
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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A hálózati kiadványok beszolgáltatásának szabályozásával a DDB azt a célt tűzte ki maga elé, hogy-  a „transzfer-képes” hálózati kiadványokra és metaadataik, valamint egyéb adatszolgáltatások átadására nagyüzemileg használható utakat létesít,-  biztosítja a kiadványok konzisztenciáját és hitelességét,-  megoldja a hosszú távú archiválás kérdését,-  ugyanakkor az azonnali felhasználás lehetőségét is megteremti.Ezek a szándékok azonban két ponton is ütköznek a jelenlegi kiadás technikai valóságával: nem minden kiadvány „transzfer-képes”, és a „transzfer-képesek” közül sem mindegyik használható fel a tömegméretekben működő rendszerben.A beszolgáltatás első szakaszában a DDB különösen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy-  azoknak a kiadóknak a hálózati kiadványait dolgozza fel, akik az együttműködési szerződés keretében önkéntesen beszolgáltatják azokat,-  elsősorban azokat gyűjtse, amelyeknél nagy az esély, hogy elvesznek, mivel más hordozón nem állnak rendelkezésre,-  azokat a hálózati kiadványokat részesítse előnyben, amelyek gyűjtéséhez és megőrzéséhez a beszolgáltatás jelenlegi technikai állapota lehetőséget biztosít.A szerzői jogvédelem alatt álló kiadványok ingyenes használata csak a DDB olvasótermeiben lehetséges; külső hozzáférésre csak a védelem alá nem eső kiadványok (pl. az online disszertációk) esetében van mód.Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a gyűjtés irányelveit sokkal körültekintőbben kell meghatározni, mint a jelenlegi gyűjtőköri szabályzatban (ld. deposit.ddb.de/netzpub); általában érvényes, hogy mindazokat a hálózati kiadványokat gyűjtik, illetve be kell szolgáltatni, amelyeka) kiadói vagy előállítói a törvény hatálya alá esnek, és amelyeket

b) nyilvános kommunikáció hálózatokon tesznek közzé.Nem kerülnek gyűjtésre (a lista még bővül)a) a filmek, hangos képsorozatok, a diaképek, az üzleti, éves és közigazgatási jelentésekb) elektronikus levelek (kivéve az ebben a formában terjesztett, rendszeresen vagy rendszertelenül megjelenő periodikumok)c) a szolgáltatásokról tájékoztató kiadványok, keresőszolgálatok, és azok a hálózati kiadványok, amely web-lap formájában egy-egy intézmény vagy vállalkozás tevékenységét mutatják be,d) azok a hálózati kiadványok, amelyek egy később publikálandó kiadvány vázlatai csupán,e) azok a hálózati kiadványok, amelyek más hálózati kiadványok kivonatai csupán,f) a kiadvány-előzetesek („kóstolók” ),g) a csak egy-egy állományhoz kapcsolódó jegyzékek minden fajtája,h) egy később meghatározandó terjedelmet el nem érő hálózati kiadványok.Fontos szempont a tartós megőrzésben résztvevő intézmények közötti munkamegosztás -  országos, regionális, szakterületi és főiskolai szinten egyaránt. Az elektronikus kiadványoknak más az „életciklusa”, ezért a folyamatban résztvevők szerepét, valamint a megőrzésben résztvevő szerverek kritériumait meg kell határozni. A DDB központi megőrző funkciója az elektronikus kiadványok esetében tehermentesítené a regionális feladatokat ellátó könyvtárakat, és számukra csatolásokat biztosítana. A külföldön megjelenő német nyelvű kiadványok is a DDB gyűjtőkörébe tartoznak, így szükség van nemzetközi együttműködésre is (pl. az osztrák és a svájci nemzeti könyvtárral).A hosszú távú megőrzés történhet egy másik hordozóra való átvitellel (migrációval) vagy a teljes rendszerkörnyezetnek egy új, magasabb platformra történő leképezésével (emulációval). A lényeg az, hogy az adatok akkor is változatlanul rendelkezésre álljanak, ha a közreadó már a hálózaton nem kí
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nálja többé. A DDB stratégiai megfontolásai a 2001. év végén lezárult három éves NEDLIB-pro- jekt (Networked European Deposit Library) eredményein alapulnak, amely a hosszú távú megőrzéssel és hozzáféréssel foglalkozott. Az elért eredmények az alábbiakban foglalhatók össze:1) az emulációs eljárásnak a hosszú távú felhasználhatóság terén való kipróbálása,2) speciális metaadatok erre a célra való összeállítása,3) az e-kiadványok piacának alakulásáról szóló előrejelzés elkészítése,4) egy tároló-rendszernek a piac-releváns szabványainak kidolgozása,5) az elektronikus kiadványok hosszú távú megőrzése témakör szójegyzékének az elkészítése,6) az elektronikus kiadványok tároló-rendszere fo- lyamatmodelljének a kidolgozása,7) egy tároló-rendszer felépítése irányelveinek az összeállítása.A hálózati kiadványok szerepe a következő évek során egyre nő. A DDB jelentős személyi és technikai erőfeszítéseket tett ezeknek a kiadványoknak a gyűjtéséért és tartós megőrzéséért. Emellett a nyomtatott kiadványok száma is egyre nő: az elmúlt évben kereken 226 ezer kiadványt regisztráltak, 4%-kal többet, mint 1999-ben.
(Murányi Lajos)

