
Általános kérdések

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

Rés. angol francia, német és orosz nyelven

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

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

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

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

Rés. angol nyelven

Bibliofilja a XXI. század információs társadalmá
ban

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

Mindennek intenzitása azonban attól függ, hogy az ifjú nemzedék mennyire kapcsolódik be a bibliofil mozgalmakba. Ezért szükséges, hogy a fiatalok között bibliofil propaganda bontakozzék ki, mégpedig a kibertér és az új kommunikációs technikák mint a korosztályt meghatározóan érdeklődő jelenségek figyelembevételével. A számítógépesítés, a különféle nagy teljesítményű hálózatok igen alkalmasak lehetnek az olvasói és bibliofil érdeklődés felkeltésére, sőt a szövegrögzítés új formáinak gyűjtése előtt is szabad utat nyithatnak.
(Futala Tibor)

Nemzetközi
könyvtárügy

02/123
SCHLEIHAGEN, Barbara: Freier Zugang zu Informa
tion und Meinungsfreiheit: IFLA/FAIFE = Bibliotheks
dienst. 35.Jg. 2001. 12.no. 1638-1649.p.

Szabad információ-hozzáférés és véleménysza
badság -  új IFLA-bizottság alakult

Egyesület könyvtári -nemzetközi; Szellemi szabad
ság; Tájékoztatás szabadságaA könyvtárak és a szellemi szabadság kapcsolódásának problémaköre a 90-es évek elejétől került a könyvtárosi érdeklődés homlokterébe. Néhány évi előkészület után 1997-ben az IFLA határozatot hozott egy bizottság létrehozásáról, s 1998-ban FAIFE (Freedom Access to Information and Freedom of Expression) néven megkezdte működését a bizottság koppenhágai irodája.Az IFFA/FAIFE célja, hogy a könyvtár alapelvei és a szellemi szabadság értékei közötti kapcsolatot erősítse. Tevékenysége az Emberi Jogok Chartájának 19. cikkelyére épül: „Minden embernek joga van a vélemény és a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja az akadálytalan vé-
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leményszabadságot és annak szabadságát, hogy az államhatárok korláta nélkül lehessen információkat és gondolatokat bármiféle eszköz közvetítésével létrehozni, átvenni és továbbadni.” E cél elérése érdekében a FAIFE széles körű párbeszéd kialakítására törekszik. A könyvtári világ körein belül és azon kívül számos szervezettel és mozgalommal áll kapcsolatban, partnere pl. az UNESCO, a PEN International, az Article 19, az Index on Censorship, az International Freedom of Expession eXchange (IFEX) és az Amnesty International.A FAIFE bizottság dolgozza ki az IFLA számára a könyvtári információszabadság kérdéskörének általános stratégiáját, és reagál az információkhoz való szabad hozzáférés megsértésére, amennyiben abban könyvtárak is érintve vannak. Kiemelten foglalkozik a könyvtári anyagok cenzúrájával és azokkal az ideológiai, gazdasági, politikai és vallási indítékú törekvésekkel, melyek az információkhoz való szabad hozzájutást korlátozni törekszenek. Az utóbbi években a FAIFE a következő ügyekben hallatta hangját: Kínában egy könyvtárost letartóztattak információk gyűjtése miatt, Iránban könyvtárak és könyvtárosok váltak fenyegetetté, Koszovóban és Kelet-Timurban könyvtárakat pusztítottak el, Kubában a „független könyvtárakat” megfélemlítették, az Egyesült Államok embargót hirdetett a Kubába irányuló információkkal szemben, Ausztráliában és Dél-Koreában internetcenzúrát vezettek be stb.A demokratikus társadalmakban e téren a következő kérdések merülnek fel: Valóban minden információt hozzáférhetővé kell tenni? Nem kell-e határokat szabni politikai, vallási, etikai vagy biztonság- politikai okokból? És mit jelent a „teljesen szabad” hozzáférés? Bizonyos információk esetében vajon nem kell-e ellenőrizni, hogy azokat milyen célra használják? És nem szab-e határt a szabadságnak az információ ára? „Demokratikus paradoxon” (Ristarp), hogy egy valóban demokratikus társadalom az antidemokratikus nézetek szabadságát sem

korlátozhatja, a könyvtáraknak ebben a társadalomban olyan könyveknek is szabad utat kell engedniük, melyeket jogosan ítél el azoknak a polgároknak a többsége, akik a nyilvános könyvtárat fenntartják.A FAIFE „Libraries & Intellectual Freedom” címmel 2001-ben „világjelentést” jelentetett meg, mely szándéka szerint az egész világra kiterjedő helyzet- leírást adott. Az összeállítók 140 országgal álltak kapcsolatban, ebből 46 ország (Albániától Zimbabwéig) önálló jelentést küldött be. A „világjelentést” kétévenként felfrissített formában fogják közzétenni.Az információszabadság fontos témaköre az internet kérdése. 2001-ben az IFLA-konferencia „Szűrő és cenzúra az interneten” címmel foglalkozott a problémával. A viták során három vélemény kristályosodott ki: 1. Az internet szűrése a könyvtárakban védelmi és biztonsági okokból megengedhető.2. A szűrés a könyvtárakban ifjúságvédelmi okokból megengedhető. 3. A könyvtárakban nem fogadható el az internet szűrése, mert a könyvtár feladata az információkhoz való szabad hozzáférés biztosítása.A kérdés elmélyült feldolgozása érdekében a FAIFE vállalta, hogy a koppenhágai Könyvtár- és Információtudományi Főiskolával közösen három év alatt elemző tanulmányt készítenek az információhoz való szabad hozzáférés és az internet problémájáról. Megvizsgálják, hogy a könyvtárak milyen mértékben képesek megvalósítani az interneten keresztül az információkhoz való szabad, akadálytalan és egyenlő esélyű hozzáférést.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 144
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Nemzeti könyvtárügy

02/124
JO H N SO N , Rosalind -  OW EN, Tim: National informa

tion policy = Libr.Inf.Briefings. 104.no. 2 0 0 1 .1-8.p.

Nemzeti információpolitika

Tájékoztatási politikaAz angol Könyvtári és Információs Bizottság 1997- ben megállapította, hogy nemzeti információpolitika kidolgozására van szükség. A bizottság 1999- ben szakértődet hívott meg a British Councillal közösen megrendezett oxfordi szemináriumra, amelynek középpontjában a nemzeti információpolitika gyakorlati megvalósításának kérdései álltak. Bár a Könyvtári és Információs Bizottság időközben beleolvadt a Resource-ba, a múzeumok, levéltárak és könyvtárak bizottságába, a nemzeti információpolitika koncepciója továbbfejlődött, és 2000-ben a könyvtárosegyesület külön akciócsoportot hozott létre a további munkálatokra. A cikk összefoglalja az akciócsoport felállításával kapcsolatos feladatokat, és felvázolja a nemzeti információpolitika lehetséges jövőjét.
(Autoref.)

02/125
H A PEL, Rolf -  INGEMANN LA R SE N , Jens -  H SO N , 
Barbara: Von Singapur lemen, heisst siegen lemen. 
Hervorragende Bibliotheken als Ergebnis einer intelli
genten nationalen Strategie = BuB. 53.Jg. 2001. 12. 

no. 700-706.p.

Res. angol nyelven

Szingapúri könyvtárak

Fejlesztési terv; KönyvvtárügySzingapúrban, ebben a 4 millió lakosú városállamban, ahol a formális demokrácia és az amerikai technológia ázsiai vonásokkal keveredik, a 90-es

