azt akarjuk, hogy „a múzsák” eleven „kertje” (T.S. Eliot) legyen gyűjteményünk, folyton „gyomlálnunk” kell benne.
(Murányi Lajos)
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02/045
KALININ, V. N.: Sotrudnicestvo podpisnogo agenstva s 
izdatelämi i bibliotekami = Naucn. Teh. Bibi. 2001. 
10. no. 62-66. p.

Előfizetési ügynökség együttműködése a kiadókkal 
és könyvtárakkal

Folyóirat-előfizetés; Folyóiratkiadás; Kapcsolat intéz
ményekkelAz egyre hatalmasabb kiadványözönben nőttön-nő a kiadók, terjesztők (előfizetési ügynökségek) és a könyvtárak felelőssége a felhasználók dokumentum- és információellátásában. Különösen a folyóirat-előfizetési ügynökségekkel szemben fokozódnak az elvárások. Ez a Szovjetunió felbomlása utáni Oroszországban is tapasztalható.Az MK Periodika nevű folyóirat-előfizetési ügynökség az 1923 óta létező Mezdunarodnaa kniga vállalatból vált ki. Ennek következtében az anyavállalttól módja volt megörökölni annak kapcsolatrendszerét, hatékony módszereit és gyakorlatát, miközben el kellett határolódnia az anyavállalatra esetenként ugyancsak jellemző „szovjet stilus” elemeitől, a kényelemtől, a partnerek kiszolgáltatottságban tartásától. Az új ügynökségnek eleve azzal kellett számolnia, hogy a könyvtárak a legszínvonalasabban, leggyorsabban és legolcsóbban teljesítő vállalatot részesítik előnyben.Az MK Periodikának a föld 46 országában több mint 500 partnere van. Kínálati katalógusában mintegy 3400 hagyományos hordozón megjelenő periodika és 500-nál több CD ROM-os újság szerepel Oroszországból és a balti és FÁK-államokból. Importja kb. 80 ezer példányt tesz ki.A vállalat felbecsülhetetlen segítséget nyújt a könyvtáraknak azzal, hogy újabban a helyi-intézményi új- ságokat-folyóiratokat is felveszi katalógusába. Nem kevésbé hathatós segítség, hogy a vállalat címre juttatja el azokat a periodikumokat, amelyeket a könyvtárak a nemzetközi csere keretében és céljaira rendelnek meg.

Az előforduló számhiányok pótlására a vállalt tartalékalapot tart fenn három évnél nem régebbi számokból. Belőlük xerox- és mikrofilmlap másolatokat lehet igényelni. Az MK Periodika első lépésként a Cambridge Scientific Absrtracts kiadványainak elektronikus használatára szervez konzorciumot.
(Futdla Tibor)

Állományvédelem

02/046
BEAGRIE, Neil: Preserving UK digital library collec
tions = Program. 35. vol. 2001. 3. no. 217-226. p. 
Bibliogr. 22 tétel.

A digitális gyűjtemények megőrzésének kérdései 
Nagy-Britanniában

Elektronikus publikáció; Fejlesztési terv; MegőrzésA digitális formában rendelkezésre álló állományokhoz való hosszú távú hozzáférhetőség, továbbá ezen állományok megőrzése egyre fontosabb kérdéssé válik a világ tudományos könyvtárainak körében. A cikk Nagy-Britannia vonatkozásában tekinti át a digitális megőrzéssel kapcsolatos kérdéseket, projekteket és kezdeményezéseket, nevezetesen a következőket: a Joint Information Systems Committee/National Preservatioon Office kutatásai, a CEDARS projekt, a National Electronic Site Licensing Initiative (NESLI), az elektronikus publikációk kötelespéldányai, a „Preservation Management of Digital Materials” c. kézikönyv, és az Arts and Humanities Data Service. Befejezésül bemutatja a javasolt Digital Preservation Coalition részleteit, amely célja a digitális megőrzés brit programjának kidolgozása a nemzetközi programon belül.
CAutorej.)
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02/047
GUERCIO, Maria: Rischi e promesse dell'innovazione 
technologica: i conservatori del patrimonio documenta
ry e la cooperazione fra archivisti e bibliotecari = Boll. 
AIB. 41. vol. 2001.2. no. 157-173. p.

Rés. angol nyelven

A technológiai innováció kockázatai és ígéretei: a 
dokumentumvagyon konzerválói és az együttmű
ködés könyvtárosok és levéltárosok között

Elektronikus dokumentum; Kapcsolat intézmények
kel; KonzerválásA dokumentumvagyon megőrzése-konzerválása sorsát ma kettős szorítás jellemzi. Egyrészt az ezzel foglalkozó kulturális intézmények szűkös költségvetése, valamint az információ gyors fogyasztása felé tendáló felhasználók érdektelensége igazi „misszióvá” teszi ezt a feladatot. Másrészt az információ általában -  különösen a dokumentációs termékek -  fokozott fontosságot és értéket nyernek, mind a munka-, mind a döntési folyamatokban és a kutatásban. Ez utóbbi egyaránt igaz a köz- és a magán-környezetben, a hozzáférés és a kommunikáció legáltalánosabban értett területein is. Ennek a fejlődésnek egyik központi összetevője az információs és kommunikációs technológiák széles körű használata, ami (ha némi kétértelműséggel és bizonytalansággal is), az innováció középpontjában tartja a dokumentációs folyamatokat.A fenti tendenciák (és eredményeik) jól nyomon követhetők az elektronikus közigazgatás friss olasz szabályozásában. Az új technológia olyan új szakembereket kíván, akik a hosszú átmenet alatt felmerülő számos problémával -  a megfelelő eszközöket alkalmazva -  képesek eredményesen foglalkozni. Az új követelmények, a dokumentációs rendszerek számítógépesítésének projektjei iránti megnövekedett érdeklődés, szükségessé teszi néhány régi módszerbéli probléma mélyebb vizsgálatát és a levéltári és könyvtári szektor egyes szakterületeit jellemző kuszaságok kibogozását; kezdve a digitálisan tárolt

anyagok autenticitását garantáló rekvizitumok meggyőző megoldásával. Ez a folyamat további lendületet adhat a könyvtári és levéltári területek az utóbbi években amúgy is fejlődő hagyományos kapcsolatának. E kapcsolat egyrészt a megközelítések specifikálódását segítheti, másrészt a közös vagy kölcsönös érdeklődésre számot tartó területek növekedését, amelyek közül első a „digitális emlékezet” folyamatos védelmének módszertani és szervezési problémáival való foglalkozás lehet.
(Mohor Jenő)

Feldolgozó munka

02/048
SAVINA, I.A.: Ázyk bibliograficeskogo opisania i biblio- 
graficeskij ázyk = Bibliografiá. 2001. 4. no. 58-62. p. 
Bibliogr.

A bibliográfiai leírások nyelve és a bibliográfiai 
nyelv

Dokumentumleírás; Nyelvészeti kérdésekA referált cikk egy megvédett kandidátusi disszertáció elméleti hozadékát tartalmazza. Szerzőnk a bibliográfiai leírásból indul ki, melynek közkeletűen kétféle értelmezése van. Egyfelől olyan folyamatot értenek alatta, amely egyebek között magába foglalja a leírt dokumentum elemzését, meghatározza a leírás által mindenképpen felveendő elemeket, rögzíti (meghatározott sorrendet követve és egyezményes elválasztó jeleket használva) azokat az adatokat, amelyek szerepeltetésére szükség van. Másfelől azt a produktumot jelöli, amely a dokumentumról szóló, meghatározott szabályok szerint felvett bibliográfiai adatok összessége a dokumentum azonosítására és általános jellemzésére szolgáló szerepkörben.Ebből az alábbi következtetés adódik: a bibliográfiai leírás nyelve a dokumentumról szóló adatok
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összességének (keresztmetszetének) azt a múlhatatlan minimumát adja ki, amely hozzásegít az adott dokumentum tartalmának, olvasói érdeklődés „sze- rintiségének”, terjedelmének, tájékoztató apparátusának felbecsüléséhez, illetve eligazít abban, hogy az információforrások hatalmas masszívumában ezt a dokumentumot azonosítsuk és megtaláljuk.A bibliográfiai nyelv funkciói között megkülönböztetünk tudomány- és bibliometriai, statisztikai, igazgatási, információs-orientáló, azonosítási, keresési, lelőhelyi és jeladó funkciót.A szerző közli, hogy másféle nézetek és meghatározások is léteznek a bibliográfiai leírás nyelvével kapcsolatban (pl. V.A. Fokeevé, G.A. Uzilevskié stb.), és ezek (részleges) plauzibilitása sem vonható kétségbe. E témában való tudományos megálla- podottság elérése érdekében célszerű volna kutatói munkaközösséget szervezni.
(Futala Tibor)

02/049
WESTON, Paul Gabriele: Catalogazione bibliografica: 
dal formato MARC a FRBR = Boll. MB. 41.vol. 2001.
3.no. 267-286.p. Bibliogr. 84 tétel.

Rés. angol nyelven

A bibliográfiai leírás a MARC formátumtól az 
FRBR-ig

Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírásAbban a folyamatban, ami a katalóguscédulákról a hálózati környezetbe való vándorlás révén a könyvtárak szervezetére is hatást gyakorolt, sok szempontból meghatározó szerepe volt Olaszországban az „országos könyvtári szolgálat” (SBN) bevezetésének. A katalogizálási szabályokra és a rekord-formátumokra is kiterjedő, lassú és fájdalmas katalogizálás-szabványosítási folyamat eredetét egy 1959-es országos cselekvési tervben találjuk, ám a könyvtárgépesítés első jelentős epizódja 1975-re esik; ekkor készültek el az olasz nemzeti bibliográ

fia adatait tartalmazó első mágnesszalagok, amelyek az IFLA UBC programjában való részvételt, az adatcsere lehetőségét jelentették, hiszen az adatok a MARC helyi változatában, az ú.n. ANNAMARC formátumban jelentek meg. Az olasz könyvtárak azonban még évekig nem vették semmi hasznát ennek a formátumnak, s a benne rejlő lehetőségnek, nem lévén az átvételes katalogizálásnak semmiféle hagyománya, sőt, az olasz fejlesztésű katalogizáló rendszerek legtöbbje még csak nem is tartalmazott export-import modult. Az együttműködési erőfeszítések ritka voltát nem csak a technológia, hanem az olasz könyvtárosképzés és az országos szintű koordinációs politika hiánya is magyarázza. így az SBN egyik első célja nevelési jellegű volt: a könyvtárosok szisztematikus képzése a szabványos katalogizálás elfogadása és használata érdekében. (Ez kívánta meg a rendszer zárt, központosított architektúráját, az eredetileg elképzelt elosztott modell helyett.) A hálózathoz csatlakozó könyvtárak meglévő -  egyenetlen minőségű -  bibliográfiai rekordjaikat beküldték a közös, központi katalógusba, így a nemzeti könyvtár nagy rendező és tisztogató munkára kényszerült, de a lényeg az, hogy az egész folyamat egy több, mint 4,5 millió rekordot tartalmazó adatbázis létrehozásához vezetett, az együttműködés finomította a gyarapítási stratégiákat, és javította a meglévő bibliográfiai források kihasználását.Az egyre nagyobb területeket lefedő bibliográfiai adatbázisok és a digitális dokumentumok növekvő mennyisége következtében csökken a leíró katalogizálás fontossága. Ennek persze semmi köze az olyan ötletekhez, mint pl. hogy a dokumentumleírási szabványok fontossága csökken, mert az elektronikus dokumentumok önmagukat fogják leírni, s a webhelyekre a leírásokat nem alkalmazzák. (Az ilyen nézetek Gorman szerint nem egyszerűen hibásak, hanem veszélyesek is, mert progresszívnek álcázva magukat a fejlődést, a haladást akadályozzák.) A katalogizálóknak olyan kapcsolóeszközöket
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kell kifejleszteniük, amelyek a címek, kiadási (megjelentetési, közrebocsátói) adatok és idők, meg minden más ismert adat felhasználásával, formalizált nevek és címek hozzáadásával az olvasó számára a dokumentumok megtalálását (és összegyűjtését) lehetővé tevő leírásokat és digitális „entitásokat” valamely fizikai vagy virtuális helyhez tudják kapcsolni.A könyvtárosoknak persze nehéz elhagyni egy olyan bibliográfiai ellenőrzési rendszert, amely sikeres volt, és átvenni egy olyan teljesen új fogalmi rendszert, amely a digitális környezet előnyit használja ki. A nemzetközi szakirodalomban is a vita inkább a meglévő rendszerben szükséges javításokról szól, mintsem a katalogizálás új koncepciójának kellő mélységű átgondolásáról. A katalogizálás alapjai újragondolásának igénye megjelent abban az elméleti tevékenységben is, ami a „bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei” (FRBR)1998-as megjelentetéséhez vezetett. Általános érzés volt ugyanis, hogy igen sok következetlenséget okozott az ISBD alapú bibliográfiai reprezentáció, mely tudvalevőleg a nemzeti bibliográfiák nyomtatott változatainak, és a nemzetközi bibliográfiai adatcserének a követelményeit vette figyelembe, s ily módón az egyes könyvtári katalógus adatmodell- jeként épp oly kevéssé volt releváns, mint az elektronikus környezet számára. Az is nyilvánvaló, hogy sok adatbázis igen nagy mérete, és a keresések többségében kapott igen nagy mennyiségű találat elveszi a felhasználó kedvét a katalógushasználattól, és felveti a kérdést, hogy mi szükség van azok komplexitására, főleg,, ha összeveti egy általános hálózati keresőeszköz „felhasználóbarát” voltával.Az információkeresésben már megtalált lényeges, konceptuális különbség a pre-koordináció és a poszt-koordináció . A katalogizálás mindig is pre- koordinált tevékenység volt, mind a leírás, mind a hozzáférés értelmében. Különösen az „authority control” az, amit mai formájában igen költséges lét

rehozni, fenntartani és használni. Mégis az információkeresés és a digitális források kezelésének egyik kulcsfontosságú tényezője lehet, ha nem kiemelt hozzáférési pontként, hanem kapcsolóként használják. Ez esetben az „authority control” fájlok „linking” fájlokká válnak, és az egész feldolgozási folyamat poszt-koordinált tevékenység lesz. A fejlett elektronikus katalógus, az olvasó igényének megfelelően, két módón kell, hogy működjék: intellektuális, illetve bibliográfiai ellenőrzést nyújtva, azaz hozzáférést biztosítva a könyvtári források tartalmához, illetve azokhoz a fizikai „csomagokhoz”, amelyekben a tartalom megjelenik. E vízió megvalósulása mindenek előtt azokon az elméleti erőfeszítéseken műlik, amelyek valamiféle szemantikai, politikai, emberi és jogi interoperabiblitást szándékoznak felépíteni, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.
(Mohor Jenő)

02/050
REILLY, Karen -  DE VERGES, Jolene: A dynamic 
model of museum and academic library cooperation. 
Cataloging image collections = Coll. Undergrad. Libr.
8. vol. 2001. 1.no. 15-24.p. Bibliogr.

Egy múzeum és egy felsőoktatási könyvtár dina
mikus együttműködése egy képgyűjtemény feldol
gozása érdekében

Adatbázis -képzőművészeti; Főiskolai könyvtár; Kap
csolat intézményekkel;A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904
Képgyűjtemény; Múzeum1997 elején két patinás, Massachusetts állambeli magánintézmény, a worcesteri Szent Kereszt Főiskola (College of Holy Cross) és a Worcesteri Művészeti Múzeum (Worcester Art Museum) 600 ezer
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dollár támogatásért folyamodott az egyik alapítványhoz egy olyan digitális „mega”-forrásgyűjte- mény kialakítására, amelynek adatbázisa a képző- művészeti tanulmányokat folytató diákokat, a muzeológusokat és a nagyközönséget egyaránt szolgálja. A pályázatban szerepelt egy multimédia-laboratórium létesítése is, ahol képek digitalizálását tanulhatják meg a főiskola diákjai és a város iskoláinak tanárai. Még annak az évnek a májusában 300 ezer dollár támogatásban részesültek céljaik megvalósításához.Az 1843-ban alapított főiskola könyvtára 560 ezer kötetes, tizennégy könyvtárost és huszonkét fős kisegítő személyzetet foglalkoztat, integrált könyvtári rendszere (DRA) és több ezer elektronikus dokumentumra mutató weboldala van. Az 1898-ban megnyílt múzeum New England második legnagyobb művészeti múzeuma, kivételes gyűjteménye (35 ezer festményével, szobraival, fényképeivel, nyomataival és rajzaival) az emberi kultúra ötezer évét fogja át, míg könyvtára közel 45 ezer tételes, de mindössze 1,75 könyvtárossal, egy részfoglalkozású kisegítővel és egy OCLC-terminállal rendelkezett a kilencvenes évek közepén.A főiskola akkor került közelebbi kapcsolatba a múzeummal, amikor annak könyvtára csökkenteni akarta nyitvatartási idejét; ám a diákok segítségével végül erre nem került sor. A diákság lett azután a program kulcstényezője. A könyvtárosok egyéb együttműködési lehetőséget is találtak; a múzeum katalógusának a főiskola rendszerének felhasználásával végzett gépesítése volt a legelső tervük, de ebbe források híján nem vágtak bele. A főiskola pályázatokkal foglalkozó igazgatója talált azonban egy olyan alapítványt, amelynek feltételei pontosan rájuk illettek. (Nagyjából ezzel egyidőben a DRA kifejlesztette második generációs webkatalógusát, a DRAWEB2-t, amely képes URL-ekhez kapcsolódni, képeket megjeleníteni, és több adatbázisban keresni egyszerre.) A könyvtárosok ekkor elhatározták, hogy létrehozzák a Virtuális Worcester Art Mu-

seumot (V-WAM) és még egy „megaforrás”-adat- bázist is: a főiskola bibliográfiai adatbázisát, a főiskola dia-adatbázisát, a múzeum bibliográfiai adatbázisát, egy új, digitalizált képeket és a hozzá tartozó nyilvántartásokat tartalmazó múzeumi adatbázist. (Mindezt MARC-formátumban, a kongresszusi könyvtár tárgyszó-rendszerének felhasználásával).A pályázat megvalósításának első évében a két intézmény infrastruktúrájára összpontosítottak (a múzeum könyvtárának átalakítására és újrakábele- zésére, illetve a főiskola média-laboratóriumának felépítésére és a WEB2-rendszer előkészítésére).A második évben a múzeum katalógusának adatbázisa készült el (31 500 rekorddal), ezt betöltötték a főiskola rendszerébe, közben pedig a kép-adatbázist készítették elő. Szkennelésre kerültek a múzeum legértékesebb 1700 műalkotásának 10x13 centi- méteres diái a múzeumban. (A 800x600 pixeles felbontás és 77 dpi-es kontraszt mellett döntöttek, mivel a weben kívánták megjeleníteni a képeket, nem a tanteremben). A képek azonosítására a múzeum azonosító rendszerét használták: a gyarapodási napló egyedi számait. A képeket jpg-fájlként tárolták el a múzeum ARGUS-szerverén, de a fájlok másolatait rendszeresen ftp-vel átküldték a főiskola UNIX szerverére.Már kezdetben a MARC-formátumot választották a képek adatbázis-struktúrájához, aminek számos előnye volt. A képek katalogizálása során az ArtMARC Sourcebookra (1998) támaszkodtak.A projekt folyamán a főállású projektvezetőhöz és a két részidős asszisztenshez váratlanul önkéntesek is csatlakoztak, így a munka felgyorsult. (Az önkéntesek miatt több segédletet és útmutatót is készítettek.)Ma már egyre több diák, oktató, tanár és muzeológus találja meg és használja a V-WAM-adatbázist a múzeum weblapján (http://www.worcesterart.org). Az együttműködés mindkét intézmény számára gyümölcsözőnek bizonyult:
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-  mindenki számára hozzáférhetőek a múzeum művészeti gyűjteményének és nyilvántartásainak digitalizált képei,-  elkészült a múzeum könyvtára cédulakatalógusának konvertálása,-  javult a kooperáció a múzeum és a főiskola részlegei között,-  sokkal több könyvtárközi kérés fut be a múzeum könyvtárába,-  sokkal többen látogatják a múzeum könyvtárát,-  a kutatatók könyvtárhasználata nőtt,-  sokkal jobb anyag áll rendelkezésre a digitális képalkotás tanításához.A projekt a 2001-es pénzügyi évben fejeződik be, de közben az együttműködés meglepő fordulatot vett: mindkét intézmény felismerte a másik hasznosságát és kapcsolatuk további javításának lehetőségét, ezért szerződést kötöttek, mely szerint a főiskola kezeli ezután a múzeum könyvtárát is, és a múzeum könyvtárosai a főiskola dolgozói lesznek. (A tulajdonjog természetesen a múzeumé maradt.)
(Murányi Lajos)

tételek számának gyors növekedése azonban negatív hatással volt rendszerezésükre és minőségükre. Sajnálatos, hogy a könyvtárosok és információs szakemberek szakértelmét csak minimális mértékben hasznosították a fő tárgyköri csoportok kialakításánál. A legjobb példa erre az Open Directory Project, amely az elmúlt három év legnagyobb könyvtár-rendszerét fejlesztette ki. A portál-piacon kialakult versenyhelyzet és a magas személyzeti költségek miatt csak három szolgáltatónak sikerült talpon maradnia. Az említett tényezők a német nyelvterületen kifejlesztendő portálok jövőjét is erősen befolyásolják. Éppen itt az ideje összefoglalni és publikálni a trendeket.
(Autoref.)

02/052
SUKIASÄN, E.: Novyj etap v razvitii BBK = Bibliotéka. 
2001. 5.no. 59-61.p.

Új szakasz a könyvtári-bibliográfiai osztályozási 
rendszer fejlesztésében

Szovjet osztályozási rendszer

02/051
HAMDORF, Kai: Wer katalogisiert das Web? Doku
mentarische Arbeit als Big Business und Freiwilligen- 
Projekt = NFD Inf. 52.Jg. 2001. 5.no. 263-270.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven

Ki katalogizálja a webet? A dokumentációs munka 
mint nagy üzlet és önkéntes vállalkozás

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-háló
zat; Tárgyi feltárásAz internetes keresőgépek mellett a weben lévő könyvtár-rendszerek (web directories) szintén fontos navigációs eszközt képviselnek. Az először „hobbiból” készített „ugródeszkák” olyan, mára több millió tételt tartalmazó jelentős portálokká fejlődtek ki, mint amilyen a Yahoo! vagy a Web.de. A

Az ún. szovjet Könyvtári-Bibliográfiai Osztályozó Rendszer továbbéléséről és használatáról az elmúlt évtizedben szinte semmit nem lehetett hallani. Most az Oroszországi Állami Könyvtár, az Oroszországi Nemzeti Könyvtár és az Oroszországi Tudományos Akadémia Könyvtára által 2000. november 1-én aláírt fejlesztési nyilatkozat révén ismét előtérbe kerül.E nyilatkozat leszögezi, hogy az ország három legfontosabb könyvtára -  a közös anyagi-szervezeti- személyzeti feltételek előteremtésével -  nekilát az időközben elhanyagolt rendszer rendbetételéhez. Benne a feltételek leszögezésén túlmenően van néhány elvi jelentőségű állásfoglalás is. Nevezetesen -  a három könyvtár egyenrangú társszerzője az Oroszországi Föderáció nemzeti osztályozó rendszerének. E funkciójukban díjazás nélkül hozzá fognak járulni az osztályozó rendszer más (elsősorban
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„FÁK”) nyelvekre történő fordításához, viszont a többi vonatkozásokban ragaszkodni fognak a szerzői jog felhatalmazásaihoz, hogy elejét vegyék a „kalózfejlesztéseknek” .Az osztályozó rendszernek a jövőben három változata lesz, úm. a teljes, a közepes és a rövidített változat A legsürgetőbb a közepes változat publikálása (előirányozva 2005-re). Ez várhatóan 7 kötetben „fér majd el” . Egyébként az egyes változatok csak a részletezés mértékében fognak különbözni egymástól, miközben az etalon a teljes változat lesz, amely azonban csak „gépileg” fog rendelkezésre állni.Az osztályozó rendszerrel kapcsolatos intellektuális felelősségbe egyaránt beletartozik a fejlesztés és tökéletesítés, a számítógépi alkalmazás, a más osztályozó rendszerekkel való „együttműködés” iránt viselt felelősség.A három könyvtár nyilatkozatát kommentáló Suki- asan-interjú áttekinti az osztályozó rendszer eddigi pályafutását. Eszerint alapozása a 60-as években indult. A most egyezségre lépett három könyvtárban 450 munkatárs dolgozott ezen a fejlesztésen. A munkálatokat egy kulturális miniszterhelyettes koordinálta. Az első kiadás (25 rész, 30 kötet) nyolc év alatt készült el.A 70-80-as években a fejlesztési lendület igencsak lecsökkent, az óhatatlan fejlesztéseket az alkalmazó könyvtárak maguk fusizták, úgyhogy odalett az addig megkövetelt-megvalósított egység. A 90-es évek közepén a Szovjetunió szétesése és Oroszország rendszerváltása miatt a közművelődési változatot gyorsan (hevenyészve) módosítani kellett. Ennek kiadása a mostani elhatározás előszelének tekinthető.
(Futala Tibor)

02/053
CURRIER, Sarah -  WAKE, Susannah: Negotiating 
subject access: resource discovery on the web = Libr. 
Inf. Briefings. 97. no. 2001. 1-14. p. Bibliogr.

A tárgyi hozzáférés problémái: forráskutatás a vi
lághálón

Felmérés [forma]; Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárásA világhálón lévő információk tárgyi keresése könnyű lenne, ha egy téma összes dokumentumát ugyanazzal a kifejezéssel tárgyszavaznák, és a kereső személy tudná, hogy melyik ez a bizonyos tárgyszó. Ennek érvényesnek kellene lennie akkor is, ha többféle szolgáltató adattáraiban keresünk. Ám az egyes szolgáltatók ugyanarra a tárgykörre más ás más tárgyszavakat használnak, és ha a használó ezeket egyáltalán vagy csak részben ismeri, akkor nem kaphat kielégítő eredményt. A Briefing jelen száma, a folyamatban lévő HILT (High Level Thesaurus) projekt alapján ezeket a problémákkal foglalkozik; kipróbálja és értékeli a tárgy szerinti keresését és böngészést egy szolgáltatón belül, több hasonló szolgáltató esetében, és néhány, több ágazatot, szakterületet, régiót, nyelvet és időintervallumot felölelő szolgáltató esetében.
(Autoref.)

02/054
BROWNE, Glenda Michelle: Indexing web sites: a 
practical guide = Internet Ref. Sérv. Q. 5. vol. 2001.
3. no. 27-41. p. Bibliogr. 16 tétel.

Webhelyek indexelése: gyakorlati útmutató

Gépi indexelés; Honlap[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A világhálónak a könyvvégi mutatókhoz hasonló indexelése növeli annak esélyeit, hogy bizonyos infor
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mációkat megtaláljunk. Egy webhely indexelése nemcsak a hagyományos indexelés ismereteit követeli meg, hanem ennél több jártasságot igényel. A cikk a világkálón lévő' indexek fontosságát hangsúlyozza, és konkrétan megvizsgálja az Australian Society of Indexers webhelyének indexelését, ami a HTML Indexer nevű programmal készült. A cikkben tárgyalt témák: együttműködés a webmesterek- kel, szoftverek a világháló indexelésére, hogyan határozzuk meg az indexelendő" anyagot és az indexelés mélységét, „linkek” mint az oldalszámok helyettesítői, alosztályok használata, indexelési stílus és megjelenítés, az indexek aktualizálásának megtervezése.
(Autor ef)

02/055
MOCHÓN, G. -  SORÚ ROJO, Á.: Tesauros, glosarios 
y diccionarios de biblioteconomía documentación en 
Internet = Rév. Esp. Doc. Cient. 24. vol. 2001. 3. no. 
325-339. p.

Könyvtártudományi, dokumentácciós tézauruszok, 
tárgyszójegyzékek az interneten

Könyvtártudományi tezaurusz; Számítógép-hálózatNéhány hasznos általános tájékoztató (Controlled vocabularies, thesauri and classification systems available in the WWW, Database of Information on the internet stb.) és tézauruszokat, szótárakat ismertető web-helyek (Thesauri on line, Controlled Vocabularies Resource Guide, Dictionaries on the Web, OneLook Dictionaries stb.) címe és rövid ismertetése után a multidiszciplináris tézauruszok (ERIC, Eurovoc, OCDE Macrothesaurus, UNESCO Thesaurus stb) és a könyvtári, dokumentációs tézauruszok ismertetése következik. A harmadik rész a glosszáriumok és szakszótárak (Digitales Handbuch der Biblkiothekswissenschaft-Defmi- tionen, Glossary of library terms, Information Literacy Glossary, Grand dictionnaire terminologi- que stb.) ismertetését tartalmazza.

02/056
SAEED, Hamid -  CHAUDRY, Abdus Sattar: Potential 
of bibliographic tools to organize knowledge on the In
ternet: the use of Dewey Decimal Classification 
scheme for organizing web-based information re
sources = Knowl.Org. 28.vol. 2001. 1.no. 17-26.p. 
Bibliogr.

A különböző osztályozási rendszerek lehetőségei 
az interneten lévő információk osztályozására, kü
lönös tekintettel a Dewey-féle Tizedes Osztályo
zásra

Osztályozási rendszer; Számítógép-hálózat; Tizedes 
OsztályozásA szerzők annak lehetőségét vizsgálják, hogyan lehetne az interneten lévő források tárgyköri rendszerezését javítani olyan hagyományos bibliográfiai eszközökkel, mint a Dewey-féle Tizedes Osztályozás (TO), a Kongressszusi Könyvtár Osztályozási Rendszere (LCSH) vagy az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO). Arra a következtetésre jutnak, hogy a TO legújabb, korszerűsített kiadása alkalmasabb erre, mint a másik két eszköz. Néhány, TO-t használó webhely vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a TO lehetőségei még mindig nincsenek teljesen kihasználva. Jóllehet a kutatás megállapította, hogy a TO struktúrája alkalmasabb erre a feladatra, mint a másik két rendszeré, arra a következtetésre jutott, hogy a TO-t még tovább kellene fejleszteni a szóban lévő cél érdekében. A szaksajtó széles körűen tudósított arról az OCLC kutatásról, amely a TO lehetőségit vizsgálta a web-források szervezésére. Ez azonban csak elméleti kutatás, amelyet ki kellene egészíteni a használók bevonásával végzett gyakorlati vizsgálatokkal is.

(Autor ef.)

(Mohor Jenő)
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02/057
LANDRY, Patrice: The MACS project: Multilingual Ac
cess to Subjects (LCSH, RAMEAU, SWD) = Int. Cat. 
Bibi. Cont. 30. vol. 2001. 3.no. 46-49.p.

A MACS projekt: többnyelvű hozzáférés a tárgy
szavakhoz (LCSH, RAMEAU, SWD)

Tárgyszójegyzék; Többnyelvű tezauruszA több nyelvű tartalmi visszakeresés (Multilingual Access to Subjects, MACS) programja 1997-ben megkezdődött, első eredményeit bemutatták az IFLA bangkoki konferenciáján.Az már a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy csak együttműködés révén lehet eredményt elérni a több nyelvű tartalmi visszakeresésben. 1997-ben az Európai Nemzetikönyvtár-igazgatók Konferenciája (Conference of European National Librarians, CENL) arra kérte fel a CoBRA+-t (Computerized Bibliographic Record Actions+), hogy találjon megoldást a bibliográfiai adatbázisokban végzett több nyelvű tartalmi visszakeresés problémájára. (A programot az EU finanszírozta.) Négy ország (Svájc, Franciaország, Németország és Nagy-Britan- nia) nemzeti könyvtára vállalkozott rá, hogy részt vesz a programban. Ők felelnek részben vagy egészében a három legnagyobb tárgyszórendszer, a német SWD (Schlagwort-Normdatei), a francia RAMEAU (Répertoire d'autorité-matiere encyclopé- dique et alphabétique unifié) és az angol nyelvű LCSH (Library of Congress Subject Headings) gondozásáért. A munkacsoport által kidolgozott koncepció lehetővé teszi, hogy a használó a maga által választott nyelven keressen a katalógusokban. (A koncepciót 1999-ig tesztelték; 1999 óta már a CENL gondozza és a négy nemzeti könyvtár közösen finanszírozza a projektet.)Mind a négy nemzeti könyvtár számára fontos szerepet játszik a többnyelvűség a bibliográfiai hozzáférés során, hiszen ezeket az adatokat egyre többen használják a hálózati technológia fejlődésének köszönhetően. Az is nyilvánvaló, hogy a katalógus

használat egyre inkább nemzetközivé válik, s a tárgyi-tartalmi keresés eredményessége szempontjából fontos, hogy az valamilyen előnyben részesített nyelven folyhasson. A szóban forgó könyvtárak a dokumentumokat (azok nyelvétől függetlenül) egyetlen nyelven tárgyszavazzák.A kísérleti szakaszban megvizsgálták a több nyelvű tartalmi keresés lehetőségeit, mégpedig a három tárgyszórendszer kifejezéseinek összekapcsolása révén. Ez a megoldás -  részben az IS05964 több nyelvű tezauruszokra vonatkozó irányelveire támaszkodva -az alábbi szempontokat vette figyelembe:1. a könyvtárak már temérdek időt és munkát fektettek tárgyszó-rendszerük kialakításába és gondozásába, 2. a használt tárgyszavakkal dokumentumok millióit tárták már fel, 3. drága lenne a lefordításuk, ha az eredeti rendszert megváltozatnák. Ennek nyomán a négy könyvtárigazgató egy kísérleti prototípus létrehozása (MACS) mellett döntött; az erre kiírt pályázatot 1999 őszén az Index Data (Dánia) és a tilburgi egyetem (Hollandia) konzorciuma nyerte meg.A prototípust 2001 februárjában fogadták el (erről ld. http://infolab.kub.nl/prj/macs/). Ez egy olyan webes alkalmazás, amellyel a használók kereshetnek, a partnerkönyvtárak pedig bővíthetik, gondozhatják a különböző tárgyszórendszerek közötti kapcsolatokat.A használó szemszögéből a prototípus lehetőséget biztosít a „forrásnyelv” és egy vagy több katalógus kiválasztására, a tárgyszavak egy nyelven való kiválasztására és átnézésére, és ekvivalenseinek megtalálására, valamint a találatok jól áttekinthető megjelenítésére. A tesztelés során adatbázisonként közel tizenötezer bibliográfiai rekordot és ezer tárgyszót töltöttek a prototípusba; a tárgyszavakat a sport és a színház tárgyköréből vették, amihez hozzátették a RAMEAU leggyakrabban használt tárgyszavait is. A csatolásokat kezelő interfészt csak a könyvtárak tudják elérni a különböző tárgyszavak gondozása céljából (bejelentkezéssel és jelszóval). Arra a célra, hogy megtudjuk, szerepel-e már a fogalom a csato
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lások adatbázisában, egy „keresés tárgyszóra” képernyő szolgál, amelyen háromféle keresés végezhető (a tárgyszóra, az egységesített kifejezés és a csatolás azonosítójára). A használó a „tárgyszavak felsorolása” funkció segítségével böngészhet az adatbázisban. A „tárgyszavak” gombon kívül egyéb funkciók is vannak (új keresés, új csatolás hozzáadása, vitafórum).A „keresési eredmények” képernyőn az adott tárgyszóhoz tartozó csatolások jeleníthetők meg. Az actors [színészek] tárgyszó esetében csatolás készült az acteurs-höz (RAMEAU) és a Schauspieler- hez (SWD). Ha szóban forgó tárgyszóhoz több fogalom is tartozik a másik nyelven, a „keresési eredmények” képernyőn látjuk a kapcsolódó csatolások számát; például a jumping [ugrás] tárgyszó (LCSH) két-két csatolással rendelkezik, egy a saut en hauteurre [magasugrás] (RAMEAU), egy pedig a Hochsprungra (SWD), illetve saut (athlétisme)- ra (RAMEAU) és Sprungra mutat (SWD). Mindegyik csatolás rendelkezik azonosító számmal. (A „keresési eredmények” képernyőn használhatjuk a csatolás megjelenítése-funkciót, és megtudhatjuk, mikor készült vagy módosult a csatolás. Ez a funkció elsősorban a szerkesztést szolgálja, és megjegyzések is beírhatok ide.)A keresés (search) interfésze arra szolgál, hogy a használók az általuk választott nyelven kereshessenek egy vagy több könyvtár katalógusában. Mivel ez egy webes felület, az olvasó eldöntheti azt is, hogy melyik nyelv keresőfogalmaival végzi a több nyelvű keresést. A keresés ombbal a kiválasztott katalógusokban lehet keresni, és az eredményt megjeleníteni. A böngészés ombbal valamennyi tételt és csatolást elő lehet hívni, amelyben az adott tárgyszó előfordul. A cycling [kerékpározás] például tizenegy angol tárgyszóban előfordul, s mindegyikhez készült csatolás (függetlenül annak pozíciójától). A képernyőről aztán az olvasó kiválaszthatja a szükséges tárgyszót.A „keresési eredmények” képernyőn azután a találatok könyvtárak szerinti bontásban jelennek meg (az ezt követő képernyőn legfeljebb három cím rö

vid leírással). A használó választhat a kétféle megjelenítés közül, a találatok pedig az adott könyvtár által használt (USMARC, UNIMARC, MAB) formátumban jelennek meg.2000 februárja óta egy olyan kooperációs modellen dolgoznak, amely biztosítja majd, hogy a csatolásokat kezelő interfészben a csatolások inputja és érvényessége megfelelő legyen, és néhány kérdést (a felelősség, az adatszerkezet, az esetleges bővítés stb.) is megvizsgálnak. 2000 végén elkészül a létrehozandó végleges termék specifikációja, s ennek alapján 2002 első felére maga a termék is elkészül. Közben folytatódik a csatolások készítése a kísérleti adatbázisban; a cél az, hogy még ötezer terminust alkossanak az ötezer tételes RAMEAU-LCSH tárgyszójegyzék alapján, és 2001 nyarára a használói keresés interfészét integrálják egy Z39.50-es hozzáférésbe legalább az egyik partnerkönyvtár helyi rendszerében.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 60
Katalógusok

02/058
BUSCHEY, Dietmar -  HALLE, Axel -  HARMS, Rein
hard: Zwanzig Jahre Retrokonversion an der SUB 
Göttingen = Bibliotheksdienst. 35. Jg. 2001. 9. no.
1089-1102.p.

Húsz éve folyik retrospektív konverzió a göttingeni 
Állami és Egyetemi Könyvtárban

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár; Konverzió; Központi 
katalógus; Régi és ritka könyvek gyűjteményeAz utóbbi húsz évben az Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi Könyvtár (SUB, Göttingen) több, mint 2,2 millió, a közös katalogizálásra való áttérés (1976) előtt beszerzett cím retrospektív katalogizálást végezte el. Mindazonáltal a katalógustételek egy része nem éri el a közös katalógus által megkövetelt magas színvonalat. A SUB ezért együtt
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működik a GBV közös katalógusban részt vevő' könyvtárak munkatársaival és külön keretet tartalékolt az utólagos ellenőrzésre.Autopsziára a rendszeresen kölcsönzött állomány esetében törekednek, ennek feldolgozása a gépi kölcsönzés 1993-as megkezdése óta folyamatosan zajlik. Akkoriban hozták létre a helyi és a könyvtárközi kölcsönzéshez kapcsolódva azt a részleget, amely a kölcsönözni kívánt, de az online katalógusban nem vagy hibásan szereplő dokumentumokat pótlólagosan feldolgozza.Természetesen maradt még néhány feldolgozatlan állományrész is, főként a kevéssé használt, speciális különgyűjtemények területén. Ilyenek például az 1908 előtti disszertációk, de ezt a hiányt hamarosan pótolni tudják 1870-ig visszamenőleg; a korábbi disszertáció-állomány feldolgozásához hiányzik az alapos latintudás; körülbelül félmillió tételről van szó. Jobbak a kilátások a tantervek területén. Gyakorlati szempontból a retrokonverzió két végzőknek két követelménynek kell eleget tenniük: nagyon gyorsan, ugyanakkor hosszú távra szólóan megbízható bibliográfiai minőségű adatokat kell előállítaniuk, és eközben biztosítaniuk kell az állomány használatba adásának folyamatosságát.
(Hegyközi Ilona)

02/059
DUGALL, Berndt: Automatisierte Katalogkonversion 
einer Leihverkehrsregion = ABI-Tech. 21. Jg. 2001.
2. no. 112-124. p.

Res. angol nyelven

A hesseni kölcsönzési régió katalógusának auto
matizált konverziója

Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi könyvtári háló
zat; Konverzió; Központi katalógus -online; Számító
gép-hálózatA retrospektív konverzió több mint húsz éven át pusztán azt jelentette, hogy már létező bibliográfiai leírásokat közvetlen vagy közvetett módon hozzáad

nak egy központi katalógushoz. Ennek alapvető alternatívája (szkennelés, OCR) csak néhány éve létezik. Intelligens szoftver használatával napjainkra lehetségessé vált a beolvasási hibák javítása és jó keresési eredmények elérése. A cikk egy olyan projektet ismertet, melynek során közel nyolcmillió rekordot konvertáltak ily módon Hessen állam legnagyobb egyetemi könyvtárainak nyolc katalógusából. A költségeket katalóguscédulánként 0,25 DM-re, magát a projektet három évre becsülték. Két év elteltével a rekordoknak több mint a fele már elérhető az interneten, a http://retro.hebis.de címen.
(Autoref.)

információkeresés

02/060
LEFEVRE, Philippe: Les portails d'acces a Pinforma- 
tion = Documentaliste. 38. vol. 2001. 3-4. no. 168- 
196.p. Bibliogr. 4 tétel.

Rés. német és angol nyelven 

Információs portálok

Számítógép-hálózat; Tárgyi feltárásAz internet fejlődése nem tudja elhomályosítani azokat a valóságos problémákat, amelyekkel paradox módon még a 21. század elején is szembekerülünk, amikor releváns, megbízható, ellenőrzött, a használói igényeknek megfelelő információkhoz szeretnénk hozzájutni. A szerző ismerteti ezeknek a problémáknak a megoldását, amelyet az úgynevezett portálok alkalmazásában lát, és -  különös tekintettel az Enterprise Information portálokra -  bemutatja az információs portálok fő típusait, rendeltetését és funkcióit.
(Autoref. alapján)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 231

http://retro.hebis.de


02/061
CODINA, L. -  VALLE PALMA, M.del: Bancos de 
imágenes y sonido y motores de indización en la www 
= Rev.Esp.Doc.Cient. 24.vol. 2001. 3.no. 251-274.p.

Rés. angol nyelven

Audiovizuális adatbázisok és kereső eszközeik a 
weben

Adatbázis; Audiovizuális anyag; Gépi információke
resés; Számítógép-hálózat

Az „audiovizuális dokumentáció” (azaz az a-v dokumentumok leírása, feltárása, visszakereshetővé tétele stb.) a dokumentációs-információs tevékenység új, fontos és növekvő' méretű területe, ami -  egyebek mellett -  a világháló által nyújtott információterjesztési lehetőségeknek köszönhető. Jogos remény van arra, hogy az információs szektorban e téren új szereplők jelennek meg: a múzeumok, a film- és video-archívumok is a kép- és hang-adatbázisok előállítói és forgalmazói lesznek. A jelenlegi helyzetet áttekintve az interneten máris számos jelentős képi (pl. AGE Fotostock, Corbis, Gettylmages), hang (pl. SpeechBoot), film és video (pl. Footage, BBC Footage) valamint multimédiás (pl. EyeViews) adatbázis érhető el. Megjelentek az első keresőeszközök is, mint pl. a hangok és hangeffektusok web-es keresője, a Findsounds, továbbá a képek deszkriptorok és kulcsszavak használata nélküli (ikon-rendszerű) indexelésére illetve keresésére alkalmas Visual Seek. Mindazonáltal az audiovizuális dokumentáció olyan terület, ahol még rengeteg tenni, felfedezni és megoldani való vár azokra az információs szakemberekre, akikben kellő kreativitás van, és vágyat éreznek az új területek meghódítására.
(Mohor Jenő)

02/062
DAVIS HERRING, Susan: Faculty acceptance of the 
World Wide Web for student research = ColI.Res.Libr. 
62. vol. 2001. 3. no. 251-258. p. Bibliogr. a jegyze
tekben.

Mennyire fogadják el az oktatók a világháló hasz
nálatát a diákok kutatómunkája során

Didaktika -felsőoktatási; Online információkeresés; 
Számítógép-hálózat

A világháló a felsőoktatásban tanuló diákok körében igencsak elterjedt az Egyesült Államokban, köszönhetően az alapfokú oktatásban szerzett ismereteknek és készségeknek, a felsőoktatási könyvtárak tapasztalata az, hogy nem elég hatékonyan tudják használni. A könyvtárosoknak tudniuk kell viszont, hogy mi az oktatók véleménye a világhálónak a tanulmányok során való alkalmazásáról, ha a diákoknak az irodalomkutatásban segíteni akarnak.Az internet és a világháló felsőoktatásban játszott szerepének és értékelésének már tetemes szakirodalma van (a szerző 22 szakcikkre hivatkozik a tanulmányban), de az oktatók attitűdjét még senki sem vizsgálta. Ezért került sor Alabama államban egy, az egyetemi és főiskolai oktatók körében végezett kérdőíves felmérésre, amely arra keresett választ, hogyan vélekednek diákjaik webhasználatá- ról, illetve alkalmasnak tartják-e a webet szakirodalom-keresésére.A felmérés során egy jól bevált eszközt, a tizenkét pontos végfelhasználói elégedettséget mérő kérdőívet, az ún. EUCS-műszert (End User Computer Satisfaction) használták, de kissé módosították a vizsgálat céljai érdekében. (A kérdőívet Doll és Torkzadeh 1988-ban dolgozta ki, és az alkalmazott számítógép-programokkal való elégedettséget méri.) További hat ponttal is kiegészült, hogy megismerjék az oktatók véleményét. Ennek keretében az alábbi állításokat kellett értékelni az ötfokú
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Likert-skála szerint a „majdnem mindig” és a „szinte soha” között:-  Szoktam beszélni diákjaimmal bizonyos weboldalákról, és arra kérem őket, hogy ezeket használják feladataikhoz.-  Szoktam beszélni diákjaimmal bizonyos weboldalákról, és azt ajánlom, hogy használják ezeket a feladataikhoz.-  Nem szoktam beszélni diákjaimmal a webről, de megengedem nekik, hogy a webes forrásokat használjanak feladataikhoz.-  Diákjaim kizárólag a webet használhatják forrásként feladataikhoz.-  Megengedem diákjaimnak a webhasználatot, de csak más (pl. nyomtatott) forrásokkal párhuzamosan.-  Nem engedem meg diákjaimnak, hogy a webet használják forrásként feladataikhoz.A kérdőív az egyéni vélemények kifejtésére is lehetőséget adott. A felmérésbe 1129 főfoglalkozású alabamai egyetemi és főiskolai oktatót vontak be. A mintában kellő számban szerepeltek állami és magánintézmények, 2-4 éves „junior” és „senior” főiskolák, valamint egyetemek is. A megkérdezettek közül mindössze 388 küldött vissza értékelhető válaszokat. Az oktatók 77%-a ajánlja diákjainak, hogy használjanak bizonyos weboldalakat, míg 55% meg is kívánja ezek használatát; 73% megengedi anélkül, hogy meghatározná, melyiket használják. Mindössze a válaszolók 7,1%-a tiltja el diákjait a hálózattól. Eltérő adatok mutatkoznak a különböző karok között: a bölcsészeknél alacsonyabb az elégedettség foka, mint a természettudósoknál, és az intézménytípus szerint is szignifikáns különbség mutatkozik: az ún. „junior high-school” -okban (a 13-15 éves korosztályban) magasabb, mint a többinél, de az oktatók neme vagy kora nem befolyásolta az eredményeket. A megkérdezettek egynegyede kommentárt is fűzött a kérdőívhez, többségük a hálózaton található információk megbízhatóságával, pontosságával foglalkozott, és azt a kételyt fogal

mazta meg, hogy a diákok képesek-e megfelelő módon értékelni az ott szerzett információkat. Három dolog azonban egyértelműen kiderült a felmérésből:1. az eredeti kérdésekre pozitív válaszok érkeztek, hiszen a tanárok használható forrásnak tartották a webet, és ajánlották is diákjaiknak,2. sokan azonban úgy vélték, nem alkalmas kizárólagos információforrásnak,3. többeknek a hálózaton található információk megbízhatóságával kapcsolatban voltak fenntartásaik.Ezek a felsőoktatási könyvtárak munkatársait különböző módon érintik, hiszen nekik a világhálót elfogadott forrásnak kell tekinteniük, olvasóik számára biztosítaniuk, és meg is kell tanítaniuk hatékony használatát. Mivel az oktatók zöme kételkedik abban, hogy a diákok képesek megfelelően használni a webet, és hogy az ott található információk használhatóak, abban lehetne a helyi könyvtári tanszékeknek fontos szerepe, hogy az alapismereteket ők tanítanák a diákoknak, amint azt már többen javasolták.A weben kívüli egyéb források fontosságának hang- súlyozása azt a véleményt erősíti meg, hogy a diákoknak a jövőben szükségük lesz hagyományos könyvtári dokumentumokra a tanuláshoz, ezért a nyomtatott dokumentumok fejlesztését nem szabad abbahagyni.A következő könyvtárosi teendők fogalmazhatók meg tehát a kérdőíves felmérésből levonható következtetések nyomán:1. Az egyetemi könyvtárnak jobban együtt kell működnie a tanárokkal a szakokhoz kapcsolódó felhasználói képzésben, és kezdeményezőként kell fellépniük a szükséges hálózati ismeretek és értékelési technikák elsajátíttatásában.2. A tanszékekkel együtt kell kiválasztaniuk a megfelelő web-oldalakat (tematikus oldalakat, „web- liográfiákat” stb.).
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3. A könyvtár vezetésének és az állománygyarapításban dolgozóknak nem szabad elfelejteniük, hogy bár az oktatók elfogadható forrásnak tekintik a webet, sem mennyiségileg, sem minőségileg nem tekintik elégendőnek tanulmányi szempontból, ezért az elektronikus hordozók mellett a hagyományos dokumentumok gyarapítását is folytatni kell. Ezt tudatosítani kell az intézmények döntéshozóiban is, akik hajlamosak a költségvetés csökkentésére abban a hiszemben, hogy a weben „minden” információ „ingyen” elérhető.Mivel a vizsgálat csak alabamai intézményekre terjedt ki, és az eredmények szélesebb körben nem ál- talánosíthatóak, tervezik a felmérés hatókörének bővítését az állam határain túlra is.
(Murányi Lajos)

02/063
CASTRO GÁLÁN, E. -  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 
Paloma -  MIGUEL CASTANO, A.de: Desarrolo de un 
sistema de információn referenccial siguiendo una 
metodológia de diseno de bases de datos = Rév. Esp. 
Doc. Cient. 24.vol. 2001. 1.no. 11-22.p. Bibliogr. 12 
tétel.

Rés. angol nyelven

Egy hivatkozási információs rendszer fejlesztése 
az adatbázis-tervezés módszere szerint

Adatbázis; File-szervezés -gépi; HivatkozásmutatóA szakirodalmi művek bibliográfiai hivatkozásainak és idézetéinek feldolgozása és kezelése elégé bonyolult művelet az információtudományokban járatlan kutatók számára. A hivatkozások rendezésének és strukturálásának manuális végzésekor felmerülő problémák elemzése alapján, e problémák megoldására született meg a hivatkozási információs rendszer (Sistema de Információn Referenciái -  SIR) terve. A rendszer elvi alapja az 1970-es évek második felétől ismert (P. Chen féle) E/R (enti

tás/reláció) modell, adatigénye pedig az ISO 690 szabványcsoportnak felel meg. A SIR célja, hogy a relációs adatbázis-kezelés technológiájával segítse a kutatók munkáját a bibliográfiai hivatkozások kezelésében.Elkészült az entitás/reláció diagram tejes kidolgozása, és most folyik az elképzelt rendszer tényleges megvalósítása Oracle adatbáziskezelőn. A tervek szerint a rendszer alkalmas lesz nemcsak a hivatkozások kezelésére, bibliográfiák összeállítására (és szükség esetén automatikus módosítására), hanem a hivatkozások alapján való információkeresésre (akár tárgyszavas keresésre) és a hivatkozott művek lokalizálására is. További fejlesztés esetén alkalmas lehet adott művek „visszhangjának” (hivatkozottságának) kimutatására, adott folyóiratok (folyóirat-csoportok) hivatkozási kívánalmaihoz való automatikus igazodásra, illetve a világhálóra való integrálása esetén egy szerverre kerülhetne minden hivatkozási adat, ami világszerte növelné az információkeresés lehetőségeit.
(Mohor Jenő)

Lásd még 53
Olvasószolgálat, 

tájékoztató munka

02/064
ARNDT, Donald A.Jr.: Problem patrons and library se
curity = Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 
19-40.p. Bibliogr. 61 tétel.

Problémás olvasók és a könyvtár biztonsága

Jogszabály -más területről; Kommunikáció -haszná
lókkal; Könyvtárhasználati szabályzat; Rendbontás; 
TovábbképzésA „frontvonalban” (olvasószolgálat, tájékoztatás, kölcsönzés stb.) dolgozó könyvtárosok gyakran ta-
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lálkoznak „problémás” olvasóval. A „probléma” az egyszerű zavaró, vagy fenyegetőnek tűnő viselkedésnél kezdődik (függetlenül attól, hogy a fenyegetettség érzése indokoltnak bizonyul-e utólag) és a könyvtáros elleni fizikai támadásig tart. A bűntények tekintetében a statisztikák szerint első helyen áll a könyvlopások és csonkítások gyakorisága, ezzel közel azonos mértékű az olvasókkal, könyvtárosokkal szembeni fenyegető magatartás. Lényegesen kisebb a tényleges bántalmazás, illetve támadás aránya: az összes bűntény 7%-a az olvasók, 3%-a a könyvtárosok elleni támadás, és 4%-ot tesz ki a gyújtogatás. A „probléma” külön csoportja az elmebetegség: a valamilyen mentális betegségben szenvedők egyre nagyobb hányadát kezelik, ill. látják el intézeten kívül. (Szakértők szerint az amerikaiak egyharmada élete folyamán komoly mentális betegségen esik át.) A könyvtárosoknak tudniuk kell, hogy az ilyen betegek legnagyobb része nem erőszakos.A megoldás első eleme a kockázat megbecsülése, amelyhez a könyvtárosoknak nincs kellő jártaságuk, de sok esetben nincs lehetőség a mérlegelésre, azonnali döntésre van szükség. Ehhez nagy segítség lehet a személyzet felkészítése a problémás helyzetek kezelésére, és az interperszonális kommunikációs készségek állandó fejlesztése. A könyvtár- épület biztonságát is fokozni kell, a ki- és bejáratok ellenőrzése, őrök vagy kamerák, a személyzet azonosító-kitűző viselése, megfelelő kulcskezelés, csendes riasztók, megfelelő külső és belső megvilágítás stb. révén.A könyvtárnak biztonsági politikát, és problémás esetben követendő eljárásokat kell kidolgoznia. Incidens esetén ugyanis nincs idő a bizonytalankodásra. Sokat segíthet egy biztonsági auditálás, mely feltárja a biztonsági kockázatokat és ajánlásokat ad a megfelelő szabályozás kialakításához. Jogi szempontból a hozzáférés és a felelősség kérdése okozhat gondot. Gondosan kell megfogalmazni, hogy a könyvtár nyilvánosságából ki milyen esetben zárható ki anélkül, hogy ez a tájékozódáshoz

való jogát korlátozná, illetve, hogy milyen a könyvtáron belüli előírt/elvárható viselkedés. Jogi és biztosítási szempontból egyaránt fontos a könyvtár felelősségének kérdése, ill. ennek tisztázása.A személyzet megfelelő felkészítése ki kell, hogy terjedjen a biztonság valamennyi aspektusának, és a könyvtár biztonságpolitikájának és előírásainak ismeretére; az interperszonális kommunikáció probléma elkerülő és megoldó lehetőségeire (az együttérzés látszatától a kihívó kérdések figyelmen kívül hagyásáig); az ideges, vagy akár verbálisán agresszív olvasó megkülönböztetésére a ténylegesen veszélyestől; az erőszakos, veszélyes agresszivitás figyelmeztető jeleinek felismerésére, és a tennivalókra, melyek során a személyes biztonság kap elsőbbséget.
(Mohor Jenő)

02/065
CRANFORD, Jessie L: „Library police”: Drafting and 
implementing enforcable library rules = Legal Ref. 
Sérv. Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 147-163.p. Bibliogr. 28 
tétel.

„Könyvtári rendőrség”: könyvtárhasználati előírá
sok elkészítése és bevezetése

Könyvtárhasználati szabályzat; Szakkönyvtár -jogtu
dományiA könyvtárosoknak gyakran kell népszerűtlen szabályzatokat bevezetniük. Ez mindig vesztes csatát jelent számukra; a könyvtáros a sok elszenvedett kellemetlenségért cserébe még azt is megkaphatja a fiatal olvasóktól, hogy „náci” -nak titulálják. A cikk megvizsgálja az amerikai jogi könyvtárban jelenleg érvényben lévő könyvtárhasználati szabályzatokat, ezek érvényesítésének módszereit, és a bevezetendő új szabályokat. Foglalkozik azzal is, hogy hogyan érdemes megfogalmazni a szabályokat a jó közönségkapcsolatok fenntartása érdekében.

(Autoref.)
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02/066
CRIDDLE, Sally: Managing Internet access: accept
able use policies and filtering = Libr.Inf.Briefings. 
99.no. 2001. 2-12.p. Bibliogr. 16 tétel.

Az internet-hozzáférés szabályozása a közkönyvtá
rakban: megfelelő szabályzatok, és a szűrők hasz
nálatának problémái

Könyvtárhasználati szabályzat; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások hasz
nálata; Tájékoztatás szabadságaAz internet használata a közkönyvtárakban nem problémamentes. A veszélyeket az elfogadható használat szabályainak (Acceptable Use Policy, AUP) megfogalmazásával és szűrők alkalmazásával háríthatjuk el. A könyvtárosok is, az olvasók is tisztában vannak mind az internet, mind a közkönyvtár információs értékével. A brit kulturális kormányzat is országos programja, mint a People's Network és a New Opportunities Funding digitalizálási programja, a társadalom minden tagja számára biztosítani akarják az információkhoz való szabad hozzáférést. (Részletesen a http://www.peoplesnetwork.gov.uk/ és a http://www.nof.org.uk/ címeken.) A közkönyvtár élethosszig tartó tanulási és a kulturális értékközvetítő központ is, ahol az állampolgárokat a technológia használatára bátorítják, és bevezetik a jövő információs társadalmába.Nemrégiben a média igen sokat foglalkozott a gyermekekre az interneten leselkedő potenciális veszélyekkel: idegenekkel ismerkedhetnek meg a neten és/vagy számukra ártalmas anyagokkal szembesülhetnek. Az internetes bűnözők és csalók eseteiről is rendszeresen szólnak tudósítások. Tudomásul kell venni, hogy az internet megjelenése a közkönyvtárakban jelentős funkcióbeli változásokat is eredményez: míg korábban egy bizonyos korlátozott mennyiségű, válogatott dokumentumhoz lehetett korlátlanul hozzáférni, jelenleg az ellenőrzött hozzáférést kell biztosítani óriási mennyiségű forrásokhoz, amelyek előzetes válogatáson nem estek

át. A könyvtárnak kiegyensúlyozottan kell megvalósítania azt, hogy a releváns, minőségi forrásokat elérhetővé tegye és az illegális vagy vitatható tartalmú anyagok elérését megakadályozza -  elsősorban a gyermekek esetében -, anélkül, hogy folyton cenzúrázna. A könyvtárnak és olvasóinak is szüksége van a védelemre, és a kérdés kezeléséhez a könyvtárosok megfelelő ismereteket és eszközöket igényelnek. Ha a könyvtár úgy dönt, hogy biztosítja az internet-használatot, döntéseit meg kell tudnia indokolni és amellett ki kell tartania.Két segédeszköz áll rendelkezésére: az elfogadható használat szabályai, ezt minden könyvtárnak össze kell állítania, és a szűrők alkalmazása, amit alaposan mérlegelni kell, mellette és ellene is lehet dönteni. A hatékony szabályzat tisztázza az olvasók és a könyvtár feladatait (felelősségét), és végső esetben védelemül is szolgál a könyvtár számára abban az esetben, ha azzal vádolnák, hogy nem biztosít megfelelő környezetet a gyermekek számára, illetve hogy cenzúrázza a felnőtteknek szóló tartalmakat.A szabályzatnak mindenképpen foglalkoznia kell az alábbi kérdésekkel:-  Miért biztosítják az internet-használatot?-  Ki használhatja az internetet? (csak a beiratkozott olvasók, van-e szükség bejelentkezésre, jelszóra, biztosít-e a könyvtár a vakoknak, mozgás- sérülteknek lehetőséget stb.)-  Milyen internetes szolgáltatások vehetők igénybe? (lesz-e e-mailezés, szabad-e letölteniük bármit is, feliratkozhatnak-e levelezőlistákra stb.)-  Kell-e fizetni?-  Mit szabad az olvasónak és mit nem?-  Vannak-e speciális feltételek a gyermekolvasók számára? (szülői beleegyezés, szűrők beépítése stb.)-  Szűrik-e a hozzáférést? (milyen korlátozásokkal kell szembesülniük az olvasóknak)A szűrőszoftverek alkalmazása csupán a kétes értékű információk (pornográfia és hasonló tartalmak) kezelésének mechanikus eszköze, és csak a szabály
236 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.

http://www.peoplesnetwork.gov.uk/
http://www.nof.org.uk/


zattal együtt hatékony. Tisztában kell lenni korlátáival és a technológiára való hagyatkozás veszélyeivel, különösen akkor, ha sem olvasók, sem a könyvtárosok nem értenek a működéséhez. (Tudniillik hamis biztonságérzetet kelthet.) Amióta az internet társadalmunkban mindenütt jelen van, és veszélyei is köztudottak, a használatára való nevelés szerepét is jobban elismerik.A szűrőszoftverek alkalmazása mellett szól, hogy-  a könyvtár hagyományos anyagai általában amúgy sem tartalmaznak „nem megfelelő” könyveket és folyóiratokat,-  a gyermekek miatt garantálni kell a megfelelő környezetet,-  az USA-ban már van példa arra, hogy a szűrő hiánya miatt egy szülő beperelte a könyvtárat.A szűrőszoftverek alkalmazása ellen szól, hogy-  sérti (az USA-ban például az American Library Association szerint is) az információkhoz való jogot, illetve (Nagy-Britanniában a Library Association véleménye szerint) a szellemi szabadságot,-  „külső” szakértők határozzák meg, hogy mit kell kiszűrni, nem a könyvtárosok döntenek, mint eddig,-  a könyvtár -  éppen a szűrők gyarlóságai miatt -  nem vállalhát jogi felelősséget azért, hogy „biztonságos internetet” tud olvasói számára biztosítani.A szabályzatot megfogalmazása után minden könyvtárosnak meg kell ismernie, és ügyelnie kell, hogy konkrét eljárásokat, megoldásokat is belefoglaljanak (mint például, hogy a gépek elhelyezése úgy történjen, hogy a könyvtáros rálásson a képernyőre stb.). A szabályzat alapul szolgálhat ahhoz is, hogy a fenntartót és az újságírókat is tájékoztassuk, hogyan használható a könyvtárban az internet. Az is bekerülhet a szabályzatba, milyen segítséget várhatnak az olvasók a könyvtárosoktól (ezek lehetnek például sokszorosított útmutatók, listák stb.). Az olvasók számára célszerű a gépek mellett

is elhelyezni a szabályzatot, s azt is le kell írni, mi lesz a következménye (pl. eltiltás vagy kizárás), ha vétenek a szabályok ellen. (Végezetül: mint minden szabályzatot, ezt is időről-időre át kell nézni, és ha szükséges, módosítani, korszerűsíteni kell.)A tanulmány a fent leírtakon kívül még számos példát közöl illusztrációként, és több fontos webcímet is megad hivatkozásként mind a tárgyalt problémákra, mind a cikkben előforduló technikai kérdésekre vonatkozóan.
(Hegyközi Ilona)

02/067
LINZ, Robert M.: Making electronic resources available 
to patrons = Legal Ref. Sérv. Q. 19. vol. 2001. 
1/2. no. 115-132.p. Bibliogr. 50 tétel.

