
Nemzeti könyvtarak

02/144
V ITIELLO , Giuseppe: National libraries: the concept 
and the practice, 1700-2000 = Alexandria. 13.vol. 
2001. 3.no. 139-151.p. Bibliogr.

A nemzeti könyvtár gondolata és gyakorlati meg
valósulása az 1700-2000-es időszakban, az Egye
sült Királyságban, Franciaországban, Németor
szágban és Olaszországban

Decentralizálás; Elektronikus dokumentum; Könyv
tártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtárA nemzeti könyvtárak feladatköre általában három fő kategóriába sorolható: egyetemes, ország-központú vagy funkcionális. Történelmileg a következő orientációk alakultak ki: oktatási-művelődési (British Museum Library), örökségi (Paris Biblio- théque Nationale) és bibliográfiai (Leipzig Deutsche Bücherei (a jelenlegi Deutsche Bibliothek elődje). Olaszországban a nemzeti hagyománynak kompromisszumot kellett kötnie a helyi és regionális szempontokkal, és ez magyarázza (jóllehet nem igazolja) a nemzeti könyvtárak nagyobb számát. A „nemzeti könyvtár” fogalma különféleképpen alakult Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban. Egyfajta „ingázó” irányzat is megfigyelhető: a nemzeti könyvtári funkciók először egyetlen könyvtárban összpontosultak, később több könyvtárba szóródtak szét. A globalizáció, az elektronikus kiadványok elszaporodása, az ún. „konvergencia” jelenség és a kisebb, ritka nyelvek védelmének szükségessége az ingát is

mét a központosítás irányába billenti -  a nemzeti könyvtárak ismét vezető szerephez jutnak, legalábbis ami a stratégiai tervezést illeti.
(Autoref.)

02/145
C A LA B R E S I, Maria Patrizia: Two national central li
braries in Italy: bibliographic co-operation or competi
tion? = Int.Cat.Bibl.Contr. 30.vol. 2001. 2.no. 37-39.p.

Két központi nemzeti könyvtár Olaszországban: 
bibliográfiai együttműködés vagy vetélkedés?

Együttműködés -belföldi; Feladatkör; Nemzeti bibli
ográfia; Nemzeti könyvtárAnnak, hogy Olaszországban hat nemzeti és központi nemzeti könyvtár van, történelmi okai vannak. Az egyesülés előtti itáliai államok fővárosaiban létrejött -  más-más karakterű -  régi könyvtárak a szellem és kultúra alkotásainak letéteményesei, s mint ilyenek, nemzeti könyvtárnak tekintetnek. Az olasz nemzetállam 1861-es létrejötte után az első nemzeti könyvtárat Firenzében hozták létre, majd Róma 1870-es elfoglalása és fővárossá nyilvánítása után -  a firenzeit meghagyva -  Rómában is nemzeti könyvtárat alapítottak.A Firenzei Nemzeti Könyvtár két fontos könyvtár, a Magliabechiana (1756 óta Firenze nyilvános könyvtára) és a Palatina (a Pitti Palota könyvtára) 1862-es összevonásával jött létre, 1869-től kap kötelespéldányt minden Itáliában nyomtatott kiadványból.A Római Nemzeti Könyvtárt 1875-ben alapították, és 1876-ban nyitották meg a jezsuiták korábbi ko
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lostorában, alapállományát is a jezsuiták Biblioteca 
Maior-ja képezte. A továbbiakban számos jelentős gyűjtemény gazdagította az állományt (az 1890 óta kapott kötelespéldányok mellett). A könyvtár jelenlegi -  kellő méretű -  épületegyüttese 1975-ben nyílt meg. Elsődlegesen a humán tudományok nagykönyvtárává vált, jelentős nyilvános könyvtári funkciót tölt be (a közeli egyetem hallgatói intenzíven használják), 1931-ben létrehozott bibliográfiai tájékoztató központja többek között az Unesco In
dex Translationum-ának szolgáltat, és a könyvtár szerkeszti az általános ősnyomtatvány-katalógust.Mindkét könyvtár neve Központi Nemzeti Könyvtár, hangsúlyozva nemzeti kulturális központi és a tudományos kutatásban betöltött szerepüket. Közös feladatuk a kötelespéldányok gyűjtése és feldolgozása, az olasz kultúra teljes dokumentációja és a külföldi irodalom széles körű gyűjtése, valamint a nemzeti bibliográfiai szolgáltatások koordinálása, illetve ellátása. Feladataikat 1885-ben határozták meg, miszerint Rómában készül az olasz állami könyvtárak által beszerzett modern külföldi kiadványok jegyzéke (B.O.M.S.), Firenzében pedig a könyvtár által kötelespéldányként kapott olasz kiadványok jegyzéke. Ennek neve 1958-ban Olasz Nemzeti Bibliográfia (BNI) lett, szerkesztése ma is a firenzei könyvtár (BNCF) feladata, kiadását és terjesztését az 1951-ben alapított ICCU (az olasz könyvtárak egységes katalógusa és a bibliográfiai információk központi intézete) végzi. A BNI 1975 óta számítógéppel, a MARC formátum helyi -  ANNAMARC nevű -  változata alapján készül, az ISBD gyakorlatát 1984-ben vették át.1980-ban indult, 1986 óta az ICCU koordinációjával működik az „Országos Könyvtári Szolgálat” (SBN), mely mára 1300 olasz állami, köz- és magánkönyvtárt összekapcsoló hálózattá vált. A részt vevő könyvtárak kurrens gyarapodásának leírásaiból épített központi katalógusba az idők folyamán beépítették a BNI 1958 utáni és a B.O.M.S. 1958- 1980 közötti anyagát, a 16. századi itáliai nyomtat

