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02/210
ANDERSEN, Leif: bibliotek.dk -  visit your library from 
home = Scand Public Libr.Q. 35-vol. 2002.1.no. 4-7.p.

Bibliotek.dk -  a dán közkönyvtárak internetes köz
ponti katalógusa

Közművelődési könyvtár; Központi katalógus -online; 
Számítógép-hálózat2001 tavaszától a bibliotek.dk internet-címen ingyenesen elérhetőek annak a hétmillió könyvnek, CD-nek, videónak, CD-ROM-nak és hangos könyvnek az adatai, amelyek a dán közkönyvtárakban és nyilvános tudományos könyvtárakban megtalálhatók. Ha egy keresett műre bukkanunk a képernyőn, nem kell mást tennünk, mint kitöltenünk egy kérést, és megadnunk, melyik könyvtárból szeretnénk a dokumentumot elhozni. Az új szolgáltatásban minden dán közkönyvtár részt vesz, de a tapasztalatok szerint mindegyik könyvtár a maga lehetőségeihez mérten szolgáltat. A cél kezdettől fogva igen egyszerű: ingyenes hozzáférés biztosítása a dán közös katalógushoz, a DanBibhez. A szolgáltatás előkészítése 1999-ben indult egy tervezettel, míg a pénzügyi feltételeket a 2000 májusában elfogadott a könyvtári szolgáltatásokról szóló törvény biztosította. Minden könyvtár részt vehet benne, függetlenül technikai felszereltségétől, vagyis már akkor is, ha csak elektronikus levelezési címe van.A bibliotek.dk egyszerre az információkhoz vezető zsilip (gateway) és az ország közkönyvtáraiban megtalálható dokumentumokhoz vezető útvonal. Minden könyvtár maga határozhatja meg a szolgál

tatása szintjét: pl. videókat általában csak az adott településen élők kölcsönözhetnek. A szolgáltatást a szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztik. (Érdekesség, hogy a használó egy gombra kattintva eldöntheti, kikölcsönzi-e vagy inkább megvásárolja az adott dokumentumot.)A dán közös katalógusra is jellemző a többi katalógus egyik gyengéje: sok egymástól eltérő leírás szerepel benne egyazon műről, de kitartó munkával közel 1,2 millió duplum-címfelvételt sikerült már kiemelni az adatbázisból. Egy dolgot nem tud a rendszer: nem derül ki, vajon a keresett művet kikölcsönözték-e vagy sem, illetve ha kikölcsönözték, mikor lesz újra elérhető. Hosszabb távon valószínűleg újabb szolgáltatásokkal is bővül majd a bibliotek.dk; az egyik lehetőség a kért cikkmásolatoknak közvetlenül a kérő lakcímére való postázása lehet. (Ezért természetesen fizetni kell majd. A bibliothek.dk nagyon egyszerű szolgáltatás, és ezt a jellegét a jövőben is meg szeretné őrizni, legfeljebb jobb minőségben, hiszen az állampolgárokat szol- gálja.
(Murányi Lajos)

02/211
SARMELA, Matti: Publiclibraries dot Finland = Scan. 
Public Libr.Q. 35.vol. 2002 .1.no. 8-10.p.

Publiclibraries.fi -  Finn könyvtári szolgáltatások 
az interneten

Közművelődési könyvtár; Számítógép-hálózat; Szol
gáltatásokAz 1995-ben létrehozott Kirjastot.fi weboldal könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújt. Segítségé
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vei könnyen elérhetők a könyvtári szolgáltatások, és nagyon sokoldalú interfész is egyben. A tartalmát csatornákra osztották; háromnyelvű, és mindegyik nyelvi változat saját domain-néwel és profillal rendelkezik:-  a Kirjastot.fi finn nyelvű, és ez a legrészletesebb,-  a Biblioteken.fi nagyjából az előzővel azonos, de a svédországi finneknek és a skandináv felhasználóknak szánták,-  a Publiclibraries.fi -  a későbbiekben libraries.fi -  a fenti változatok angol nyelvű kivonata; a Finnországban élő külföldieket is szolgálja.A finn változatban a Könyvtárak és katalógusok
csatorna egy könyvtári szolgáltatásokat tartalmazó zsilip; nyilvános, egyéb és külföldi könyvtárakat, katalógusokat, adatbázisokat lehet itt elérni. Mag- vát a könyvtármutató teszi ki, amelynek segítségével minden nyilvános könyvtár címe, adatai és szolgáltatásai megtalálhatóak. A Kereső szolgáltatá
sok csatorna egyetlen útvonalat kínál különböző hálózati információs forrásokhoz, könyvtári katalógusokhoz és adatbázisokhoz; itt találhatók meg a nyilvános keresőszolgálatok is svéd és finn nyelvű útmutatóval ellátva. Saját fejlesztésű az Ask a 
Libarian, a Link Library és a Meta Searches. Az1999-ben indult Ask a Libarian, közös online tájékoztatási szolgáltatás, amelyben jelenleg 28 közkönyvtár és a parlamenti könyvtár vesz részt. Három munkanapon belül válaszolnak a feltett kérdésekre. Ennek testvér-szolgálata az Információs Töl
tőállomás (Information Gas Station, igs), amely a beküldött kérdéseket SMS-ben válaszolja meg. A 
Link Library a hálózati dokumentumok válogatott, annotált és rendszerezett adatbázisa, amely több könyvtár közös munkája. Többféleképpen is lehet benne keresni. Az osztályozást az ETO alapján végzik, a katalogizálási formátum többnyire a Dublin Core metaadat-elem készletet követi. 2002 elején már közel 8000 csatolást tartalmazott, és több tucat gyakorló katalogizáló dolgozik benne. A kivá

lasztás fő szempontjai az eredetiség, a használhatóság, a minőség, a megbízhatóság és a folyamatos gondozás. A gyermekeknek szánt csatolásokat külön kezelik. A Meta Searches, szolgáltatás segítségével egyszerre több katalógus-adatbázisban és egyéb forrásban lehet keresni. Jelenleg a Kirjastot.fi oldalon végzett meta-kereséseket nem a Z39.50 szabvány támogatja, de majd a Nemzeti Elektronikus Könyvtárral (FinELib) közösen ki fogják fejlesztik. A legnépszerűbb metakereső a Vidéki könyvtárak katalógusa. Az Irodalom-csatorna irodalmi csatolásokat és az irodalmi témájú aktuális információkat tartalmaz, amelyeket szintén könyvtárak gondoznak (pl. a legtöbbször kölcsönzött könyvekről, olvasmányajánlás, szerzői interjúk stb.) A csatorna része a Kortárs finn írók adatbázisa is. A Gyer
mek-csatorna oldalait is könyvtárosok készítik (irodalomajánlások, gyermekirodalom, olvasási tanácsok stb.) A Fiókkönyvtár-csatorna szakmai információkat és szolgáltatásokat nyújt. Elsősorban csatolásokat tartalmaz (pl. a könyvtárak hirdetőtáblán tehetik közzé álláshirdetéseiket.), de könyvtáros-levelezőlistát is működtetnek.A Kirjastot.fi tartalma három részből tevődik össze: a szerkesztők által készített anyagokból, könyvtári katalógusok és szolgáltatások ismertetéseiből és csatolásaikból, valamint a könyvtárak által készített tartalmakból (Link Library, Ask a Librarian, könyvtári levelező-lista és hálózati fórumok). A helsinki városi könyvtárban található Hálózati Szolgáltatások Csoportja felel a szerkesztésért, a fejlesztésért és a használói interfész gondozásáért. (A helsinki városi könyvtár a közkönyvtárak központi könyvtára, és a szolgáltatást az oktatási minisztérium finanszírozza.) A Kirjastot.fi működésének alapelveit több stratégiai dokumentumban is rögzítették. 2002-ben az oldal használói interfésze és grafikái megújulnak majd, de javulni fog használhatósága, és nőni fog technikai hatékonysága is.

(Murányi Lajos)
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0 2 /2 1 2
SARMELA, Matti: Kirjastot.fi.uudistuu = Kirjastolehti. 
95. vuo. 2002. 2.no. 17.p.

A finn könyvtárak az interneten

Honlap; Központi katalógus -online; Központi szol
gáltatásokA kirjastot.fi, a finn könyvtárak saját internetes portálja jelenleg is fejlesztés alatt áll. Kiegészül zenei csatornákkal, a könyvtárakat bemutató linkekkel, és az oldalak használhatóságán is igyekszenek javítani. Tervezési szakaszban van az összes könyvtártípust egyesítő tájékoztatási szolgáltatás.A finn könyvtárak internetes szolgáltatása már hétéves múltra tekint vissza. A jelenlegi verziót nyilvános használatra 2000 októberétől lehetett igénybe venni. A fejlesztés során olyan portált alakítottak ki, melynek tartalmát, azaz oldalait tematikus csatornákra osztották fel, de a portál megfelel az általános keresés céljainak is. Ezenkívül az újdonságok, bemutatkozások is nagyobb terjedelmet kapnak.A megújult könyvtári honlapot (www.kirjastot.fi) 2002. májustól tudják majd a felhasználók igénybe venni. A honlapot kezdetben inkább a könyvtárosok szükségletei alakították. A honlap szerkesztősége most kibővült, a közkönyvtárakon és a minisztériumon kívül a finn nemzeti könyvtár, a szakfőiskolák és a különgyűjtemények képviselői is helyet kaptak benne.A honlap oldalain tartalmi tökéletesedés, a címek és szolgáltatások kibővülése az, ami újdonságként érzékelhető.Szerkezeti újítás nem történt, csupán az elérhetőségekben lesznek változások. A különféle felhasználást célzó hozzáférési lehetőségek tervezése folyamatban van. A biblioteken.fi honlap már elérhető, a libraries.fi weboldalra pályázatot adtak be. Űj csatorna is elérhető, mégpedig a zenei csatorna, amelynek segítségével a könyvtárak hangzóanyag-katalógusaihoz és tájékoztató anyagokhoz lehet majd hozzáférni.