02/235
BRYGFJELD, Svein Arne: The National Library of Nor
way and the digital challenge = Scand.Public Libr.Q. 35.V0I. 2002. 1.no. 14-17.p.

A norvég nemzeti könyvtár és a digitalizálás kihí
vása

Digitalizálás; Nemzeti könyvtárA Norvég Nemzeti Könyvtár (NNK) nemcsak az analóg médiumok valamennyi fajtáját, hanem a digitális dokumentumokat is kezeli; igen aktív tevékenységet folytat: az analóg dokumentumok digitá

lis formába konvertálásától kezdve foglalkozik az internet-alapú szolgáltatásokkal, a multimédiás adatbázisokkal és a digitális dokumentum-köteles- példányaival is. A jövőben az új és fejlett szolgáltatásokat már mindenki az otthonában is eléri majd. Az NNK-t 1989-ben alapították a ranai részleg megnyitásával. Már ekkor, a technika által biztosított távoli hozzáférés korai szakaszában, éppen annak bizonyítására a fővárostól 1000 kilométerre hozták létre, hogy a távolság nem jelenthet akadályt. Ugyanebben az időben módosították a kötelespéldányok törvényi szabályozását, amibe már belekerültek az elektronikus dokumentumok is. Az NNK később bővült egy oslói részleggel és az igazgató irodájával.A gyors technikai fejlődés, a világháló és a digitális dokumentumok nagy száma új helyzetet teremtett. Az NNK lépést tartott a fejlődéssel mind az infrastruktúra, mind a szakértelem terén; elsőként biztosított tömeges hozzáférést digitális fényképekhez a világhálón keresztül, vezető szerepet játszik a digitális hangarchívum felépítésében és a digitális dokumentumok kötelespéldányait tekintve is élen jár. Szakosított részleget hozott létre az audiovizuális dokumentumok kezelésére.A könyvtár egyik legjelentősebb programja a „Hosszú távú megőrzés raktára” elnevezésű projekt (Long-Term Preservation Repository, LTPR), amely a jövőbeli projekteknek is alapjául szolgál, és a digitális formában történő megőrzés fizikai infrastruktúráját is adja. Főbb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:-  hatalmas, bővíthető kapacitás-  az NNK digitális tárgyainak tárolására szolgáló általános infrastruktúra-  a digitális információk hosszú távú megőrzésére szolgáló infrastruktúra-  a használók számára digitális tárgyakat biztosító szolgáltatások-  a szerzői jogi kérdések kezelését végző rendszerek
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-  az azonosítás és a metaadatok formai követelményei-  a formátumra és minőségre vonatkozó formai követelmények-  a biztonság és a hozzáférés ellenőrzése.Az új technológiai megoldások révén új lehetőségek nyílnak; a könyvtárak a gyűjtemények, a szolgáltatások és az együttműködés terén fejlődhetnek leginkább.Az NNK 2001-ben indította el PARADIGMA nevű több éves projektjét, amely a digitális dokumentumok kötelespéldányaival, azok technikai, módszertani, szervezési kérdéseivel foglalkozik. (Ez a dokumentumcsoport kihívást jelent a hosszú távú megőrzés szempontjából is; ezen a téren a migrációt tekintik jelenleg az egyetlen megoldásnak.)További új feladatok is jelentkeznek az NNK-ban; az egyik ilyen a norvég rádióval folyó együttműködés, de a kutatás-fejlesztés is tevékenységeik között szerepel (pl. nemzeti program a digitális könyvtár kérdéseinek vizsgálatáról), továbbá kutatási megállapodásokat is kötnek az ipar képviselőivel, kutató- intézetekkel és oktatási intézményekkel.
(Murányi Lajos)