Elektronikus források hozzáférhetővé tétele a 
használók számára

CD-ROM; Honlap; Olvasószolgálat; Számítógép-hál
ózatA könyvtárak elektronikus állományának folyamatos növekedésével együtt egyre fejlettebb információellátó rendszereket is kell biztosítaniuk. Ma az elektronikus források eljuttatásának legjobb módját az internet és a web-technológia nyújtja. A jogi karok interaktív web-portálokat fejlesztettek ki, melyek tanulmányi és adminisztratív célokat is szolgálnak, könyvtáraik pedig hasznos és forrásokban gazdag web-lapokon kell, hogy hozzáférhetővé tegyék elektronikus dokumentumaikat az olvasók számára. A honlap elkészítéséhez és fenntartásához vagy az információtechnológiai személyzet segítségét kell kérni, vagy bérmunkába kell kiadni az egész feladatot. Mindkét eset azzal a veszéllyel jár, hogy a könyvtár némiképp elveszíti ellenőrzését a „végtermék” fölött, holott ők tudják legjobban, hogy milyen források állnak rendelkezésre, s hogy az olvasók hogyan használják azokat információigényeik kielégítésére. A könyvtárosok nem adhatják fel az ellenőrzést azon nem könyvtáros munkatár

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 237



sak fölött, akik esetleg nem osztják a könyvtár(os) közszolgálati elkötelezettségét. A könyvtárosok másik lehetősége, hogy megszerzik a szükséges technológiai szakértelmet, ami a virtuális könyvtárnak a hagyományos könyvtárosi szerepet megváltoztató hatása nyomán amúgy is egyre fontosabbá válik. A könyvtárosoknak adatbázisfejlesztői jártasságot kell szerezniük, és a programozási ismeretek terén legalább a JavaScript ismeretéig érdemes eljutniuk. Ahogy a könyvtárak egyre inkább befogadják az információellátó szolgáltatások új módjait, a könyvtárosoknak egyre inkább alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és az információipar tényeihez. Mindezt azonban nem fenyegetésként kell átélniük, hanem örömmel kell üdvözölniük olvasóik jobb kiszolgálásának lehetőségét.A technikai megoldásokat tekintve az internet egyik fő hátránya a hozzáférés lehetőségének megszűnése a könyvtár, a szolgáltató, vagy a szállító technikai problémája következtében, vagy a hozzáférés, esetleges letöltés lassúsága. Másik hátrány, hogy a könyvtárnak nincs ellenőrzési lehetősége a forrás fölött. A szállító annak tartalmát, kiterjedését stb. bármikor megváltoztathatja. A CD-ROM hátránya a CD-ROM szerver felállításának, fenntartásának, abba új termék installálásának nagy munkaigénye.
(Mohor Jenő)

02/068
SMITH, Beth: Enhancing reference services through 
technology = Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no.
133-146.p. Bibliogr. 24 tétel.

A referensz-szolgáltatások fejlesztése információ- 
technológia használatávaal

Elektronikus publikáció; Gazdaságosság -könyvtár
ban; Információtechnológia; Kommunikáció -hasz
nálókkal; fíeferenszA technológia lehetővé teszi, hogy az olvasó e-mail vagy web-űrlap révén tegyen fel referensz-kérdése-

ket, a könyvtáros pedig szükség esetén a „chat” vagy akár videokonferencia segítségével beszéljen a távoli olvasóval. Az USA 1999-ben megkérdezett egyetemi könyvtárainak több mint felében volt elektronikus referensz-szolgáltatás, melyet e-mail cím, vagy web-űrlap (vagy mindkettő) segítségével lehetett igénybe venni. Előnye, hogy a kérdést fel lehet tenni nyitvatartási időn kívül is, az aszinkro- nitás pedig a komplex írásos válasz összeállításának lehetőségét is nyújtja. Ugyanakkor ez probléma is, hiszen a válasz nem azonnal érkezik, a kérdés könnyebben félreérthető, mint a személyesen feltett, és több visszaigazolást igényel.Bár az e-mail és a web kezd általánossá válni, mégsem érhető el mindenki számára, ezért nem lehet a referensz egyetlen formája. A „chat” a párbeszéd lehetőségét nyújtja, ezért csak a könyvtáros munkaidejében lehetséges. A videokonferencia szinte a személyes megbeszéléssel azonos, ám rendkívül felszerelés- és személyzet-igényes. Az elektronikus referensz-szolgáltatás bevezetésének megfontolásához költség-haszon elemzés szükséges, továbbá fel kell tenni olyan kérdéseket, mint hogyan és mennyiben segíti a szolgáltatás a könyvtárt küldetésének teljesítésében; kolátozzuk-e bizonyos olvasócsoportokra (pl. hallgatók és oktatók), ha igen, hogyan; korlátozzuk-e a kérdések meghatározott körére, többet, kevesebbet vagy ugyanannyit vállal-e az elektronikus, mint a hagyományos referensz, s hogyan érinti ez majd a dokumentumellátási igényeket; legyen-e uniformizált a válasz, függetlenül az éppen válaszoló könyvtárostól stb. Meghatározandó, hogy milyen időn belül kell válaszolni; milyen statisztika készüljön; megőrizzük-e a válaszokat, épüljön-e adatbázis a kérdésekből és válaszokból; hogyan népszerűsítsük a szolgáltatást, legyen-e oda vezető link, és honnan. Nem utolsó sorban pedig gondoskodni kell mindazokról a technológiai elemekről és elektronikus referensz-eszközökről (forrásokról és hozzáférési lehetőségekről), amelyek segítségével a könyvtáros válaszolni tud.
(Mohor Jenő)
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02/069
DUGGAN, James E.: Patrons and the PC: What prob
lems should reference librarians solve? = Legal Ref. 
Sérv. Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 5-17.p. Bibliogr. 22
tétel.

A referensz-könyvtárosok változó feladatai az in
formációtechnológia korában

Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; Refe- 
renszA referensz-könyvtárosoknak a személyi számítógépek nagyfokú népszerűsége és elterjedése következtében új feladatokkal kell megbirkózniuk. A számítógépek szinte az összes könyvtári folyamatot megváltoztatták, és bár a használók sokat profitálnak az inertnet és a számítógépes könyvtári hálózatok használatából, a referensz-könyvárosok úgy érzik, hogy munkájuk gyökeresen megváltozott, és a használók egyre bonyolultabb számítógépes támogatást várnak el tólük. A jelen cikk javaslatokat ad arra, hogy milyen számítógépes kérdésekkel érdemes foglalkoznia egy tipikus olvasószolgálatos könyvtárosnak, közread egy, a használók tájékoztatása céljából készült minta-szabályzatot a referensz- könyvtárosok számítógépes kötelességeiről, és irányelvekkel segíti azokat a frontvonalon dolgozó könyvtárosokat, akiknek naponta kell számítógépes hibaelhárítási feladatokkal foglalkozniuk.

(Autoref.)

Lásd még 93
Könyvtárközi
Kölcsönzés,

dokumentum-
szolgáltatás

02/070
PORÁT, Lynne: Automation of interlibrary loan ser
vices: effects on the patron and the library = 
Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001. 3.no. 108-113.p.

A könyvtárközi kölcsönzés automatizálása a Haifa 
Egyetem Könyvtárában, és hatása az olvasókra

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Könyvtárközi köl
csönzés -számítógéppelA könyvtárközi kölcsönzési és dokumentumellátási szolgáltatások iránt a 90-es évek közepétől nő az igény. Ennek kielégítése érdekében a Haifai Egyetem könyvtára a könyvtárközi kölcsönzés (KKK) automatizálása első lépéseként, röviddel az Ariel bevezetése után, használatba vette az Aleph integrált könyvtári rendszer KKK modulját, amit (bár a rendszer többi -  kölcsönzés, szerzeményezés, katalogizálás, periodikum-kezelés -  modulját jó tíz éve használják) 1977-ig egyetlen izraeli könyvtár sem működtetett. A következő lépés az Aleph-modul hiányosságait kiegészítő fejlesztés volt, majd az OCLC Prism szoftverének alkalmazása, és a BLDSC-megrendelések web-re telepítése volt.Az olvasók számára az automatizálás (az e-mail használat, az Ariel stb. révén) a kérések gyorsabb átfutását eredményezte. Az olvasók (és a könyvtárosok) hozzáférnek az adatbázisokhoz, így ellenőrizhetik a forrás-adatokat, ezért növekedett a kielégített kérések aránya. Megfelelő technikai feltételek (jó szkennerek és nyomtatók) esetében az Arielen keresztül jó minőségű másolatok érkeznek, az egyéb fénymásolatokat manuálisan ellenőrzik (hiányok, sorrend stb.). Az olvasó könnyebben kap tájékoztatást kérésének pillanatnyi sorsáról, vagy akár összes eddigi KKK kéréséről. A web és e-mail KKK „kérőlapok” kitöltésével az olvasó bármikor és bárhonnan kezdeményezhet KKK kérést. A web-kérőlap az Aleph rendszer web-katalógusáról érhető el, ahol a legtöbbször derül ki a KKK igénye. A KKK költségeit az egyetem nagy mértékben támogatja.A könyvtár szempontjából az automatizálás több szolgáltatást tesz lehetővé, különösebb extra-költségek nélkül (az e-mail értesítések, az Ariel-en érkező cikkmásolatok stb. posta- és telekommunikációs költségeket takarítanak meg). Az automatizálás
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növeli a könyvtár tekintélyét, a KKK részleg szervezettebbnek, megbízhatóbbnak tűnik. Az automatizált KKK gyorsabb és megbízhatóbb, így az állománygyarapítás költséghatékony alternatívájává lép elő. Az automatizálás több időigényes manuális tevékenységet vált fel, és lehetővé teszi a statisztikák könnyű és gyors elkészítését is.
(Mohor Jenő)

02/071
ADAMO, Massimiliano -  BERNASCHI, Massimo: Inter
net and electronic document delivery: the IAC project 
for express ordering and delivery of journal articles = 
Tech.Serv.Q. 18.vol. 2001. 4.no. 11-25.p. Bibliogr. 
22 tétel.

Internet és elektronikus dokumentumok továbbítá
sa: az IAC projekt folyóiratok sürgős megrendelé
sére és szállítására

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus dokumen
tum; Fejlesztési terv; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
A szerzők ismertetik egy úgynevezett Elektronikus Dokumentumszállítási Szolgálat (Electronic Document Delivery Service) prototípusát, amellyel ki szeretnék váltani az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács (Italian National Research Council) központi könyvtárának jelenlegi, faxos továbbításra alapozott rendszerét. Az új rendszer egy sor, Perl, Java és Javasript nyelven íródott osztott komponensre épül. A projekt célja kettős: a szolgáltatás minőségének javítása, és a költségek csökkentése.

(Autoref.)

Dokumentációs 
eljárások és 
termékeik

02/072
GARFIELD, Eugene: From laboratory to information 
explosions... the evolution of chemical information ser
vices at ISI = J. Inf. Sei. 27. vol. 2001. 2. no. 119- 
125.p. Bibliogr. 15 tétel.

A laboratóriumi robbantásoktól az információrob
banásig... Az ISI kémiai információs szolgáltatása
inak kialakulása

Index; Referáló szolgáltatás; Tájékoztatás -kémiai; 
Tájékoztatás történeteA cikkben Eugene Garfield önéletrajz-szerű beszámolóban ismerteti a kémiai információs rendszerekkel való kapcsolatát. Laboratóriumi kémikusból lett információs szakember, majd strukturális nyelvészeti és információtechnológiai ismereteit kombinálva kifejlesztett egy olyan algoritmus-rendszert, amely képes felismerni a „molekuláris formulákat” a szakirodalomban.Felismerve az olyan hagyományos referáló és indexelő rendszerek hiányosságait, mint pl. az Index Medicus és Chemical Abstracts, elindította a Current Contents, az Index Chemicus és a Science Citation Index nevű szolgáltatásokat, amelyek segítségével időszerű, heti, specifikus kereséseket lehet végezni a kémiai szakirodalomban.

(Autoref.)
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Tájékoztatási
vállalkozás

02/073
ODER, Norman: Peter McCracken: Librarian as entre
preneur = Libr.J. 126.vol.2001.13.no. 44-46.p.

Könyvtáros mint vállalkozó: a Serials Solution si
kertörténete

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Elektronikus folyóirat; 
Folyóirat-előfizetés; Tájékoztatási vállalkozás; Téríté
ses szolgáltatásAz újonnan indult Serials Solutions szolgáltatás, amely könyvtárosoknak kínál megbízható módszert teljes szövegek és elektronikus folyóiratok eléréséhez, a 2000-ben rendezett éves ALA konferencia fő slágere volt.A könyvtáraknak nehéz követniük, hogy az egyes aggregátorok, a kiadók és az előfizetési ügynökségek mely folyóiratok teljes szövegét teszik hozzáférhetővé elektronikus formátumban. A megrendelő' könyvtár számára a cég időszakonként összeállítja, hogy az általa előfizetett adatbázisokban mely folyóiratok mely számai érhetők el számára. A szolgáltatás több formátumban is használható: html-fájl- ként, a nyomtatott állományt is feltüntetve, nyomtatható fájlban és PDF-formátumban, és Excel táblázatban. A kiadókkal együttműködnek és testre szabott szolgáltatásokat igyekeznek nyújtani.A céget egy vállalkozó szellemű tájékoztató könyvtáros alapította (mondván egy könyvtáros ismeri igazán jól a könyvtárosok igényeit!). A cég gyorsan növekszik, tíz teljes és néhány részfoglalkozású munkatársa van. Növekedését a bevételeiből finanszírozza; a legnagyobb aggregátorok zömével (EBSCOhost, Emerald, JSTOR stb.) és számos kiadóval kapcsolatban áll, jelenleg 162 könyvtárat mondhat ügyfelének. Az aggregátorok kedveli a céget, hiszen termékeiket népszerűsíti, s a lehető legpontosabb információkkal szolgálnak a számára. Az adatbázist havonta frissítik.

Induláskor a szoftverfejlesztés sok időt igényelt, sok problémát meg kellett oldaniuk: pl. különböző könyvtárak ugyanazt a terméket más-más, az intézményre specifikált URL-en érhették el, más esetben -  a JSTOR-nál pl. -  csupán csak egyetlen URL volt; némely terjesztő csak bizonyos folyóiratokhoz biztosított hozzáférést, így minden egyes összeállítást az ügyfélre kellett szabni. Fő céljuk most, hogy a szolgáltatást összekapcsolják a könyvtári OPAC- okkal, ehhez minden könyvtári rendszer forgalmazójával tárgyalniuk kell.Konkurens termékek is megjelentek: a JAKE-nevű (Jointly Administered Knowledge Environment) ingyenes program, amely azonban a Serials Solutions szerint nem elég korszerű, és nem is testreszabott; továbbá a Journal WebCite és a TDNet.A keretes részben (How Serials Solutions works?) a szolgáltat ás árairól kapunk további információkat.
(Hegyközi Ilona)

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

02/074
BEZZI, Alessandra: UD e AT: chi sono costoro? = Boll. 
AIB. 41. vol. 2001. 3. no. 297-306. p. Bibliogr. 24 
tétel.

Rés. angol nyelven

UD (Universal Design) és AT (Adaptive Techno
logy): mik ezek?

Ergonómia; Hátrányos helyzetű olvasó; TerveezésAz „egyetemes tervezésinek értelmezhető Universal Design (UD) egy meghatározás szerint a termékek és a környezet olyan tervezése, ami a legszélesebb értelemben használhatóvá teszi azt minden ember számára, külön átalakítás, vagy speciális tervezés nélkül; célja az, hogy egyszerűsítse, megkönnyítse mindenki életét, olyan termékek és épí-
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tét környezet létrehozásával, amely használhatóbb a lehető legtöbb ember számára, a lehető legkisebb (vagy semmi) külön költséggel; az UD hasznos minden korú és minden képességű ember számára.Ezt hét elv megvalósításával lehet elérni: 1. egyenlő használat (a különböző képességű emberek számára egyformán használható); 2. rugalmasság a használatban (az egyéni képességekhez való alkalmazkodás, a használati lehetőségek közötti választás, a használat gyorsaságkülönbségeinek tűrése); 3. egyszerű és intuitív használat (a használat egyszerű megértése, függetlenül a használó tapasztaltságá- tól, ismereteitől, nyelvi képességeitől vagy koncentrációkészségétől); 4. érthető tájékoztatás (a használathoz szükséges tájékoztatás hatékony és a környezettől, a használó érzékelési képességétől függetlenül felfogható közlése); 5. hibatűrés (az akaratlan, vagy téves cselekedetek kockázatainak vagy negatív következményeinek minimalizálása); 6. csekély fizikai erőfeszítés (ergonómia, a használat legyen könnyű, kényelmes és minimális erőkifejtést igényeljen); 7. méret, a megközelítés és a használat helyigénye (megfelelő méretek és terek biztosítása a megközelítéshez, eléréshez, kezeléshez, használathoz, a használó méretétől, helyzetétől és mozgáskészségétől függetlenül).A másik fogalom, az Adaptive (vagy másik gyakran használt nevén Assistive) Technology (AT) mindazon módosított vagy személyre szabott hardver és szoftver termékeke, eszköz-, vagy rendszer- elemek összességét jelenti, amelyek (akár megvásárolhatók, akár nem) lehetővé teszik, vagy javítják a hátrányos helyzetű használók lehetőségeit, hogy autonóm módon, függetlenül tudjanak élni, tanulni, dolgozni. (Leginkább alkalmazkodó, vagy segítő technológiaként értelmezhető, az olasz szakiroda- lomban az utóbbi honosodott meg.)Nyilvánvaló, hogy mindaz (termék, eszköz, környezet, szolgáltatás), ami könnyen kezelhető, egyéni kívánságokhoz (tulajdonságokhoz, képességekhez) alakítható, kényelmesen hozzáférhető, nem csak a

valamilyen módon rászorultak számára jelenti a jobb hozzáférés lehetőségét, de minden használó számára könnyebbséget, nagyobb kényelmet nyújt. Az is nyilvánvaló, hogy mind az UD, mind az AT olyan általános elveket, illetve tulajdonságokat foglal magában, amelyek alapján könyvtárt, könyvtári szolgáltatásokat is lehet (ajánlatos) tervezni, működtetni.Az egyik legnagyobb ilyen jellegű projekt, a washingtoni egyetem DO-IT (Disabilities, Opportunities, internetworking and Technology) projektje szerint az információk egyre nagyobb mennyiségét terjesztik és közvetítik a számítógépes hálózati technológiák, és a könyvtáraknak egyre fontosabb szerepe az internethez és az elektronikus forrásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára. Az UD elveit alkalmazni kell a könyvtárak működésében, és a hozzáférhető elektronikus források létrehozásában. Egy hozzáférhető könyvtár tervezésekor ezeknek a paramétereknek jelen kell lenniük, a személyzet, a szolgáltatások, az elektronikus források tekintetében is. Az informatikai és technológiai források használata növeli a hátrányos helyzetű személyek függetlenségének, autonómiájának, szakmai képességének és produktivitásának mértékét. A számítógéphez és az elektronikus információforrásokhoz való hozzáférést a könyvtárnak két módon kell garantálnia: a géphez való fizikai hozzáférést, és az elektronikus forrásokhoz való hozzáférést egyaránt, mely utóbbi az alkalmazói szoftverekhez (pl. szövegszerkesztő) és a helyben vagy távol rendelkezésre álló adatbázisokhoz és információforrásokhoz való hozzáférést is jelenti.
(Mohor Jenő)
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02/075
POLANKA, Sue -  O'GORMAN, Jack: Guidelines for 
creating accessible library web pages = Internet Ref. 
Sérv. Q. 5. vol. 2001. 3. no. 51-57.p. Bibliogr.

Irányelvek sérült olvasók által is használható 
könyvtári webhelyek tervezéséhez

File-szervezés -gépi; Honlap; Hozzáférhetőség; Testi 
fogyatékos olvasó[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A könyvtári webhelyek fejlesztőinek folyamatosan javítaniuk kell weblapjaikat; arra kell törekedniük, hogy az információkat minden használói csoport

eredményesen használhassa. A cikk ismertet néhány általános hozzáférési irányelvet; ezeket érdemes követni a weblapok tervezésekor. Tárgyalja a World Wide Web Consortium (W3C) „Web * Accessibility Initiatives” (WAI) ajánlásait. A jelen cikk a weblapok használhatóságát a következő hátrányos helyzetű csoportok szempontjából vizsgálja: látássérültek, hallássérültek és mozgássérültek. Hozzáférhetőségi irányelveket javasol, kifejezetten ezeknek a csoportoknak a számára. Fontos szempont a lapok tesztelése a fejlesztés idején és a fejlesztés után. A hozzáférést tesztelő online termékeket is tárgyalja, más tesztelési módszerekkel együtt, amilyen például a használói input.
(Autoref.)

Lásd még 38

Hálózatok, regionális 
rendszerek

Lásd 3, 13, 54, 66
Könyvtártudományi

tájékoztatás

02/076
GLEBOVA, S.P.: Rezul'taty obsej raboty. Analiticeskaá 
recenzió = Naucn.Teh.Bibl. 2001.10.no. 83-89.p.

A közös munka eredményei. Analitikus recenzió a 
Naucnye i Techniéeskie Biblioteki 40 éves publi
kációs gyakorlatáról

Folyóirat -könyvtáriA Naucnye i tehniceskie biblioteki 1961-ben tematikus gyűjteményként indult a szorosan vett műszaki könyvtárügy szolgálatára. Azonban csakhamar havi folyóirattá fejlődött, s a továbbiakban -  mindmáig -  nem ragaszkodott a hálózati határokhoz. Ahol műszaki-természettudományi könyvtári-tájékoztatási kérdések merülnek fel, ott folyóiratunk illetékesnek tekinti magát.
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A folyóirat pályafutásának első 25 évét annak idején részletesen bemutatták és méltatták (vö. 1986. évi 10. számának anyagával). Azóta kezdetben lassú, majd mind gyorsabb változások mentek végbe a folyóirat által közölt dolgozatok tematikájában és egyéb ismérveiben. A következők:-  Eltűntek hasábjairól a szovjet korszakra olyannyira jellemző „muszáj” publikációk.-  Mind több elméleti jellegű tanulmány jelenik meg az egyes számokban.-  Az új információs technikák és technológiák bemutatása a kétszeresére nőtt.-  Számos új témakör honosodott meg, közülük a legfontosabb és „legműveltebb” az információs társadalom témaköre.-  Gyakoriak lettek a könyvtárosi hivatással, a képzéssel és továbbképzéssel foglalkozó dolgozatok.-  Az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy az általános és a szakkönyvtárügy közötti határvonal szimbolikus.-  A folyóiratnak szakmai kiválóságokból álló szerzői törzsgárdája van. A moszkvai és a szentpétervári szerzők a legtermékenyebbek.A közeljövőben a szakkönyvtárügy, illetve az egész könyvtárügy szakkönyvtári vonatkozásai, továbbá az internet általánossá tétele fogja foglalkoztatni leginkább a folyóiratot.
(Futala Tibor)

02/077
PETRUCCIANI, Alberto: Tesoro della biblioteconomia 
italiana e biblioteca digitale = Boll.AIB. 41.vol. 2001.
3.no. 347-350.p.

Az olasz könyvtárügy kincsesháza és a digitális 
könyvtár

Elektronikus könyvtár; Enciklopédia, lexikon -könyv
tártudományi; Könyvtártudományi tezauruszL. Crocettinek az olasz könyvtárügy kincsesházának létrehozására tett javaslata üdvözlendő és nagyon indokolt, hiszen egy ilyen történeti szótárban (lexikonban) -  remélhetőleg -  fellelhető lesz az 1931-ből származó formula, hogy „korábban a könyvtár főként birtok volt, ma főként szolgáltatás” . A javaslathoz kapcsolódva érdemes megemlíteni az olasz elektronikus könyvtár (Biblioteca italiana telematica -  BIT) munkálatait, illetve már meglévő tartalmát. Nem arról van szó, hogy a szöveges adatbázis helyettesíthetné, vagy hasznosságában túlszárnyalná a történeti szótárt. Sokkal inkább a BIT eddig digitalizált szakirodalma nyújthat forrást a „szótár” elkészítéséhez, illetve a szótár munkálatai adhatnak segítséget a digitális tartalom indexeléséhez. A „kincsesház” és a BIT gazdag szakirodalmi tartalma együtt könnyítheti meg a válasz keresését a „hová tartunk?” kérdésre, a „honnan jöttünk?”-re adott válasz segítségével.Ami jelenleg az olasz könyvtárügyről a BIT-ben megtalálható (G. Volpi 1756-os Hasznos tanácsok a jó könyvek kedvelőinek c. munkájától L. Della Santa 1816-ban kiadott, egy nyilvános könyvtár kialakításáról és szabályozásáról szóló értekezésén és G. Bruni A modern könyvtár c. munkáján át az olasz könyvtáros egyesület 1965-ös A közkönyvtár Olaszországban c. kiadványáig), az nem egy szerves gyűjtemény, vagy éppen kánon, hanem leginkább a lehetőségek diktálta digitalizálása és feldolgozása néhány, a kutatás és az oktatás szempontjából immár könnyebben elérhető szakirodalmi szövegnek, ám olyan alap, amelyre a továbbiak építhetők.

(Mohor fenő)
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02/078
W ILLIAM S, Delmaus E.: Developing libraries as nim
ble organizations = Tech.Serv.Q. 18.vol. 2001. 4.no. 
35-46.p. Bibliogr.

A változásokhoz alkalmazkodó, rugalmas könyvtári 
szervezet kifejlesztése

Hatékonyság; Munkaszervezet; Személyzet; Vezetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Miközben a könyvtárak kezdenek hozzászokni a változás-menedzselés elengedhetetlen követelményéhez, a környezet olyan gyorsan változik, hogy egyre nehezebb alkalmazkodni hozzá. Igen gyorsan közeledünk egy olyan kor felé, amelyben már nem elég lépést tartani a változásokkal. A megoldás olyan munkaszervezet és olyan személyzet kifejlesztése, amely természetszerűen befogadja az új elképzeléseket, és őszintén üdvözli az összes bizonytalanságot, ami a számítógépesítéssel, az állományhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó új elképzelésekkel, és az új egyetemi modellekkel jár. A jelen cikk bemutatja az ún. „hajlékony szervezet” koncepcióját, és olyan személyzetfejlesztési módszerekkel ismertet meg, amelyek alkalmazása nyomán a könyvtárosok szívesen dolgoznak egy ilyen rugalmas szervezetben.
CAutorej.)

02/079
SW EETLA N D , Jam es H.: Outsourcing library technical 
services -  what we think we know, and don't know = 
Bottom Line. 14.vol. 2001. 3.no. 164-175.p. Bibliogr.

A technikai szolgáltatások bérmunkába történő ki
adása -  gyakorlati tapasztalatok

Bérmunka kiadása; Felmérés [forma]; HatékonyságAz 1980-as években az autóiparban kezdett tért hódítani a fő tevékenység egyes elemeinek külső vállalkozásba adása, de már a 90-es évek elején nagy port felkavaró esetekről kaptunk hírt az amerikai könyvtárügyből is.Számos publikáció látott napvilágot a jelenséggel kapcsolatban, melyekre jellemző, hogy a szerzők általában még a definícióban sem értenek egyet. Több meglehetősen részletes bibliográfiát is összeállítottak már e művekről, a legteljesebbet például az ALA megbízásából 2000-ben (Martin, R.S. et al.: The impact of outsourcing and privatisation on library se rcvices and managementhttp://www.ala.org/alaorg/ors).Elsősorban esettanulmányokból és kérdőíves felmérések eredményeiből tájékozódhatunk. Az egyetemi könyvtárakban végzettek közül háromból kapunk adatokat. Az egyikből, mely 1996-ban készült, például az derül ki, hogy a könyvtárak 2/3-a külső vállalkozót is igénybe vesz az állománygyarapításnál. 79% a könyvkötést végeztette vállalkozóval, de egyik egyetemi könyvtár sem engedte ki a kezéből a tájékoztató funkciókat, és a könyvtárközi kölcsönzésre is csak négyen szerződtek külsősökkel. Viszont 63% valamilyen katalogizálási feladatot, 55% pedig az egységesített besorolási adatok-
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kai kapcsolatos munkát így oldott meg. 1999-ben 291 egyetemi könyvtár felmérésekor 146 válaszoló közül csak 44 (30,1%) kötött szerződést külső vállalkozóval katalogizálási munkára.A közkönyvtárakról egyetlen átfogó felmérés készült. 1999-ben 72 válaszoló végeztetett könyvtári feladatot külső céggel. A feladatok közül a könyvkötés, a feldolgozás, épületkarbantartási feladatok, számítógépes tanfolyamok szervezése, és valamilyen internetes szolgáltatás (például web-oldal készítése), valamint a biztonsági szolgálat és a katalogizálás volt az élen, de szerepelt még a támogatás-gyűjtés, és a pénzügyi feladatok, az előfizetések kezelése és ellenőrzése is. E felmérésből is az derült ki, hogy a „magfunkciótól” jóval kisebb mértékben váltak meg a könyvtárak, mint a nem szorosan vett könyvtári jellegűektől.A szakkönyvtárak gyakorlatáról mindössze három tanulmány szól. Ezekből az derül ki, hogy a magán- szektorban működő könyvtárakban jóval több funkciót -  néha a teljes könyvtárat -  külső cég kezeli.Számos közlemény az egyes könyvtári funkciók felőli közelíti meg a kérdést. Az egyik a nem angol nyelvű művek katalogizálását vizsgálta. A másik a 187 egyetemi könyvtártól kapott válaszokból azt a következtetést vonta le, hogy szoros összefüggés van a könyvtárak nagysága és a munkák kiadásának mértéke között, ugyanakkor az outsourcing nem függ a szakképzett könyvtárosok számától. Pedig a felsorolt okok között szerepelt a szakképzett személyzet hiánya, a dokumentum-feldolgozás meggyorsításának szándéka, vagy a költségmegtakarítás. A 84 könyvtár között 18 olyan volt, amelynek már volt szerződése külső céggel, de a továbbiakban nem tervezi, mert túl drága. A 33 érintett közül 4 gondolta úgy, hogy a próbálkozás teljes fiaskó volt. A dél-karolinai közkönyvtárak körében végzett vizsgálat azt mutatta, hogy itt leginkább azért döntenek a katalogizálás „bérbeadása” mellett,

hogy több könyvtáros végezhessen nyilvános szolgáltatásokat.A katalogizálási költségek tekintetében teljesen eltérőek a tapasztalatok. Michigan államban az OCLC rekordok 1996-ban majdnem a felébe kerültek a házilag készülteknél. Máshol is jelentős költségmegtakarításról adtak hírt, ugyanakkor az alabamai egyetemi könyvtár 1998-as számításai szerint a házi katalogizálás átlagos költsége mindössze 3,44 dollár volt, szemben a külső cégével, mely 9,80 dollárba került. Ausztrál (Curtin University of Technology) és angol (University of Huddersfield) példái sem segítenek eldönteni, melyik megoldás az olcsóbb.A dokumentumok vonalkóddal, gerincjelzettel, könyvtári kötéssel való ellátása terén is tarka a kép. Az albertai, az adelphi és az arizonai egyetemen jelentős, 30-50 százalékos megtakarításról számolnak be teljesen felszerelt dokumentumok beszerzése esetén. Egy angol tanulmány egészen részletesen vizsgálja a kérdést. Ám figyelemre méltó, hogy sok könyvtár a külső vállalkozó bevonása előtti időszakról nem rendelkezik költség vagy időadatokkal, csak ezután számolja ki ezeket. Ez a könyvtárvezetés hiányosságainak a jele is lehet, és elképzelhető, hogy a költségmegtakarítást más módszerrel, esetleg házon belüli átszervezéssel is meg lehetett volna valósítani.Más mércéket alkalmazva is vizsgálták már a kérdést. Az időtényező az egyik: a könyvnek a megrendeléstől a polcig való eljutása. Itt is ellentmondásosak a tapasztalatok. Az indianapolisi Purdue Egyetemen kevesebb mint két nap, a kaliforniai Berkeley Egyetemen négytől hét napig terjed, a marylandi egyetemen viszont hét-tíz nappal több, mint mikor maguk végezték a beszerzést. A bestsellerek Brisbane-ben hónapokkal előbb az olvasókhoz jutnak, a hírhedt Hawaii könyvtárban azonban tagadják, hogy akár egy napot is nyertek volna. A feldolgozó könyvtárosok teljesítménye a Michigani Állami Egyetemen 3,5-ről 12 címre nőtt óránként a teljesen felszerelt könyvek beszerzésével. Vannak ada
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tok a munkaerő megtakarítást mint mértéket illetően is, de ezek az általános normatívák hiánya miatt nem kielégítőek. Még a legrészletesebb elemzést készítő Stanford Egyetem sem kínál perdöntő bizonyítékokat arra nézvést, hogy milyen megtakarítást lehet elérni a munkák külső kézbe adásával, ha egyáltalán elérhető ilyen.Egy másik, igencsak megfontolandó szempont a mérlegelésnél a minőség kérdése. A könyvek szállítói és feldolgozói elég igényesek-e a válogatásnál? Tekintettel vannak-e az olvasók és a könyvtárak valódi igényeire? Az OCLC megrendelői például gyakran tapasztalják, hogy a kapott rekordokat nem tudják beilleszteni saját gépi katalógusukba. Érdemes a kanadai McGill Egyetem kedvezőtlen tapasztalatait fontolóra venni mind a beszerzett művek, mind pedig ezek katalogizálását illetően. De más könyvtárak adatai is rendelkezésre állnak a külső cég katalogizálási hibaszázalékairól, köztük a legnagyobbat -  32% -  a Purdue Egyetem közli. És még jó, ha egyáltalán azokat a műveket kapja meg a könyvtár, amiről a leírások szólnak. Lousiana-ban például 3700 rekord közül 53-hoz (1,4%) nem tartozott könyv, és sok volt a házi beavatkozást igénylő hibás rekord is. De nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a szolgáltatók határozottan fejlődnek e téren.Ha egy könyvtár éppen most mérlegeli a külső szolgáltatóval való megállapodást, három viszonylag új keletű publikációhoz is segítségül fordulhat. Az ALA részletes ellenőrzési listát kínál (Kascus, M.A.-  Hale, D.L.: Outsourcing Cataloging, Authority Work and Physical Processing: A Chacklist of Considerations, 1995). Hirshon és Winters műve (Outsourcing Library Technical Services: A How-To- Do-It Manual for Libraries, New York, Neal- Schuman, 1996.) az előzetes felmérés módszereit taglalják saját tapasztalataik alapján. Végül R. Boss (Guide to outsourcing in libraries. In: Technology Reports, Vol. 34 No.5, pp. 557-680.) nemcsak ellenőrző listát ad, hanem a külső cég foglalkoztatása el

leni és melletti érveket minden munkafolyamathoz, az igénybe vehető amerikai cégeket és jellemző árakat is.Mindenesetre a fent tárgyalt témával kapcsolatban pillanatnyilag annyi állapítható meg bizonyossággal, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésünkre olyan egyértelmű adatok, melyekre támaszkodva határozottan eldönthető lenne, hogy mit, mikor és miért érdemes házon kívül végeztetniük a könyvtáraknak. Aki mégis megpróbálja alaposan körüljárni a kérdést, segítségére lehet a cikk végén közölt bőséges irodalomjegyzék.
(Fazokas Eszter)

02/080
W INKW ORTH, lan: Innovative United Kingdom ap
proaches to measuring service quality = Libr. Trends. 
45. vol. 2001. 4. no. 718-731.p. Bibliogr.

Újszerű módszerek a szolgáltatások minőségének 
mérésére az Egyesült Királyság felsőoktatási 
könyvtáraiban

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Igény; Statisz
tika; Szolgáltatások

A cikk olyan szolgáltatásminőség-mérési módszereket mutat be, amelyek újnak számítanak az Egyesült Királyságban, és néhány talán még az Egyesült Államokban is ismeretlen. Olyan témákra koncentrál, ahol jellegzetes hasonlóságok, illetve különbségek vannak a két ország között. Röviden bemutatja a minőségmérés brit hátterét, majd négy témával foglalkozik -  mérési keretek, a statisztika jobb kihasználása, „benchmarking”, és a használók elégedettségének mérése. Végül javaslatokat tesz a jövőbeli fejlesztésekre.
(Autorej.)
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02/081
PO LL, Roswitha: Performance, processes and costs. 
Managing service quality with the Balanced Scorecard 
= Libr. Trends. 45.vol. 2001. 4.no. 709-719.p. 
Bibliogr.

Teljesítmény, munkafolyamatok és költségek: ho
gyan lehet kiegyensúlyozottan értékelni a szolgál
tatások minőségét

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Igény; Költség- 
elemzés; Regionális könyvtár; Szolgáltatások; Veze
tésA Német Kutatási Tanács által támogatott projekt az ún. „Balanced Scorecard” módszert használja a könyvtári szolgáltatások minőségének értékelésére. A teljesítmény-mutatókat négy kategória szerint -  használók, pénzügyi kérdések, folyamatok és lehetőségek (innováció) kombinálja a könyvtár kiegyensúlyozott értékelésére. A projekt három német nagykönyvtár közös erőfeszítésének eredménye (Egyetemi és Tartományi Könyvtár, Münster; Bajor Állami Könyvtár, München; Állami és Egyetemi Könyvtár, Bréma). A munka 1999 júniusában kezdődött, és befejezését 2001 őszére tervezték. Az eredményeket egy kézikönyvben kívánják kiadni, amely egy olyan szoftvert is tartalmazna, amelyek segítségével az egyetemi könyvtárak megfelelő minőségellenőrző rendszert építhetnek ki a könyvtári döntéshozatal támogatására.A „Balanced Scorecard” módszerről lásd még a 01/236 tételszámom megjelent ismertetést.

(Autorej. alapján)

Pénzügyi és 
gazdasági kérdéseit

02/082
BEST, Jill: Supporting the public library entrepreneur = 

Bottom Line. 14.vol. 2001. 3.no. 132-144.p. Bibliogr.

Hogyan juthatnak többlet bevételhez a közkönyvtá
rak vállalkozási módszerekkel?

Gazdálkodás -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; 
Vállalkozás -könyvtárban; VezetésA tanulmány azt vizsgálja, milyen tényezők járulnak hozzá Új Zélandon a közkönyvtárak vezetőinek sikerességéhez a könyvtáraik számára szerzett többletbevételek tekintetében. Több olyan eljárást is ismertet, amelyek segítségével a fenntartó és a menedzser/vállalkozó növelheti annak esélyét, hogy sikerrel teszt szert extra bevételekre nem hagyományos módszerek alkalmazásával. Négy területre összpontosít: munkaszervezet, a helyi önkormányzat jellemzői, a közkönyvtárak és igazgatóik jellemzői, külső körülmények.

(Autorej)

02/083
R A SK A , Vladislav: Ja k  (ne) psát zádost o grant. 
Nékolik praktickych poznámek hodnotitelské komise = 
Ctenár. 53. roc. 2001. 11.no. 308-310.p.

Hogyan kell, illetve nem szabad pályázni? Egy bí
ráló bizottsági tag néhány gyakorlati megjegyzése

Pályázat -könyvtáraknakTámogatásért pályázni nem könnyű, ui. a sikeres pályázásnak sokféle alaki és tartalmi követelménye van. Az alaki követelmények ott kezdődnek, hogy pályázati kérelmünket soha ne nyújtsuk be kézírásos formában. A gépírást is kerülnünk kell, hacsak számítástechnikai eszközök beszerzésére nem pályázunk. A PC-k használata napjainkban már kötelező.A szövegformátum legyen szabványos: oldalanként 
30 sor, soronként 60 „n” . A tartalomjegyzék rögvest a címlapot kövesse. A címlapot a pályázatot kiíró szerv-szervezet-intézmény valamennyi előírását betartva kell megfogalmaznunk.A kérelem címe legyen lakonikus és kifejező. Szükség esetén bátran lehet alcímmel élni. Az illusztrá-
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dóknak és a mértékkel alkalmazott egyéb mellékleteknek mindig a szövegáttekintést és -megértést kell elősegíteniük. Végül a teljes pályázati anyag olyan összefűzöttségben jelenjen meg, amelyet könnyen szét lehet szedni, ha másolatot akarnak készíteni róla.Ami a pályázat tartalmát illeti: előadása legyen jól tagolt, és a klasszikus hármas szerkezetet kövesse. A bevezetésben szerepeljen a pályázó intézmény rövid karakterisztikája. A tárgyalás (az egész kérelem kétharmada) írja le a kérelem célját, a teljesítésével várható hasznot, megvalósításának tervezett időbeli lefutását. A befejezés indokolja a kérelmet.Külön része a pályázati kérelemnek a költségvetés, amelynek felettébb pontosnak kell lennie. Nem szabad abba a „szocialista hibába” beleesni, hogy „kérjünk minél többet, azután majd csak kapunk valamit” .A támogatási pályázatok jellemző hibáinak felsorolása a cikkben figyelemfelkeltésül szolgál. A szószá- tyárság, a pontatlan fogalmazás, a közhelyek sokasága miatt sok egyébként indokolt kérelem marad támogatatlanul.Egy minden pályázatra alkalmas mintakérelmet lehetetlen összeállítani. Arra viszont volna lehetőség, hogy a nagyobb (területi felhatalmazással rendelkező) könyvtárak saját pályázati kérelmeiket okulásul rendelkezésre bocsássák a kisebb könyvtárak számára.
(Futala Tibor)

02/084
B tA S Z C Z Y K , Sylwia: Pomoc finansowa dia polskich 
bibliotek = Poradnik Bibi. 2001. 6.no. 3-7.p.

A lengyel könyvtárak pénzügyi támogatása

Támogatás -más országnakA legutóbbi időben a lengyel könyvtárak financiális támogatásában mind több európai alapítvány és intézmény vesz részt. Könyvtári érdek, hogy minél több kérelem szülessen a lehetséges támogatásokból való részesülésüket illetően. De a lehetőségek

csak akkor realizálódnak, ha a kérelmezők eleget tesznek a kiírók valamennyi -  sajnos, rendszerint túlságosan bonyolult -  kívánalmainak.A pozitív döntések első feltétele: a kérelmezőnek legyen részletesen kimunkált, támogatást valóban megérdemlő beruházási vagy fejlesztési tervezete. A második feltétel a formai megfelelés, azaz a megkívánt kérdőívek gondos és hiánytalan kitöltése. (Per tangentem: az efféle fejlesztési politika viteléhez mind nélkülözhetetlenebb az angol nyelv ismerete.)A referált cikk túlnyomó része a lengyel könyvtárak számára legfontosabb támogatási forrást, az Európai Közösségek 5. Kutatási, Műszaki Fejlesztési és Prezentációs Kerettervét mutatja be részletesen. Ennek négy tematikus programja van, úm.1. az életminőség javítása és az élő készletekkel való gazdálkodás,2. a mindenki számára kedvező információs társadalom kialakítása,3. átmenet a versenyképes és kiegyensúlyozott növekedésre,4. energia, környezet, harmonikus növekedés.Ezen belül van a kerettervben három horizontális program is, nevezetesen:1. a tudományos kutatómunka nemzetközi jellegének erősítése,2. az innovációra való átmenet támogatása, illetve a kis és közepes vállalatok támogatása,3. a kutatások emberi potenciáljának növelése. Mivel a könyvtárak a keretterv 2. tematikus programja szerinti támogatásban érdekeltek (ennek keretében a kulcsfeladatokra 3,12 milliárd euró, az általános akciókra 319 millió euró, a kutatási infrastruktúra fejlesztésére 161 millió euró van előirányozva), a szerző a továbbiakban ennek a tematikus programnak pályázati előírásait részletezi. Bíztatásul közli, hogy noha kétségtelenül munkaigényesek ezek az előírások, már lengyel könyvtárak is előfordulnak azon intézmények között, amelyek e forrásból jutottak pénzhez terveik megvalósításához.
(Futala Tibor)
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02/085
P ER C Y, Kumar: User fees in academic law libraries = 
Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 181-205. p. 
Bibliogr. 68 tétel.

Egyesült Államok: Térítéses szolgáltatások és dí
jak a felsőoktatási jogi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár -jogtudományi; Térítéses szolgál
tatásA cikk 58 amerikai felsőoktatási jogi könyvtárban vizsgálja a térítéses szolgáltatásokat egy kérdőíves felmérés alapján. Ötféle térítéses szolgáltatást vizsgáltak: nyomtatás, dokumentumszállítás, refe- rensz-szolgáltatás, külső kölcsönzés, és belépődíj. A díjazás mértékét befolyásoló legfontosabb tényezők: a díj felszámításának oka, a szolgáltatás típusa, a földrajzi hely, az iskola jellege (magán vagy állami). Egyéb tényezők: a hallgatói testület hozzáállása a díjazáshoz, a díj hatása a könyvtári „fund-raising” sikerességére.

(Autor ej.)

Lásd még 79

02/086
P IE R C E , Janell: Job rotation: beyond your own 
branches = Libr. J. 126. vol. 2001. 12. no. 48-50. p.

A munkahelyi rotáció (munkakör-csere) tapaszta
latai amerikai közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; MunkakörA munkahely-csere, melynek során az alkalmazott meghatározott ideig egy másik munkahelyen tevékenykedik, jól bevált gyakorlatnak számít mind az üzleti életben, mind a felsőoktatásban, de viszonylag ritkán fordul elő közkönyvtárakban. Egy arizonai kísérleti programban viszont, amelyre 1998-

ban került sor Phoenix körzetében, négy közkönyvtár bevonásával éppen ezzel próbálkoztak.Az időleges munkahely-csere -  bár vannak hátrányai is -  megújíthatja a benne részt vevő könyvtárosokat, és jót tesz az érintett munkahelyeknek is. A szóban forgó arizonai életpálya-javító lehetőségnek elnevezett program (Career Enhancement Opportunity, C.E.O ) a benne részt vevő négy könyvtár számára (Scottsdale, Glendale, Mesa és Phoenix városokban) több előnnyel is járt. Az elképzelés megvalósításában aktív szerepet vállalt az egyik scottsdale-i könyvtárigazgató, Judy Register, aki 1999-ben az év könyvtárosa lett Arizonában. Ügy gondolta, hogy a csere-akció megújíthatja azokat a könyvtárosokat, akik évtizedek óta ugyanott és ugyanabban a munkakörben dolgoznak, és a néhány hónapra kiterjedő munkahely-változtatás megtörheti a monotóniát, új impulzusokat adhat a további munkájukhoz. (A lebonyolításhoz természetesen szükség volt a helyi könyvtári tanács és a munkaügyi előadók egyetértésére is.)A hathónapos csereakcióra végül négy régebbi munkatárs jelentkezett 1998 nyarán. A munkaügyi részét a lehető legegyszerűbben oldották meg, a fizetését mindenki az eredeti munkahelyétől kapta, az eredeti ügyeleti beosztás és az e-mailen folytatott kapcsolattartás okozott csak némi gondot.Az egyik párosból Aken tájékoztató könyvtárosként, Floor a felnőtt-szolgálat vezetőjeként rendelkezett tapasztalatokkal, de előbbinek nem volt vezetői gyakorlata (Floor munkatársai vállalták át részben ezeket a teendőket). A két könyvtár számítógépes rendszere is eltérő volt (DRA, illetve Dynix), így volt tanulnivalójuk. A csere alatt állománykivonásra is sor került; Akennek a szépirodalom és a referensz-anyag, míg Floornak a kézikönyv-állomány megrostálásában volt teendője. Mindketten támaszkodtak otthoni tapasztalataikra, de az előírt kritériumokra és új munkatársaik véleményére is.A másik páros helyzete nehezebb volt, hiszen teljesen eltérő beosztásban dolgoztak eredetileg: az
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egyik iskolai, jogi és közkönyvtári tapasztalatokkal az online szolgáltatásokért (Dialog- és Lexis-Nexis- keresésekért) felelt, míg a másik feladata a szépirodalmi állomány és az olvasási tanácsadás volt.A program sikerében nagy szerepe volt a vezetés, a kollégák és a résztvevők együttműködésének; a távollévők munkatársai vették át azokat a feladatokat, amelyek ellátására a „vendégmunkások” nem voltak képesek. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodást a meglévő tapasztalatok és a fogadó intézmények segítőkészsége is megkönnyítette; egy másfajta munkastílus megismerése, a beilleszkedéshez szükséges erőfeszítések és a megszerzett tapasztalatok sok pozitívummal jártak. A negatívumok abból adódtak, hogy a szervezők egy-két fontos tényezőt figyelmen kívül hagytak az előkészítés során: így például a munkatársak bevonását a tervezésbe és a „vendégmunkásoknak” az anyaintézményükkel való szorosabb, folyamatos kapcsolat- tartását. Egyes résztvevők a program befejezése után is egy-egy napra munkahelyet cserélnek.2000-ben két újabb könyvtáros vett részt a csereprogramban. A szervezők számára az egyik csalódást az okozta, hogy a vállalkozók száma jóval kisebb a reméltnél, de úgy vélik, 2002-ben újabb cserét fognak szervezni, ezúttal az igazgatók részvételével, féléves vagy egy hónapos időtartamra.
(Murányi Lajos)

Marketing,
közönségkapcsolatok

02/087
GÓM EZ, Martin: Marketing models for libraries: a sur
vey of effective muses from far afield = Libr.Adm.Man

age. 15.V0I. 2001. 3.no. 169-171 .p.

Marketing modellek könyvtárak számára

MarketingA szerző véleménye szerint a múzeumi, kulturális és művészeti ágak szakembereinek szélesebb körű tapasztalataik vannak a reklám és marketing területén, mint a könyvtárosoknak, és sikeresebben találják meg a stratégiailag fontos támogatókat is. A huszonegyedik században a könyvtárak jövője nagyban függ a többi kulturális intézménnyel való együttműködéstől és a vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatától.Esettanulmányok sora mutat rá, milyen hatása lehet egy megfelelő marketingterv kialakításának, és arra, mi mindent lehet megvalósítani egy jó márkanév bevezetésével, ennek népszerűsítésével, szponzorokkal való együttműködéssel, és marketing kampányokkal.Álljon itt három példa ennek igazolására. A Nyugati Kulturális Örökség Autry Múzeumában grafikai kampány segítségével tudatosították a nagyközönségben a múzeumban található „kincsek” sokszínűségét, gazdagságát. A Japán Amerikai Nemzeti Múzeumban változatos stratégiákat dolgoztak ki, hogy megváltoztassák a közvélemény felfogását arról, hogy a múzeumnak pusztán csak helyi, regionális funkciója van. Nemzeti jelentőségét erőteljes tagtoborzó akciókkal, a múzeumi testület kibővítésével, valamint egy nagy kiállítás szervezésével bizonyították, mely a második világháború alatt az Egyesült Államokban létrehozott japán internáló táborokat mutatta be. Los Angeles Közkönyvtárában egy hatásos jelmondattal növelték a beiratkozott olvasók számát: a könyvtári olvasójegy mellett az „intelligens élet jele Los Angelesben” szlogen jelent meg városszerte a hirdetőtáblákon és egyéb hirdetési felületeken angolul, és számos más nyelven is.Az értékesítés terén ért el jelentős sikereket a Los Angelesi Megyei Képtár, amely egy nagyszabású Van Gogh kiállítás kapcsán talált megfelelő média- partnereket, s az ő segítségükkel folytattak olyan si
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keres kampányt, amely hatalmas látogatottságot eredményezett. Rekord bevételre tettek szert a kiállítással kapcsolatos eladásokból, valamint növelték szponzoruk, egy bank ismertségét is. Hasonlóan sikeres volt a Los Angeles-i könyvtári alapítvány partnerkapcsolata egy spanyol nyelvű rádióadóval, mely kölcsönös előnyöket biztosított mindkét félnek.Más intézmények kereskedelmi adatok tanulmányozásával választják ki megnyerni kívánt szponzoraikat, amelyekkel társkapcsolatot kívánnak kialakítani. Bebizonyosodott, hogy a vállalatok és bankok piaci érvényesülésében fontos szerepük van az általuk kiválasztott és támogatott kulturális intézményeknek, mint ahogy ezt a Los Angeles-i Természettudományi Múzeumnak a Hondával és a Ford- dal kialakított kapcsolata is megmutatta.A huszonegyedik században a könyvtáraknak sokkal kifinomultabb marketing technikákat kell alkalmaznia, hogy az etnikailag és gazdaságilag sokszínű környezetben versenyképes maradhasson és érvényesülhessen. A támogató intézmények elvárásai is ebben az irányban hatnak. A könyvtáraknak is át kell venniük a múzeumok és művészeti intézmények gyakorlatát, és olvasóikat nem egyszerűen látogatóknak, hanem partnereknek kell tekinteniük. A beiratkozott olvasók adatainak elemzéséből rengeteg olyan következtetést lehet levonni, ami elősegítheti a „piaci” érvényesülést. Mivel házon belül viszonylag ritka a marketinges szakember, professzionális piaci szakértőd alkalmazása is szükséges lehet a marketing stratégia megtervezésekor. A szponzorálást a könyvtár vállalt feladatainak figyelembe vételével, az általa szolgált közösség igényeinek szem előtt tartásával kell kialakítani. Mindezek révén a könyvtár társadalmi jelentősége sokszorosára nőhet.
(Fazokas Eszter)

02/088
KRU PEN IN , 0 . A. -  SU SLO V A , I. M.: Dilemmy biblio- 

tecnogo marketinga = Naucn. Teh. Bibi. 2001. 9. no. 
16-29.p. Bibliogr. 10 tétel.

A könyvtári marketing dilemmái

MarketingA könyvtári marketing fontosságát a szakemberek többsége intenzíven hangoztatja. Ennek megfelelően a marketing témája a könyvtártudományi- könyvtárügyi szakirodalomban felettébb gyakran bukkan fel. Ennek ellenére a fogalom meghatározásában mindmáig nem alakult ki közmegegyezés: ahány szerző, annyiféle marketing-meghatározás és értelmezés.Nyilvánvaló, hogy a könyvtári marketing az általános marketing-elméletek és koncepciók egyik sajátos válfaja. Ezért emlékeztetni és emlékezni kell ezekre az idők egymásutánjában sorjázó koncepciókra. Kezdetben az áru tökéletesítésének koncepciója dívott. Ezt követte a kereskedelmi erőfeszítések koncepciója. A 60-as és a 70-es években az ún. korszerű marketing koncepciója hódított tért. Benne a kapcsolatban álló lakossági csoportok szükségletei- nek-igényeinek feltárása szerepel abból a célból, hogy ezek megbízható kielégítése korántsem könnyű, és hosszú folyamatot reprezentál. Végül a 80-as évektől napjainkig tart a szociális-etikai koncepció érvényesítése a marketing tevékenységekben. Ez az előzőnél részben „érzékenyebb” a szükségletek felderítésében, részben pedig egyénekre szabottabb.Az ún. korszerű és a szociális-etikai marketing nem kereskedelmi területeken is „gyakorolható”, könyvtári területen is. Tulajdonképpen olyan tevékenységekből „kerekedik ki” , melyek a könyvtári munkában már régóta jelen vannak. Ezek: olvasói igényvizsgálatok, PR, könyvtári reklám. A marketing-szemlélet érvényesítése az iménti és a hozzájuk hasonló tevékenységeket azonban, egyszersmind integrálva őket, igencsak kiteljesíti. Feltéve,
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hogy nem viseli magán azokat az egyoldalúságokat és beszűkültségeket, amelyek a könyvtári marketing hibás meghatározásaiból következnek.
(Futala Tibor)

02/089
SÜ H L-STRO H M EN G ER , Wilfried: Die „Roadshow” als 
Mittel des Informationsmarketing der Universitäts
bibliothek. Planung, Organisaton und praktische 
Durchführung von Roadshows in der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg im Breisgau = Bibliotheksdienst. 
35.Jg. 2001. 9.no. 1027-1036.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

A „roadshow” mint az egyetemi könyvtár marke
ting eszköze. A freiburgi Albert Ludwig Egyetem 
tapasztalatai

Egyetemi könyvtár; KönyvtárpropagandaA Freiburgi Egyetemi Könyvtár 1998 óta sikeresen használja marketing-eszközként, információs szolgáltatásainak látványos bemutatására és népszerűsítésére a „Roadshow” módszerét. Az egyes egyetemi fakultásokon ill. az egyetemi kollégiumi épületekben valamelyik előre meghatározott napon, az épület egy forgalmas pontján „árubemutatót” tartanak: délelőtt 10-től délután 4 óráig a könyvtár szak- tájékoztatója és égy könyvtárosa a kihelyezett gépek (vetítővászon, szemléltető-fal, székek, asztalok

stb.) mellett várják folyamatosan az érdeklődőket, és mindenkinek felajánlják a szolgáltatások ismertetését. („Bemutathatom Önnek adatbankjainkat?” -  „Érdeklődik valamely téma iránt?” -  „Szeretne megismerkedni egy kutatási módszerrel?” )A felajánlott szolgáltatások közül előtérben állnak az interneten elérhető katalógusok, szakmai szövegek, kölcsönzési lehetőségek, a szabadon elérhető dokumentumok (pl. disszertációk), a számítógépes dokumentumszolgáltatás rendszere. A felajánlott tematikának tartalmilag természetesen kapcsolódnia kell az adott szemeszter tanulmányi anyagához.A bemutatkozás helyszínéül forgalmas helyet célszerű kiválasztani. A folyosó előnye a maximális nyilvánosság és a nagy forgalom, hátránya, hogy a megjelenítés korlátozott, csoportok fogadását nem teszi lehetővé, és nem is mindenki számára vonzó. Freiburgban 1998-2000 között több fakultáson (teológia, biológia, jogtudomány, közgazdaságtudomány) és több kollégiumban rendeztek Roadshow-t. A kezdeményezést hasznosnak ítélik: népszerűsíti a könyvtár drágán beszerzett számító- gépes adatgyűjteményeit, a könyvtárat mint használóbarát, szolgálatképes kompetencia- és oktatócentrumot mutatja be, hatása tükröződik az intézmény iránti növekvő érdeklődésben.
(Katsányi Sándor)
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Használat- és 
igényvizsgálat

02/090
ÁLCÁIN , D. -  BARANDA, P. [et al.]: Evaluación de la 
base de datos ISO C  a través de un estudio de 
usuarios. = Rev.Esp.Doc.Cient. 24.vol. 2001. 3.no. 
275-288.p. Bibliogr. 20 tétel.