A gyermekcsatornáknak is van saját keresőprogramja, melynek segítségével más könyvtárak katalógusaiban is lehet keresni, és a linkek is könyvtári adatbázisokra támaszkodnak. Ezenkívül csevegő-fórumok is bővítik a kínálatot.Az archívumokban jelszóval belépve lehet keresni. A linkek száma eléri a tízezret. A teljes webfelüle- ten jelenleg 27 közkönyvtár és a finn Parlamenti Könyvtár is elérhető.A finn központi könyvtárakban 2001-ben megrendezett tanácskozáson olyan fejlesztési irányokat fogalmaztak meg a nemzeti könyvtári hálózat számára, amelybe beletartoznak a többszempontú keresést biztosító szolgáltatások, az ún. intelligens keresési technikák is.
(Kránitz Lászlóné)

02/213
VERHO, Seppo: Toimintakulut kääntyivät kasvuun 
2001 = Kirjastolehti. 95. vuo. 2002. 3.no. 20-22.p.

Finn közkönyvtári statisztika

Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]Hosszú idő után emelkedtek a könyvtárak működtetésére fordítható összegek. A növekmény nagyobb részét az ún. egyéb költségekre (épület, számítógépek stb.) fordították, s a kisebb része jutott a bérekre és a gyarapításra. Az emelkedés ellenére a finanszírozás még mindig 5%-kal alatta marad az 1991. évinek, noha a látogatók száma azóta 21%- kal nőtt.A 2000. évihez képest 1,2%-kal emelkedett az egy lakóra jutó kölcsönzések száma; a kölcsönző/lakos arány viszont nem változott. Az emelkedést az AV- dokumentumok és a folyóiratok eredményezik, a könyvkölcsönzés ti. ugyanennyivel visszaesett. Szembetűnő a könyvtárközi kölcsönzés megugrása: 12,6%-os növekedés.Bár a virtuális szolgáltatások használatának mérésére még nincsenek meg a nemzetközi irányelvek, első ízben, kísérleti jelleggel és önkéntes alapon, er
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ről is készült statisztika. Eszerint e szolgáltatások használata mintegy a felét teszi ki a valóságos könyvtári szolgáltatásokénak.A gyűjtemény összetételében változatlanul a hagyományos dokumentumok mennyiségi túlsúlya a jellemző, ám a gyarapításban (és a kölcsönzésben is) kisebb a részarányuk. Tematikai-műfaji szempontból a szép- és gyermekirodalom arányának növekedése figyelhető meg, s csökken az ismeretterjesztő irodalomé.Az utóbbi két évben mérséklődött a legjobban és legrosszabbul finanszírozott könyvtárak szolgáltatási eredményei közti különbség. A 2001. évi statisztikában új mérési szempontot is bevezettek: azt vizsgálták, milyen befolyása van a település méretének a könyvtárhasználatra. Egyértelműen kiderült, hogy minél kisebb a település, annál nehezebb elérni a kölcsönzés magas szintjét, azaz a lakosok számának e tekintetben nagyobb a jelentősége, mint a pénzügyi ellátottságnak. Ez a helyzet indokolttá teszi annak mérlegelését, hogy a két-háromezernél kisebb lélekszámú községek könyvtárainak nem lenne-e érdemes a hatékonyabb együttműködés, esetleg a más könyvtárral, könyvtárakkal való egyesülés irányába elmozdulnia.Az új statisztikai adatbázis szabadon hozzáférhető a világhálón (tilastot.kirjastot.fi). A korábbi kész táblázatokkal szemben ez lehetőséget biztosít a sokoldalú, saját szempontú összehasonlítások, adatcsoportosítások, táblázatok elkészítésére is.
(Sz. Nagy Lajos)

02/214
TOIVANEN, Pekka: Kirjastoautot GPRS-aikaan = 
Kirjastolehti. 95.vuo. 2002. 2.no. 18.p.

A finn mozgókönyvtárak újdonságai a GPRS-kor- 
szakban

Mozgókönyvtár; TávközlésAz utóbbi években a vezeték nélküli adatátvitel fejlődése hatással volt a mozgókönyvtárak online

elektronikus kártyarendszerére is. Piacra került több cég GPRS-rendszerű mobiltelefonja. Ezek adatátviteli sebessége lényegesen nagyobb, mint a hagyományos GSM típusú telefonvonalaké, amelyekkel mindeddig a mobil könyvtári hálózat fel volt szerelve.A jövőben valószínűleg gyorsabban, megbízhatóbban és előnyösebben lehet továbbítani az adatokat, ugyanakkor a szabott tarifájú szolgáltatásokat tovább lehet csökkenteni. így a külterületi kis települések többcélú szolgáltató könyvtárairól való elképzelések kezdenek megvalósulni. A mozgó szolgáltatásokhoz előnyösebben lehet majd hozzáférni, és ezeket mindig oda lehet irányítani, ahol a használó éppen tartózkodik. De pénzügyi szempontból is több lehetőség kínálkozik az ilyen többfunkciós mozgókönyvtárban, a kínált szolgáltatásoktól függően.A kor színvonalának megfelelő GPRS-alapú tájékoztatás azonban jelenleg nehézkes, ami arra vezethető vissza, hogy a gyakorlatban még kevés ilyennel lehet találkozni. Az Etelä-Pohjanmaa-ban lévő Kurikka város e tekintetben élenjáró. A városka új mozgókönyvtár-autójába korszerű, GPRS-telefon- vonallal működő adatátviteli rendszert telepítettek. A könyvtár vezetője szerint a rendszer jól vizsgázott, a könyvtárhasználók és az ügyfelek egyaránt elégedettek. Az internetes hálózati kapcsolat lehetővé teszi az ügyfelek részére banki műveletek elvégzését más kiegészítő szolgáltatásokkal együtt.A GPRS alapú adatátvitel árát e pillanatban nehéz megbecsülni, mivel sok tényezőtől függ, így pl. a telepített programtól, az interneten eltöltött „szörfözéstől” stb. Az alapszempont azonban az, hogy csak a valós adatátvitelt kell megfizetni, tehát a ki- egyenlítés alapja a „bit” lesz. A felhasználói költségek alacsonyabbak lesznek, mint a GSM adatátviteli rendszerek tarifái.
(Kránitz Lászlóné)
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02/215
0L0FFS0N, Kristin: bibliotek.se = Scand.Public 
Libr.Q. 35 .V0I. 2002. 1.no. 11.p.

bibliotek.se -  a svéd közművelődési és tudomá
nyos könyvtárak központi szolgáltatása az inter
neten

Általános tudományos könyvtár; Közművelődési 
könyvtár; Központi katalógus -online; Nemzeti 
könyvtár; Számítógép-hálózatA svéd törvények az állami, megyei és helyi könyvtárakat egységes és integrált forrásnak tekintik, és fontos törekvésük, hogy a könyvtárak olvasóiknak koordinált és használóbarát keresési módszereket kínáljanak. 1997-ben a kormányzat a Királyi Könyvtárat bízta meg ennek megvalósításával, de a könyvtárellátó, a Biblioteksjänst (BTJ) is bekapcsolódott a munkába: a 2001 őszén indult ingyenes szolgáltatás a Királyi Könyvtár (KK) / LIBRIS és a BTJ közös projektje. A bibliotek.se internet-címen egyidejűleg lehet keresni a svéd közkönyvtárak és tudományos könyvtárak állományában. A cél az volt, hogy világos és áttekinthető legyen, mi van a svéd könyvtárakban -  könyvek és egyéb dokumentumok egyaránt. Svédországban két nagy könyvtári adatbázis van: a LIBRIS (a Királyi Könyvtár központi katalógusa), amelyben főleg a tudományos könyvtárak anyaga szerepel, és a BURK, amely a közkönyvtárak állományát tárja fel (utóbbit a BTJ gondozza). A LIBRIS több mint négy millió címet tartalmaz, míg a BURK csak két milliót. Mindkettőben van svéd és külföldi anyag is -  több mint 140 nyelven. A keresést egy közös interfészen lehet végezni, és a találatok közös listán jelennek meg. Az oldal nem rendelkezik olvasószolgálattal: a címeknél szerepelnek ugyan a lelőhelyadatok, de a felhasználónak a legközelebbi könyvtárban kell az adott művet könyvtárközi kölcsönzésben kérnie.A két adatbázis a svéd címleírási szabályzat szerint végzi a katalogizálást (az angol-amerikai szabályzatot fordították le és adaptálták), és a svéd osztályo

zási rendszer szerint végzik a tartalmi feltárást, van azonban néhány tagkönyvtár, ahol az ETO-t és a Dewey-féle Tizedes Osztályozást is használják.A Királyi Könyvtár (KK) Svédország nemzeti könyvtára az ebből fakadó feladatokkal, ugyanakkor jelentős tudományos gyűjteménnyel is rendelkezik a történelem, irodalomtudomány és a művészetek területén; emellett a KK felelős a tudományos és szakkönyvtári rendszer fejlesztéséért, valamint a svéd központi katalógus (LIBRIS) gondozásáért is. A BTJ feladata az információs szolgáltatások kifejlesztése és gondozása, valamint különféle dokumentumoknak a könyvtárakhoz, könyvkereskedőkhöz, kiadókhoz, vállalatokhoz és intézményekhez való eljuttatása. Egyik fő feladata továbbá a tanulás és az olvasás támogatása a társadalomban a használók támogatása révén, hogy azok ismereteket és jártasságot szerezzenek az információkeresésben, függetlenül az információk formájától, térbeli és időbeli elhelyezkedésétől. (A BTJ tulajdonosai a Svéd Könyvtáros Egyesület és a KF Media.)
(Murányi Lajos)

02/216
WIENHOLZ, Heiken Umea oder die Exotik des Nord
ens. Ein Blick auf das wissenschaftliche Bibliotheks
wesen in Schweden = BuB. 54.Jg. 2002. 1.no._. 82- 
86.p. Bibiiogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