Lásd még 215
Felsőoktatási

könyvtárak

Lásd 216-217, 226-227, 243, 253, 256-257, 274-280, 283, 299

Közművelődési
könyvtárak

02/236
VAILLANCOURT, Genevieve Gamache: Les biblio- 
theques publiques ou la priorité des fins sur les 
moyens = Doc.Bibl. 47.vol. 2001. 3.no. 103-105.p. 
Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

Közművelődési könyvtárak -  a célok elsőbbsége 
az eszközökkel szemben

Elektronikus könyvtár; Közművelődési könyvtárAz elektronikus források növekvő népszerűségének és a könnyű számítógépes hozzáférhetőség fényében sokan úgy vélik, hogy a 21. században már nem kellene új épületeket építeni a közkönyvtárak számára. Vajon megbízhatóan lehet-e tárolni az információkat a digitális kor „virtuális valóságosában? Az információs szakemberek és a számítás- technikusok jól tudják, hogy ez utópisztikus elképzelés, és messze esik a realitástól. Az új hordozók ideiglenes természete, a digitális gyűjtemények könnyű sebezhetőssége, a nagy mennyiségű információt tárolni képes számítógépek fejlesztésének és megvásárlásának magas költségei lehetetlenné teszik olyan virtuális könyvtárak létrehozását, amelyek a létező fizikai könyvtárakat feleslegessé tennék. A hagyományos könyvtárépületekre nemcsak technikai szempontból van szükség az emberiség kollektív ismeretének tárolására és rendelkezésre bocsátására, hanem szimbolikus, társadalmi és szervezeti szempontok is alátámasztják fennmaradásukat.
(Autoref)
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02/237
CZAJKOWSKI, Franciszek -  SKARZYNSKA, Maria: 
Specjalistyczne punkty biblioteczne -  przezytek czy 
niezbedne ogniwo w przyszlosciowym modelu 
bibliotekarstwa publicznego = Poradnik Bibi. 2002. 
1.no. 6-9.p.

leszteni. Különös gondot érdemelnek azok a pontok, amelyek értelmileg és testileg súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok életterében működnek.
(Futala Tibor)

Szakosított könyvtári pontok. Elavult jelenségek 
avagy szükséges elemei a jövő nyilvános könyv
tárügyének?

02/238
FOBEROVÁ, Libuse: Verejné knihovny a ochrana 
osobních údajú = Ctenár. 54.roc. 2002. 3.no. 75-76.p.