Rés. angol nyelven

Az ISOC adatbázis értékelése a használók tanul
mányozása révén

Adatbázi -társadalomtudományi; Felmérés [forma]; 
Használói szokásokA spanyol kutatási főtanács (Consejo Superior de Investigaciones Científicas -  CSIC) adatbázisait a tudományos információs és dokumentációs központ (Centro de Információn y Documentación Científica -  CINDOC) állítja elő és forgalmazza. Ezek legnagyobbika a 400 ezer tételt tartalmazó, évi 25-30 ezerrel gyarapodó, több mint 1600 spanyol humán- és társadalomtudományi szakfolyóiratot (és más forrásokat) feldolgozó ISOC adatbázis, mely mind CD-ROM-on, mind az interneten elérhető. (Külön is hozzáférhető szakterületei: Latiname- rika, gazdaság-szocilológia-politika, történelem, képzőművészet, tudományos tájékoztatás, jogtudományok, nyelvészet és irodalom, pszichológia-pedagógia, urbanisztika-földrajz.)Az adatbázisnak a használók vizsgálatával történő értékelésére egyrészt a módszer kipróbálása, másrészt esetleges javítanivalók megtalálása érdekében került sor. Külön kérdőívvel vizsgálták a „végfelhasználók” és a tájékoztató könyvtárosok használa

ti szokásait, illetve véleményét. Mind a használat mértékét, az adatbázis ismertségét, az elégedettség mértékét és a használat motivációit illetően különböző eredmények születtek a két csoportnál, de különböztek ezek az adatok a végfelhasználók három fő csoportja, az egyetemi oktatók, hallgatók és a kutatók körében is. A tanárok és kutatók körében a nemzeti szakirodalom áttekintése a legfőbb motiváció, a hallgatók körében fontosabb a dokumentumok lokalizációjának lehetősége.Az adatbázis minden könyvtártípusban a leggyakrabban használtak között szerepel, kiemelkedően gyakran (26%-nál egyértelműen a leggyakrabban) használják a humán szakkönyvtárakban. A CSIC könyvtáraiban gyakran a világhálót vagy a telnetes elérést használják, de mindenütt máshol a CD- ROM változatot preferálják. A válaszolók 93%-a szükségesnek és különösen hasznosnak ítélte, a hasonlókkal összehasonlítva a legjobbak közé 35%- uk, átlagosnak 52%-uk sorolta (ez utóbbiak főként az egyetemek könyvtárosai voltak), elégedett vagy nagyon elégedett 74% volt vele. A javítani valók között főként a frissítés (50%), a valamennyi rekordhoz járuló rezümé (35%), a rekordok közti konzisztencia (29%) és a források köre bővítésének igénye (28%) merült fel. Végső következtetések: 1) a felhasználók tanulmányozása értékes információkat szolgáltat a használói igényekről és a szolgáltatás javításának irányairól; 2) az ISOC gyakran használt és általában jónak ítélt adatbázis, azonban fontos javítható (javítandó) elemei is vannak.
(Mohor fenő)
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02/091
BACHFELD, Sigrun -  BRENNSCHEIDT, Alexandra: 
Zufriedenheitsmanagement am Beispiel der Universi
tätsbibliothek Essen = ProLibris. 2001. 2.no. 90-95.p.

Az elégedettség mérése az Esseni Egyetemi 
Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használó; Hatékony
ság; SzolgáltatásokKét egyetemi hallgató, Sigrun Bachfeld és Alexandra Brennscheidt az olvasói panaszok kezeléséről szóló szakirodalomból és a könyvtári szakmai gyakorlatból nyert tapasztalatokat vetik össze, tesznek javaslatokat a megoldásokra; és rámutatnak olyan összefüggésekre, amelyek mind az esseni egyetemi könyvtárban, mind szélesebb körben figyelmet érdemelnek.A panasz (kritika) fogalmának meghatározása után statisztikákra hivatkozva rámutatnak, hogy az elégedetlen ügyfeleknek csupán 15%-a veszi a fáradságot, hogy formálisan is panaszt tegyen. Előfordulhat, hogy az olvasó nem tesz szóvá semmit, de másoknak elmeséli kellemetlen tapasztalatait, és azután ritkábban vagy egyáltalán nem jön be a könyvtárba. Hogy ez mennyire veszélyes, azt a következő adatok bizonyítják: míg kellemetlen tapasztalatainkat tízszer vagy tizenkétszer is elmeséljük másoknak, pozitív élményeinket csupán háromszor; a pozitív tapasztalatok csak akkor kerülhetnek túlsúlyba, ha 80%-uknak vannak pozitív élményei. A olvasók távolmaradására sem derül azonnal fény, hiszen az elégedetlenek 70%-a úgy marad el, hogy senkinek sem mondja meg, miért nem jár könyvtárba. Ezért nagyon fontos, hogy a könyvtár -  a még kellemetlenebb következményeket elkerülendő -  arra ösztönözze olvasóit, mindig mondják el, mi nyomja a lelkűket.A használók nemcsak panaszként fejezhetik ki (nem)tetszésüket: hanem kritika, javaslat, kívánság, dicséret vagy akár köszönet formájában is, és ezek az észrevételek a könyvtár gyengeségeit és

erősségeit is felszínre hozzák. Elégedetlenségről akkor beszélünk, ha a tényleges szolgáltatással szembeni várakozások nem teljesülnek. Az elégedettség és az elégedetlenség között van egy ún. tűrési zóna, ezért nagyon fontos, hogy a könyvtár mindig jobb minőségű szolgáltatásokkal álljon elő, mint amilyenre a használók számítanak. A német szakiroda- lomban a panasz-menedzsment kifejezés terjedt el angol mintára (complaint management), bár ennek negatív a hangzása. Mivel a cél az, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, és érzelmileg jobban kötődjenek az adott szolgáltatóhoz, inkább az elégedettség-menedzsment kifejezést lenne jobb használni.Az elégedettség-menedzsment mindazon intézkedések megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését jelenti, amelyet a panaszokkal, kritikákkal kapcsolatban teszünk. Nemcsak a panaszok nyomán kell ezzel foglalkozni, hanem már azt megelőzően is, aktív módon. A legfontosabb az, hogy arra ösztönözzük olvasóinkat, ott helyben mondják el a panaszaikat, ne pedig másutt. Célunk ezzel az, hogy a használók megint elégedett legyenek, lehetőleg intézményünk jó hírét keltsék, visszaszorítsuk az esetleges negatív következményeket, végül a pedig a panaszokat a működésbeli gyenge pontok felismerésére és kiküszöbölésére használjuk fel. A panaszosok meghallgatásával, gondjaik megoldásával is növelni kell az elégedettség szintjét. Fontos a könyvtárosok motivációja: a panaszok jobb teljesítményre sarkallhatják őket.Szükség van jól használható „panasz-csatornákra”; a panaszok kezelésében pedig elengedhetetlen, hogy az alábbi feladatokat elvégezzük: 1 a panaszok stimulálása, 2 a panaszok felvétele, 3 a panaszok feldolgozása és megválaszolása, a probléma megoldása, 4 a kiértékelés, 5 az elégedettség-menedzsment controllingja.Az esseni egyetemen több mindent tettek már az olvasók panaszainak orvoslásáért. Bárki megfogalmazhatja kifogásait, gondjait elektronikus levél
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ben, beírhatja a panaszkönyvbe, elmondhatja élőszóban, és bár nincsenek lefektetett irányelvek, a gyakorlatban mindig az olvasószolgálat adott munkatársa foglalkozik az adott problémával -  kivéve, ha csak csoportvezetői szinten lehet azt megoldani. Van egy sor olyan megoldás, amelyek segítségével optimalizálni lehet a panaszok kezelését, illetve annak egyes szakaszait. Néhány példa:1. A panaszok „stimulálása” (ösztönzése) a könyvtár weblapján található felhívások révén, az ezt kiegészítő internetes űrlapok, a szintén online elérhető „kívánságfüzet” és a heti egy alkalommal lefolytatott interaktív egy órás „chat” révén. Emellett a könyvtárban vélemény-űrlapok is vannak, amelyeket helyben vagy akár otthon is ki lehet tölteni, és postán vagy az olvasói térben elhelyezett gyűjtőládákba dobva lehet célba juttatni. Fontos eszköz a telefonos panasz-felvétel interaktív volta és a problémák azonnali megoldása miatt, bár tömegesen nagyon megterhelő lehet a könyvtárok számára.2. Az e-mailen érkező kritikák fogadása jól szervezett, és a többi módszerhez is kiindulási alapként szolgálhat. A munkatársak kiképzése, a konfliktus-helyzetek kezelésének gyakorlása nagyon lényeges, de fontos az is, hogy az olvasó- szolgálatban ledolgozott idő mellett „olvasó-mentes” feladatokat is végezzenek a dolgozók, vagyis ne nyolc órát töltsenek az olvasók körében. A munka szempontjából az is hasznos lenne, ha mindig írásban rögzítenék a panaszokat, vagy legalábbis olykor-olykor, bizonyos időszakaszokban.3. A panaszok feldolgozása és megválaszolása a probléma-megoldásig tart. A panaszkönyvi bejegyzések (kritikák) feldolgozásának időtartamát csökkenteni kell (a postai válaszlevél helyett magában a panaszkönyvben is lehetne ezekre válaszolni). Mivel a panaszok más és más munkatárshoz futnak be, lehet az eljárás lefolyását és határidejét pl. szabályozni, de anélkül, hogy uniformizálnánk a bánásmódot. Lé

nyeges továbbá, hogy figyelemmel kísérjük a panaszok orvoslását, és pontosan tudjuk, mennyire elégedettek az olvasók ezzel (kérdések, kérdőívek útján).4. A panaszok értékelésére a statisztikai módszerek a legalkalmasabbak, hiszen a számszerű adatok segíthetnek abban, hogy helyes intézkedéseket lehessen hozni. Mind a problémák mennyiségi (gyakoriság, jellegzetes problémák, idősorok, frekvencia-relevancia) elemzése és a minőségi elemzés is (ok-okozat diagrammok pl.) több és szemléletes támpontot ad a gondok feltárásához és megoldásához.5. Az elégedettség-menedzsment controllingja a feladat-controllingból és a kritikákról készített jelentésekből tevődik össze. Előbbinek a szubjektív részét a panaszos által kapott vélemények alapján ismerhetjük meg (pl. felméréssel), míg az objektív oldalon olyan normákat szabhatunk meg a könyvtár számára, amelyek az olvasói megítéléstől függetlenül is mérhetők (pl. az artikuláció kvótával). A jelentéseket intézményesíteni kellene, és folyamatosan be kellene számolni a tapasztalatokról, a panaszok feldolgozására kialakított normatívákról. (Erre az intranet és a szakfolyóiratok hasábjai a legalkalmasabbak.) A közönségkapcsolatok keretében is lehet foglalkozni az olvasói kritikákkal, hogy lássák a használók, ezeken a problémákon változtatni kíván -  és változtat is -  az intézmény.Végül a szerzők a kérdéskör komplexitására utalnak -  nemcsak a felvetődő problémák sokszínűek, hanem a megoldásuk is több munkaterületet érinthet és olyan feladatnak tartják, amelynek soha sincs vége.
(Murányi Lajos)
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02/092
GALLUZZI, Anna: Analisi di comunita: unó strumento 
la pianificazione dei servizi = Boll.AIB. 41.vol. 2001.
2.no. 175-188.p.

Rés. angol nyelven

A közösség elemzése mint a szolgáltatások meg
tervezésének egy eszköze

Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokraAz újabb olasz szakirodalom egyre inkább az olvasó-központú könyvtárról szól, benne azok igényeinek meghallgatásáról, akiket szolgálni hivatott, és annak az olvasói körnek a megismeréséről, akik felé fordul a könyvtár. Mindazonáltal ez a figyelem inkább csak az alapelvek hangoztatásában merül ki, és az olasz könyvtárak még nem találták meg azokat a módszereket, amelyekkel a források és a szolgáltatások tervezése komplexebb folyamattá válhatna. Ugyanakkor e téren az angol-amerikai szakirodalom rendkívül gazdag. Az IFLA új köz- könyvtári irányelvei is megerősítik az olvasók (használók) elemzésének fontosságát, és a könyvtári szolgáltatások megtervezésében elismerik a „communitiy analysis” -ként ismert tevékenység központi szerepét. Ez a közösség-elemzés egy adott közösségre vonatkozó információk szisztematikus gyűjtése, rendezése, elemzése és összegzéseként határozható meg. Mint kutatási módszer a társadalomtudományok széles körében, számos szakterületen és különböző szervezeti területeken használatos. Feltehetőleg ez a társadalomtudományi eredet könnyítette meg az angol-amerikai könyvtári környezetbe való átvételét (mivel ott a könyvtárügyet a társadalomtudományok -  „social sciences” -  részének tekintik).A közösség-elemzés célja, hogy a közösség szükségleteinek értékelése és a különböző ellátók által nyújtott szolgáltatásokkal való összevetése alapján megállapítsa a hiányokat, támogatást nyújtson a döntésekhez, és jelzéseket adjon a használók/ügyfelek igényeinek kielégítéséhez. A könyvtárak esetében

ez a folyamat a lehetséges olvasók tájékozódási (a potenciális felhasználók információs) kívánalmaira összpontosít. Ma, amikor az információs igények egyre összetettebbek, a források pedig egyre számosabbak és egyre tagoltabbak, új megközelítési módokat kell találni a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatások garantálása érdekében.Az olasz szakirodalomban az olvasó és igénye a nyolcvanas évektől vált az egyik központi témává, mégis igen ritka az olyan cikk, amely megemlítené a közösség-elemzést. Szükségesek látszik tehát e módszerek felfedezése, elemzése, és olasz útjának megtalálása (nem csak a könyvtárügyben). Ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy (mint az más esetekben már megtörtént az olasz könyvtárügyben) nehogy az új módszer csak mint „divat-trend” váljon követendővé, a könyvtárvezetésben való mélyebb jelentésének és fontosságának megértése nélkül.
(Mohor Jenő)

02/093
HART, Richard L. -  OLSON, John A. -  SIMMONDS, 
Patience L.: Laser printing at pubblic workstations: 
user behaviors and attitudes = Inf. Technoi. Libr. 20. 
vol. 2001. 1.no. 39-43.p.

Lézernyomtató-használat nyilvános munkaállomá
soknál: használói szokások

Egyetemi hallgató; Felmérés [forma]; Használói szo
kások; NyomtatásA múltban sok könyvtárban beérték az olvasók a mátrixnyomtatókkal, igaz, csak bibliográfiai adatokat vagy cikkek összefoglalóit nyomtatták velük. Az internet megjelenésével azonban ezek már lassúnak, hangosnak és alkalmatlanak bizonyultak az új igények ellátására. A lézernyomtatók egyre gyakoribbak lettek, de költségesebbek is, és most már a szolgáltatások alapvető részei. Egy-két könyvtárban rendkívüli mértékben megnőtt a nyomtatás mennyisége, ezért gyakran az is felvetődik, megen
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gedheti-e magának a könyvtár ezt a többletkiadást. A díjfizetés bevezetése azonban legalább annyira költséges lenne, mint a megnőtt papír- és festékfelhasználás.A pennsylvaniai Penn State Erie (PSE) könyvtárának főiskolai hallgatói körében felmérést végeztek 1999 őszén, az első szemeszter folyamán, miután bevezették a korlátozás nélküli nyomtatást, hogy megtudják, mit, mennyit és miért nyomtatnak a diákok a könyvtárban.A PSE a Penn State University huszonnégy intézményének egyike, 3600 diákja van. Az intézmény alapképzést nyújt, de menedzserdiplomát (business administration) is ad. A könyvtár számítógépein alapvető online források érhetők el, köztük teljes szövegű adatbázisok is, mint a ProQuest, LexisNexis, JSTOR, IEL és a Muse, de a munkaállomásokon számos index- és referenszművet is használhatnak a diákok. Amikor a könyvtár lecserélte a mátrix- nyomtatókat, mérlegelték a nyomtatási díj bevezetését is, de végül az ingyenesség mellett döntöttek, hiszen a diákok eleve fizetnek a számítógép-használatért.1999 augusztusa előtt a PSE könyvtárában tizenegy nyilvános munkaállomás működött, melyekhez egy-egy mátrixnyomtató is tartozott; augusztusban vásároltak még ötöt, és a 16 gépet két 24 lap/perc kapacitású lézernyomtatóra kötötték (ezek kb. tíz méterre vannak a számítógépektől).Mivel a szakirodalom szerint az ingyenes lézer- nyomtatás pocsékolással és megnövekedett papírfelhasználással jár, elhatározták, hogy megvizsgálják a diákok szokásait és az új eszközhöz való viszonyát. A következő kérdésekre vártak feleletet: Mit nyomtatnak ki a diákok a könyvtárban? Milyen adatbázisokból és mennyit nyomtatnak? Elégedettek-e a jelenlegi lehetőségekkel? Hogyan vélekednek a túlzott mértékű nyomtatásról és a papírpocsékolásról? Elolvassák-e a teljes-szövegű dokumentumokat, mielőtt kinyomtatnák? Mi a véleményük egy esetleges nyomtatási díj bevezetéséről. El

lenzik-e? Megváltoztatná-e nyomtatási szokásaikat?A vizsgálat során az adatgyűjtést egy 16 kérdésből álló kérdőívvel végezték, amelyet előzőleg tíz diákkal teszteltek, és aztán módosítottak. 1999 őszén két héten át osztották szét a kérdőíveket a nyomtatást végző diákok között véletlenszerűen, a könyvtárosok segítségével. Kiegészítésképpen folyamatosan ellenőrizték a nyomtatók számlálóit és a gépek melletti papírkosarakat.Száz diák kapott kérdőívet, és a válaszadás aránya 91% volt. A megkérdezettek ötven százaléka volt bentlakó, az összetételt tekintve az elsőévesek kissé túlsúlyba kerültek a mintában, míg a felsőbb évesek és a diplomások aránya megfelelt az átlagnak. (Ezt figyelembe kell venni az értékelésnél.) Összesen 43 ezer oldalt nyomtattak a vizsgálat ideje alatt, de mivel nem volt adat a mátrixnyomtatókról, azt csak utólag becsülték meg (30 ezerre). A kérdőív arra is választ várt, hogy szükségleteik hány százalékát nyomtatják ki a különböző helyeken (kollégiumban, számítógép-laborban stb.). A könyvtárat jóval kevésbé vették igénybe (17,7%) erre a célra, mint a kollégiumot (49,7), a labort (30,6) vagy az egyéb helyeket (2%). A leggyakrabban nyomtatott dokumentumtípus a teljes szövegű folyóiratcikk volt, míg a három leggyakrabban használt adatbázis -  amint az várható is volt -  a ProQuest (UMI), a Lexis-Nexis és a JSTOR. (A ProQuest 60,6, a Lexis-Nexis 26,1, a JSTOR 21,3%-kal szerepelt.)Szinte lehetetlen a felesleges vagy a túlzott nyomtatás meghatározása. Több szempontot kellett vizsgálni. A kérdőíves adatokból kiderült, hogy a nyomtatások általában szorosan kapcsolódtak a diákok tanulmányaihoz (csak 11%-uk jelezte, hogy nem tanulmányi célra nyomtatott 10 oldalnál hosszabb anyagot, míg 3%-uk e-mailt nyomtatott ki ilyen nagyságrendben). A papírkosarak átnézésese során 1727 rontott oldalt találtak, ez az elkészült oldalak 4%-a. Típusaik szerint a legtöbb anyag az adatbá
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zisokból (59,4%), különböző weboldalákról (35,5) származott, míg a hibás oldalak 3,1%-ot tett ki. (Az e-mailek aránya csupán 2% volt.)A diákok zöme elolvassa a cikket, mielőtt kinyomtatja (csak 3,3%-uk nem olvassa el), és többen jelezték, elgondolkodnak rajta, hány oldalas is lesz az anyag, ha kinyomtatják. Az „Összefügg-e az ingyenesség a pazarlással?” kérdésre 59,3% felelte, hogy nem, míg 39,6% úgy vélte, kicsit igen (csak 1,1% mondta, hogy nagyon is összefügg), 27,5 %-uk javasolta, tegyen a könyvtár lépéseket a pazarlás csökkentésére (pl. feliratokkal hívja fel a figyelmet a takarékosságra).A nyomtatás díj bevezetésére két hipotetikus kérdés vonatkozott. A diákok 16,5%-a hajlandó lett volna fizetni, míg 83,5%-uk ellenezte a díj bevezetését. Arra a kérdésre, hogy a 2 centes minimális díj bevezetése után változtatna-e nyomtatási szokásain, 31,1% felelt nemmel, 22,2% kevesebbet, 18,9% sokkal kevesebbet, míg 27,8% semennyit sem nyomtatna.
(Murányi Lajos)

Olvasáskutatás

02/094
TRAIN, Briony -  ELKIN, Judith: „Measuring the un
measurable”: reader development and its impact on 
performance measurement in the public library sector 
= Libr.Rev. 50.vol. 2001. 6.no. 295-304.p. Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

„Mérni a mérhetetlent”: Olvasásra nevelés és ha
tása a közkönyvtári szolgáltatások értékelésére

Felmérés [forma]; Hatékonyság; Közművelődési 
könyvtár; Olvasásra nevelés; Tájékoztatási politikaA közkönyvtárakban végzett teljesítménymérés egészen a közelmúltig nem számolt a szolgáltatások minőségével. A cikk azt vizsgálja, milyen hatást gyakorol a könyvtárosokra és az olvasókra az olva

sók fejlesztése, amivel újabban nagy fontosságot tulajdonítanak a közkönyvtárak. Bemutatja az ún. „Best Value” programot mint a teljesítménymérés jelenlegi formáját Nagy-Britanniában, és a „Branching Out” nevű országos használófejlesztési kezdeményezést. Arra a következtetésre jut, hogy az olyan kvalitatív, személyre irányuló értékelési módszerek, amelyeket pl. a Branching Out program kerestében fejlesztettek ki, segítséget nyújthatnak a saját értékelésre készülő helyhatóságoknak, továbbá bármilyen értékelő dokumentáció (pl. a Best Value értékelési terv) értékét javíthatják.
(Autoref.)

02/095
WOLF, Katarzyna: Przemiany modelu czytania = 
Poradnik Bibi. 2001.7/8.no. 3-9.p. Bibliogr.

Az olvasási modell változásai

Olvasási szokásokA könyvolvasás jövőjével korántsem csak a könyvtárosok foglalkoznak, a kultúrszociológusok tág köre számára is érdekfeszítő ez a téma. A lengyel Könyv és Olvasás Intézete mindenesetre felmérte, hogy az ország 15 éven felüli lakossága köréből ki, mennyi és milyen könyveket szokott olvasni.E felmérés „sarokeredményei” a következők:-  évente legalább egy könyvet vesz a kezébe a felmért lakosság 51%-a,-  legalább 7 könyvet olvas el a polgárok 22%-a,-  a „legalább évi 7 könyvet olvasók” 12%-ban tanulók és tanoncok,-  a tanulók és a tanoncok 3/5-e szakirodalmi és kézikönyveket (tankönyveket és oktatási segéd- leteket)használ,-  az összes felmért személy 1/3-a kizárólagosan szakirodalommal él,-  a nem szakirodalmi könyvek olvasottsági sorrendjében az első helyen a szenzációs, ill. kriminalisztikai művek állnak (14%), majd a romantikus művek (12%), illetve a fantasztikus művek és thrillerek következnek (8-8%).
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A fentiekből, valamint a régebbi olvasottsági vizsgálatok eredményeivel való összevetésből következik, hogy napjaink lengyelsége kevesebb könyvet olvas, mint korábban, s ebben az állapotában úgy lép át a XXI. századba, hogy nincs közös könyvolvasási modellje. A klasszikus könyvirodalom helyét a multimédia foglalta-foglalja el. A szépirodalom esztétikai élményt nyújtó szerepkörrel csupán a társadalom kis részében, a felsőfokú végzettségűeknél marad fenn továbbra is.
(Futala Tibor)

Használók képzése

02/096
AGANDER, Anja -  SINIKARA, Kaisa: Informaatioliku- 
taidon osaamistavoitteesta yhteinen perusta kirjastojen 
opetukselle = Signum. 34.vol. 2001. 34.no. 125-128.p.

Az információs jártasság oktatása a finn egyete
meken

A jelen referátum tartalmazza Arja Juntunen hasonló 
témájú cikkének információit is (Signum 2001/7. sz. 
139-142.p.)

Használói szokások; Használók képzése -felsőokta
tásbanA virtuális oktatás, a hálón keresztül történő képzés és a számítógépes tanulási központok terjedése egyre sürgetőbbé teszi a sokféle elektronikus forrás használatának megtanítását. Ehhez egyrészt szükség van az információs jártasság kívánatos kritériumainak (normatíváinak) meghatározására, másrészt annak eldöntésére, hogy a felsőoktatási intézményekben történő oktatás az adott egyetemi (szak)intézet vagy a könyvtár feladata legyen-e.A Finn Tudományos Könyvtári Egyesület (Tieteelli- nen kirjastoseura) „tanulmányi szolgáltatások” munkacsoportja 2001. április 11-én szemináriumot rendezett, amelynek fő témája az információs jártasság finn normatíváinak meghatározása volt. Ki

indulópontjuk az ACRL (American College and Research Libraries) normatívája volt, ám végül arra a megállapodásra jutottak, hogy a „szabvány” vagy „normatíva” helyett a megengedőbb „kívánatos célállapot” kifejezést használják. Ennek tervezetét feltették az internetre, és ott folyik róla az eszmecsere.Közben azonban két egyetemen (Helsinki és Kuopio) folyik már a hallgatók képzésének kísérlete. A Kuopioi Egyetemen az információkeresési alaptanfolyam elvégzése kötelező a belépő hallgatóknak. Az egészséggondozói kar (szak) hallgatói az egyhetes kurzus kétféle típusa (internetes és hagyományos) közül választhattak. A hálón folyó kurzus témafelelős-rendszerű, minden résztvevő személyes választ kap feladatmegoldásaira.A képzés az alábbi öt, egymásra épülő témacsoportot fogja át: 1) a kutatási téma megfogalmazása és pontos körülhatárolása; 2) válogatás a témához használandó információs források közül; 3) a célnak megfelelő információk kikeresésének szempontjai, technikái (hatékony keresőstratégia kialakítása és szükség szerinti módosítása, a releváns információ kiválasztása, ennek tárolása; 4) a régi és az újonnan szerzett ismeretek (információk) összehangolása; 5) az információszerzéssel kapcsolatos etikai, jogi, társadalmi-gazdasági kérdések, a források használatára vonatkozó törvények, rendelkezések valamint az intézményi gyakorlat és „illem” megismerése.A tanfolyam fontosabb tapasztalatai:-  a kívánatos célállapothoz viszonyítva természetesen szerény az eredmény, az viszont egyértelmű pozitívum, hogy a kívánatos gondolkodás- mód alapjainak egy részét máris elsajátították a résztvevők;-  az internetes tanfolyam eredményei jobbak a hagyományosnál;-  a várakozásnak megfelelően a 3. témacsoport bizonyult a legnehezebbnek. Itt alakult ki az a tapasztalat is, hogy az a tévképzet keletkezik a hallgatókban, hogy a háló kínálata elegendő a tanulmányaikhoz. A témafelelős a kurzus félidejé-
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ben arra kényszerült, hogy felhívja a figyelmüket a könyvtár(ak) gazdag információforráskészletére;-  az információs jártasság oktatásában szoros együttműködésre van szükség az egyetem oktatói, a könyvtárosok és a számítástechnikai szakemberek között.
(Sz. Nagy Lajos)

02/097
VIIGIPUU, Kaie: Raamatukogus teiste abita = Raama- 
tukogu. 2001. 3.no. 10-12.p. Bibliogr. 4 tétel.

Rés angol nyelven

Használók képzése az észt egyetemi könyvtárak
ban

Használók képzése -felsőoktatásbanA cikk áttekinti a használók képzésének helyzetét az észt egyetemi könyvtárakban. Hat ilyen könyvtárban végeztek felmérést, melyek közül öt rendszeresen végez használóképzést. A kérdőív érintette a képzés koncepcióját, a módszereket, a képzés tartalmát, a visszacsatolás kérdését és a könyvtár kapcsolatát az egyetemmel. A használói képzés alatt általában a könyvtár bemutatását értették, és az alapismeretek átadását az információkeresés, a bibliográfiakészítés és a- könyvtárhasználat tekintetében. A képzés fő formái: önálló vagy a számítástechnika tantárgy keretében nyújtott könyvtárhasználati tanfolyam, könyvtárbemutató, előadás, kiadványok és web-alapú távoktatás.A legtöbb könyvtár szeretné kiterjeszteni képzési tevékenységét, és kötelezővé tenni az olvasóknak (ez még csak a Tallini Egyetemen működik). A visszacsatolás, amennyiben megkérdezték a résztvevőket, legtöbbször pozitív volt. A megkérdezettek hangsúlyozták, hogy a használóképzés a pedagógiai képzés lehetőségét is magába foglalta az oktatók számára.Minden attól függ, hogy a könyvtár milyen fontosságot tulajdonít a használók képzésének, és meny

nyire sikerül neki alkalmas és lelkes embereket találnia ehhez a munkához. Végül, de nem utoljára, a képzés része a könyvtár marketing-tevékenységének is. Világossá vált, hogy a használók képzése többé nem lehet marginális része a könyvtári munkának. A szerző rámutat az együttműködés és az oktatók továbbképzésének fontosságára.
(Autoref.)

02/098
HOMANN, Benno: Derzeit noch beträchtliche Defizite. 
Informationskompetenz : Grundlage für ein effizientes 
Studium und lebenslanges lernen = BuB. 53.Jg. 2001.
9.no. 553-559-p.

Res. angol nyelven

Információs jártasság -  a hatékony egyetemi ta
nulmányok és az élethosszig tartó tanulás alapja

Gépi információkeresés; Használói szokások; Hasz
nálók képzése -felsőoktatásbanEgy, a német egyetemi hallgatók, oktatók és vezetők információs jártasságának kiderítésére irányuló felmérés szerint e csoportok információs jártassága csak az átlagos, illetve az ennél gyengébb szintet éri el. Ennek fő oka az, hogy -  szemben az amerikai helyzettel -  az információs jártasság oktatása hiányzik az egyetemi tananyagból. A könyvtárak által jelenleg kínált tanfolyamok általában nem kötelezők, és pusztán speciális igények kielégítésére tervezik őket. A Heidelbergi Egyetemen már bevált módszerek adaptálásával kifejlesztették a DYMIK nevű kurzust (Dynamic Model of Information Competency), amelyet a cikk részletesen ismertet. Az oktatás több egyetemi részleg közös erőfeszítése nyomán valósult meg (tudományos tanszékek, számítógépes főosztály, könyvtárak). Az alkalmazott modell megkönnyíti a tanfolyam során szerzett különféle ismerettípusok strukturált rendszerezését.

(Autoref. alapján)
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Digitalizálás

02/099
HAMPSON, Andrew: Practical experiences of digitis
ation in the BUILDER Hybrid Library Project = Program. 
35 .V0I. 2001. 3.no. 263-275.p. Bibliogr. 15 tétel.

A digitalizálás gyakorlati tapsztalatai a BUILDER 
hibrid könyvtári projekt során

Digitalizálás; Fejlesztési terv; Elektronikus könyvtár

A cikk a hibrid könyvtárban folyó digitalizálás gyakorlati kérdéseit tárgyalja a BUILDER projekttel kapcsolatos munka alapján, két termékkel kapcsolatban (Electronic Key Texts és a Midland History című tudományos folyóirat 1971-1998-ig terjedő számainak digitalizálása). Elemezve a dokumentumok tulajdonságait, a digitalizálási opciókat, az archiválási és szolgáltatási formátumokat és a költségeket, két tanulság kristályosodik ki. Az első az, hogy a szkennelés csupán egy állomását jelenti egy komplex munkafolyamatnak; a második pedig az, hogy a költségek alakulását állandóan figyelni kell, mert ezek igen gyorsan növekedhetnek, különösen a projekthez kapcsolódó speciális személyzeti igény következtében. A könyvtárigazgatókra hárul-  az állomány és a használói szükségletek alapján-  annak eldöntése, hogy a digitalizálásra milyen területen van szükség, ha egyáltalán szükség van rá.
(Autoref.)

02/100
LOSSAU, Norbert: „Gutenberg digital”. Der Einsatz mo
derner Technologie zur Digitalisierung und Präsentation 
der Göttinger Gutenberg-Bibel www.gutenbergdigital.de 
= Bibliothek. 25.Jg. 2001.1 m  79-84.p.
Res. angol és francia nyelven
A modern technológia alkalmazása a göttingeni 
Guteberg-biblia digitalizálására és a világhálón 
való megjelenítésére

Digitalizálás; ŐsnyomtatványAz Alsó-Szászországi Állami és Egyetemi könyvtár (Göttingen) Gutenberg születésének 600. évfordulójáról nagyszabású kiállítással és a könyvtár állományában lévő eredeti Gutenberg Biblia digitalizálásával emlékezett meg. 2000. júniusa óta a „Gutenberg Digital” hozzáférhető ingyenesen az interneten, és a K.G.Saur által kiadott CD-ROM-on.A cikk ismerteti a digitális bemutató koncepcióját, a projekt technológiai követelményeit és megvalósítását.
(Autoref.)

02/101
RUSSEL, Beth M.: From the ground up: lessons 
learned from a librarian's experience with digitizing 
special collections = Coll.Res.Libr.News. 62.vol. 
2001. 6.no. 603-606.p.
Fényképek digitalizálásának tapasztalatai egy 
egyetemi könyvtárban
Digitalizálás; FényképA cikk a Texas A&M University több ezer, mezőgazdasági témájú régi fényképből álló különgyűjtemé- nyének digitalizálása során szerzett tapasztalatokat osztja meg az olvasókkal. Ismerteti a pályázati tá-
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mogatással megvalósított projekt megtervezését, az adatbázis kialakítását, a szkennelési folyamatot és a web-felület megtervezését. A projekt két szempontból is sikeresnek bizonyult: sikerült egy gyorsan romló, ritka és értékes fényképgyűjteményt megmenteni az utókor számára, és bebizonyosodott, hogy mindezt egy katalogizáló könyvtáros, minden előzetes digitalizálási tapasztalat nélkül meg tudja szervezni és valósítani.
(Autoref. alapján)

Audiovizuális,
elektronikus,

információhordozók

02/102
MOESKE, Ulrich: Elektronické dokumenty ve 
verejnych knihovnách a jejich vliv na budoucnost 
verejného knihovnictví. 1-2. c. = Ctenár. 53.roc. 
2001. 9.no.; 10.no. 242-244.; 274-276.p.

Az elektronikus dokumentumok a nyilvános könyv
tárakban és kihatásuk a nyilvános könyvtárügy jö
vőjére. 1-2.rész

Elektronikus publikáció; Közművelődési könyvtárA német szerző" az általa felvetett problémát az elektronikus publikációk két tulajdonságának hang- súlyozásával járja körül. Az egyik tulajdonság: az elektronikus publikációk a fény terjedésének sebességével hatalmas tereket, államhatárokat és földrészeket „győznek le” , továbbá -  a nyelvi problémának az angol nyelv általi kiküszöbölésével -  elmossák az egyes kultúrák közötti határokat. A másik: az elektronikus publikációk elvileg szükségtelenné teszik az egyéni-intézményi közvetítő" funkciót.Noha az elektronikus publikálás előtt egyelőre még több akadály fordul elő, de ha a CD ROM megjelenése óta eltelt rövid időt tekintjük, és számításba

vesszük a Xerox-cég elektronikus papír találmányát, valamint a „Pay per View” fizetési mód terjedését, nem nehéz megjósolni: az elektronikus kiadványok csakhamar levetkezik gyerekbetegségeiket (körülményesebb igénybevétel, szerzői jogi nehézségek stb.), s mivel a háztartások többségében a PC-k addigra ugyancsak jelen lesznek, jelenlegi terjedési ütemük még gyorsabbá válik. (Különben Finnországban a háztartások 80, Svédországban 70, Dániában 65%-a máris számítógépesített, Németországban ez az arány 25-30% között van jelen-leg-)Ennek ellenére az iménti gondolatmenet szerint mindinkább szükségtelennek látszó nyilvános könyvtárak munkatársainak internet-képzésére a brit kormány három év alatt 170 millió fontot tartott szükségesnek beruházni. A német könyvtárosok mindenesetre felettébb kíváncsiak arra, hogy mit hoz az elektronikus publikálást közkeletűvé tevő közeljövő a nyilvános könyvtárak mint közintézmények számára. Megszűnnek-e, ha pedig nem, miként alakul funkciórendszerük.Úgy tűnik, hogy bár tereikben egyre kevesebb lesz a könyv és egyre több a számítógépes használói hely, azért a jövőben is fennmaradnak. Mégpedig mint olyan intézmények, amelyek speciális, a közélet számára alkalmas teret kínálnak a lakosságnak. Eközben innovatív magatartást fognak tanúsítani, igazodni fognak a korszellemhez flexibilis épületüknek is köszönhetően.Összegezve: a nyilvános könyvtár valamennyi média és információféleség hozzáférését biztosító hely lesz, valamennyi információs technológia hasznosítója. Tehát mindenképpen szükség lesz rá a jövőben is, hiszen az átlagos ember képtelen lesz eligazodni az internet szédületes információkínálatában. Ezért okvetlenül vezetőre fog szorulni. A demokratikus társadalmakban a könyvtárosok az információs dzsungelben a kalauz szerepét fogják ellátni.
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Egyébként: az elektronikus publikálás általánossá válásával fokozatosan eltűnik a különbség a városi és a falusi könyvtárak között, hiszen az információk „helybe varázslását” illetően a használói helyek között nincs különbség. És ugyanígy: az általános és a szakkönyvtárak közötti különbség is eltűnik.
(Futala Tibor)

02/103
BARSTOW, Sandra [et a lj: E-journals: the final frontier 
= Seriibr. 40.vol. 2001. 1/2.no. 31-40.p. Bibliogr. 5 
tétel.

E-folyóiratok ma és holnap

Elektronikus folyóirat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A címben szereplő konferencia két részből állt: az első a már létező e-folyóiratokra koncentrált, és ismertette az ideális elektronikus folyóirat jellemzőit. Az e részben tárgyalt témák: beszerzési kérdések, bibliográfiai számbavétel, e-folyóiratok a használó szemével. A második rész a holnap elektronikus folyóirataival foglalkozott, és a következő kérdéseket tárgyalta: az e-folyóiratok fejlődését előmozdító kereskedelmi erők, a hivatkozások összekapcsolásának újdonságai és az XML lehetőségei, az e-folyóiratok fejlődése az állandó formátumtól a rugalmas, a használók által módosítható formátumig.
(Autoref.)

02/104
LO, Szu-chia: The development of electronic journals 
in Taiwan: status report on a continuous study of ac
cess issues = El.Libr. 19.vol. 2001. 3.no. 134-143.p. 
Bibliogr.

Elektronikus folyóiratok Tajvanban: a hozzáférési 
lehetőségek felmérése

Elektronikus folyóirat; Felmérés [forma]A cikk beszámol annak a folyamatos kutatásnak az eredményeiről, amelynek során a Taiwan Academic Network-ön keresztül terjesztett elektronikus folyóiratok hozzáférhetőségét vizsgálták. Adatokat közöl az elektronikus folyóiratok hozzáférhetőségéről, archívumaik állapotáról, tárgykörükről, az őket feltáró indexelő és referáló szolgáltatásokról és az általuk használt különféle adatformátumokról. Az eredmények azt mutatják, hogy gyakorlati problémák merülhetnek fel, amikor a használó hozzá szeretne férni az elektronikus folyóiratok szövegeihez. A szerző a kérdés könyvtári vonatkozásait is vizs- gálja.
(Autoref. alapján)

02/105
SARLAUSKIENÉ, Lina: Lieetuvos elektroniniu 
periodiniu leidiniu, platinamu per www, leidyba = 
Knygotyra. 36.vol. 2000. 148-155.p.

Rés. angol nyelven

Litván online folyóiratok a világhálón

Elektronikus folyóirat; Számítógép-hálózatA cikk a litván teljes szövegű, a világhálón hozzáférhető elektronikus folyóiratokkal foglalkozik. Egy elektronikus folyóiratot általában úgy határoznak meg, mint egy bizonyos szakterület rendszeresen megjelenő kiadványa, amelyet digitális formában terjesztenek, elsősorban a világhálón, de elektronikus levélben és digitális lemezen is. A szerző 106 kiadványt vizsgált meg; közülük 34-et csak a világhálón terjesztenek, 72-nek nyomtatott változata is van. Az elemzett kiadványok száma nem nagy, ennek ellenére az elektronikus kiadás négyéves múltja és a kiadványok típusai lehetővé teszik a jelenlegi helyzet, az fejlődési irányvonalak és a lehetséges
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jövő vizsgálatát. Az elektronikus folyóiratokat a következő jellemzők szerint elemezték: típus, cél, tartalom, kiadó, rendszeresség, nyelv, a kiadás indulásának ideje és helye, egyéb jellemzők.
(Autorej.)

02/106
SOTTONG, Stephen: E-book technology: waiting for 
the „false pretender” = Inf.Technol.Libr. 20.vol. 2001.
2.no. 72-80.p. Bibliogr.

E-könyv technológia: egyelőre „hamis trónkövete
lő”

Elektronikus könyv; HatékonyságA technológia ma már a korszerű könyvtár egyik alapja. Az intézményeknek nap mint nap el kell igazodniuk a sokféle új technológiai megoldás között. A technikai vívmányok életciklusának modelljét Raymond Kurzweil vázolta fel 1992-ben. Ez a modell segítségünkre lehet annak eldöntésében, érdemes-e az adott technikai újdonságot bevezetni a könyvtárban vagy sem. Hét „életszakaszt” különböztetett meg: 1. előfutár, 2. találmány, 3. fejlődés,4. érettség, 5. ál-utódok, 6. elavulás, 7. muzeális jelleg. Az előfutár-szakaszban már megvan az ötlet, de még nem ölt alakot (mint pl. Leonardo helikopter-terve). A találmány az ötletnek már konkrét formát ad, a fejlesztés pedig a gyakorlatba ülteti ezt át (mint pl. az autógyártás kialakulása a 19. század végén). Végül a technológia éretté válik, hasznos és használható évekig, évtizedekig, sőt akár évszázadokig is, ha a technológia és az azt létrehozó szükséglet egybeesik. Ha az érett technológia már korossá válik, újabb technológiák jelennek meg, hogy felváltsák a régit. Ha az újak már rendelkeznek jó tulajdonságokkal, de nem jobbak minden szempontból, akkor csak ál-utódok. Csak akkor lesznek képesek a régit felváltani, ha szinte minden szempontból ugyanolyan jók, sőt, néhány vonásuk még jobb is, és kárpótolni tudják a használót a technológia- váltás nehézségeiért és az újabb kiadásokért.

Ez a modell a meglévő és a bevezetendő technológia értékelésének hasznos eszköze. Az ál-utódba is érdemes talán beruházni, ha az elég hosszú életű, mint pl. a magnókazetta, de a könyvtári beruházásokat célszerű a már bevált, érett technológiákra koncentrálni. Kurzweil ugyan nem írta le, mi alapján dönthető el, melyik szakaszba lépett az adott technológia, de szerzőnk Kurzweil példái nyomán hat ismérvet dolgozott ki az érett és az új technológia összevetésére: a minőség, a tartósság, a kezdeti költségek, az állandó költségek, a kezelhetőség és a fő jellemzők ezek; emellett az újnak szabványosnak kell lennie és további jellemzőkkel is kell bírnia. A módszert a szerző az audio-technológián mutatja be a hanglemez, a CD és többféle magnó-típus összehasonlításával, majd ugyanezeket az ismérveket alkalmazza a nyomtatott és az elektronikus könyv tulajdonságainak az összevetésére.Az elektronikus könyvekről Kurzweilnek 1992-ben az volt a véleménye, hogy még az álutód-szakasz- ban vannak. Ennek ellenőrzésére a szerző -  összehasonlítva a nyomtatott és az elektronikus könyv jellemzőit -  bemutatja, miként felel meg az e-könyv 2000-ben a fenti ismérveknek. A minőség meghatározója mindkét esetben a megjelenítés, amit a felbontás és kontraszt jellemez a legjobban. Ezeket tekintve a nyomtatott könyv jóval többet tud az e-könyvnél, hiszen felbontóképessége 1200 dpi, míg a legjobb minőségű képernyő felbontása is csak 100-200 dpi lehet. A kontrasztot tekintve a képernyők normál fényben 20:1 és 100:1 arányt képesek felmutatni (utóbbit a folyadékkristályos képernyők, az LCD-k), míg a papírra írt tinta kb. 120:1 arányt mutat, vagyis annak 3-6-szorosát. Ugyanakkor az olvasás jóval nehezebb, lassabb a képernyőn (kb. 10-30%-kal), és a szem is jobban kifárad, ezért általában a hosszabb szövegeket mindig kip- rintelik, és úgy olvassák el. (Ezért nem beszélhetünk még a „papír nélküli társadalomiról, hiszen ténylegesen egyre nő a papírfelhasználás.)
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A hagyományos könyv a tartósság iskolapéldája; egyetlen digitális hordozó sem képes száz évnél hosszabb stabilitásra; a gyártók csak huszonöt évet garantálnak (ez kevesebb, mint a savas papír élettartama). Még több probléma van az internetes dokumentumok tartósságával. (Egy kézben levő' könyv felér egy elérhetetlen szerveren található egész könyvtárral.) A nyomtatott könyv elolvasásához nem kell hardver, de az e-könyvekhez vagy egy ezer dolláros számítógépre, vagy egy kétszáz dolláros SoftBook Readerre van szükség. A kezdeti költségek előteremtésének társadalmi vonatkozása is van: a szegényebbek egyiket sem engedhetik meg maguknak, s ha a könyvtárak nem akarnak elitgyűjteményeket kialakítani, ezeket a drága leolvasókat is kölcsönözniük kell. Az e-könyvek legalább olyan drágák vagy még drágábbak, mint nyomtatott megfelelőik. Az új technológiák egyik para- doxona éppen az, hogy olcsók csak akkor lesznek, ha mindenütt megtalálhatók már, de erre csak akkor kerülhet sor, ha olcsóbbak lesznek. Minden hordozónak van állandó költsége: a könyveket tárolni kell, helyigényesek, az internetes e-könyveket elő kell fizetni, számítógépek, szerverek kellenek stb. Mivel még nagyon újak az e-dokumentumok, nem nagyon lehet őket összehasonlítani a régiekkel. Bár sokan könnyen kezelhetőnek találják az e-könyveket, semmi nem lehet olyan egyszerű, mint a nyomtatott könyv, annak használatát nem kell megtanulni, ceruzával kommentárok is írhatók a margóra stb. (Ez utóbbi tevékenység elég bonyolult az e-könyveknél, és megtanulása is eltart egy ideig.) Az e-könyv tulajdonságai nagyjából megfelelnek a nyomtatottéinak, kivéve a gyors lapozást, a böngészést és a tartalom megoszthatóságát. A hagyományos könyv gyorsan átlapozható, ha egy szövegrészt vagy képet keresünk, míg a képernyőn ez sokkal lassabban megy. A legtöbb e-könyvet csak egy bizonyos leolvasóval lehet olvasni, az internetes könyveket viszont csak meghatározott IP-címen érhetjük el. Ez azt jelenti, hogy minden

kikölcsönzött e-könyvhöz leolvasót is kell mellékelni. A legtöbb e-könyv saját formátummal bír, és nem olvasható másik géppel. Ez változhat a nyílt e-könyv szabványának megjelenésével (Lásd http://www.openebook.org), de akkor a jelenlegi leolvasók feleslegessé válnak.Az e-könyvek négy olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amivel a nyomtatott könyvek nem: a szövegkeresés és a hiperlinkelés lehetősége, a nagyobb adatsűrűség, valamint a gyors frissítés. Ez utóbbi főleg a kézikönyvek esetében jár behozhatatlan előnyökkel a nyomtatott verzióval szemben. Leszögezhetjük tehát, hogy az e-könyv hat ismérvet tekintve alulmaradt a hagyományossal szemben, és nem versenytársa a nyomtatott könyvnek, mert még csak a fejlődés szakaszánál tart. Eddig még csak 20-50 ezer leolvasót adtak el, jóval kevesebbet, mint ahány Harry Potter-könyvet az első napon! Ennek dacára egy-egy ott lehet a könyvtárban, ha speciális jellemzőik ellensúlyozzák a hibáikat. Több könyvtáros azt gondolja, ha nem szerez be e-könyveket, „marginalizálódni” fog a könyvtár, de ez nem igaz. Csak a legritkább esetben kerül sor ki- érleletlen technológiák alkalmazására, célszerűbb megvárni a szabványosítás bizonyos fázisát. Ezt a politikát érdemes követni az e-könyvek terén is. Az ALA 2000. évi konferenciáján hangzott el egy igen figyelemre méltó vélemény: „A nagyobb léptékű digitalizálási projektekbe azok akarjanak elsőként belevágni, akiknek rengeteg kidobnivaló pénzük, hatalmas vagyonuk van, és türelmes ügyfélkörrel rendelkeznek. Ha tíz év kell ahhoz, hogy értékeket hozzunk létre, akkor bízzuk másokra ezt a munkát.” A jelenleg is használt technológiák, mint pl. a kérésre előállított nyomtatott könyvek (print-on-demand), még sokáig egyenrangú versenytársai lesznek az e-könyveknek.Kurzweil életszakasz-elmélete arról győz meg, hogy nem kell sietni. Ha már holnapra megoldódik az e-könyv összes technikai problémája, és feleslegessé válik a nyomtatott könyv, attól még lesz könyv-
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nyomtatás legalább 25-50 évig, és ennyi idő áll még rendelkezésünkre, hogy áttérjünk az új technológiára. Ha nem vagyunk óvatosak, és túl sok e-könyvet szerzünk be, elijeszthetjük olvasóinkat, és olyan hardverekre, szoftverekre dobjuk ki a pénzt, melyek gyorsan elavulnak. Ahogy a technológia fejlődik, az említett nyolc jellemző alapján eldönthetjük, elég érett-e már az új vívmány, hogy széles körben elterjedhessen.
(Murányi Lajos)

02/107
CRAWFORD, Walt: MP3 audiobooks: a new library 
medium = Am.Libr. 32.vol. 2001. 7.no. 64-66.p.

MP3 audio-könyvek: új könyvtári dokumentum?

Hangos könyv; Fájl-szervezés -gépi; Információtech
nológiaAz MP3 elnevezésű audio-formátum sokak szerint elsöpri az audio-CD-ket, és tönkreteszi a nagy lemez-cégeket, az újságírók pedig CD-minőségűnek mondják. Ugyanakkor az MP3 számos jogi problémát vet fel (másolás, terjesztés, audio-fájlok csere-beréje, Napster stb.), és a minőség is legfeljebb egy hordozható lejátszónak és egy olcsó fejhallgatónak felel -meg, azaz majdnem-CD minőségű. (A technológia lényege ugyanis, hogy olyan tömörítést alkalmaz, ami egyszerűen elhagyja az alig hall

ható, s így feleslegesnek ítélt tartományokat. Kétségtelen viszont, hogy ami az igényes zenének nem igazán felel meg, az a szövegnek bőven jó. A jelenlegi technológia mellett az MP3 olvasására képes CD-lejátszók a 64Kbps fájlokat képesek felismerni.* Ezekből (még sztereo, hang-hatásokkal ellátott felvétel esetén is) kb. 24 órányi fér egyetlen CD-re. Az MP3 audiokönyv már létező valóság, és egy michigani közkönyvtár kísérleti program keretében már kölcsönöz is, hordozható lejátszóval együtt.Az audio-könyvek átköltözése kazettáról CD-re számos előnnyel jár; csökken az előállítás költsége, növekszik a tartósság, még kisebb a helyigény, szinte biztos, hogy egy mű egy fizikai egység lesz (sőt, több fér egy-egy lemezre). Az Audible.com is megkezdte az MP3 audio-könyvek forgalmazását, a letöltött fájl speciális lejátszóval együtt kölcsönözhető. A CD formátumú audio-könyv egyik nagy hátránya, hogy (a kazettával szemben) nem marad meg ott, ahol a hallgatást abbahagyták. Az MP3 audio-könyv számos előnye akkor lesz kihasználható, elterjedésére akkor számíthatunk, ha a könyvjelző funkciót (melye több, viszonylag olcsó technikai megoldás is kínálkozik) megnyugtatóan megoldják. Ez esetben egy ígéretes új könyvtári médiumról beszélhetünk.
(Mohor Jenő)

Lásd még 12, 14, 43, 67-68, 71, 73
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Könyvtárépítés,
berendezés

02/108
LOVIO, Maria: Kirjasto keskellá kauppakeskusta = 
Kirjastolehti. 94.vuo. 2001. 7.no. 13-15.p.

Új könyvtárépületek Finnországban

Könyvtárépület -közművelődési1. Espoo: könyvtár a „Nagy Alma” (Iso Omena) el
nevezésű bevásárló központbanKét városrész (Matinkylä és Olari) területi ellátásáért is felelős.Bruttó alapterület: 2443 m2 Tervező: Tiina Tiusanen Belső építész: Urmas Virta A könyvtár a bevásárló központ harmadik, ún. szolgáltató szintjén helyezkedik el. Hozzá csatlakozik az espoo-i képzőművészek képkölcsönzője. Ugyané szinten található még az ifjúsági információs és szolgáltató pont, a fogyasztói tanácsadó és a munkásakadémia számítógépes részlege.2. Eno (7116 lakos): községi könyvtárBruttó alapterület: 595 m2 Hasznos alapterület: 506 m2 Összköltség: 7,02 millió FIMÁllamsegély: 2,4 millió FIMTervező: Antero Turkki3. Isokyrö (5207 lakos): községi könyvtárHasznos alapterület: 600 m2 Összköltség: 7,1 millió FIMÁllamsegély: 3,5 millió FIMTervező: Risto Rytinki

(Sz. Nagy Lajos)

02/109
SANNWALD, William W.: To build or not to build = 
Libr. Adm. Manage. 15.vol. 2001. 3.no. 155-160.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Építsünk vagy átalakítsunk?

Átépírés; Enteriőr; Építési terv; Könyvtárépítés, be
rendezésAkár új épületről van szó, akár a régi renoválásáról, a döntéshozók szemben találják magukat azzal a kérdéssel, építsenek-e vagy sem. A digitális korban az épület jelentősége mintha veszítene súlyából; a könyvtár egyszerű portálnak tekinthető, amely további portálokhoz való hozzáférést tesz lehetővé. A közhasznú információkhoz, oktatási szórakoztató anyagokhoz pedig egyre könnyebb a könyvtár megkerülésével is hozzájutni.A könyvtárak által beszerzett anyagok változatlan mennyiségét látva azonban biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy jó ideig még megmaradnak a nyomtatott anyagok gyűjtőhelyeiként. Ugyanakkor a modern technológia komoly hatással van az épületre magára, a flexibilitás, az „open plan” alaprajz lehetővé teszi a változásokhoz való gyors igazodást, a könyvtári konzorciumok pedig a hozzáférhető források körét tágítják ki jelentős mértékben. A tervezésnek figyelembe kell vennie a használói igényeket, nem elfeledve, hogy a használók 20%-ától származik a forgalom 80%-a.Az épület tegye lehetővé a használók, a személyzet és a dokumentumok könnyű mozgását, könnyítse meg az ellenőrzést, és könnyen lehessen megközelíteni és közlekedni benne. A különböző használói
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igényeknek és szokásoknak megfelelően kell a belső tereket változatosan kialakítani. (Pl. a várhatóan nagy forgalmi pontok berendezése ne ösztönözzön huzamos tartózkodásra, vagy: egyre nagyobb szerephez jut a könyvtár nappali szoba jellege.)A tervezés során tekintettel kell lenni azokra a megfigyelésekre, amelyeket az emberek viselkedéséből szűrtek le. Döntő jelentőségű a könyvtár egyedi atmoszférájának megteremtése.A flexibilitás döntő előfeltétele az épület moduljának helyes megválasztása. A tartóoszlopok kiosztására azonban nem lehet minden könyvtártípusra érvényes értéket megállapítani.A környezetre tekintettel kell a „finanszírozható” könyvtárépületet kialakítani: maximális költséghatékonysággal legyen működtethető, tekintettel a belső levegőre, energiaigényre stb.Különös figyelmet kell fordítani az adatforgalom technikai feltételeinek megteremtésére. Strukturált kábelezésre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy ne legyen a könyvtár kiszolgáltatva egyik vagy másik forgalmazó speciális rendszereinek. Egyre nagyobb teret nyer a drótnélküli technológia, főleg olyan környezetben, ahol sok laptopot használnak. Az épülten belüli helyi hálózatot egyre több helyen kábelmentes technológiával oldják meg. Bármennyire is vonzónak látszik ez a technológia, a könyvtárnak nem tanácsos kizárólag erre alapoznia. (A cikk részletesen bemutatja a „Bluetooth” nevű kábelmentes technológiát, amely lehetővé teszi, hogy egymástól tíz méterre lévő egységek kommunikáljanak egymással.) A kábelek zűrzavarától segít megszabadulni a nagy teherbírású kettős padlózat, amelyben a kábelek szabadon vezethetők.Az intelligens épület fel van szerelve a szükséges megfigyelő és irányító rendszerekkel, hogy kellemes környezetet biztosítson mind a használóknak, mind az anyagoknak. A fűtési, szellőzési és légkon- dicionálási rendszereket azonban egymással össze

kell kötni az energiatakarékos és hatékony működés érdekében.A világítási rendszer, a védelmi és biztonsági rendszerek (az emberi, a természeti károsító tényezők ellen, a katasztrófák következményeinek csökkentésére), továbbá a tűzjelző és automatikus tűzvédelmi rendszerek megtervezése lényeges eleme a modern épületnek, amelyre természetesen a jövőben is szükség lesz.
(Papp István)

02/110
ÁTÜTI, Richard M.: Managing adaptation of buildings 
to library use: a case study of community libraries in 
Kenya = Libr.Rev. 50.vol. 2001. 5.no. 231-236.p. 
Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Épületek átalakítása könyvtári célokra -  a közös
ségi könyvtárak helyzete Kenyában

Átépítés; Községi könyvtárAz eredetileg más célra épült épületek könyvtári használata inkább akadályozza, mint segíti a könyvtári munkaszervezet kialakítását és a szolgáltatásokat, és a könyvtárosoknak gyakran kell olyan problémák megoldásával foglalkozniuk, amelyek új épületetek átgondolt tervezésével elkerülhetők lennének. A jelen felmérés (2000. szeptember) a kenyai országos könyvtári rendszer tíz, ilyen épületben működő közösségi könyvtár hatékonyságát vizsgálta. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb épület alkalmatlan volt a megváltozott funkció megfelelő teljesítésére, és nem tudta olvasóit minőségi szolgáltatásokkal ellátni. A felmérés nyomán a szerző bemutatja és összehasonlítja a vizsgált épületeket típusait, méreteit, szolgáltatásait, az adaptáció problémáit és könyvtárak terveit.
(Autoref.)
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Számítógépes 
könyvtári rendszerek

0 2 / 1 1 1
Vayager käyttöön kesän aikana = Kirjastolehti. 94. vuo. 
2001.6. no. 28.p.

Voyager-rendszer a finn egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi rendszerBefejezés előtt áll az összes finn egyetemi (felsőoktatási) könyvtár átállása a mintegy tíz éve használt VTLS számítógépes rendszerről a Voyager rendszerre. A 2001/2002-es tanévkezdéstől mindenütt működőképes lesz az új rendszer. A gyűjteménykatalógusok, a kölcsönzők és kölcsönzések, valamint a szerzeményezés adatait zökkenőmentesen konvertálták a Voyager megkívánta formára. Az új rendszer lényegesen megjavítja a szolgáltatásokat, megkönnyíti az információkeresést. A használó saját munkaállomásáról intézheti a dokumentumigénylést, a hosszabbítást és a könyvtárközi kölcsönzést is.
(Sz. Nagy Lajos)

02/112
BADKE, William B.: Questia.com: Implications of the 
new McLibrary = Internet Ref.Serv.Q. 5.vol. 2001.
3.no. 61-71.p. Bibliogr. 7 tétel.