évek elejéig a könyvtárügy teljesen elhanyagolt terület volt. Ekkor azonban a kormányzat felismerte, hogy ebben a nyersanyagban, élelmiszerben, sőt még ivóvízben is behozatalra szoruló városállamban egyetlen exportálható „termék” van: a polgárok kreativitása, tudása, intelligenciája. Ebben az összefüggésben fedezték fel a könyvtárakat. 1992-ben George Yeo információügyi- és kultusz- miniszter nemzeti bizottságot szervezett a könyvtárügy kérdéseinek kidolgozására. A bizottság résztvevői -  a gazdasági élet, a sajtó, az oktatásügy és a minisztériumok kiemelkedő személyiségei -  1994- ben közrebocsátották a „Könyvtár 2000 -  beruházás a művelt nemzetért” c. dokumentumot, mely a következő célokat tartalmazta:1. A közkönyvtárak összefüggő rendszere: nemzeti könyvtár (új épületben, 55 ezer m2), öt regionális könyvtár (ebből három új épületben, 10-12 ezer m2), városrészi (kerületi) és gyerekkönyvtárak.2. „Könyvtárak határ nélkül” : minden közkönyvtár bekapcsolva a világ könyvtári hálózatába, közös katalógus.3. Nemzeti állományépítési stratégia, a könyvtárak specializálódása.4. Piacorientált állományfejlesztés. A speciális szolgáltatások díjazáshoz kötése, a törzsállományon belül a dokumentumok ingyenes kölcsönzése.5. A könyvtárak együttélése a helyi társadalommal és a gazdasági élettel, mindkét részről a szponzorálás biztosítása.A terv két alapvető prioritása: a technológia és a kultúra. A „világszínvonalú” technológiai fejlődésnek együtt kell járnia az emberi, társadalmi és nemzeti értékek megőrzésével.A program 2003-ig tartó első fázisában az állományt háromszorosára, a könyvtárak alapterületét négyszeresére fogják növelni. A kormányzat erre a célra hét év alatt egymilliárd szingapúri dollárt ( = 1,25 milliárd DM) fordít. Az épületek és az állo
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mány mellett központilag gondoskodnak a könyvtárak oktatási és művelődési programjairól is (előadások, tanulókörök, rendezvények stb.). A „határok nélküli könyvtár” megvalósítását a TIARA (Timely Information for All, Relevant and Affordable) teszi lehetővé, mely összeköttetést biztosít a világ 200 adatbázisával, az internettel, az InfoExpress- szel (információk Szingapúrról) és a könyvtári katalógusokkal. A fejlesztési eszközök következetes koncentrálása a stratégiai célok irányába Szingapúrban igen hatásos módszernek mutatkozik.A könyvtárosokat két szinten képzik. Az informatikai képzésben részesült diplomás könyvtárosok közalkalmazottként dolgoznak, az ennél magasabb Master szint egy műszaki egyetem információtudományi karán szerezhető meg. A könyvtári rendszer éves fenntartása 127 millió szingapúri dollárba kerül ( = 156 millió DM), ennek 28%-át teszik ki a bérek. A könyvtárak bevételei nem léphetik túl a költségvetés 10 %-át.Három példa az egyes könyvtártípusok bemutatására:A Maríné Parade könyvtár a „városrészi” (kerületi) könyvtárak mintapéldája. A háromemeletes épület alapterülete 4 ezer m2, naponta 4-6 ezer olvasó látogatja, évente 1,7 millió dokumentumot kölcsönöz. A földszinten található az adminisztráció, a felnőtteknek szóló szépirodalom és népszerű lapok, valamint a kávézó. Az első emeleten helyezték el az ismeretközlő irodalmat, a videó- és zenei CD-gyűjte- ményt, és az ifjúsági részleget. A második emeleten található a gyermekrészleg foglalkozási terekkel. A harmadik emeleten kapott helyet a szakirodalom, a helyismereti gyűjtemény, valamint kézikönyvek és folyóiratok. Multimédia munkahelyek minden szinten találhatók. A kölcsönzés adminisztrációja chip- rendszerrel történik. A visszahozott könyveket az olvasó a „levélszekrény-nyílásba” helyezi, innét automatikusan kerül a belső elosztóhelyre. A könyveket a város bármelyik könyvtári egységében le lehet adni.

A Library/Orchard a speciális célcsoportok részére szervezett könyvtár példája. 18-35 éves, jól képzett, gazdaságilag önálló dolgozó fiataloknak szervezték, egy igényes vásárlóknak fenntartott, elegáns bevásárlóközpontban. A könyvtár alapterülete 1500 m2, berendezése, bútorzata és információs anyaga pontosan illeszkedik a célcsoporthoz (hobby, szabadidős olvasmányok, szépirodalom, gazdasági élet). Az intézmény rendkívül népszerű: naponta csaknem ötezren látogatják.
Gyerekkönyvtárak. Mivel a szingapúri könyvtárpolitika célcsoportokban gondolkodik, nagy számban hoznak létre elkülönített gyerekkönyvtárakat. A lakosság túlnyomó része többemeletes tömbházakban lakik, az egyes lakótelepeken ezek földszintjén létesítenek a gyerekek számára könyvtárat. A gyerekkönyvtárak száma jelenleg 45, a következő években a tervek szerint el kell érni a százat.

(Katsányi Sándor)

02/126
Ä K O V E C , V. -  G LO BA, L.: Centralizaciá neobhodima i 
segodna = Bibliotéka. 2001. 8.no. 41-44.p.

A centralizálásra ma is szükség van

Centralizálás; Konferencia -nemzetiA cikk beszámoló arról a konferenciáról, amelyet az Orlov megyei nyilvános könyvtár rendezett a megye központosított könyvtári rendszereinek 25 éves fennállása alkalmából.A megyében a központosítás 1975-ben kezdődött, és 1979-ben fejeződött be. Ekkor a járások területén 19, városi területen pedig egy központosított könyvtári rendszer alakult. A 80-as évek közepén közigazgatási reform volt. Ekkor további 5 rendszer jött létre.Azóta ezek a rendszerek fennmaradtak, és működnek, még ha közülük hétnek működési feltételei korántsem mondhatóak kedvezőknek.Az ugyan nem tagadható, hogy e rendszerszervezés közben előfordultak hibák (pl. önállóan megállni
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képes könyvtárakat is beerőltettek e formációba, a gyerekekkel mostohán bántak el, eluralkodtak az „egyenmegoldások” stb.), mégis, hogy a megye központosított könyvtári rendszerei túlélték az ország társadalmi-gazdasági válságának legnehezebb éveit, azt bizonyítja: alkalmas ellátó modellt reprezentálnak.Ahhoz, hogy a rendszerek minél jobban hozzáigazodjanak a lakossági igényekhez, meg kell/kellene valósítani az „önkormányzatiságot” , ami viszont csak úgy lukrativ, ha e formációk megfelelő keretekkel rendelkeznek. (E vonatkozásban a könyvtári törvény, mivel nincsenek normatív előírásai, nem ér semmit, ezért a könyvtárosok megyei szintű jogszabályok kiadását szorgalmazzák.)A konferencián a vezető referátum (a megyei könyvtár igazgatója tartotta) és a hozzászólások hangvétele egyaránt kritikus volt, senki nem söpörte „szőnyeg alá” a meglévő, egyfelől „szegénységi” , másfelől ,,ügyetlenségi” (szervezési) problémákat. A megye brjanszki járásában „monstre” felmérést is tartottak a könyvtárosok, olvasók és fenntartók körében. A megkérdezettek túlnyomórészt elégedettek voltak a járás könyvtáraival, miközben azért nem tagadták, hogy folyamatosan gyarapodó állományról, kellemes, meleg és számítógépesített könyvtárakról álmodnak.
(Futala Tibor)

02/127
R IC H T E R , Vít: Program Verejné informacnej sluzby 

knihoven v roce 2001 = Ctenár. 53.roc. 2001. 12.no. 
338-342.p.

A könyvtári nyilvános információs szolgálat 2001- 
ben

Fejlesztési terv; Könyvtárügy; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatóságiA Cseh Köztársaságban a könyvtárak nyilvános információs szolgálatára, az ún. VISK programra (ld. a 01/117. számú referátumot) -  a költségvetési ke

retek év közbeni „ingadozásait” követően -  2001- ben összesen 110,9 millió cseh koronát fordítottak, ami az állami információs politika programjának (SÍP) ráfordításain belül 12,5 %-ot tett ki.A tervezetthez képest a VISK kilenc részprogramján belül voltak túlteljesítések és „0-teljesítések” (pl. amiatt, hogy a dotációk késedelmes megérkezése már nem tette lehetővé az elektronikus folyóiratok használatához szükséges licencszerződések megkötését 2001-re).A VISK-támogatások elnyerésére összesen 972 pályázat érkezett. Pozitív elbírálást nyert összesen 836 pályázat. Az elutasított pályázatok esetén okként szerepelt a részletes tervezet hiánya, a homályos célmeghatározás, a hányaveti költségvetés, az indokolatlanul drága megoldás, a saját rész vállalásának „kifelejtése” a pályázatból.A VISK egyik legfontosabb alpontja a nyilvános internet megvalósítását tűzte ki célul. Korábban már 527 településen volt könyvtári internet, 2001 végére az internetbirtokos könyvtárak száma 1100-ra növekedett. Miközben a felfutás gyors volt, azt nem sikerült elérni, hogy az ország különféle régióinak könyvtári internettel való lefedettsége teljesen arányos legyen.A kis létszámú települések jobban rá vannak utalva a körükben egyedül lehetségesnek látszó könyvtári internetre, mint a nagyvárosok, ahol igen gyakoriak az ún. internet-kávéházak (Prágában 91, Brünnben 22, Ostravában 16, Pilsenben 16 működik belőlük).A könyvtári internetezés, főként a kistelepüléseken, változatos érdeklődést keltett. Mindenképpen szükség van arra, hogy módszertani segítséggel meginduljon a használat intenzivitásának növelése. Hogy ezáltal szép sikereket lehet elérni, azt dokumentálja: mindenütt, ahol a járási-városi könyvtárak vették maguknak a fáradságot, hogy a vonzás- körzet kistelepülésein a könyvtárost felkészítsék az internet használatára, igencsak népszerű lett ez a tájékozódási-szórakozási forma.
(Futala Tibor)

Lásd még 137, 150
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Együttműködés

02/128
HUXLEY, Lesly: Renardus: fostering collaboration be
tween academic subject gateways in Europe = Online 
Inf.Rev. 25.VOI. 2001. 2.no. 121-127.p.