Tudományos könyvtárak Svédországban

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Gépi 
könyvtári hálózat; Nemzeti könyvtárA tudományos könyvtárak közül a következő intézmények játszanak meghatározó szerepet:-  Stockholmi Királyi Könyvtár (alapítva 1520- ban). Kezdetben főleg hadizsákmányból és kolostori könyvtárakból gyarapodott, a 17. században Európa egyik legnagyobb könyvtárává vált.
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Ma is használt épületébe 1877-ben költözött be. Nemzeti könyvtári funkciókat tölt be.-  Uppsalai Egyetemi Könyvtár (alapítva 1477- ben), gazdag régi állománnyal.-  Lundi Egyetemi Könyvtár (alapítva 1658-ban).-  Göteborgi Egyetemi Könyvtár (alapítva 1861- ben).-  Stockholmi Egyetemi Könyvtár. Mai formájában több könyvtár összevonásából jött létre a Frescati városrészi campuson 1971-ben.-  Umeai Egyetemi Könyvtár (alapítva 1950-ben). Svédország északi részén, a nagy kiterjedésű és igen ritkán lakott Norrland központi könyvtára.-  Linköping (alapítva 1969-ben). Svédország legújabb s egyben a legmodernebb felépítésű egyetemi könyvtára.Svédország nagy kiterjedése és alacsony népsűrűsége az ellátó rendszerek szoros koordinációját követeli meg. A hetvenes években számos új főiskolát hoztak létre, ez a könyvtári ellátás szétforgácsolódá- sával fenyegetett. Ennek kivédésére kialakították az országos szakkönyvtárak (ansvarsbibliotek) rendszerét: 11 nagy könyvtár felelős egy-egy lazán meghatározott tudományterületért. A felelősség a bibliográfiai feltáráson túl kiterjed az adott szakterület adatbankjának gondozására, a továbbképzésre és a marketingre is, az állománygyarapítási feladatoknak e téren nincs primátusuk. A kiemelt könyvtárak lokális körzetüknek is ellátó központjai, elsősorban a könyvtárközi kölcsönzésen keresztül.A könyvtárak koordinációját a Királyi Könyvtár Bibsan nevű részlege fogja össze, ennek azonban csak tanácsadói jogköre van, viszont költségvetési keretéből fedezni tud bizonyos központi feladatokat. Ennek ellenére a rendszer kritikusai kifogásolják, hogy az új szisztéma -  az elégséges anyagi eszközök hiányában -  nem hozott észrevehető változást az irodalom-ellátás javulása terén.A könyvtárak együttműködését a Királyi Könyvtár által gondozott és általánosan használt számítógépes rendszer, a LIBRIS teszi lehetővé. (Katalogizá

ló, kereső és könyvtárközi kölcsönzési funkcióval.) Ez az alapja az interneten (Libris WebSök) elérhető központi katalógusnak, mely 4 millió címet tartalmaz, magába foglalva valamennyi tudományos könyvtár és néhány nagyobb közkönyvtár állományát.A központi katalóguson kívül több nagyobb kezdeményezés igyekszik az állomány digitális elérhetőségét minél szélesebbé tenni. Kiemelkedik közülük a „Runeberg program” (a linkönpingi egyetemhez kapcsolódva), mely az összes északi ország történeti nyomtatványait digitalizálja és a hálózaton keresztül elérhetővé teszi. Más jellegű a Királyi Könyvtár „Kulturarw3" programja, melynek célja annak feltárása, hogy hogyan lehet a digitális információkat gyakorlatilag beilleszteni a nemzeti könyvtár állományába: hogyan lehet kiválasztani, összegyűjteni, a használók rendelkezésére bocsátani és a jövő számára megőrizni.A svéd könyvtárpolitika egyik legfontosabb célja egy teljes körű virtuális nemzeti könyvtár létrehozása. Ennek egyes elemei már kialakultak: a LIBRIS rendszer, a „Kulturarw3M tapasztalatai, a helyi programok. Hiányzik még az egész országra kiterjedő egységes koordináció és az állami jogi szabályozás.
(Katsányi Sándor)

02/217
OSSWALD, Achim: Wissenschaftliche Bibliotheken in 
Nordvietnam. Eine Momentaufnahme im Herbst 2001 
= Bibliotheksdienst. 36.Jg. 2002. 1.no. 15-19.p.

Tudományos könyvtárak Észak-Vietnámbam

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Továbbképzés; Tudo
mányos és szakkönyvtárakÉszak-Vietnám meghatározóan fontos tudományos könyvtárai közül kiemelkedik a Hanoiban működő Nemzeti Egyetem, a Műszaki Egyetem, a Tudományegyetem könyvtára valamint a Tudományos és Műszaki Információ és Dokumentáció Országos Központja. Az utóbbi közvetlenül a Tudomá
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nyos, Műszaki és Környezeti Minisztérium irányítása alatt áll, a tudományos információszolgáltatás központja és mint oktatási központ is tevékenykedik. Információs infrastruktúrája kiemelkedik a többi könyvtár közül, az egyetemi könyvtárak többsége ugyanis még nem használ számítógépes rendszert könyvtártechnikai feladatai megoldására. Az épülő adatbankok a CDS/ISIS program alapján készülnek, mivel azt az UNESCO díjtalanul bocsátotta rendelkezésre. A készülő adatbankok elsősorban az új külföldi beszerzéseket tartalmazzák, mivel ezek megvételéhez nehezen szerezhető meg a szükséges valuta. Az internet használatának a legtöbb könyvtárban nincsenek meg a technikai feltételei, a használat árát a könyvtárak nem tudnák költségvetési keretükből fedezni. Azok részére, akik képesek a használati díjat megfizetni, Hanoiban mintegy száz internet-kévézó áll rendelkezésre.A fejlődés lehetősége a gazdasági élet szempontjából legfontosabb 14 egyetem könyvtárában biztosítottnak látszik, mert a Világbank az észak-vietnámi felsőoktatási intézmények modernizálására és korszerű felszerelésére hatéves terv keretében (1999-2005) 104 millió US dollárt bocsát rendelkezésre.A fejlesztést nehezíti a könyvtárosok hiányos képzettsége. A könyvtárosképző intézmények (a Nemzeti Egyetem és a Tudományegyetem informátor- és könyvtárosképző szakjai) sem technikai felszereltségükkel, sem oktatóikkal nincsenek a korszerű információs képzésre felkészülve. A képzőintézetek könyvtárainak struktúraváltására és a könyvtári tanszékek gyökeres reformjára lenne szükség. Nincsenek megfelelő továbbképzési lehetőségek sem. Bár a képzőintézmények időnként többhónapos tanfolyamot is szerveznek a könyvtárosok számára, ezek azonban csak a könyvtárosi alapismereteket nyújtják. A vietnámi könyvtárosok a modern könyvtári és információs technikával csak külföldi tanulmányutakon tudnak megismerkedni. 1989-ig a szocialista testvérországokat, az NDK-t és a Szov

jetuniót látogatták, jelenleg az ambiciózus könyvtárosok -  elfogadható angol tudással -  az Egyesült Államok és Ausztrália könyvtárait keresik fel legszívesebben tanulmányutak keretében.(A cikk szerzője részt vett a 2001 novemberében Hanoiban a Goethe Intézet által rendezett vietnámi-német könyvtárosi konferencián, leírási akkori tapasztalatait tükrözik.)
(Katsányi Sándor)

02/218
PEURELL, Erik: A distribution dilemma = Scand.Public 
Libr.Q. 35.vol.2002. 1.no. 28-30.p.

Svédország: az államilag támogatott könyvek ter
jesztési rendszere és kölcsönzésének alakulása

Kölcsönzés; Könyvkiadás és könyvkereskedelem; 
Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi -álla
mi[ hatóságiA svéd nyilvános könyvtárak 1999 óta részesülnek a kormányzat könyvtámogatási rendszeréből. Valamennyi település és majdnem száz könyvkereskedő részesül egy-egy példányban azokból a könyvekből, amelyek a támogatási programba bekerültek. Ez évente 700-800 címet jelent.A svéd kiadók 1975-től folyamodhatnak kiadványtámogatásért. Eredetileg az új svéd felnőttirodalom, a szépirodalmi fordítások, a gyermek és ifjúsági irodalom, felnőtt ismeretterjesztő és irodalmi klasszikusok támogatása volt a cél, később azonban ez többször is módosult, kibővült, noha az alapelvek változatlanok maradtak: a címek széles skáláját kiváló minőségben kell kiadni.A támogatási rendszer egy 1968-as felmérés nyomán jött létre; a felmérés eredményeit 1974-ben adták közre Bőkén címmel (A könyv). Az 1997-ben készült hivatalos kormányzati jelentés (Bőkén i 
tiden, A könyv szerepe napjainkban) már a terjesztés támogatását is tervbe vette. A svéd nemzeti kulturális tanács feladata a támogatásban szereplő könyvek elosztása; az első szállítmányok 1999 első
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felében indultak el 289 településre. A kiadók 385 példány nettó árának 50%-át kapják meg támogatásképpen, és ők küldik el a könyveket; néhány plusz-példányt egy terjesztő vállalat kap, amellyel a kulturális tanács áll kapcsolatban, és kijelöli, ki kapja ezeket. (A támogatási javaslat az adott mű irodalmi értékének függvénye.)A támogatás eredményességét megvizsgálandó felmérés készült az érdekelt könyvtárakban, milyen volt a támogatott könyvek aránya az állománygyarapodásban, a kölcsönzésben az 1999., és 2000. évben; ennek eredményét ismerteti részletesen a cikk. (A felmérést 2001-re nézvést megismétlik.)
(Murányi Lajos)

02/219
SEYMOUR, Chaim: A time to build: Israeli cataaloging 
in transition = lnt.Cat.Bibl.Cont. 30.vol. 2001. 4.no. 
63-64.p. Bibliogr. 11 tétel.

