
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
196 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



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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