Közművelődési könyvtár; Szakrészleg-rendszerAZ IFLA köz(művelődési) könyvtári alapelvei szerint a szóban forgó könyvtáraknak kivétel nélkül el kell látniuk településük (vonzáskörzetük) valamennyi lakosát. Ugyancsak IFLA-kívánalom az értelmi és testi fogyatékosok megkülönböztetés nélküli ellátása is.Ebből következik, hogy az ún. „speciális könyvtári pontok” fenntartása korántsem a múlt csökevénye, hanem kis méreteik ellenére is a ma és a holnap fontos intézményi komponenseit kell tisztelni bennük az IFLA által megkövetelt irányelvek megvalósításában.E speciális pontokat megfelelő szerződések kötésével bárhol ki lehet alakítani, ahol a hátrányos helyzetű csoportok és egyének megtalálhatók. Torun- ban és régiójában 2000 folyamán 33 ilyen egység működött: közülük magában Torunban 19, a környező városokban 8, és falvakban 6 helyen . E pontok gondozói-működtetői között 9 pedagógus, 11 foglalkoztatás-egészségügyi ellenőr, 5 egészségügyi kisegítő személy és 7 pszichológus-könyvtáros volt található.2000 folyamán az iménti 33 egység majdnem 1600 olvasót tartott nyilván. Az általuk megvalósított forgalom több mint 21 ezer könyvtári egységet tett ki. Az olvasók 49%-a 25-60 éves, 27 %-a 19 évnél fiatalabb és 15%-a 60 évnél idősebb volt.E könyvtári pontok állományát valamennyi előfordulásukban a közönség érdeklődéséhez, értelmi-fizikai lehetőségeihez képest kell kiválogatni és fej-

Nyilvános könyvtárak és a személyes adatok vé
delme

Adatvédelem; Közművelődési könyvtárCsehországban a 101/2000 Sb. sz. törvény rendelkezik a személyi adatok védelméről. Az ellenőrzési hivatal esetenként a közkönyvtárakban is ellenőrzi, hogy eleget tesznek-e a személyi adatok kezelésében a törvényi meghagyásoknak. A cikk egy ilyen ellenőrzési alkalom tapasztalatait teszi „közhírré” .A könyvtárak két személyi adatbázist tartanak fenn, illetve tartanak naprakészen. Az egyik a munkatársak személyi adatait tartalmazza, a másik az olvasókét. A továbbiakban e második adatbázisról és a vele való „élésről” lesz szó.A könyvtárat az ellenőrzés arról győzte meg, hogy nincs szükség „adattúltengésre” . Elég az olvasó nevét, születési dátumát és lakcímét nyilvántartásba venni. Tehát a szóban forgó könyvtár a továbbiakban nem regisztrálja sem a személyi, sem a személyi igazolvány számokat. Viszont a siketek és a vakok fogyatékossági adatait csak külön (orvosi) engedéllyel szabad nyilvántartásba vennie.A kölcsönzések listáit a továbbiakban le kell választani a személyi adatokról, és akként tanulmányoz- ni-feldolgozni őket.A személyi adatokat tartalmazó kartotékokat bizalmasan kell kezelni, az időközben feleslegessé vált adatlapokat mielőbb meg kell semmisíteni. A megsemmisítési akciókról jegyzőkönyv készüljön.A személyi adatok kezelésének szabályait, a zártan tárolt adatbázishoz való hozzáférést a könyvtár
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szervezeti szabályzatában, ügyrendjében és az adatkezelésre jogosultak munkaköri leírásában egyaránt részletesen szerepeltetni kell.A számítógépi nyilvántartás és adatkezelés szabályait különös gondossággal kell a vonatkozó szabályzatokban lefektetni, mert a velük kapcsolatos követelmények kevésbé nyilvánvalók, mint a hagyományos nyilvántartások előírásai.
(Futala Tibor)

02/239
TURKIEWICZ, Ryszard: Co zrobic z nadmiarem 
bibliotek w wielkich miastach? = Poradnik Bibi. 2001. 
12.no. 10-12.p.

Mit lehet tenni a nagyvárosi könyvtári túltengés- 
sel?