A katalogizálás kihívásai Izralben

Bibliográfiai számbavétel; Számítógép-hálózatAz izraeli könyvtári helyzetkép hasonló nagyságú európai országokéhoz hasonlítható. A fő könyvtártípusok az iskolai könyvtárak, a közkönyvtárak, és a főiskolai-egyetemi könyvtárak. Izrael nemzeti könyvtára a jeruzsálemi Héber Egyetemet is kiszolgálja. Az 1999-es World of Learning hét olyan könyvtárat sorol fel, amely 250 ezernél több kötettel rendelkezik. Az állomány katalogizálásához négy karakterkészlet szükséges: európai, héber, arab és cirill. Két nagykönyvtárban folyik retrospektív konverzió az OCLC RETROCON szolgáltatásának használatával. Magas prioritást élvez az internet-források katalogizálása. Előkészületek folynak egy PC-alapú kliens-szerver szoftverre való áttéréshez, amely a Unicode használatával megoldani látszik a magánhangzók kettős bevitelének problémáját.
(Autoref.)

02/220
BILINSKI, Lucjan: Biblioteczny bilans 2001 roku = Po- 
radnik Bibi. 2002. 2.no. 3-6.p.

Lengyelország: könyvtári mérleg 2001-ből

Könyvtárügy2001 folyamán a lengyel köz(művelődési) könyvtárügy vegyesen ért el sikereket, illetve szenvedett el kudarcokat. A legjelentősebb siker a könyvtári törvény olyatén módosítása volt, miszerint „a nyilvános könyvtárakat nem szabad más intézménnyel, valamint iskolai könyvtárral összevonni.” Ez megszünteti azt az ádáz küzdelmet, amelyet a könyvtárak a kultúrházakkal és az iskolai könyvtárakkal erőszakolt összevonása ellen vívtak, s ehelyett szuverén módon, mondhatni: saját jogon szervezhetik a munkájukat. így mindenekelőtt az olvasómozgalom fellendítését, hatókörük növelését, amely „makroszinten” stagnál. Pontosabban: az olvasói létszámot úgy sikerült minimálisan növelni (országosan 28 ezer olvasóval), hogy közben a falusi könyvtárak 52 ezer olvasót veszítettek. Nagyjából a könyvtárak száma is stagnálni kezd: mindössze 161 intézmény szűnt meg, de e tekintetben is a városi szféra mérsékelte a fogyás mértékét.Az év folyamán a személyi adatok védelmének főfelügyelete kifogásolta, hogy a köz(művelődési) könyvtárak túl sok adatot regisztrálnak olvasóikról, s ezért a jövőben kénytelenek lesznek kevesebb adattal beérni. így a továbbiakban nem fogják feljegyezni a beiratkozok apjának nevét (sic!), munkahelyét (helyette foglalkozási kategóriákkal fognak élni), eltekintenek a személyi igazolvány számának és a születési időpont nyilvántartásától (helyette személyi számmal fognak dolgozni).Az év folyamán az állománygyarapítást hirtelen megdrágította a folyóiratok és a könyvek megadóztatása. Emiatt csökkent a beszerzés mértéke (a 80-as évek végén 100 lakosra 18 kötet esett átlagosan, most ez a mutató 5,5 kötetre csökkent volna, ha a problémában nem sikerült volna részleges
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kompenzációt elérni azzal, hogy meghatározott szakfolyóiratok adókulcsa maradt a nulla, s ha a kulturális minisztérium pótlólagosan forrásokat nem biztosít az állománygyarapítási elszegényedés részbeni ellensúlyozására.Az ún. nemzeti könyvtári vagyon témakörében két probléma is felmerült 2001-ben. Az egyik, hogy nem egészen egzakt annak szabályozása: valójában mi is tartozik bele. (Ez pl. árvíz- és más elemi károk megállapításánál eminens szükséglet volna.) A másik, hogy az ellenőrzési kormányszerv vizsgálatai az őrzésben bizonyos lazaságokat állapítottak meg, miközben ez a szerv egyszersmind felhívta a figyelmet a digitalizálás meggyorsításának elkerülhetetlen voltára is. (E gyorsítást az ügyben érdekelt könyvtárigazgatók felkészítésével indították meg.) Végül javult a könyvtárosok bérezése is, ám sokkal kisebb mértékben, mint amilyenben az érintettek reménykedtek.
(Futala Tibor)

02/221
BÁRDI, Luca: Dalle biblioteche di universita ai sistemi 
bibliotecari di ateneo: la situazione in Italia = Boll.AIB. 
42.V0I. 2002. 1.no. 23-34.p, Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol nyelven

Az egyetemi könyvtáraktól a felsőoktatási könyvtá
ri rendszerekig: az olasz helyzet

Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat; Gépi könyvtá
ri hálózatAz egyetemi könyvtári rendszer koncepciójának elfogadottsága Olaszországban az 1980-as, 90-es években fejlődött ki. Egy rendszer-tulajdonságokkal rendelkező szervezeti struktúra definiálását széles körben tekintik az egyetemeken belüli hatékony könyvtári szolgáltatások kialakítása kulcsfontosságú elemének. Mivel hiányzik a szervezeti szempontú áttekintés a könyvtári rendszerekről, a cél egy országos kép kialakítása volt az egyetemi könyvtári

szektorról, különös tekintettel a szervezeti struktúrákra, a következők megállapítása érdekében: 1. a különböző egyetemeken milyen mértékben ment végbe a könyvtári rendszerek megvalósítása; 2. milyen formában kezdtek működni az egyetemi könyvtári rendszerek; 3. melyek a főbb egyetemi könyvtári rendszer-modellek (a rendszer-struktúrák kategóriái alapján osztályozhatók-e az egyetemi könyvtári rendszerek?). Ennek érdekében részletesen elemezték a vonatkozó szakirodalmat, melyben nyomon követhető a könyvtári rendszer koncepciójának fejlődése és értelmezése; tanulmányozták a „webszájtokat” , s ezzel az új technikával, ami a megfigyelés a dokumentációs elemzés keverékének tekinthető, virtuális megfigyelést végeztek; részletes kérdőívet küldtek (elektronikus úton) mindazoknak, akik az olasz egyetemeken a könyvtári szektor felelősei, összesen 72 székhelyre. A 45 kitöltött kérdőív a téma iránti rendkívüli érdeklődést bizonyítja. Az eredmények szerint 26 egyetemen (a válaszok 58%-a) alkot a könyvtári szektor valódi rendszert, míg 13 válasz (28%) utalt arra, hogy úton vannak a rendszerré szervezés felé. A rendszerré válás, a rendszerek aktiválása az esetek 90%-ában 1990 és 2000 között történt meg.A rendszer-szerűségnek különféle jelei (indikátorai) vannak, mint pl. a könyvtári rendszer említése az egyetem statútumában; koordinációs szerv a könyvtári szektorban és annak hatásköre az anyagi és emberi erőforrások elosztásában; a könyvtárosok részvétele a központi, ill. rendszer-szintű munkálatokban; egységes integrált könyvtári rendszer használata a teljes szervezetben; az elektronikus források leírásai egységes adatbázisban (katalógusban) vannak; létezik az egyetem digitális könyvtárára vonatkozó tervezet, melyben közös finanszírozással egységes, koordinált szolgáltatásban integrálnák a különféle elektronikus szolgáltatásokat és eszközöket, stb. A válaszoló egyetemek nagy többségében ezek a mutatók különböző mértékben jelen vannak, ám valószínű, hogy a nem válaszolók in
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kább a szervezeti szempontból kevésbé fejlettek számát gyarapítja.A rendszerek gyenge pontjai között főként az állománygyarapítási politika, a rendszer fenntartására irányuló egyetemi politika hiánya, a hiányzó koordináló egység és a forrás-elosztás kontrolljának nehézségei említendők, mint a valódi rendszer kifejlődésének komoly akadályai.
(Mohor Jenő)

02/222
D’ALESSANDRO, Dario: Le biblioteche provinciali: 
1991-2001. Rinnovamento o aggiornamento? = Boll. 
AIB. 42 .V0I. 2002. 1.no. 35-41.p.

Rés. angol nyelven

Az olasz megyei könyvtárak 1991-2001 között: 
megújulás vagy korszerűsödés?

Megyei könyvtárKözép- és Dél-Olaszország megyei székhelyeinek közkönyvtárairól 1991-ben készült felmérés, függetlenül azok adminisztratív (ill. tulajdoni: megyei, városi, konzorciumi ill. non-profit szervezeti) hovatartozásától. A 2001-ben megismételt vizsgálat szerint a 18 könyvtár heti nyitvatartási óráinak száma összesen 9 és féllel emelkedett, olvasóinak (használóinak) száma 415-ről 481, a kölcsönzéseké 114-ről 165 ezerre nőtt. A személyzet létszáma 1991-ben 339, 2001-ben 299 állandó és 103 ideiglenes alkalmazású fő volt. Az „informatizáltságot” tekintve megkétszereződött az országos könyvtári szolgálat (SBN) rendszerhez csatlakozottak, és 13-ról 5-re csökkent a sem helyi, sem országos információs hálózatban részt nem vevők száma. 2001-ben az olvasók számára nyolcán nyújtanak internet-hozzáférést, közülük egy nem ingyen. Az adatokon túl, az 1997 óta rendezett négy, a megyei könyvtárakkal foglalkozó szakmai összejövetel eredményeit is figyelembe véve érdemes megjegyezni, hogy a megyei könyvtár mint jelenség egész Olaszországban

jelen van, illetve, hogy az 1980-as évek végétől2001-ig nyolc olyan székhelyen alapítottak megyei könyvtárat, ahol már volt működő városi közkönyvtár, viszont egyetlen városi könyvtárat sem alapítottak ott, ahol volt megyei könyvtár. Megyei (vagy konzorciumi) könyvtár ma az olasz megyék egy harmadában van, s ennek egyik okát a regionális törvénykezés azon erősödő tendenciájában láthatjuk, mely a könyvtári terület (és különösen a könyvtári rendszerek) koordinációjának feladatát megyei szintre helyezi át, beleértve a korszerűsítés és a szakmai továbbképzés feladatait is.
(Mohor Jenő)

02/223
VISLYJ, A.I.: Elektronnye biblioteki Rossii. Problemy 
formirovania i ispol’zovania = Naucn.Teh.Bibi. 54.roc. 
2002. 3.no. 18-26.p.