A Renardus projekt: európai együttműködés a kü
lönböző tárgyköri zsilipek rendszerbe foglalására

Lásd még: 01/230

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Gépi 
információkeresési rendszer; Rendszerszervezés; 
Tárgyi feltárásA Renardus az Európai Unió „User-friendly Information Society” nevű programjának együttműködési projektje -  résztvevőd európai egyetemi könyvtárak, egyetemi kutatási és műszaki központok és már létező tárgyköri zsilipek. Célja olyan központi szolgáltatás (tárgyköri zsilip) kiépítése, amelyen keresztül a használók egyetlen keresőrendszeren belül férhetnek hozzá az interneten az Európa-szerte szétszórt tudományos és kulturális forrásokhoz. A Renardus a már működő és sikeresnek bizonyult zsilip-kezdeményezésekre épít, és egy olyan együttműködési modellt kíván kifejleszteni, amely megoldást jelentene az egyéni szolgáltatások egyre nehezebbé váló karbantartási-aktualizálási problémáira. A szerző ismerteti a projekt tartalmát, jelenlegi állapotát és legfontosabb kihívásait. Felvázolja a további szervezetek bevonásával megvalósítandó jövőbeli együttműködés lehetőségeit és előnyeit is.

(Autorej. alapján)

02/129
N A PIER, Marieke: Cultivate Interactive. Uniting Europe 
through digital cultural heritage = New Rev.Inf.Netw.
7.VOI. 2001. 265-272.p.

A Cultivate Interactive webmagazin. Európa egye
sítése a digitális kulturális örökség révén

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus folyóirat; 
KözgyűjteményAz információtechnológia egyre kiterjedtebb alkalmazása a közgyűjteményekben arra vezetett, hogy a múzeumok, könyvtárak és levéltárak felismerték közös céljaikat, és közös kutatásokba-fejlesztésekbe fogtak. Ilyen projektek az Európai Közösség XIII. fő- igazgatóságának keretében már az 1996-98-as időszakban is folytak, majd folytatódtak az 5. keret- programon belül, amelynek egyik fontos területe a „Digitális örökség és kulturális tartalom” címet viseli a „Multimédiás tartalom és eszközök” kulcsakció részeként.Az 1ST (Information Society Technologies) program keretében zajlik a Cultivate projekt, úgynevezett kísérő intézkedésként. A Cultivate a kulturális örökség hálózat segítségével összekapcsolja Kelet- és Nyugat-Európa, valamint Oroszország és Izrael közgyűjteményeit, nonprofit szervezeteit, kutatóit, döntéshozóit, információtechnológiai és tájékoztatási szakembereit. A projektet nyugati partnerek indították (2000-től három éves időtartamra), a kelet-európai és az orosz program (Cultivate-CEE és Cultivate Russia) később csatlakozott a projekthez. A Cultivate hálózat legfontosabb céljai:-  az 1ST program népszerűsítése,-  az 1ST program keretében benyújtott pályázatok segítése, mennyiségének növelése és minőségének javítása,-  az európai intézmények hálózatának és kapcsolatrendszerének kiépítése.A Cultivate projekt tevékenysége hat feladat köré csoportosul, ezek a következők: a Cultivate webhelyének kialakítása és fenntartása, a Cultivate
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levelezőlista működtetése, a Cultivate Interactive elektronikus magazin létrehozása és kiadása, a Cultivate teljes szövegű dokumentum-adatbázisának építése, a tájékoztatási politika monitorozása és a nemzeti központok működtetése.A Cultivate Interactive magazin a digitális örökséggel és a kulturális tartalommal foglalkozó szakemberek fő információs fóruma. Az angol UKOLN vállalta el létrehozását és szerkesztését. Rovatai az 1ST keretében zajló és egyéb projektekről szólnak, továbbá a nemzeti központok tevékenységéről, egyes szemináriumokról és más rendezvényekről, gyakorlati alkalmazásokról stb. Kialakítása és szerkesztése során teljes körű keresési és metaadat-kezelési lehetőségekkel látták el. A projekt folyamán összesen 9 száma jelenik meg. Az egyes lapszámok elkészülte után a tartalomból ízelítőt küldenek a szerzőknek, a nemzeti központoknak, különböző levelezőlistáknak és hírszolgáltatóknak.
(Hegyközi Ilona)

02/130
KILTON, Thomas: Das German Resources Project: Ein 
Brückenschlag zwischen Amerika und Deutschland = 
Bibliotheksdienst. 35.Jg. 2001. 11.no. 1481-1487.p.

Együttműködés német és amerikai tudományos 
könyvtárak között az ún. német dokumentumok 
projekt keretében

Állománygyarapítás; Dokumentumleírás; Dokumen
tumszolgáltatás; Együttműködés -nemzetközi; Elekt
ronikus könyvtár; Tudományos és szakkönyvtárakA German Resources Project (GRP =  Német Dokumentumok Projekt) az Amerikai Egyetemek Szövetsége (AAU) és a Tudományos Könyvtárak Szövetsége (ARL) közös kezdeményezése az amerikai és a német tudományos könyvtárak közös vállalkozása. Elsődleges célja az értékes könyvtári állományok kölcsönös elérésének elősegítése, mégpedig közös állományépítési, feltárási, digitalizálási és dokumentumszolgáltatási programok révén. Jelenleg

negyvenhárom észak-amerikai és négy német könyvtár vesz benne részt. A GRP egyben az AAU/ARL Global Resources Programjának is része, amelyben hasonló programok szerepelnek Dél-Amerika, Japán, Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia és Afrika számára.Az irányítást végző német-amerikai vezetői csoporttól eltekintve négy munkacsoportban folyik a munka: állományfejlesztés, dokumentumszolgáltatás, digitalizálás és bibliográfiai feltárás. Ezek évente két alkalommal találkoznak, általában az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) éves konferenciáján és a német könyvtárosok hasonló rendezvényén (Bibliothekartag).Az állományfejlesztési munkacsoport eddigi legnagyobb érdeme, hogy sikerült partnereket találnia néhány fontos szakterületen mindkét országban; a tudományszakokat a Német Kutatási Társaság (DFG) WEBIS nevű új elosztási programja nyomán határozták meg. Az együttműködés céljait alaposan kidolgozták; a lényeg az, hogy minden fontos szakterület állományáról szóló információ cseréje megtörténjen. Az együttműködésben részt vevő partnerek kapcsolata azt is szolgálja, hogy jelentős, de kevésbé ismert gyűjteményekre hívják fel egymás figyelmét, segítséget nyújtsanak egymásnak a nehezebb olvasói kérdések megválaszolásában, mérlegeljék egyes adatbázisok közös beszerzését, csereegyezményeket alakítsanak ki, továbbá közös könyvtári (pl. digitalizálási) programokhoz támogatást szerezzenek. Eddig huszonkét tudományterületen működnek együtt. A dokumentumok cseréje során a munkacsoport arra törekszik, hogy újabb cserekapcsolatok jöjjenek létre, eziránt az amerikai könyvtárak körében jelentős érdeklődés tapasztalható. Lépéseket tettek az elektronikus könyvtári szolgáltatások irányába is: 2001 elején közel harminc amerikai könyvtár tesztelte a xipolis.net nevű müncheni cég on-line kézikönyveit.A digitalizálási munkacsoport az amerikai és német digitalizálással foglalkozó programjai kooperá-
292 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



ciójának kiépítésére törekszik. A DFG és az amerikai NSF (National Science Foundation) jelenleg négy német és hét amerikai partnerintézmény projektjét támogatja; 2000-ben az NSF az EU-val közösen pályázati felhívást adott ki, amelyen amerikai és német könyvtárak is részt vehettek.A dokumentumszolgáltatással foglalkozó munka- csoport jött létre legelőször. Amikor azt a kérdést tették fel maguknak az amerikai szakreferensek, miben szenvednek leginkább hiányt a német szak- irodalom terén, nyilvánvaló volt, hogy a szakfolyóiratokban. A német kollégákkal folytatott együttműködés révén sikerült a GBVdirekt és a Subito gyorsszolgáltatást a GRP amerikai tagkönyvtárainak számára biztosítaniuk, és folyóiratcikk-másolatokhoz -  olykor könyvekhez -  jutni. Az érdeklődés igen élénk, jelenleg huszonöt amerikai és kanadai könyvtár veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A második szakaszban az „ellenkező irányban” is szeretnék ezt megvalósítani, de az Egyesült Államokban nincs hasonló szolgáltatás, amelyhez a németek csatlakozhatnának. Egy kísérleti program keretében azonban a tudományos könyvtárak szövetsége (Research Libraries Group, RLG) 2001 nyarán könyvtárközi kölcsönzési szoftverét bocsátotta térítés nélkül két német és nyolc hazai könyvtár rendelkezésére.A bibliográfiai feltárással foglalkozó munkacsoport még inkább ösztönzi az együttműködést, hiszen a nemzeti és nemzetközi szabványok alapvető szerepet játszanak az adatcserében. 1999-ben a GRP fontos kezdeményezésre, az angol-amerikai katalogizálási szabályzat (AACR) lefordítására vállalkozott. Bár a németek természetesen nem követik az AACR-t, a globalizáció arra készteti őket, hogy a német dokumentumleírási szabályzatot (RAK) jobban közelítsék az amerikai gyakorlathoz. A munka- csoport tevékenysége nyomán lehetővé válik, hogy jelentős forrásokat biztosítsanak a német kollégákkal való szorosabb együttműködéshez.

