
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,
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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-
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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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