ványok központi katalógusának eddig elkészült részét, valamint más katalógusokat. Az SBN jelenleg a következőket nyújtja, illetve támogatja: tájékoztatás az SBN-ről és az olasz könyvtárakról, keresés és lelőhely-megállapítás a központi katalógusban, keresés egyes olasz könyvtárak (és múzeumok) katalógusaiban, keresés a 16. századi nyomtatványok körében (szerzők, nyomdászok, nyomdák szerint), könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás. A 4 millió bibliográfiai rekordhoz 9 millió lelőhely-jelzés társul, a központi katalógus átlag napi százezer keresést regisztrál.A BNI két fő hiányosságának (a kötelespéldányok hiányos szolgáltatása és a kb. kétéves átfutási idő) kiküszöbölésére 1992-ben indított munkálatok eredményeként 1994-ben indult meg (az 1993. októberi 0. számmal) az új BNI öt sorozata: könyvek, időszaki kiadványok, disszertációk, gyermekkönyvek, zene. Előállítását és terjesztését az Editrice 
Bibliografica magán-kiadóvállalat, szellemi „szerzője” (azaz a leírások készítője és a bibliográfiai adatok ellenőre) továbbra is a BNCF, mely egyébként is az olasz könyvtárgépesítés vezető könyvtára.A gépesítés és az SBN fejlődése jelentősen javította az olasz könyvtárak közti koordinációt és az együttműködés új módját teremtette meg, továbbá gyorsabb és pontosabb lehetőséget nyújt az olasz könyvtári állományokhoz való hozzáférésre, az elektronikus adatcserére, végső soron egy Itálián belüli globális virtuális könyvtár létrejöttére.

(Mohor Jenő)
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02/146
SMITH, Inese A. -  V ILK S , Andris: Latvijas Nacionala 
Bibliotéka: the National Library of Latvia = Alexandria. 
13.V0I. 2001. 3.no. 153-163.p. Bibliogr.