Az amerikai szerzők összefoglalásképpen leszögezik: a jövő útja a közös tudás és a közös információs források együttes kiaknázása. Korunk sokszor emlegetett virtuális könyvtárai, valamint az adatok, szövegek, képek és információhordozók cseréje során felmerült időbeli és földrajzi akadályok eltűnése ennek a transzatlanti együttműködésnek a megvalósítását olyan közeli realitássá tette, amilyenről korábban álmodni sem lehetett. Olyan területeken kell közös tevékenységet folytatni, amely mindkét fél számára fontos, és a partnerek is készek együtt munkálkodni.
(Murányi Lajos)

02/131
B O ST IC K , Sharon L :  The history and development of 
academic library consortia in the United States: an 
overview = J.Acad.Librariansh. 27.vol. 2001. 1.no. 

128-130-p. Bibliogr.

A felsőoktatási könyvtári konzorciumok története 
és fejlődése az Egyesült Államokban

Együttműködés -belföldi; Felsőoktatási könyvtárAz amerikai könyvtárak régi hagyománya az együttműködés. Már 1880-ban megjelentek cikkek, amelyek az állománygyarapítási kooperációra ösztönöztek. Az Americal Library Association is létrehozta együttműködési bizottságát, amely az 1880-as években több jelentést tett közzé. Az 1900-as évek elején indította meg a Kongresszusi Könyvtár a nyomtatott katalóguscédulák szolgáltatását. Egyike a legkorábbi egyetemi könyvtári konzorciumoknak az 1933-ban alapított Triangle Research Libraries Network.1972-ben már 125 egyetemi könyvtári konzorciumot vettek számba, melyek 90%-át 1960 után alapították. A célok között már megjelent az automatizálás is. A 60-as és 70-es években virágzó konzorciumok alapvető célkitűzése a forrásmegosztás volt. Különböző megállapodások születtek az egymás állományából való kölcsönzésre is. Létrejöttek a kü
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lönböző típusú könyvtárakból álló konzorciumok, általában egy meghatározott feladatra (könyvvásárlás, katalogizálás stb.). Ebben az időszakban keletkezett az országos hatókörű OCLC és RLIN.A konzorciumok alakításának több oka volt, de a gazdaságossági megfontolás mindegyikben szerepet játszott. Először az állománygyarapításban, majd az automatizált rendszerek beszerzésében mutatkoztak gazdasági előnyök. Az egyes könyvtárak vásárlóerejének összevonása jelentékeny megtakarításokat eredményezett. A továbbképzés megszervezésében is haszonnal járt az együttműködés.A nagyobb konzorciumok függetlenített apparátusokat is felállítottak, de a közös ráfordításoknál nagyobbnak kellett lennie az anyagi haszonnak.A mai konzorciumok jellegzetességei nem sokban különböznek a korábbiakéitól, bár újabbak is társultak hozzájuk. Vannak konzorciumok, amelyek megszűntek, mások pedig változóban vannak. Az egyetemi könyvtárak szempontjából az árak gyors emelkedése miatt jelentőségük fokozódik. Egy-egy könyvtár több konzorciumnak is tagja lehet, részben önkéntesen, részben kötelezően. Van, amelyik konzorciumot hálózatnak hívják, van, amelyik egy-egy államra terjed ki, van, amelyik több célt is maga elé tűzött. Növekvő fontosságot nyer az elektronikus dokumentumok közös beszerzése. Az amerikai könyvtárak létéhez ma már hozzátartozik a konzorciumhoz való csatlakozás. E lehet ingyenes vagy tagdíjas.Az egyes konzorciumok egymással is kapcsolatba léptek. Az 1990-es évek közepén a Coalition of Networked Information rendezvényein találkoztak informálisan, majd megalakították a Consortium of Consortia-t. A tagság összetétele következtében ez hamarosan az International Coalition of Library Consortia-vá (ICOLC) vált. Az általa szervezett konferenciákon párbeszédet folytatnak az eladókkal és kiadókkal. Az európai konzorciumok számára1999-ben és 2000-ben külön találkozókat rendeztek.

Formálódik egy új konzorciumtípus is, a szuperkonzorcium, amelyben több konzorcium egyesül egy közös cél érdekében, általában drága elektronikus termékek beszerzésére. A Network Alliance például egy sor regionális hálózatból áll.A pusztán gazdasági problémák megoldásától az amerikai konzorciumok a kooperáció új és különféle módszereihez érkeztek el.
(Papp István)

02/132
HAAVISTO, Tuula: Práca knizníc v elektronickom 
prostredí = Kniznica. 2.roc. 2001. 7.no. 368-372.p.

Rés. angol, francia, német és orosz nyelven

Könyvtárak munkája elektronikus környezetben

Együttműködés -belföldi; Folyóirat-előfizetés; Szer
zői jog; Szolgáltatások használataHaavisto asszony az EBLIDA keretében foglalkozik a szerzői jog és a licencszerződések kérdéseivel, nem utolsósorban az elektronikus dokumentumokra tekintettel. Itt referált cikke előadásként 2001 június 19-én a Zsolnán tartott CELIP (Central and East European Licensing Information Platform)- szemináriumon hangzott el. Abból indul ki, hogy a könyvtárak rendszerint csak elérési jogot szereznek az elektronikus dokumentumokra, mindenekelőtt a folyóiratokra. Ezt követően mintegy „ág- ról-ágra” haladva az alábbi információkat közli az érdeklődőkkel:-  Az elektronikus dokumentumféleségek felsorolása, úm. adatbázisok, elektronikus folyóiratok, teljes szövegű anyagok, illetve: digitális és digitalizált dokumentumok.-  Használati szabályok, ezen belül a TECUP Memorandum és egyetértés c. dokumentuma, amelyben a kiadók és a könyvtárak felsorolják azokat a pontokat, ahol egyetértés alakult ki közöttük a használatot illetően. Az ilyen pontok
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száma hat, miközben további kilenc olyan pont van, ahol fennmaradt közöttük az ellentét.-  Nemzetközi helyzet a licencmegállapodások területén, melynek keretében a konzorciumokról, licenceladókról és ármodellekről esik szó.-  Licencszerződések és tartalmuk. Ez utóbbit szerzőnk húsz pontban határozza meg. Ulrich Korwitz ezzel szemben 13 pontban foglalja össze ezeket a kívánalmakat.-  Licencszerződési alapelvek konkrét (EBLIDA, CECUP, ECUP, ICOLC, illetve osztrák, holland-német, USA-beli) állásfoglalásokra való hivatkozással és elérési címmel.-  Licencszerződési „vademecumok” (Liblicencek az USÁ-ból, ECUP, TECUP-projekt).-  Weboldalakon található licencminták (ALSP, JISC/PA, NESLY Site).-  Az eILF Direct program, melyet a Nyílt Társadalom Alapítvány égisze alatt fogadtak el Budapesten. Ez nem más, mint licenc-keretszerződés és árszintlista.-  Konzorciumok létesítése és működése, ezen belül: konzorciális megállapodások klauzulái és tanulságok a jövőre nézve.-  A konzorciumokról szóló alapvető forrás az ICOLC gondozásában (International Coalition of Library Consortia).-  Konkrét konzorcium-példák Dániából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Izraelből és SzlovéniábólMegjegyezzük, hogy referált szerzőnk azonos tartalmú, de egy esztendővel korábban keletkezett cikkemagyarul a TMT 2002. évi 3. számában (107-110.p.) olvasható.
(Futala Tibor)

Lásd még 135, 145, 155, 160, 162

jogi szabályozás

02/133
RAM ELLO , Giovanni B.: Diritto d'autore, duplicazione 
d'informazioni e analisi economica: il caso déllé 
biblioteche universitarie = Boll.AIB. 41.vol. 2001. 4 .no. 
443-454.p. Bibliogr. 18 tétel.