Oroszország elektronikus könyvtárai. Kialakulásuk 
és használatuk problémái

Elektronikus könyvtárA www.lib.ru internet-címen elérhető, Makszim Maskov által egyéni kezdeményezéssel létrehozott orosz elektronikus könyvtár napjainkban mintegy harmincezer kötetnyi könyv teljes szövegét tartalmazza. A hagyományos oroszországi könyvtárak egyikének sincs ilyen méretű teljes szövegű adatbázisa. Ennek oka azonban egyszerű: Maskov egyetlen szkennerrel dolgozva és építve állományát, sajnos, nem tartja be a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezéseket, ráadásul szolgáltatásait ingyen teszi elérhetővé az interneten keresztül. Tevékenysége nyomán az orosz információ- és könyvtártudományban kérdések sora merült fel: milyen mértékben kötelesek a hagyományos könyvtárak másolni könyveiket és egyéb dokumentumaikat; mit és milyen sorrendben másoljanak; mit kell tenniük a már lemásolt és elektronikus formában elérhetővé tenni kívánt dokumentumokkal a róluk szóló tájékoztatás érdekében; milyen már létező, mások által
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elektronikusan hozzáférhető dokumentumot kell beszerezniük saját állományuk számára is; hogyan kell értelmezniük a szerzői jogot az internet vonatkozásában.Az utolsó problémától indulva: az érvényben lévő, szerzői jogról szóló orosz törvény világosan fogalmaz a másolást és az elérhetővé tételt illetően egyaránt, függetlenül attól, hogy magának az internetnek külön paragrafust nem szentel. A törvény alapja az, hogy adott művet sokszorosítani a szerző engedélye nélkül nem szabad, sem magánszemélynek, sem intézménynek (tehát könyvtárnak sem). Mégis: az elektronikus könyvtárak anyaga gyarapszik, a szerzők hallgatnak (hiszen ez számukra szinte ingyen reklám...), az internet-használók pedig csendes örömmel nyomtatnak ki teljes műveket a hálóról. Ez a folyamat azonban még legfeljebb négy-öt évig tarthat, addig, amíg Oroszországban is meg nem erősödik az üzleti alapon működő elektronikus könyvkiadás és könyvkereskedelem.A következő kérdés a hagyományos könyvtárak esetében az, szüksége van-e a könyvtárnak pl. „A Mester és Margarita” interneten szabadon elérhető elektronikus változatára saját gyűjteménye számára, ha nyomtatott példányokkal már rendelkezik. Ha igennel válaszolunk is, azonnal újabb problémák sora merülhet fel, hiszen a könyvtárnak döntést kell hoznia arról, joga van-e az internetről való „leszedésre”; melyik és milyen műveket őrizzen meg ezzel a módszerrel „örök időkre”; a folyton változó technikai eszközök világában melyeket alkalmazza ahhoz, hogy a megőrzés valóban örökre szóljon; hogyan építsen olvasóknak szóló szolgáltatást az elektronikus dokumentumokra. És az sem veszíthető soha szem elől, hogy -  ha ez valóban a könyvtárak feladatai között kell, hogy szerepeljen -  mindezek megvalósításához pénzre, sok pénzre van szükség.A „mit és milyen sorrendben érdemes elektronikusan is elérhetővé tenni” kérdésre a válasz egyszerű. Ha akad megrendelő, vállalkozó, szponzor és pon

tosan körülhatárolható a megcélzott dokumentumok köre -  a munka máris elkezdődhet. Az újabb problémát e feladatok megoldásakor a régi és ritka könyvek csoportja jelenti, hiszen ezek eredeti példányait az állományvédelmi szempontok miatt csak a legritkább esetben vehetik kézbe az olvasók, itt lenne tehát leginkább szükség a másolt-digitalizált példányokra, ugyanakkor e dokumentumkor talál a legritkábban anyagi támogatókra.A feldolgozás az elektronikus dokumentumok esetében is a hozzáférés elengedhetetlen feltétele, ugyanúgy szükség van bibliográfiai leírásra, szakozásra és tárgyszavazásra, mint a hagyományos dokumentumok esetében, egy kiegészítéssel: fontos a dokumentum URL-címének rögzítése is. E címek gyakori változása, megszűnése, átalakulása miatt az interneten elérhető elektronikus dokumentumokat -  jó és alapos válogatás mellett -  maguknak a könyvtáraknak kell az olvasók és a használók számára hozzáférhetővé tenni, hiszen éppen ez az intézménytípus deklarálja feladatai között a megőrzés mellett az információhoz jutás biztosítását.
(Hangod! Ágnes)

02/224
SCHMOLLING, Regine: In Spanien unterwegs nach 
Europa. AVE (Alta Velocidad Espanola): Strukturverän
derungen im Hochgeschwindigkeitstempo = Biblio
theksdienst. 36.Jg. 2002. 2.no. 141-149.p.

Könyvtárügy Spanyolországban

Együttműködés -belföldi; Könyvtárosképzés -felsőfo
kú; Tudományos és szakkönyvtárakA spanyol könyvtárügy felépítése követte az 1978. évi alkotmánymódosítás decentralizációját. A 17 autonóm tartomány viszonylag önálló információ- és könyvtárpolitikát folytat, a központi kormányzat azonban erőteljes koordinatív szerepet tölt be: felelős a nemzeti bibliográfiáért és garantálja a spanyol polgárok számára az információhoz és a kultúrához való szabad hozzájutást. A tudományos kuta
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tás és a kutatóintézetek központi terve (IDOC, Plan de Információn y Documentación, 1985.) kiemelten hangsúlyozza a tudományos információk digitális formában való elérhetőségének fontosságát, s ehhez kapcsolódva elsőrendű feladatának tekinti az információs infrastruktúra megteremtését.Az Oktatási és kulturális minisztérium Könyvtári koordinációs osztálya fogja össze a különböző minisztériumok és az egyes tartományok közötti könyvtárügyi együttműködést: szervezi a központi katalógus munkálatait, kiadja a könyvtári statisztikát, szemináriumokat, kongresszusokat szervez, számítógépes tájékoztatószolgálatot tart fenn, kooperálja a könyvtáros egyesületek és a felsőoktatási könyvtárosképzési intézmények tevékenységét.Spanyolországban összesen 8500 könyvtárat tartanak számon, ebből 56 állami nyilvános könyvtár, melyet az Oktatási és kulturális minisztérium tart fönt, további 3200-at a tartományok, települések vagy magánfenntartók, ezek többsége kis intézmény. Az állami nyilvános könyvtárak a tartományi székhelyeken vagy a nagyobb városokban működnek. A könyvtárépítést és az új technikai felszerelést központi beruházási terv foglalja magába, így tudták elérni, hogy a föderatív államigazgatási rendszer ellenére valamennyi állami könyvtár egységes számítógépes rendszerrel dolgozik: a REBECA-val, IBERMARC formátumban.A spanyol Nemzeti Könyvtárat 1712-ben alapították V. Fülöp kastélykönyvtárának nyilvánossá tételével. 1892 óta a mai épületében működik, az Oktatási és kultuszminisztérium közvetlen irányítása alatt. Állománya 8 millió kötet, ebből 25 ezer kézirat, 3 ezer ősnyomtatvány. A 70-es években az egyetemi könyvtárak szűkössége miatt nagyvonalúan beengedték az egyetemistákat is, de 1991-ben egy királyi dekrétum a könyvtár funkcióját a klasszikus nemzeti könyvtári feladatokra korlátozta. Az átfogó védelmi intézkedések miatt a könyvtár ma nem egy nyitott kutatóintézetre emlékeztet, hanem egy Biblio-Pentagon-ra. A raktár szűkössé

gét az 1999-ben Alcalá de Henares-be helyezett tároló könyvtárral oldották meg, itt 15 millió kötet elhelyezésére lesz lehetőség.A tartományi könyvtárak tudományos intézmények, melyek a saját régiójukból kötelespéldány joggal rendelkeznek, s ennek alapján szerkesztik a tartomány bibliográfiáját. Történeti gyűjteményük is gazdag. Tudományos tevékenységüket a mellettük működő, közművelődési jellegű központi nyilvános könyvtárak szélesebb körű szolgáltatásai egészítik ki. A tartományi könyvtárak közül kiemelkedik a madridi (Biblioteca Regional de Madrid). Állománya 350 ezer kötet. 1994-ben egy régi gyárépületben kapott új helyet, a híres El Aguilar sörfőzde 1912-ben emelt épületében. Ennek eredeti factory- stílusát megőrizve egy 9200 m2 alapterületű korszerű könyvtárat teremtettek benne. A sajátos megoldású épület előreláthatólag a spanyol könyvtárépítészek látogatott Mekkája lesz. -  Andalúzia tartományának könyvtárát nem a székhelyen, Sevillában helyezték el, hanem az egykori arab Andalúzia fővárosában, Granadában. Prézens könyvtár, az olvasók általánosabb igényeit a vele egy épületben működő központi nyilvános könyvtár elégíti ki. -  A toledói tartományi könyvtár érdekessége, hogy az Alcázar második emeletén helyezték el, patinás történeti környezetben.Spanyolországban 60 egyetemi könyvtár működik, túlnyomó részük még hagyományosan decentralizált formában. Az a törekvés, hogy minden könyvtártechnikai tevékenységet központosítsanak, az egyes intézetekben csak szolgáltató állomások maradjanak. Ilyen elvek szerint működik pl. a III. Károly Egyetem könyvtára, melynek központja egy tipikus modern campus-könyvtár, hatalmas olvasói térrel, olvasóbarát kiszolgálással. (Nyitvatartás vizsgaidőben éjszaka 1-ig.)A könyvtárak együttműködését, a bibliográfiai adatok cseréjét könnyűvé teszi az egységes katalogizálási rendszer: egész Spanyolországban a MARC (ISO 2709) változatát jelentő IBERMARC formátu-
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mot használják. Jelenleg az egyik legfontosabb feladatnak a spanyol történeti könyvállomány közös katalógusának összeállítását tartják. A Patrimonio Bibliográfico 1999-ben közel 300 ezer 15-20 századi címadatot tartalmazott, ez 500 könyvtár 564 ezer példányát tükrözte. A másik nagy közös vállalkozás a tudományos könyvtárak közös katalógusa. Ez a Consejo Superior de Investigaciones Cientifi- cas nevű tudományos tanács keretében készül, mely 97 tudományos könyvtárat foglal magába, a természet-, a műszaki- és a társadalomtudományok területéről. A központi katalógus a résztvevő könyvtárak könyvállományának 86%-át, a folyóiratoknak 100%-át tartalmazza.A könyvtárosok képzése a III. Károly Egyetemen történik. 3 év alatt szerezhető könyvtárosi diploma, további két év szükséges „licenciatura” (kb. az egyetemi végzettségnek megfelelő fokozat) elnyeréséhez. Kísérletként lehetőséget adnak arra is, hogy a más szakon diplomát nyertek egy 15 hónapos könyvtárosi-informatikai tanfolyam elvégzésével „az információs és dokumentációs szektor diplomás mérnöke” képesítést kapjanak. -  Akik közalkalmazottként akarnak nyilvános könyvtárban elhelyezkedni, azoknak -  Németországhoz hasonlóan -  a szakvizsgákon túl még egy külön közalkalmazotti vizsgát is le kell tenniük, ennek tartalma tartományonként más és más.
(Katsányi Sándor)