A lett nemzeti könyvtár története, gyűjteményei és 
új épületének tervei

Könyvtárépület -nemzeti; Könyvtártörténet -nemzeti; 
Nemzeti könyvtárA Lett Nemzeti Könyvtárat Lett Állami Könyvtárként alapították 1919-ben; története tükrözi a 20. századi Lettország történelmét. A 2. világháború előtti független időszakában a nemzeti bibliográfia hivatalos előállítója volt, és központi katalógust épített. E funkciókat ma egyrészt a felügyelete alá tartozó Lett Bibliográfiai Intézet, másrészt a Könyvtári Információs Hálózati Konzorciumban való részvétel útján látja el. 1945 és 1991 között helyzetét és állományát a szovjet kommunista ideológia határozta meg. 1991-ben megvalósult függetlensége után újból felvállalta egy korszerű nemzeti könyvtár funkcióit, és megkezdte a szovjet megszállás által okozott károk helyreállítását, pl. állományának kiegészítését az elpusztított vagy tiltott dokumentumokkal. Azon kívül, hogy gyűjti nemzeti irodalmát (letonika) és értékes ritkakönyv-, kézirat-, térképkisnyomtatvány- és grafikai gyűjteményei vannak, olyan különgyűjteményeket és szolgáltatásokat is kifejlesztett (pl. gyermekirodalmi központ), amelyek nem jellemzők egy nemzeti könyvtárra. Tanácsadói szolgálatával segíti a közkönyvtári hálózat fejlesztését. Lépést tart az információs technológia fejlődésével, internet-hozzáférést biztosít személyzete és használói számára, részt vesz az országos informatikai programban. Tervei között prioritást élvez egy új könyvtárépület felépítése, a digitális könyvtári szempontok figyelembevételével.

(Autorej.)

Lásd még 158

Felsőoktatási
könyvtárak

02/147
D U G ALL, Berndt: Die digitale Hochschulbibliothek: 
Dienstleistungen Strukturen Kooperationsformen = 
ABI-Tech. 2001. 3.no. 318-325.p.

Res. angol nyelven

A digitális felsőoktatási könyvtár: szolgáltatások, 
struktúrák, együttműködési formák

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Felsőoktatási 
könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Helyi gépi hálózatA német egyetemeken 2001 nyarán végzett felmérés alapján meghatározták az információellátás minőségi és mennyiségi kereteit. A következő tényezőket vették figyelembe: emberi erőforrások, a szolgáltatások típusai és jellemzői, a munkamegosztás formái a könyvtárak, számítógép-központok és médiatárak között, az információellátás szervezete az egyetemeken.

(Autoref.)

02/148
S T ILL , Julie M.: A content analysis of university library 
Web sites in English speaking countries = Online 
Inf.Rev. 25.VOI. 2001. 3.no. 160-164.p. Bibliogr.

Egyetemi könyvtári webhelyek tartalmi elemzése 
angol nyelvterületű országokban

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Hatékonyság; 
HonlapNégy angol nyelvterületű ország (Ausztrália, Kanada, Egyesült Királyság és Egyesült Államok) egyetemi könyvtári webhelyeinek tanulmányozása során kiderült, hogy az információk vizuális megjelenítése mindegyik országban hasonló, de a tartalom tekintetében különbségek mutatkoztak az egyes országok között. A vizsgált 150 könyvtári webhely
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mindegyike nyújtott hozzáférést a könyvtár saját katalógusához és valamennyi adatbázishoz. A legtöbb hely más könyvtári katalógusokat is bevont szolgáltatásába, tartalmazta a szolgáltatások leírását és a legutóbbi frissítés dátumát. Aránylag kevesen biztosítottak távoli hozzáférést és oktatási anyagokat, és jelentés eltérések mutatkoztak a szolgáltatott enciklopédiák, kérdőívek és útvonalkereső segédletek számában.
(Autoref.)

02/149
B R ID G E S, Karl: Why traditional librarianship matters = 
Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 52-54.p.

Miért fontos a hagyományos könyvtárügy értékei
nek megőrzése?