Egy új elektronikus könyvtár (Questia.com) hatása 
a hagyományos egyetemi könyvtárakra

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyvtár; Vezetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]2001 januárban elindult a Questia.com virtuális könyvtára 35 ezer tudományos könyvvel (és néhány folyóirattal), azzal a tervvel, hogy 250 ezer kötetnyi tudományos és szakkönyv teljes szövegét tartalmazó elektronikus könyvtárrá válik. Ha megvalósul, a jelenleg működő szak- és felsőoktatási könyvtárak 80%-ának méretét meg fogja haladni. A netLibrary, ebrary.com féle vetélytársaitól megkülönbözteti, hogy a könyvtárakat teljes mértékben kikerülve, közvetlenül a hallgatóknak kínálja szolgáltatásait; hogy kereső-funkciója a teljes anyagban lehetővé teszi kulcsszó keresését, ez kötetenként átnézhető, és megjelölhető („félretehető” ) minden olyan oldal, ahol „találat” volt. Számos segítséget nyújt a hallgatóknak, pl. olyan „vágd ki, illeszd be” funkciót, mellyel egy idézet átmásolható a szövegszerkesztő fájlba, s egyidejűleg elkészül a hivatkozás (jegyzet) is, a hallgató által használt formátumban, a megjegyzések az éppen használt szöveg mellé írhatók, a könnyű későbbi megtalálás érdekében, ismeretlen szavak ill. fogalmak esetében azonnal definíció, vagy enciklopédikus információ után nézhetnek, és automatikusan elkészíthető a bibliográfia is.A hallgatók a kényelmesebb, egyszerűbb megoldásokat kedvelik, s ha ezt éppen a Questia.com nyújtja, még fizetnek is majd érte (még nem tudni, mennyit). Ezekkel a tulajdonságokkal a szolgáltatás már nem kutatási eszköz lesz, hanem dolgozatkészítő gép. De mi történik, ha komoly kiadók nem adják publikációikat, ha egyes szakterületek alulreprezentálnak maradnak, ha a frissítés elmarad a kívánatostól? A Questia.com-ba „bezárkózott” hallgató nem jut hozzá mindahhoz, ami oda nem kerül be, pedig lehet, hogy jobb, és biztos, hogy több (hiszen pl. nemcsak angol nyelvű publikációk léteznek).Ha a felsőoktatás adminisztratív vezetői azt hinnék, hogy a könyvtárra immár nincs szükség, té
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vednek, mert még ha 250 ezer kötetes lesz is, nem felelhet meg a helyi igényeknek. A kisebb könyvtáraknak viszont lehetőséget ad arra, hogy a Questia.com tartalmát adottnak véve, azon túl, azt kiegészítve gyarapíthassanak. Az emberek pedig még mindig szeretik a könyveket, még ha gyors in- formálódásra használják is az elektronikus forrásokat. A könyvtárosok pedig az elektronikus teljes-szövegek forradalmához is értéket tudnak hozzáadni, saját szolgáltatásaikkal, az elektronikus források használatának segítésével.A könyvtáros -  aki már régen más, mint a „könyvek tárházának őre”, s egyre inkább „aktív interfész a használó és az adat között” -  váljon Questia.com szakértővé, hogy segíteni tudjon, de nyissa fel a hallgatók szemét mindarra, ami a Questián kívül és túl még van.A felsőoktatásnak (a karoknak és tanszékeknek) túl kell lépniük annak megvitatásán, hogy elfogadnak-e az évfolyamdolgozatban internet-hivatkozásokat. Viszont fel kell tenniük olyan kérdéseket, hogy ki válogatja a Questiába kerülő könyveket; hogy mit tegyenek a kizárólag idézetekkel megrakott dolgozatokkal; mit tegyenek annak érdekében, hogy a forrásokat valóban használják, ne csak adat- és idézetbányászásra; hogy a Questia milyen hatással van a plágiumra. Ugyanakkor a Questia.com lehetőségeit érdemes kihasználniuk a táv- és a médiasegített oktatásban, mert egy kvá- zi-könyvtár még mindig jobb, mint egy tanfolyam-csomag.Végül a Questia.com kitalálójának kell feltenni a kérdést, hogy tudja-e, mit csinált, milyen felelősséget vállalt magára, és hogy hogyan reflektál arra, ami történt és történni fog.
(Mohor Jenő)

02/113
BAKKER, Trix: Ongoing digital library projects in the 
Netherlands = Bibliothek. 23. Jg. 1999. 3. no. 375- 
379.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

Digitális könyvtári projektek Hollandiában

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Elektronikus 
publikáció; Elektronikus könyvtár; Nemzeti könyvtárEgy országos virtuális könyvtár létrehozásához országos számítógép-hálózatra és fejlesztési koncepcióra van szükség. Hollandiában 1987-ban azért alakult meg a SURF alapítvány, hogy összehangolja az információtechnológiai fejlesztéseket a felsőoktatásban és kutatóhelyeken. Hamarosan országos hatókörű szolgáltatóvá vált SURFnet és SURFdiensten néven. (Az előbbi a hálózatot gondozza, míg az utóbbi licensz-szerződésekkel foglalkozik.)A virtuális könyvtár országos koncepcióját 1991- től kezdve a SURF-nek a kutatás és a felsőoktatás IT-trendjeiben illetékes fő tanácsadó szerve dolgozza ki. A tudományos infrastruktúrába való befektetésekre, az egyetemi számítóközpontok és könyvtárak együttműködésére vonatkozó ajánlásokat fogalmaznak meg. A nemzeti könyvtár (Koninklijke Bibliotheek, KB) és az amsterdami egyetem 1993- ban különbizottságot hozott létre a tudományos információellátás megújítására (IWI) szintén a SURF keretében. Az első IWI-tanulmány (1995), a virtuális tudományos könyvtár, valamint a helyi digitális könyvtárak létrehozásához szükséges közös feladatokat tekintette át 2000-ig, míg az 1996-1998. évre készített akcióterv nyomán számos országos és helyi digitalizálási projekt indult. Emellett több egyetemi könyvtár is részt vesz a PICA-val közösen más munkákban, illetve más szervezetek (Európai Unió, Európai Bizottság) által támogatott digitális könyvtári programokban.Az alábbi országos digitális projektek zajlottak illetve zajlanak:
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A WebDOC (1995-1997) eredetileg a PICA projektje volt, amelyben több holland, német, amerikai könyvtár, a Kluwer Academic Publishers és az Academic Press vett részt, és a dokumentumok világhálón való közreadásával foglalkozik. A szolgáltatás magva a katalógus, a WebCAT. A résztvevő könyvtárak és kiadók építik és gondozzák saját dokumentumszervereiket. A gyűjtemény egy része, például kutatási jelentések ingyenesen férhetők hozzá. 1997 végén a projekt lezárult; még ebben az évben a PICA egy új integrált szolgáltatást (PiCarta) vezetett be végfelhasználói számára, amelybe integrálták a WebCAT-ot is.A DNEP-et (Deposit o f Dutch Electronic 
Publications), a holland elektronikus kiadványok letéti programját (1996-1998) a KB könyvtártudományi részlege dolgozta ki. 1996-ban IWI-projektként indult, számos kérdéssel és módszerrel (válogatás, szerzői jog, bibliográfiai leírás stb.), valamint a hosszú távú tárolás és hozzáférés témájával foglalkozik. Már működik, az online elektronikus folyóiratok tárolását kooperációban végzik az Elsevierrel, a Kluwerrel és más holland kiadókkal.A CERBERUS (1998-1999) a DNEP-IWI-projekt folytatása. Az elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásának egy vonatkozásával, a migrációval foglalkozik, többek között az operációs rendszer konverziójának és az alkalmazói szoftvereknek a dokumentumok hitelességére és integritására kifejtett hatását vizsgálja. A KB együttműködő partnerei a delfti és eindhoveni műszaki, valamint az amszterdami egyetem.A DutchESS (Dutch Electronic Subject Service, 
1996-1998) előtt a KB már 1993-ban elindított egy szakterületi információs szolgáltatást, amelyhez 1996-ban több tudományos könyvtár is csatlakozott. A DutchESS ma már működő szolgáltatás, amelyben kilenc tudományos könyvtár vesz részt, s azok szakreferensei válogatott, minőségi forrásokat biztosítanak -  ingyenesen -  a közös „zsilip” számára; a tudományos kutatás valamennyi ágát

felöleli, és kapcsolódik az Európai Bizottság telematikai programjának DESIRE projektjéhez is.Az online források adattára, a DONOR (Directory 
o f Netherlands Online Resourcesy 1998-2000) az IWI egyik projektje, amelynek célja, hogy kialakítsa az információkezeléshez és visszakereséshez szükséges infrastruktúrát. Irányítója a KB, a másik két résztvevő a SURFnet és az utrechti egyetem számítóközpontja. A DONOR elsősorban a metaada- tokkal, a webdokumentumok szerkezetével, verzió- kezelésével, azonosításával, szűrésével foglalkozik.A DELTA (Dutch Elecronic Library Technology 
Association) konzorcium (1998-2000), amelyet egyetemi könyvtárak, a nemzeti könyvtár és a PICA hozott létre az integrált szolgáltatások új nemzedékének kifejlesztéséhez; elsősorban a „virtuális tudományos könyvtár” megvalósítására törekszik integrált felhasználói „csomagok” révén és a legkorszerűbb technika alkalmazásával.A Digitális szakdolgozatok program 1999 áprilisában indult (Németország és Franciaország példáját követve). A PICA tárolja központi katalógusként a nyomtatott és elektronikus szakdolgozatok bibliográfiai leírását és összefoglalóját, a KB pedig tárolókönyvtárként (DNEP) a teljes szövegeket egységes formátumban (jelenleg HTML-ben a címlapot és a tartalomjegyzéket, PDF-ben a szöveget). A kapcsolatot a kettő között a WebDOC-szoftver biztosítja; a szakdolgozatok mind a PiCartaban, mind a szakdolgozatok központi katalógusában kereshetők.1997 októberében holland és német egyetemi könyvtárak egy nemzetközileg is figyelmet keltő állásfoglalást tettek közzé a kiadókkal való licensz- tárgyalások alapelveiről, amellyel a jövőben csökkenthetők a beszerzési árak. Először 1998 nyarán tárgyaltak a holland kiadók és az IWI ezekről a kérdésekről, aminek nyomán 1999 közepén tíz könyvtár fogja tesztelni az Ariel szoftver alkalmazását elektronikus dokumentumok továbbítására. A vezérfonal nyomán konzorciumok is alakultak az or
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vos- és közgazdaságtudomány területén. (Az alapelv az, hogy az elektronikus folyóirat ára nem lehet több, mint a nyomtatott változat árának 80%-a.)A helyi projektek közül az alábbiak érdemelnek említést:
Az elektronikus publikálással és preprint-szolgálta- 
tásokkal kapcsolatos programok (1997-2000) keretében több elektronikus folyóirat is indult néhány egyetemen az IWI anyagi támogatásával. Digitalizálták az 1848-ban indult legrégebbi holland állattani folyóiratot, a Contributions to Zoology-t (Amszterdam), és még számos új kezdeményezés indult.A DEN (Document Expertise Network, 1997-1999) szakértői hálózat nevű program az utrechti egyetem IWI-projektje, amely az egyetemek, tanszékek és szakértői központok közötti ismeretátadás és tapasztalatcsere lehetőségeit kívánja megteremteni, elsősorban az elektronikus publikálás, digitalizálás, tárolás, bemutatás, karbantartás és indexelés módszertani és technikai kérdéseiről.A CCP (Core Collection in Physics, 1998-2000), a fizika alapkönyvtára az IWI-projektje, amely az íróasztalnál kívánja biztosítani a teljes szövegű, releváns elektronikus szakfolyóiratokat a fizika és a csillagászat területén az utrechti egyetem és az eindhoveni műszaki egyetem tudósai, doktorandu- szai számúra. Lezárulása után országos licensz-tár- gyalásokat kezdenek az illetékes kiadókkal, valamint adatbázisokhoz és szoftverekhez is szeretnének hozzáférést biztosítani integrált, jól áttekinthető módon.A Digitális diákkönyvtár nevű IWI-projekt (1998- 

2000) célja az, hogy a tananyagok online szolgáltatásának jogi, technikai és szervezési problémáira elvi és gyakorlati megoldásokat dolgozzanak ki. Ajánlásokat fogalmaznak meg a szerzői jogi védelem alatt álló anyagokra, a digitalizálás eszközeire, az oktatási környezet kialakítására és a digitális dokumentumok terjesztésére és használatba adására nézve.

A gyűjtemények digitalizálását a tudományos könyvtárak kezdeményezték. A KB már korábban elkészítette a veszélyeztetett és értékes dokumentumok digitalizálási programját, most is több program fut (atlaszok, középkori illusztrált kéziratok stb. digitalizálása). Az egyetemi könyvtárak a különgyűjteményeket -  pl. középkori kéziratokat, 17. századi héber nyomtatványokat (Amsterdam), olasz kéziratos kottákat, a holland orgona-archívumot (Utrecht) -  dolgozzák fel. A programokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (NWO) és az adott intézmény közösen finanszírozza.
(Murányi Lajos)

02/114
BUDINSKÁ, Sona: Virtuálna polytechnická kniznica = 
Kniznica. 2.roc. 2001. 6.no. 305-306.p.

Virtuális politechnikai könyvtár

Elektronikus könyvtár

BUDINSKÁ, Sona: INVIK -  integrovaná virtuálna 
kniznica STK Praha = Kniznica. 2.roc. 2001. 6.no. 
307-308.p.

INVIK -  a prágai Állami Műszaki Könyvtár integ
rált virtuális könyvtára

Elektronikus könyvtár; Országos szakkönyvtár -ter
mészettudományi és műszakiCsehországban kilenc műszaki és élettelen természettudományi nagykönyvtár 2000 márciusában virtuális könyvtári társasággá nyilvánította önmagát. Tették ezt annak érdekében, hogy-  állományukat és szolgáltatásaikat virtuálisan egyesítsék,-  használóik körét adekvát szolgáltatásokkal lássák el,-  gazdagabb választék biztosítására egyeztetett állományépítést folytassanak (mindenekelőtt a fejlett országok hagyományos és elektronikus folyóiratterméséből).
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A társulás élén az Állami Műszaki Könyvtár áll, s mint ilyen ellátja a szervízközpont szerepét is. Ez a funkció e könyvtár Integrált Virtuális Könyvtár elnevezésű szervezeti egységére hárul (cseh és magyar betűszava egyformán INVIK). Az egyesítés által a műszaki-élettelen természettudományi szakterületeken a dokumentum- és információellátás gyakorlatilag egységessé válik.Az új képződmény, a Virtuális Politechnikai Könyvtár (cseh és magyar betűszava egyaránt VPK) és a régebbi INVIK a használók számára úgy is lehetővé teszi az információforrásokhoz és a rájuk épülő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy a szolgáltató könyvtárat nem kell felkeresniük. A virtuális használói státuszt minden 18 éven felüli állampolgár és jogi személy (bizonyos berendezések birtokában) megszerezheti magának, ha szerződést köt az adott könyvtárral, és használói számlát nyit nála.A használói számlának két része van: az egyik a könyvtár www-szerverén garantált védett tér, a másik a folyószámla. A védett térbe csak jelszóval lehet belépni. Szerzői és használói jogi feladatokat lát el. A folyószámla tartalmazza a befizetések és a szolgáltatási térítések mindenkori egyenlegét.A VPK és az INVIK szolgáltatásai kétfélék. Egyrészt közvetlen reprográfiai szolgáltatások, amelyekhez elektronikus posta útján is hozzá lehet jutni. Az „amely könyvtár tudja teljesíteni a kérést” kérdésére az Állami Műszaki Könyvtár nyilvánosan hozzáférhető lelőhely-katalógusa „válaszol” . A szolgáltatások másrészt az elektronikus információ- források elérését biztosítják. Ezek bővülését a VPK licencpolitikája segíti elő.Az elektronikus posta a megrendelt szolgáltatásokat -  mint standard szolgáltatásokat -  72 órán belül fogja teljesíteni. A postai küldés 7 napot vesz igénybe. Express-szolgáltatások is lehetségesek.A VPK szolgáltatásai az INVIK szolgáltatásait tekintik etalonnak, mert velük kapcsolatban már sok tapasztalat halmozódott fel. Az INVIK és a VPK elekt

ronikus szolgáltatásainak igénybevétele a használónál az alábbiak meglétét kívánja meg:-  megfelelő teljesítményű számítógép (PC esetén pl. min. 486DX4, legjobb a Pentium min. 6MB RAM),-  minőségi és gyors kapcsolódás az internethez, minthogy nagy számú adat átvitele szükséges,-  olyan www-böngésző, amely https protokollal (javasolt a Netscape 3.0 és afölött, ám a Microsoft internet Explorer 3.0 és afölött is használható) rejtjelezett adatok átvitelére is képes,-  a PDF formátumú kópiák számára Adobe Acrobat Reader 2.1 és feljebb,-  a GIFF és a JPEG formátumú kópiák esetleges további feldolgozására megfelelő grafikai program (pl shareware L-View Pro).
(Futala Tibor)

02/115
BREMER-LAAMANEN, Majlis: The Nordic Digital 
Newspaper Library = Nordinfo NYU. 24.vol. 2001.
2.no. 31-40-p.

A skandináv digitális hírlapkönyvtár

Dokumentum -gépi információhordozón; Fejlesztési 
terv; HírlapkönyvtárA mikrofilmen őrzött hírlapok nemsokára a teljes körű digitalizálási program részévé válnak Finnországban. A nagy mikrofilm-állománnyal rendelkező könyvtárak az utóbbi években digitalizálták gyűjteményeiket, és abból digitális hírlap-könyvtárakat építettek, ugyanis óriási lett az igény az internetes periodikumok iránt mind a kutatók, mind a nagy- közönség körében. Európában az USA-ban létrejött JSTOR-hoz hasonló DIEPER program (Digitised European Periodicals) működik, míg a skandináv országokban a TIDEN projekt fut. Ennek keretében hozzák létre a skandináv digitális hírlap-könyvtárat (The Nordic Digital Newspaper Library).A Helsinki Egyetemi Könyvtárat (HEK) 1640-ben alapították, és 1707 óta kap kötelespéldányokat. A
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megőrzéssel kapcsolatos teendőket az 1990-ben létrehozott Mikrofilmezési és Konzerválási Központ végzi Mikkeliben, a fővárostól 250 kilométerre. A köteles példányként beérkező elektronikus folyóiratokat Helsinkiben fogják fogadni -  ha a törvénymódosítás megtörténik és a két egység szorosan együtt fog működni, és ugyanazt az infrastruktúrát fogja használni. A HEK 1997-ben a digitalizálást választotta átalakítási programja egyik fő céljaként. Mivel gyakorlatilag minden hírlap megvan mikrofilmen is, lehetőség van arra, hogy a digitalizálás során ezeket használják közvetítőként. A szerzői jogi problémák miatt csak az 1890 előtti anyagra koncentrálnak.A TIDEN digitális hírlap-könyvtárának állományát a szerzői jogi lehetőségek és a hírlapok fontossága alapján határozták meg az egyes országokban.2001-ben közel félmillió oldalas digitális könyvtár nyílik meg a kutatók és a nagyközönség előtt. A mennyiség jelentősége azonban eltörpül az elvégzett fejlesztések és újítások mellett.A TIDEN projekt a mikrofilmek digitalizálásra és teljes szövegű keresésre való alkalmassága kritériumainak tesztelését is célul tűzte ki. 2001-ben a projekt eredményeképpen megjelenhettek az interneten az 1640 és 1860 között kiadott skandináv lapok. A TIDEN-ben részt vett a svéd, a norvég és a dán nemzeti könyvtár, koordinátora pedig a HEK Mikrofilmezési és Konzerválási Központja lett. (A támogatók között szerepel a NORDINFO, a Tudományos Információk Skandináv Tanácsa és 1998 óta egyes könyvtárak is.) A TIDEN-progra- mot támogatandó a finn könyvtárak 1999-ben újabb projektbe kezdtek, az AURORA-ba, amelynek társfinanszírozója az Oktatási Minisztérium. 2000-ben Izland, Grönland és a Faroer-szigetek is bekapcsolódott a digitalizálásba, a VESTNORD projekt keretében. Néhány kiadó is érdeklődött a program iránt: a norvég Nordlands Avis 1893 és 1978 közötti számai már olvashatók az interneten, míg a

finn Sanoma Oy indexeket készít (1990-ig) azon hírlapjairól, amelyek a HEK-ben megtalálhatók.A mikrofilmek révén nagy mennyiségben állíthatók elő digitális képek. Norvégiában és Finnországban szinte futószalagon digitalizálják a a hírlapokat, és a cél az, hogy a digitalizálás a projekt lezárása után a könyvtár megszokott funkciójaként folytatódjon. Dániában és Norvégiában minél több anyagot akartak feltenni a hálózatra egy minimális (címre, dátumra, helyre való) keresési lehetőség biztosításával. Finnországban és Svédországban főként a teljes szövegben való keresés a cél.A HEK Mikrofilmezési és Konzerválási Központja szorosan együttműködik az ország legnagyobb hírlapkiadójával, a Sanoma Oy-vel, amely a legnagyobb napilapot (Helsingin Sanomat) jelenteti meg. Ez a kiadó az elsők között fogott újságja visszamenőleges számainak (1890-2000) elektronikus archiválásába, másfél esztendő alatt 1,2 mülió oldalt digitalizált, és tett teljes szövegű keresésre alkalmassá. A könyvtár és a kiadó együttműködése a mikrofilm közvetítő közegként való alkalmazására, az optikai jelolvasásra (OCR), a teljes szövegben való keresésre, a kereső és visszakereső szoftver kiválasztására és fejlesztésére koncentrált. A kiadó szkennelésre igénybe veszi a könyvtár mikrofilmjeit, cserében elektronikus indexet kínál.Komoly erőfeszítéseket tettek a digitális hírlap-könyvtár megfelelő funkcionális felépítésének a kialakítására. Mindenféle dokumentum benne lesz: a digitális változat, a csak digitális változatban létező anyagok, a digitális „mesterpéldány”, a webes digitális kép és a teljes szövegű keresést szolgáló szöveges változatok. (Az URN-azonosítókat automatikusan generálják.) Az adatbázis-struktúra folyamatos archiválással és visszakereséssel van összekapcsolva. A munkafolyamat szinte teljesen automatikus, emberi beavatkozásra csak bizonyos pontokon van szükség (indexelés, az OCR kezelése). A folyamat egyes lépései az alábbiak:
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-  a hírlapok újra-mikrofilmezése, ha a meglevő mikrofilm minőségileg nem megfelelő,-  a mikrofilmek szkennelése,-  a képek konvertálása OCR-rel szövegfájlokká,-  a cím, szám, dátum, oldalszám és a mellékletek azonosítása (automatikusan, kevés manuális beavatkozással).Az utolsó szakaszt, a képeket és szövegváltozatuk leírását ilyen hatalmas mennyiség esetében automatizálni kell:-  minden képet meg kell címezni (cím, dátum, szám, oldalszám); a képanyag azonosításához kifejlesztettek egy szoftvert (még csak prototípusként funkcionál);-  az információkat ellenőrizni kell.A teljes szövegben való kereséshez a képfájlokat át kell alakítani az optikai jelfelismerési (OCR) folyamat segítségével. A gótbetűk és az eredeti lapok silánysága miatt jelentős erőfeszítést igényelt a konvertálás. Több OCR közül a Fine Reader 4.0-ra esett a választásuk (ma már az 5.0-t használják), amely képes kezelni az újságok hasábjait és az oldalak minőségbeli eltéréseit is, valamint a kötegelt szövegeket.Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a konvertálás nem lehet száz százalékos, és ezért két döntést hoztak: 1. az olvasók az eredeti újságok digitális fakszimiléjét használják majd, az ASCII-változat csak a keresésre szolgál, 2. olyan visszakereső szoftverre van szükség, amely kezelni tudja az esetleges hibákat (a régies nyelvhasználatot is ideértve). A Svéd Királyi Könyvtár tesztelte az Excalibur visszakereső szoftvert, amelynek van ún. „fuzzy” kereső funkciója is (azaz akkor is azonosítani tudja a kifejezéseket, ha 1-3 betű eltér bennük).A finn digitális hírlap-könyvtárban:-  lehet dátumra és újságcímre keresni, s az újságról is nyerhetők adatok,-  lehet teljes szövegű keresést végezni.

-  a kifejezések szövegkörnyezetükben ASCII-kód- ban jelennek meg, és ezekre kattintva megjelennek a szóban forgó oldalak fakszimiléi,-  cikkekre is lehet keresni,-  lehet földrajzi kifejezésekre és-  eseményekre és témákra is keresni.A nyomtatott oldalakat, összehasonlítják a szövegfájlokkal, és megszámolják a hibákat. Nyolc hírlappal végzett tesztelés után kiderült, hogy három tényező befolyásolja a konvertálás minőségét: a betűk, a nyelv és a kicsinyítés aránya. A legjobb eredményt (98-99 %-ot) a latin betűs, svéd nyelvű és kis fokozattal kicsinyített szöveg biztosította. Az ellenőrzést minden esetben végrehajtották, mielőtt még XML-ben indexelték volna az oldalakat.Igen fontos a mikrofilmek minősége: ez a siker kulcsa. Az állományvédelemben a mikrofilmé a jövő, mert hosszú élettartamú, stabil hordozó, alkalmas az új hordozókra való konvertálásra is, ezért digitalizálásra is.A Skandináv Digitális Hírlap-könyvtár egyik fontos kérdése a finanszírozás. Jelenleg még nem lehet tudni, mennyi lesz az oldalankénti költség a projekt végén. A TIDEN és az AURORA program esetében is szükség volt induló és beruházási költségekre. A teljes összeg közel egymillió dollárt tesz ki. Ebből elkészült 400 000 oldal, valamint kidolgozták az összes eljárást és munkafolyamatot.
(Hegyközi Ilona)

02/116
LÜDTKE, Helga: Taking the reference desk to cyber
space. Internet-Bibliotheken on Onlie-Auskunfsdienste
-  im Mittelpunkt die Internet Public Library (USA) = 
BuB. 53.Jg. 2001. 9.no. 544-552.p.

Res. angol nyelven
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Internet-könyvtárak és on-line tájékoztató szolgá
latok, különös tekintettel az amerikai Internet 
Public Library-re

Elektronikus könyvtár; Online információkeresés; 
Referensz; Számítógép-hálózatA közkönyvtárak népszerűsége ma is a szolgáltatásokon áll vagy bukik. A virtuális térben megjelent a konkurencia, a klasszikus könyvtári feladatokra is vállalkozó kereskedelmi szolgáltatók. A könyvtárak nem versenyezhetnek -  nem is kell versenyezniük -  velük, de ingyenes és minőségi szolgáltatásokat nyújtaniuk kell az interneten is. Ennek tisztázása után a cikk személyes tapasztalatokra alapozva néhány (elsősorban amerikai) kezdeményezést mutat be: internetes könyvtárakat és online tájékoztató szolgálatokat.A céltalan szörfölgetésnek leáldozott a napja, és nagy szükség van a világhálón való eligazodáshoz hozzáértő segítőkre, gyors és megbízható eredményekre. Téma szerint rendszerezett webkatalógu- sok, könyvtárosok által összeállított link- és könyvjelző-gyűjtemények, virtuális szakkönyvtárak, a nagyközönség számára hozzáférhető internetes könyvtárak és tájékoztatási szakemberek segítenek az eligazodásban válogatott és kommentált források, valamint digitális többlet-szolgáltatások révén. Tehát a szigorú válogatási szempontok, a minőségi források szűkebb köre, az annotációk és az áttekinthető rendszerezés jellemzi főleg a könyvtárak „értéknövelt” termékeit.A Google hálózati adattára (Google Web Directory 
-  http://directory.google.com) tizenöt tematikus főcsoportba rendezi címanyagát , amely mindegyike kereső-funkcióval is rendelkezik. A „Művészetek” (Arts), vagyis az irodalom, film, színház, zene stb. témakörében háromszázezer oldalt találunk, de a „Tájékoztatás” (Reference) is ötvenhatezer oldalt tartalmaz. A bejelentést az oldal működtetője teszi, de azt a Google fontossági sorrendben (page rank order) vagy betűrendben jeleníti meg.

A könyvtárosok internetes indexe (Librarians'Index 
to the internet, LII -  www.lii.org) a mennyiség helyett a minőségre és a színvonalra helyezi a hangsúlyt; kisebb is az előbbinél, mindössze 7500 oldalt tartalmaz. Gondos válogatás után -  amelyben a minőség, a megbízhatóság és a felhasználhatóság a döntő szempont -  40 témacsoportban és megfelelő tagolással közük a forrásokat. Az oldalakat gyakorló könyvtárosok annotálják és tárgyszavazzák (LCSH). Minden nagyobb és kisebb témacsoportra külön-külön is lehet keresni, áttekinthető, használata egyszerű. (Jelenleg a berkeley-i „Digital Library SunSite” ad otthon neki, ahol közel száz szakképzett könyvtáros végzi az indexelést; finanszírozása állami és egyéb közpénzekből történik.)Az internetes közkönyvtár (Internet Public Library, 
IPL -  www.ipl.org/) a michigani egyetemen (Ann Arbor) található, és teljesen könyvtárfüggetlen. Mindössze négy állandó munkatársa van, akik a School of Information tanárai, de a feladatok elvégzésébe egy-egy projektbe 2-3 hallgató is bekapcsolódik. Az IPL 1995 tavaszán kezdte meg működését az első hálózaton található közkönyvtárként. A gondosan válogatott állományban 34 000 internetes egység található: szövegek, újságok, általános tájékoztató eszközök stb.A svájci Biblio-Toplinks (www.abg.ch/toplinks/in- 
dex.html) a bázeli, berni, luzerni és zürichi városi könyvtár közös szolgáltatása; amelyben linkeket és linkgyűjteményeket kínálnak tematikus válogatásban, és amelyek mind a szakmabeliek, mind az olvasók számára egyszerű és gyors portálként szolgálnak az internethez. Elsősorban német nyelvű forrásokat tartalmaz, de nem közölnek annotációkat. (Hasonló jellegű kezdeményezésbe fogott a stuttgarti és a hamburgi közkönyvtár is.)
Észak-Rajna Vesztfália Digitális Közkönyvtára 
(www.hbz-nrw.de/digoeb) még kísérleti stádiumban van; a regionális kooperációban működtetett könyvtárakhoz azonban három nagy közkönyvtár
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is csatlakozik majd (Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, StadtBibliothek Köln, Stadtbüchereien Düsseldorf). 2000 óta metakereső is működik a rendszerben. A pénzügyi támogatást az egyik tartományi minisztérium biztosítja.A Német Könyvtárak Szövetsége (Deutscher 
Bibliotkeksverhand. DBV) projektje, a Deutscheinter- 
netBibliothek.de 2000 óta pénzügyi nehézségek miatt egyelőre még csak a tervek szintjén létezik, de létrejötte után az LII és az IPL német mása lesz. A tervek szerint a 2002-2004-es időszakban 60 könyvtár részvételével fog zajlani.Napjainkban az ún. digitális vagy online tájékozta
tó-szolgálatok (digital reference services, DRS) a mindig is a legfontosabb könyvtárosi tevékenységnek számító, de már a hálózaton nyújtott szolgáltatást teszik hozzáférhetővé az olvasók, érdeklődők számára. 2000-ben az Egyesült Államokban a legfontosabb témák és programok is az „e-reference” kérdéseire koncentráltak. Elsősorban a tudományos nagykönyvtárakban találkozhatunk vele, és az új „valós idejű” (real-time) tájékoztatással is folynak már kísérletek az amerikai könyvtárellátó, a Library Systems and Services (LSS) szoftverje segítségével.Ismert tény, hogy az elmúlt időszakban számos kereskedelmi tájékoztató, ún. kérdés-felelet Q&A) szol
gáltatás indult. A Google hálózati adattára jelenleg 118 tematikus, annotált szolgálatot sorol fel (http://directory.google.com/Top/Reference/Ask_A n_Expert/), ahol „hétköznapi” emberek" vagy önkéntes szakértők válaszolnak ingyen vagy térítés fejében a kérdésekre. Vannak azonban közpénzekből fenntartott és felhasználóbarát szakinformációs szolgáltatások is, mint pl. az AskERIC (www.askeric.org), amelyben a syracuse-i egyetem pedagógiai információs központja 1992 óta áll a tanárok, szülők, könyvtárosok stb. rendelkezésére.A könyvtári tájékoztató szolgálatok közül elsőként az IPL szolgáltatását (Ask-A-Question Service) lehet

kiemelni. Az internetes közkönyvtár egyik legfontosabb projektje a digitális tájékoztató központ, amely a saját fejlesztésű QRC-szoftvert használja. Létrejöttekor, 1994-ben nem voltak még sem szabályok, sem tapasztalatok, sem alkalmazói szoftverek. Küldetésnyilatkozatának megfelelően a könyvtár-szakos hallgatók számára szolgál távoktatási eszközként egy online tanulási kísérlet keretében. A kérdezőt először a szolgáltatás működésébe (www.ipl.org/ref/QUE) vezetik be: mennyi idő alatt kap választ, mit lehet kérdezni, milyen válaszokra számíthat stb. (A kérdéseket archiválják, a kérdező adatait nem.) A kérdező online adatlapot tölt ki (a gyerekeké másmilyen), amelyen személyes adatok mellett a sürgősséget, a szakterületet, a kérdés célját, a már megszerzett információkat, a várt megoldás jellegét (adatokat vagy szakirodalmat vár) kell feltüntetni. A tájékoztatásban résztvevő önkéntesek számára a szolgálat koordinátora kéthavonta hírlevelet küld, amelyben az aktuális kérdésekről tájékoztatja munkatársait. Az archivált kérdések száma az írás időpontjában már ötvenezer volt.A könyvtári hálózatok és konzorciumok által működtetett szolgáltatás egyike az angol EARL „Kér
dezd a könyvtárost” (www.earlorg.uk/ask/) programja; a hatvankét közkönyvtár által közösen működtetett oldal leginkább a fentebb említett IPL- éhez hasonlít.A nemrég működő „közös digitális tájékoztató szol- 
gálat” (Collaborative Digital Reference Services, 
CDRS -  www.loc.gov/rr/digiref/), amelynek szellemi vezére és működtetője a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, négy kontinens 60 nagy könyvtárát szervezi hálózatba, és nyújt huszonnégy órás angol nyelvű tájékoztatást az érdeklődők számára. (A nyelvek száma még a továbbiakban bővülni fog.)A „virtuális tájékoztató-pult” (Virtual Reference 
Desk, VRD) nevű amerikai projekt, amely a syracuse-i egyetem School of Information Studies részlegéhez kötődik szervezetileg, még a tervezés és a
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tesztelés fázisánál tart.(www.vrd.org/), míg az AskA-konzorcium tizenkét nagy online tájékoztató központot fog össze. Az évente megrendezett Virtual Digital Reference konferenciákon gyakorla
ti kérdéseket oldanak meg, és a résztvevők továbbképzését bonyolítják le.

(Murányi Lajos)

Lásd még 9, 25, 77, 99

Kiadói tevékenység

02/117
BLIXRUD, Julia C.: SPARC: Setting sail into the seas 
of competition = Ser.Libr. 40.vol. 2001. 1/2.no. 117- 
128.p. Bibliogr. 7 tétel.

SPARC: új résztvevő a tudományos folyóiratkiadás 
versenyében

Elektronikus publikáció; Folyóiratkiadás; Információ- 
piac[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 1998-ban indult a tudományos könyvtárak közösségének azon meggyó'zó'dése nyomán, hogy a tudományos folyóiratok piacán tapasztalható viszonyok (azaz a piaci verseny teljes hiánya) a tudományos kommunikáció összeomlását eredményezhetik. A verseny érdekében a SPARC támogatja a kiemelkedő' színvonalú, olcsó és lektorált (peer-reviewed) természettudományos,

műszaki és orvostudományi (STM) publikációk létrehozását, és azon fáradozik, hogy kiadói partnereinek kockázatait csökkentse azokon a piacokon, ahol az árak a legmagasabbak, és ahol a leginkább kívánatos a verseny.A SPARC a leghatékonyabb fegyvert, a könyvtárak előfizetési költségvetését „veti be” . (Az ARL tagkönyvtárai 1999-ben 470 millió dollárt költöttek folyóiratokra!) Alternatív megoldásokkal rukkol elő, az általa kínált cikkek olcsóbban és új kommunikációs megoldásokkal érhetők el. Az STM folyóiratokra koncentrál, amelyek átlagára kétszerese a társadalomtudományi, és ötszöröse a humán folyóiratokénak.A SPARC tagjainak felét az ARL tagjai teszik ki, amelyek az induláshoz szükséges támogatást biztosították. Közel kétszázan csatlakoztak a kezdeményezéshez, köztük angol, német, belga és hongkongi egyetemek, de nemzeti könyvtárak is. A SPARC átfogó céljai:-  csökkenteni a pénzügyi kockázatokat előfizetők biztosításával és marketing-támogatással,-  tekintélyes szakmai egyesületekkel és szerkesztő- bizottságokkal együttműködni,-  felhívni az oktatók figyelmét a fontos témákra,
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-  elhódítani a szerzőket és szerkesztőket a drága folyóiratoktól,-  a non-profit szektoron belül segíteni a kiadói kapacitás kiépítését.A SPARC partneri viszonyban áll azokkal a kiadókkal, akik azonos értékrendet képviselnek.I. Az Alternatívák-program keretében a drága folyóiratok ellensúlyozására új folyóiratokat indítanak. Ilyen az Organic Letters, az Amerikai Kémiai Társaság (ÁCS) új folyóirata, amely egy 8600 dolláros, kereskedelmi kiadónál megjelenő folyóiratot szeretne kiváltani. A Társaság elvállalta, hogy három év alatt három újszerű, olcsó, színvonalas folyóiratot indít. A Társaság a garancia arra, hogy a cikkek beérkezzenek, és a folyóirat tekintélyt szerezzen. Az elektronikus kézirat-leadás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a többi ACS-kiadvány is átvette a módszert. (Az adatok szerint a kereskedelmi jellegű 
Tetrahedron Letters áremelkedése a versenytárs megjelenéskor megállt. A SPARC elemzői számról számra összevetik a két folyóiratot, hogy lássák, a szerzők „váltanak-e” folyóiratot.) A következő ACS-SPARC együttműködésben megjelenő folyóirat, a Crystal Growth and Design 2001-ben fog indulni.Az Evolutionary Ecology Revue (EER) című e-fo- lyóirat alig egy év alatt alacsony ára ellenére a SPARC marketingtámogatásával elérte, hogy ne legyen ráfizetéses. A szerzők és a könyvtárak átpártoltak az EER-hez, és indexelik a nagy adatbázisok (ISI, BIOSIS, CAB, CSA). Az EER weblapján az előfizetők „bonuszként” azokról a kutatásokról is találnak információkat, amelyek nem kerültek közlésre.A SPARC legújabb partnere a Geometry and 
Topology című matematikai folyóirat, amelynek puhakötésű nyomtatott verzióját javasolják archiválni. (A Topology című folyóirattal áll versenyben.) A másik sikeres partner a csak interneten publikált PhysChemComm, közre

adója a Royal Society for Chemistry (a versenytárs itt a Chemical Physical Letters).II. A SPARC Leading Edge programja azokat a tudományos társaságok által közreadott e-folyó- iratokat támogatja, melyek a technológia fel- használásával szeretnének versenyelőnyhöz jutni, vagy innovatív üzleti modellekkel állnak elő. A New Journal o f Physics és az Internet Journal 
o f Chemistry is lektorált (peer-reviewed) és kizárólag elektronikus formában megjelenő folyóirat, melyek célja a szakterület kutatási eredményeinek színvonalas, olcsó és széleskörű szétsu- gárzása; mindkettő automatizálta a cikkek leadását és lektorálását. A New Journal o f Physics használói számára ingyenes, és nem az előfizetési, hanem a szerzők által fizetett közlési díjakból tartják fenn; a cikkek a leadást követő 120 napon belül megjelennek.III. A SPARC harmadik típusú törekvése a „tudós- közösségek” nevet viseli. A tudósok és kutatók manapság egyre kevésbé a nyomtatott folyóiratokból értesülnek szakterületük eredményeiről, ezek helyett inkább a weben elérhető cikk-agg- regációkból tájékozódnak, ami alapvető váltást jelent.A BioOne egy tucat élenjáró, biológiai, környezetvédelmi és ökológiai határterületi folyóiratok lektorált cikkeinek és más tartalmainak non-profit, webalapú aggregációja lesz. Ezek a folyóiratok eddig csak nyomtatott formában jelentek meg. Túlélésükhöz a megoldást a könyvtárak és egyesületek non-profit összefogása jelenti. A BioOne létrehozásában jelentős szerepet vállalt a Biológiai Tudományok Amerikai Intézete (AIBS), a Kansasi Egyetem, a Big 12 Plus Library Consortium és az Allen Press vesz részt a SPARC partnereként. (Az AIBS tagegyesületei által kiadott folyóiratok átlagára csak 165 $, míg a hasonló szakfolyóiratok ennek négyszeresébe kerülnek.)
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A SPARC pénzügyi segítséget nyújt távolabbra mutató fejlesztésekhez is. Támogatta az MIT CogNetet, amely a kognitív és az agykutatással foglalkozó tudományok internetes zsilipje; ez az MIT Press és az MIT (Massachussetts Institute for Technology) Libraries közös vállalkozása, amely egy integrált elektronikus munkaterület kialakítását célozza. Hasonlóképpen támogatja a kaliforniai egyetem University eScholar- ship projektjét (a fejlesztés gazdája a California Digital Library), amely a tudományos kommunikáció tudósok által irányított innovációját tűzte ki célul. A Columbia Earthscape honlapja a kutatást, az oktatást és a hétköznapi érdeklődést köti össze.A Create change program révén a SPARC a tudóstársadalmat szeretné felrázni. Az ARL-lel közösen szponzorált program mind a könyvtárosokat, mind az oktatókat ellátja a jelenlegi tudományos kommunikációs rendszer megváltoztatásához szükséges forrásokkal. A célok:-  kerüljön vissza a tudományos publikációk ellenőrzése a tudósokhoz;-  a tudományos kiadók barátságos árpolitikát alkalmazzanak;-  jöjjenek létre alternatív tudományos kiadványok a kereskedelmiek mellett;-  változzon meg a felsőoktatásban a lektorálás rendszere.A tudósok aktív részvételét a könyvtárak jó példákkal segíthetik, és tettekre is sarkalhatják őket, annak érdekében, hogy-  ne vegyenek rész a túl drága folyóiratok szerkesztőbizottságaiban, ne is lektoráljanak számukra;-  publikáljanak a SPARC által támogatott és nonprofit folyóiratokban;-  ismerjék meg azoknak a folyóiratoknak az árát, amelyekbe írnak;

-  számítsanak be a kizárólag elektronikus publikációk is az előléptetésekről és megbízásokról szóló döntéseknél;-  ösztönözzék szakmai egyesületüket folyóirataik „saját” kiadására.
(Hegyközi Ilona)

02/118
McCABE, Mark J.: The impact of publisher mergers on 
journal prices: theory aand evidence = Ser.Libr. 40. 
vol. 2001. 1/2.no. 157-166.p.

A kiadók egyesülésének hatása a folyóiratokra: el
mélet és valóság

Folyóiratárak; Folyóiratkiadás[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk elemzi a könyvtárak és a kiadók szerepét és hozzáállását a tudományos folyóiratok kiadásával kapcsolatban. Mivel a könyvtárak igénylik a kínált címek jegyzékét, a kiadók profitnövelés céljából egyesülések útján növelik folyóirataik és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásaik mennyiségét. A cikk 194 könyvtár mintegy 1000 orvosbiológiai folyóiratait elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt tíz évben jelentős áremelések történtek, és a kiadói egyesülések hozzájárultak ezekhez az emelésekhez.
(Autorej.)
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Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)Am. Libr. -  American Libraries (US)Aslib Proc. -Aslib Proceedings (GB)Bibliografiá. -  Bibliografiá (RU)Bibliotéka. -  Bibliotéka (RU)Bibliotekarz. -  Bibliotekarz (PL)Bibliotekoved. -  Bibliotekovedenie (RU)Bibliothek -  Bibliothek. Forschung und Praxis (DE) Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)Bottom Line -  Bottom Line (US)BuB -  Bub Forum für Bibliothek und Information (DE) Bull. Bibi. Fr. -  Bulletin des Bibliotheques de France (FR) Cape Libr. -  Cape Librarian (ZA)Coll. Res. Libr. News -  College and Research Libraries News (US)Coll. Undergrad. Libr. -  CoUege and Undergraduate Libraries (US)Ctenár. -  Ctenár (CZ)Documentaliste -  Documentaliste (FR)Educ. Inf. -  Education for Information (I)EL Libr. -  Electronic Libraries (I)IFLA J. -  IFLA Journal (I)Inf. Manage. Rep. -  Information Management Report (GB)Inf. Serv. Use -  Information Services and Use (I)Inf. Technoi. Libr. -  Information Technology and Libraries (US)INSPEL -  INSPEL (I)Int. Cat. Bibi. Cont. -  International Cataloguing and Bibliographie Control (I)Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply (GB)Internet Ref.Serv.Q. -  Internet Reference Services (US)

J. Acad. Librariansh. -  Journal of Academic Librarianship (US)J. Doc. -  Journal of Documentation (GB)J. Educ. Libr. Inf. Sei. -  Journal of Education for Library and Information Science (US)J. Inf. Sei. -  Journal of Information Science (GB)J. Librariansh. Inf. Sei. -  Journal of Librarianship and Information Science (GB)Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)Kni nica -  Kni nica (SL)Knowl.Org. -  Knowledge Organization (I)Knygotyra -  Knygotyra (LT)Legal Ref.Serv.Q. -  Legal Reference Quarterly (US)LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)Libr. Trends -  Library Trends (US)Libr. Adm. Manage. -  Library Administration and Management (US)Libr. Hi Tech. -  Library High Tech (US)Libr. Inf. Briefings -  Library and Information Briefings (GB)Libr. J. -  Library Journal (US)Libr. Rev. -  Library Review (GB)Naucn. Teh. Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki (RU)NFD Inf. -  NFD Information (DE)Nordinfo NYTT -  Nordinfo NYTT (Sx)Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)Program -  Program (GB)ProLibris -  ProLibris (DE)Raamatukogu -  Raamatukogu (EE)Ref. User Sérv. Q. -  Reference and User Services Quaarterly (US)Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentación Cientifica (ES)Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)Signum -  Signum (FI)Tech.Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US)
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K u t a t á s
02/119
RÍOS HILARIO, Ana Belén: Diez anos de investigación en la Revista 
Espanola de Documentación Científica (1989-1999) = Rev.Esp.Doc.Cient. 
24.VOI. 2001. 4.no. 433-449.p. Bibliogr. 12 tétel.

Rés. angol nyelven

Tíz év kutatásai a Revista Espanola de Documentación Científica 
című szakfolyóiratban (1989-1999)

Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Könyvtártudományi kutatásA folyóirat tíz évfolyamában megjelent cikkekben alkalmazott kutatási módszereket elemezték a következó/ szempontok szerint: a kutatás tárgya, módszertana, mennyiségi kiterjedése és mintavétele, megter- vezettsége (a kísérletiség foka, az idő' és a célok), a kutatási stratégia, az adatok megszerzésének és elemzésének technikái. Évekig a folyóiratban megjelent cikkeknek átlagosan a fele volt kutatási beszámoló, az arány 1997-től növekedett, és 1999-ben már a cikkek döntő többsége valamilyen, a szó szigorúan vett értelmében kutatáson alapul. Tekintettel arra, hogy a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolóknak más fóruma van, a REDC cikkei főként a tudományos kommunikáció kérdéskörével foglalkoznak, s a nem könyvtári-dokumen- tációs-információs tárgyú írások legtöbbje is használ bibliometriai módszereket.
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A megállapítások szerint a tanulmányok döntő többsége kvalitatív módszereket alkalmaz és egy adott időpontban vizsgálódik, nem mintavételen alapul, pre-experimentális jellegű (azaz csak megfigyeli a jelenséget, de nem próbálja ki, hogy változtatás esetén mi történik). A kutatások célja többnyire leíró (41%), kisebb mértékben értékelő (31%), ám 20%-ban leíró és értékelő eredmény létrehozása. A kutatási stratégia döntően (88,5%) dokumentációs-statisztikai alapú, és 85%-ban az adatokat is dokumentumokból szerezték (8%-ban postázott kérdőívekből, s mindössze 1,1%-ban megfigyelés alapján). Az adatok elemzése a kutatások 94,3%-á- ban statisztikai módszerekkel történt.A végeredmény azokat a szerzőket igazolja, akik szerint a könyvtár-informatika „tudomány előtti” állapotban van Spanyolországban.
(Mohor Jenő)

Tudománymetria,
bibliometría

02/120
OPEENHEIM, Charles -  SMITH, Richard: Student ci- 
tation practices in an information science department = 
Educ.lnf. 19-Vol. 2001. 4.no. 299-323.p.

Hallgatók hivatkozási gyakorlata egy informatikai 
tanszéken

Adatbázis; Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Hivatko
zás; Könyvtáros-utánpótlás; Számítógép-hálózatA Loughborough-i Egyetem információtudományi tanszékén felmérést végeztek a hallgatók hivatkozási gyakorlatáról. Hatvan (nem azonos évben) végzős disszertációjának bibliográfiáit vizsgálták meg, és elemezték a hivatkozott dokumentumok típusát és az idővel változó trendeket. Ezenkívül másod- és harmadéveseket is bevontak a vizsgálatba, hogy felmérjék az irodalmi forrásokkal, hivatkozásokkal kapcsolatos attitűdjüket és azt, mi motiválja a bizonyos típusú forrásokra való hivatkozást. Az eredmények egyértelmű elmozdulást jeleznek az internetes források irányába és távolodást a folyóiratcikkektől. A hallgatók hivatkozási indítékai nem különböznek a tudósokéitól, bár a hangsúlyban jelentős különbségek tapasztalhatók. Aggasztó az a tendencia, hogy egyre jobban bíznak az internetes forrásokban, mint más elektronikus forrásban. A szerzők áttekintik, hogy a vizsgálat eredményei milyen hatást gyakorol(hat)nak a könyvtárakra és a könyvtárhasználati képzésre.

(Autorej.)
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Általános kérdések

02/121
RANKOV, Pavol: Kyberkultúra v kyberpriestore podl'a 
Pierra Lévyho: d’alsí z konceptov informacnej spoloc- 
nosti = Kniznica. 2.roc. 2001. 9.no. 482-485.p. Bibliogr. 
29 tétel.

Rés. angol francia, német és orosz nyelven

Kiberkultúra a kibertérben -  Pierre Lévy szerint. 
Az információs társadalom egy másik koncepciója

Információs társadalom; Információtechnológia; 
Számítógép-hálózatAz információs társadalmat mint „társadalomélet- tani” fogalmat legelőször 1966-ban használták egy japán tanulmányban, amely kormánymegrendelésre készült. Miközben legfontosabb jellemzőit, nevezetesen az információ áruvá válását, az információs szektorban foglalkoztatottaknak a többinél népesebb voltát, a termelés, elosztás és eladás informati- zálását, az egyes információs és telekommunikációs technológiák konfigurációkba rendeződését és az információk több csatornán történő elérhetőségét illetően nagyjából fennáll az egyetértés -  ami azért nem zárja ki az előforduló egyoldalúságok bírálatát -  különböző neves szakemberek felettébb egyénien emelik ki e formáció legjellemzőbb vonását vagy vonásait.Y. Masuda szerint az információs társadalom tulajdonképp«. n „computópia”, azaz számítógépekre alapozott globalizáció és neoreneszánsz. Marchall McLuhan mibenlétével kapcsolatban „globális faluról” beszél. Daniel Bell posztindusztriális társadalomnak, olykor tudás alapú társadalomnak nevezi.

Jean Baudrillard hiperrealitásnak láttatja. Alvin és Heidi Toffler „harmadik hullámként” jellemzi ezt a „második hullámot”, azaz az ipari társadalmat felváltó formációt. S. Kumon hiperhálózati társadalmat lát benne, amit olyan törekvések látszanak alátámasztani, mint a franciák „télematique” programja és az amerikaiak információs sztrádája.Legutóbb Pierre Lévy fejtette ki véleményét az információs társadalom témakörében. Erre az a projekt adott neki lehetőséget, amelynek kimunkálásával az EU bízta meg. Az ő társadalom-meghatározó kulcsszavai: kibertér ( =  az a kommunikációs környezet, amely a világ valamennyi számítógépének egybekapcsolásával jön létre) és kiberkultúra ( =  azoknak a materiális és intellektuális technikáknak, gyakorlati szokásoknak, állásfoglalásoknak, mérlegelési módoknak és értékeknek az együttese, amely a kibertér kölcsönös kapcsolatai és növekedése folytán fejlődik). Tulajdonképpen e két fogalom egybekapcsolása adja ki Lévy információs társadalomról alkotott koncepcióját. Nála a kibertér „totalitás nélküli mindenség”, a kiberkultúra pedig az emberiség kollektív intelligenciája.Lévy víziója igencsak távol áll a képernyők előtt el- magányosodott (főként amerikai) technokraták hűvös világától. Inkább egyfajta, az emberek szüntelen interakcióira alapozott kultúra ez, amely ebből következően dinamikus jellegű, csak „hic et nunc” létezik, minthogy a következő pillanatokban már új elemekkel egészül ki. Lévy megítélésében az informatika mozgatóereje immár nem a mesterséges, hanem a kollektív intelligencia, azaz a különböző minőségű és eredetű kompetenciák, elképzelések és intellektuális energiák értékelése, optimális hasznosítása és harmonizálása. E téren Pierre
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Theilhard de Chardin volt hatással rá, ám ő a char- dini nooszférát megfosztotta keresztény tartalmaitól.Lévy arról a rendszerről alakított ki sajátos elképzelést, amely az információs technológiák bázisán az ember és következésképpen az egész közösség valamennyi képességének fejlesztéséhez járul hozzá. Ezt „les arbes de connaissance” formájában is felvázolta.
(Futala Tibor)

02/122
KOCÓJOWA, Maria: Bibliofilstwo w kulturze spole- 
czenstwa informacyjnego XXI wieku = Prz. Bibi. 69. 
rocz. 2001. 3.no. 263-271.p.

Rés. angol nyelven

Bibliofilja a XXI. század információs társadalmá
ban

Bibliofillá; Információs társadalomA szerző a bibliofillá jövőjét három kérdéskör vonatkozásában vizsgálja. Nevezetesen:1. Milyen módon fogják az új információs technikák befolyásolni a bibliofillá fejlődését az ún. információs társadalomban?2. Az elektronikus könyv, pontosabban: szöveg vajon tárgya lesz-e a bibliofil érdeklődésnek?3. Vajon a XXI. század megvédi-e a bibliofilek státuszát, a kultúra fejlődését célzó kiadói, gyűjtésbeli törekvéseit és: lesz-e lehetőség arra, hogy a bibliofillá ne csak az^lit időtöltése legyen?A felettébb tüzetes, és a kor fenyegetéseit is tekintetbe vevő elemzések nyomán a szerző optimista következtetésekre jut. Azt állítja, hogy a bibliofília a XXI. században is fennmarad és fejlődni fog. A változó feltételek olyan új megközelítési módokat alakítanak ki, amelyek alkalmasak lesznek mind az elit, mind a globális, mind pedig az egyes szubkultúrák körében a bibliofil ösztönzésre és a benne való részvételre.

Mindennek intenzitása azonban attól függ, hogy az ifjú nemzedék mennyire kapcsolódik be a bibliofil mozgalmakba. Ezért szükséges, hogy a fiatalok között bibliofil propaganda bontakozzék ki, mégpedig a kibertér és az új kommunikációs technikák mint a korosztályt meghatározóan érdeklődő jelenségek figyelembevételével. A számítógépesítés, a különféle nagy teljesítményű hálózatok igen alkalmasak lehetnek az olvasói és bibliofil érdeklődés felkeltésére, sőt a szövegrögzítés új formáinak gyűjtése előtt is szabad utat nyithatnak.
(Futala Tibor)

Nemzetközi
könyvtárügy

02/123
SCHLEIHAGEN, Barbara: Freier Zugang zu Informa
tion und Meinungsfreiheit: IFLA/FAIFE = Bibliotheks
dienst. 35.Jg. 2001. 12.no. 1638-1649.p.

Szabad információ-hozzáférés és véleménysza
badság -  új IFLA-bizottság alakult

Egyesület könyvtári -nemzetközi; Szellemi szabad
ság; Tájékoztatás szabadságaA könyvtárak és a szellemi szabadság kapcsolódásának problémaköre a 90-es évek elejétől került a könyvtárosi érdeklődés homlokterébe. Néhány évi előkészület után 1997-ben az IFLA határozatot hozott egy bizottság létrehozásáról, s 1998-ban FAIFE (Freedom Access to Information and Freedom of Expression) néven megkezdte működését a bizottság koppenhágai irodája.Az IFFA/FAIFE célja, hogy a könyvtár alapelvei és a szellemi szabadság értékei közötti kapcsolatot erősítse. Tevékenysége az Emberi Jogok Chartájának 19. cikkelyére épül: „Minden embernek joga van a vélemény és a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja az akadálytalan vé-
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leményszabadságot és annak szabadságát, hogy az államhatárok korláta nélkül lehessen információkat és gondolatokat bármiféle eszköz közvetítésével létrehozni, átvenni és továbbadni.” E cél elérése érdekében a FAIFE széles körű párbeszéd kialakítására törekszik. A könyvtári világ körein belül és azon kívül számos szervezettel és mozgalommal áll kapcsolatban, partnere pl. az UNESCO, a PEN International, az Article 19, az Index on Censorship, az International Freedom of Expession eXchange (IFEX) és az Amnesty International.A FAIFE bizottság dolgozza ki az IFLA számára a könyvtári információszabadság kérdéskörének általános stratégiáját, és reagál az információkhoz való szabad hozzáférés megsértésére, amennyiben abban könyvtárak is érintve vannak. Kiemelten foglalkozik a könyvtári anyagok cenzúrájával és azokkal az ideológiai, gazdasági, politikai és vallási indítékú törekvésekkel, melyek az információkhoz való szabad hozzájutást korlátozni törekszenek. Az utóbbi években a FAIFE a következő ügyekben hallatta hangját: Kínában egy könyvtárost letartóztattak információk gyűjtése miatt, Iránban könyvtárak és könyvtárosok váltak fenyegetetté, Koszovóban és Kelet-Timurban könyvtárakat pusztítottak el, Kubában a „független könyvtárakat” megfélemlítették, az Egyesült Államok embargót hirdetett a Kubába irányuló információkkal szemben, Ausztráliában és Dél-Koreában internetcenzúrát vezettek be stb.A demokratikus társadalmakban e téren a következő kérdések merülnek fel: Valóban minden információt hozzáférhetővé kell tenni? Nem kell-e határokat szabni politikai, vallási, etikai vagy biztonság- politikai okokból? És mit jelent a „teljesen szabad” hozzáférés? Bizonyos információk esetében vajon nem kell-e ellenőrizni, hogy azokat milyen célra használják? És nem szab-e határt a szabadságnak az információ ára? „Demokratikus paradoxon” (Ristarp), hogy egy valóban demokratikus társadalom az antidemokratikus nézetek szabadságát sem

korlátozhatja, a könyvtáraknak ebben a társadalomban olyan könyveknek is szabad utat kell engedniük, melyeket jogosan ítél el azoknak a polgároknak a többsége, akik a nyilvános könyvtárat fenntartják.A FAIFE „Libraries & Intellectual Freedom” címmel 2001-ben „világjelentést” jelentetett meg, mely szándéka szerint az egész világra kiterjedő helyzet- leírást adott. Az összeállítók 140 országgal álltak kapcsolatban, ebből 46 ország (Albániától Zimbabwéig) önálló jelentést küldött be. A „világjelentést” kétévenként felfrissített formában fogják közzétenni.Az információszabadság fontos témaköre az internet kérdése. 2001-ben az IFLA-konferencia „Szűrő és cenzúra az interneten” címmel foglalkozott a problémával. A viták során három vélemény kristályosodott ki: 1. Az internet szűrése a könyvtárakban védelmi és biztonsági okokból megengedhető.2. A szűrés a könyvtárakban ifjúságvédelmi okokból megengedhető. 3. A könyvtárakban nem fogadható el az internet szűrése, mert a könyvtár feladata az információkhoz való szabad hozzáférés biztosítása.A kérdés elmélyült feldolgozása érdekében a FAIFE vállalta, hogy a koppenhágai Könyvtár- és Információtudományi Főiskolával közösen három év alatt elemző tanulmányt készítenek az információhoz való szabad hozzáférés és az internet problémájáról. Megvizsgálják, hogy a könyvtárak milyen mértékben képesek megvalósítani az interneten keresztül az információkhoz való szabad, akadálytalan és egyenlő esélyű hozzáférést.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 144
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Nemzeti könyvtárügy

02/124
JO H N SO N , Rosalind -  OW EN, Tim: National informa

tion policy = Libr.Inf.Briefings. 104.no. 2 0 0 1 .1-8.p.

Nemzeti információpolitika

Tájékoztatási politikaAz angol Könyvtári és Információs Bizottság 1997- ben megállapította, hogy nemzeti információpolitika kidolgozására van szükség. A bizottság 1999- ben szakértődet hívott meg a British Councillal közösen megrendezett oxfordi szemináriumra, amelynek középpontjában a nemzeti információpolitika gyakorlati megvalósításának kérdései álltak. Bár a Könyvtári és Információs Bizottság időközben beleolvadt a Resource-ba, a múzeumok, levéltárak és könyvtárak bizottságába, a nemzeti információpolitika koncepciója továbbfejlődött, és 2000-ben a könyvtárosegyesület külön akciócsoportot hozott létre a további munkálatokra. A cikk összefoglalja az akciócsoport felállításával kapcsolatos feladatokat, és felvázolja a nemzeti információpolitika lehetséges jövőjét.
(Autoref.)

02/125
H A PEL, Rolf -  INGEMANN LA R SE N , Jens -  H SO N , 
Barbara: Von Singapur lemen, heisst siegen lemen. 
Hervorragende Bibliotheken als Ergebnis einer intelli
genten nationalen Strategie = BuB. 53.Jg. 2001. 12. 

no. 700-706.p.