Városi könyvtár

számítógép lehetőségeit, harmadrészt összhangba kerül a finanszírozási lehetőségekkel.A nyitva tartás hetente 2-3 alkalommal néhány órára csökkenne. A szerző állítása szerint ez lényeges megtakarításokkal járna. így nem kellene drága pénzért nagyobb tereket bérelni, minthogy az időnként cserélt „olvasmányos állomány” túlnyomó része állandóan ki volna kölcsönözve, olcsóbb volna az üzemeltetés, minthogy nem volna helyben olvasás, amihez friss kézikönyvtár is „illik” . A mégis felmerülő kérdésekre számítógép segítségével lehetne megkapni a válaszokat a központi könyvtárból. (A számítógép egyszeri beruházás, míg a kézikönyvtár gyarapítása állandó kiadással jár.) Végül: a személyzettel való gazdálkodás is racionálisabbá válna. A bibliobuszokat azért veti el a szerző, mert Lengyelországban a mozgó ellátás nem honosodott meg.A lengyelországi közkönyvtári ellátásban az a helyzet, hogy míg a falusi települések százaiban megszűntek a végpontok, az ún. kölcsönző helyek is, addig a nagyvárosokban az alacsony lakosságszámú külterületeken sem adják alább a teljes funkciójú fiókkönyvtárak működtetésénél. Ez drága „mulatság”, ellentmond a racionális gazdálkodás kívánalmainak. (Más kérdés: e teljes funkciójú fiókok állományi ellátottsága sem megfelelő emiatt.) Wroclawban ugyancsak elaprózott hálózat található. A kívánatos koncepció az, hogy helyette tíznél több, több száz négyzetméteres fiókkönyvtár épüljön fel (egy már -  példát mutatva -  meg is nyílt, egy további pedig hamarosan megnyílik), amely a kor műszaki színvonalán állva, módszeresen gyarapodva, ténylegesen is ki tudja elégíteni a számára adott nagyvárosi vonzáskörzet valamennyi lakossági igényét, a külterületeken pedig épüljön le a túlságosan sok egységből álló fiókhálózat.Ez azonban -  természetesen -  nem jelenti, hogy e területekről kivonul a közkönyvtári ellátás, hanem csak egyrészt igazodik a helyi (mikroközösségi) szórakozási tömegigényekhez, másrészt hasznosítja a

A cikk szerzője bevallja: javaslata korántsem nyerte meg a hagyományosan gondolkodó kollégák tetszését. Ezért még az sem biztos, hogy megvalósul, akárcsak több más hasonló, korábbi indítvány.
(Futala Tibor)

Lásd még 210-211, 213-215, 222, 225, 245, 258, 268, 279, 293
Tudományos és 
szakkönyvtárak

02/240
EGIDY, Berndt von: Von der Entwicklung eines 
Königsprojekts. Die neue Bibliothek in Alexandria = 
BuB. 54.Jg. 2002. 2.no. 99-103.p.

Res. angol és francia nyelven
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Az új alexandriai könyvtár