02/225
KUMP, Ziga: Aktuelle Entwicklungen im Bibliothekswe
sen der Schweiz. Neues aus den Öffentlichen Biblio
theken = BuB. 54.Jg. 2002. 2.no. 91-94.p.

Res. angol és francia nyelven

Közkönyvtárak Svájcban

Könyvtári hálózat; Közművelődési könyvtár; Mód
szertani központSvájc könyvtártörténete nem olyan régi, mint Németországé, ahol már korán mozgalmak indultak közkönyvtárak alapítására. Itt csak az 50-es és 60-as években „gyúlt lángra” a közkönyvtár gondolata. A erős regionális megosztottság ellenére újabban a régió feletti megoldások és a centralizáció melletti kampányok komoly korszerűsítési eredményekhez vezettek. A fejlődés leginkább az audiovizuális és elektronikus anyagok integrációjával és az internet könyvtári használatának elterjesztésével vált nyilvánvalóvá a használók számára. Egy másik irányvonal mentén növekvő figyelmet fordítanak a különféle használói célcsoportok igényeinek kielégítésére. Továbbá, az „új közigazgatás” beindulásával a könyvtárak arra kényszerültek, hogy újraértékeljék és optimalizálják szolgáltatásaikat. Végül a modern szolgáltatási formák nagyobb együttműködést igényelnek a könyvtárak és a szakkönyvtárosok között.

(Autoref.)

02/226
NEUBAUER, Wolfram: Aktuelle Entwicklungen im 
Bibliothekswesen der Schweiz. Die wissenschaftlichen 
Bibliotheken = BuB. 54.Jg. 2002. 1.no._. 87-90.p.

Res. angol és francia nyelven

Tudományos könyvtárak Svájcban

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Könyv
tárosképzés, dokumentálóképzésSvájc tudományos könyvtárainak legfontosabb szervezeti sajátságai:-  A legnagyobb egyetemek a kantonok intézményei, az egységes felsőoktatási rendszer kidolgozása most folyik.
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-  Az állam tartja fenn a két műszaki egyetemet és négy további nagy kutatóintézetet.-  A tudományos intézetek nagy része Zürichben működik.-  A fentieken kívül számos intézményi ill. magán tudományos intézet működik, pl. a mezőgazda- sági minisztérium 6 kutatóhelye, az Elektronikai és mikrotechnikai központ Neuenburgban, az IBM kutatóintézet Rüschlikonban stb. A magánszféra vállalkozói könyvtáraikat újabban drasztikusan leépítették vagy megszüntették.Svájcban 12 egyetem működik, szervezetileg rendkívül heterogén formákban. A legrégibb az 1460- ban alapított bázeli, a legújabb az 1996-ban létre hívott luganoi egyetem. Állományuk 100 ezer és 5,6 millió kötet között mozog, a könyvtárosok száma 15-200 között. Számítógépes szolgáltatásaik is rendkívül változatos színvonalúak. Az ország német nyelvű területein ( a ,,Német-Svájc”-ban) az egyetemi könyvtárak az Aleph rendszert használják, bár nem egységesen, hanem öt eltérő módozatban. A könyvtárigazgatókból álló „Német-svájci egyetemi könyvtárak konferenciája” (KDH) működteti a „Német-svájci információs szövetségiét (IDS). A francia nyelvterületeken a 90-es évek közepén a VTLS rendszert vezették be, s itt központi katalógust is létrehoztak. Ezt a rendszert a RERO (Réseau des Bibliotheques Romandes et Tessinoises) működteti, melynek számos közművelődési könyvtár is tagja. A VTLS rendszer átdolgozott változatát használja a Svájci Állami Könyvtár, mint nemzeti könyvtár is.A „Szövetkezett műszaki főiskolák” (ETH) könyvtára a természettudományos és műszaki információk országos szakkönyvtára. Hatóköre kiterjed a saját főiskolájának ellátásán kívül Svájc többi természet- tudományi és műszaki egyetemének ellátására, és ki kell elégítenie az ipar részéről jelentkező igényeket is. Az ETH könyvtára működteti ,a NEBIS könyvtári szövetséget, mely 60 könyvtárat foglal magába. Fő feladata az Aleph500 üzemeltetése.

A tudományos könyvtárak 1999-ben a kedvezőbb vásárlási feltételek érdekében konzorciumot alkottak. Tagjai: az Állami Könyvtár, az egyetemi és főiskolai könyvtárak, kutatóintézetek könyvtárai. A2000-2003-ig futó program keretében (melynek 2007-ig szóló meghosszabbítását tervezik) a konzorcium anyagi kerete 19 millió CHF volt, ennek 92%-át adatok vásárlására fordították 20 tudományos adatbanknál.A könyvtárosok képzése a legutóbbi időkig nem állami oktatási intézményben történt, hanem a Svájci Könyvtárosok Szövetsége (BBS) keretében. Jelenleg két könyvtárosi végzettséget adó főiskola működik. A következő képzési formák vannak:-  Tudományos könyvtáros. (Német-Svájcban ilyen képesítést a Könyvtárosok Szövetsége adhat egyetemi diplomával már rendelkezőknek, kétéves tanfolyam elvégzése után, Francia-Svájc- ban ezt a képesítést a genfi egyetem adhatja három szemeszteres posztgraduális képzés formájában.)-  Diplomás könyvtáros. (Ezt a képesítést főiskolán lehet megszerezni Genfben vagy Chur-ban nappali tagozaton három tanulmányi év után, vagy esti képzés formájában azoknak, akik már legalább három éves szakmai gyakorlattal és valamilyen egyetemi vagy főiskolai fokozattal rendelkeznek.)-  Információs asszisztens. (A képzési idő három év, a gyakorlati ismereteket könyvtárban, az elméletieket szakiskolában kell megszerezni. A képzést a kantonok szervezik.)
(Katsányi Sándor)
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Központi
szolgáltatások

Lásd 210, 251,286
Együttműködés

02/227
LEIGHTY, Gwendolen Rochester: ALADN: the Aca
demic Library Advancement and Development Net
work = Bottom Line. 15.vol. 2002. 1.no. 24-28.p.

Az ALADN, az amerikai felsőoktatási könyvtárak 
fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcsere-fóruma

Felsőoktatási könyvtár; Támogatás -pénzügyi -álta
lában; Tapasztalatcsere; VezetésAz ALADN (.Academic Library Advancement and 
Development Network) 1996-ban jött létre, azért, hogy az (amerikai) felsőoktatási és tudományos könyvtárak fejlesztésével foglalkozók számára nyújtson lehetőségeket a közös gondolkodásra, a kölcsönös probléma-megoldásra. Ennek érdekében levelező fórumot működtet, évente konferenciát rendez és elősegíti a személyes kapcsolatok kialakulását. A részvétel ingyenes, és nyitva áll minden, a felsőoktatás és tudományos élet területén könyvtár- fejlesztéssel kapcsolatos felelős személy előtt. Megalakulása óta hat konferenciát tartott (különböző egyetemek vendégeként), levelező-listája (LIBDEV) pedig folyamatosan és igen hasznosan működik. Az ALADN résztvevői számára a hasonló kérdésekkel szembesülő kollégák közötti hálózatot nyújtja; nem verseny-jellegű, hanem az együttműködésre és a tapasztalatok megosztására összpontosít; nem formális jelleggel hozza össze a fejlesztésért felelős tisztségviselőket az egyetemi rektorokkal és a könyvtár-igazgatókkal; továbbképzéseket szervez; barátságot generál a növekvő számú fejlesztési szakember között. Mivel a pénzszerzés (fund

raising) a mai könyvtár-menedzsment integráns részévé vált (különösen a felsőoktatási és tudományos könyvtárak körében), az ALADN 2001-es konferenciáját ennek a témának szentelte, különös tekintettel a fejlesztéshez szükséges anyagiak megteremtésére. Mindenkit -  a csatlakozni szándékozókat is -  szívesen látnak awww.library.arizona.edu/aladn/ honlapon, ahol az elmúlt konferenciákról és a következőről, valamint a LIBDEV-re való feliratkozásról is lehet tájékozódni.
(Mohor Jenő)

02/228
GIORDANO, Tommaso: Library consortium models in 
Europe: a comparative analysis = Alexandria. 14.vol. 
2002. 1.no. 41-52.p. Bibliogr.