Rés. angol nyelven

A szerzői jog, az információk reprodukálása és a 
gazdasági elemzés az egyetemi könyvtárak eseté
ben

Egyetemi könyvtár; Szerzői jogA gazdasági elemzés fontos szerepet játszik napjaink szerzői jogi vitáiban. Az irodalomban a szerzői jog a kreativitás piaca összeomlásának „jogi ellenszereként” jelenik meg, abban az értelemben, hogy a kizárólagos jog tulajdonából eredő, illetve következő folyamatok biztosítják a szerzőknek az arra való anyagi ösztönzést, hogy továbbra is új szellemi alkotások létrehozásának szentelhessék magukat.A szerzői jog végső célja tehát közérdek: a tudás és a megismerés előmozdítása. A szerzői jog „jeleníti meg” azt az árat, amit a társadalom fizet a szerzőnek (vagy a jogtulajdonosnak) annak érdekében, hogy továbbra is hozzáférhessen az új ideákhoz. Ebben az értelemben a szerzői jog testesíti meg az „alkotásra való ösztönzést”, amit a társadalom fizet az alkotóknak. E megfontolások mentén nyilvánvalóan elítélendő minden olyan cselekmény, mely megváltoztatná a szellemi tulajdonról intézkedő jogszabályok által létrehozott „jutalmazó” mechanizmusokat. E cselekményeket általában a copy
right által védett információ nem engedélyezett duplikálásának kategóriájába sorolják, holott természetében és jelentésében nagyon különböző jelenségekről van szó, a kalózkiadásoktól a magáncélú másolásig.
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Mégis akadnak olyan szituációk, melyekben a szerződ jogot elsőrendű közérdekként kezelő axióma átléphető. Tipikusan ilyen helyzet az egyetemi könyvtárakon belüli, oktatási, tanulmányi és kutatási célú információ-duplikálás. Ilyen esetekben fordulhat elő, hogy a szerzői jogi törvények rugalmatlansága mind társadalmi, mind gazdasági téren olyan káros következményekhez vezethet, melyek esetenként nagyobbak, mint az alkotók szellemi munkáját jutalmazó copyright elv megsértése okozta kár. A megoldás az egyetemi könyvtárakon belül az ott található információk teljesen szabad terjesztése és duplikálása lehetne. Az egyetemi könyvtárakat ugyanis ugyanazért hozták létre, mint a szerzői jogi törvényeket: a tudás megújításának és terjesztésének érdekében.
(Mohor Jenő)

Könyvtárosi hivatás

02/134
H ERRIN G , Mark Y: Our times, they are a-changin', 
but are we? = Libr.J. 126.vol. 2001. 17.no. 42-44.p.

Változnak az idők, de változnak-e a könyvtárosok 
is?

Könyvtárosi hivatásBob Dylan híres daláru utal a cím arra célozva, hogy a könyvtárosok valóban képesek-e együtt változni változó környezetükkel. Nagyon kevés könyvtáros akad, aki ne lenne tisztában azzal, hogy az idők megváltoztak, de nagyon kevesen vannak köztük olyanok, akik annak megfelelően cselekednek, hogy ez megváltoztatta a könyvtárakat is. Sőt, legtöbbjük úgy cselekszik, mintha minden úgy maradt volna, mint volt. Erre öt trend is utal.1. A telematika alkalmazása ellenére lényegében nem különbözik a mai könyvtárosi munka az
296

1920-as évekétől. A szakma megrekedt, s nem tesz semmit jövője formálása érdekében.2. A legtöbben még mindig azt gondolják, hogy minél nagyobb a létszám, annál jobb a szolgálat. Az automatizálás sok mítosza közül az egyik, hogy több embert kíván, nem kevesebbet.3. Mindenki a szakma társadalmi imázsa fölött kesereg, de nagyon kevesen tesznek is azért valamit, hogy megváltozzék. Sértőnek találjuk, ha cipófejű, vén trottynak néznek bennünket, de arra várunk, hogy ezt a képet valami más, kedvezőbb váltsa fel használóink szemében. Pedig ha ez nem történik meg magától, magunknak kell kitalálnunk.4. Az utóbbi száz évben -  a számítógépektől eltekintve -  alig változtak az épületeink. Űjra kell gondolnunk mindent, ha később is itt akarunk lenni, hogy egyáltalán gondolkodhassunk Először magunkat kell forradalmasítani, aztán az épületeinket.5. A mi szakmánk inkább csak reagál az eseményekre, és nem kezdeményez, pedig a szakmát magunknak kell újjáformálnunk. Ha nem tesszük, mások teszik meg helyettünk, rovásunkra.A munkanélküliségünk rémét öt másik, tőlünk független trend is felidézi.1. Minden fenntartó, döntéshozó stb. meg van arról győződve, hogy mindenre az internet a megoldás. A könyvtárosok azonban tudják, mennyi veszély rejlik ebben. Az internet mítoszát el kell oszlatni, s fel kell világosítanunk a használókat csapdáiról.2. Egyre többször hangzik el, hogy a könyvtár, mint olyan elavult. S különösen veszélyes, ha ilyesmi egy könyvtáros szájából hangzik el, hiszen őt sérti leginkább.3. Számos vállalkozás jelent meg a piacon, amely korábban a könyvtáraké volt, s ez a trend erősödik.
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4. Az elektronikus tankönyvek és egyéb kiadványok száma rohamosan növekszik pusztán a felsőfokú képzés igényei következtében is. A döntésekbe itt nem szólhatnak bele a könyvtárosok.5. Míg mi még mindig a nyomtatásban bízunk, használóink allergiásak lettek a nyomtatásra. Tíz éve a diákok még csak álmodoztak a web- hozzáférésről, ma megkövetelik a könyvtárakban.Ha használóink úgy érzik, hogy meglesznek nélkülünk is, az a mi hibánk. Meg kell magyaráznunk nekik, hogy miről is mondanak le. Ennek érdekében a következőket tehetjük:1. Minden szolgáltatásunkat, tevékenységünket újra kell gondolnunk. Ami iránt nincs használói érdeklődés, elhagyandó.2. Arra kell koncentrálnunk, amit a diákok csak tőlünk kaphatnak meg. Értéknövelt szolgáltatásokat kell nyújtanunk.3. Túl sok nem könyvtáros tervezi a könyvtárak jövőjét. Nem szabad tovább várnunk, forradalmasítani kell magunkat. A jövőnk sokkal biztosabb lesz, ha már ma azt nyújtjuk, amire használóinknak szüksége van.
(Papp István)

02/135
BU RG ETO VÁ , Jarmila: Odborné znalosti a dovednosti 
v oboru knihovnickych a informacních sluzeb -  
vysledky projektu D ECID oc = Nár.Knih. 12.roc. 2001.
3.no. 169-174.p. Bibliogr. 5 tétel.

Rés. angol nyelven

Szakismeretek és jártasságok a könyvtári és infor
mációs szolgáltatások terén

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosi hivatás; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; MinősítésKorábban két referátumunk (00/238 és 01/028) is foglalkozott a DECIDoc projekttel, illetve a könyvtá

rosi szaktájékoztatói kompetencia kérdéskörével. Maga a fogalom a képesítésen túlmenően a szű- kebb-szélesebb szakmai készségeket és jártasságokat is tartalmazza. Nyugat-Európában máris gyakorlatilag érvényesítik a személyzeti munkában az egyes kompetenciapontokban megfogalmazott ismérveket, amelyek francia koordinálás mellett hét ország szakemberei által végzett „gyűjtőmunkának” köszönhetően kerekedtek ki plauzibilis egésszé. Eleddig harminc kompetenciapont került meghatározásra. íme:A könyvtári-információs szolgáltatások speciális kompetenciái közé tartozik a használókkal és ügyfelekkel való bánásmód, a könyvtári és információs szolgáltatások környezetének ismerete, az információs szakterület irányításának és menedzselésének európai adminisztratív és jogi rendszerével kapcsolatos ismeretkör, az információforrások meghatározása és verifikálása, az állományépítés és -használat, a dokumentumokkal való fizikai bánásmód, az információelemzés, -feldolgozás és -tárolás, az információkeresés, az információféleségek és prezentálásuk.A kommunikációs és rokonismeretek égisze alatt: szóbeli kommunikáció, írásbeli kapcsolat, idegen nyelv használata, audiovizuális kommunikáció, társas kommunikáció, kommunikáció vállalati szinten, számítógépek, telekommunikáció, produceri és publikációs rendszerek.Az irányítás és szervezés ismeretkörében: adminisztratív eljárások, marketingtechnikák, a kereskedelmi tevékenység eljárásai, beszerzési és szolgáltató eljárások, a mikrogazdasági irányítás technikái, diagnosztikus és értékelő módszerek, emberi erőforrások irányításának technikái, művelődési aktivitások irányítása.Végül következnek az egyéb hasznos ismeretek, mintegy a szolgáltatások javításának kisegítői.A követelmények mindegyik kompetenciapontban négy szintbe rendeződnek. Példaként az idegen
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nyelv-használatra meghatározott szintek bemutatása következik.Az első szint tudnivalói: meg kell érteni, hogy egy- egy újságcikk mivel foglalkozik. Néhány egyszerű mondat erejéig személyes kapcsolatot kell létesíteni, ismerni kell az adott idegen nyelv alapszókincsét.Második szinten meg kell érteni a hétköznapi és szakmai helyzetek lényegét, és reflektálni kell rájuk. Néhány egyszerű mondatból álló fogalmazványt kell készíteni, olvasott-hallott dolgokról beszámolni, ismerni a szoftver-instrukciókat.A harmadik szint: részvétel a szakmai vitákban, szabályok eljárásmódok magyarázata, képesség idegen nyelvű levelezésre, bonyolult szakszöveg fordítása, idegen nyelvi lektorálás, jegyzőkönyvkészítés. A negyedik szint: idegen nyelvű értekezletekbe, szemináriumokba való aktív bekapcsolódás, idegen nyelven cikkírás, tolmácsolásba történő beugrás, tárgyalás vezetés.A kompetenciapontokon belül ezután következnek a könyvtárosi-tájékoztatói képességek meghatározásai. Ezek a következők: alkalmazkodó képesség, elemzőkészség, kommunikációs képesség, kritikai értékelés képessége, érdeklődő gondolkodás, képesség mások meghallgatására, csoportos munkára alkalmas lelkűiét, kezdeményező készség, szervezni tudás, didaktikai érzékenység, kitartás, precizitás, következtetni tudás.A DEDICoc jelenleg azt ambicionálja, hogy a szakmai kompetenciák alkalmazásával az egyes országokban állapítassék meg a nemzeti igény nagysága, szerveződjék meg -  az „élethosszig tartó tanulás” jegyében -  a továbbképzés infrastruktúrája, valósuljon meg a kompabilitás a könyvtári-információs munkatársak egész Európára kiterjedő körében.A projekten belül a távoktatásra is nyűt lehetőség,A részt vevő szakemberek 2000 novemberében tartották meg a projekt záróértekezletét. A projekt eredményeit nagyra értékelték, és elhatározták: a megkezdett munkát folytatni, elmélyíteni és finomí