Res. angol nyelven

Szingapúri könyvtárak

Fejlesztési terv; KönyvvtárügySzingapúrban, ebben a 4 millió lakosú városállamban, ahol a formális demokrácia és az amerikai technológia ázsiai vonásokkal keveredik, a 90-es

évek elejéig a könyvtárügy teljesen elhanyagolt terület volt. Ekkor azonban a kormányzat felismerte, hogy ebben a nyersanyagban, élelmiszerben, sőt még ivóvízben is behozatalra szoruló városállamban egyetlen exportálható „termék” van: a polgárok kreativitása, tudása, intelligenciája. Ebben az összefüggésben fedezték fel a könyvtárakat. 1992-ben George Yeo információügyi- és kultusz- miniszter nemzeti bizottságot szervezett a könyvtárügy kérdéseinek kidolgozására. A bizottság résztvevői -  a gazdasági élet, a sajtó, az oktatásügy és a minisztériumok kiemelkedő személyiségei -  1994- ben közrebocsátották a „Könyvtár 2000 -  beruházás a művelt nemzetért” c. dokumentumot, mely a következő célokat tartalmazta:1. A közkönyvtárak összefüggő rendszere: nemzeti könyvtár (új épületben, 55 ezer m2), öt regionális könyvtár (ebből három új épületben, 10-12 ezer m2), városrészi (kerületi) és gyerekkönyvtárak.2. „Könyvtárak határ nélkül” : minden közkönyvtár bekapcsolva a világ könyvtári hálózatába, közös katalógus.3. Nemzeti állományépítési stratégia, a könyvtárak specializálódása.4. Piacorientált állományfejlesztés. A speciális szolgáltatások díjazáshoz kötése, a törzsállományon belül a dokumentumok ingyenes kölcsönzése.5. A könyvtárak együttélése a helyi társadalommal és a gazdasági élettel, mindkét részről a szponzorálás biztosítása.A terv két alapvető prioritása: a technológia és a kultúra. A „világszínvonalú” technológiai fejlődésnek együtt kell járnia az emberi, társadalmi és nemzeti értékek megőrzésével.A program 2003-ig tartó első fázisában az állományt háromszorosára, a könyvtárak alapterületét négyszeresére fogják növelni. A kormányzat erre a célra hét év alatt egymilliárd szingapúri dollárt ( = 1,25 milliárd DM) fordít. Az épületek és az állo
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mány mellett központilag gondoskodnak a könyvtárak oktatási és művelődési programjairól is (előadások, tanulókörök, rendezvények stb.). A „határok nélküli könyvtár” megvalósítását a TIARA (Timely Information for All, Relevant and Affordable) teszi lehetővé, mely összeköttetést biztosít a világ 200 adatbázisával, az internettel, az InfoExpress- szel (információk Szingapúrról) és a könyvtári katalógusokkal. A fejlesztési eszközök következetes koncentrálása a stratégiai célok irányába Szingapúrban igen hatásos módszernek mutatkozik.A könyvtárosokat két szinten képzik. Az informatikai képzésben részesült diplomás könyvtárosok közalkalmazottként dolgoznak, az ennél magasabb Master szint egy műszaki egyetem információtudományi karán szerezhető meg. A könyvtári rendszer éves fenntartása 127 millió szingapúri dollárba kerül ( = 156 millió DM), ennek 28%-át teszik ki a bérek. A könyvtárak bevételei nem léphetik túl a költségvetés 10 %-át.Három példa az egyes könyvtártípusok bemutatására:A Maríné Parade könyvtár a „városrészi” (kerületi) könyvtárak mintapéldája. A háromemeletes épület alapterülete 4 ezer m2, naponta 4-6 ezer olvasó látogatja, évente 1,7 millió dokumentumot kölcsönöz. A földszinten található az adminisztráció, a felnőtteknek szóló szépirodalom és népszerű lapok, valamint a kávézó. Az első emeleten helyezték el az ismeretközlő irodalmat, a videó- és zenei CD-gyűjte- ményt, és az ifjúsági részleget. A második emeleten található a gyermekrészleg foglalkozási terekkel. A harmadik emeleten kapott helyet a szakirodalom, a helyismereti gyűjtemény, valamint kézikönyvek és folyóiratok. Multimédia munkahelyek minden szinten találhatók. A kölcsönzés adminisztrációja chip- rendszerrel történik. A visszahozott könyveket az olvasó a „levélszekrény-nyílásba” helyezi, innét automatikusan kerül a belső elosztóhelyre. A könyveket a város bármelyik könyvtári egységében le lehet adni.

A Library/Orchard a speciális célcsoportok részére szervezett könyvtár példája. 18-35 éves, jól képzett, gazdaságilag önálló dolgozó fiataloknak szervezték, egy igényes vásárlóknak fenntartott, elegáns bevásárlóközpontban. A könyvtár alapterülete 1500 m2, berendezése, bútorzata és információs anyaga pontosan illeszkedik a célcsoporthoz (hobby, szabadidős olvasmányok, szépirodalom, gazdasági élet). Az intézmény rendkívül népszerű: naponta csaknem ötezren látogatják.
Gyerekkönyvtárak. Mivel a szingapúri könyvtárpolitika célcsoportokban gondolkodik, nagy számban hoznak létre elkülönített gyerekkönyvtárakat. A lakosság túlnyomó része többemeletes tömbházakban lakik, az egyes lakótelepeken ezek földszintjén létesítenek a gyerekek számára könyvtárat. A gyerekkönyvtárak száma jelenleg 45, a következő években a tervek szerint el kell érni a százat.

(Katsányi Sándor)

02/126
Ä K O V E C , V. -  G LO BA, L.: Centralizaciá neobhodima i 
segodna = Bibliotéka. 2001. 8.no. 41-44.p.

A centralizálásra ma is szükség van

Centralizálás; Konferencia -nemzetiA cikk beszámoló arról a konferenciáról, amelyet az Orlov megyei nyilvános könyvtár rendezett a megye központosított könyvtári rendszereinek 25 éves fennállása alkalmából.A megyében a központosítás 1975-ben kezdődött, és 1979-ben fejeződött be. Ekkor a járások területén 19, városi területen pedig egy központosított könyvtári rendszer alakult. A 80-as évek közepén közigazgatási reform volt. Ekkor további 5 rendszer jött létre.Azóta ezek a rendszerek fennmaradtak, és működnek, még ha közülük hétnek működési feltételei korántsem mondhatóak kedvezőknek.Az ugyan nem tagadható, hogy e rendszerszervezés közben előfordultak hibák (pl. önállóan megállni
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képes könyvtárakat is beerőltettek e formációba, a gyerekekkel mostohán bántak el, eluralkodtak az „egyenmegoldások” stb.), mégis, hogy a megye központosított könyvtári rendszerei túlélték az ország társadalmi-gazdasági válságának legnehezebb éveit, azt bizonyítja: alkalmas ellátó modellt reprezentálnak.Ahhoz, hogy a rendszerek minél jobban hozzáigazodjanak a lakossági igényekhez, meg kell/kellene valósítani az „önkormányzatiságot” , ami viszont csak úgy lukrativ, ha e formációk megfelelő keretekkel rendelkeznek. (E vonatkozásban a könyvtári törvény, mivel nincsenek normatív előírásai, nem ér semmit, ezért a könyvtárosok megyei szintű jogszabályok kiadását szorgalmazzák.)A konferencián a vezető referátum (a megyei könyvtár igazgatója tartotta) és a hozzászólások hangvétele egyaránt kritikus volt, senki nem söpörte „szőnyeg alá” a meglévő, egyfelől „szegénységi” , másfelől ,,ügyetlenségi” (szervezési) problémákat. A megye brjanszki járásában „monstre” felmérést is tartottak a könyvtárosok, olvasók és fenntartók körében. A megkérdezettek túlnyomórészt elégedettek voltak a járás könyvtáraival, miközben azért nem tagadták, hogy folyamatosan gyarapodó állományról, kellemes, meleg és számítógépesített könyvtárakról álmodnak.
(Futala Tibor)

02/127
R IC H T E R , Vít: Program Verejné informacnej sluzby 

knihoven v roce 2001 = Ctenár. 53.roc. 2001. 12.no. 
338-342.p.

A könyvtári nyilvános információs szolgálat 2001- 
ben

Fejlesztési terv; Könyvtárügy; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatóságiA Cseh Köztársaságban a könyvtárak nyilvános információs szolgálatára, az ún. VISK programra (ld. a 01/117. számú referátumot) -  a költségvetési ke

retek év közbeni „ingadozásait” követően -  2001- ben összesen 110,9 millió cseh koronát fordítottak, ami az állami információs politika programjának (SÍP) ráfordításain belül 12,5 %-ot tett ki.A tervezetthez képest a VISK kilenc részprogramján belül voltak túlteljesítések és „0-teljesítések” (pl. amiatt, hogy a dotációk késedelmes megérkezése már nem tette lehetővé az elektronikus folyóiratok használatához szükséges licencszerződések megkötését 2001-re).A VISK-támogatások elnyerésére összesen 972 pályázat érkezett. Pozitív elbírálást nyert összesen 836 pályázat. Az elutasított pályázatok esetén okként szerepelt a részletes tervezet hiánya, a homályos célmeghatározás, a hányaveti költségvetés, az indokolatlanul drága megoldás, a saját rész vállalásának „kifelejtése” a pályázatból.A VISK egyik legfontosabb alpontja a nyilvános internet megvalósítását tűzte ki célul. Korábban már 527 településen volt könyvtári internet, 2001 végére az internetbirtokos könyvtárak száma 1100-ra növekedett. Miközben a felfutás gyors volt, azt nem sikerült elérni, hogy az ország különféle régióinak könyvtári internettel való lefedettsége teljesen arányos legyen.A kis létszámú települések jobban rá vannak utalva a körükben egyedül lehetségesnek látszó könyvtári internetre, mint a nagyvárosok, ahol igen gyakoriak az ún. internet-kávéházak (Prágában 91, Brünnben 22, Ostravában 16, Pilsenben 16 működik belőlük).A könyvtári internetezés, főként a kistelepüléseken, változatos érdeklődést keltett. Mindenképpen szükség van arra, hogy módszertani segítséggel meginduljon a használat intenzivitásának növelése. Hogy ezáltal szép sikereket lehet elérni, azt dokumentálja: mindenütt, ahol a járási-városi könyvtárak vették maguknak a fáradságot, hogy a vonzás- körzet kistelepülésein a könyvtárost felkészítsék az internet használatára, igencsak népszerű lett ez a tájékozódási-szórakozási forma.
(Futala Tibor)

Lásd még 137, 150
290 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



Együttműködés

02/128
HUXLEY, Lesly: Renardus: fostering collaboration be
tween academic subject gateways in Europe = Online 
Inf.Rev. 25.VOI. 2001. 2.no. 121-127.p.

A Renardus projekt: európai együttműködés a kü
lönböző tárgyköri zsilipek rendszerbe foglalására

Lásd még: 01/230

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Gépi 
információkeresési rendszer; Rendszerszervezés; 
Tárgyi feltárásA Renardus az Európai Unió „User-friendly Information Society” nevű programjának együttműködési projektje -  résztvevőd európai egyetemi könyvtárak, egyetemi kutatási és műszaki központok és már létező tárgyköri zsilipek. Célja olyan központi szolgáltatás (tárgyköri zsilip) kiépítése, amelyen keresztül a használók egyetlen keresőrendszeren belül férhetnek hozzá az interneten az Európa-szerte szétszórt tudományos és kulturális forrásokhoz. A Renardus a már működő és sikeresnek bizonyult zsilip-kezdeményezésekre épít, és egy olyan együttműködési modellt kíván kifejleszteni, amely megoldást jelentene az egyéni szolgáltatások egyre nehezebbé váló karbantartási-aktualizálási problémáira. A szerző ismerteti a projekt tartalmát, jelenlegi állapotát és legfontosabb kihívásait. Felvázolja a további szervezetek bevonásával megvalósítandó jövőbeli együttműködés lehetőségeit és előnyeit is.

(Autorej. alapján)

02/129
N A PIER, Marieke: Cultivate Interactive. Uniting Europe 
through digital cultural heritage = New Rev.Inf.Netw.
7.VOI. 2001. 265-272.p.

A Cultivate Interactive webmagazin. Európa egye
sítése a digitális kulturális örökség révén

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus folyóirat; 
KözgyűjteményAz információtechnológia egyre kiterjedtebb alkalmazása a közgyűjteményekben arra vezetett, hogy a múzeumok, könyvtárak és levéltárak felismerték közös céljaikat, és közös kutatásokba-fejlesztésekbe fogtak. Ilyen projektek az Európai Közösség XIII. fő- igazgatóságának keretében már az 1996-98-as időszakban is folytak, majd folytatódtak az 5. keret- programon belül, amelynek egyik fontos területe a „Digitális örökség és kulturális tartalom” címet viseli a „Multimédiás tartalom és eszközök” kulcsakció részeként.Az 1ST (Information Society Technologies) program keretében zajlik a Cultivate projekt, úgynevezett kísérő intézkedésként. A Cultivate a kulturális örökség hálózat segítségével összekapcsolja Kelet- és Nyugat-Európa, valamint Oroszország és Izrael közgyűjteményeit, nonprofit szervezeteit, kutatóit, döntéshozóit, információtechnológiai és tájékoztatási szakembereit. A projektet nyugati partnerek indították (2000-től három éves időtartamra), a kelet-európai és az orosz program (Cultivate-CEE és Cultivate Russia) később csatlakozott a projekthez. A Cultivate hálózat legfontosabb céljai:-  az 1ST program népszerűsítése,-  az 1ST program keretében benyújtott pályázatok segítése, mennyiségének növelése és minőségének javítása,-  az európai intézmények hálózatának és kapcsolatrendszerének kiépítése.A Cultivate projekt tevékenysége hat feladat köré csoportosul, ezek a következők: a Cultivate webhelyének kialakítása és fenntartása, a Cultivate
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levelezőlista működtetése, a Cultivate Interactive elektronikus magazin létrehozása és kiadása, a Cultivate teljes szövegű dokumentum-adatbázisának építése, a tájékoztatási politika monitorozása és a nemzeti központok működtetése.A Cultivate Interactive magazin a digitális örökséggel és a kulturális tartalommal foglalkozó szakemberek fő információs fóruma. Az angol UKOLN vállalta el létrehozását és szerkesztését. Rovatai az 1ST keretében zajló és egyéb projektekről szólnak, továbbá a nemzeti központok tevékenységéről, egyes szemináriumokról és más rendezvényekről, gyakorlati alkalmazásokról stb. Kialakítása és szerkesztése során teljes körű keresési és metaadat-kezelési lehetőségekkel látták el. A projekt folyamán összesen 9 száma jelenik meg. Az egyes lapszámok elkészülte után a tartalomból ízelítőt küldenek a szerzőknek, a nemzeti központoknak, különböző levelezőlistáknak és hírszolgáltatóknak.
(Hegyközi Ilona)

02/130
KILTON, Thomas: Das German Resources Project: Ein 
Brückenschlag zwischen Amerika und Deutschland = 
Bibliotheksdienst. 35.Jg. 2001. 11.no. 1481-1487.p.

Együttműködés német és amerikai tudományos 
könyvtárak között az ún. német dokumentumok 
projekt keretében

Állománygyarapítás; Dokumentumleírás; Dokumen
tumszolgáltatás; Együttműködés -nemzetközi; Elekt
ronikus könyvtár; Tudományos és szakkönyvtárakA German Resources Project (GRP =  Német Dokumentumok Projekt) az Amerikai Egyetemek Szövetsége (AAU) és a Tudományos Könyvtárak Szövetsége (ARL) közös kezdeményezése az amerikai és a német tudományos könyvtárak közös vállalkozása. Elsődleges célja az értékes könyvtári állományok kölcsönös elérésének elősegítése, mégpedig közös állományépítési, feltárási, digitalizálási és dokumentumszolgáltatási programok révén. Jelenleg

negyvenhárom észak-amerikai és négy német könyvtár vesz benne részt. A GRP egyben az AAU/ARL Global Resources Programjának is része, amelyben hasonló programok szerepelnek Dél-Amerika, Japán, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Afrika számára.Az irányítást végző német-amerikai vezetői csoporttól eltekintve négy munkacsoportban folyik a munka: állományfejlesztés, dokumentumszolgáltatás, digitalizálás és bibliográfiai feltárás. Ezek évente két alkalommal találkoznak, általában az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) éves konferenciáján és a német könyvtárosok hasonló rendezvényén (Bibliothekartag).Az állományfejlesztési munkacsoport eddigi legnagyobb érdeme, hogy sikerült partnereket találnia néhány fontos szakterületen mindkét országban; a tudományszakokat a Német Kutatási Társaság (DFG) WEBIS nevű új elosztási programja nyomán határozták meg. Az együttműködés céljait alaposan kidolgozták; a lényeg az, hogy minden fontos szakterület állományáról szóló információ cseréje megtörténjen. Az együttműködésben részt vevő partnerek kapcsolata azt is szolgálja, hogy jelentős, de kevésbé ismert gyűjteményekre hívják fel egymás figyelmét, segítséget nyújtsanak egymásnak a nehezebb olvasói kérdések megválaszolásában, mérlegeljék egyes adatbázisok közös beszerzését, csereegyezményeket alakítsanak ki, továbbá közös könyvtári (pl. digitalizálási) programokhoz támogatást szerezzenek. Eddig huszonkét tudományterületen működnek együtt. A dokumentumok cseréje során a munkacsoport arra törekszik, hogy újabb cserekapcsolatok jöjjenek létre, eziránt az amerikai könyvtárak körében jelentős érdeklődés tapasztalható. Lépéseket tettek az elektronikus könyvtári szolgáltatások irányába is: 2001 elején közel harminc amerikai könyvtár tesztelte a xipolis.net nevű müncheni cég on-line kézikönyveit.A digitalizálási munkacsoport az amerikai és német digitalizálással foglalkozó programjai kooperá-
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ciójának kiépítésére törekszik. A DFG és az amerikai NSF (National Science Foundation) jelenleg négy német és hét amerikai partnerintézmény projektjét támogatja; 2000-ben az NSF az EU-val közösen pályázati felhívást adott ki, amelyen amerikai és német könyvtárak is részt vehettek.A dokumentumszolgáltatással foglalkozó munka- csoport jött létre legelőször. Amikor azt a kérdést tették fel maguknak az amerikai szakreferensek, miben szenvednek leginkább hiányt a német szak- irodalom terén, nyilvánvaló volt, hogy a szakfolyóiratokban. A német kollégákkal folytatott együttműködés révén sikerült a GBVdirekt és a Subito gyorsszolgáltatást a GRP amerikai tagkönyvtárainak számára biztosítaniuk, és folyóiratcikk-másolatokhoz -  olykor könyvekhez -  jutni. Az érdeklődés igen élénk, jelenleg huszonöt amerikai és kanadai könyvtár veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A második szakaszban az „ellenkező irányban” is szeretnék ezt megvalósítani, de az Egyesült Államokban nincs hasonló szolgáltatás, amelyhez a németek csatlakozhatnának. Egy kísérleti program keretében azonban a tudományos könyvtárak szövetsége (Research Libraries Group, RLG) 2001 nyarán könyvtárközi kölcsönzési szoftverét bocsátotta térítés nélkül két német és nyolc hazai könyvtár rendelkezésére.A bibliográfiai feltárással foglalkozó munkacsoport még inkább ösztönzi az együttműködést, hiszen a nemzeti és nemzetközi szabványok alapvető szerepet játszanak az adatcserében. 1999-ben a GRP fontos kezdeményezésre, az angol-amerikai katalogizálási szabályzat (AACR) lefordítására vállalkozott. Bár a németek természetesen nem követik az AACR-t, a globalizáció arra készteti őket, hogy a német dokumentumleírási szabályzatot (RAK) jobban közelítsék az amerikai gyakorlathoz. A munka- csoport tevékenysége nyomán lehetővé válik, hogy jelentős forrásokat biztosítsanak a német kollégákkal való szorosabb együttműködéshez.

Az amerikai szerzők összefoglalásképpen leszögezik: a jövő útja a közös tudás és a közös információs források együttes kiaknázása. Korunk sokszor emlegetett virtuális könyvtárai, valamint az adatok, szövegek, képek és információhordozók cseréje során felmerült időbeli és földrajzi akadályok eltűnése ennek a transzatlanti együttműködésnek a megvalósítását olyan közeli realitássá tette, amilyenről korábban álmodni sem lehetett. Olyan területeken kell közös tevékenységet folytatni, amely mindkét fél számára fontos, és a partnerek is készek együtt munkálkodni.
(Murányi Lajos)

02/131
B O ST IC K , Sharon L :  The history and development of 
academic library consortia in the United States: an 
overview = J.Acad.Librariansh. 27.vol. 2001. 1.no. 

128-130-p. Bibliogr.

A felsőoktatási könyvtári konzorciumok története 
és fejlődése az Egyesült Államokban

Együttműködés -belföldi; Felsőoktatási könyvtárAz amerikai könyvtárak régi hagyománya az együttműködés. Már 1880-ban megjelentek cikkek, amelyek az állománygyarapítási kooperációra ösztönöztek. Az Americal Library Association is létrehozta együttműködési bizottságát, amely az 1880-as években több jelentést tett közzé. Az 1900-as évek elején indította meg a Kongresszusi Könyvtár a nyomtatott katalóguscédulák szolgáltatását. Egyike a legkorábbi egyetemi könyvtári konzorciumoknak az 1933-ban alapított Triangle Research Libraries Network.1972-ben már 125 egyetemi könyvtári konzorciumot vettek számba, melyek 90%-át 1960 után alapították. A célok között már megjelent az automatizálás is. A 60-as és 70-es években virágzó konzorciumok alapvető célkitűzése a forrásmegosztás volt. Különböző megállapodások születtek az egymás állományából való kölcsönzésre is. Létrejöttek a kü
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lönböző típusú könyvtárakból álló konzorciumok, általában egy meghatározott feladatra (könyvvásárlás, katalogizálás stb.). Ebben az időszakban keletkezett az országos hatókörű OCLC és RLIN.A konzorciumok alakításának több oka volt, de a gazdaságossági megfontolás mindegyikben szerepet játszott. Először az állománygyarapításban, majd az automatizált rendszerek beszerzésében mutatkoztak gazdasági előnyök. Az egyes könyvtárak vásárlóerejének összevonása jelentékeny megtakarításokat eredményezett. A továbbképzés megszervezésében is haszonnal járt az együttműködés.A nagyobb konzorciumok függetlenített apparátusokat is felállítottak, de a közös ráfordításoknál nagyobbnak kellett lennie az anyagi haszonnak.A mai konzorciumok jellegzetességei nem sokban különböznek a korábbiakéitól, bár újabbak is társultak hozzájuk. Vannak konzorciumok, amelyek megszűntek, mások pedig változóban vannak. Az egyetemi könyvtárak szempontjából az árak gyors emelkedése miatt jelentőségük fokozódik. Egy-egy könyvtár több konzorciumnak is tagja lehet, részben önkéntesen, részben kötelezően. Van, amelyik konzorciumot hálózatnak hívják, van, amelyik egy-egy államra terjed ki, van, amelyik több célt is maga elé tűzött. Növekvő fontosságot nyer az elektronikus dokumentumok közös beszerzése. Az amerikai könyvtárak létéhez ma már hozzátartozik a konzorciumhoz való csatlakozás. E lehet ingyenes vagy tagdíjas.Az egyes konzorciumok egymással is kapcsolatba léptek. Az 1990-es évek közepén a Coalition of Networked Information rendezvényein találkoztak informálisan, majd megalakították a Consortium of Consortia-t. A tagság összetétele következtében ez hamarosan az International Coalition of Library Consortia-vá (ICOLC) vált. Az általa szervezett konferenciákon párbeszédet folytatnak az eladókkal és kiadókkal. Az európai konzorciumok számára1999-ben és 2000-ben külön találkozókat rendeztek.

Formálódik egy új konzorciumtípus is, a szuperkonzorcium, amelyben több konzorcium egyesül egy közös cél érdekében, általában drága elektronikus termékek beszerzésére. A Network Alliance például egy sor regionális hálózatból áll.A pusztán gazdasági problémák megoldásától az amerikai konzorciumok a kooperáció új és különféle módszereihez érkeztek el.
(Papp István)

02/132
HAAVISTO, Tuula: Práca knizníc v elektronickom 
prostredí = Kniznica. 2.roc. 2001. 7.no. 368-372.p.

Rés. angol, francia, német és orosz nyelven

Könyvtárak munkája elektronikus környezetben

Együttműködés -belföldi; Folyóirat-előfizetés; Szer
zői jog; Szolgáltatások használataHaavisto asszony az EBLIDA keretében foglalkozik a szerzői jog és a licencszerződések kérdéseivel, nem utolsósorban az elektronikus dokumentumokra tekintettel. Itt referált cikke előadásként 2001 június 19-én a Zsolnán tartott CELIP (Central and East European Licensing Information Platform)- szemináriumon hangzott el. Abból indul ki, hogy a könyvtárak rendszerint csak elérési jogot szereznek az elektronikus dokumentumokra, mindenekelőtt a folyóiratokra. Ezt követően mintegy „ág- ról-ágra” haladva az alábbi információkat közli az érdeklődőkkel:-  Az elektronikus dokumentumféleségek felsorolása, úm. adatbázisok, elektronikus folyóiratok, teljes szövegű anyagok, illetve: digitális és digitalizált dokumentumok.-  Használati szabályok, ezen belül a TECUP Memorandum és egyetértés c. dokumentuma, amelyben a kiadók és a könyvtárak felsorolják azokat a pontokat, ahol egyetértés alakult ki közöttük a használatot illetően. Az ilyen pontok

294 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



száma hat, miközben további kilenc olyan pont van, ahol fennmaradt közöttük az ellentét.-  Nemzetközi helyzet a licencmegállapodások területén, melynek keretében a konzorciumokról, licenceladókról és ármodellekről esik szó.-  Licencszerződések és tartalmuk. Ez utóbbit szerzőnk húsz pontban határozza meg. Ulrich Korwitz ezzel szemben 13 pontban foglalja össze ezeket a kívánalmakat.-  Licencszerződési alapelvek konkrét (EBLIDA, CECUP, ECUP, ICOLC, illetve osztrák, holland-német, USA-beli) állásfoglalásokra való hivatkozással és elérési címmel.-  Licencszerződési „vademecumok” (Liblicencek az USÁ-ból, ECUP, TECUP-projekt).-  Weboldalakon található licencminták (ALSP, JISC/PA, NESLY Site).-  Az eILF Direct program, melyet a Nyílt Társadalom Alapítvány égisze alatt fogadtak el Budapesten. Ez nem más, mint licenc-keretszerződés és árszintlista.-  Konzorciumok létesítése és működése, ezen belül: konzorciális megállapodások klauzulái és tanulságok a jövőre nézve.-  A konzorciumokról szóló alapvető forrás az ICOLC gondozásában (International Coalition of Library Consortia).-  Konkrét konzorcium-példák Dániából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Izraelből és SzlovéniábólMegjegyezzük, hogy referált szerzőnk azonos tartalmú, de egy esztendővel korábban keletkezett cikkemagyarul a TMT 2002. évi 3. számában (107-110.p.) olvasható.
(Futala Tibor)

Lásd még 135, 145, 155, 160, 162

jogi szabályozás

02/133
RAM ELLO , Giovanni B.: Diritto d'autore, duplicazione 
d'informazioni e analisi economica: il caso déllé 
biblioteche universitarie = Boll.AIB. 41.vol. 2001. 4 .no. 
443-454.p. Bibliogr. 18 tétel.

Rés. angol nyelven

A szerzői jog, az információk reprodukálása és a 
gazdasági elemzés az egyetemi könyvtárak eseté
ben

Egyetemi könyvtár; Szerzői jogA gazdasági elemzés fontos szerepet játszik napjaink szerzői jogi vitáiban. Az irodalomban a szerzői jog a kreativitás piaca összeomlásának „jogi ellenszereként” jelenik meg, abban az értelemben, hogy a kizárólagos jog tulajdonából eredő, illetve következő folyamatok biztosítják a szerzőknek az arra való anyagi ösztönzést, hogy továbbra is új szellemi alkotások létrehozásának szentelhessék magukat.A szerzői jog végső célja tehát közérdek: a tudás és a megismerés előmozdítása. A szerzői jog „jeleníti meg” azt az árat, amit a társadalom fizet a szerzőnek (vagy a jogtulajdonosnak) annak érdekében, hogy továbbra is hozzáférhessen az új ideákhoz. Ebben az értelemben a szerzői jog testesíti meg az „alkotásra való ösztönzést”, amit a társadalom fizet az alkotóknak. E megfontolások mentén nyilvánvalóan elítélendő minden olyan cselekmény, mely megváltoztatná a szellemi tulajdonról intézkedő jogszabályok által létrehozott „jutalmazó” mechanizmusokat. E cselekményeket általában a copy
right által védett információ nem engedélyezett duplikálásának kategóriájába sorolják, holott természetében és jelentésében nagyon különböző jelenségekről van szó, a kalózkiadásoktól a magáncélú másolásig.
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Mégis akadnak olyan szituációk, melyekben a szerződ jogot elsőrendű közérdekként kezelő axióma átléphető. Tipikusan ilyen helyzet az egyetemi könyvtárakon belüli, oktatási, tanulmányi és kutatási célú információ-duplikálás. Ilyen esetekben fordulhat elő, hogy a szerzői jogi törvények rugalmatlansága mind társadalmi, mind gazdasági téren olyan káros következményekhez vezethet, melyek esetenként nagyobbak, mint az alkotók szellemi munkáját jutalmazó copyright elv megsértése okozta kár. A megoldás az egyetemi könyvtárakon belül az ott található információk teljesen szabad terjesztése és duplikálása lehetne. Az egyetemi könyvtárakat ugyanis ugyanazért hozták létre, mint a szerzői jogi törvényeket: a tudás megújításának és terjesztésének érdekében.
(Mohor Jenő)

Könyvtárosi hivatás

02/134
H ERRIN G , Mark Y: Our times, they are a-changin', 
but are we? = Libr.J. 126.vol. 2001. 17.no. 42-44.p.

Változnak az idők, de változnak-e a könyvtárosok 
is?

Könyvtárosi hivatásBob Dylan híres daláru utal a cím arra célozva, hogy a könyvtárosok valóban képesek-e együtt változni változó környezetükkel. Nagyon kevés könyvtáros akad, aki ne lenne tisztában azzal, hogy az idők megváltoztak, de nagyon kevesen vannak köztük olyanok, akik annak megfelelően cselekednek, hogy ez megváltoztatta a könyvtárakat is. Sőt, legtöbbjük úgy cselekszik, mintha minden úgy maradt volna, mint volt. Erre öt trend is utal.1. A telematika alkalmazása ellenére lényegében nem különbözik a mai könyvtárosi munka az
296

1920-as évekétől. A szakma megrekedt, s nem tesz semmit jövője formálása érdekében.2. A legtöbben még mindig azt gondolják, hogy minél nagyobb a létszám, annál jobb a szolgálat. Az automatizálás sok mítosza közül az egyik, hogy több embert kíván, nem kevesebbet.3. Mindenki a szakma társadalmi imázsa fölött kesereg, de nagyon kevesen tesznek is azért valamit, hogy megváltozzék. Sértőnek találjuk, ha cipófejű, vén trottynak néznek bennünket, de arra várunk, hogy ezt a képet valami más, kedvezőbb váltsa fel használóink szemében. Pedig ha ez nem történik meg magától, magunknak kell kitalálnunk.4. Az utóbbi száz évben -  a számítógépektől eltekintve -  alig változtak az épületeink. Űjra kell gondolnunk mindent, ha később is itt akarunk lenni, hogy egyáltalán gondolkodhassunk Először magunkat kell forradalmasítani, aztán az épületeinket.5. A mi szakmánk inkább csak reagál az eseményekre, és nem kezdeményez, pedig a szakmát magunknak kell újjáformálnunk. Ha nem tesszük, mások teszik meg helyettünk, rovásunkra.A munkanélküliségünk rémét öt másik, tőlünk független trend is felidézi.1. Minden fenntartó, döntéshozó stb. meg van arról győződve, hogy mindenre az internet a megoldás. A könyvtárosok azonban tudják, mennyi veszély rejlik ebben. Az internet mítoszát el kell oszlatni, s fel kell világosítanunk a használókat csapdáiról.2. Egyre többször hangzik el, hogy a könyvtár, mint olyan elavult. S különösen veszélyes, ha ilyesmi egy könyvtáros szájából hangzik el, hiszen őt sérti leginkább.3. Számos vállalkozás jelent meg a piacon, amely korábban a könyvtáraké volt, s ez a trend erősödik.
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4. Az elektronikus tankönyvek és egyéb kiadványok száma rohamosan növekszik pusztán a felsőfokú képzés igényei következtében is. A döntésekbe itt nem szólhatnak bele a könyvtárosok.5. Míg mi még mindig a nyomtatásban bízunk, használóink allergiásak lettek a nyomtatásra. Tíz éve a diákok még csak álmodoztak a web- hozzáférésről, ma megkövetelik a könyvtárakban.Ha használóink úgy érzik, hogy meglesznek nélkülünk is, az a mi hibánk. Meg kell magyaráznunk nekik, hogy miről is mondanak le. Ennek érdekében a következőket tehetjük:1. Minden szolgáltatásunkat, tevékenységünket újra kell gondolnunk. Ami iránt nincs használói érdeklődés, elhagyandó.2. Arra kell koncentrálnunk, amit a diákok csak tőlünk kaphatnak meg. Értéknövelt szolgáltatásokat kell nyújtanunk.3. Túl sok nem könyvtáros tervezi a könyvtárak jövőjét. Nem szabad tovább várnunk, forradalmasítani kell magunkat. A jövőnk sokkal biztosabb lesz, ha már ma azt nyújtjuk, amire használóinknak szüksége van.
(Papp István)

02/135
BU RG ETO VÁ , Jarmila: Odborné znalosti a dovednosti 
v oboru knihovnickych a informacních sluzeb -  
vysledky projektu D ECID oc = Nár.Knih. 12.roc. 2001.
3.no. 169-174.p. Bibliogr. 5 tétel.

Rés. angol nyelven

Szakismeretek és jártasságok a könyvtári és infor
mációs szolgáltatások terén

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosi hivatás; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; MinősítésKorábban két referátumunk (00/238 és 01/028) is foglalkozott a DECIDoc projekttel, illetve a könyvtá

rosi szaktájékoztatói kompetencia kérdéskörével. Maga a fogalom a képesítésen túlmenően a szű- kebb-szélesebb szakmai készségeket és jártasságokat is tartalmazza. Nyugat-Európában máris gyakorlatilag érvényesítik a személyzeti munkában az egyes kompetenciapontokban megfogalmazott ismérveket, amelyek francia koordinálás mellett hét ország szakemberei által végzett „gyűjtőmunkának” köszönhetően kerekedtek ki plauzibilis egésszé. Eleddig harminc kompetenciapont került meghatározásra. íme:A könyvtári-információs szolgáltatások speciális kompetenciái közé tartozik a használókkal és ügyfelekkel való bánásmód, a könyvtári és információs szolgáltatások környezetének ismerete, az információs szakterület irányításának és menedzselésének európai adminisztratív és jogi rendszerével kapcsolatos ismeretkör, az információforrások meghatározása és verifikálása, az állományépítés és -használat, a dokumentumokkal való fizikai bánásmód, az információelemzés, -feldolgozás és -tárolás, az információkeresés, az információféleségek és prezentálásuk.A kommunikációs és rokonismeretek égisze alatt: szóbeli kommunikáció, írásbeli kapcsolat, idegen nyelv használata, audiovizuális kommunikáció, társas kommunikáció, kommunikáció vállalati szinten, számítógépek, telekommunikáció, produceri és publikációs rendszerek.Az irányítás és szervezés ismeretkörében: adminisztratív eljárások, marketingtechnikák, a kereskedelmi tevékenység eljárásai, beszerzési és szolgáltató eljárások, a mikrogazdasági irányítás technikái, diagnosztikus és értékelő módszerek, emberi erőforrások irányításának technikái, művelődési aktivitások irányítása.Végül következnek az egyéb hasznos ismeretek, mintegy a szolgáltatások javításának kisegítői.A követelmények mindegyik kompetenciapontban négy szintbe rendeződnek. Példaként az idegen
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nyelv-használatra meghatározott szintek bemutatása következik.Az első szint tudnivalói: meg kell érteni, hogy egy- egy újságcikk mivel foglalkozik. Néhány egyszerű mondat erejéig személyes kapcsolatot kell létesíteni, ismerni kell az adott idegen nyelv alapszókincsét.Második szinten meg kell érteni a hétköznapi és szakmai helyzetek lényegét, és reflektálni kell rájuk. Néhány egyszerű mondatból álló fogalmazványt kell készíteni, olvasott-hallott dolgokról beszámolni, ismerni a szoftver-instrukciókat.A harmadik szint: részvétel a szakmai vitákban, szabályok eljárásmódok magyarázata, képesség idegen nyelvű levelezésre, bonyolult szakszöveg fordítása, idegen nyelvi lektorálás, jegyzőkönyvkészítés. A negyedik szint: idegen nyelvű értekezletekbe, szemináriumokba való aktív bekapcsolódás, idegen nyelven cikkírás, tolmácsolásba történő beugrás, tárgyalás vezetés.A kompetenciapontokon belül ezután következnek a könyvtárosi-tájékoztatói képességek meghatározásai. Ezek a következők: alkalmazkodó képesség, elemzőkészség, kommunikációs képesség, kritikai értékelés képessége, érdeklődő gondolkodás, képesség mások meghallgatására, csoportos munkára alkalmas lelkűiét, kezdeményező készség, szervezni tudás, didaktikai érzékenység, kitartás, precizitás, következtetni tudás.A DEDICoc jelenleg azt ambicionálja, hogy a szakmai kompetenciák alkalmazásával az egyes országokban állapítassék meg a nemzeti igény nagysága, szerveződjék meg -  az „élethosszig tartó tanulás” jegyében -  a továbbképzés infrastruktúrája, valósuljon meg a kompabilitás a könyvtári-információs munkatársak egész Európára kiterjedő körében.A projekten belül a távoktatásra is nyűt lehetőség,A részt vevő szakemberek 2000 novemberében tartották meg a projekt záróértekezletét. A projekt eredményeit nagyra értékelték, és elhatározták: a megkezdett munkát folytatni, elmélyíteni és finomí

tani kell. E célból szívesen vesznek minden megjegyzést és javaslatot. Ezekből adatbázist is létesítenek. A záróértekezleten elhangzott az európai szintű szakmai certifikáció megteremtésének igénye. E tekintetben döntés nem volt, de tanulmányozni fogják kialakításának lehetőségeit.
(Futala Tibor)

02/136
H A R R IS , Roma -  W ILKIN SO N , Margaret Ann: (R e p o 
sitioning librarian: how young people view the informa
tion sector = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 42.vol. 2001. 4.no. 
289-307.p. Bibliogr. 56 tétel.

A könyvtárosok helyének megállapítása -  hogyan 
látják a fiatalok az információs szektort?

Egyetemi hallgató; Könyvtárosi hivatás; Közvéle
ménykutatás; Munkabér; alkalmazásTöbb mint kétezer kanadai elsőéves egyetemi hallgató töltötte ki azt a kérdőívet, amely 22 foglalkozás szerepéről, a jövőbeni alkalmazási lehetőségekről, képzési követelményekről, státusokról és kezdő fizetésekről érdeklődött. A válaszokat összehasonlították az Egyesült Államok és Kanada kormányának munkaerő-prognózisával. Az eredmények szerint a hallgatók a könyvtárosi hivatást furcsán helyezték el a foglalkozások rangsorában. Az egyéb hivatásokkal kapcsolatos becsléseikhez képest alábecsülték a könyvtárossághoz szükséges képesítés szintjét (legtöbbjük nem hitte, hogy egyetemi végzettség kell a könyvtárosi hivatáshoz). A könyvtárosok átlagos kezdő fizetését szintén alábecsülték, és e hivatás társadalmi státusát és jövőbeni kilátásait alacsonyabbnak tartották más foglalkozásokéhoz képest.Összességében véve az eredmények azt mutatják, hogy az egyetemi tanulmányaikat most kezdő fiataloknak az információs szektor karrier-lehetőségeiről alkotott véleménye megegyezik néhány munkaerő-elemző szakember nézeteivel. A hallgatók olyan területeken látnak megfelelő és státus- és si-
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kerlehetőségeket, mint például a számítástechnika és a rendszerelemzés. Sajnos a könyvtárosi pálya jelenlegi és jövőbeni helyzetét az indokoltnál söté- tebb színben látják, ami kissé aggasztónak tűnik, figyelembe véve a munkaerő-adatokat, amelyek biztos fizetést és jó alkalmazási lehetőségeket tükröznek az Egyesült Államokban és Kanadában egyaránt. A szerzők áttekintik a vizsgálat tapasztalatainak a könyvtár- és információtudományi képzésre gyakorolt hatását is.
(Autoref. alapján)

02/137
PASIN, A.: On vedal vse sekrety masterstva = Biblio

téka. 2001. 7.no. 75-76.p.

V. V. Serov szerepe a szovjet könyvtárügyben

Életrajz; Könyvtárosi hivatás; KönyvtárpolitikaA hetvenéves születésnapját ünneplő Vaszilij Va- sziljevics Szeröv neve szorosan összekapcsolódik az orosz könyvtári rendszer történetével: falusi fiatalból vált nagy tudóssá és a könyvtárügy szervezőjévé. Alapfokú iskolái befejezése után a moszkvai könyvtáros főiskolára jelentkezett, néhány évnyi as- pirantúra után megvédte disszertációját és oktatóként kezdett dolgozni. 1960-ban Vietnámba küldték, ahol a tanítás mellett a könyvtári hálózat megszervezését segítette. Délkelet-Ázsiából való visszatérése után a rjazanyi területi könyvtár helyettes igazgatójává nevezték ki, majd 1964-ben az orosz föderációs kultuszminisztérium könyvtárügyekkel foglalkozó részének vezetője lett. 1968-tól ugyanezt a feladatot látta el a Szovjetunió kulturális minisztériumában, 1985-től pedig a kulturális miniszter helyettese lett. Átlagon felüli szervezőkészségét és minden tudását arra áldozta, hogy a könyvtárak az emberek számára a tanulásban-képzésben, a kultúrában való jártasság megszerzésében és a szakmai munka során egyaránt kulcsfontosságúvá váljanak. Tudósként és szerzőként könyvek és tudományos folyóiratcikkek tucatjaiban foglalkozott az egységes

könyvtári hálózat megszervezésével, a könyvtárak tevékenységének koordinálásával, a könyvtár szociális funkciójának kiterjesztésével. Különösen fontosnak tartotta azt, hogy a kisvárosok és falvak könyvtárai is képesek legyenek kielégíteni az olvasói igényeket: ne csak a szép-, hanem a szakiroda- lom gyűjtésére is vállalkozzanak, ne csak könyveket, hanem audiovizuális dokumentumokat is gyűjtsenek. Szeröv dolgozta ki a letéti állományok központi őrzésének rendszerét annak érdekében, hogy a könyvtárak megszabadulhassanak ritkán használt, mégis értékesnek számító állományrészeiktől. A sors úgy hozta, hogy mindazt, amit elméleti munkássága során lefektetett, a gyakorlatban is kipróbálhatta: abban az időszakban, amikor a minisztériumban dolgozott, irányítása alatt kezdődött meg a könyvtári tevékenységek centralizálása, indult meg a nemzetközi együttműködés, kezdődött el a számítógépek és az elektronizáció bevezetése, merült fel a könyvtári állomány másfajta elrendezésének lehetősége, bővült a könyvtári szolgáltatások köre. Az országos könyvtári hálózat kialakítása során köztársaságok, városok, falvak könyvtárainak hosszú sorát látogatta végig. Irányítása alatt 1975 és 1985 között 46 291-ről 49 236-ra emelkedett az oroszországi közművelődési könyvtárak száma, ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az olvasói létszám, javult a könyvtárak felszereltsége és gépesítettsége, emelkedett a könyvtárosok fizetése. A munka csúcspontját az 1994-ben megfogalmazott és elfogadott könyvtári törvény, valamint a hozzákapcsolódó köztársasági követő jogszabályok jelentették. A különböző fenntartású és különböző fennhatóság alatt működő könyvtárak tevékenységének összehangolása érdekében könyvtárügyi tárcaközi bizottságot hozott létre a kulturális minisztérium keretein belül. A bizottság ötéves periódusokra szóló, a könyvtárak hálózattá szerveződésének, szolgáltatásainak, felszereltségének fejlesztését érintő programokat dolgozott ki, állásfoglalásokat és határozatokat adott ki az általános és középiskolai, a fel
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sőoktatási, a tudományos és szak-, valamint a köz- művelődési könyvtárak tevékenységének vonatkozásában. Szeröv sokat foglalkozott az állománygyarapítás kérdéseivel is, kezdeményezésére indult el és jelent meg később rendszeresen a „Könyvtári sorozatok” című állománygyarapítási tanácsadó. Szeröv sokat tett a nemzetközi könyvtári kapcsolatok fejlesztéséért: 1970-ben az ő javaslatára rendezték Moszkvában az IFLA soros ülését, az ő közreműködésével jutottak ki orosz könyvtárosok a más országokban tartott IFLA-rendezvényekre és lettek tagjai különböző IFLA-bizottságoknak.Tudományos kutatói tevékenysége többek között különböző könyvtári témájú kutatásokra (pl.: „A könyv és az olvasás a szovjet falvak és kisvárosok életében”), a „Bibliotekovedenie” című szakmai folyóirat hasábjain való publikálásra és könyvtári kérdéseket körüljáró tanulmánykötetek összeállítására terjedt ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 149
Oktatás és 

továbbképzés

02/138
Guidelines for professional library/information educa

tional programmes -  2000 = Inf.Dev. 17.vol. 2001.
4.no. 269-271.p.

Az IFLA irányelvei a hivatásos könyvtári és infor
mációs oktatási programok számára (2000)

Irányelvek -könyvtári; Könyvtárosképzés -felsőfokúAz IFLA Szakmai Testületé 2000 decemberében fogadta el a könyvtári és információs szakmai képzésre vonatkozó új irányelveket, amelyeket a könyvtárosképző intézmények standardjainak (1976) re

víziójára létrehozott munkabizottság (Evely Daniel, Susan Lazinger és Öle Harbo) dolgozott ki.A dokumentum hat fejezetből áll.Az első fejezet tágabb összefüggésbe helyezi a könyvtári/információs szakképzést, s rögzíti, hogy főként a felsőoktatási szinten folyó szakképzéssel foglalkozik. Szükségesnek tartja, hogy a könyvtárosok és információs szakemberek képzése illeszkedjék az ország felsőoktatási rendszerébe, s a képzés céljait tágabb politikai, társadalmi, gazdasági és műszaki összefüggésekben határozzák meg. A képzési-oktatási programnak világosan meg kell fogalmaznia céljait, kiindulva a könyvtári és információs szolgáltatásoknak a társadalomban elfoglalt helyéből.A második fejezet a tanterv és tanmenet kérdéseit tárgyalja. A tantervnek összhangban kell lennie a képzés céljaival, s nyilvános dokumentumként kell hozzáférhetővé tenni. Követelmény, hogy a hallgatók más, kapcsolódó diszciplínák teréről is kapjanak ismereteket. Az egyes kurzusok tartalmát állami szervek vagy társadalmi szervezetek határozzák meg, s öleljék fel a szakma minden lényeges elemét. Kellő figyelmet kell fordítani a gyakorlati képzésre és a transzferábilis készségekre A már munkában álló szakemberek számára továbbképző alkalmakat kell nyújtani. A tanterveket rendszeresen felül kell vizsgálni külső szakértők bevonásával, az oktatók pedig konzultációval segítsék a könyvtárakat és információs szervezeteket.A harmadik fejezet a teljes időben foglalkoztatott és a részidős oktatószemélyzettel foglalkozik. Felsorolja a velük szemben támasztott követelményeket, s megjegyzi, hogy ezeknek azonosaknak kell lenniük az oktatási intézmény más egységeiben foglalkoztatott oktatókéival. Kitér a megbízás, a szakmai fejlődés és az előmenetel kérdéseire is. A feladatok teljesítéséhez mérten kell gondoskodni az adminisztratív-technikai személyzetről A negyedik fejezet a hallgatókat érinti: a hallgatói jogállás, felvétel, minősítés, diploma.
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Az ötödik fejezetben foglalták össze a szervezeti és anyagi követelményeket. Ide tartozik az anyaintézmény szervezetébe és követelményrendszerében való beilleszkedés, a képzési program vezetőjének (tanszékvezetőnek) a státusa, a képzési-oktatási program irányítása, az anyagi feltételek biztosítása, az oktatómunka tervezése és kiértékelése.A hatodik fejezet az oktatási forrásokról és berendezésekről szól. Ezek között első helyen említi a könyvtárat, amelynek rendelkezésre kell tudni bocsátania a nyomtatott és az elektronikus forrásokat egyaránt. A program számára biztosítani kell az információs technológiát (hardver, szoftver, multimédia), az internethez való hozzáférést, s azokat a feltételeket, amelyek az eredményes munkához nélkülözhetetlenek (megfelelő helyiségek az oktatószemélyzet, a hallgatók és az adminisztratív-technikai munkaerő számára).
(Papp István)

02/139
WOOD, Kate: UK higher education and qualifications = 
Z .Bibliothekswes.Biblogr. 48.Jg. 2001. 2.no. 95-99.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Felsőfokú könyvtárosképzés és képesítés Nagy- 
Britanniában

Képesítés; Könyvtárosképzés -felősfokú; Könyvtá
rosképzés -posztgraduálisA 20. század utolsó évtizede nagy változásokat hozott az angol felsőfokú képzésben. Valamennyi politechnikum egyetemi minősítést nyert (most összesen 114 egyetem működik), a hallgatók száma megduplázódott (1985/86: 599 ezer, 1997/98: 1 230 400), s az egy főre eső költség 37%-kal csökkent 1989/1990 és 1999/2000 között. Ez utóbbi azért, mert az automatikusan elnyert ösztöndíjakat megszüntették, s bevezették a diákkölcsönt. A felsőoktatási diploma termékké vált, s a diákok -  amerikai mintára -  beperelhetik az egyetemet, ha nem nyerik el azt a képesítést, amire szerződtek egymással.

Jelenleg 17 egyetemen lehet folytatni könyvtári és informatikai tanulmányokat, 60 különböző kurzus közül választva, amelyek végén Bachelor, Master vagy Doctoral fokozatot lehet nyerni. A tantervek alakulására három tényező hat.
A munkáltatók és a hallgatók követelményei Korábban a képzés általános volt: nem különböztette meg a köz- és felsőoktatási könyvtárosságot, s a dokumentalistát egyszerűen nem ismerte. Ma már csak két tanszék viseli nevében a könyvtár szót, s a hangsúly mindenütt az információs és kommunikációs technológiára esik. A munkaadók olyan végzősöket várnak, akik gyorsan be tudnak illeszkedni szervezetükbe, és eleve rendelkeznek a megkívánt ismeretekkel. A diákok tisztában vannak ezzel, s olyan kurzusokat keresnek, amelyek erre készítik fel őket. Ez azt eredményezi, hogy a tanterv kiszélesedik, így nyújtva szélesebb kitekintést, különösen az alsó szinten. Számukra ma már nem könyvtárosi, hanem információs menedzseri kurzusokat indítanak. A távoktatás, az interneten nyújtott kurzusok bevezetése lehetővé teszi, hogy más országok- beli diákok is részt vehessenek az angliai képzésben. Ez elősegíti az 1998-as sorbonne-i és a bolognai nyilatkozat alapján a tantervek nemzetközileg összehangolt fejlesztését.
Állami beavatkozásAz állam a felsőoktatás színvonalának az emelésében és garantálásában érdekelt. A minőségbiztosítás céljából külön intézményt hoztak létre, amely kidolgozta az egyetemi oktatás és kvalifikáció követelményrendszerét, összehasonlítási szinteket állapított meg, s az oktatott tárgyakat rendszeresen felülvizsgálja. 2001-ben tette közzé a könyvtárügy és információmenedzsment követelményszintjét (Benchmark for Librarianship and Information Management).
A szakmai egyesületek szerepe A Library Association 1877 óta, az Institute of Information Scientists 1968 óta visel felelősséget a szakmai képzettségi szint megállapításáért. Az LA
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1985-ben tartotta utolsó saját vizsgáit; azóta az egyetemi kurzusok akkreditálásban működik közre. Az IIS ugyancsak saját minősítési rendszert működtetett eddig. 2002-től egyesítik a két rendszert, s közös akkreditációs szervezetet hoztak létre. Közösen és rendszeresen látogatják meg a kurzusokat, s az értékelést az egyetemi szervekkel együtt végzik. A képző intézményekkel együttműködve a kurzusok számára tartalmi ellenőrző listákat dolgoznak ki.A jövő kihívásai között a követelményszintek hatása, a munkaerőpiac változásai, a diszciplína további diverzifikálódása és az európai együttműködés játszik szerepet.
(Papp István)

02/140
H EEG , Jürgen: Die Ausbildung für den höheren 
Bibliotheksdienst in Deutschland: Aktuelle Situation 
und künftige Perspektiven = Z.Bibliothekswes.Biblogr. 

48.Jg. 2001. 2.no. 70-76.p.

Felsőfokú könyvtárosképzés Németországban: a 
jelenlegi helyzet és jövőbeni perspektívák

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtárosképzés 
-posztgraduálisNémetországban a felső szintű könyvtári szolgálat (höhere Bibliotheksdienst) elsősorban a tudományos könyvtárakban szakreferensi vagy vezetői beosztásban dolgozók munkakörét jelenti. Az ehhez szükséges szakmai képesítés megszerzése a meglevő alapképzettséget kiegészítő felsőoktatási formában történik. A szakirányú képesítés általában a köztisztviselői képesítés megszerzésével együttesen történik. A konkrét képzési formák tartományonként eltérő képet mutatnak, ezeken belül három alapvető variáns alakult ki:1. A legelterjedtebb a 12 hónap gyakorlati és 12 hónap elméleti képzést magában foglaló, köz- tisztviselői pályára is jogosító képzési forma. Az elméleti képzés Frankfurt és München felső

szintű könyvtáros- és informatikusképző intézményeiben folyik, ezek azonban a többi tartomány jelentkezőit is fogadják.2. Egyes egyetemeken illetve főiskolákon (a berlini Humboldt-Egyetem, Konstanz, Erlangen stb.) posztgraduális formában lehet megszerezni az elméleti képesítést, gyakorlati képzést ezek a helyek nem folytatnak. A köztisztviselői képesítést ebben az esetben külön vizsga letételével lehet csak elnyerni.3. A kölni szakfőiskolán a szakmai képesítést három szemeszteres kiegészítő stúdiumon lehet megszerezni, a képesítés elnyeréséhez kétéves, közalkalmazotti viszonyban folytatott könyvtári gyakorlat megléte is szükséges. Észak-Rajna- Vesztfália tartományban az itt szerzett vizsga köztisztviselői státuszra is jogosít, más tartományban történő elhelyezkedés esetén ehhez külön vizsgát kell letenni.1989-ben, majd ezt megismételve 1999-ben körkérdéssel fordultak az egyes tartományokhoz: hány fő felsőszintű könyvtárosi kiképzését tartják szükségesnek (beleértve a közkönyvtárak szükségletét is) 10 éves időszakra előre tekintve? Németország egészét figyelembe véve 1989-1998 között 423 fő, 1999-2008 között 452 fő felső szintű szakmai képzését látták a tartományok indokoltnak.A képzés kívánatos tartalmát illetően egybehangzó a tartományok véleménye: az ismeretek három nagy körére van szükség: 1. Információtechnikai ismeretek (információs szolgáltatások szervezése és gondozása, a számítógépes dokumentumok eszköz- rendszere, a számítógépes dokumentumok tárolásának technikai aspektusai.) 2. Vezetési feladatok (üzemszervezés és nyilvános szolgálat, a személyzet irányítása és fejlesztése, gazdaságossági számítások.) 3. Szakreferensi ismeretek (információfeltárás és -közvetítés, állományépítés, a régi állományok megőrzése és használata).
(Katsányi Sándor)
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02/141
O D ER, Norman: LIS  distance ed moves ahead = Libr. 

J. 126-vol. 2001. 16.no. 54-56.p.

Egyesült Államok: a távoktatás előretörése a 
könyvtárosképzésben

Könyvtárosképzés -felsőfokú; TávoktatásAz Egyesült Államokban 20 könyvtárosképző intézmény kínál on-line kurzusokat; egyharmaduk ma már csak távoktatással foglalkozik; ugyanakkor nem éri el a tízet azoknak a kurzusoknak a száma, amelyek diplomát is adnak.A távoktatás fő vonzereje, hogy munka mellett is részt lehet benne venni, továbbá meglehetősen rugalmasan lehet megválasztani a tanulás helyét és idejét. A hallgatóknak természetesen rendelkezniük kell bizonyos technikai jártassággal, és -  nem utolsósorban -  erőteljes tanulási motivációval, mivel nagyon kevés személyes találkozásra kerül sor az oktatók és a hallgatók között. A távoktatás során átláthatóbb az oktatók tevékenysége, és a tananyagok is nyilvánosan megtekinthetőek. A tanszékek „virtuális oktatói gárdát” alakíthatnak ki az ország bármely részén működő oktatókból. A távoktatásban szerzett diplomát a munkáltatók azonos értékűnek tekintik a többivel.Az Illinois Egyetemen a LEEP (Library Education Experimental Project) keretében 171-en tanulnak. A távoktatás során ún. tanfolyamkezelő szoftvereket alkalmaznak, amelyek rendszerint szöveges csevegési lehetőséget és hirdetőtáblát kínálnak. A tapasztalatok alapján az oktatott csoportok ideális létszáma 20-25 fő, a bevezető kurzusok esetében 40 fő. Az egyes csoportokban zajló kommunikációt -  bármilyen csatornán folyjék is -  folyamatosan archiválják. A hallgatók számára az egyetemi könyvtár esetenként gyorspostával küldi meg a szükséges dokumentumokat, és hozzáférést enged az intézmény hallgatói által elérhető adatbázisokhoz is. A távoktatási program egy tíznapos helyszíni képzéssel indul, a későbbiekben szemeszterenként csak egy hétvégén kerül sor közös programra

(ilyenkor tanítják például a kommunikációs készségeket). Változó, hogy az egyes intézmények milyen gyakorisággal írnak elő interaktív oktatási alkalmakon való „személyes megjelenést” , és azt mennyire szigorúan kérik számon. Bizonyos tárgyak nagyon alkalmasak a távoktatásra, ezek között van a menedzsment és a referensz. A távoktatás ideális a hallgatói csoportmunkára.Az amerikai könyvtárosképzésben távoktatásra vállalkozó intézmények együttműködése a jövőben várhatóan bővülni fog, közös tantervek kialakítása és konzorciumi megállapodások vannak kilátásban.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 120, 135, 156, 170, 185
Szabványok:,
normatívák

02/142
JO H N SO N , Bruce Chr.: XM L and M ARC: which is 

„right”? = Cat.Classif.Q. 32.vol. 2001. 1.no. 81-90.p.

XML vagy MARC: melyik a „megfelelő”?

Formátum -gépi; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk azokról a szakmai vitákról számol be, amelyek a könyvtári információk weben való strukturált, megfelelő formátumú megjelenítéséről folynak. Elsősorban azt a kérdést vizsgálja, hogy a MARC 21 formátum továbbra is használható marad-e, és hogy eljött-e az ideje az XML formátumra való konverziós munkálatoknak. A szerző leszögezi, hogy a MARC formátum a jövőben is fennmarad, és használata nem fogja akadályozni a bibliográfiai információ elérését a weben. Beszámol a
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Stanford Egyetem Lane Orvosi Könyvtárában korábban végzett XML-kísérletekről. Bár ezek a kísérletek ígéretes kezdetet jelentenek, további kutatásokra és tapasztalatcserére van szükség ahhoz, hogy az XML a könyvtári információ strukturálásának és keresésének széles körben elfogadott szabványává váljon.
(Autoref.)

02/143
STO K LA SO V Á , Bohdana: Prezije formát UNIM ARC 
rok 2003? = Nár.Knih. 12.roc. 2001. 3.no. 208-210.p.

Megéri-e a 2003. évet a UNIMARC formátum?