Egyetemi könyvtár; Információtechnológia; Könyvtá
rosi hivatás; KönyvtárügyA ma divatos hívószavak többsége az on-line hozzáféréssel kapcsolatos. Kérdés: az egyetemi könyvtárak nem haladnak-e túl gyorsan ebbe az irányba, s nem veszítik-e el a könyvtári tapasztalat néhány nagyon fontos elemét?Az egyetemi könyvtárak hagyományosan az egyetem szerves részét képezik, s általában a campusok közepén helyezkednek el. Ha nem is voltak mindig kényelmes munkahelyek, tisztelettel voltak a múlt iránt, s közös értékeket vallottak.A modern könyvtár, úgy látszik, a mai egyetem fogyasztóra orientált érékeit osztja. Az innováció jegyében gyakran olyan gyakorlatot követnek, amely hátrányos használói számára. A 19. és a korai 20. században az oktatás a múlt visszanyerésére, feltárására irányult, ma az új ismeretek generálására és alkalmazására. Ez helyes irány, de problémákat is okoz, melyeket a könyvtárak is érzékelnek. A virtuális referensz új trendet jelent a könyvtárügyben; ez nagyobbrészt helyeselhetó, s az is, hogy elektronikus úton történik.

A modern könyvtárügyben nagy hangsúly esik a termelékenységre, de sok esetben az elektronikus eszközök helyettesítik, s nem kiegészítik a szolgáltatást. Az egyetemi könyvtárakban továbbra is szükség van referensz pultokra és referensz könyvtárosokra. Azok, akik virtuális referensszel akarják őket kiváltani, kevésbé érdekeltek a könyvtári szolgálat minőségében, s inkább az egyetemi menedzsment valamely új hóbortjához alkalmazkodnak.A referensz pult lététől függetlenül továbbra is személyes kapcsolatokra kell építeni a szolgálatot. A könyvtáros és a hallgató közötti interakció fontos eleme a könyvtárosi identitásnak. Ezért ijesztő némelyik új trend, például a virtuális könyvtár koncepciója. A könyvtár közvetítő-kapcsolati szerepe kerül veszélybe. Nem jól szolgálják használóikat azok a könyvtárak, amelyek a tanulás központjaiból egyfajta egyetemi bevásárlóközponttá váltak.Nem arról van szó, hogy a könyvtárak ne nyújtsanak ilyen lehetőségeket is. A munka és a játék közötti határok elmosódnak Ne feledjük azonban, hogy a kívánságok kielégítése nem azonos a kötelező feladatok teljesítésével. A baj akkor kezdődik, amikor a könyvtár elszigetelődik a campustól. A legjobb könyvtárak azok, amelyek fizikailag és virtuálisan egyaránt az egyetemi közösség központjában foglalnak helyet. A könyvtárak részét képezik egy tágabb történeti és kulturális szerkezetnek. Saját és anyaintézményük története formálja őket, még a virtuális könyvtárakat is. Veszélyt jelent, ha a könyvtárosképzésben háttérbe szorulnak a hagyományos értékek szemben a technológiai felkészítéssel, ha nagyobb hangsúlyt tesznek egy weboldal előállításának képességére, mint a kritikai gondolkodásra. Segítene a dolgon, ha kötelezővé tennék a könyvtárosképzésben a szakmai gyakorlatot.A régi könyvtárak technológiailag talán nem voltak olyan hatékonyak, mint a maiak, de kétségtelenül működtek. Ennek alapját nem a technológia képezte, hanem az emberekkel ápolt kapcsolatuk. Alkalmaznunk kell a technológiát, s a hallgatók számára
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barátságos környezetet kell nyújtanunk. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a technológia csak eszköz, és nem cél.
(Papp István)

Lásd még 131, 133, 157, 165-166, 181, 189
Közművelődési

könyvtárak

02/150
C IC C A R E LLO , Domenico: Politiche statali per il 
servizio bibliotecario pubblico in Inghilterra: 1997-2001 
= Boll.AIB. 41-vol. 2001. 4.no. 455-475.p. Bibliogr. 24 

tétel.