Könyvtári konzorciumi modellek Európában: 
összehasonlító elemzés

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Elekt
ronikus dokumentum; ModellálásTizennyolc, elektronikus források közös használatára alakult konzorciumot elemeztek, a következő szempontok szerint: gyűjtőkör és földrajzi kiterjedés, szabályzat és program, irányítás, infrastruktúra és finanszírozás. Az egyes országok között jelentős eltérések mutatkoztak a fejlettségi színvonal és az alkalmazás módszere tekintetében. A történelmi és kulturális tényezőkön kívül egyéb, politikai és irányítási tényezők is meghatározó szerepet játszottak, pl. a politikai és irányítási decentralizálás foka, országos műszaki fejlesztési programok, rendszeres anyagi támogatás megléte, szervezeti felépítés, és a konzorcium jogi helyzete. Három fő modell emelkedett ki: centralizált (főleg a skandináv országokban), decentralizált (jelenleg a legelterjedtebb), és regionális (néhány országban, decentralizált politikai irányítás mellett).

(Autoref. alapján)
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02/229
PORS, Niels Ole -  EDWARDS, Vilas: International 
co-operation: the West-East relationship in EU funded 
projects = Libr.Manage. 22.vol. 2001. 3.no. 124-130.p. 
Bibliogr.

Nemzetközi együttműködés: a nyugat-keleti kap
csolatok az EU projektjeiben

Együttműködés -nemzetközi; Távlati tervA dán királyi könyvtárosképző intézet és az angol Sunderland egyetem könyvtára munkatársainak a Tempus Phare programban szerzett kelet-európai tapasztalatai szerint itt a könyvtárosság még inkább elnőiesedett szakma és társadalmi presztízse meglehetősen alacsony. Ugyanakkor kétségtelen, hogy kiépített és intenzíven használt könyvtári struktúrát örököltek a kommunista időkből, képzett személyzettel. Ám e személyzet nem megfelelően fizetett és bére nem a teljesítménytől, hanem a kortól és a munkában eltöltött évek számától függ, szakismereteiből pedig hiányoznak(-tak) a korszerű elemek. A központilag irányítottól a piaci gazdaságra való nehéz áttérés mellett hiányzik a köz- és a magánszektor közötti együttműködés és kohézió. Míg nyugaton egy gyűjtemény értékét az olvasók érdeklődésének való megfelelés, keleten elsősorban a méret és a katalogizáltság foka határozza meg, és a folyamatos selejtezés („gyomlálás” ) meglehetősen idegen gondolat -  ám ez bizonyos mértékig érthető, a rendkívül alacsony állománygyarapítási keretek miatt. Sok az egyes könyvtárakban párhuzamosan folyó munka (pl. a folyóirat-feltárás), és (főleg az egyetemi) könyvtárak személyzeti létszáma a nyugatiakéhoz képest magasnak tűnik. Hiányzik az olvasó-központúság, a piaci orientáció, valamint az egyetemi könyvtárak-könyvtárosok és az oktató személyzet közötti kapcsolat. (Lényegesen több ugyanis a tantermi oktatás, és kevés az önálló ismeretszerzés követelménye.) Nehézkesek és elméletiek a szakmai viták, hosszadalmasak a döntési folyamatok. A kelet-európai kollégákkal folytatott hét

éves munka alatt szemtanúi voltak a korábban hiányzó információ-technológiai infrastruktúra komoly kiépülésének és az ahhoz szükséges szakismeretek elterjedésének.
(Mohor Jenő)

Könyvtárosi Hivatás

02/230
GANNON-LEARY, Pat -  PARKER, Sandra: The Round 
Table on Women’s Issues snapshot project: the status 
of women in libraries, internationally = IFLA J. 28.vol. 
2002. 1.no. 17-23.p.

Res francia, német, spanyol és orosz nyelven

A nők helyzete a könyvtárakban -  nemzetközi fel
mérés

Felmérés [forma]; Női munkaerő

A cikk az IFLA Round Table on Women’s Issues által támogatott felmérésről számol be, amely a női könyvtárosok helyzetét vizsgálta világszerte. A kutatást kérdőívek, majd ezt követően e-posta segítségével végezték. A következő kérdések eredményeit tárgyalja: a nők szerepe a társadalomban az információs korban; a nők elismerése a könyvtáros szakmában; igaz-e az információs világban, hogy a férfiak hamarabb jutnak magasabb pozíciókhoz, mint a nők; fizetési kérdések; képzettség és továbbképzés. Kiemeli azokat a munkahely-típusokat, ahol a válaszolók szerint egyenlőtlenségek vannak, végül további olvasmányokat és további kutatást javasol.
(Autoref.)

Lásd még 258
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Oktatás és 
továbbképzés

02/231
MORAN, Barbara B.: Practitioners vs. LIS educators: 
time to reconnect = Libr. J. 126. vol. 2001. 18.no. 52- 
55.p.

Konfliktus a könyvtártudományi oktatás és a 
könyvtári gyakorlat között -  ideje megegyezni

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyvtáros
képző intézmény; KönyvtárügyEgyre merevebbek az álláspontok az oktatókat és a gyakorló könyvtárosokat elválasztó szakadék két partján. Igen sok gyakorló könyvtáros meggyőződése az, hogy a könyvtártudományi tanszékeken már nem folyik könyvtárosképzés, vagy pedig nem megfelelő módon. (Egyesek szerint mindkettő igaz). A felsőoktatásban dolgozók viszont úgy vélik, a gyakorló könyvtárosoknak halvány segédfogalmuk sincs már a könyvtárosképzés jelenlegi tematikájáról és a felsőoktatásról általában.Az amerikai könyvtáros egyesület (American Library Association, ALA) 1999-ben és 2000-ben is egy-egy konferenciát szentelt a könyvtárosképzésnek, és új munkacsoportokat hozott létre. Mindezek nyomán hasznos vitákra került sor, de kevés konkrét eredmény született. A konszenzus helyett még jobban elmérgesedett a helyzet. A cikk szerzője szerint, aki maga is egyetemi oktató (University of North Carolina, Chapel Hill), ez nem baj: inkább legyen vita, mint gyűlölködés.A gyakorló könyvtárosok fenntartásainak van alapja: sok hallgató szerez úgy diplomát, hogy nem foglalkozott olyan alapvető tárgyakkal, mint a tájékoztatás, katalogizálás vagy az állománygyarapítás; nem végez annyi könyvtáros, amennyire szükség lenne, és a helyzet egyre csak rosszabbodik; állandó hiány mutatkozik katalogizálókból és a gyermekkönyvtárosokból is. A képzésben dolgozók vi

szont azt mondják, a változások nemcsak szükségesek, hanem előnyösek is; őket is aggasztja az utánpótlás kérdése, de tudatában vannak annak, senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy számukra nem vonzó területekre szakosodjanak. A szakma alacsony bérei és az előmeneteli lehetőségek sem vonzzák a hallgatókat.Az elmúlt húsz évben jelentősen átalakult a könyvtárosképzés; a változások nyomán erősebb, de egész más képzőintézmények jöttek létre: a tanszékek jelenleg jóval nagyobbak és erősebbek -  mind a tanterv intellektuális tartalmát, mind a végzősök piacképességét tekintve.A nyolcvanas éveket a könyvtárosképző intézmények bezárása jellemezte: tizenöt szűnt meg 1978 és 1993 között (a meglévők közel 25%-a), néhány pedig nehéz helyzetbe került. A bezárásnak több oka is volt; valamennyien nagyon sebezhetőek voltak, mert 1) viszonylag kicsik voltak, az egyetem legkisebb független egységei, 2) programjaikat nem ismerték az egyetemen, 3) nem volt befolyásuk, 4) nem kapcsolódtak szervesen az egyetem céljaihoz, 5) nőttek az oktatás költségei, hiszen már szakosodott (graduate) hallgatókat képeztek, és nem voltak alsóéveseik (undergraduates).A képzőintézmények bezárása rendkívüli hatást gyakorolt a szakmára, de a képzésre még inkább. Az oktatók nézetei és elképzelései is megváltoztak: nyilvánvalóvá vált, bármelyik képzőintézményt bezárhatják. Ebben a fenyegető helyzetben csak a tantervek átdolgozása látszott járhatónak. Az új programok sokkal komplexebbek lettek, amelyben a könyvtártudományi ismeretek csupán a tanterv egyik részét teszik ki. Sokkal több hallgatót kellett toborozniuk, hogy több támogatáshoz juthassanak. A túlélés érdekében az oktatóknak vállalkozókká kellett válniuk. Ezek nyomán a könyvtárosképző intézmények is átalakultak. A változások másik hajtóereje a technikai fejlődés volt. Már előzőleg is ezek az intézmények a többieknél jóval előbbre jártak: az új technológiák szerepeltek a tantervben (auto
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matizálás, információs rendszerek). A kilencvenes években nyilvánvalóvá vált, hogy a technika, elsősorban a személyi számítógép és az internet átalakítja majd mindennapjainkat. A legtöbb könyvtárosképző intézmény készen állt arra, hogy kihasználja a fentiek iránti igényt, és kurzusokat indítottak. Az is jellemző rájuk, hogy a könyvtártudomány központi helyet foglal el az oktatásban, de számos egyéb területen is folytatnak képzést, illetve lehet fokozatot szerezni, pl. informatikából és annak rokon területeiből. Az alsóbb éves hallgatók számára is kínálnak informatikai tanulmányokat. Jóval nagyobbak lettek a tanszékek, mint régen, és a könyvtáros-hallgatók mellett olyanok is vannak szép számban, akik más területeken fognak majd elhelyezkedni. A könyvtárosi hivatás hagyományos értékei mindaddig megőrizhetők, amíg lesznek olyan hallgatható tárgyak, amelyek ezeket az ismereteket tanítják; akik könyvtárosok akarnak lenni, ezekre járni fognak, de a többi előadást azokkal fogják hallgatni, akik más területre készülnek. A túléléshez -  lehet gazdaságossági követelményeknek is nevezni -, a nagyobb oktatói létszámhoz, a sokkal több hallgatóhoz több kurzust kell indítaniuk a képzőintézményeknek, elsősorban a technikai ismeretekkel bővítve. (Jelentős szerepet kap ma már a távoktatás is.)A könyvtárosképzés eredetileg a könyvtárakban zajlott Amerikában, csak 1923 után, a Williamson-je- lentést követően jelent meg az egyetemeken. Emiatt aztán „két urat kell szolgálnia” : a szakmát és az egyetemet -  az utóbbinak állandóan bizonyítva lét- jogosultságát.A gyakorló könyvtárosok és az oktatók két külön világban működnek, és nagyon ritkán érintkeznek egymással. A feladat tehát a kapcsolatfelvétel és a párbeszéd, hogy ez az áldatlan állapot végre megszűnjék.
(Murányi Lajos)

02/232
McINERNEY, Claire -  DALEY, Alex -  VANDERGRIFT, 
Kay E.: Broadening our reach: LIS education for un
dergraduates = Am.Libr. 33.vol. 2002. 2.no. 40-43.p.