Általános tudományos könyvtár; Könyvtárépület -tu
dományos és szakkönyvtári

Alexandriában az ókori könyvtár hagyományait felújítva új könyvtár épült. A létrehozók nem az egykori könyvtár állományát akarták rekonstruálni, hanem a Földközi-tenger kulturális központját kívánták újból kialakítani.Az eszmét Nixon 1974 évi egyiptomi látogatása adta, aki a régi könyvtár helye iránt érdeklődött. A felvetett kérdés (amire nem tudtak pontos választ adni) az alexandriai egyetem vezetőit új könyvtár építésére ösztönözte, a helyi kezdeményezést pedig rövidesen átvette Mubarak elnök, s az ügy ezzel nemzeti távlatot kapott. Mubarak a londoni, párizsi vagy berlini nemzeti könyvtárakkal vetélkedő intézményt kívánt létrehozni, s kezdeményezéséhez az 1990-es asszuáni konferencián jelentős nemzetközi támogatást kapott. (A legjelentősebb adomány Szaddam Husszein 21 millió US dolláros csekke volt, amit Egyiptom szerencsére még közvetlenül az öbölháború előtt megkapott.)Az 58 országból való 524 pályázó közül a norvég Snohetta cég kapott az építésre megbízást. Az új épület nagysága, fekvése és kiképzése egyaránt fantasztikus. A tengertől 300 méterre áll a grandiózus, megdőlt kőtorony, („ferde cilinder” ), oldalt gránitlapokkal burkolva, a kerek tetején keresztül megvilágítva. A hatalmas, kör alakú tető a tengerből kilépő és a földet megvilágító napkorongra, (Ré istenre) emlékeztet.A könyvtárbelső 850 ezer m2 hasznos felülete 7 különböző nagyságú szintre oszlik, ezeket magas oszlopok tagolják. A tér 8 millió kötet befogadására alkalmas, az olvasói és szolgálati helyeken kívül van benne konferenciaterem, könyvtárosképző iskola, tudománytörténeti múzeum, planetárium, étterem, gyerek- és ifjúsági könyvtár. A minőségi kivitelezés szintje rendkívül magas. A világsajtó „lenyű

göző alkotásaként, „a nyolcadik világcsodádként méltatta.Kevésbé lenyűgöző azonban a könyvtár tartalmi értéke. A többi nagy könyvtári építkezéssel szemben (ahol egy meglevő nagy állomány részére emeltek új épületet), itt sem kiinduló állomány, sem kimunkált gyűjtőköri elv nem volt (az általánosságban mozgó „egyetemes könyvtár” célon kívül). Az 1990 óta gyűjtött állomány (150 ezer kötet) mögött nem áll könyvtárosi szakismeret, s különösen vegyessé teszi a gyűjteményt a további 100 ezer ajándék- könyv.Az épület éves fenntartási költsége kb. 10 millió US dollár, a személyzeti és gyarapítási költségekkel együtt az intézmény kb. évi 15-20 millió US dollárba fog kerülni az államnak.Súlyos nehézséget jelent a képzett munkaerők hiánya. Egyiptomban kevés szakképzett könyvtáros van, de az egyetemi kurzusokon ők is csak elméleti kiképzést kaptak, a modern könyvtári üzem gyakorlati vitelében semmi tapasztalatot nem szerezhettek, mivel Egyiptomban nincsen említésre méltó korszerű könyvtári tradíció. Különösen nagy a hiány a vezetésre képes munkaerőkben. Jelenleg a könyvtárosok közül sokan külföldön tanulmányozzák a szakmát, többnyire Unesco ösztöndíjjal.Az új könyvtárat először 2001 októberében nyitották meg a közönség számára, félkész állapotban. Az ünnepélyes megnyitást 2002 áprilisára tervezték. Kérdéses, hogy a számítógépes információszerzés korszakában Alexandriában (amely 5 millió lakója ellenére mégis csak provinciális város a kulturális és politikai centrumot jelentő Kairó mellett) milyen lesz a hatalmas méretű könyvtár kihasználtsága? Az egyetemi hallgatók tömegeire nem lehet számítani, mert Egyiptomban az egyetemeken a jegyzetek bemagolását követelik meg, és nem a könyvek közötti búvárkodást.Mire szolgál tehát az új könyvtár? Egyiptomban a közintézmények saját profiljukon kívül mindenek előtt az állam nagyobb dicsőségét szolgálják. Az új
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könyvtárat egyesek „a szultán fehér elefántjának” nevezik. Az Alexandrina, Egyiptom első nagy kulturális beruházása a nemzeti identitás szimbóluma. Örülnünk kell, hogy erre a célra egy könyvtárat szemeltek ki.
(Katsányi Sándor)

02/241
KARHULA, Päivikki -  PAAVILAINEN, Elisa: Erikoiskir- 
jastot -  huippuasiantuntemuksen tukiyksiköt verkottu- 
misen varassa = Signum. 35.vol. 2002. 3.no. 49-50.p.