Rés. angol nyelven

Közkönyvtári politika Angliában, 1997-2001

Fenntartó szerv; Könyvtárpolitika; Közművelődési 
könyvtárAz angol helyhatóságoknak törvényi kötelessége, hogy „átfogó és hathatós könyvtári szolgáltatásról gondoskodjanak mindenki számára” . Az 1964-es közkönyvtári és • múzeumi törvény előírásainak való megfelelés érdekében a kormány a közismert programok (The People's Network, National Grid 
for Learning) mellett más módokon is segíti a közkönyvtárakat. A költségvetési csökkentések, a fiók- bezárások időszaka után a kormányzati és más központi intézmények elsősorban a terület menedzsmentkérdéseire fordítanak gondot, különös tekintettel három elemre: a tervezésre, a helyi vezetés korszerűsítésére és a szolgáltatások országosan elfogadott szintjére. Ugyancsak fontos szempont a társadalmi jelenlét.Az egyik kormányzatilag koordinált akció a tervezés közös kereteinek kimunkálása. 1998 óta a kulturális miniszter minden fenntartótól éves könyvtári tervet kér, benne az ellátandó területre vonatkozó

háttér-információval, a könyvtári szolgáltatás „küldetésnyilatkozatával” és a hozzáférési lehetőségekre (épület, nyitva tartás, felnőtteknek, gyerekeknek és speciális csoportoknak -  kisebbségek, hátrányos helyzetűek stb. -  nyújtott szolgáltatások, költségvetés, a személyzet vezetése és képzése, információtechnológiai ellátottság) vonatkozó adatokkal. A tervnek tartalmaznia kell az utolsó költségvetési év teljesítménybecslését, középtávú stratégiát a következő három évre, valamint cselekvési tervet és telje- sítmény-célkitűzéséket erre az időszakra. A hatóságok bizalmas visszajelzést kapnak tervük minőségéről, s a minisztérium közreadja a tervek általános értékelését, valamint a következő terv elkészítésének irányelveit.Az önkormányzatokról szóló 1999-es törvényben meghatározott „Best Value” keret is fontos tényezője az angliai és walesi közkönyvtári rendszer fejlődésének. Az önkormányzatok minden funkciójára kiterjedő követelményrendszer a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség megfelelő kombinációját célozza. Eléréséhez (és értékeléséhez) pedig (a challenge, compare, consult, compete szavak alapján 4C-nek nevezett) négy elvet ajánl: a stratégiák és a gyakorlat újragondolásával próbára tenni a nyújtott szolgáltatások indokait; összehasonlítani a teljesítmény-mutatókat a korábbi saját teljesítményekkel, illetve más hatóságok eredményeivel; a közösség igényeinek rendszeres figyelése és vizsgálata révén tanácskozni a használókkal; a szolgáltatások hatékonyságát növelő alternatív eszközök feltárásával versenyezni más szolgáltatókkal.A 2001 áprilisában publikált Public Library Standards egységes és egyszerű teljesítmény-mutatókkal teszi könnyebbé az olvasók számára annak megismerését, hogy mit várhatnak el a könyvtártól, illetve a könyvtárvezetők és irányítók számára, hogy reális keretek között tűzzék ki a jobbítás céljait.
(Mohor Jenő)
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02/151
DORAN, Micky -  P R E ST O N , Judith: The public library 
service in a divided community, Portadown, Northern 
Ireland: a case study = Libr.Manage. 21.vol. 2001. 8. 
no. 409-422.p. Bibliogr.

Közkönyvtári szolgáltatás egy megosztott közös
ség számára (Portadown, Észak-írország). Esetta
nulmány

Esettanulmány [forma]; Közművelődési könyvtár; 
Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Szolgáltatá
sok