Formátum -gépiA UNIMARC-ot a 90-es évek közepe táján olyan stabilizált formátumnak tartották, amely korszerűbb, mint a USMARC, s mint ilyet az IFLA, az EU és a könyvtári-szolgáltatói közvélemény egyértelműen támogatja. Nemzetközi volta ellenére több országban nemzeti formátum lett belőle. Attól, hogy az adatok többsége USMARC formátumban állt rendelkezésre, a konverziós programok meglétére hivatkozva, eltekintettek.Ezzel szemben ugyanakkor a USMARC nem látszott stabilizált formátumnak. A brit fél akadékoskodása és rugalmatlansága miatt azt sem lehetett tudni, hogy a UKMARC és a CANMARC formátummal való összehangolása mikorra fejeződik be. Később mindkét formátum súlyos nehézségekbe ütközött. A UNIMARC formátumot az elektronikus források leírásának szabályaival kellett kiegészíteni, s több más részét is módosítani kellett. A tennivalók nagyságrendje meghaladta a Permanent UNIMARC Committe teherbírását.A USMARC összehangolása a két másik MARC-kal csak félig-meddig, a CANMARC vonatkozásában ment végbe, ui. a britek nem fogadták el a javasolt módosításokat. Sőt: az ügyben referendumot kellett kiírni, amelyen a MARC 21-re „keresztelt” , csak minimális módosításokon keresztül ment USMARC győzött. A USMARC győzelme azért is va

lószínűsíthető volt, mivel -  mint már szó volt róla -  az adatok meghatározó többsége ebben a formátumban létezett, s bár a konvertálásnak továbbra sem állta semmi az útját, a fokozott használatban ez időveszteséget jelentett.A MARC 21-nek az UNIMARC-hoz képest mindenképpen jobb a személyi és pénzügyi ellátottsága, s ezért gyorsabban és hatékonyabban kezeli az időközben felmerült problémákat. Több vonatkozásban (pl. a távoli elektronikus források támogatása, a Dublin Core, a DTD megkövetelte igazodások stb.) máris megoldásokat produkált, míg az UNIMARC csak tervezi őket.Az UNIMARC támogatottsága észrevehetően csökken. Korábbi támogatói visszavonulóban. A Deutsche Bibliothek pártfogásának köszönhetően2000-ig mégis fennmarad. Az IFLA-politika valameddig ugyancsak kiáll mellette. Túlságosan sokáig nem szabad mégsem halogatni a kényszerű döntést. Nem utolsósorban amiatt, hogy mostanában sok ország veti meg éppen nemzeti bibliográfiájának alapjait, illetve vág neki a számítógépesítésnek. Nem jó, ha eközben kifutóban lévő formátumot rendszeresítene.Ez a figyelmeztetés azért indokolt, mivel az IFLA 2001. évi bostoni konferenciáján nyilvánosan úgy foglalt állást, hogy a UNIMARC közelesen úrrá lesz mostani nehézségein, és a továbbiakban is nemzetközi rendszer gyanánt fog funkcionálni. Ezzel szemben az IFLA tisztségviselői bizalmasan olyan információt kaptak, amelyek ellentmondanak az egyesület szakmai nyilvánossága előtt hangoztatott optimizmusnak.
(Futdla Tibor)

Lásd még 138, 207
Egyesületek,
konferenciák

Lásd 126
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Nemzeti könyvtarak

02/144
V ITIELLO , Giuseppe: National libraries: the concept 
and the practice, 1700-2000 = Alexandria. 13.vol. 
2001. 3.no. 139-151.p. Bibliogr.

A nemzeti könyvtár gondolata és gyakorlati meg
valósulása az 1700-2000-es időszakban, az Egye
sült Királyságban, Franciaországban, Németor
szágban és Olaszországban

Decentralizálás; Elektronikus dokumentum; Könyv
tártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtárA nemzeti könyvtárak feladatköre általában három fő kategóriába sorolható: egyetemes, ország-központú vagy funkcionális. Történelmileg a következő orientációk alakultak ki: oktatási-művelődési (British Museum Library), örökségi (Paris Biblio- théque Nationale) és bibliográfiai (Leipzig Deutsche Bücherei (a jelenlegi Deutsche Bibliothek elődje). Olaszországban a nemzeti hagyománynak kompromisszumot kellett kötnie a helyi és regionális szempontokkal, és ez magyarázza (jóllehet nem igazolja) a nemzeti könyvtárak nagyobb számát. A „nemzeti könyvtár” fogalma különféleképpen alakult Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Egyfajta „ingázó” irányzat is megfigyelhető: a nemzeti könyvtári funkciók először egyetlen könyvtárban összpontosultak, később több könyvtárba szóródtak szét. A globalizáció, az elektronikus kiadványok elszaporodása, az ún. „konvergencia” jelenség és a kisebb, ritka nyelvek védelmének szükségessége az ingát is

mét a központosítás irányába billenti -  a nemzeti könyvtárak ismét vezető szerephez jutnak, legalábbis ami a stratégiai tervezést illeti.
(Autoref.)

02/145
C A LA B R E S I, Maria Patrizia: Two national central li
braries in Italy: bibliographic co-operation or competi
tion? = Int.Cat.Bibl.Contr. 30.vol. 2001. 2.no. 37-39.p.

Két központi nemzeti könyvtár Olaszországban: 
bibliográfiai együttműködés vagy vetélkedés?

Együttműködés -belföldi; Feladatkör; Nemzeti bibli
ográfia; Nemzeti könyvtárAnnak, hogy Olaszországban hat nemzeti és központi nemzeti könyvtár van, történelmi okai vannak. Az egyesülés előtti itáliai államok fővárosaiban létrejött -  más-más karakterű -  régi könyvtárak a szellem és kultúra alkotásainak letéteményesei, s mint ilyenek, nemzeti könyvtárnak tekintetnek. Az olasz nemzetállam 1861-es létrejötte után az első nemzeti könyvtárat Firenzében hozták létre, majd Róma 1870-es elfoglalása és fővárossá nyilvánítása után -  a firenzeit meghagyva -  Rómában is nemzeti könyvtárat alapítottak.A Firenzei Nemzeti Könyvtár két fontos könyvtár, a Magliabechiana (1756 óta Firenze nyilvános könyvtára) és a Palatina (a Pitti Palota könyvtára) 1862-es összevonásával jött létre, 1869-től kap kötelespéldányt minden Itáliában nyomtatott kiadványból.A Római Nemzeti Könyvtárt 1875-ben alapították, és 1876-ban nyitották meg a jezsuiták korábbi ko
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lostorában, alapállományát is a jezsuiták Biblioteca 
Maior-ja képezte. A továbbiakban számos jelentős gyűjtemény gazdagította az állományt (az 1890 óta kapott kötelespéldányok mellett). A könyvtár jelenlegi -  kellő méretű -  épületegyüttese 1975-ben nyílt meg. Elsődlegesen a humán tudományok nagykönyvtárává vált, jelentős nyilvános könyvtári funkciót tölt be (a közeli egyetem hallgatói intenzíven használják), 1931-ben létrehozott bibliográfiai tájékoztató központja többek között az Unesco In
dex Translationum-ának szolgáltat, és a könyvtár szerkeszti az általános ősnyomtatvány-katalógust.Mindkét könyvtár neve Központi Nemzeti Könyvtár, hangsúlyozva nemzeti kulturális központi és a tudományos kutatásban betöltött szerepüket. Közös feladatuk a kötelespéldányok gyűjtése és feldolgozása, az olasz kultúra teljes dokumentációja és a külföldi irodalom széles körű gyűjtése, valamint a nemzeti bibliográfiai szolgáltatások koordinálása, illetve ellátása. Feladataikat 1885-ben határozták meg, miszerint Rómában készül az olasz állami könyvtárak által beszerzett modern külföldi kiadványok jegyzéke (B.O.M.S.), Firenzében pedig a könyvtár által kötelespéldányként kapott olasz kiadványok jegyzéke. Ennek neve 1958-ban Olasz Nemzeti Bibliográfia (BNI) lett, szerkesztése ma is a firenzei könyvtár (BNCF) feladata, kiadását és terjesztését az 1951-ben alapított ICCU (az olasz könyvtárak egységes katalógusa és a bibliográfiai információk központi intézete) végzi. A BNI 1975 óta számítógéppel, a MARC formátum helyi -  ANNAMARC nevű -  változata alapján készül, az ISBD gyakorlatát 1984-ben vették át.1980-ban indult, 1986 óta az ICCU koordinációjával működik az „Országos Könyvtári Szolgálat” (SBN), mely mára 1300 olasz állami, köz- és magánkönyvtárt összekapcsoló hálózattá vált. A részt vevő könyvtárak kurrens gyarapodásának leírásaiból épített központi katalógusba az idők folyamán beépítették a BNI 1958 utáni és a B.O.M.S. 1958- 1980 közötti anyagát, a 16. századi itáliai nyomtat

ványok központi katalógusának eddig elkészült részét, valamint más katalógusokat. Az SBN jelenleg a következőket nyújtja, illetve támogatja: tájékoztatás az SBN-ről és az olasz könyvtárakról, keresés és lelőhely-megállapítás a központi katalógusban, keresés egyes olasz könyvtárak (és múzeumok) katalógusaiban, keresés a 16. századi nyomtatványok körében (szerzők, nyomdászok, nyomdák szerint), könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás. A 4 millió bibliográfiai rekordhoz 9 millió lelőhely-jelzés társul, a központi katalógus átlag napi százezer keresést regisztrál.A BNI két fő hiányosságának (a kötelespéldányok hiányos szolgáltatása és a kb. kétéves átfutási idő) kiküszöbölésére 1992-ben indított munkálatok eredményeként 1994-ben indult meg (az 1993. októberi 0. számmal) az új BNI öt sorozata: könyvek, időszaki kiadványok, disszertációk, gyermekkönyvek, zene. Előállítását és terjesztését az Editrice 
Bibliografica magán-kiadóvállalat, szellemi „szerzője” (azaz a leírások készítője és a bibliográfiai adatok ellenőre) továbbra is a BNCF, mely egyébként is az olasz könyvtárgépesítés vezető könyvtára.A gépesítés és az SBN fejlődése jelentősen javította az olasz könyvtárak közti koordinációt és az együttműködés új módját teremtette meg, továbbá gyorsabb és pontosabb lehetőséget nyújt az olasz könyvtári állományokhoz való hozzáférésre, az elektronikus adatcserére, végső soron egy Itálián belüli globális virtuális könyvtár létrejöttére.

(Mohor Jenő)
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02/146
SMITH, Inese A. -  V ILK S , Andris: Latvijas Nacionala 
Bibliotéka: the National Library of Latvia = Alexandria. 
13.V0I. 2001. 3.no. 153-163.p. Bibliogr.

A lett nemzeti könyvtár története, gyűjteményei és 
új épületének tervei

Könyvtárépület -nemzeti; Könyvtártörténet -nemzeti; 
Nemzeti könyvtárA Lett Nemzeti Könyvtárat Lett Állami Könyvtárként alapították 1919-ben; története tükrözi a 20. századi Lettország történelmét. A 2. világháború előtti független időszakában a nemzeti bibliográfia hivatalos előállítója volt, és központi katalógust épített. E funkciókat ma egyrészt a felügyelete alá tartozó Lett Bibliográfiai Intézet, másrészt a Könyvtári Információs Hálózati Konzorciumban való részvétel útján látja el. 1945 és 1991 között helyzetét és állományát a szovjet kommunista ideológia határozta meg. 1991-ben megvalósult függetlensége után újból felvállalta egy korszerű nemzeti könyvtár funkcióit, és megkezdte a szovjet megszállás által okozott károk helyreállítását, pl. állományának kiegészítését az elpusztított vagy tiltott dokumentumokkal. Azon kívül, hogy gyűjti nemzeti irodalmát (letonika) és értékes ritkakönyv-, kézirat-, térképkisnyomtatvány- és grafikai gyűjteményei vannak, olyan különgyűjteményeket és szolgáltatásokat is kifejlesztett (pl. gyermekirodalmi központ), amelyek nem jellemzők egy nemzeti könyvtárra. Tanácsadói szolgálatával segíti a közkönyvtári hálózat fejlesztését. Lépést tart az információs technológia fejlődésével, internet-hozzáférést biztosít személyzete és használói számára, részt vesz az országos informatikai programban. Tervei között prioritást élvez egy új könyvtárépület felépítése, a digitális könyvtári szempontok figyelembevételével.

(Autorej.)

Lásd még 158

Felsőoktatási
könyvtárak

02/147
D U G ALL, Berndt: Die digitale Hochschulbibliothek: 
Dienstleistungen Strukturen Kooperationsformen = 
ABI-Tech. 2001. 3.no. 318-325.p.

Res. angol nyelven

A digitális felsőoktatási könyvtár: szolgáltatások, 
struktúrák, együttműködési formák

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Felsőoktatási 
könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Helyi gépi hálózatA német egyetemeken 2001 nyarán végzett felmérés alapján meghatározták az információellátás minőségi és mennyiségi kereteit. A következő tényezőket vették figyelembe: emberi erőforrások, a szolgáltatások típusai és jellemzői, a munkamegosztás formái a könyvtárak, számítógép-központok és médiatárak között, az információellátás szervezete az egyetemeken.

(Autoref.)

02/148
S T ILL , Julie M.: A content analysis of university library 
Web sites in English speaking countries = Online 
Inf.Rev. 25.VOI. 2001. 3.no. 160-164.p. Bibliogr.

Egyetemi könyvtári webhelyek tartalmi elemzése 
angol nyelvterületű országokban

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Hatékonyság; 
HonlapNégy angol nyelvterületű ország (Ausztrália, Kanada, Egyesült Királyság és Egyesült Államok) egyetemi könyvtári webhelyeinek tanulmányozása során kiderült, hogy az információk vizuális megjelenítése mindegyik országban hasonló, de a tartalom tekintetében különbségek mutatkoztak az egyes országok között. A vizsgált 150 könyvtári webhely
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mindegyike nyújtott hozzáférést a könyvtár saját katalógusához és valamennyi adatbázishoz. A legtöbb hely más könyvtári katalógusokat is bevont szolgáltatásába, tartalmazta a szolgáltatások leírását és a legutóbbi frissítés dátumát. Aránylag kevesen biztosítottak távoli hozzáférést és oktatási anyagokat, és jelentés eltérések mutatkoztak a szolgáltatott enciklopédiák, kérdőívek és útvonalkereső segédletek számában.
(Autoref.)

02/149
B R ID G E S, Karl: Why traditional librarianship matters = 
Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 52-54.p.

Miért fontos a hagyományos könyvtárügy értékei
nek megőrzése?

Egyetemi könyvtár; Információtechnológia; Könyvtá
rosi hivatás; KönyvtárügyA ma divatos hívószavak többsége az on-line hozzáféréssel kapcsolatos. Kérdés: az egyetemi könyvtárak nem haladnak-e túl gyorsan ebbe az irányba, s nem veszítik-e el a könyvtári tapasztalat néhány nagyon fontos elemét?Az egyetemi könyvtárak hagyományosan az egyetem szerves részét képezik, s általában a campusok közepén helyezkednek el. Ha nem is voltak mindig kényelmes munkahelyek, tisztelettel voltak a múlt iránt, s közös értékeket vallottak.A modern könyvtár, úgy látszik, a mai egyetem fogyasztóra orientált érékeit osztja. Az innováció jegyében gyakran olyan gyakorlatot követnek, amely hátrányos használói számára. A 19. és a korai 20. században az oktatás a múlt visszanyerésére, feltárására irányult, ma az új ismeretek generálására és alkalmazására. Ez helyes irány, de problémákat is okoz, melyeket a könyvtárak is érzékelnek. A virtuális referensz új trendet jelent a könyvtárügyben; ez nagyobbrészt helyeselhetó, s az is, hogy elektronikus úton történik.

A modern könyvtárügyben nagy hangsúly esik a termelékenységre, de sok esetben az elektronikus eszközök helyettesítik, s nem kiegészítik a szolgáltatást. Az egyetemi könyvtárakban továbbra is szükség van referensz pultokra és referensz könyvtárosokra. Azok, akik virtuális referensszel akarják őket kiváltani, kevésbé érdekeltek a könyvtári szolgálat minőségében, s inkább az egyetemi menedzsment valamely új hóbortjához alkalmazkodnak.A referensz pult lététől függetlenül továbbra is személyes kapcsolatokra kell építeni a szolgálatot. A könyvtáros és a hallgató közötti interakció fontos eleme a könyvtárosi identitásnak. Ezért ijesztő némelyik új trend, például a virtuális könyvtár koncepciója. A könyvtár közvetítő-kapcsolati szerepe kerül veszélybe. Nem jól szolgálják használóikat azok a könyvtárak, amelyek a tanulás központjaiból egyfajta egyetemi bevásárlóközponttá váltak.Nem arról van szó, hogy a könyvtárak ne nyújtsanak ilyen lehetőségeket is. A munka és a játék közötti határok elmosódnak Ne feledjük azonban, hogy a kívánságok kielégítése nem azonos a kötelező feladatok teljesítésével. A baj akkor kezdődik, amikor a könyvtár elszigetelődik a campustól. A legjobb könyvtárak azok, amelyek fizikailag és virtuálisan egyaránt az egyetemi közösség központjában foglalnak helyet. A könyvtárak részét képezik egy tágabb történeti és kulturális szerkezetnek. Saját és anyaintézményük története formálja őket, még a virtuális könyvtárakat is. Veszélyt jelent, ha a könyvtárosképzésben háttérbe szorulnak a hagyományos értékek szemben a technológiai felkészítéssel, ha nagyobb hangsúlyt tesznek egy weboldal előállításának képességére, mint a kritikai gondolkodásra. Segítene a dolgon, ha kötelezővé tennék a könyvtárosképzésben a szakmai gyakorlatot.A régi könyvtárak technológiailag talán nem voltak olyan hatékonyak, mint a maiak, de kétségtelenül működtek. Ennek alapját nem a technológia képezte, hanem az emberekkel ápolt kapcsolatuk. Alkalmaznunk kell a technológiát, s a hallgatók számára
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barátságos környezetet kell nyújtanunk. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a technológia csak eszköz, és nem cél.
(Papp István)

Lásd még 131, 133, 157, 165-166, 181, 189
Közművelődési

könyvtárak

02/150
C IC C A R E LLO , Domenico: Politiche statali per il 
servizio bibliotecario pubblico in Inghilterra: 1997-2001 
= Boll.AIB. 41-vol. 2001. 4.no. 455-475.p. Bibliogr. 24 

tétel.

Rés. angol nyelven

Közkönyvtári politika Angliában, 1997-2001

Fenntartó szerv; Könyvtárpolitika; Közművelődési 
könyvtárAz angol helyhatóságoknak törvényi kötelessége, hogy „átfogó és hathatós könyvtári szolgáltatásról gondoskodjanak mindenki számára” . Az 1964-es közkönyvtári és • múzeumi törvény előírásainak való megfelelés érdekében a kormány a közismert programok (The People's Network, National Grid 
for Learning) mellett más módokon is segíti a közkönyvtárakat. A költségvetési csökkentések, a fiók- bezárások időszaka után a kormányzati és más központi intézmények elsősorban a terület menedzsmentkérdéseire fordítanak gondot, különös tekintettel három elemre: a tervezésre, a helyi vezetés korszerűsítésére és a szolgáltatások országosan elfogadott szintjére. Ugyancsak fontos szempont a társadalmi jelenlét.Az egyik kormányzatilag koordinált akció a tervezés közös kereteinek kimunkálása. 1998 óta a kulturális miniszter minden fenntartótól éves könyvtári tervet kér, benne az ellátandó területre vonatkozó

háttér-információval, a könyvtári szolgáltatás „küldetésnyilatkozatával” és a hozzáférési lehetőségekre (épület, nyitva tartás, felnőtteknek, gyerekeknek és speciális csoportoknak -  kisebbségek, hátrányos helyzetűek stb. -  nyújtott szolgáltatások, költségvetés, a személyzet vezetése és képzése, információtechnológiai ellátottság) vonatkozó adatokkal. A tervnek tartalmaznia kell az utolsó költségvetési év teljesítménybecslését, középtávú stratégiát a következő három évre, valamint cselekvési tervet és telje- sítmény-célkitűzéséket erre az időszakra. A hatóságok bizalmas visszajelzést kapnak tervük minőségéről, s a minisztérium közreadja a tervek általános értékelését, valamint a következő terv elkészítésének irányelveit.Az önkormányzatokról szóló 1999-es törvényben meghatározott „Best Value” keret is fontos tényezője az angliai és walesi közkönyvtári rendszer fejlődésének. Az önkormányzatok minden funkciójára kiterjedő követelményrendszer a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség megfelelő kombinációját célozza. Eléréséhez (és értékeléséhez) pedig (a challenge, compare, consult, compete szavak alapján 4C-nek nevezett) négy elvet ajánl: a stratégiák és a gyakorlat újragondolásával próbára tenni a nyújtott szolgáltatások indokait; összehasonlítani a teljesítmény-mutatókat a korábbi saját teljesítményekkel, illetve más hatóságok eredményeivel; a közösség igényeinek rendszeres figyelése és vizsgálata révén tanácskozni a használókkal; a szolgáltatások hatékonyságát növelő alternatív eszközök feltárásával versenyezni más szolgáltatókkal.A 2001 áprilisában publikált Public Library Standards egységes és egyszerű teljesítmény-mutatókkal teszi könnyebbé az olvasók számára annak megismerését, hogy mit várhatnak el a könyvtártól, illetve a könyvtárvezetők és irányítók számára, hogy reális keretek között tűzzék ki a jobbítás céljait.
(Mohor Jenő)
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02/151
DORAN, Micky -  P R E ST O N , Judith: The public library 
service in a divided community, Portadown, Northern 
Ireland: a case study = Libr.Manage. 21.vol. 2001. 8. 
no. 409-422.p. Bibliogr.

Közkönyvtári szolgáltatás egy megosztott közös
ség számára (Portadown, Észak-írország). Esetta
nulmány

Esettanulmány [forma]; Közművelődési könyvtár; 
Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Szolgáltatá
sok

A cikk azzal a hatással foglalkozik, amelyet a politikai és társadalmi megosztottság gyakorol az északír közkönyvtárakra. 1998-ban komoly szándék mutatkozott a 30 éve felhalmozódott feszültségek felszámolására, azonban ez a folyamat ideiglenesen megtorpant. Ha sikerül is a pozitív folyamatot újraindítani, kevesen hiszik, hogy sima út vezet a békéhez és megegyezéshez.Ebben a társadalmi közegben kell működnie a közkönyvtáraknak. A jelen esettanulmány Portadown helyzetével foglalkozik, amely egy 20-25 ezer lakosú kisváros, közel Belfasthoz. Bár jellemzői jobbak az átlagosnál, mégis súlyos politikai, gazdasági, vallási, szociális stb. ellentmondások sújtják. Demográfiailag is, geográfiailag is megosztott a vallási és a politikai hovatartozás szerint. Az elkülönülő közösségeket kell szolgálnia a közkönyvtárnak, amelynek központi problémája a semlegesség.Portadownban a szociális problémák a második helyre szorulnak a vallási és politikai megosztottság mögött, amely meghatározza a polgárok mindennapi életét. A katolikusok úgy érzik, a város nem az övék, amit a protestánsok vitatnak. A 25%- nyi katolikus válasza erre az, nem számít, hogy a valóságban igaz-e vagy sem, elég, ha ők így érzik. Bizonyos helyekre, bizonyos időpontokban nem mernek elmenni, nem érzik magukat biztonságban.

Kisebb közösségi csoportok alakultak mindkét oldalon a mindennapi élet megszervezésére, s intéznek minden problémát a bölcsőtől a sírig. Felépítették saját központjaikat is, amelyek sok esetben úgy működnek, mint ahogyan egy valódi közösségi könyvtárnak, közösségi információs központnak működnie kell. Ennek következtében -  és a társadalmi feszültség folyományaként -  a városi közkönyvtár a hagyományos szolgáltatásokra redukálja tevékenységét, főképpen a könyvkölcsönzésre. Ennek oka az is, hogy a város protestáns negyedében van elhelyezve, közel egy rendőrállomáshoz, a katolikus negyedekből ezért nem merik vagy nem akarják felkeresni. így a közkönyvtár egyre inkább a középosztály tagjait szolgálja ki, s kis figyelmet fordít azoknak az igényeire, akik leginkább rászorulnának.A könyvtárat intézménynek tekintik és nem a közösség élő részének. Holott a tanulás, mint a társadalmi felemelkedés legfőbb eszköze, valós igényeket gerjeszt, s ugyanúgy erős az élet mindennapjaihoz szükséges információk iránti kereslet. Mindezekre azonban inkább a közösségi csoportoktól, semmint a könyvtártól kapnak az emberek segítséget. Gátat jelent az egyes szolgáltatásokért szedett térítési díj, valamint a késedelmi díj is. Ellentmondásosnak tűnik a nem sokra becsült ingyenes könyvkölcsönzés és a térítésért adott, keresett információs szolgáltatás.Sok közösségi csoport úgy tekint a közkönyvtárra, mint az állam kinyújtott karjára, nem pedig mint a közösség erőforrására. Ha a könyvtár valóban feloldódna a megosztott közösségben, talán bizalmat nyerne ahhoz a munkához, amely mindenki javára válna. Ügy látszik, ehhez megvan a jó szándék a tragikusan megosztott közösségben és a városi könyvtárban. Kár volna nem élni vele.
(Papp István)
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02/152
LEGAULT, Stéphane: Fusions municipales et enjeux 
pour les bibliothéques publiques = Doc.Bibl. 47.vol. 

2001. 2.no. 53-60.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Nagyvárosok terjeszkedése: kihívás a közkönyvtá
rak számára

Jogszabály -könyvtárügyi; Munkaszervezet; Városi 
könyvtár2001-ben több új városi kormányzatot hoznak létre Québecben. Québec City-hez és Hull-hoz hasonlóan Montreal is egybe fog olvadni a környező' városokkal. A közkönyvtárak közötti különbségek, különösen a lakosok száma szerinti támogatás fényében ez az egybeolvadás jelentős hatást fog gyakorolni az érintett könyvtárakra.Torontó és Ottawa példája nyomán világossá vált, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a montreali könyvtáraknak. Korszerűsíteniük kell a szolgáltatásokat, egybe kell hangolniuk a kiadásokat. Torontó és Ottawa után Montreal is megavárossá fog növekedni. Valószínű, hogy a közeljövőben a sziget összes városának szolgáltatásait az új szervezet fogja felügyelni. Ez az új szervezet lesz felelős az utakért, a szemétgyűjtésért és a könyvtárakért. Gyanakvással kell-e fogadniuk az egyesítést a könyvtárosoknak, az alkalmazottaknak, a vezetőknek és a használóknak? Mivel a 170. számú törvény nem beszél külön a könyvtárakról, kérdéses, hogy az átmenetért felelős bizottságok hogyan kezelik majd a szóban forgó kérdéseket. A cikk megkísérli felvázolni a montreali könyvtárak előtt álló kockázatokat.

(Autoref.)

02/153
S C H W E R D T F E G E R , Ulrike: Kultur in Beaubourg: die 
Bibliothéque publique d'information heute = Biblio
theksdienst. 35.Jg. 2001. 10.no.

A Pompidou központ könyvtárának tevékenysége 
napjainkban

Könyvtárépület -közművelődési; Közművelődési 
könyvtárNegyed évszázada, 1977-ben nyílt meg a párizsi Pompidou Központ, s benne az Információs Közkönyvtár (Bibliothéque publique d'information). A hatalmas igénybevétel (napi 7-10 ezer olvasó, az épület egészében napi 25 ezer látogató) miatt alapos felújításra szorult. Több mint kétéves felújítási és átalakítási zárva tartás után a millennium évében, január 1-jén nyitotta meg újra kapuit.A könyvtár indulásakor, 1977-ben azt a feladatot kapta, hogy avantgárd intézményként a könyvtár és közönsége között lehetséges új viszony kikísérletezője, laboratóriuma legyen. Ezt a feladatát az intézmény a 80-as években sikeresen betöltötte, mára azonban a közkönyvtárak fejlődése következtében az Információs Közkönyvtár avantgárd jellege már kérdésessé vált. Kétségtelen, hogy az intézmény ma is rendkívül népszerű: az olvasók hosszú sorokban várakoznak nap mint nap a bebocsátásra, kedveltségét azonban sokkal inkább kedvező nyitvatartási idejének és nagy befogadóképességének köszönheti, mintsem „avantgárd” jellegének. Látogatói elsősorban egyetemi és főiskolai hallgatók, számukra a Pompidou Központ könyvtára a párizsi egyetemi könyvtárak elégtelenségét kompenzálja.A könyvtár alapvető feladata változatlan: továbbra is enciklopédikus jellegű, korszerű, bárki számára szabadon hozzáférhető referensz- és prézenskönyv- tár maradt. Státuszát tekintve nemzeti könyvtár, (a „nagy testvér” , a Francia Nemzeti Könyvtár mellett), a kulturális minisztérium fennhatósága alá tartozik.
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A felújítás és átépítés során 10 ezer m2-re nagyobbodott az alapterület, 1800-ról 2000-re emelkedett az ülőhelyek száma, a könyvtár önálló bejáratot kapott a központon belül, korszerűen megújult a bútorzat. Űj koncepció szerint átrendezték az általános tájékoztató részleget, a zenei és videó részleget és a nagyvonalúan kiképzett sajtórészleget. Átalakították az információs rendszert is. Továbbfejlesztették a könyvtár multimédia jellegét, a látogatóknak 378 munkahely, 60 nyomtató áll rendelkezésre. Az átalakítás vesztese az animációs (rendezvényszervező) részleg lett, elvesztette a könyvtáron belüli kiállítási galériáját és rendezvénytermét.A könyvtár új igazgatója 2001 januárjától Gérald Grunberg lett.
(Katsányi Sándor)

02/154
C O U TU RE, Denis: Le bénévolat et les bibliothéques 

publiques: quelques réflexions = Doc.Bibl. 47.vol. 2001. 2. no. 63-68.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Önkéntes munka a közkönyvtárakbaan -  néhány 
gondolat

Felmérés [forma]; Könyvtáros -társadalmi munkásKanadában az önkéntes munka komoly gazdasági erőt képvisel. Az önkéntesség egyaránt hasznos a vállalat, a társadalom és a dolgozó számára. A szerző által végzett kutatás szerint a québeci közkönyvtárak nem vonzzák az önkénteseket. A téma szak- irodalmának közös tényezőit vagy a jelenlegi gyakorlatot alapnak lehetne tekinteni az önkéntes munka fejlesztéséhez és fenntartásához. Kérdés azonban, hogy ez a gyakorlat alkalmazható-e a közkönyvtárakban?
(Autoref.)

Tudományos és 
szakkönyvtárak

í'?; 'ft ^ t v :  ' r ' '  iCr-i'''"' 'v

02/155
P LA P P E R T , Rainer: Die schwedischen Forschungs
bibliotheken in den neunziger Jahren = Bibliothek. 25. 
Jg . 2001. 3.no. 365-379.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

A svéd tudományos könyvtárak a kilencvenes 
években

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés -bel
földi; Nemzeti könyvtár; Tudományos és szakkönyv
tárak

Az információs technológia forradalma, az új elektronikus kiadványok és a korszerű képzési módszerek nagy hatást gyakorolnak a svéd tudományos könyvtárak munkájára és használatára. A királyi könyvtár központi koordinációs és tervezési funkcióval való felruházásával sikerült javítani azon az áldatlan helyzeten, amit a decentralizált fejlesztések és a helyi hatóságok egyéni kezdeményezései okoztak a könyvtárügyben. A LIBRIS könyvtári rendszer és a speciális feladatkörű szakkönyvtárak kifejlesztésével átalakították és hatékonyabbá tették az országos információellátást, és megalapozták a széles körű újítások lehetőségét. A tudományos szak- irodalmi ellátás a tudományos könyvtárak intenzív együttműködésére alapszik, amelyek kötelességüknek érzik ennek a szerepnek a felvállalását.
(Autoref.)

Lásd még 167, 182
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02/156
W ITTW ER, Roland: Special libraries -  how to survive 
in the twenty-first century = EI.Libr. 19.vol. 2001. 4.no. 
221-224.p.

Hogyan maradhatnak fenn a szakkönyvtárak a 21. 
században?

Információtechnológia; Szakkönyvtár; TovábbképzésA könyvtáraknak egyensúlyba kell hozni a hagyományos szolgáltatásokat az új technológiákra épülő szolgáltatásokkal. Az új technológiai, társadalmi és gazdasági hatások közepette a szakkönyvtárosoknak sohasem szabad elfeledkezniük az őket alkal

mazó vállalat céljairól. A szolgáltatásaik átalakítására végzett mai kis lépések vezetik majd vállalataikat a jövőbe. Tisztán kell látniuk a könyvtáraikat érintő bonyolult kérdéseket, és fel kell fegyverezniük magukat a kihívások megválaszolásához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. A könyvtárosok számára még sohasem volt annyira fontos az alkalmazkodás és a szakmai továbbképzés, mint ma. Ha napjaink forradalmi változásainak irányítói szeretnének lenni, nem elég, ha jártasak az információ- keresésben; a számítógépes ismeretek és az új technológiák alkalmazása is alapvető követelmény.
(Autoref. alapján)

Állomány,
állományalcsSfítás

02/157
CODY, Sue Ann -  PFO H L, Dan -  B ITTN ER , Sharon: 
Establishing and refining electronic course reserves. A 
case study of a continuous process = J.Interlibr.Loan 
Doc.Del.Inf.Supply. 11.vol. 2001. 3.no. 11-37.p.

Elektronikus oktatásianyag-gyűjtemény létrehozá
sa és fejlesztése. Esettanulmány

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Tankönyv- 
gyűjtemény; Távoktatás[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A távoktatás, a hálózaton bonyolított egyetemi kurzusok megjelenése és a könyvtári katalógusok távoli elérése nyomán a felsőoktatási könyvtárakban a kötelező irodalom elektronikus szolgáltatása is megkezdődött, sőt hamarosan alapvető igénnyé vált. A könyvtárosok gyorsan kialakították a szükséges eljárásokat, útmutatókat készítettek, kiválasztották a szükséges eszközöket és szoftvereket, s a kísérleti jelleggel indított programokból hamarosan mindennapos szolgáltatások váltak, többnyire extra munkaerők bevetése nélkül.A tanulmány három szerzője, az olvasószolgálat, a tájékoztató szolgálat és a számítóközpont munka
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társa azokat a kérdéseket és problémákat tárgyalja, amelyekkel a könyvtárosok szembesültek az elektronikus kötelező irodalom gyűjteményének kialakítása során a wilmingtoni egyetem könyvtárában. (Az egyetemnek közel 9800 hallgatója és 600 oktatója van.)Az 1999-ben kialakított elektronikus gyűjtemény létrehozását két kezdeményezés is motiválta: az egyetem interaktív távoktatási programjai és az oktatók hálózati kurzusokat fejlesztő csoportjának megalakulása.Az oktatók által megadott kötelező irodalmat (folyóiratcikkeket és tanulmányokat) a szemeszter megkezdése előtt az irodalomjegyzékekkel együtt elektronikusan rögzítik (PDF-formátumban), és ezeket a könyvtár honlapján teszik elérhetővé.A kezdeti (1998) 4 csoport után egy év alatt már 44-re ugrott azoknak a kurzusoknak száma, amelyekhez elektronikus formában biztosítják a kötelező irodalmat. Azokat a dokumentumokat, amelyek a már előfizetett teljes szövegű adatbázisokban elérhetők (EbscoHost, ProQuest, Lexis-Nexis Academic Universe, Dow Jones Interactive), a szolgáltatóhoz irányító útmutató közvetítésével biztosítják, a többit a kiadótól szerzik be. Az ingyenesen elérhető dokumentumok -  újságcikkek, kormányzati dokumentumok stb. -  lekeresése is tetemes munkaráfordítást igényel, valamint annak kiderítése is, honnan érhetők el a szükséges források. Természetesen a felmerülő jogdíjak adminisztrálása és kifizetése is a munkafolyamat része. (Az utóbbit valamelyest megkönnyíti a jogtulajdonok zömét képviselő jogvédő ügynökség, a Copyright Clearence Center.) A szolgáltatás során tíz lépésből álló munkafolyamatot végeznek el:1. először azt tisztázzák, miként tudják biztosítani a szükséges dokumentumot: szkenneléssel, adatbázisból, ingyenes hálózati hozzáféréssel, és hogy az adott kurzusnak a kötelezőirodalom-jegyzéke elektronikus formában is meg- van-e;

2. bibliográfiai és tételleírást készítenek az adott tételről;3. elvégzik a szkennelést és PDF-formátumba konvertálják a cikket, tanulmányt;
4. a képfájlt a bibliográfiai leíráshoz csatolják, majd5. beillesztik a gyűjtemény kurzusrekordjába;6. ezután on-line tesztelik a tételt, és megállapítják a hibákat, majd kiszűrik ezeket;7. tisztázzák, kell-e majd jogdíjat fizetniük, illetve hozzáférési engedélyt beszerezniük;8. törlik az átmeneti (template) fájlokat9. gondozzák a tételrekordokat;10. a szemeszter végén eltávolítják a már szükségtelen tételeket a gyűjteményből.A nem kevésbé bonyolult technikai részletkérdések ismertetése és a munkafolyamatok részletes és tanulságos bemutatása után az oktatókkal és a diákokkal kapcsolatos -  olykor negatív -  tapasztalatokról is szó esik a gyakorlatias és adatokban gazdag tanulmányban.

(Murányi Lajos)

02/158
BU RD EN , Christine -  R E ID , Andrea -  SW EEN EY, 
John [et al.]: E-journais at the British Library: from se
lection to access = Inf.Serv.Use. 21 .vol. 2001. 3/4.no. 
117-121.p.

Elektronikus folyóiratok a British Library-ben: a ki
választástól a hozzáférésig

Elektronikus folyóirat; Munkafolyamat; Nemzeti 
könyvtár; SzolgáltatásokA British Library-ben több mint tíz éve foglalkoznak az elektronikus folyóiratokkal. 1998-ban a könyvtár tanácsadó testületé a következő három évre megnövelte a könyvtár gyarapítási költségvetését az elektronikus dokumentumok beszerzésének elősegítése érdekében.A BL-ben az elektronikus dokumentumokat most építik be a gyűjteménybe és a munkafolyamatok-
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ba, többek között a gyűjtőköri szabályzatba. Az elektronikus források kiválasztása a gyarapítók munkájának szerves része, eközben a szokásos elveket tartják szem előtt. Ugyanakkor nemcsak a könyvtár olvasói számára, hanem dokumentumszolgáltatási céllal is gyarapítanak az e-dokumentu- mokból. Az ingyenes hálózati forrásokat is figyelik, és felhívják rájuk az olvasók figyelmét. A költségvetésben a hozzáférési licencekre külön keretet tartanak fenn. Ha a nyomtatott és az elektronikus verzió megközelítőleg azonos, továbbra is a nyomtatott verziót részesítik előnyben, illetve a kiadókkal való megállapodás alapján akár mindkét formátumot beszerzik, ha kedvező feltételekkel megtehetik. Az on-line hozzáférést előnyben részesítik a CD- ROM-mal szemben.A BL az elektronikus dokumentumokat vagy közvetlenül a kiadótól, vagy ügynökségen keresztül szerzi be. Gyarapítási költségvetéséből az e-doku- mentumok beszerzésére szánt összegek nagyobb részét a meglévő licencek megújítására fordítja. Az elektronikus dokumentumokat, formátumaikat, licencfeltételeiket, az állománnyal lévő kapcsolatukat, árukat és hozzáférési követelményeiket MS Access adatbázisban tartják nyilván. Most alakítanak ki egy olyan nyilvántartást, amely a BL-be járó összes időszaki kiadványt és annak könyvtáron belüli lelőhelyét egy közös tételben regisztrálja (Serial Title Register), a formátumra való tekintet nélkül.A kötelespéldányok a BL gyarapodásának fő forrását jelentik, a vonatkozó jogszabály viszont csak a nyomtatott dokumentumokra terjed ki. Az e-doku- mentumokból jelenleg az önkéntes kötelespél- dány-szolgáltatást valósítják meg kísérleti jelleggel, mégpedig főként a tájékoztatási célra készült szöveges off-line dokumentumok tekintetében. Az on-li- ne dokumentumok esetében a kiadókat arra buzdítják, hogy vegyenek részt az on-line dokumentumok letéti és archiválási kísérleteiben.A BL-nek speciális licencszerződéseket kell kötnie, ugyanis olvasótermei több épületben helyezkednek

el, emellett az egész világ könyvtárai számára nyújt dokumentumszolgáltatást. Az e-dokumentumokra a BL-ben ugyanazok a használati feltételek vonatkoznak, mint a nyomtatott dokumentumokra (méltányos használat stb.).Az olvasótermekben főként a CD-ROM-ok és DVD-k, valamint a webes források használatához biztosítanak munkaállomásokat. Az e-folyóiratok egyelőre nem szerepelnek az OPAC-ban, nyomtatott jegyzékeket állítottak róluk össze, és a könyvtár webhelyén is közzéteszik a listát. Emellett a BL más elektronikusfolyóirat-gyűjteményekhez is hozzáférést enged (JSTOR, Project Muse, Emerald). 1999 májusában vezették be az ESTAR (Electronic Storage and Retrieval System) rendszert, amely a használóbarát ScienceServer révén teljes szövegű keresést és böngészést tesz lehetővé.A dokumentumszolgáltatás terén az e-folyóiratok révén gyorsabbá vált a szolgáltatás és olcsóbbá a feldolgozás. A BL megvásárolta az Elsevier Science teljes kínálatát, 1100 címet, főként dokumentumszolgáltatási céllal, de az olvasótermekben is felhasználják az e-folyóiratokat. Hasonlóképpen jártak el a Kluwer Academic Group, az S. Karger és az Emerald e-folyóirataival. Az ESTAR mára 2163 folyóiratcímet, 42615 folyóiratszámot és 647833 cikket tartalmaz. A dokumentumszolgáltatás automatizált és manuális interfésszel egyaránt megvalósulhat. Az automatikus változattal kevesebb, mint 30 perc alatt elégítik ki a kéréseket. Az Inside szolgáltatás keretében bizonyos kiadók termékeiből a BL húszezer folyóirat cikkeiről szolgáltat másolatot, néhány kiadó termékei esetében on-line módon. A használó megtarthatja ugyan a PDF-fájlt későbbi egyéni felhasználásra, de csak egy példányban nyomtathatja ki.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 130, 132, 180
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Állományvédelem

02/159
LA P E LE R IE , Frangois: Copernic, Galilée, Ptolémée et 
les autres: trafics de livres précieux en Europe de l'Est 
= Bull.Bibi.Fr. 46.tom. 2001. 6.no. 6-13.p. Bibliogr.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Kopernikusz, Galilei, Ptolemaiosz és a többiek: ér
tékes kelet-európai könyvek nyugatra „vándorol
nak”...
Könyvlopás; Régi és ritka könyvekAmióta a kelet-európai országok és a volt Szovjetunió nyílt társadalmakká váltak, ezen országok művészeti öröksége szisztematikus fosztogatásnak van kitéve. A nemzeti, közművelődési és egyetemi könyvtárak régi és ritka könyveiről van szó, amelyek fosztogatói lehetnek egyéni „vállalkozók”, de nemzetközi bűnszövetkezetek is. Ezek a tolvajok, akik egyrészt gazdag nyugati gyűjtők megbízására dolgoznak, másrészt nyílt csatornákon keresztül (pl. könyvvásárok, könyvkereskedők) adják el a lopott könyveket, mérhetetlen károkat okoznak az érintett országoknak. A napvilágra került esetek valószínűleg csak töredékét jelentik a sorozatos bűn- cselekményeknek, amelyek csak azért létezhetnek, mert a tolvajok képesek gazdag vevőket találni a nyugati országokban.

(Autoref)

02/160
KING, Edmund M.B.: National provision of newspa
pers: a brief survey = Alexandria. 13.vol. 2001. 2.no. 

103-111.p.

Az országos hírlapszolgáltatás megszervezése kü
lönböző országokban

Állományvédelem; Digitalizálás; Együttműködés 
-belföldi; Hírlap; Hozzáférhetőség; Megőrzés; Szol
gáltatásokA világon nagyon sok hírlap jelenik meg. A hírlapok gyűjtése, szolgáltatása és megőrzése problémát

jelent a legtöbb könyvtárnak, de különösen a nemzeti könyvtáraknak, mert a hírlapokat általában gyenge minőségű papírra nyomják. Ezért, mielőtt még az eredeti tönkremegy, célszerű egy másik hordozóra átmásolni, amely általában a mikrofilm. Egy 1966-os IFLA felmérés szerint 32 ország nemzeti könyvtárában külön katalógus tárja fel a hírlapokat, 15 országban pedig az általános katalógusban lehet megtalálni őket. Sok példa van az országokon belüli, illetve az országok közötti együttműködésre, aminek eredményeként központi katalógusokat építenek. Az International Coalition on Newspapers (ICON) egyik munkacsoportja egy világméretű adatbázison dolgozik (Database of International Newspapers), amely elérhető lesz a világhálón. Az ICON megőrzési projektjének célja a mikrofilmen még nem meglévő, USA-n kívüli hírlapok mikrofilmezése. Egyre nagyobb kereslet mutatkozik a régi hírlapok szkennelése és kereshető digitális adatállományok létrehozása iránt.
(Autoref.)

Feldolgozó munka

02/161
GORM AN, Michael: Bibliographie control or chaos: an 
agenda for national bibliographic services in the 21st 
century = IFLA  J. 27.vol. 2001. 5/6.no. 307-313.p. 
Bibliogr.

Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven

Bibliográfiai ellenőrzés vagy káosz: napirend a 
nemzeti bibliográfiai szolgálatok számára a 21. 
században
Az IFLA 67. (bostoni) konferenciáján elhangzott elő
adás
Bibliográfiai számbavétel; Dokumentumleírási sza
bályzat; Elektronikus publikáció; Formátum -gépi; 
Gépi dokumentumleírásA szerző áttekinti azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek az elmúlt 30 év során az Egyetemes
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Bibliográfiai Számbavétel megvalósítása érdekében történtek a katalogizálási szabályok és formátumok nemzetközi szabványosítása területén, és megállapítja, hogy elvileg nincs akadálya ezek alkalmazásának az elektronikus dokumentumokra és forrásokra, vannak azonban gyakorlati szempontok, amelyek miatt ez rendkívül nagy feladatnak tűnik. Véleménye szerint a World Wide Web katalogizálása nemcsak megvalósíthatatlan, hanem nem is kívánatos, mivel a weben található anyagok többsége nem éri meg a katalogizálásra fordított időt és költségeket. Bírálja a metaadat-elméletet, különösen a Dublin Core-t mint az elektronikus bibliográfiai egységek leírásának módszerét, mivel ezek ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a többi bibliográfiai egység, ezért úgy katalogizálhatóak, hogy az elkészült bibliográfiai rekordok teljes mértékben beépíthetők a könyvtári katalógusokba.
(Autor ef.)

02/162
W E S S E L , Carola -  W EISS , Berthold: META-LIB: Die 
Metadaten-lnitiative deutscher Bibliotheken = Bib
liothek. 2 5 Jg . 2001. 3.no. 301-305.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

Res. angol és francia nyelven

META-LIB: a német könyvtárak metaadat-projektje

Együttműködés -belföldi; Elektronikus publikáció; 
Gépi dokumentumleírásA Német Tudományos Kutatási Társaság (DFG) „Korszerűsítés és ésszerűsítés a tudományos könyvtárakban” elnevezésű programjában a meta- adatoknak a könyvtárakban játszott szerepét vizsgálják. Az 1999-2002. évi projektben részt vevő partnerek, a német nemzeti könyvtár (DDB) és a göttingeni tartományi és egyetemi könyvtár (SUB) a felhasználás -  elsősorban a Dublin Core Metada
ta Element Set (DCMES) alkalmazása -  alapelveinek a kidolgozásán fáradoznak, amelyek segítségé

vel a tudományos könyvtárak a digitális forrásokat fel tudják tárni; emellett hozzáférhetővé teszik a metaadatokról szóló viták anyagait és a különböző adatformátumokat is.Á program első szakaszában, 1997-1998-ban a fentieken kívül a bajor tartományi könyvtár (BSB) és a Német Könyvtári Intézet (DBI) is részt vett a munkában.Az Alsó-Szászországi Tartományi és Egyetemi 
könyvtár (SUB) feladata a már működő metaadat- alkalmazások dokumentálása, ezek alkalmazási lehetőségeinek és könyvtári felhasználásának kimutatása. Az intézmény metaadat-szervere két összetevőből áll: az ún. tárgyköri zsilipek (subject gateways) Metaguide-jából és a Registry MetaFormból.A MetaGuide-ban a metaadatokról folytatott hazai és nemzetközi eszmecseréket dokumentálják könyvtári szempontból. A releváns dokumentumokat összegyűjtik, feldolgozzák, értékelik és hozzáférhetővé teszik a könyvtárosok számára. A tájékozódást a bibliográfiai leírásban található összefoglaló is segíti.A MetaForm egy olyan Allegro-adatbázis, amelyben különböző metaadat-formátumokat elemeznek és hasonlítanak össze. A hangsúly itt a Dublin Core-sémán és annak a német tudományos egyesületekben való alkalmazásán van. A metaadat-formátumokat összegyűjtik, és ezek elemeikkel és meghatározásaikkal együtt bekerülnek az adatbázisba. Az ún. mapping során összevetik egy-egy projekt elem-megnevezéseit és meghatározásait a Dublin Core-éval, így megállapítható, egy-egy formátum mennyire támaszkodik a DCMES-re, és milyen új elemeket tartalmaz.A statisztikák szerint a metaadat-szerver látogatottsága jelentős (napi 200); összesen 81 országból volt érdeklődés. Az összegyűjtött tapasztalatokból -  a 
Best Practice Guides keretében -  digitális tárgyak feldolgozásához alapmodelleket alakítanak ki.A Német Nemzeti Könyvtár (DDB) az elektronikus források nemzeti bibliográfiai feltárásához készít -
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és próbál ki konvenciókat a Dublin Core metaada- tok és a személynév-adatbázis felhasználásával. A feltárás szabályait összehangolják a hazai és a nemzetközi szabályzatokkal.A Dublin Core (DC) nemzeti szabványként való alkalmazása terén a különböző dokumentumtípusokra metaadat-magkészleteket fejlesztettek ki. A Dissertation Online projekttel együttműködve és a német könyvtári hálózatokkal egyeztetve létrejött egy DC-n alapuló metaadat-készlet (METADISS), amely a nemzeti könyvtárnak beszolgáltatott online disszertációk importformátumaként szolgál.Emellett foglalkoznak a Functional Requirements 
for Bibliographic Records (FRBR) című IFLA-tanul- mánnyal is: ez azokból a funkcionális használói igényekből indul ki, amelyeket az on-line környezetben folyó feltárással szemben fogalmazódnak meg. Elemezték az FRBR entitásait, attribútumait és relációit, majd mintaszerűen FRBR-szerkezetben tártak fel néhány dokumentumot és összehasonlították a RAK/MAB2 szerinti feltárással.A „Szabványos adatok és metaadatok” témakörben végzett munkálatok során a személynév-metaadato- kat személynév-szabványadatok nyers formájaként alkalmazzák; végleges átvételük előtt ezeket még a személynév-szabványnak (PND) megfelelően szerkesztik, és újra felhasználják a szabványos személynév-adatbázis részére.Németországban a szakirodalmi ellátás az országos közös szakirodalmi ellátórendszer feladata, amelyben a tagkönyvtárak felelnek egy adott szakterület irodalmának gyűjtéséért. A bekövetkezett technológiai változások nyomán a DFG 1998. évi állásfoglalásában úgy döntött, bővíteni kell a tagkönyvtárak feladatkörét; ennek gyümölcse a virtuális szak- könyvtárakról szóló koncepció, amely szerint létre kell hozni olyan szakterületi portálokat, amelyeken keresztül minden releváns információ és dokumentum elérhetővé válik -  formátumától függetlenül, és a virtuális szakkönyvtárak együttműködése pedig általános irodalom-keresést tesz majd lehetővé

a metaadatok alkalmazása révén. A META-LIB kapta feladatul, hogy ajánlásokat dolgozzon ki számukra olyan közös magkészletre, amelyből a tagkönyvtárak leképezhetik a maguk metaadat-elemeit, és ezáltal lehetővé válik közöttük az interoperabilitás. Az eredmények továbbadása és a várható ismeretek végett számos együttműködési programban vesznek részt: hazaiakban (Carmen, MathNet, Dissertationen Online) és a nemzetköziekben (Renar- dus, az Euler, Dieper, Malviné vagy a SCHEMAS) egyaránt.Mivel a metaadatok terén igen gyors a fejlődés, integrálni kell az újabb eredményeket; az elmúlt évben mindenekelőtt a DC-jelölőket (qualifiers), vagyis az olyan kiegészítő metaadat-elemek alkalmazását vizsgálták, amelyek az egyes DC-elemeket határozzák meg közelebbről vagy az alkalmazott sémákat definiálják. (Ezután az XML/RDF alkalmazásával fognak kiemelten foglalkozni).
(Murányi Lajos)

02/163
SU KIA SÄ N , E.: Konversia katalogov: polemiceskie 
zametki = Bibliotéka. 2001. 7.no. 14-17.p.

Katalóguskonverzió: polemikus megjegyzések

Konverzió; MunkaszervezésAz utóbbi években a szaksajtó sokat foglalkozott a katalóguskonverzióval, napjainkban vállalkozások sora ajánlkozik a feladat végrehajtására, könyvtárak számolnak be az elvégzett munkáról, számos orosz könyvtáros vesz részt a témával kapcsolatos nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon. A konverzió, a katalóguscéduláktól való minél gyorsabb ütemű megszabadulás szinte divattá vált, holott nem elég csak a vállalkozás szponzorát megtalálni és belekezdeni a munkába a cédulakatalógus „a” betűjétől. A katalóguskonverziót komoly előkészítő munkával és tervezéssel kell kezdeni: a munka szervezeti, technikai, technológiai és gazdasági-hasznossági oldala egyaránt előzetes felmérést
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és tervezést igényel. A konverzió megvalósulásának előfeltétele az, hogy a könyvtár számítógépes katalógusához már kiválasztották a megfeleló/ rendszert, programot és infrastruktúrát, betanították a könyvtárosokat. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a számítógépes katalogizálás bevezetése után még 10-15 évig érdemes megőrizni a cédulakatalógust, hiszen kiderülhet, hogy az eltelt idő alatt készült egy jobb teljesítményű rendszer, a meglévővel a környékbeli könyvtárak rendszerei nem kompatibilisek, vagy éppen a rendszerhez kialakított kulcsszavak szótárában kell gyökeres változtatásokat eszközölni. A számítógépes rendszer károsodhat akár attól is, hogy az épület előtt elhaladó villamos tönkreteszi az áramköreit és törli a teljes bevitt állományt. Egy-egy könyvtárnak ráadásul nem érdemes kizárólag saját állományának számítógépes katalogizálásával foglalkoznia, a munkának csak úgy van értelme, ha az elkészült katalógusból nyerhető információhalmaz az interneten keresztül bárki számára hozzáférhetővé válik. Ugyanakkor a konkrét használói kérdésre -  megtalálható-e az adott gyűjteményben egy bizonyos könyv vagy folyóirat -  is meg kell tudni adnia a rendszernek a választ.Bármilyen furcsán hangzik is, az USA könyvtárainak nagy részében cédulakatalógust (is) vezetnek a saját állományukról, mivel éppen a számítógépes katalogizálás egyik lehetséges outputja a helyi jelzeteket és teljes leírást tartalmazó katalóguscédula. Ha ugyanis ott az olvasó egy konkrét kötetért jön a könyvtárba, nem a drágább szolgáltatáshoz, a számítógépes katalógushoz fordul, hanem a cédulakatalógushoz vagy egyenesen a polcokhoz megy, annál is inkább, mert az amerikai olvasó ismeri a Dewey-féle osztályozás szakcsoportjait, melyek alapján a szabadpolcos állományt felállítják. Ehhez képest az orosz könyvtárakban már régen bevezetett és használt BBK osztályait kívülről nem csak az orosz olvasó, de a könyvtáros se mindig ismeri...

A katalóguskonverzió megvalósítása mindenképpen kollektív munkát, egy földrajzi egység könyvtárainak együttműködését igényli. A folyamatos koordináció és kooperáció idején elég, ha a dokumentum teljes és részletes bibliográfiai leírását egyetlen helyen készítik el -  ott, ahol először derül ki, hogy a dokumentum még nem szerepel a rendszerben -  és a számítógépes rendszeren keresztül hozzáférhetővé teszik, így a többi könyvtár már csak saját, specifikus jegyzeteit teszi hozzá a leíráshoz. A konvertálásra alkalmas rendszerek és programok nagyon különbözőek, teljes egészében vagy modulonként való beszerzésük ütemezését általában a rendelkezésre álló források és pénzeszközök befolyásolják. A konverziót elvégezhetik maguk a könyvtárosok, de gyakori módszer a külső szakemberek alkalmazása is. Utóbbi esetben csak az kérdéses, kit érdemes a feladatra felkérni: matematikust, programozót, informatikai mérnököt, rendszerstatisztikust? A megoldást általában a gyakorlat hozza el annak a munkatársnak a személyében, aki a munka kezdeteitől fogva hajlandó elmerülni a konverzió rejtelmeiben.Végül a legfontosabb kérdés: milyen állományrész feldolgozásával kezdődjék a konverzió? A legjobb módszer az, ha a munka a helyismereti-helytörténeti gyűjteményrésszel kezdődik, hiszen ennek feldolgozása után olyan helyi vonatkozású kiadványok adatai válnak elérhetővé az interneten, amelyek más könyvtárak állományába soha nem kerülnek be. Az összes többi állományrész esetében a feldolgozás menetét az adott szakirodalom elévülésének ideje határozza meg.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 130, 142-143
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Katalógusok

02/164
SIJTSMA, Lex: KB-CAT: searching the holdings of the 
Koninklijke Bibliotheek with a single click = Alexandria. 
13.V0I. 2001. 2.no. 113-124.p.

Keresés a holland Királyi Könyvtár állományában: 
közös keresése egy gombnyomással 21 katalógus
ban

Ember-gép kapcsolat; Nemzeti könyvtár; Online ka
talógusA holland Királyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek) kutatása nyomán az 1990-es évek végére 80 olyan munkaállomást fejlesztettek ki a beiratkozott olvasók számára, amelyek egy rendszeren belül sok helyi és internetes katalógushoz nyújtanak hozzáférést. A KB-CAT nevű rendszerben egy kereső- kifejezéssel egyszerre több adatbázisban is lehet keresni. A rendszert három fő tervezési elve: 1) a biztonság kedvéért a KB-CAT sohasem keres közvetlenül az eredeti adatbázisban, hanem másolatokat használ; 2) egy egyszerű, bővíthető, MARC-hoz hasonló formátumot fejlesztettek ki az összes adatbázis közös használói formátumaként; 3) pragmatikus módszerrel biztosítják a szemantikai „átjárhatóságot” a különféle katalógusok között. A KB-CAT jelenleg huszonegy katalógust tartalmaz. Gyakran bővítik a rendszert új, digitális szolgáltatásokkal, ilyenek pl. a Netuit, a Hollandiában újabban megjelent könyvek jegyzéke, és a Book History Online c. éves bibliográfia a nyomtatott könyv történetéről.

(Autoref alapján)

információkeresés

Lásd 128, 164,171,189, 191,196
Olvasószolgálat, 

tájékoztató munka

02/165
STANLEY, Deborah -  LYANDRES, Natasha: Refer- 
ence assistance to remote users = Ref.Libr. 73.no. 
2001. 243-252.P. Bibliogr.

Hogyan segíthet a referensz a távoli használók
nak?

Egyetemi könyvtár; Referensz; Számítógép-hálózat; 
Távoktatás[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk azokat a speciális információigényeket veszi számba és elemzi, amelyek az egyetemi könyvtárak távoli felhasználóinak egyre növekvő táborára jellemzőek. E csoport referensz-ellátásának gyakorlati kérdéseit taglalva a szerzők elsősorban a telefon és az e-mail jelentőségét, valamint a videotechnika és a világháló használatát emelik ki. Fontosnak tartják, hogy legyen egy elhivatott, a távoktatásban részt vevőket segítő könyvtáros, mert csak így érhető el, hogy a távoli felhasználók igényei kellő figyelmet kapjanak.

(Autoref.)
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02/166
CARDWELL, Catherine: Faculty: an essential resource 
for reference librarians = Ref.Libr. 73.no. 2001. 253- 
263.p. Bibliogr.

Az egyetemi oktatók és a referensz-könyvtárosok

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Könyvtárosi hi
vatás; Referensz

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Az oktatószemélyzet a referensz könyvtárosok számára kulcsfontosságú segítség. A cikk a referensz munkára ható főbb tényezőket mutatja be, valamint javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan ismerheti meg jobban a könyvtáros az oktatókat. A kapcsolatteremtés egyik haszna az lehet, hogy ha az oktatók ismerik a könyvtárosokat és bíznak bennük, akkor valószínűleg hallgatóikat is ráveszik arra, hogy segítséget kérjenek az olvasópultnál. Olyan órákat terveznek, amelyekhez könyvtár- használatra is szükség lehet, értesítik a könyvtárost, ha valamilyen különösen nehéz feladatot bíztak a hallgatókra. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a jó kapcsolat jobb lehetőségeket is eredményezhet, amelyek az egész kampuszt átfogó akciókban való részvételtől együttműködési projektek kidolgozásáig és más tudományos tevékenységig terjedhetnek.
(Autoref. alapján)

02/167
MORRIS, Anne -  HAWKINS, Margaret -  SUMSION, 
John: Value of book borrowing from public libraries: 
user perceptions = J.Librariansh.Inf.Sci. 33.vol. 2001.
4.no. 191-198.p. Bibliogr.