tani kell. E célból szívesen vesznek minden megjegyzést és javaslatot. Ezekből adatbázist is létesítenek. A záróértekezleten elhangzott az európai szintű szakmai certifikáció megteremtésének igénye. E tekintetben döntés nem volt, de tanulmányozni fogják kialakításának lehetőségeit.
(Futala Tibor)

02/136
H A R R IS , Roma -  W ILKIN SO N , Margaret Ann: (R e p o 
sitioning librarian: how young people view the informa
tion sector = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 42.vol. 2001. 4.no. 
289-307.p. Bibliogr. 56 tétel.

A könyvtárosok helyének megállapítása -  hogyan 
látják a fiatalok az információs szektort?

Egyetemi hallgató; Könyvtárosi hivatás; Közvéle
ménykutatás; Munkabér; alkalmazásTöbb mint kétezer kanadai elsőéves egyetemi hallgató töltötte ki azt a kérdőívet, amely 22 foglalkozás szerepéről, a jövőbeni alkalmazási lehetőségekről, képzési követelményekről, státusokról és kezdő fizetésekről érdeklődött. A válaszokat összehasonlították az Egyesült Államok és Kanada kormányának munkaerő-prognózisával. Az eredmények szerint a hallgatók a könyvtárosi hivatást furcsán helyezték el a foglalkozások rangsorában. Az egyéb hivatásokkal kapcsolatos becsléseikhez képest alábecsülték a könyvtárossághoz szükséges képesítés szintjét (legtöbbjük nem hitte, hogy egyetemi végzettség kell a könyvtárosi hivatáshoz). A könyvtárosok átlagos kezdő fizetését szintén alábecsülték, és e hivatás társadalmi státusát és jövőbeni kilátásait alacsonyabbnak tartották más foglalkozásokéhoz képest.Összességében véve az eredmények azt mutatják, hogy az egyetemi tanulmányaikat most kezdő fiataloknak az információs szektor karrier-lehetőségeiről alkotott véleménye megegyezik néhány munkaerő-elemző szakember nézeteivel. A hallgatók olyan területeken látnak megfelelő és státus- és si-
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kerlehetőségeket, mint például a számítástechnika és a rendszerelemzés. Sajnos a könyvtárosi pálya jelenlegi és jövőbeni helyzetét az indokoltnál söté- tebb színben látják, ami kissé aggasztónak tűnik, figyelembe véve a munkaerő-adatokat, amelyek biztos fizetést és jó alkalmazási lehetőségeket tükröznek az Egyesült Államokban és Kanadában egyaránt. A szerzők áttekintik a vizsgálat tapasztalatainak a könyvtár- és információtudományi képzésre gyakorolt hatását is.
(Autoref. alapján)

02/137
PASIN, A.: On vedal vse sekrety masterstva = Biblio

téka. 2001. 7.no. 75-76.p.

V. V. Serov szerepe a szovjet könyvtárügyben

Életrajz; Könyvtárosi hivatás; KönyvtárpolitikaA hetvenéves születésnapját ünneplő Vaszilij Va- sziljevics Szeröv neve szorosan összekapcsolódik az orosz könyvtári rendszer történetével: falusi fiatalból vált nagy tudóssá és a könyvtárügy szervezőjévé. Alapfokú iskolái befejezése után a moszkvai könyvtáros főiskolára jelentkezett, néhány évnyi as- pirantúra után megvédte disszertációját és oktatóként kezdett dolgozni. 1960-ban Vietnámba küldték, ahol a tanítás mellett a könyvtári hálózat megszervezését segítette. Délkelet-Ázsiából való visszatérése után a rjazanyi területi könyvtár helyettes igazgatójává nevezték ki, majd 1964-ben az orosz föderációs kultuszminisztérium könyvtárügyekkel foglalkozó részének vezetője lett. 1968-tól ugyanezt a feladatot látta el a Szovjetunió kulturális minisztériumában, 1985-től pedig a kulturális miniszter helyettese lett. Átlagon felüli szervezőkészségét és minden tudását arra áldozta, hogy a könyvtárak az emberek számára a tanulásban-képzésben, a kultúrában való jártasság megszerzésében és a szakmai munka során egyaránt kulcsfontosságúvá váljanak. Tudósként és szerzőként könyvek és tudományos folyóiratcikkek tucatjaiban foglalkozott az egységes

könyvtári hálózat megszervezésével, a könyvtárak tevékenységének koordinálásával, a könyvtár szociális funkciójának kiterjesztésével. Különösen fontosnak tartotta azt, hogy a kisvárosok és falvak könyvtárai is képesek legyenek kielégíteni az olvasói igényeket: ne csak a szép-, hanem a szakiroda- lom gyűjtésére is vállalkozzanak, ne csak könyveket, hanem audiovizuális dokumentumokat is gyűjtsenek. Szeröv dolgozta ki a letéti állományok központi őrzésének rendszerét annak érdekében, hogy a könyvtárak megszabadulhassanak ritkán használt, mégis értékesnek számító állományrészeiktől. A sors úgy hozta, hogy mindazt, amit elméleti munkássága során lefektetett, a gyakorlatban is kipróbálhatta: abban az időszakban, amikor a minisztériumban dolgozott, irányítása alatt kezdődött meg a könyvtári tevékenységek centralizálása, indult meg a nemzetközi együttműködés, kezdődött el a számítógépek és az elektronizáció bevezetése, merült fel a könyvtári állomány másfajta elrendezésének lehetősége, bővült a könyvtári szolgáltatások köre. Az országos könyvtári hálózat kialakítása során köztársaságok, városok, falvak könyvtárainak hosszú sorát látogatta végig. Irányítása alatt 1975 és 1985 között 46 291-ről 49 236-ra emelkedett az oroszországi közművelődési könyvtárak száma, ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az olvasói létszám, javult a könyvtárak felszereltsége és gépesítettsége, emelkedett a könyvtárosok fizetése. A munka csúcspontját az 1994-ben megfogalmazott és elfogadott könyvtári törvény, valamint a hozzákapcsolódó köztársasági követő jogszabályok jelentették. A különböző fenntartású és különböző fennhatóság alatt működő könyvtárak tevékenységének összehangolása érdekében könyvtárügyi tárcaközi bizottságot hozott létre a kulturális minisztérium keretein belül. A bizottság ötéves periódusokra szóló, a könyvtárak hálózattá szerveződésének, szolgáltatásainak, felszereltségének fejlesztését érintő programokat dolgozott ki, állásfoglalásokat és határozatokat adott ki az általános és középiskolai, a fel
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sőoktatási, a tudományos és szak-, valamint a köz- művelődési könyvtárak tevékenységének vonatkozásában. Szeröv sokat foglalkozott az állománygyarapítás kérdéseivel is, kezdeményezésére indult el és jelent meg később rendszeresen a „Könyvtári sorozatok” című állománygyarapítási tanácsadó. Szeröv sokat tett a nemzetközi könyvtári kapcsolatok fejlesztéséért: 1970-ben az ő javaslatára rendezték Moszkvában az IFLA soros ülését, az ő közreműködésével jutottak ki orosz könyvtárosok a más országokban tartott IFLA-rendezvényekre és lettek tagjai különböző IFLA-bizottságoknak.Tudományos kutatói tevékenysége többek között különböző könyvtári témájú kutatásokra (pl.: „A könyv és az olvasás a szovjet falvak és kisvárosok életében”), a „Bibliotekovedenie” című szakmai folyóirat hasábjain való publikálásra és könyvtári kérdéseket körüljáró tanulmánykötetek összeállítására terjedt ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 149
Oktatás és 

továbbképzés

02/138
Guidelines for professional library/information educa

tional programmes -  2000 = Inf.Dev. 17.vol. 2001.
4.no. 269-271.p.