A cikk azzal a hatással foglalkozik, amelyet a politikai és társadalmi megosztottság gyakorol az északír közkönyvtárakra. 1998-ban komoly szándék mutatkozott a 30 éve felhalmozódott feszültségek felszámolására, azonban ez a folyamat ideiglenesen megtorpant. Ha sikerül is a pozitív folyamatot újraindítani, kevesen hiszik, hogy sima út vezet a békéhez és megegyezéshez.Ebben a társadalmi közegben kell működnie a közkönyvtáraknak. A jelen esettanulmány Portadown helyzetével foglalkozik, amely egy 20-25 ezer lakosú kisváros, közel Belfasthoz. Bár jellemzői jobbak az átlagosnál, mégis súlyos politikai, gazdasági, vallási, szociális stb. ellentmondások sújtják. Demográfiailag is, geográfiailag is megosztott a vallási és a politikai hovatartozás szerint. Az elkülönülő közösségeket kell szolgálnia a közkönyvtárnak, amelynek központi problémája a semlegesség.Portadownban a szociális problémák a második helyre szorulnak a vallási és politikai megosztottság mögött, amely meghatározza a polgárok mindennapi életét. A katolikusok úgy érzik, a város nem az övék, amit a protestánsok vitatnak. A 25%- nyi katolikus válasza erre az, nem számít, hogy a valóságban igaz-e vagy sem, elég, ha ők így érzik. Bizonyos helyekre, bizonyos időpontokban nem mernek elmenni, nem érzik magukat biztonságban.

Kisebb közösségi csoportok alakultak mindkét oldalon a mindennapi élet megszervezésére, s intéznek minden problémát a bölcsőtől a sírig. Felépítették saját központjaikat is, amelyek sok esetben úgy működnek, mint ahogyan egy valódi közösségi könyvtárnak, közösségi információs központnak működnie kell. Ennek következtében -  és a társadalmi feszültség folyományaként -  a városi közkönyvtár a hagyományos szolgáltatásokra redukálja tevékenységét, főképpen a könyvkölcsönzésre. Ennek oka az is, hogy a város protestáns negyedében van elhelyezve, közel egy rendőrállomáshoz, a katolikus negyedekből ezért nem merik vagy nem akarják felkeresni. így a közkönyvtár egyre inkább a középosztály tagjait szolgálja ki, s kis figyelmet fordít azoknak az igényeire, akik leginkább rászorulnának.A könyvtárat intézménynek tekintik és nem a közösség élő részének. Holott a tanulás, mint a társadalmi felemelkedés legfőbb eszköze, valós igényeket gerjeszt, s ugyanúgy erős az élet mindennapjaihoz szükséges információk iránti kereslet. Mindezekre azonban inkább a közösségi csoportoktól, semmint a könyvtártól kapnak az emberek segítséget. Gátat jelent az egyes szolgáltatásokért szedett térítési díj, valamint a késedelmi díj is. Ellentmondásosnak tűnik a nem sokra becsült ingyenes könyvkölcsönzés és a térítésért adott, keresett információs szolgáltatás.Sok közösségi csoport úgy tekint a közkönyvtárra, mint az állam kinyújtott karjára, nem pedig mint a közösség erőforrására. Ha a könyvtár valóban feloldódna a megosztott közösségben, talán bizalmat nyerne ahhoz a munkához, amely mindenki javára válna. Ügy látszik, ehhez megvan a jó szándék a tragikusan megosztott közösségben és a városi könyvtárban. Kár volna nem élni vele.
(Papp István)
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02/152
LEGAULT, Stéphane: Fusions municipales et enjeux 
pour les bibliothéques publiques = Doc.Bibl. 47.vol. 

2001. 2.no. 53-60.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Nagyvárosok terjeszkedése: kihívás a közkönyvtá
rak számára

Jogszabály -könyvtárügyi; Munkaszervezet; Városi 
könyvtár2001-ben több új városi kormányzatot hoznak létre Québecben. Québec City-hez és Hull-hoz hasonlóan Montreal is egybe fog olvadni a környező' városokkal. A közkönyvtárak közötti különbségek, különösen a lakosok száma szerinti támogatás fényében ez az egybeolvadás jelentős hatást fog gyakorolni az érintett könyvtárakra.Torontó és Ottawa példája nyomán világossá vált, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a montreali könyvtáraknak. Korszerűsíteniük kell a szolgáltatásokat, egybe kell hangolniuk a kiadásokat. Torontó és Ottawa után Montreal is megavárossá fog növekedni. Valószínű, hogy a közeljövőben a sziget összes városának szolgáltatásait az új szervezet fogja felügyelni. Ez az új szervezet lesz felelős az utakért, a szemétgyűjtésért és a könyvtárakért. Gyanakvással kell-e fogadniuk az egyesítést a könyvtárosoknak, az alkalmazottaknak, a vezetőknek és a használóknak? Mivel a 170. számú törvény nem beszél külön a könyvtárakról, kérdéses, hogy az átmenetért felelős bizottságok hogyan kezelik majd a szóban forgó kérdéseket. A cikk megkísérli felvázolni a montreali könyvtárak előtt álló kockázatokat.