Mekkora pénzbeli értéket tulajdonítanak az olva
sók a közkönyvtárak könyvkölcsönzési tevékenysé
gének? Egy vizsgálat eredményei

Hatékonyság; Kölcsönzés; Közművelődési könyvtár

A tanulmány oly módon kísérelte meg értékelni a brit közkönyvtári szolgáltatásokat, hogy az olvasók véleménye alapján bizonyos értékeket rendelt a kikölcsönzött könyvekhez. Négy közkönyvtár olvasóival készítettek interjúkat 2000 júliusában és augusztusában az egyes könyvek visszahozatalának időpontjában. Azt kérdezték tőlük, hogy olvasási élményüket próbálják meg pénzben kifejezni, nevezetesen, hogy mennyit lennének hajlandók fizetni az illető könyv bérléséért. A vizsgált időszakban a négy közkönyvtárba (Loughborough, Bedford, Hinckley és Rugby) könyveket visszahozó 557 olvasó átlagosan 30-50 penny-re értékelte az elolvasott könyveket, igen kevesek lettek volna hajlandók 1 fontnál többet fizetni értük -  ez a könyvek tényleges árának 7-8%-a. A tanulmány megerősítette, hogy az olvasók kétségtelenül nyernek valamennyi szellemi értéket a kikölcsönzött könyvekből, és ezt képesek pénzben is meghatározni.
Lásd még 187 (Autoref. alapján)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1 - 2 . 321



Könyvtárközi
kölcsönzés,

dokumentum-
szolgáltatás

02/168
CROFT, Janet Brennan: Model licenses and interli
brary loan/document delivery from electronic sources = 
Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001. 4.no. 165-168.p. 
Bibliogr.

A könyvtárközi kölcsönzés/dokumentumszolgálta- 
tás kérdéseinek szabályozása az elektronikus for
rásokkal kapcsolatos licencmintákban

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus dokumen
tum; Könyvtárközi kölcsönzés; Szerzői jog; Teljes 
szövegű adatbázisA szerző meghatározza a licencminta fogalmát és hangsúlyozza fontosságát a könyvtárak és a szolgáltatók számára. Több mintát részletesen is bemutat, elemzi könyvtárközi kölcsönzési záradékukat. A kronologikus áttekintés kitér többek között a kiadók egyesülete (PA) és a JISC (Joint Information Systems Committee) által kötött megállapodásra, valamint a NESLI (National Electronic Site Licence Initiative) lényegére, a John Cox Associates (nemzetközi kiadói tanácsadó cég) licencmintáira, valamint az amerikai Council on Library and Information Resources és a Digital Library Federation licencszerződésekkel kapcsolatos irányelveire. Vizsgálja, hogyan használják a licencmintákat a kiadók és a konzorciumok, és javaslatot tesz az egyes könyvtárakban történő alkalmazásukra.

(Autoref.)

02/169
CORNISH, Graham R: The third dimension of docu
ment supply = Interlend.Doc.Supply. 29.vol. 2001.
4.no. 158-164.p. Bibliogr.

A harmadik dimenzió a dokumentumszolgáltatás
ban

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Képanyag; 
Levéltár; Múzeum; Számítógép-hálózatA dokumentumszolgáltatásban egyre inkább nő az igény az olyan háromdimenziós objektumok képei iránt, amelyek főként múzeumok és galériák, kisebb részben levéltárak és könyvtárak állományában fordulnak elő. Ez nem fizikai objektumok, hanem az eredetikről készült képek szolgáltatását jelenti, miközben a technológiai lehetőségek következtében az információ hordozója teljességgel érdektelenné válik. Helyesebb lesz talán dokumentumszolgáltatás helyett a jövőben „távoli infor- mációhozzáférésróT beszélni.A múzeumokat mindig is statikus gyűjteményeknek tekintették. A levéltárakat a múzeumokhoz hasonlóan kezelték, e gyűjtemények anyagát viszont reprográfiai technikákkal könnyen hozzáférhetővé lehetett tenni. A könyvtárakat a másik két intézménytől főként azt különbözteti meg, hogy egy-egy dokumentumból több példányt is rendelkezésre bocsátanak, míg a többiek általában egyedi dokumentumokkal és tárgyakkal dolgoznak.Mára a technológia lehetővé tette, hogy gyakorlatilag bármit közvetlenül otthonunkban vehetünk igénybe, így -  első ízben -  az egyes alkotások, tárgyak virtuális háromdimenziós képeit is. A digitális változatok korábban elképzelhetetlen lehetőségeket nyújtanak, például egymás mellett és a legkülönbözőbb nézetekből lehet tanulmányozni olyan alkotásokat, amelyek a valós világban soha nem kerülhetnének fizikailag egymás mellé.A háromdimenziós dokumentumok esetében a hagyományos bibliográfiai számbavétel nem köny- nyen valósítható meg, egyesek esetében kifejezet-
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ten felesleges is. Különböző kifinomult keresési eszközökre van szükség, például egyes tárgyakról készült képekre vonatkozóan, továbbá a digitalizált gyűjtemények olyan kalauzaira, amelyek az egyes gyűjtemények erősségeire ráirányítják a figyelmet. A keresés során először egy gyűjteményt kell megtalálni, aztán annak weblapján vagy katalógusában lehet részletesebb információkat keresni. Bizonyos műalkotások megtalálása ennél bonyolultabb, ugyanis sok esetben csak az adott galéria készíthet képeket egy-egy alkotásról, szerzői joggal összefüggő okok miatt. A keresőeszközöknek azt is jelezniük kell, hogy a képek milyen formátumban állnak rendelkezésre, és milyen eszközökre van szükség megtekintésükhöz.A háromdimenziós tárgyak képei mellett a mozgóképek digitalizálása és hálózati szolgáltatása is egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerül. A digitalizált képek szolgáltatásának jelentőségét a múzeumok már felismerték, az Egyesült Királyságban például bekapcsolódtak a kormány National Grid for Learning programjába is. A képek hasznosítása az oktatási célok mellett történhet az egyéni érdeklődés kielégítésére, kereskedelmi és ipari céllal is. A háromdimenziós dokumentumszolgáltatás (three-dimensional object delivery, 3DOD) területén számos kezdeményezés zajlik világszerte, pl. Art Museums Image Consortium, AMICO, amerikai és kanadai nagy gyűjtemények licencelési és gyűjteménymegosztási megállapodása. A GÉM (Gateway to Educational Materials) projekt a tanárok számára tesz hozzáférhetővé oktatási anyagokat a legkülönbözőbb formátumokban.A hagyományos dokumentumok szolgáltatásával szemben a háromdimenziós tárgyak képeinek szolgáltatásakor más jellegű problémák merülnek fel, például a digitális dokumentumok integritása, az objektumról készült kép hű volta, a képek szolgáltatása által okozott gazdasági hátrány kérdése. Ez utóbbit orvosolja a SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network) licencelési rendszere, amelynek keretében egy központi koordinációs testülettel kell tárgyalni a hozzáférési licencről, amely

az egyes intézmények számára jelszót és használói nevet biztosít nagyméretű képek és video-, valamint audiofájlok eléréséhez.A szóba jöhető dokumentumszolgáltatási források száma soha nem sejtett mértékben gyarapszik. A valódi kihívást az jelenti, hogy a különböző hagyományokkal rendelkező közgyűjtemények megtanuljanak együttműködni, és integrált szolgáltatást nyújtsanak a használóknak.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 130, 158
Dokumentációs 

eljárások és 
termékeik

Lásd 145

Hátrányos helyzetű 
olvasók ellátása

02/170
SAPOSNIKOV, Aleksandr Evgen'evic: Bibliotecnaá 
socionomika kak razvivaüsaäsä oblast' znaniä = 
Bibliotekovedenie. 2001. 6.no. 61-64.p.

Könyvtári szocionomika mint fejlődő ismeretkör

Bibliopszichológia; Biblioterápia; Hátrányos helyzetű 
olvasóA társadalmakban világszerte újra „kitermelődnek” a hátrányos helyzetűek különféle csoportjai. Közéjük tartoznak a rokkantak, elaggottak, hospitalizált betegek, rabok, a rizikócsoportok tagjai, úm. a deviánsok, nyomorban élők, „stresszviseltek ”, sokgyerekes családok tagjai, egyedülálló anyák és apák, nehezen nevelhető gyerekek. A 90- es évektől kezdve az állam és a társadalom Oroszor
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szágban is fokozott figyelemben és segítségben részesíti őket.Azok az ismeretek, amelyek a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást, a nekik nyújtott segítséget megalapozzák, hovatovább egy új ismeretágban, a szociális munka elméletében és módszertanában, azaz a szocionomikában integrálódnak.A szociális munkások általában eddig még nem nagyon számoltak a könyvtárakkal és a könyvtári munkával, holott társadalmi rendeltetésük folytán lényeges segítséget nyújthatnának nekik a problematika legalábbis kezelésében. Konkréten a következőkben:-  a szociális munkások szakmai információval való ellátása,-  a különféle hátrányos helyzetű csoportok tagjainak olvasóvá nevelése, illetve olvasónak való megtartása.S ez korántsem csak azoknak a könyvtáraknak a feladata, amelyek a speciális ellátó-segítő intézmények mellett működnek (vakok, süketek, kisegítő iskolák és internátusok, nyugdíjas házak, szanatóriumok stb. könyvtárai), hanem valamennyi nyilvános könyvtáré.

A könyvtárosképzés felsőfokú intézményei (Altáj, Moszkva) újabban -  speciális kollégiumok formájában -  tanrendjükbe iktatták a könyvtári szociono- mikát, s így remélhető, hogy néhány éven belül egyre több fiatal és szakmailag felkészült könyvtáros fogja különös gonddal ápolni ezt az ügyet.A már tényleges pozitív kezdemények összefogására és propagálására Oroszországban mindenekelőtt a vakok könyvtárai vállalkoztak. Aktivitásuk nyomán országszerte számos kísérlet, felmérés bontakozott ki a -  sajnos -  igen széles témakörben.Ma már igen színvonalas tan- és kézikönyvek, monográfiák és tanulmányok-cikkek állnak az érdeklődők rendelkezésére, úgyhogy az önképzésnek is megvannak a forrásai. Ez a szakirodalom meglehetősen differenciált, fő csoportjait tekintve defektológiai, gerontológiai, biblioterápiai és penitenciális műveket tartalmaz. (A cikk eredetije innen kezdve egyfajta „narrativ” bibliográfia, amely a szóban forgó irányzatokban megjelent legfontosabb műveket mutatja be röviden.)
( F u ta la  T ib o r)

L á s d  m é g  151

Hálózatok, regionális 
rendszerek

02/171
SMITH, C.Brian: Getting to know the invisible Web = 
Libr.J. Supplement. Summer 2001.16-18.p.

A láthatatlan világháló: hogyan érhetjük el az in
ternet rejtett forrásait?

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-hál
ózatBármennyire is tökéletesednek a keresőgépek, nem tudnak lépést tartani a világhálóval. Ennek egyik oka a web mérete és exponenciális növekedése, a
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másik pedig az, hogy a világháló nagy része nem érhető el kalauzokkal (directory) vagy keresőgépekkel. Vagy azért nem, mert nem találják meg, vagy mert grafikusak, folyton változnak, vagy éppenséggel szándékosan elrejtik őket (mint pl. a MapQuest térképeit, a New York Times történeteit vagy a helyi időjárás-jelentéseket). A „láthatatlan” web -  más néven a „mély” web -  böngészőkkel tehát nem érhető el. A hagyományos, az általunk jól ismert világhálónak pedig „felszíni” vagy „nyílt” web a neve. A Bright Planet jelentése (The deep web surfacing hidden value, www.completeplanet.com/ Tutorials/Deepweb/index.asp) szerint a mély weben lévő források jelentik a legfrissebb információk legnagyobb szegmensét az interneten. (A jelentés szívesebben használja a „mély web” kifejezést, mint a láthatatlant, mivel ezek ugyan nehezen lelhetők fel, de nem láthatatlanok.) Ügy véli a tanulmány, hogy a világhálónak ez a része ötszázszor nagyobb a hagyományos keresőkkel elérhetőknél.Miért nem találják meg ezeket a tartalmakat a keresőgépek? Azért, mert ezek szakosított, tárgykör-specifikus adatbázisokban találhatók. Az egyik ismert internetoktató felsorolja azokat a honlap-típusokat, amelyek „ellenállnak” a keresőgépeknek: ezekhez például regisztráció vagy bejelentkezés szükséges (pl. a New York Times), használatuk engedélyhez kötött vagy fizetős (pl. Lexis-Nexis), tűzfal védi őket, az archívumok (pl. újságoké), az interaktív eszközök (pl. a számológépek), a legújabb weblapok és azok az oldalak, amelyek metajelölőket használnak a robotok, „crawler” -ek kizárása stb. érdekében.A kereshető adatbázisokat relációs adatbázis-kezelő rendszerekkel kell lekérdezni -  mondja Dawn Tortorella, a Bellcow nevű cég tanácsadója - ,  s általában (biztonsági okokból) csak olyan alkalmazással lehet elérni ezeket kívülről, amelyet az adatbázis tulajdonosa fejlesztett ki. (A keresőgép-technológia és az adatbázis-tartalom „összeházasítását” kurrens szoftvercsomagokai, pl. a MicroSoft SQL

2000 szerverével kutatják, de ennek használata csak az intranetre korlátozódik. Ezzel szemben vannak már olyan eszközök -  metakeresők - ,  amelyekkel a nyilvános adatbázisoknak az elérése biztosítható, ilyen a BullsEye Pro, a LexiBot és a Profusion.)Mit tehetnek a tájékoztató könyvtárosok? Nem minden elérhetetlen tartalom lesz hozzáférhető a láthatatlan webes eszközök révén, de érdemes velük kezdeni a keresést, és célszerű a megszokott tájékoztató könyvtárosi stratégiákat követni: ami ugyanis bevált a kézikönyvtárban, jó a hálózaton is. Érdemes az általános keresőket (pl. a Google-t) használni egy-egy speciális oldal megkeresésére, de olykor a specializált keresőkkel gyorsabban el lehet érni a célt (pl. a www.lawcrawler.com használatával egy joggal kapcsolatos oldalt megtalálni). Érdemes hírcsoportokat és levelezőlistákat is figyelemmel kísérni a magunk szakterületén.A cikk „keretes” részében -  a már említett három metakereső (BullsEye Pro stb.) mellett -  néhány hasznos eszköz ismertetésére is kitér a szerző, amelyekkel le lehet küzdeni a „láthatatlan világháló” nehézségeit.
(Murányi Lajos)

02/172
JIMÉNEZ PIANO, Marina: Evaluación de sedes Web = 
Rév. Esp. Doc. Cient. 24. vol. 2001. 4. no. 405-432.p. 
Bibliogr.

Rés. angol nyelven 

Webhelyek értékelése

Információkeresési rendszer értékelése; Számító
gép-hálózatAz interneten található dokumentumok és adatok egyre növekvő mennyisége, valamint az internet decentralizált jellege és a bármiféle kontroll hiánya szükségessé teszi a webhelyek megbízhatósági szempontú értékelését. Az 1994-2000 között megje-
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lent -  túlnyomó részben amerikai -  szakirodalom 75 cikke tartalmaz hosszabb-rövidebb (2 és 25 közötti számú) kritériumlistát a webhelyek értékeléséhez. Az értékeléssel foglalkozó, kritériumjegyzéket is tartalmazó cikkek legtöbbet az információ-tartalommal, valamivel kevesebbet a designnal, s alig- alig foglalkoztak a webhelyek adminisztrációjával.A webhelyek minőségi értékelésére kidolgozott kérdőív felépítése:1. Hozzáférhetőség ( technológia, szabványok), 15 kérdés;2. Közönség, 4 kérdés;3. Autoritás (a forrás eredete, szerzője, reputációja, a minőség ellenőrzése), 11 kérdés;
4. Tartalom (érvényesség, pontosság, kiterjedés és mélység, eredetiség, intellektuális szerkesz- tettség és rendezettség, aktualitás), 40 kérdés;5. Költségek (természetesen csak a nem ingyenes helyek esetében), 6 kérdés;6. Frissítés, 7 kérdés;7. Design (megjelenés és használhatóság: navigáció, segítség, az elfogadott normák használata, esztétikai és barátságossági aspektusok), 28 kérdés;8. Adminisztráció (a forrás adminisztrációja, vissz ajelzési lehetőségek), 14 kérdés.A 125 kérdés mindegyikéhez -3 és 3 közti pontszám tartozik. Az összpontszám 37%-át a tartalom, 21%-át a design, 14%-át a hozzáférhetőség értékelése adja.

(Mohor Jenő)

02/173
CALVERT, Philip J.: Scholarly misconduct and misin
formation on the World Wide Web = EI.Libr. 19.vol. 
2001. 4.no. 232-240.p. Bibliogr.

A tudományos információk minőségének és meg
bízhatóságának vizsgálata: a hamis tájékoztatás 
jelentősége a világhálón

Publikálás -tudományos kiadványoké; Számítógép 
-hálózat; Tájékoztatás szabadságaA világháló kiváló potenciális csatorna a hamis információk megjelentetésére. A szerző a tudományos információk tekintetében vizsgálja a világhálón megjelenő hamis tájékoztatás lehetséges hatásait. Floridi három módszert javasolt a világhálón megjelenő hamis tudományos tájékoztatás ellenszereként: az információforrások minőségi ellenőrzése; a web információforrásait felügyelő monopóliumok korlátozása; a használók nagyobb információs jártassága. Egy szingapúri könyvtáros iskola hallgatói és oktatói vitacsoportokat alakítottak ki a kérdés megtárgyalására, aminek során a következő vélemények hangzottak el: a világháló nagy „kísértést” jelent a hamis tudományos eredmények közlésére; a nagyobb információs jártasság jó ellenszer a hamis információk kiszűrésére; a minőségi ellenőrzés nem állíthatja meg a hamis tájékoztatást; megvan a veszélye, hogy a hitelesítő csoport cenzúra-bizottsággá válik; a nagyobb pluralitás csökkentené a hamis tájékoztatás mértékét; nem ellenezni, hanem támogatni kellene a nagy és neves kiadók jelenlétét a világhálón.

(Autoref.)

02/174
SORTORE, Sam M.: Filtering: a piece of the puzzle = 
Libr.J. Supplement. Summer 2001. 20-21.p.

Az internet szűrése: stratégia iskolások internet- 
használatának szabályozására

Cenzúra; Ifjúsági olvasó; Számítógép-hálózatOlyan gyorsan fejlődik az információs technológia, hogy úgy érzi magát az ember, mintha egy megbokrosodott lovon ülne. A természetes tudásszomjat kielégítő, ugyanakkor a hirdetésektől hemzsegő és
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számtalan téves információt is nyújtó internetet használva próbálják olvasóikat a könyvtárosok hasznos és megfelelő' információkkal ellátni, és emellett politikusoknak, bizottságoknak, iskolaszékeknek, tanároknak, szülőknek, riportereknek, bürokratáknak, tűzfalaknak, proxy-szervereknek és internetszolgáltatóknak is megfelelni.Amikor az egyik Colorado megyei (Douglas) iskolakörzet úgy döntött, hogy bevezeti a tanintézetekbe az internet alapú korszerű oktatást, előbb néhány alapvető kérdést kellett tisztázniuk: mi a szerepük a diákok információval és irodalomkutatási mintákkal való ellátásában, és hogyan fogadja majd a lakó- környezetük az újdonságot. Nyilvánvaló volt, hogy a tantervet kell támogatnia az internethasználatnak, de nem hagyhatták figyelmen kívül a szülők és a lakóközösség esetleges aggodalmait és fenntartásait sem. Mivel az iskolai könyvtárakba eddig sem kerültek morális szempontból kifogásolható könyvek, az internetes tartalmak tekintetében is hasonlóan kellett eljárniuk, és megfelelő megoldást (szűrőt) kellett találniuk. A nehézség abban állt, hogy ennek a megye egész területére kiterjedő számítógépes rendszerre kellett alkalmasnak lennie. (A 800 négyzetmérföldes területen negyvenezer diák tanul hat gimnáziumban és számos alapfokú intézményben). A géppark több mint négyezer munkaállomásból áll, és a hálózati forgalmat egyetlen tűzfalon keresztül bonyolítják. A megoldási lehetőségek tanulmányozása után kiderült, hogy képtelenség a szűrést az egyedi gépek szintjén megvalósítani, ezért a hálózati megoldást választották.Miután elemezték, a tanintézményekben hogyan folyik az információk összegyűjtése, ki irányítja ezt a folyamatot, és hogyan használják fel a kapott információkat, úgy határoztak, hogy egy olyan három- szintes modellel oldják meg a problémát, amely az internetes ismeretszerzés pozitívumaira helyezi a fő hangsúlyt -  s nem a szűréssel és az internetes tartalmakkal kapcsolatos aggodalmakra és hisztériára.

Az alábbi tényezőket kapcsolták össze egymással:-  az egész iskolakörzetre kiterjedő szűrést,-  az iskolában folyó munkához szükséges kereső- eszközök és oldalak kiválasztását és-  a tanárok felkészítését (az internetes oktatásra összpontosítva).Először is -  mivel hat és tizennyolc év közötti diákokról volt szó -  egy ún. feketelista-szűrőt (Web- Sense) választottak, amely meghatározott kategóriák alapján végzi a tartalmak szűrését. Tanárok, tanügyi vezetők, tantervi szakértők kisebb munkacsoportja végezte el a kifogásolható kategóriák meghatározását. Második szintként ajánlásokat dolgoztak ki, amelyek biztosítják az egyes korosztályok megfelelő védelmét, vagyis olyan adott oldalakat kínálnak, amelyek koruknak megfelelő színvonalon nyújtanak ismereteket a tantervi követelményeknek megfelelően. A legkritikusabb a harmadik szint volt, amely a tanárok és a könyvtárosok betanítását foglalta magában -  ez nem annyira technikai, mint inkább módszertani jellegű volt, és az irányítás kérdéseire terjedt ki („direction over protection”). A tanárok szerepe alapvető: az internethez való viszonyuk és az internetes tartalmak a diákok felfogását is meghatározza.Az iskola megérti a diákok természetes kíváncsiságát, de ezt a kíváncsiságot ellenőrzött keretek közé terelik. Ajánlásaik a különböző korosztályok esetében a következők:-  a kicsik (1-3. osztály) még nem kereshetnek önállóan; a weboldalakat a körzet vagy az iskola honlapján található csatolásokról vagy a gépeken levő „kedvencek” felhasználásával érhetik csak el;-  a nagyobbakat (4-6. osztály) már megismertetik a korosztályuknak megfelelő oldalakkal, keresési stratégiákkal és keresőgépekkel (a kereséshez használt kulcsszavakat lehetőleg előre kiválaszt- jak);-  a felsősök (7-8. osztály) még több önállóságot élveznek: előre kiválasztott fontos oldalakkal és
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koruknak megfelelő keresőkkel ismerkednek meg (szerepet kap a források, tartalmak értékelése, megismerkednek olyan etikai fogalmakkal, mint pl. a plágium);-  a gimnazisták (9-12. osztályosok) még szabadabban élhetnek a keresőgépekkel, de még mindig a körzeti szűrő oltalma alatt.A diákok irányított ismeretszerzésének pozitív stratégiáival és a válogatott internetes eszközökkel megoldották, hogy ne csak a szűrőkre kelljen hagyatkozniuk, és a tanulók biztonsága sem szenvedett csorbát.
(Murányi Lajos)

Lásd még 142, 148, 165, 188, 192-193, 196-197
Orvostudományi

tájékoztatás

Lásd 175
Közérdekű

tájékoztatás

02/175
BRENNEISE, Harvey R. -  MARKS, Ellen B.: Creating 
a state-wide virtual health library: the Michigan experi
ence = Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 2.no. 115-120.p. 
Bibiiogr.

Virtuális orvosi könyvtár Michigan állam lakossá
ga számára

Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-hálózat; Tájé
koztatás -egészségügyiA cikk ismerteti az AccessMichigan Electronic Community Health Information Initiative (AMECHII) nevű kezdeményezést, amelynek célja széles körű hozzáférés biztosítása kiváló minőségű,

időszerű és megbízható egészségügyi információkhoz Michigan állam területén mind a lakosság, mind a gyakorló szakemberek számára, függetlenül a használók földrajzi helyétől és gazdasági helyzetétől. A projekt kezdeti, felmérő szakasza már befejeződött -  ezt a tagállam összes könyvtártípusának és különféle egészségügyi intézményeinek bevonásával végezték. A következő szakasz lesz a stratégiai tervezés időszaka, amelynek során gazdaságos módszereket kívánnak kidolgozni a könyvtárak és az egészségügyi intézmények együttműködésére az elektronikus egészségügyi információk gyarapítása és terjesztése terén.
(Autoref. alapján)

02/176
HOREJSKOVÁ, Miroslava: Skusenosti s pűjcováním 
zvukovych dokumentu = Nár.Knih. 12.roc. 2001. 2.no. 
132-133.p.

Tapasztalatok a hangzó dokumentumok kölcsönzé
sével

Hangfelvétel; Kölcsönzés; Zenei könyvtárA brünni Jiri Mähen Könyvtár zenei osztálya a gyerek- és ifjúsági részlegből való kiválása, illetve önállósodása után (1995-öt követően) jelentős fejlődésen ment keresztül, és dicséretes eredményeket ért el.Jelenleg a következő mutatók jellemzik: összesen 22 300 kompakt lemeze, 6 800 hanglemeze, ezer hangkazettája és 200 dzsesszfelvétele van. Beiratkozott használóinak száma 7 650, az évenkénti látogatásoké 71 600. A beiratkozottak 50%-a egyetemi-főiskolai hallgató, a látogatók 40%-a középiskolás. A könyvtárat naponta legalább ötszázan keresik fel, és átlagosan 1 250 dokumentumot vesznek igénybe. Ebből 350 a kölcsönzések száma.
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A mostani állapotot több reform pozitív következményeként sikerült elérni. Ezek nemegyszer a megcsontosodott hagyomány ellenében kerültek bevezetése. így a gyarapításban fel kellett adni a csak komoly zenét akceptáló arisztokratizmust, ami azonban nem jelenti azt, hogy a komoly zenei gyűjtés megszűnt volna, sőt: minőségibbé vált azáltal, hogy megindult a retrospektív gyűjtés. Aztán a kanonizált hanglemezbeszerzés helyett a könyvtár rátért az egyéb zenei hanghordozók beszerzésére is. A korábban kizárólagos helybenhasználati gyakorlatot felváltotta a vegyes helybenhasználati-kölcsön- zési gyakorlat, ami igencsak fokozta a könyvtár vonzerejét.

02/177
WEBB, Sylvia R: Project management in library and 
information services = Inf. Manage. Rep. 2001.11. no. 
16-19.p.

Projektmenedzsment a könyvtári és tájékoztatási 
szolgáltatások területén

VezetésA projekt szót sokszor pongyolán használják. A projektmenedzsmenttel összefüggésben a projekt olyan tevékenységek összességét jelenti, amelyek meghatározott kezdési és lezárási időponthoz köthetők, továbbá szakaszokra oszthatók. Rendszerint

A könyvtár intenzíven él a zenei ismeretterjesztés, közművelés és társas élet legkülönfélébb formáival, s e téren szoros együttműködést alakított ki a város zenetudósaival és zenekaraival. A változatos alkalmaknak zeneileg különféleképpen kiművelt közönsége van, de általában elmondhatni róla, hogy a zenén kívül irodalmi, szín- és filmművészeti érdeklődéssel is rendelkezik, továbbá hogy a könyvtári kínálaton kívül a rádió- és tv-adók kínálatával is rendszeresen él. Ezáltal olyan könyvtári környezet alakult ki, amely nem mondható konvencionálisnak, viszont annál inkább szolgálja a könyvtár rendeltetését.
(Futala Tibor)

újfajta tevékenységekre irányulnak, és a későbbiekben folyamatosan zajló tevékenységeket vagy technikákat eredményeznek. A projektmenedzsment négy legfontosabb eleme: a projekt megválasztása és meghatározása; a projekt megtervezése; megvalósítása és lezárása, valamint értékelése.A projekt kiválasztása során meg kell határozni a célokat, az időrendet és az erőforrásokat, azaz azt, hogy mire törekszik a projekt, milyen ütemezésben, és a cél eléréséhez mire van szükség. Fix számok és értékek helyett szám- és értéktartományokat célszerű megadni, hogy az előre nem látható eseményeket is figyelembe lehessen venni. Rögzíteni kell, hogy ki felelős a tervezésért és a projekt menedzseléséért.
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A projekt terve tartalmazza a megvalósítás struktúráját is. Részletes, a szükséges erőforrásokat is tartalmazó munkatervre van szükség. Fel kell mérni az esetleges korlátozó tényezőket és kockázatokat, valamint azok hatását a projektre. A terv a projekt meghatározására épül, csoportosítva tartalmazza a teendőket, a munka tartalmát és logikai sorrendjét (a feladatok időtartamát és átfedését feltáró hálótervezési eljárásokkal), a rendszeres monitorozásra és értékelésre is módot adva. Az erőforrások között feltünteti a szükséges munkaerőt és készségeket is, a pénzügyi és materiális erőforrásokon túlmenően. A projekt megvalósításához meg kell határozni a projektmenedzser feladatkörét. Ez többnyire a koordináció, felügyelet és értékelés, más esetekben az ügyek napi vitele is, de mindenképpen beletartozik a jelentések elkészítése, a kétirányú visszacsatolás eszközeinek biztosítása.A projekt lezárását értékelő áttekintés követi, amelynek során olyan kérdéseket kell feltenni és megválaszolni, mint: jól működött-e a projekt, betartották-e a határidőket, elegendő szakértelem állt-e rendelkezésre, elegendő volt-e a költségvetés, az eredmények megfeleltek-e a várakozásoknak, milyen tanulságokat lehet leszűrni. Az értékeléshez a projekt tervét és annak későbbi változatait kell összehasonlításra felhasználni az elért eredményekkel és tanulságokkal.
( H e g y k ö z i I lo n a )

02/178
TANNER, Simon: Librarians in the digital age: planning 
digitisation projects = Program. 35.vol. 2001. 4.no. 
327-337.p. Bibliogr. 12 tétel.

Digitalizálási projektek tervezése

Digitalizálás; Munkaszervezés; TervezésAz Egyesült Királyságban a felsőoktatásban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális hordozók és a hálózati információszolgáltatás. A könyvtárak használói egyre kevésbé támaszkodnak fizikai informá

cióhordozókra, és ennek megfelelően átalakulóban van a könyvtárosok szerepe is. A könyvtárostól egyre inkább azt várják, hogy ne a dokumentumok őre legyen, hanem egyre inkább eligazító, az anyagi forrásokat felkutató, és az információkat létrehozó és szolgáltató szakember váljon belőle.Az Egyesült Királyságban a HEDS (The Higher Education Digitisation Service) szolgáltatás nyújt tanácsokat a digitalizálási projektekhez a közgyűjtemények valamennyi típusa (közkönyvtárak, múzeumok, levéltárak és más nonprofit szervezetek, köztük a felsőoktatási könyvtárak) számára.A technológiai irányultságú projektek lényeges szempontjai a következők:
1. F o r m á lis  p r o je k tte r v e z é s  (a  c é lo k  p o n t o s  m e g h a tá 

ro zá sa  és k ö z lé se  a z  é r in te tte k k e l, e lé r h e tő  c é lo k  k it ű 

z ése)Digitalizálási projektek esetén ennek lépései a következők: igényfelmérés, a dokumentumok kiválasztása, az anyagi források előteremtése (a digitalizálás nagyon költséges!), a projekt megtervezése, a jogi kérdések tisztázása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése (hogy a projekt költségeit meg tudják becsülni), az eredetik előszítése digitalizálásra, konverzió (szkennelés), metaadatok hozzáadása, minőségbiztosítás, gondoskodás az archiválásról és állományvédelemről, az eredetik visszahelyezése a gyűjteménybe, az adatok összesítése, a projekt végső értékelése. Ezeket a szakaszokat figyelembe véve kell a továbbiakban a vezetési és költségekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni. A tervezés korai szakaszában konzultálni kell az érintettekkel. A projektet kezdetétől lezárásáig globálisan át kell tudni tekinteni.
2. K o c k á z a t -  és fo r r á s k e z e lé sA projekt sikerét veszélyeztető tényezőkre tekintettel kell lenni. Ilyenek: nem lehet megfelelő személyzetet szerezni, a beszerzett technológia hamar elavul, változnak a szabványok, nem is beszélve a használók igényeiről. A kockázatokat könnyebben lehet kezelni, ha a hosszú és rövid távú célokat és elérendő eredményeket gondosan határozták meg.
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Alaposan meg kell fontolni, ki legyen a projekt menedzsere; nem feltétlenül olyan kvalitásokra van szükség, mint amilyenekkel a projektet felvető vagy arra forrásokat szerző szakember rendelkezik. A projekt munkafolyamatait tekintve minden egyes szakaszra nézve meg kell határozni a működési feltételeket, a tartalom előállításának céljait, a metaadatokkal kapcsolatos követelményeket, a projekt egyéb, járulékos funkcióit (például a szoftver- fejlesztés terén), a minőségbiztosítási teendőket.3. Megvalósíthatósági tanulmányok és kísérletekA megvalósíthatósági tanulmányok a teljes költség becsléséhez adnak útmutatást. Lehetőség szerint minél jobban kell „szimulálni” a valóságos körülményeket és a valóságos termékek létrehozását. A projekttel kapcsolatos teljesítményméréshez (benchmarking) előre meg kell határozni az egyes feladatokra vonatkozó technikai paramétereket és a színvonal megítélésére szolgáló mutatókat. A minőségbiztosítási eljárások a képek minőségét ellenőrzik, természetesen a költségekkel is összevetve; az ellenőrzésre legfeljebb a konverzió költségének egytizedét kell előirányozni.4. Pontos költségtervezésEhhez számos korábbi tanulmány szolgál adatokkal. A szkennelés költségei viszonylag kis összeget képviselnek a szerzői jogi kiadásokkal, a metaada- tok létrehozásával és az adatok kezelésével összevetve. Jelentősek a munkaerőre fordított költségek is, jóllehet ezeket általában nem teljességgel a projekt terhére szokták elszámolni, hanem az egyes intézmények is részt vállalnak belőlük.A digitalizálási projektek menedzseléséhez általában véve menedzsment-készségekre, technikai tudásra és tárgyi ismeretekre van szükség. Ezek a készségek és ismeretek egymással szorosan összefüggnek; ugyanakkor a szervezett képzésben aligha elsajátíthatóak, és még ma is igen kevés tapasztalt szakember áll rendelkezésre az ilyen feladatok elvégzéséhez.
(Hegyközi Ilona)

02/179
POLL, Roswitha: Performance measures for library 
networked services and resources = EL Libr. 19. vol. 
2001. 5.no. 307-314.p. Bibliogr.

Teljesítménymérési minták a hálózati szolgáltatá
sok és források minőségének mérésére

Hatékonyság; Norma; Számítógép-hálózat; Szolgál
tatásokA hálózati szolgáltatások teljesítményének mérése során hasonló kérdésekre keresik a választ, mint a hagyományos szolgáltatások esetében: elérhetőek-e az igényelt információforrások, közvetlenül és nehézségek nélkül, a berendezések megfelelőek-e, a szolgáltatások eljutnak-e a célközösséghez. A könyvtári teljesítménymutatók jelenleg még nem kifejezetten vonatkoznak az elektronikus szolgáltatásokra.Az elektronikus szolgáltatások minőségét illetően a gyűjteményre, annak használatára, továbbá költségeire nézve kell adatokat gyűjteni. Az adatgyűjtés során sok probléma adódik: nincsenek definiálva a használat új fajtáival kapcsolatos alapfogalmak (elérés, log-in, keresés); nincs egyetértés arra nézve, hogy mit kell mérni; az adatokat különböző forrásokból gyűjtik össze (a szolgáltatóktól, a könyvtár szervereiről stb); itt nem érvényes az „állomány” hagyományos fogalma.Több ilyen projekt van folyamatban: az ICOLC irányelveinek megfogalmazása, az ISO/DIS 2789 kibővítése, a közkönyvtárak elektronikus szolgáltatásainak statisztikája és teljesítménymérése, az ARL „New Measures” programja, az EQUINOX projekt, az ISO TC 46/SC 8/WG 4 az elektronikus könyvtár mutatóiról.
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Az elektronikus szolgáltatások és termékek körébe a következők tartoznak:-  az elektronikus dokumentumszolgáltatás,-  az OPAC,-  az intézmény webhelye,-  az internethez való hozzáférés,-  az elektronikus források gyűjteménye (adatbázisok, e-folyóiratok és más e-dokumentumok).A gyűjtemény fogalmát azokra a dokumentumokra szűkítették le, amelyeket a könyvtár tudatosan választott ki és dolgozott fel használói igényeit kielégítendő, és amelyek hozzáférési jogáért térítést fizetett. A hatékonyságot a költségek és a használat összehasonlításával értékelik. A web-statisztikában a használat következő szintjeit különböztetik meg: elérés, a kérdés feltevése, megtekintés és letöltés. A keresésre fordított időt is figyelembe veszik, továbbá azt, hogy a használat a könyvtárból magából, az intézményen belülről vagy kívülről történik-e. Definiálták a következő használati fogalmakat: tranzakció (session), sikertelen tranzakció, megtekintett dokumentum, letöltési tranzakció, keresési idő.A tényleges adatgyűjtés során tapasztalt problémák: a keresőmotorok befolyásolhatják az eredményeket; a kapcsolatot többen is használhatják egymás után; a letöltéseket nem mindig lehet számba venni (a külső szerverek miatt); nehéz különbséget tenni a saját olvasók és a többi használó között.Az EQUINOX projekt 2000 novemberében 14 mutatót határozott meg az elektronikus szolgáltatások minősége tekintetében. A hasonló tevékenységet végző ISO munkacsoport 28-at. Ezt a 28 mutatót megvizsgálták az ISO 11620 kritériumai alapján, szigorú kritériumok figyelembevétele után számuk 16-ra csökkent, és közülük 12 bizonyult azonosnak vagy nagyon hasonlónak az EQUINOX mutatóihoz. A mutatók a következő területeket érintik:-  piaci jelenlét (a célközönség használja-e az illető szolgáltatásokat; a használói felmérések kérdései: milyen szolgáltatásokat használ, milyen gyakran, honnan éri el azokat)

-  elektronikus szolgáltatás (hogyan viszonyul a szolgáltatásra fordított gyarapítási keret -  előfizetések, licencek, megtekintési díjak - ,  konzorciumok esetében az adott könyvtárra eső rész, illetve a nyomtatott és elektronikus hozzáférést egyaránt tartalmazó csomagból az elektronikus szolgáltatásra eső rész a teljes gyarapítási kerethez; mekkora az információtechnológiai és webes szolgáltatások megtervezésével, fenntartásával, nyújtásával és fejlesztésével foglalkozó munkatársak százalékos aránya, illetve az egy főre jutó számítógépek és -  esetleg -  a rendelkezésre állási órák száma a célközönséghez viszonyítva)-  a szolgáltatások használata (kielégíti-e a használói igényeket; az egy főre jutó ülések száma az egyes szolgáltatások esetében (egy időszakra nézve, más könyvtárakkal is összevetve, a licencek kínálatát is értékelve, és a nyomtatott dokumentumoknál szokásos mutatókkal összevetve); az egyes szolgáltatásoknál megtekintett illetve letöltött dokumentumok száma (az egyes szolgáltatásoknál a tranzakciók számával és a költségekkel összevetve értelmezendő); az egy főre jutó távoli ülések száma az összes ülések százalékában; az elektronikusan feltett információs kérések százalékos aránya; a számítógépes munka- állomások kihasználtsága)-  a használók támogatása (egy főre jutó tervszerűen lebonyolított képzési órák száma évente; a részt vevők száma az év során)-  emberi erőforrások (a személyzet egy tagjára jutó részvételi órák száma a tervszerűen lebonyolított információtechnológiai és elektronikus szolgáltatási képzésben)-  költségek (tranzakciónkénti költségek -  beszerzés, előfizetés, licencek; több időpontot vizsgálva; megtekintésenkénti/letöltésenkénti költsé- gek).Ezek nem mindegyike minőségi mutató, mert csaka forrásokra fordított anyagiakat méri. Egyes muta-
332 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



tok -  a piaci részesedésre, a használatra, a költségekre vonatkozóak -  hosszabb távon érvényesülnek és értelmezhetők.Az adatgyűjtés kérdőívekkel történik, elektronikus formában, kézbe adva az íveket vagy telefonon. A következődre kérdeznek rá: demográfiai adatok, mely szolgáltatásokat használja, milyen gyakran, honnan és milyen problémák merültek fel.A projektek során számos mutatót fejlesztettek és próbáltak ki, ma is folytatódnak a kísérletek. Fontos, hogy az intézmények az információszolgáltatókkal, a könyvtári rendszerek forgalmazóival kapcsolatba lépjenek annak érdekében, hogy az értékeléshez szükséges adatokat megkaphassák.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 172
Pénzügyi és 

gazdasági kérdések

02/180
LAWRENCE, Stephen R. -  CONNAWAY, Lynn Silipigni 
-  BRIGHAM, Keith H.: Life cycle costs of library col
lections. Creation of effective performance and cost 
metrics for library resources = Coll.Res.Libr. 62.vol. 
2001. 6.no. 541-553.p. Bibliogr.

Egyes könyvtári gyűjtemények beszerzési és fenn
tartási költségeinek kiszámítása egész élettarta
mukra nézve. Hatékony módszerek kidolgozása a 
teljesítmény és a költségek mérésére

Állomány; Hatékonyság; Költségelemzés; Könyvtár
tudományi kutatás; Különgyűjtemény; Munkafolya
mat; Tudományos és szakkönyvtárakA tudományos könyvtárak számára fontos kérdés egy bizonyos állomány beszerzési és fenntartási, ún. „életciklus”-költségének (life cycle costs) megbecsülése. A beszerzési költségek nyilvánvalók, de a katalogizálási, kölcsönzési és fenntartási költsé

gek mérése és különféle gyűjteményekhez való rendelése már nem könnyű feladat. A jelen cikk módszert mutat be arra, hogyan lehet az ARL (Association of Research Libraries) éves statisztikai adatainak alapján meghatározni az állományok életciklus-költségeit. Az ARL költségadatait (pl. fizetések, dologi kiadások és működtetési költségek) hozzá kell rendelni bizonyos gyűjteményekhez (pl. kéziratok, időszaki kiadványok, mikrofilmek), az illető' gyűjtemény nagysága és relatív helyigénye alapján. Az ily módon hozzárendelt költségek összességéből meg lehet becsülni egy gyűjtemény életciklus-költségeit. A jelen kutatás azt mutatja, hogy egy állomány életciklus-költsége sokszorosa a beszerzési költségeknek. Az eredmények szerint a tudományos könyvtárakban az egyéb dokumentumtípusokkal összevetve a monográfiák életciklus-költségei a legmagasabbak, mivel e könyvtárak főleg monográfiákra épülnek. A kutatás eredményeit érdemes felhasználni a költségkezelés és a könyvtári teljesítmény hatékonyságának növelése céljából.
(Autor ef.)

Lásd még 127

02/181
CHAO, Sheau-yueh J. -  CHANG, Ching -  CHIANG, 
Belinda: Planning and implementing a library ergonom
ics program: case study at Queens College Library, 
the City University of New York = EI.Libr. 19.vol. 2001.
5.no. 327-341.p. Bibliogr.

Könyvtáregészségügyi program megtervezése és 
bevezetése amerikai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Esettanul
mány; ErgonómiaA könyvtárakban alkalmazott számítástechnika jelentősen megváltoztatja a tájékoztatási szolgáltatá
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sok természetét. A könyvtárak sok időt fordítanak az elektronikus szolgáltatások és könyvtári funkciók gépi rendszereinek telepítésére és karbantartására, az emberi tényezőt azonban rendszerint nem veszik figyelembe. A jelen cikk a következő fő pontok szerint tárgyalja az alkalmazottak biztonságával és egészségével kapcsolatos kérdéseket: könyvtári ergonómia a szakirodalomban, jelenlegi technológiák és ergonómiai termékek, esettanulmány egy munkavédelmi program bevezetéséről a New York-i City University Queens College könyvtárában.
(A u t o r e f.)

02/182
PROCTOR, Richard: A personnel time bomb. A Public 
Library Workforce study = Publ. Libr. J. 16. vol. 2001. 
3. no. 69-72.p.

A foglalkoztatás kérdése mint „időzített bomba” az 
angol közkönyvtárakban: felmérési eredmények

Felmérés; Könyvtáros-utánpótlás; Közművelődési 
könyvtár; SzemélyzetKét évig tartott a közkönyvtárak munkaerőhelyzetét vizsgáló projekt Angliában. Kiterjedt a munkáltatók igényeire, a frissen végzett könyvtárosok karrierlehetőségeire, a munkaerő-utánpótlásra, a munkaerő megtartására, továbbá a továbbképzésre, a vezetői utánpótlás tervezésére. Minden közkönyvtárat fenntartó hatóságnak küldtek kérdőívet (84%- uk válaszolt), 45 régóta dolgozó kollégával folytattak le interjút, s 22 szakmai csoporttal beszélgettek.Az egyes problémák azonosítása indokolttá teszi azt a megállapítást, hogy sok közkönyvtári rendszerben időzített bomba ketyeg a személyzeti területen.

K o r o s o d ó  és s ta g n á ló  m u n k a e r ő . Annak ellenére, hogy a könyvtárak továbbra is vonzzák a jó kvalitású embereket, nehéz a jó képességű fiatalok alkalmazása: nem ruháznak be a képzésbe, kevés az előrehaladási lehetőség.
N e h é z sé g e k  a m u n k a e r ő -to b o r z á s b a n  és m e g ta rtá s

b a n . Alacsony a kezdő fizetés (2-3 ezer font évente), a tapasztalat nincs elismerve az előmenetelben. A munkáltató azonnal hasznosítható készségeket és ismereteket vár el, a minisztérium a jövőre orientált tantervet támogatja.
T a p a sz ta la t és g y a k o r la t . A munkáltató tapasztalatot vár el az alkalmazandó könyvtárostól, de ugyanakkor maga is szűkíti a tapasztalatszerzés lehetőségeit (pl. gyakornoki helyek megszüntetése).
A  m u n k a e r ő  m e g ta rtá sa  és fe jle s z t é s e . A negatív jelenségek többsége a menedzsereken múlik. A frusztrált munkaerő mégsem hagyja ott munkahelyét, s ez szakmai stagnálást eredményez. A problémát tehát az jelenti, hogy a munkaerő túl sok időt tölt el egy-egy munkahelyen.
K é p z é s  és fe jle s z t é s . Nem invesztálnak a képzésbe, s nem veszik tudomásul, hogy a személyzeti fejlesztés többet jelent annál, mint valakit elküldeni egy-egy tanfolyamra.A fenti problémákra megoldást jelenthet a hierarchiák felszámolása, új tapasztalatok szerzése, szakmai megbeszélések, projektek.A kérdés az, hogyan lehet megtalálni a holnap köz- könyvtári vezetőit. A válaszolók 69%-a aggodalmát fejezte ki a vezetői utánpótlást illetően. Ennek több oka van: a vezetői posztok csökkentése, a képzési lehetőségek hiánya, financiális megszorítások, a könyvtári szolgálat összevonása más szolgáltatásokkal, a középvezetői posztok felszámolása, lassú fluktuáció stb.A felmérés azt bizonyította, hogy kis figyelmet fordítanak a vezetői utánpótlásra a közkönyvtári területen, szemben a privátszektorral, annak ellenére, hogy a válaszolók túlnyomó többsége fontosnak ítélte ezt a kérdést. Keveset ruháznak be a szakmai
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fejlesztésbe, s attól is tartanak, hogy a vezetésre felkészített munkatársakat elcsábítják tőlük.A felmérés több javaslatot tett a helyzet javítására, többek között: a minisztérium és a könyvtárfenntartó hatóságok kooperációja, anyagok kidolgozása a munkaerő-utánpótlás biztosítására, tapasztalat- csere programok, továbbképzés regionális rendszerei, a vezetői utánpótlás fejlesztési programja stb.
(Papp István)

02/183
AMDURSKY, Saul J.: Confessions of an interview 
junkie = Libr.J. 32.vol, 2001. 9.no. 66-68.p.

10 tanács álláskereső könyvtárosoknak sikeres 
felvételi beszélgetésekhez

Munkabér, alkalmazás; Pályázat -állás betöltéséreA cikk szerzője harmincéves könyvtárosi pályája során számos alkalommal pályázott már könyvtár- igazgatói állásokra, és ennek során számos meghallgatáson vett részt. Itt szerzett tapasztalatait tíz pontba foglalva mondja el.1. Azért kedveli az állásinterjúkat, mert örömét leli az álláshirdetésekben, a pályázati anyag kísérőlevelének megfogalmazásában és azon való töprengésben, vajon életrajza megfelel-e a pályázati kiírásnak, továbbá annak mérlegelésében, változtasson-e állást egyáltalán.2. Szereti az internetes álláshirdetéseket, mivel minden információt megtalál a hálózaton az adott könyvtárról és településről. A jókora jövedelem-növekedés is ösztönzően hat a helyváltoztatásra.3. Kedveli a fejvadászokat, mert sokkal alaposabbak, mint a könyvtári bizottságok, szívesen élnek a technika új vívmányaival, nem sokat törődnek a megszokott sablonokkal. Egy ilyen cég rengeteg időt és pénz takarít meg egy 60-90 perces videokonferenciával, melynek során ki tudják választani a végül behívásra kerülő 3-5 jelöltet.

4. Az interjúkat színházi előadásként éli át, és úgy is készül fel, mint egy színész: megtanulja a szerepet, felírja a kérdéseket és a válaszokat. Számos interjú után azzal is tisztában van, a kérdések 70%-a ismétlődik.Azt is meg szokták kérdezni, van-e kérdése; érdemes néhányat készenlétben tartani, pl. miért távozott az előző igazgató, függ-e a könyvtár valamely harmadik személytől, mi a bizottság véleménye a könyvtár munkatársairól stb.A fenntartókkal elfogyasztott ebéd is része (lehet) az interjúnak; tesztelni lehet a jelölt társaságbeli viselkedését, és informálni is lehet őt a könyvtárról és magáról a településről is.5. Élvezi a jól előkészített beszélgetéseket, mert ezen a munkatársakkal, a felügyelő-bizottsággal és a település képviselőivel lehet hosszabb párbeszédet folytatni. (A jó interjúk általában egész naposak, de lehetnek ennél hosszabbak (2-3 naposak) is.6. Független ügynöknek tekinti magát, aki felkészült vezetőként értéket képvisel „Könyvtár-országban”, és munkáltatójának a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtja -  számára ez a lojalitás. (Munkáltatójával mindenesetben közli, ha állásinterjúra megy.)7. A szerződéséről folytatott tárgyalásokat a döntés meghozatala szempontjából alapvetőnek tekinti, hiszen a közalkalmazotti fizetések nem határtalanok; fontos, milyen egészségügyi és nyugdíj-programokat tartalmaz a leendő igazgató munkaszerződése.8. Ha valójában nem akart állást változtatni, nem ment el az állásinterjúra.9. Gyakran szembesült a beszélgetések során olyan ötletekkel, szolgáltatásokkal és személyzeti koncepciókkal, amelyeket jelenlegi munkahelyén hasznosítani tudott.10. A szerző harminc éve könyvtáros, de még nem tett le arról, hogy esetleg újabb állás után nézzen; ugyanakkor tart attól, hogy egy szép na
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pon a jövendőbeli munkaadóadója túl öregnek találja majd ahhoz, hogy alkalmazza.
(Murányi Lajos)

02/184
KOLB, Deborah M. -  SCHAFFNER, Ann C.: Negoti
ating what you are worth = Libr.J. 126.vol. 2001. 
17.no. 52-53.p.

Kiharcolni, amit érünk ... Tanácsok felvételi inter
júkhoz a fizetés kérdésében

Munkabér; alkalmazásEgy elnőiesedetett szakmában a könyvtárosoknak valóban szükségük van néhány ötletre, hogyan érhetnél el az őket megillető fizetéseket. Amíg a változó környezet felértékeli az információs-könyvtári tevékenységet, a fizetések nem követik ezt. 2000- ben az átlagos kezdő fizetés diplomások számára 34 901 dollár volt, viszont egy frissen végzett könyvtáros 20 000 dollárral alacsonyabba kezdett, mint egy közgazdász, mérnök vagy számítógépes szakember.2000-ben a végzett könyvtárosok kétharmada nő volt; a jogi szakkönyvtárak személyzetének 75%-a nő, s a legnagyobb egyetemi és tudományos könyvtárakénak 63%-a. S ahogy más szakmákban is, amelyekben főként nők dolgoznak, itt is alacsonyabbak a fizetések. Ez érvényes természetesen a férfiak fizetésére is. Mégis, a női könyvtárosok fizetése 76-98%-a csupán a férfiakénak. Az olló lassan zárul: 1980-ban 87%, 19990-ben 90%, 19990-ben 93%. Mi lehet ennek oka? A nők alacsonyabb aspirációkkal lépnek fel, s ez önbeteljesítő jóslatként működik. A nők nem dicsérik saját képességeiket, s nem ígérnek többet, mint amire képesek. Az intézmény érdekeit hatásosabban érvényesítik, mint a magukéit. A nők kevésbé panaszkodnak, ha a helyzet ellenükre alakul.Mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy az egész szakmában alacsonyabbak a fizetések, mint másutt. Viszont minden könyvtáros hasznot húz

abból, ha az egyének sikeresen harcolnak ki méltá- nyosabb fizetéseket. Bár nem ritkák a költségvetési korlátok, mindig akad kiskapu. Néhány tipp ezek megtalálására.Sokan azért nem kapják meg, amit akarnak, mert nem tudják, hogy mit akarjanak. A munka ellenértéke nem pusztán a fizetésből áll; célszerű egy juttatási csomagban gondolkodni és tárgyalni.Ismerni kell a magunk értékét, s ezt láthatóvá is kell tenni. A nők gyakran gyengeségeire összpontosítanak, sem mint erősebb oldalaikra, s ezért sérülékenyebbek a tárgyalások során.Szilárdnak kell lenni abban, amire szükségünk van, de flexibilisnek abban, ahogyan ezt elérhetjük. A kiváló teljesítményt a szakmai fejlődéshez való hozzájárulással is el lehet ismertetni, a túlterhelést kisegítő személyzettel, nem csak fizetéssel lehet ho- noráltatni. A profitorientált szektorban nem ritka a premizálás, mint a kiváló munka méltánylásának módja.A lehető legtöbbet kell megtudnunk a fizetési rendszerről nemcsak saját könyvtárunkban, hanem szélesebb körben is. így összehasonlításokat tudunk tenni a tárgyalás során, s érvelhetünk a máshol hasonló munkáért adott fizetésekkel.A tárgyalópartnert is szorítják a finanszírozási korlátok. Mutassunk megértést ezek iránt, de érveljünk azzal, hogy a mi fizetésünk felemelése miért válik hasznára az egész intézménynek.El kell kerülni, hogy a tárgyalások olyan irányban haladjanak, amely hátrányos számunkra. Fel kell készülnünk arra is, hogy a partner kétségbe vonja értékünket az intézmény számára; ilyenkor más megközelítési szempontokra kell felhívnunk figyelmét.Nem szabad engedni, hogy a tárgyalás „nem” -mel végződjék. Mindig nyitva kell hagyni az utat további lehetőségek, vagy egy újabb megbeszélés előtt.A fizetés nemcsak pénzről szól, hanem arról is, hogy elismerjék értékünket és hozzájárulásunkat a könyvtár munkájához.
(Papp István)
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02/185
XUf Hong -  CHEN, Hsin-liang: Can we meet the chal
lenge? The educating systems librarian research pro
ject report 3 = EI.Libr. 19.vol. 2001. 5.no. 315-326.p. 
Bibliogr.

Meg tudunk-e felelni a kihívásnak? Beszámoló a 
„könyvtári rendszergazdák képzése” c. kutatásról. 
3. rész

Előzményeit lásd: 99/415; 01/097

Felmérés [forma]; Könyvtárosi hivatás; Munkabér; 
alkalmazás; Rendszerszervezés

A szerzők 1996/1997-ben az American Libraries 133, rendszergazda-könyvtárost kereső álláshirdetését tanulmányoztak, hogy megvizsgálják a rendszer- gazdák szerepét az állandóan változó információs környezetben, és megállapítsák, milyen ismereteket, képességeket és képesítést várnak el tőlük munkáltatóik a különböző típusú könyvtárakban. A következő változókat vették figyelembe: a végzettség iránti követelmények, előzetes gyakorlat, munkaköri leírás, a kívánt ismeretek és jártasságok. A hirdetések alapján háromféle könyvtártípust különböztettek meg: egyetemi könyvtárak, közkönyvtárak és egyéb könyvtárak. A 133 könyvtár újonnan alkalmazott rendszergazdáinak és az őket alkalmazó könyvtárak vezetőinek két további kérdőívet küldtek ki. Ezek alapján megállapították, hogy a legtöbb munkaadó elégedett az új rendszergazda könyvtárosokkal, de nagyobb elvárásaik lennének a képzettség és a felelősség tekintetében. A szerzők hét, rendszergazda-képzéssel foglalkozó amerikai könyvtáros iskola tanrendjét is megvizsgálták, hogy a kutatás alapján ajánlásokat tegyenek ezek fejlesztésére.
(Autoref. alapján)

Lásd még 136, 154, 181

Marketing,
közönségkapcsolatok

02/186
BLOCK, Marylaine: The secret of library marketing: 
make yourself indispensable = Am.Libr. 32.vol. 2001.
8.no. 48-50.p.

A könyvtári marketing titka: tegyük magunkat nél
külözhetetlenné!

MarketingTekintettel arra, hogy a könyvtár számos szolgáltatást kínál igen sokféle embernek, a marketing javításáról szólva mindig meg kell határoznunk, hogy melyik szolgáltatásunkat, és milyen közönségnek akarjuk „eladni” .Az újságírók hálásak lesznek, ha előre tudjuk, hogy (évfordulók, jeles napok stb. kapcsán) milyen tárgyban fognak kutakodni, és hasonló előre gyártott információcsomagokat készíthetünk a helyi eseményekhez kapcsolódva is. A helyhatósági vezetők megnyeréséhez kedvenc témáik (esetleg hobbijuk) irodalmának felkínálásán át vezethet út. Mint a helytörténet letéteményesei, az aktuális problémák hátterének, kialakulása történetének, a korábban ezzel foglalkozók véleményeinek feltárásával vetethetjük észre a könyvtárat. A könyvtárban különböző csoportok (körök, klubok stb.) tartják összejöveteleiket: ne hagyjuk ki az alkalmat, hogy az azokat érintő témájú könyveinket (egyéb információforrásainkat) megismertessük (akár csak egy asztalnyi alkalmi kiállítással).A mém-elmélet (az a feltevés, hogy az eszmék a társadalomban a vírusokhoz hasonlóan terjednek) ugyancsak segít a könyvtár jó hírének keltésében. Azok a kollégák, akik valamilyen helyi szervezet tagjai, mint „összekötők” terjeszthetik a könyvtári lehetőségek gondolatát, illetve meg kell próbálnunk elérni és a „mi oldalunkra állítani” azokat a
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személyeket, akikben megvan a mások meggyőzésének képessége.Kétségtelen, hogy a könyvtár, amellett, hogy kiszolgálja meglévő olvasóit, nem tud minden marketing-tevékenységet is elvégezni, de ha semmit nem tesz, továbbra is láthatatlan marad. A javasoltak közül néhányat megvalósítva viszont nem csak jól fogja végezni a dolgát, hanem ezt tudni is fogják róla azok, aki a helyi közösségben a dolgokat mozgatják.
(Mohor Jenő)

02/187
ANDEEN, Sarah Reneker: Selling the library from the 
reference desk: service points as advertisements = 
Ref.Libr. 73.no. 2001. 281-292.p. Bibliogr.

A referenszpult mint jó reklámeszköz

Könyvtárpropaganda; Marketing; Public relations; 
Referensz[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Amikor általánosan elterjedt hiedelem az, hogy interneten minden elérhető, az egyetemeken fokozódik a nyomás valamennyi kollégiumi szoba bekábelezésére, az Amazon és más könyvellátók keltette versenyben, a könnyű internet-hozzáférés korában, amikor egyre többen juthatnak úgy -  akár könyvtári -  információkhoz, hogy be nem teszik lábukat a könyvtárba, csak a könyvtárosok tudják, hogy más dolog az információhoz jutás lehetősége, és más a valóban szükséges információ megtalálásának képessége. A könyvtár és a könyvtáros változatlanul fontos szerepet tölt be az információs „táplálékláncban” így igen fontos szerepe van a marketing-tevékenységnek, annak, hogy a könyvtár „eladja” magát és szolgáltatásait. Sok könyvtárvezető tölti idejének jelentős részét a könyvtár és szolgáltatá

sainak marketingjével, azonban a vezetőség ilyen irányú erőfeszítései nem elégségesek, ha az egész könyvtár, és különösen a „tűzvonal” , azaz az olvasó- és tájékoztató szolgálat, azaz a könyvtár névjegye és kirakata nem végez marketing-tevékenységet is.Elmúlván az az idő, amikor azt hihettük, hogy mindenki úgy gondolja, a könyvtár nagyszerű dolog, a könyvtárosoknak felkészülteknek kell lenniük arra, hogy népszerűsítsék szolgáltatásaikat mindazok előtt, akik besétálnak a könyvtárba. A referensz- személyzet van a legjobb pozícióban, hogy biztosíthassa az olvasó legmagasabb szintű ellátását. Mindehhez szükség van a könyvtár külső és belső kommunikációjára, s különös gondot kell fordítani arra, hogy a belső kommunikáció jól működjön, annak különböző formáit (hírlevél, értekezlet, e-mail) hatékonyan alkalmazzák. Hasonlóképpen szükséges a személyzet belső továbbképzése annak érdekében, hogy mindig tisztában legyenek a könyvtár rendelkezésére álló legfrissebb forrásokkal és azok használatával.A pozitív könyvtárkép kialakítása szempontjából fontos, hogy a szolgáltató helyek fizikaüag jól legyenek elhelyezve és kialakítva, legyenek könnyen hozzáférhetők, megfelelő legyen a tájékoztató jelzések rendszere, és a szolgáltató könyvtárosok mindig barátságosak legyenek. A könyvtár ismertető kiadványai (általános tájékoztató brosúrák, az elektronikus források, az új szerzemények, az előfizetett periodikumok jegyzékei stb.) mindig megtalálhatók legyenek valamennyi olvasószolgálati ponton. Az olvasó- és tájékoztató szolgálat munkatársai (mivel legtöbbször ők találkoznak az olvasóval) nem csak a könyvtár népszerűsítésében, hanem a könyvtár új „produktumainak” kialakításában is aktív szerepet kell, hogy betöltsenek.
(Mohor Jenő)
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02/188
VELDOF, Jerilyn R. -  NACKERUD, Shane: Do you 
have the right stuff? Seven areas of expertise for suc
cessful web site design in libraries = Internet Ref. 
Sérv. Q. 6.vol. 2001. 1.no. 13-18.p. Bibliogr. 36 tétel.