Az IFLA irányelvei a hivatásos könyvtári és infor
mációs oktatási programok számára (2000)

Irányelvek -könyvtári; Könyvtárosképzés -felsőfokúAz IFLA Szakmai Testületé 2000 decemberében fogadta el a könyvtári és információs szakmai képzésre vonatkozó új irányelveket, amelyeket a könyvtárosképző intézmények standardjainak (1976) re

víziójára létrehozott munkabizottság (Evely Daniel, Susan Lazinger és Öle Harbo) dolgozott ki.A dokumentum hat fejezetből áll.Az első fejezet tágabb összefüggésbe helyezi a könyvtári/információs szakképzést, s rögzíti, hogy főként a felsőoktatási szinten folyó szakképzéssel foglalkozik. Szükségesnek tartja, hogy a könyvtárosok és információs szakemberek képzése illeszkedjék az ország felsőoktatási rendszerébe, s a képzés céljait tágabb politikai, társadalmi, gazdasági és műszaki összefüggésekben határozzák meg. A képzési-oktatási programnak világosan meg kell fogalmaznia céljait, kiindulva a könyvtári és információs szolgáltatásoknak a társadalomban elfoglalt helyéből.A második fejezet a tanterv és tanmenet kérdéseit tárgyalja. A tantervnek összhangban kell lennie a képzés céljaival, s nyilvános dokumentumként kell hozzáférhetővé tenni. Követelmény, hogy a hallgatók más, kapcsolódó diszciplínák teréről is kapjanak ismereteket. Az egyes kurzusok tartalmát állami szervek vagy társadalmi szervezetek határozzák meg, s öleljék fel a szakma minden lényeges elemét. Kellő figyelmet kell fordítani a gyakorlati képzésre és a transzferábilis készségekre A már munkában álló szakemberek számára továbbképző alkalmakat kell nyújtani. A tanterveket rendszeresen felül kell vizsgálni külső szakértők bevonásával, az oktatók pedig konzultációval segítsék a könyvtárakat és információs szervezeteket.A harmadik fejezet a teljes időben foglalkoztatott és a részidős oktatószemélyzettel foglalkozik. Felsorolja a velük szemben támasztott követelményeket, s megjegyzi, hogy ezeknek azonosaknak kell lenniük az oktatási intézmény más egységeiben foglalkoztatott oktatókéival. Kitér a megbízás, a szakmai fejlődés és az előmenetel kérdéseire is. A feladatok teljesítéséhez mérten kell gondoskodni az adminisztratív-technikai személyzetről A negyedik fejezet a hallgatókat érinti: a hallgatói jogállás, felvétel, minősítés, diploma.
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Az ötödik fejezetben foglalták össze a szervezeti és anyagi követelményeket. Ide tartozik az anyaintézmény szervezetébe és követelményrendszerében való beilleszkedés, a képzési program vezetőjének (tanszékvezetőnek) a státusa, a képzési-oktatási program irányítása, az anyagi feltételek biztosítása, az oktatómunka tervezése és kiértékelése.A hatodik fejezet az oktatási forrásokról és berendezésekről szól. Ezek között első helyen említi a könyvtárat, amelynek rendelkezésre kell tudni bocsátania a nyomtatott és az elektronikus forrásokat egyaránt. A program számára biztosítani kell az információs technológiát (hardver, szoftver, multimédia), az internethez való hozzáférést, s azokat a feltételeket, amelyek az eredményes munkához nélkülözhetetlenek (megfelelő helyiségek az oktatószemélyzet, a hallgatók és az adminisztratív-technikai munkaerő számára).
(Papp István)

02/139
WOOD, Kate: UK higher education and qualifications = 
Z .Bibliothekswes.Biblogr. 48.Jg. 2001. 2.no. 95-99.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Felsőfokú könyvtárosképzés és képesítés Nagy- 
Britanniában

Képesítés; Könyvtárosképzés -felősfokú; Könyvtá
rosképzés -posztgraduálisA 20. század utolsó évtizede nagy változásokat hozott az angol felsőfokú képzésben. Valamennyi politechnikum egyetemi minősítést nyert (most összesen 114 egyetem működik), a hallgatók száma megduplázódott (1985/86: 599 ezer, 1997/98: 1 230 400), s az egy főre eső költség 37%-kal csökkent 1989/1990 és 1999/2000 között. Ez utóbbi azért, mert az automatikusan elnyert ösztöndíjakat megszüntették, s bevezették a diákkölcsönt. A felsőoktatási diploma termékké vált, s a diákok -  amerikai mintára -  beperelhetik az egyetemet, ha nem nyerik el azt a képesítést, amire szerződtek egymással.

Jelenleg 17 egyetemen lehet folytatni könyvtári és informatikai tanulmányokat, 60 különböző kurzus közül választva, amelyek végén Bachelor, Master vagy Doctoral fokozatot lehet nyerni. A tantervek alakulására három tényező hat.
A munkáltatók és a hallgatók követelményei Korábban a képzés általános volt: nem különböztette meg a köz- és felsőoktatási könyvtárosságot, s a dokumentalistát egyszerűen nem ismerte. Ma már csak két tanszék viseli nevében a könyvtár szót, s a hangsúly mindenütt az információs és kommunikációs technológiára esik. A munkaadók olyan végzősöket várnak, akik gyorsan be tudnak illeszkedni szervezetükbe, és eleve rendelkeznek a megkívánt ismeretekkel. A diákok tisztában vannak ezzel, s olyan kurzusokat keresnek, amelyek erre készítik fel őket. Ez azt eredményezi, hogy a tanterv kiszélesedik, így nyújtva szélesebb kitekintést, különösen az alsó szinten. Számukra ma már nem könyvtárosi, hanem információs menedzseri kurzusokat indítanak. A távoktatás, az interneten nyújtott kurzusok bevezetése lehetővé teszi, hogy más országok- beli diákok is részt vehessenek az angliai képzésben. Ez elősegíti az 1998-as sorbonne-i és a bolognai nyilatkozat alapján a tantervek nemzetközileg összehangolt fejlesztését.
Állami beavatkozásAz állam a felsőoktatás színvonalának az emelésében és garantálásában érdekelt. A minőségbiztosítás céljából külön intézményt hoztak létre, amely kidolgozta az egyetemi oktatás és kvalifikáció követelményrendszerét, összehasonlítási szinteket állapított meg, s az oktatott tárgyakat rendszeresen felülvizsgálja. 2001-ben tette közzé a könyvtárügy és információmenedzsment követelményszintjét (Benchmark for Librarianship and Information Management).
A szakmai egyesületek szerepe A Library Association 1877 óta, az Institute of Information Scientists 1968 óta visel felelősséget a szakmai képzettségi szint megállapításáért. Az LA
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1985-ben tartotta utolsó saját vizsgáit; azóta az egyetemi kurzusok akkreditálásban működik közre. Az IIS ugyancsak saját minősítési rendszert működtetett eddig. 2002-től egyesítik a két rendszert, s közös akkreditációs szervezetet hoztak létre. Közösen és rendszeresen látogatják meg a kurzusokat, s az értékelést az egyetemi szervekkel együtt végzik. A képző intézményekkel együttműködve a kurzusok számára tartalmi ellenőrző listákat dolgoznak ki.A jövő kihívásai között a követelményszintek hatása, a munkaerőpiac változásai, a diszciplína további diverzifikálódása és az európai együttműködés játszik szerepet.
(Papp István)

02/140
H EEG , Jürgen: Die Ausbildung für den höheren 
Bibliotheksdienst in Deutschland: Aktuelle Situation 
und künftige Perspektiven = Z.Bibliothekswes.Biblogr. 

48.Jg. 2001. 2.no. 70-76.p.

Felsőfokú könyvtárosképzés Németországban: a 
jelenlegi helyzet és jövőbeni perspektívák