(Autoref.)

02/153
S C H W E R D T F E G E R , Ulrike: Kultur in Beaubourg: die 
Bibliothéque publique d'information heute = Biblio
theksdienst. 35.Jg. 2001. 10.no.

A Pompidou központ könyvtárának tevékenysége 
napjainkban

Könyvtárépület -közművelődési; Közművelődési 
könyvtárNegyed évszázada, 1977-ben nyílt meg a párizsi Pompidou Központ, s benne az Információs Közkönyvtár (Bibliothéque publique d'information). A hatalmas igénybevétel (napi 7-10 ezer olvasó, az épület egészében napi 25 ezer látogató) miatt alapos felújításra szorult. Több mint kétéves felújítási és átalakítási zárva tartás után a millennium évében, január 1-jén nyitotta meg újra kapuit.A könyvtár indulásakor, 1977-ben azt a feladatot kapta, hogy avantgárd intézményként a könyvtár és közönsége között lehetséges új viszony kikísérletezője, laboratóriuma legyen. Ezt a feladatát az intézmény a 80-as években sikeresen betöltötte, mára azonban a közkönyvtárak fejlődése következtében az Információs Közkönyvtár avantgárd jellege már kérdésessé vált. Kétségtelen, hogy az intézmény ma is rendkívül népszerű: az olvasók hosszú sorokban várakoznak nap mint nap a bebocsátásra, kedveltségét azonban sokkal inkább kedvező nyitvatartási idejének és nagy befogadóképességének köszönheti, mintsem „avantgárd” jellegének. Látogatói elsősorban egyetemi és főiskolai hallgatók, számukra a Pompidou Központ könyvtára a párizsi egyetemi könyvtárak elégtelenségét kompenzálja.A könyvtár alapvető feladata változatlan: továbbra is enciklopédikus jellegű, korszerű, bárki számára szabadon hozzáférhető referensz- és prézenskönyv- tár maradt. Státuszát tekintve nemzeti könyvtár, (a „nagy testvér” , a Francia Nemzeti Könyvtár mellett), a kulturális minisztérium fennhatósága alá tartozik.
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A felújítás és átépítés során 10 ezer m2-re nagyobbodott az alapterület, 1800-ról 2000-re emelkedett az ülőhelyek száma, a könyvtár önálló bejáratot kapott a központon belül, korszerűen megújult a bútorzat. Űj koncepció szerint átrendezték az általános tájékoztató részleget, a zenei és videó részleget és a nagyvonalúan kiképzett sajtórészleget. Átalakították az információs rendszert is. Továbbfejlesztették a könyvtár multimédia jellegét, a látogatóknak 378 munkahely, 60 nyomtató áll rendelkezésre. Az átalakítás vesztese az animációs (rendezvényszervező) részleg lett, elvesztette a könyvtáron belüli kiállítási galériáját és rendezvénytermét.A könyvtár új igazgatója 2001 januárjától Gérald Grunberg lett.
(Katsányi Sándor)

02/154
C O U TU RE, Denis: Le bénévolat et les bibliothéques 

publiques: quelques réflexions = Doc.Bibl. 47.vol. 2001. 2. no. 63-68.p. Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Önkéntes munka a közkönyvtárakbaan -  néhány 
gondolat

Felmérés [forma]; Könyvtáros -társadalmi munkásKanadában az önkéntes munka komoly gazdasági erőt képvisel. Az önkéntesség egyaránt hasznos a vállalat, a társadalom és a dolgozó számára. A szerző által végzett kutatás szerint a québeci közkönyvtárak nem vonzzák az önkénteseket. A téma szak- irodalmának közös tényezőit vagy a jelenlegi gyakorlatot alapnak lehetne tekinteni az önkéntes munka fejlesztéséhez és fenntartásához. Kérdés azonban, hogy ez a gyakorlat alkalmazható-e a közkönyvtárakban?
(Autoref.)