Új programok alsóéveseknek az amerikai könyvtá
ros iskolákban

Könyvtárosképzés -felsőfokúA könyvtár- és információtudományt oktató felsőfokú intézményekben egyre több alsóéves (undergraduate) hallgatót látni, akik olyan tárgyakat is kívánnak tanulni, amelyek révén a terjeszkedő és izgalmas információs iparban is el tudnak majd helyezkedni. A képző intézmények attraktív, új programjai révén az oktatók az eddiginél jóval nagyobb létszámú hallgatósággal tudják megismertetni az információs és kommunikációs technológiák természetét, komplexitását és humán alkalmazását. Ezen új programok nyomán drámaian megváltozott az oktatói felelősség és felfogás, a tanszék egyetemi presztízse is nőtt.A cikk szerzői, akik valamennyien a Rutgers egyetem (New Brunswick, NJ) kommunikációs, információs és könyvtártudományi tanszékének (School of Communication, Information and Library Studies, SCILS) munkatársai, az oktatott programok kidolgozása indítékainak és filozófiájának kifejtése mellett ismertetik a nagyobb létszámú, fiatalabb hallgatói korosztály megjelenésének oktatásmódszertani kihatásait, majd a Rutgers egyetemen kidolgozott programjaikról szólnak részletesen eset- tanulmányszerűen, több professzor és diák véleményét idézve.A tanulmány egyik lényeges mondanivalója, hogy a SCILS alsóéves diákjainak zöme nem a természettudományi érdeklődésűekből került ki, hanem elsősorban a társadalomtudományi, művészeti és irodalomtudományi szakok mellé vették fel az informatikai kurzusokat, szívesen tanulják ezeket a tárgyakat (major), mivel ezeket az ismereteket elengedhetetlennek tartják jövendő munkahelyükön való boldoguláshoz.
(Murányi Lajos)
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02/233
ROBINSON, Lynn -  BAWDEN, David: Distance learn
ing and LIS professional development = Aslib Prgc. 
54.VOI. 2002. 1.no. 48-55.p. Bibliogr.

A távoktatás és a könyvtárosok

Kísérlet; Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés;
TávoktatásA távoktatás (TO) elméleti és módszertani kérdéseit szakirodalmi szemlében tekinti át a két angol szerző (City University, London). A TO nem napjaink találmánya, „levelező kurzusok” régóta léteznek: az első adat az 1720-as évekből származik, a 19. század elején már gyorsírást és idegen nyelveket oktattak így, a század második felében pedig Európában és az Egyesült Államokban is elterjedt. Napjainkra újra az érdeklődés előterébe került a nyitott oktatással és az élethosszig tartó tanulással egyetemben. A modern TO megszületése a British Open University megalapításához (1970) kapcsolható, amelyet számos hasonló intézmény követett szerte a világon.Az elméleti alapok közül azt elemzik, milyen gyakorlati folyománya van a TO sajátosságainak a tananyagra és a feldolgozás módszertanára. A társadalmi környezet változásai miatt a tanulás már nem köthető kizárólag a fiatal korosztályhoz, hiszen ma már átszövi az emberek életét (a szakképzést nem lehet „letudni egy életre” ), és a gyakorlat, a különféle szakmák és maguk a tanulók igényei is befolyással bírnak a tanulás tartalmára. A tanuló felnőttek maguk határozzák meg, mit akarnak elsajátítani, a tananyag pedig multidiszciplináris jellegű.A TO-nak nincs minden igényt kielégítő meghatározása, de öt ismérvvel jól körülírható: 1) a tanár és a tanuló a tanulási folyamat során nem találkozik egymással, 2) a legtöbb esetben a tanulók sem találkoznak egymással, 3) egy oktatási rendszer vagy szervezet tevékenykedik a tanulás megtervezésében, a tananyagok előkészítésében és a tanulók segítésében, 4) megfelelő technikai eszközöket al

kalmaznak, 5) kétoldalú kommunikációt biztosítanak a tanár és a tanuló(k) között.A felnőttek önálló tanulását androgógiának nevezik, és az is nyilvánvaló, hogy ez a tanulás egészen más, mint a gyermekeké. Az a lényege, hogy az önálló tanulás nemcsak a tananyag és a témák kiválasztásából áll, hanem a gyors változásokhoz való egyéni alkalmazkodás is egyben, és ugyanakkor a társadalom természetének, saját helyzetének és tapasztalatainak a kritikai visszatükrözése is. A kérdés az, miképpen tudja a TO ezt az egyéni ismeret- szerzést támogatni. Itt kap szerepet a készségek (competencies) ideája: a felnőtt még nem tudja az elején, mit is fog elsajátítani, de azt igen, milyen készségekre akar majd szert tenni. (Ez főleg a gyakorlati ismeretek terén igaz.)A TO-ban részt vevők tanulási szakaszai a megértésből, az alkalmazásból és a személyes fejlődés érdekében folytatott tanulásból állnak. A tanár szerepe egész más, mint a hagyományos iskolában, inkább segítője és kalauza a tanulóknak, mintsem az ismeretek átadója. A folyamat során a cél ismeretek nyújtása és a kritikai gondolkodás segítése; ezeket kell a kommunikáció és az interakció kereteibe illeszteni. (Interakció nemcsak a tanuló és az instruktor, hanem a tanuló és a tananyag, illetve a tanulók között is folyik.) A tananyag kialakításánál különös fontossággal bírnak az alábbi jellemzők: legyen világos felépítésű („könnyen emészthető”), legyen közvetlen a stílusa, tartalmazzon konkrét tanácsokat és javaslatokat, ösztönözzön eszmecserére, kérdések feltevésére stb., próbálja felkelteni a személyes érdeklődést a tárgyalt téma iránt, legyen gondosan felépítve és világosan körülhatárolva. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mindenki más-más módszerrel tanul, tehát az instruktornak (ideális esetben) ezt is figyelembe kell vennie, és a csoport elvárásainak ismeretében „testre kell szabnia” a tananyagot. A fentiek alapján kell tehát összeállítani a TO során használt anyagokat. A tanulás során végzett tevékenységformáknak há
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rom típusa különböztethető meg: a megértés, a készségek alapjainak elsajátítása és a készségek alapján feladatok megoldása. Az is nagyon fontos, hogy az ismeretszerzés lehetőleg a következő „lépcsőfokokon lépegetve” történjék: az információ megszerzése, megértése, alkalmazása, elemzése, szintetizálása és értékelése.A címben szereplő könyvtártudományi alkalmazásra már nem tér ki a tanulmány, de ezeket az elveket a szerzők egy rövid nemzetközi -  „Digitális készségek a nyílt társadalmak számára” (Digital

literacy for open societies) címmel rendezett -  könyvtár- és tájékoztatástudományi tanfolyamon Budapesten, a Kelet-Európai Egyetemen négy éven keresztül a gyakorlatba is átültették. A tanfolyamot2001-től részben távoktatási formában szervezik meg; ennek értékelése nyomán derül majd ki, helyes volt-e a kiindulásuk. (A már lezajlott tanfolyamokról írt cikkük a Program című folyóirat 2002. évi 2. számában jelent meg, a szerzők Robinson, Kupryte, Burnett és Bawden.)
(Murányi Lajos)

Nemzeti könyvtárak

02/234
SCHWENS, Ute: Die Deutsche Bibliothek -  
gesetzlicher Auftrag und elektronische Publikationen = 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 49.Jg. 2002. 1.no. 13-17.p.

A német nemzeti könyvtár törvényes kötelezettsé
ge az elektronikus publikációk gyűjtésére

Állománygyarapítás; Elektronikus dokumentum; 
Megőrzés; Nemzeti könyvtárA Frankfurt am Mainban található Die Deutsche Bibliothek (DDB) Németország központi megőrző könyvtára és nemzeti bibliográfiai központja, valamint nemzeti könyvtár is egyben. A törvényi szabályozás szerint a kiadók (előállítók) két ingyenes példány kötelesek a DDB-nek beszolgáltatni, a könyv

tár ezeket a köteles példányokat feldolgozza, bibli- ográfiailag regisztrálja és az eredeti példányokat tartósan megőrzi. A törvényi szabályozás tökéletesen lefedi a különböző hordozókon (floppy, CD- ROM, DVD stb.) kiadott dokumentumokat, de az online és hálózati kiadványokra nem terjed ki a hatálya; már 1996-ban felmerült mind állami, mind kiadói oldalon, hogy szükséges lenne ezekre is kiterjeszteni a törvényt. Ekkor a DDB egyik részlege (Elektronische Depotbibliothek) öt kiadóval együttműködve tapasztalatok gyűjtésébe fogott, hogy megfelelő alapot teremtsen a törvénynek a kiterjesztéséhez. A munkacsoport ismeretei és azzal párhuzamosan, 1998 júliusa óta beszolgáltatott elektronikus disszertációk terén szerzett tapasztalatok képezik az alapját annak az önkéntes beszolgáltatási eljárásnak, amelyet a DDB 2001 szeptemberében vezetett be.
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