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtárosképzés 
-posztgraduálisNémetországban a felső szintű könyvtári szolgálat (höhere Bibliotheksdienst) elsősorban a tudományos könyvtárakban szakreferensi vagy vezetői beosztásban dolgozók munkakörét jelenti. Az ehhez szükséges szakmai képesítés megszerzése a meglevő alapképzettséget kiegészítő felsőoktatási formában történik. A szakirányú képesítés általában a köztisztviselői képesítés megszerzésével együttesen történik. A konkrét képzési formák tartományonként eltérő képet mutatnak, ezeken belül három alapvető variáns alakult ki:1. A legelterjedtebb a 12 hónap gyakorlati és 12 hónap elméleti képzést magában foglaló, köz- tisztviselői pályára is jogosító képzési forma. Az elméleti képzés Frankfurt és München felső

szintű könyvtáros- és informatikusképző intézményeiben folyik, ezek azonban a többi tartomány jelentkezőit is fogadják.2. Egyes egyetemeken illetve főiskolákon (a berlini Humboldt-Egyetem, Konstanz, Erlangen stb.) posztgraduális formában lehet megszerezni az elméleti képesítést, gyakorlati képzést ezek a helyek nem folytatnak. A köztisztviselői képesítést ebben az esetben külön vizsga letételével lehet csak elnyerni.3. A kölni szakfőiskolán a szakmai képesítést három szemeszteres kiegészítő stúdiumon lehet megszerezni, a képesítés elnyeréséhez kétéves, közalkalmazotti viszonyban folytatott könyvtári gyakorlat megléte is szükséges. Észak-Rajna- Vesztfália tartományban az itt szerzett vizsga köztisztviselői státuszra is jogosít, más tartományban történő elhelyezkedés esetén ehhez külön vizsgát kell letenni.1989-ben, majd ezt megismételve 1999-ben körkérdéssel fordultak az egyes tartományokhoz: hány fő felsőszintű könyvtárosi kiképzését tartják szükségesnek (beleértve a közkönyvtárak szükségletét is) 10 éves időszakra előre tekintve? Németország egészét figyelembe véve 1989-1998 között 423 fő, 1999-2008 között 452 fő felső szintű szakmai képzését látták a tartományok indokoltnak.A képzés kívánatos tartalmát illetően egybehangzó a tartományok véleménye: az ismeretek három nagy körére van szükség: 1. Információtechnikai ismeretek (információs szolgáltatások szervezése és gondozása, a számítógépes dokumentumok eszköz- rendszere, a számítógépes dokumentumok tárolásának technikai aspektusai.) 2. Vezetési feladatok (üzemszervezés és nyilvános szolgálat, a személyzet irányítása és fejlesztése, gazdaságossági számítások.) 3. Szakreferensi ismeretek (információfeltárás és -közvetítés, állományépítés, a régi állományok megőrzése és használata).
(Katsányi Sándor)
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02/141
O D ER, Norman: LIS  distance ed moves ahead = Libr. 

J. 126-vol. 2001. 16.no. 54-56.p.

Egyesült Államok: a távoktatás előretörése a 
könyvtárosképzésben

Könyvtárosképzés -felsőfokú; TávoktatásAz Egyesült Államokban 20 könyvtárosképző intézmény kínál on-line kurzusokat; egyharmaduk ma már csak távoktatással foglalkozik; ugyanakkor nem éri el a tízet azoknak a kurzusoknak a száma, amelyek diplomát is adnak.A távoktatás fő vonzereje, hogy munka mellett is részt lehet benne venni, továbbá meglehetősen rugalmasan lehet megválasztani a tanulás helyét és idejét. A hallgatóknak természetesen rendelkezniük kell bizonyos technikai jártassággal, és -  nem utolsósorban -  erőteljes tanulási motivációval, mivel nagyon kevés személyes találkozásra kerül sor az oktatók és a hallgatók között. A távoktatás során átláthatóbb az oktatók tevékenysége, és a tananyagok is nyilvánosan megtekinthetőek. A tanszékek „virtuális oktatói gárdát” alakíthatnak ki az ország bármely részén működő oktatókból. A távoktatásban szerzett diplomát a munkáltatók azonos értékűnek tekintik a többivel.Az Illinois Egyetemen a LEEP (Library Education Experimental Project) keretében 171-en tanulnak. A távoktatás során ún. tanfolyamkezelő szoftvereket alkalmaznak, amelyek rendszerint szöveges csevegési lehetőséget és hirdetőtáblát kínálnak. A tapasztalatok alapján az oktatott csoportok ideális létszáma 20-25 fő, a bevezető kurzusok esetében 40 fő. Az egyes csoportokban zajló kommunikációt -  bármilyen csatornán folyjék is -  folyamatosan archiválják. A hallgatók számára az egyetemi könyvtár esetenként gyorspostával küldi meg a szükséges dokumentumokat, és hozzáférést enged az intézmény hallgatói által elérhető adatbázisokhoz is. A távoktatási program egy tíznapos helyszíni képzéssel indul, a későbbiekben szemeszterenként csak egy hétvégén kerül sor közös programra

(ilyenkor tanítják például a kommunikációs készségeket). Változó, hogy az egyes intézmények milyen gyakorisággal írnak elő interaktív oktatási alkalmakon való „személyes megjelenést” , és azt mennyire szigorúan kérik számon. Bizonyos tárgyak nagyon alkalmasak a távoktatásra, ezek között van a menedzsment és a referensz. A távoktatás ideális a hallgatói csoportmunkára.Az amerikai könyvtárosképzésben távoktatásra vállalkozó intézmények együttműködése a jövőben várhatóan bővülni fog, közös tantervek kialakítása és konzorciumi megállapodások vannak kilátásban.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 120, 135, 156, 170, 185
Szabványok:,
normatívák

02/142
JO H N SO N , Bruce Chr.: XM L and M ARC: which is 

„right”? = Cat.Classif.Q. 32.vol. 2001. 1.no. 81-90.p.

XML vagy MARC: melyik a „megfelelő”?

Formátum -gépi; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk azokról a szakmai vitákról számol be, amelyek a könyvtári információk weben való strukturált, megfelelő formátumú megjelenítéséről folynak. Elsősorban azt a kérdést vizsgálja, hogy a MARC 21 formátum továbbra is használható marad-e, és hogy eljött-e az ideje az XML formátumra való konverziós munkálatoknak. A szerző leszögezi, hogy a MARC formátum a jövőben is fennmarad, és használata nem fogja akadályozni a bibliográfiai információ elérését a weben. Beszámol a
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Stanford Egyetem Lane Orvosi Könyvtárában korábban végzett XML-kísérletekről. Bár ezek a kísérletek ígéretes kezdetet jelentenek, további kutatásokra és tapasztalatcserére van szükség ahhoz, hogy az XML a könyvtári információ strukturálásának és keresésének széles körben elfogadott szabványává váljon.
(Autoref.)

02/143
STO K LA SO V Á , Bohdana: Prezije formát UNIM ARC 
rok 2003? = Nár.Knih. 12.roc. 2001. 3.no. 208-210.p.

Megéri-e a 2003. évet a UNIMARC formátum?

Formátum -gépiA UNIMARC-ot a 90-es évek közepe táján olyan stabilizált formátumnak tartották, amely korszerűbb, mint a USMARC, s mint ilyet az IFLA, az EU és a könyvtári-szolgáltatói közvélemény egyértelműen támogatja. Nemzetközi volta ellenére több országban nemzeti formátum lett belőle. Attól, hogy az adatok többsége USMARC formátumban állt rendelkezésre, a konverziós programok meglétére hivatkozva, eltekintettek.Ezzel szemben ugyanakkor a USMARC nem látszott stabilizált formátumnak. A brit fél akadékoskodása és rugalmatlansága miatt azt sem lehetett tudni, hogy a UKMARC és a CANMARC formátummal való összehangolása mikorra fejeződik be. Később mindkét formátum súlyos nehézségekbe ütközött. A UNIMARC formátumot az elektronikus források leírásának szabályaival kellett kiegészíteni, s több más részét is módosítani kellett. A tennivalók nagyságrendje meghaladta a Permanent UNIMARC Committe teherbírását.A USMARC összehangolása a két másik MARC-kal csak félig-meddig, a CANMARC vonatkozásában ment végbe, ui. a britek nem fogadták el a javasolt módosításokat. Sőt: az ügyben referendumot kellett kiírni, amelyen a MARC 21-re „keresztelt” , csak minimális módosításokon keresztül ment USMARC győzött. A USMARC győzelme azért is va

lószínűsíthető volt, mivel -  mint már szó volt róla -  az adatok meghatározó többsége ebben a formátumban létezett, s bár a konvertálásnak továbbra sem állta semmi az útját, a fokozott használatban ez időveszteséget jelentett.A MARC 21-nek az UNIMARC-hoz képest mindenképpen jobb a személyi és pénzügyi ellátottsága, s ezért gyorsabban és hatékonyabban kezeli az időközben felmerült problémákat. Több vonatkozásban (pl. a távoli elektronikus források támogatása, a Dublin Core, a DTD megkövetelte igazodások stb.) máris megoldásokat produkált, míg az UNIMARC csak tervezi őket.Az UNIMARC támogatottsága észrevehetően csökken. Korábbi támogatói visszavonulóban. A Deutsche Bibliothek pártfogásának köszönhetően2000-ig mégis fennmarad. Az IFLA-politika valameddig ugyancsak kiáll mellette. Túlságosan sokáig nem szabad mégsem halogatni a kényszerű döntést. Nem utolsósorban amiatt, hogy mostanában sok ország veti meg éppen nemzeti bibliográfiájának alapjait, illetve vág neki a számítógépesítésnek. Nem jó, ha eközben kifutóban lévő formátumot rendszeresítene.Ez a figyelmeztetés azért indokolt, mivel az IFLA 2001. évi bostoni konferenciáján nyilvánosan úgy foglalt állást, hogy a UNIMARC közelesen úrrá lesz mostani nehézségein, és a továbbiakban is nemzetközi rendszer gyanánt fog funkcionálni. Ezzel szemben az IFLA tisztségviselői bizalmasan olyan információt kaptak, amelyek ellentmondanak az egyesület szakmai nyilvánossága előtt hangoztatott optimizmusnak.
(Futdla Tibor)

Lásd még 138, 207
Egyesületek,
konferenciák

Lásd 126
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