Tudományos és 
szakkönyvtárak

í'?; 'ft ^ t v :  ' r ' '  iCr-i'''"' 'v

02/155
P LA P P E R T , Rainer: Die schwedischen Forschungs
bibliotheken in den neunziger Jahren = Bibliothek. 25. 
Jg . 2001. 3.no. 365-379.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

A svéd tudományos könyvtárak a kilencvenes 
években

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés -bel
földi; Nemzeti könyvtár; Tudományos és szakkönyv
tárak

Az információs technológia forradalma, az új elektronikus kiadványok és a korszerű képzési módszerek nagy hatást gyakorolnak a svéd tudományos könyvtárak munkájára és használatára. A királyi könyvtár központi koordinációs és tervezési funkcióval való felruházásával sikerült javítani azon az áldatlan helyzeten, amit a decentralizált fejlesztések és a helyi hatóságok egyéni kezdeményezései okoztak a könyvtárügyben. A LIBRIS könyvtári rendszer és a speciális feladatkörű szakkönyvtárak kifejlesztésével átalakították és hatékonyabbá tették az országos információellátást, és megalapozták a széles körű újítások lehetőségét. A tudományos szak- irodalmi ellátás a tudományos könyvtárak intenzív együttműködésére alapszik, amelyek kötelességüknek érzik ennek a szerepnek a felvállalását.
(Autoref.)

Lásd még 167, 182
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02/156
W ITTW ER, Roland: Special libraries -  how to survive 
in the twenty-first century = EI.Libr. 19.vol. 2001. 4.no. 
221-224.p.

Hogyan maradhatnak fenn a szakkönyvtárak a 21. 
században?

Információtechnológia; Szakkönyvtár; TovábbképzésA könyvtáraknak egyensúlyba kell hozni a hagyományos szolgáltatásokat az új technológiákra épülő szolgáltatásokkal. Az új technológiai, társadalmi és gazdasági hatások közepette a szakkönyvtárosoknak sohasem szabad elfeledkezniük az őket alkal

mazó vállalat céljairól. A szolgáltatásaik átalakítására végzett mai kis lépések vezetik majd vállalataikat a jövőbe. Tisztán kell látniuk a könyvtáraikat érintő bonyolult kérdéseket, és fel kell fegyverezniük magukat a kihívások megválaszolásához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. A könyvtárosok számára még sohasem volt annyira fontos az alkalmazkodás és a szakmai továbbképzés, mint ma. Ha napjaink forradalmi változásainak irányítói szeretnének lenni, nem elég, ha jártasak az információ- keresésben; a számítógépes ismeretek és az új technológiák alkalmazása is alapvető követelmény.
(Autoref. alapján)

Állomány,
állományalcsSfítás

02/157
CODY, Sue Ann -  PFO H L, Dan -  B ITTN ER , Sharon: 
Establishing and refining electronic course reserves. A 
case study of a continuous process = J.Interlibr.Loan 
Doc.Del.Inf.Supply. 11.vol. 2001. 3.no. 11-37.p.

Elektronikus oktatásianyag-gyűjtemény létrehozá
sa és fejlesztése. Esettanulmány

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

Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A távoktatás, a hálózaton bonyolított egyetemi kurzusok megjelenése és a könyvtári katalógusok távoli elérése nyomán a felsőoktatási könyvtárakban a kötelező irodalom elektronikus szolgáltatása is megkezdődött, sőt hamarosan alapvető igénnyé vált. A könyvtárosok gyorsan kialakították a szükséges eljárásokat, útmutatókat készítettek, kiválasztották a szükséges eszközöket és szoftvereket, s a kísérleti jelleggel indított programokból hamarosan mindennapos szolgáltatások váltak, többnyire extra munkaerők bevetése nélkül.A tanulmány három szerzője, az olvasószolgálat, a tájékoztató szolgálat és a számítóközpont munka
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 313