Hogyan készítsünk sikeres honlapot könyvtárunk 
számára?[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
Egyetemi könyvtár; File-szervezés -gépi; Hatékony
ság; HonlapA kilencvenes évek közepén még mindennapos dolog volt, hogy az informatikai osztály egyik munkatársa tervezte meg vagy tervezte újjá a könyvtár

honlapját. Figyelembe véve a web-környezet bonyolultságát és a használói igényeket, ma már szinte lehetetlen feladat egyetlen, vagy akár két-három ember számára is egy használóközpontú weblap megtervezése.A cikk a szakmai hozzáértés hét olyan területét emeli ki, amelyek elengedhetetlenek a sikeres könyvtári honlap-készítéshez. Ezek a következők: projektmenedzsment, információ-architektúra, használhatóság, elérhetőség fogyatékosok számára is, grafikai megjelenítés, tartalom-létrehozás és programozás. A szerzők kilenc különböző könyvtári és egyetemi honlap készítése, valamint négy más könyvtári webes szolgáltatás használhatóságának tesztelése során szerzett közös tapasztalataikat adják közre.
(Autorej.)

Használat- és 
igényvizsgálat

02/189
ARMSTRONG, Chris -  BARKER, Anne [et al.]: The 
JISC Usage Surveys: Trends in Electronic Information 
Services (JUSTEIS) project -  supply and demand in 
higher education = Libr.Inf.Briefings. 105/106.no. 2001. 
1-18-p. Bibliogr. 28 tétel.

A JUSTEIS projekt: az elektronikus információs 
szolgáltatások használatának trendjei a brit felső- 
oktatásban

Egyetemi hallgató; Egyetemi oktató; Gépi informá
ciókeresés; Használói szokások; Könyvtártudományi 
kutatás

A JUSTEIS projekt célja, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a használók magatartását az információkeresés, valamint az információtechnológia és a brit felsőoktatási információs szolgáltatások használata során. A cikk arról a munkáról számol be, amelyet a Walesi Egyetem könyvtári és információs szolgáltatások tanszéke az Információ-automatizálási Kft információ-menedzsment központjával közösen végzett 1999 szeptembere és 2000 júliusa között. A szerzők az elektronikus információs szolgáltatások használói körében végzett vizsgálatok módszertanát, eredményeit, következtetéseit és javaslatait teszik közzé.
(Autorej.)
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02/190
BLECIC, Deborah -  FISCELLA, Joan B. -  WIBERLEY, 
Stephen E.: The measurement of use of Web-based 
information resources: an early look at vendor-supplied 
data = Coll. Res. Libr. 62. vol. 2001. 5. no. 434-453. p. 
Bibliogr.

A webes információforrások használatának sta
tisztikai mérése. Mit lehet megtudni a forgalmazók 
adataiból és milyen adatokra lenne szükség?

Elektronikus dokumentum; Statisztika; Szolgáltatá
sok használata; Teljes szövegű adatbázis

Ahhoz, hogy a könyvtárosok hatékonyan tudják kezelni a világháló forrásait, értékelniük kell a szolgáltatók adatait az egyes források használatáról. A cikk az International Coalition of Library Consortia (ICOLC) „Guidelines for Statistical Measure of Usage of Web-based Indexed, Abstracted and Full-text Resources” c. irányelvei alapján bemutatja a rendelkezésre álló adattípusokat. Ismerteti a különféle szolgáltatóktól származó adatok összehasonlításának problémáját, majd egy bizonyos könyvár adataival alátámasztva öt olyan tényezővel foglalkozik, amelyek hatással lehetnek a beszerzésre: az ICOLC adatainak változása az idő függvényében; a kérdések száma egy keresés során; óránkénti használat; elektronikus folyóiratok használata; használat egyes használói csoportok szerint. A tanulmány megemlíti az adatgyűjtés azon szempontjait, amelyekre a könyvtáraknak különös figyelmet kell fordítaniuk. Javasolja, hogy a szolgáltatók a szokásos statisztikán kívül jelentsék a naponta regisztrált egyidejű használat maximális számát és a hiányzó adatok nagyságrendjét is, a könyvtárak pedig az egymás közötti összehasonlításra a fejenkénti használatot vegyék figyelembe, intézményi használói csoportok (hallgatók, oktatók) szerint.
(Autoref. alapján)

02/191
KLATT, Rüdiger -  GAVRIILIDIS, Konstantin et al.: 
Barrieren der Nutzung elektronischer wissenschaftlicher 
Information in der Hochschulausbildung -  Massnahmen 
zur Entfaltung ihrer Potenziale = NFD Inf. 52.Jg. 2001.
6.no. 339-345.p. Bibliogr. 7 tétel.

Res. angol nyelven

Az elektronikus tudományos információk használa
tának akadályai az egyetemi hallgatók körében

Egyetemi hallgató; Felmérés; Flasználói szokások; 
Számítógép-hálózatA Dortmundi Társadalomkutató Intézet nemrégiben reprezentatív felmérést végzett a digitális tudományos információk használatáról. A vizsgálat tanúsága szerint a legtöbb hallgató nem rendelkezik megfelelő' információs jártassággal. A digitális tudományos információk kínálatát áttekinthetetlennek tartják. Képtelennek érzik magukat az információ- keresés eredményeinek értékelésére. Pozitívum, hogy a tudományos információ keresése során egyre gyakrabban fordulnak az internethez, bár használata nem mondható rendszeresnek. A legtöbb hallgató csak böngészésre használja a világhálót. A felsőoktatási intézmények nem tanítják meg az új média szisztematikus használatát, a hallgatók autodidakta módon szerzik ismereteiket. A tanulmány javasolja, hogy az információs jártasság oktatását a tanterv részévé tegyék az intézmények, konzultációs órák keretében a hallgatók megoszthassák egymással a témával kapcsolatos tapasztalataikat, és megfelelően ellenőrzött digitális tudományos információ álljon rendelkezésükre.

(Autoref.)
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02/192
KISILOWSKA, Malgorzata: Razem czy osobno? Jak 
udostppniac publikacja internetowe? = Poradnik Bibi. 
2001. 9.no. 3-6.p.

Az internethasználat szabályai fiatalok számára

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Hozzáférhetőség; 
Számítógép-hálózat; Tájékoztatás szabadsága

Könyvtártípusonként más és más az elektronikus kiadványok és az internethasználat jelentősége és tartalmi meghatározottsága. Noha az ország valamennyi köz- és iskolai könyvtárában rövid idő alatt nem jelenik meg az elektronikus kiadvány és az internet, de megjelenésére mindenképpen fel kell készülni. Nem is beszélve arról, hogy azért már akadnak szép számmal számítógépesített könyvtárak ebben az intézményi szférában is.Az internethasználat egyik problémája az obszcén, megbotránkoztató, fiatal használók szeme-füle elé nem való tartalmak könnyű fellelhetősége. Ez ellen és az internet egyéb veszélyei ellen -  nevelő ráhatással -  védekezni szükséges. Nem árt mintegy fogadalmakba szedni az internethasználatnál követendő magatartást. A fiatalok számára pl. ilyenek lehetnek ezek a fogadalmak:-  Szülői engedély nélkül nem teszek fel a hálózatra információkat magamról (lakcím, telefonszám, a szülők munkahelye, a látogatott iskola neve és címe).-  Mindig tájékoztatni fogom a szüléimét, ha az interneten számomra bármiképpen demoralizáló tartalmakra bukkanok.-  Szüleim tudta nélkül nem küldök magamról fényképet senkinek.-  Nem válaszolok semmiféle olyan levélre, amely rossz közérzetet okoz nálam. Erről tájékoztatom szüléimét.-  Szüleimmel együtt kidolgozom a komputerhasználat „házi szabályzatát” .

Természetesen ilyen fogadalomgyűjteményt a szülők, általában bármilyen használói csoport miheztartása végett érdemes kidolgozni.A könyvtári internetezést úgy kell megvalósítani, hogy annak védekezési módjai (a nevelésen, felvilágosításon túlmenően filterek használata) az otthoni-családi internetezést is pozitívan befolyásolja a nem kívánatos tartalmak elkerülésében.További gond, hogy az internetről „vett” információk minőségileg gyakorta félrevezető vagy álinformációk. Lehetőleg tőlük is meg kell védeni a használókat, amit-  a segítség készenlétben tartásával,-  a használatra való felkészítés felkínálásával,-  az alaptudnivalóknak valamennyi számítógép melletti elhelyezésével,-  az „újdondászoknak” egyéni törődésben való részesítésével lehet megkísérelni.
(Futala Tibor)

02/193
QUINN, Brian: The medicalisation of online behaviour 
= Online Inf. Rev. 25. vol. 2001. 3. no. 173-180. p. 
Bibliogr.

Betegségben szenved-e az, aki „túl sokat” inter- 
netezik?

Ember-gép kapcsolat; Ergonómia; Használói szoká
sok; Számítógép-hálózatMa már számos szakfolyóirat foglalkozik az internet pszichológiai kérdéseivel, mint pl. a Computers 
in Human Behaviour és a CyberPsychology and Be
haviour.A számítógép-használók viselkedésével foglalkozó tanulmányok témaválasztása az évek során változott, mint ahogy a technológia és vele a használói szokások is változtak. Az utóbbi néhány évben azonban egyre több cikkben kerültek előtérbe az internethasználat negatív aspektusai. A pszichológiai-pszichiátriai szakirodalom 1995-ben foglalkozott először egy cikkben az internetet használók pa
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tológiás megítélésével, azaz írta le függőségként, betegségként a „túlzott” mértékű internetezést. Texasi könyvtáros-szerzőnk -  aki a kérdés szakirodalmi jelentkezését és a téma „fellendülését” akkurátusán végigkíséri cikkének bevezető részében -  nem ért egyet ezzel a stigmatizáló véleménnyel, sőt nagyon veszélyesnek tartja.Vajon az orvosi terminológia használata csupán e szakemberek képzettségéből és tapasztalataiból adódna? Vagy sokkal nagyobb szabású társadalmi erők munkálnak e mögött?Több szerző az internetfüggőséget az Amerikai Pszichiátriai Egyesület Mentális betegségek diag
nosztikai és statisztikai kézikönyve (1994) alapján a drogokra, az alkoholra stb. érvényes ismérvekkel állították párhuzamba, és számos kérdőíves vizsgálatot végeztek internethasználók körében, majd több cikkben és konferencia-előadásban elemezték a tapasztalatokat. A baj az -  jegyzi meg a szerző - ,  hogy az internethasználók viselkedésének patologikus megítélése egy általánosabb trendnek a része, amely szerint minden deviánsnak tekinthető, ami a normálistól egy kissé eltér; így került a kezelendő deviáns viselkedésfajták közé az alkoholizmus, a kábítószerrel való visszaélés, a hiperaktivitás, a bulimia vagy az anorexia, a homoszexualitás, a játékszenvedély és a meddőség is. Korábban ezek némelyike inkább erkölcsi-morális, mintsem orvosi megítélés alá esett: erkölcstelennek vagy bűnnek tekintették. Amikor az egyház elvesztette erős befolyását, ezeknek a „vétkeknek” a társadalmi megítélése is megváltozott valamelyest. Ugyanakkor az orvosi társadalom egyre fontosabb szerepet kezdett játszani a társadalomban, és befolyása egyre több területre terjedt ki. (A szerző szerint a betegségek kihalásával az orvosok szükségszerűen „keresnek” új betegségeket, hogy megőrizzék társadalmi pozíciójukat). így lesz egy esetleges egyéni viselkedési problémából „betegség” .Ennek egyik következménye az, hogy az „internetfüggés” vagy „szenvedély” címkével jellemzett ma

gatartást esetleg maga a használó is „függőségnek” fogja fel. A betegség-felfogás nem kizárólag külső okokra vezeti vissza a „betegséget” . Lehet az internetet „lenyűgözőnek”, „kábítónak” vagy „varázslatosnak” tekinteni, az illető problémái azonban nem kívülről, hanem belülről erednek, és ha az internet- függőség betegség, akkor ez -  legalábbis részben -  az egyén gyengeségéből fakad. A másik következmény az, hogy ez a diagnózis elindíthat egy önbeteljesítő jóslatot a szenvedélybetegnek, internetfüggőnek bélyegzett egyénben. (Kísérletek igazolták, hogy amikor az egyik diákcsoporttal elhitették, a másik csoport tagjai pszichiátriai kezelés alatt állnak, csupa negatív jellemvonást észleltek velük kapcsolatban.) Ne feledjük, a pszichológia és a pszichiátria szemszögéből a normális vagy az abnormális viselkedés megítélése mögött nem mindig áll empirikus vagy tudományos tapasztalat, és ez a felfogás túlságosan is leegyszerűsíti az ember összetett személyiségét. A betegség stigma továbbá kiragadja a használót abból a társadalmi kontextusból, amelyben él. Az internet világában számos hagyományos és deviáns szubkultúra található, és az sem lényegtelen, hogy ez a „függés” milyen célokat (pl. ismeretszerzést, kapcsolattartást stb.) szolgál.
(Murányi Lajos)

Lásd még 174, 194
Olvasáslcutatás

02/194
REJTBLAT, Abram ll'ic: Ctenie v Rossii: 1990-e gody = 
Bibliotekovedenie. 2001. 6.no. 54-61 .p.

Olvasás Oroszországban: az 1990-es évek

Könyvtárhasználat; Olvasás; OlvasásvizsgálatAz utóbbi évtizedben Oroszországban a gazdasági és szociális reformokkal párhuzamosan változások
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következtek be a kulturális élet területén, ebből következően az olvasás tartalmában és funkcióiban is. Az 1990 és 2000 között megjelent mintegy 220, az olvasással kapcsolatos tudományos felmérés és vizsgálat eredményeit ismertető publikáció alapján megállapítható, hogy az utóbbi 10-15 évben visszaesett a könyves kultúra: míg az 1985 és 2000 között kiadott művek száma évről évre szinte egyáltalán nem változott, addig jelentősen, mintegy negyedére csökkent a kiadott példányszám (igaz, hogy a korábbi magas példányszám jelentős hányadát az eladhatatlannak bizonyult propaganda-kiadványok tették ki). A csökkenéshez hozzájárult az internet terjedése, a videokazetták, CD-k, lézerlemezek megjelenése; az a tény, hogy a lakosság jelentős hányada jóval kevesebb időt fordít olvasásra; valamint az is, hogy az értelmiségi réteg romló anyagi helyzete miatt egyre kevésbé engedheti meg magának a könyvvásárlást. Egy 1994-es összoroszországi felmérés szerint a lakosság 23 százaléka egyáltalán nem olvasott könyveket, ugyanez az arány 2000-re 34 százalékra nőtt. Egy 1997-es felmérés adatai azt mutatták, hogy a lakosság 63 százaléka újságot még olvas, azonban ez is 25 százalékkal kevesebb, mint egy évtizeddel korábban.Az olvasottak tartalmában bekövetkezett változások azt mutatják, hogy egyrészt elterjedőben van az ún. pragmatikus olvasás: a munkában elérendő sikerek érdekében szak- és tankönyvek forgatása különösen a jog, a közgazdaságtudomány, a menedzsment és marketing, a számítógépes tudományok területén; másrészt a kialakuló-megújuló külföldi kapcsolatoknak köszönhetően előtérbe került a nyelvtanulást segítő nyelvkönyvek beszerzése. A felnőtt lakosság körében már régen nem népszerűek Tolsztoj, Turgenyev, Csehov, Gorkij művei, helyettük a férfiak kikapcsolódásként háborús vagy detektív-, a nők szerelmes ponyvát olvasnak. Az utóbbi a korábbiakban egyszerűen nem is létezett a könyvkiadás palettáján, a szórakoztató irodalom 1999-ben kiadott 2058 címéből viszont már 475

cím volt e műfaj képviselője. A krimi műfaja Oroszországban nem a Nyugat-Európában megszokott formában népszerű: hőse nem magánnyomozó, hanem a „szervek” professzionista képviselője, a kémelhárítás mestere. A vásárlói-olvasói igényeknek köszönhetően megjelent néhány eddig szinte teljesen hiányzó kiadványműfaj is: vallásos irodalom, okkultizmus, mágia és misztika, pszichológia, kapcsolatteremtés és önnevelés, rémregények, erotikus irodalom. A vaskos könyvek és tudományos folyóiratok olvasása helyett gyakoribb az illusztrált hetilapok forgatása, a mindenki által nagyon kedvelt „Argumenti i fakti” , a speciális női és ifjúsági lapok vásárlása.A könyvtárak használatában bekövetkezett változások arra vezethetők vissza, hogy amíg korábban a keresett és népszerű könyvek komoly százaléka a könyvkereskedelemben nem, csak a könyvtárakban volt elérhető, addig napjainkra ez a helyzet ellenkezőjére fordult: éppen a könyvtárak nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a szükséges könyvmennyiséget megvásárolhassák. Egy 1999-es felmérés szerint a felnőtt lakosság mindössze 18 százaléka volt aktív könyvtárhasználó, további 37,1 százalékuk azt állította magáról, hogy korábban olvasója volt ugyan valamelyik könyvtárnak, a későbbiekben azonban már nem áll szándékában beiratkozni. Az olvasói rétegek között a felmérések szerint csak a közép- és felsőoktatásban tanulók (a beiratkozottak teljes létszámának közel 50 százaléka) és a nyugdíjasok száma mutat emelkedő tendenciát. Az otthoni könyvgyűjtemények összeállításában is negatív változások következtek be: 1994-ben csak a lakosság 24 százalékának nem voltak saját könyvei, 2000-re az arány 34 százalékra nőtt. Komoly kihívást jelent az internet megjelenése is, használatának aránya Oroszországban is gyorsan emelkedik. Egy 1999 augusztusában készült felmérés szerint a lakosság 5,5 százaléka (6,1 millió 18 éven felüli) élt az internet kínálta lehetőségekkel, a használók
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több mint a fele 30 évesnél fiatalabb volt, és 88 százalékuk a vidéki lakosság köréből került ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 198
Használók képzésé

02/195
KIBIRIGE, Harry M. -  DePALO, Lisa: The education 
function in a digital library environment: a challenge for 
college and research libraries = EI.Libr. 19.vol. 2001.
5.no. 283-295.p. Bibliogr.

A használók képzésének szerepe digitális könyvtá
ri környezetben: kihívás az egyetemi és tudomá
nyos könyvtárak számára

Elektronikus könyvtár; Felmérés [forma]; Használók 
képzése; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások hasz
nálataA digitális könyvtárak egy ideje kiemelkedő témái a könyvtári szakirodalomnak. Ezek az elektronikus gyűjtemények természetszerűen megváltoztatták a „könyvtárhasználati képzés” tartalmát is. A cikk a használói képzés szempontjából vizsgálja az internet használatát a New York-i egyetemi könyvtárakban. Megkísérli a használókkal folytatott interjúk során felmerült fogalmakat és kérdéseket rendszerezni. A vizsgálatok rámutattak, hogy a jövőben kifejlesztendő képzési programoknak a következő kérdésekre kell helyezniük a hangsúlyt: a digitális gyűjtemények természete és típusai; használói felületek; hardver- és szoftver-követelmények; telekommunikációs hozzáférési módok. A kutatás alapján az is javasolható, hogy az ily módon kidolgozott új programok legyenek részei a folyamatos továbbképzésnek is.

CAutor ef.)

02/196
COHEN, Laura B.: 10 tips for teaching how to search 
the web = Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 44-46.p.

Tíz tanács a világhálón való keresés tanítására

Gépi információkeresés; Használók képzése; Számí
tógép-hálózatA hálózaton való tájékozódás oktatása nagyon időszerű manapság: a közkönyvtárakban szinte már mindennapos gyakorlattá vált; tanfolyamokat szerveznek, munkaértekezleteket tartanak, útmutatókat, segédleteket készítenek, de az alapvető kérdéseket mégsem oldották meg. Hogyan lehet a kereső- eszközöket tanítani? Vajon az olvasók olyan információkat kapnak-e, amelyek hasznosak? Időtálló- ak-e az útmutatásaink? Az a tapasztalat, hogy sok könyvtáros leíró módon közelíti meg a hálózat tanítását, ez nem elég termékeny: túl sok a megjegyeznivaló.A problémaközpontú megközelítés sokkal jobb eredménnyel kecsegtet, vagyis ha a keresőeszközöket a kérdések különböző típusainak megoldására való alkalmasságát tanítjuk meg: problémákat fogalmazunk meg és megoldásokat találunk. íme a tíz jó tanács:1. Alkalmazzuk a hálózati keresőeszközöknél is azokat az ismereteinket, amelyeket a könyvtári eszközökről már tudunk.2. Segítsünk az olvasóknak, hogy megtalálják, amire szükségük van.3. Tágan határozzuk meg a keresés témáját.
4. Keresőeszközöket is tanítsunk, ne csak keresőgépeket.5. Tanítsuk meg a használókat arra, hogy elemezzék a kérdéseiket, és találják meg azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket meg lehet válaszolni. Először elemezzük a kérdést, azután kiválasztjuk a megfelelő eszközt. Például:Kérdés: az amerikai építészettel foglalkozó oldalakat keresek
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Eszköz: Szakértők által szerkesztett és annotált szakterületi kalauz6. Az általánosabb jellegű kérdésekre vagy a kutatást igénylő témákhoz ajánljunk adattárakat; ezek -  elsősorban a szakértők által annotált adattárak -  a legjobb kiindulópontok az átfogó témában való keresés során.7. Célzott, bonyolult és átfogóbb kérdésekre ajánljunk keresőgépeket. Általában a keresőgépek az ilyen típusú kérdésekre a legalkalmasabbak. A jelenlegi keresők a szélesebb körű keresést is támogatják. Például:A kérdés típusa: egy szűkebb témára irányul A kérdés: A Hubbard-teleszkópról szóló oldalakat keresekAz alkalmazott eszköz: fontossági sorrendet használó, emberi munkával gondozott keresők Példa: Google, Direct Hit.Indoklás: A web tartalomalkotók és felhasználók közösségéből áll. Akik weboldalukat összekapcsolják külső site-okkal, ítélkeznek is egyben ezeknek a használhatóságáról. A Google relevancia-rangsora ezt a tevékenységet méri. A DH azokat a site-okat követi, amelyeket a keresők választanak ki a találatokból, tehát milliók kollektív ítélete adódik össze egy folyamatos értékelésben.A kérdés típusa: általános, részletes A kérdés: A megújítható energiáról keresek irodalmatAz alkalmazandó eszköz: a fogalom-bokrosító eszközök eszközök, amelyek a témákat altémák- ba rendezikPélda: Northern Light, Guidebeam, QuerySer- ver, VivissimoIndoklás: a fogalom-bokrosító eszközök elindítják a keresést, majd az eredményt altémák és releváns oldalak szerint rendezik. Főleg akkor hasznos, ha egy téma különböző aspektusaira vagyunk kíváncsiak, nem ismerjük a témát, esetleg meg akarunk győződni

arról, hogy kimerítően megismertük-e a kérdést.8. Az adatbankokban vagy nem szöveges fájlokban tárolt információk megtalálására ajánljuk a „mély” webet. A weboldalak ugyanis csak a hálózaton található tartalom kis részét teszik ki. A többi adatbázisokban vagy nem-szöveges fájlokban található. Vannak olyan keresők is, amelyekkel a mély web is feltárható.9. Ne foglalkozzunk a keresőeszközök jellemzőivel a tanítás során. Elég, ha tanítványaink tudják, a keresők tulajdonságai állandóan változnak.
10. Legyünk realisták, és ne vesszünk el a részletekben! A keresésre koncentráljunk csupán: ez a leckénk ki fogja állni az idők próbáját.A cikk keretes részében a példákban említett keresőeszközöket és URL-jüket is megtaláljuk.

(Murányi Lajos)

02/197
BURWELL, Lisa A.: Too old to surf? No way! An Inter
net course for seniors = Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 
40-42.p.

Senki sem túl öreg az internethez -  tanfolyam 
idős emberek számára

Használók képzése; Idős olvasó; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózatA Woodson Regional Library (Chicago) tudományos és műszaki részlegének munkatársai az idősebb olvasók számára szerveztek internetes tanfolyamokat, és a tanfolyam alkalmával szerzett tapasztalataikról számolnak be.Kevesen tudják bizonyára, hogy az idősebb korosztály az internethasználók leggyorsabban növekvő szegmense az Egyesült Államokban. Ez a korosztály hetente átlagosan 12 órát tölt a számítógép képernyője előtt on-line „üzemmódban”: elsősorban a családjukkal és barátaikkal tartják a kapcsolatot, de jelentős időt fordítanak vásárlásra is. (Az on-line-vásárlók több mint kétharmada negyven
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évnél idősebb.) Minél iskolázottabbak, annál valószínűbb, hogy rendelkeznek saját számítógéppel; a főiskolát végzettek 53%-ának van otthoni készüléke.A tanfolyam a következő témák elsajátítását tűzte ki céljául:-  az alapfogalmak,-  a web-böngészők,-  az internetszolgáltatók,-  a webcím- és domain-kiterjesztések (pl. .com, .gov stb.),-  a keresőgépek,-  az elektronikus levelezés.A tanfolyam megszervezésének következő lépése a hely, az időpont és a heti gyakoriság kijelölése volt. Mivel a három nyilvános internetállomás a tájékoztatóasztal közelében volt, ott folyt az oktatás. Az időpontot (a nagy olvasóforgalom miatt) kora délelőttre tették. A csoport nagyságát 10-15 főre tervezték gyakorlati okokból, de nem számol(hat)tak az óriási érdeklődéssel; az első foglalkozáson több mint húszán vettek részt, de ahogy haladt a tanfolyam, egyre több érdeklődő bukkant fel az órákon (az egyik alkalommal 35 fő). A „legérdekesebb” tanuló egy 91 éves asszony volt, aki járókerettel jelent meg, és a számítógépes alapismereteket és a szövegszerkesztést akarta elsajátítani, hogy a háló

zaton vásárolhasson, és az unokáival levelezhessen.Az idősebbek lelkes tanítványoknak bizonyultak; sokat kérdeztek, és segítettek is egymásnak az órán. Az oktatóknak is adtak tippeket az elkövetkező foglalkozásokra, amelyekből azután többet ki is próbáltak. A tanulók „induló” számítógépes ismeretei igen eltérőek volt, ezért csak fokozatosan és kis lépésekben haladtak a tematikában. (Felhasználták a www.learnthenet.com, illetve a www.aarp.org/ expedition/ oldalakat is a tanítás során.)Az elektronikus levelezés volt az utolsó téma, amit mindenki a legnagyobb izgalommal sajátított el (az ingyenes e-mail lehetőségei stb.), s házi feladatként levelet kellett írniuk az oktatónak.Néhány ötlettel és javaslattal is gazdagodtak a tanfolyam során a könyvtárosok:-  érdemes bátorítani a résztvevőket, hogy ritkábban vagy sűrűbben is jöhetnek a tanfolyamra szükség szerint: mivel ez növeli a komfortérzésüket;-  figyelni kell az arcokat: ha elbizonytalanodnak, lassabban kell magyaráznunk;-  meg kell osztani velük számítógépes kudarcainkat is: kevésbé fogják gyámoltalannak érezni magukat.
(Murányi Lajos)
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Digitalizálás

Lásd 169,178
Nyomtatott

dokumentumtípusok

02/198
RUSEK, Adam: Czy grozi nam cywilizacja obrazkowa? 
= Poradnik Bibi. 2001. 9.no. 8-11.p.

Fenyeget-e bennünket a képi civilizáció?

KépregénySzerzőnk az általa felvetett kérdés orvén, hogy ti. fe- nyeget-e bennünket a képi civilizáció, tulajdonképpen csak a lengyel képregény történetét és jelenlegi helyzetét írja meg;Lengyelországban a képregény a 20. század második-harmadik évtizedében, tehát jóval később jelent meg, mint az USA-ban és Nyugat-Európában, ahol már a 19. század végén hódított. A lengyelek körében -  a gyerekek és fiatalok számára kiadott képregényektől eltekintve -  népszerű műfaj. Az első próbálkozások valamiféle „öszvérség” jegyeit viselték magukon, s könnyen lehetett őket az „intenzíven” illusztrált szöveges írásoknak tekinteni.A második világháború után -  miközben az „igazi” képregény „imperialista” műfajként bíráltatott -  a korábbi gyakorlatot melegítettek fel azzal a különbséggel, hogy ezek a kiadványok szovjet témákat népszerűsítettek (kémek üldözése, szabotázsok megakadályozása, a szibériai folyók folyásának

megváltoztatása stb.). Később a szovjet témákat lengyel témákkal helyettesítették.A vérbeli „felnőtt képregény” a nyolcvanas évek végén bontogatta a szárnyait, ami korántsem jelenti azt, hogy a gyerek és ifjúsági képes kiadványok hegemóniája megtört volna: makacsul tartja magát mindmáig.Ennek ellenére a vérbeli „felnőtt képregénynek” kis létszámú, de annál lelkesebb és igényesebb tábora van (babona, hogy a képregény szükségképpen alacsonyabb értékű műfaj). Több kiadó elégíti ki ezt a minőségi igényt.A gyerek és felnőtt képregények kiadásában egyaránt vezetnek a nyugati képregények lengyelesí- tett változatai. A lengyel eredetűek általában új lehetőségeket próbálgató fiatal művészek műhelyeiből kerülnek ki.Meghatározó segítség a lengyel képregény népszerűbbé tételében az internet megjelenése és mind nagyobb elterjedtsége. Már napjainkban is érzékelhető a képregény iránti érdeklődés erősödése, tömegesebbé válása.
(Futala Tibor)

Audiovizuális, elekt- 
roníkus, optikai 

információhordozók

02/199
BEHESHTI, Jamshid -  LARGE, Andrew -  MOUKDAD, 
Haidar: Designing and developing multimedia 
CD-ROMs: lessons from the Treasures of Islam = On
line Inf.Rev. 25-vol. 2001. 4.no. 229-240.p. Bibliogr.
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Multimédia CD-ROM-ok megtervezése és kifejlesz
tése: az „Iszlám kincsei” c. projekt tapasztalatai

CD-ROM; File-szervezés -gépi; MultimédiaA szerzők egy többnyelvű multimédia CD-ROM ki- fejlesztéséről számolnak be. A ritka iszlám műalkotásokat tartalmazó, széles használói körnek szánt CD-ROM elkészítéséhez korlátozott pénzügyi források álltak rendelkezésre. A páratlanul ritka anyagokat egy hagyományos könyvet mintázó, ötletes felületről lehet elérni és megtekinteni. A költségek tetemes részét (35%) a képek, a szövegek, a hang- és videobetétek digitalizálása emésztette fel. A munka- csoport idejének 20%-a ment rá a használói felület megtervezésére, és kb. ugyanennyi időbe telt az anyag elemzése és szervezése a CD-ROM-ra való felvitel érdekében. A szerzők ismertetik a szóban forgó digitális kiállítás kifejlesztésének folyamatát és költségeit.
(Autoref.)

02/200
SUBBA RAO, Siriginidi: Familiarization of electronic 
books = EI.Libr. 19.vol. 2001. 4.no. 247-256.p. Bibliogr.

Ismerkedés az elektronikus könyvvel

Elektronikus könyvA szerző bemutatja az elektronikus könyvek (e-könyvek) kifejlődését, a bennük rejlő lehetőségeket, és megadja átfogó definíciójukat az eddigi definíciók alapján. Ismerteti típusaikat, előnyeiket, hátrányaikat és használóikat. Felsorolja a rendelkezésre álló hardvereket (Rocket eBook reader, Every- Book Dedicated Reader, Millennium eBook Reader) szoftvereket (Adobe Acrobat, Microsoft Reader, Glassbook Reader, DocAble, SoftBook Reader, RocketLibrarian, Peanut Reader stb.), valamint tárgyalja az e-könyvek lehetséges forrásait. Röviden a szabványokat és a szerzői jogi kérdéseket is érinti. Végül megállapítja, hogy az e-könyvek hamarosan életképes alternatívái lesznek a hagyo

mányos könyveknek, és valamilyen formában mindenképpen fenn fognak maradni.
(Autoref.)

02/201
RONCAGLIA, Gino: Libri elettronici: problemi e pros- 
pettive = Boll.AIB. 41.vol. 2001. 4.no. 409-441.p.

Rés. angol nyelven

Az elektronikus könyv: problémák és kilátások

Elektronikus könyv

K i  „elektronikus könyv” (e-könyv, illetve a világszerte terjedő anglicizmussal: e-book) gyakran használt, ám nem egyértelmű kifejezés, és különböző definíciói is problémákat hordoznak. Legszigorúbban az Open 
eBook Forum definiálja: publikálás és elektronikus hozzáférés céljából digitális objektum formájába öntött írásmű, mely egy vagy több szabványos egyedi azonosítót, metaadatot és a tartalom monografikus testét tartalmazza (www.openebook.org/framework/). Más megközelítést használ Cox és Ormes (litc.sbu.ac.uk/publications/libs/libs96.pdf), szerintük az e-könyvek a webről letöltött szövegek, melyeket PC-n vagy hordozható eszközön, speciális szoftver vagy egy web-böngésző segítségével, illetve egy erre szolgáló hardvereszköz (e-könyv olvasó) alkalmazásával olvasnak. A számos definíció közül egyesek a digitális formátumban lévő tartalmat, mások a digitális tartalom és a hardvereszközök egységét hangsúlyozzák. Van, amelyik a szöveg szervezettségét és a deszkriptív metaadatok fontosságát, van, amelyik a multimedialitást és interaktivitást emeli ki, és vannak, melyek általánosan felölelik bármilyen szöveg bármilyen elektronikus formátumát. Általában az e-könyvről szólva nagyjából mégis mindenki ugyanarról beszél: valamilyen teljes (komplett), szerves és kellő (elegendő) hosszúságú szövegről (esetenként leíró metadatokkal is kísérve), valamilyen elektronikus formátumban, ami lehetővé teszi -  egyebek mellett -  annak on-line to
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vábbítását (terjesztését), és valamilyen (általános, vagy speciálisan ilyen célú) hardvereszközön való olvasását.Ugyankkor egy másik, talán kisebbségi, de nagyon határozott vélemény szerint „könyv” névvel csak a nyomtatott könyvet szabad illetni, és az elektronikus publikálás termékeit (tekintettel speciális jellemzőikre és lehetőségeikre) elvben még össze sem szabadna vetni a „könyv” hagyományos meghatározásával. Kétségtelen, hogy a „könyvkultúra” legalább ötszáz éves hagyományait és örökségét nem szabad sem elfelejteni, sem feladni, ám nem szabad változhatatlan ténynek sem tekinteni; sokkal inkább annak további, folyamatos fejlődéséről van szó, minden bizonnyal részben új és váratlan formákban, még a digitális médiumok korában is.Egy elektronikus szöveg önmagában, még ha meg is felel egy nyomtatott könyv szöveges tartalmának, még nem elektronikus könyv. Ahhoz, hogy e-könyvről beszélhessünk, a nyomtatott könyvnél megszokott körülmények természetes fejlődésének kell megtörténnie az interfészek tekintetében, ami többet jelent, mint a PC-technológia fejlődése. Hordozható, könnyű, szemkímélő, kábelektől és vezetékektől mentes, lehetőleg nem túl drága és nem nagyon sérülékeny eszközökre van szükség. Az elektronikus szövegek olvasását ily módon megkönnyítő eszközök nem csak az e-könyvek kereskedelmi elterjedésének lényegi előfeltételei, hanem az e-könyvek jellemzőivel való elméleti foglalkozásnak is.Az e-könyv elfogadható definíciója tehát vegye figyelembe a digitális objektumot, az olvasó interfésszel és az olvasókészülékkel együtt. Eszerint az e-könyv ésszerű terjedelmű, komplett és egységes elektronikus szöveg („monográfia”) -  lehetőleg deszkriptív metainformációkkal kísérve - ,  mely olyan hardvereszközön és szoftverinterfészen keresztül érhető el, ami lehetőséget nyújt a könnyű és egyszerű olvasásra, valamint a „könyvkultúra” tipikus szövegkezelő eszközeinek teljes és kielégítő

használatra. Lehetőség szerint támogatja a hiper- textes és multimédiás eszközöket (és ez esetben lehetővé fogja tenni új formájú szövegek létrehozását és olvasását), de mindenekelőtt a lineáris szöveg könnyű olvasását támogatja, eszközöket kínálva a gyors jegyzetkészítéshez, aláhúzáshoz, könyvjelző-használathoz stb., a digitális formátum tipikus kereső és navigáló eszközei mellett.Mindezek fényében áttekintve a jelenlegi helyzetet, a szabványosodás két irányban halad: terjed az OEB formátum, és az azzal kompatibilis Microsoft Reader és Mobipocket, valamint fő konkurense, a papír alapú nyomtatvány fizikai reprezentációjára épülő PDF-formátum, és a Microsofténál sok szempontból lényegesen fejlettebb Adobe eBook Reader (melynek egyetlen hátránya, hogy kizárólag a PDF-formátumot ismeri). Ezek mellet számos egyéb formátum (pl. Palm Reader, Aportis) „színesíti” a képet, és az olvasókészülékek terén is nagy a változatosság az egyes termékekhez kötött készülékektől (pl. RCA REB, Rocket eBook, SoftBook, Cybook, Franklin eBookMan, AlphaBook), az olvasószoftverrel ellátott zsebszámítógépeken és a nagyobb (10-12"-os) „Tablet PC” -ken át a hajlékony készülékek (az elektronikus papír) kísérleti megjelenéséig.Az e-könyvek megjelenése -  és várható elterjedése -  a könyvtárakat is számos új probléma elé állítja. Legfontosabbnak az e-könyvek megőrzése tűnik: itt külön gondot okoz az e-könyvek változékonysága, az új és új verziók megjelenése, valamint, hogy a nagy kiadók produktumai mellett a „self' és „per
sonal publishing”, azaz a magán- és intézményi kiadványok hogyan szerezhetők be. A hosszabb távú megőrzés ki kell, hogy terjedjen nem csak az elektronikus szövegekre, hanem az azok olvasását, a hozzáférésüket biztosító hardver- és szoftvereszközökre is. Jelentős irodalma van a leírás, katalogizálás megoldatlan problémáinak, de nem kevésbé fontos a könyvtári rendelkezésre bocsátás két másik kérdése, a megfelelő feltételek (készülékek, esz
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közök, hardver és szoftver) biztosítása, valamint a jogok (copyright, szellemi tulajdonjog, előfizetés és licenc stb.) megfelelő kezelése.
(Mohor Jenő)

02/202
GARNER, Jane -  HORWOOD, Lynne -  SULLIVAN, 
Shirley: The place of eprints in scholarly information 
delivery = Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 4.no. 250-256. 
p. Bibliogr.

Az elektronikus „különlenyomatok” szerepe a tu
dományos kommunikációban

Elektronikus publikáció; KülönlenyomatAz „e-print” kifejezésnek -  magyarul talán elektronikus lenyomatnak nevezhetjük a különlenyomat mintájára -  több jelentése is van. Eredetileg csak egy szerzőnek vagy munkacsoportnak arra az írására használták, amelyet kollégái között köröztek azért, hogy megtudják, mi a véleményük róla; ma már minden olyan elektronikus cikket így hívnak, amelyeket nem a hagyományos kiadói környezetben publikálnak. E-printek azok a dokumentumok is, amelyeket e-print-szervereken tárolnak; némelyiket előtte lektorálják, de vannak lektorálatlanok is. Előfordul az is, hogy a cikket elküldik a szerverre, de ugyanakkor hagyományos folyóiratokban is közzéteszik. Az e-print-szerverek a dokumentumokat tárolják és hálózati szolgáltatásokat nyújtanak, fenntartóik a legkülönbözőbb szervezetek (tudományos kiadók, egyetemi tanszékek stb.). Némelyikük az érdeklődőket e-mailben értesíti, ha egy őket érdeklő cikk érkezik a szerverre. A szerzők önarchiváló szoftver (http://eprints.org/) segítségével küldik el írásaikat, amelyek azután olvashatók, letölthetők és kommentálhatok.A tudományos folyóiratok az egész világon a tudományos kommunikáció legfontosabb eszközei. Ez a rendszer azonban gondokkal küzd; egy évtizede már, hogy az egyetemi oktató-kutató munkát segítő dokumentumbázisok fejlesztésére egyre keve

sebb pénz jut, ugyanakkor a tudományos folyóiratok ára 15 év alatt 207%-kal nőtt.A tudományos információellátás régi formái már nem elég hatékonyak a tudósok igényeinek kielégítésére, a gyors fejlődés nyomon követésére. Az információs technológia fejlődése a tudományos kommunikációt is megváltoztatta: az e-print-szerverek megjelenése is ezt a változást jelzi. Az internet megjelenése előtt megküldték a kutatók eredményeik nyomtatott vázlatát kollégáiknak, ezeket preprinteknek nevezték; ezeket most elektronikus formában küldik szét, és megjelenésükkel a korlátok nélküli szabad hozzáférés modelljévé váltak. Az e-printek megjelenése nem fenyegeti az olyan tekintélyes folyóiratok jövőjét, mint a Nature és a Science, de a kisebbekét talán igen.Az e-printek előnyei között -  elsősorban a fizika területén -  a publikálás gyorsasága a legalapvetőbb (a tudósok egyharmada számára az adott folyóiratban való publikálásnak legfontosabb tényezője a megjelenés gyorsasága volt. Másik előnye a papír- formátummal szemben, hogy annotálni lehet, és lehetőség van arra, hogy a szerző nagy mennyiségű adattal, például digitalizált képekkel egészítse ki írását (mint például a Chemistry Preprint Servertn).Nem biztos, hogy a költségek jelentősen csökkenthetők lesznek, de elképzelhető, hogy megjelenésük nyomán a kereskedelmi kiadók a szerzőkkel fizettetik majd meg a cikk megjelentetésének költségeit, s így csökkennek a könyvtárak terhei is. Fontos kérdés a cikkek lektorálása (peer review) is; az elektronikus információterjesztés ugyanis nem azt jelenti, hogy ez az információ szabályozatlanabb vagy kevésbé értékes, mint a hagyományos módon terjesztett szakirodalmi információ, de sokan úgy vélik, ezeknek a lektorálása is szükséges, sőt még inkább, mint azelőtt, és ezt a szervertulajdonos egyetemi tudósoknak kell elvégezniük.A meglévő e-print-szervereken végezhető információkeresés megkönnyítésére fejlesztették ki az Open Archives projektet (//www.openarchives.org/),
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ahol egy elérési pontról egyszerre kereshetők a kutatási eredmények számos tudományág e-print- szerverén.A szerzők attól is tartanak, hogy az e-print miatt elesnek majd a folyóirat-publikálási lehetőségtől. (Ma is vannak kiadók, amelyek nem közölnek a hálózaton egyszer már közreadott írásokat). A tudósok jó része sem szívesen publikál elektronikusan, mivel a pályázatok és az előmenetel szempontjából a folyóirat-publikációknak van nagyobb súlya.Ma már több szakterületnek van e-print-szervere (filozófia, kémia, pedagógia, történelem -  a már hagyományos fizika, közgazdaságtan és matematika mellett), de az egyes tudományágak képviselői eltérő módon viszonyulnak az e-printekhez. A kérdés az, sikeresnek bizonyulnak-e a versenyhelyzetben lévő kutatási területeken is, s előnyeik miatt megváltoztatják-e a tudósok egymással folytatott kommunikációját. A kommunikációs szektor nem minden képviselője támogatja, de bizonyos, hogy alapvetően meg fogják változtatni az érdekeltek (a szerzők, kiadók, olvasók és könyvtárak) közötti viszonyt, ahogy egyre inkább integrálódnak a tudományos kommunikáció folyamatába. (A cikk függelékében tizenegy e-print-URL-t és ezek leírását találjuk.)
(Murányi Lajos)

02/203
DEARNLEY, James -  McKNIGHT, Cliff: The revolution 
starts next week: the findings of two studies consider
ing electronic books = Inf.Serv.Use. 21.vol. 2001. 2.no. 
65-78.p.

A forradalom a jövő héten kezdődik... Két vizsgá
lat eredményei az elektronikus könyvekkel kapcso
latban

Elektronikus könyv; Felmérés2000-ben a Loughborough Egyetemen végeztek vizsgálatot két elektronikuskönyv-olvasókészülék -  a Rocket eBook és a Glassbook -  összehasonlításá

ra, 2001-ben pedig kísérleti jelleggel bevezették a 
Rocket eBook kölcsönzését Market Harborough közkönyvtárában. Az egyetemen folytatott vizsgálat szerint az összehasonlításban a Rocket eBook kapott kedvezőbb megítélést, és a véleményezők fele hajlandó megfontolás tárgyává tenni egy e-könyv olvasó beszerzését.Ugyanakkor igen sok negatív észrevételt kapott mindkét készülék, és az e-könyv olvasó általában is. A könyvtárhasználóknak hosszabb idő állt rendelkezésre, hogy a kikölcsönzött készülékkel „megbarátkozzanak” , mégis a negatívumok kerültek többségbe. A megkérdezettek 5:3 arányban döntöttek további e-könyv kölcsönzés mellett, ha arra lehetőség lesz, de 6:3 arányban elvetették egy e-könyv olvasó beszerzésének ötletét (100 font körüli áron). Általában elmondható, hogy az e-könyv olvasók csak mint újdonságok, új technológiák (esetleg mint ökológiai pozitívumok) kaptak elismerést. Gyakorlati használatuk során inkább a kellemetlenségek kerültek előtérbe: a súly, a készülék sérülékeny volta, a bármiféle képernyőről való olvasás kellemetlenségei (tükrözés stb.), hogy leginkább csak asztalnál ülve használható kényelmesen, és mindaz, ami a hagyományos könyvvel való összehasonlítás során hiányzik: a borító, a címlap, az illusztrációk, a vastagság (azaz annak érzékelése, hogy mennyire jutott el az olvasó a könyvben, és mennyi van még hátra). Különösen kevesen tudják elképzelni, hogy kikapcsolódási, szórakozási szándékkal olvassanak elektronikus könyvet. Egyetlen gyakorlati pozitívumként a sötétben olvasás lehetősége merült fel.Az elektronikus könyveknek még igen jelentős javuláson kell átmenniük (elsősorban a hordozhatóság, az olvashatóság és a „navigálás” lehetőségei tekintetében) ahhoz, hogy komoly (esetleg forradalmi) szerephez jussanak a könyvkiadás és -kereskedelem terén.

(Mohor Jenő)
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02/204
ODER, Norman: The future of anabridged? = Libr.J. 
126.vol.2001. 19.no. 38-39.p.

Hangos könyvek MP3-CD-n: a jövő útja?

Hangos könyv; Kompakt hanglemezLehetséges, hogy a hangos könyveket előállító cégek még nem készültek fel arra, hogy egy újabb formátumra térjenek át, de ez az új formátum már itt van. Egyre több gyártó készíti hangos könyveit MP3-as CD-re, amely húsz vagy még több órás anyagot tud tárolni. A könyvtáraknak is számos gondja megoldódhat ezáltal, hiszen könnyebb kezelni ezeket, és olcsóbbak is, mint a hangszalagok vagy a megszokott CD-ROM-ok.Az MP3-as formátum mindössze négy éve jelent meg -  bár elsősorban zenei anyagok rögzítésére és letöltésére használják - ,  és az M P E G  A u d io  L a y e r  3-nek a rövidítése. (Az MPEG mozaikszó mögött a Moving Pictures Experts Group, vagyis az a mozgókép-szakértő csoport rejlik, amelyik ezekkel a szabványokkal foglalkozik.)Az MP3-as lejátszókat -  mint pl. a RioVolt SP100- as, amellyel a hagyományos CD-ket is le lehet játszani -  elsősorban a fiatalok használják, míg a hangos könyvek tábora idősebbekből áll. (Jelentős vevőkört jelentenek a kamionsofőrök is, akik szívesen „olvasnak” vezetés közben).A B la c k s to n  A u d io b o o k s  jelentette meg az első MP3-as könyvet 2000 márciusában, s az év végére már több mint 100 címet kínált 20 dolláros egységáron. A legnagyobb cég, a B o o k s  o n  T a p e  2000 nyarán indult 300 hangos könyvvel, míg a R e c o r d e d  
B o o k s  és a L is te n  8c L iv e  A u d io  jóval óvatosabb. A nagy kiadók közül csak a S im o n  8c S c h u s te r  A u d io  vágott bele az új formátumba Steven King Talizmán című regényének közreadásával (a három lemezen 28 órás hanganyag található), és úgy véli, ha a King-könyv sem lesz kelendő, bele sem érdemes vágni a dologba.

Csak néhány könyvtár kapott azonnal az új lehetőségen, a többség óvatosan kivár. A Manchester Public Library már két éve nem szerzett be hangkazettán hangos könyveket, mert reménykedtek az új technológia megjelenésében; a beszerzett pár tucat MP3-as CD-könyv forgalma viszont két hónap alatt megduplázódott. (Mivel a lejátszókat még csak jobbára a fiatalok vásárolják, a könyvtárosok ennek a korosztálynak szóló műveket is szívesen látnának a kínálatban.)A gyártók szövetsége, az Audio Publisher Association (APA) elnöke úgy véli, ahogy a beépített autómagnók egykor fellendítették a hangos könyvek forgalmát, ha az MP3-as lejátszók is az autók alapfelszereltségéhez tartoznak, megugrik majd a kereslet.Míg a kiadók az MP3-asok elterjedésére várnak, különböző letöltési sebességekkel kísérleteznek: a sebességtől függ ugyanis a lemezek száma. A Blackstone és a Books on Tape 128 Kbs-t használ, és ezzel CD-minőséget ér el. (Minél nagyobb a bitek száma, annál nagyobbak a fájlok.)Az MP3 megoldja a teljes avagy rövidített szövegű hangos könyvek régóta folyó vitáját, hiszen az új technológia jóvoltából a legvaskosabb regény is elfér egy CD-n, és nem lesz szükség a művek lerövidítésére.
( M u r á n y i  L a jo s )

02/205
TERRY, Ana Arias: Electronic ink technologies: show
ing the way to a brighter future = Libr.Hi Tech. 19.vol. 
2001. 4.no. 376-389.p. Bibliogr.

Elekfronikusfesték-technológiák: a jövő útja

Elektronikus könyv; InformációtechnológiaAz információtechnológiai fejlesztések új termékei, az elektronikus nyomdafesték (electronic ink) és az elektronikus papír (electronic paper) terjedőben vannak az elektronikus könyvek és az egyéb, kézben tartható elektronikus készülékek világában. A
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jelen cikk megvizsgálja magát a technológiát, megemlíti a vezető' gyártó cégeket, és tárgyalja a lehetséges alkalmazásokat és hatásokat a kiadói ipar és a felsőoktatás területén. Ismerteti különféle szakemberek és ipari elemzők véleményét a piaci lehetőségekről. Befejezésül bemutatja a jelenlegi és jövőbeli

technológiai irányzatok néhány jellemzőjét, és ezeknek a felsőoktatási piacra és a társadalomra gyakorolt hatását.
( A u t o r e j.)

L á s d  m é g  129, 132, 157-158, 168-169, 188, 190

Számítógépes 
könyvtári rendszerek

02/206
FISCHER, Shelagh -  DELBRIDGE, Rache -  LAM- 
BERT, Sian: Towards a model system specification for 
the procurement of library management systems: re
sults of a feasibility study = Program. 35.vol. 2001. 4. 
no. 339-354.p. Bibliogr. 14 tétel.

Modell értékű specifikáció kidolgozása számítógé
pes könyvtári rendszerek beszerzéséhez: egy 
megvalósíthatósági tanulmány tapasztalatai

Felmérés; Integrált gépi rendszer; SzoftverválasztásA számítógépes rendszer jelentős beruházás a könyvtárak számára, de beszerzése viszonylag ritkán történik meg, ezért a könyvtárak nemigen építhetnek ilyen irányú tapasztalataikra. A beszerzés folyamata nehéz a potenciális szállítók számára is, akiknek teljesíteniük kell a tartalmukban, formájukban és minőségükben különböző specifikációkat. A HARMONISE projekt célja annak megállapí

tása volt, hogy megvalósítható-e olyan specifikáció-minta összeállítása, amely segítené a könyvtárakat a számítógépes könyvtári rendszer beszerzése során. Begyűjtötték és elemezték azokat a specifikációkat, amelyeket a számítógépes rendszert nemrégiben beszerző könyvtárak készítettek. Az eredmények szerint az alapvető modulokkal szemben támasztott funkcionális követelmények erős hasonlóságokat mutattak a könyvtári szektoron belül. Az Egyesült Királyság szállítóit is vizsgálták, hogy megkérdezzék véleményüket a specifikációról mint beszerzési eszközről. A szállítók elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a specifikációk többségében olyan funkcionális követelményeket sorolnak fel a megrendelők, amelyekkel a piacon kapható összes számítógépes könyvtári rendszer rendelkezik. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy szükség van olyan specifikáció-minta összeállítására, amely a számítógépes könyvtári rendszertől elvárható összes alapfunkciókat tartalmazza.
( A u t o r e f)

L á s d  m é g  185
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Elektronikus
könyvtár

02/207
NELSON, Michael L: Better interoperability through 
the Open Archives Initiative = New Rev.Inf.Netw. 7.vol. 
2001.133-145.p. Bibliogr.

Jobb lehetőségek a digitális könyvtárak közös mű
ködtetésére (interoperabilitásra) a Nyílt Archívum 
Kezdeményezés (Open Archives Initiative) révén

Elektronikus könyvtár; SzabványAz OPEN Archives Initiative (OAI), amely jelentős nemzetközi érdeklődést váltott ki, a felsőoktatási és tudományos e-print-terjesztési projektekből fejlődött ki. A digitális könyvtárak közös működtetésének megoldására szolgáló nyílt protokoll, amely egyben egyfajta szemléletmódot is jelent. Korábban több digitális könyvtár közös lekérdezését megosztott kereséssel oldották meg (Dienst protokoll, STARTS protokoll, Z39.50). Ez azonban az internetes környezetben (ahol egyszerre akár 100-nál is több digitális könyvtárat vesznek igénybe) nehezen alkalmazható, csak a 20-nál kevesebb csomópont esetén eredményes, ezért áttértek egy egyszerűbb modellre, a metaadatok begyűjtésére.Az OAI a korábbiaknál egyszerűbb, kisebb hatókörű projekt, ugyanakkor nagyobb teljesítőképességű

és adaptálható konfigurációkat és alkalmazásokat tesz lehetővé. Csak egy átfogó, tömeges metaadat- továbbítási protokollt definiál, egyebekre nézve, ha csak lehetséges, felhasználja a már rendelkezésre álló más technológiákat (http, XML, Dublin Core). Kulcsfontosságú jellemzője, hogy külön kezeli az adattartalom szolgáltatóinak (data provider -  DP; ez a letéti hely vagy archívum) és a szolgáltatást nyújtóknak a (service provider -  SP; ezek a meta- adatokra támaszkodva értéknövelt szolgáltatást nyújtanak) feladatkörét, valamint hogy a célközönséghez igazított metaadatokkal dolgozik. Egy-egy digitális könyvtár mindkét funkciót (DP vagy SP) betöltheti. Az OAI az adattartalom szolgáltatói és a szolgáltatást nyújtók közötti kommunikációt bonyolítja le; közvetítő szoftver (middleware). Meta- adat-begyűjtő protokollja csak a metaadatokkal foglalkozik, a teljes szövegekkel nem, és mindig csak a natív digitális könyvtárak előlap-szoftverjeként működik. Megosztott keresésre, tárgyszavas keresésre, csonkolásra, szűrésre, más fejlett funkciókra (hitelesítésre, elérési korlátozásokra) nem alkalmas. Számos OAI-projekt van folyamatban (Cornell Egyetem, Arc), és folyamatosan zajlanak az OAI protokoll továbbfejlesztésének munkálatai.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 195
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Kiadói tevékenység

Lásd 173
Jtz ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)Alexandria -  Alexandria (GB)Am. Libr. -  American Libraries (US)Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)Bibliotekovedenie -  Bibliotekovedenie (RU)Bibliothek -  Bibliothek. Forschung und Praxis (DE)Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Biblioth- ques de France (FR)Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly (US)Coli.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)Ötenáí -  Ctenár (CZ)Doc. Bibi. -  Documentation et Biblioth'ques (CA)Educ.Inf. -  Education for Information (I)El.Libr. -  Electronic Libraries (I)IFLA J.-IFLA  Journal (I)Inf. Dev. -  Information Development (GB)Inf. Manage. Rep. -  Information Management Report (I)Inf. Serv. Use -  Information Services and Use (I)Int. Cat. Bibi. Contr. -  International Cataloguing and Bibliographie Control (I)

Interlend. Doc. Supply -  Interlending and Document Supply (GB)Internet Ref. Sérv. Q. -  Internet Reference Services Quarterly (US)J. Acad. Librariansh. -  Journal of Academic Librarianship (US)J. Educ. Libr. Inf. Sei. -  Journal of Education for Library and Information Science (US)J. Interlibr. Loan Doc. Del. Inf. Supply -  Journal of Inter- library Loan, Document Delivery and Information Supply (US)J. Librariansh. Inf. Sei. -  Journal of Librarianship and Information Science (GB)Kniznica -  Kniznica (SK)Libr. Hi Tech. -  Library Hi Tech (US)Libr. Inf. Briefings -  Library and Information Briefings (GB)Libr. J. -  Library Journal (US)Libr. Manage. -  Library Management (GB)Nár. Knih. -  Národní Knihovna (CZ)New Rev. Inf. Netw. -  New Review of Information Networking (GB)NFD Inf. -  NFD Information (DE)Online Inf. Rev. -  Online Information Review (I)Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)Program -  Program (GB)Prz. Bibi. -  Przeglad Biblioteczny (PL)Publ. Libr. J. -  Public Library Journal (GB)Ref. Libr. -  The Reference Librarian (US)Rev. Esp. Doc. Cient. -  Revista Espanola de Documenta- ción Científica (ES)Z. Bibliothekswes. Biblogr. -  Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblographie (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 bemutató rovatokkal.© M ű fajok , terjedelem : eredeti tanulmányok (20-25 A/4-es oldal), az ennél hosszabb tanulmányokat több részben jelentetjük 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-mailben (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 mondandó áttekinthetősége 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, folyamatos oldalszámozással, egy példányban kérjük benyújtani.© Ja vítá s , tipográfia: a szerkesztőség stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat, a tartalmat érintő változtatást csak a szerző jóváhagyásával lehet végrehajtani. Az írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi el, a szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.© Illu sztrá ciók: illusztrációkat (ábrák, táblázatok, grafikonok stb.) a kézirat mellékleteként kell beadni és a szövegben, a margón kell megjelölni a helyüket. Az ábrákat számozzák be (folyamatosan, arab számokkal) és adják meg az ábrafeliratot.© T a rtalm i összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészítéséhez kb. 10-15 mondatos tartalmi összefoglalást is kérünk mellékelni.© Iroda lom jegyzék, h ivatkozá sok: 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 sorszámozással kérjük a jegyzeteket, de ilyenkor a cikk végén az irodalomjegyzékbe beépítve Jegyzetek cím alatt közöljük majd.
Folyóira tcikk re történő h ivatkozá s a z  Iroda lom ban :1. ROCKMANN, I. M.: Coping with library incidents.In: College and Research Library News, vol. 56. 1995. no. 7. pp. 456-457.Vagy1. TÓTH Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon.In: Könyvtári Figyelő. 1999. 45. évf. 2. sz. 223-235. p.
K ö n y ve k re  történő hivatkozá sn á l: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.)
K ön yvrészletre  történő hivatkozá sn á l:2. MARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. B p .: OMIKK, 1989. 116-126. p.© H o n orá riu m : A szerzőkkel felhasználási és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyóiratszám megjelenése után tiszteletdíjat fizetünk. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szerződés tartalmazza. Támogatjuk a szerző által leszámlázott tiszteletdíj kifizetését is.© Szerzői jo g : amennyiben a folyóiratban közölt írások máshol is megjelennek, kérjük hivatkozzanak a folyóiratban történt közlésre.© Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle, CD-ROM bemutató című rovatok szerzőit a folyóirat megjelenése után 1 tiszteletpéldány illeti meg.
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