A szakkönyvtáraknak a nemzeti könyvtárhálózat 
integráns részévé kell válniuk

Együttműködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat; 
SzakkönyvtárFinnországban a felsőoktatási (általános tudományos) könyvtárak hangsúlyos szerepe miatt minimális a nagy szakkönyvtárak száma (Parlamenti és Statisztikai Könyvtár, ill. a Műszaki kutatóközpont információszolgálata). A különböző köz- és szak- igazgatási területekhez tartozó és az ott folyó kutatásokat kiszolgáló szakkönyvtárak többsége 2-5 fővel dolgozik (pl. geológia, meteorológia, tengerészet, muzeológia, környezetvédelem). Az e könyvtárakat fenntartó kutató-fejlesztő intézetek ugyanakkor intenzív információhasználók és -termelők, és információs igényeik folyamatosan változnak, így a könyvtártól és a könyvtárostól különféle speciális jártasságokat, ismereteket követelnek meg. Az együttműködés mindeddig igazgatási vagy tudományterületi hovatartozás szerint folyt köztük, és gyakran egy adott projekt megvalósításának idejére jött létre csupán.Az utóbbi időben megváltozott információs környezet sürgetően szükségessé teszi, hogy a szakkönyvtárak is integrálódjanak a nemzeti hálózatba. Kívül- maradásuk ugyanis olyan gyakorlati nehézségek forrása, hogy pl. az elektronikus anyagok beszerzése -  kis könyvtárak lévén -  túl drága számukra.

Fennáll annak a veszélye is, hogy a fejlesztési programok megvalósítása elmarad.A nemzeti együttműködéstől a szakkönyvtárak elsősorban az alábbi problémák megoldását várják: 1) dönteni kell a FinElib szolgáltatás túl drága kínálatának finanszírozásáról; 2) együttműködést kell kialakítani a tartalomtermelési és adatbázis-projektek területén (pl. a virtuális könyvtár és a LINNEA adatbázisok), és ez utóbbiakhoz biztosítani kell az ingyenes hozzájutást; 3) fejleszteni kell az elektronikus kiadási tevékenységet; 4) dönteni kell az elektronikus dokumentumok megőrzési és archiválási kérdéseiről.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 215, 217, 243
Egyéb könyvtárak

02/242
SEDO, Hja: K soucasnosti a budoucnosti muzejních 
knihoven = Nár.Knih. 13.roc. 2002. 1.no. 55-58.p. 
Bibliogr.

A múzeumi könyvtárak jelene és jövője

Múzeumi könyvtárCsehországban 318 múzeum és 47 galéria működik. Ezek mindegyikének van valamilyen könyvtára. Összes állományuk 4 millió 750 ezer könyvtári egység. A teljes álllomány negyede tartozik a régi és ritka gyűjtemények fogalomkörébe.A múzeumi könyvtárak többsége a 19. század második felében keletkezett anyaintézményük ismeretterjesztő-közművelő funkciójának integráns komponenseként. A városok tetemes részében akkor a múzeumi könyvtár volt az egyetlen könyvtár. Tehát a múzeumi könyvtáraknak az „alapító atyák” szándékai szerint igencsak nyilvános könyvtárak
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ként kellett működniük. Erről írásos formában is tanúskodnak az alapítás dokumentumai.Időközben, főként a „fejlett szocializmus” évtizedeiben ez a nyilvános funkció hovatovább megszűnt, s így e könyvtárak mindinkább zárt intézményi könyvtárként szolgáltattak csupán, azaz székhelyük nyilvános könyvtári ellátásában, se az országos és regionális könyvtárközi kooperációkban nem nagyon vettek részt.E zártságból következett, hogy a múzeumi könyvtárak elmaradtak a számítógépesítésben is. Ami körükben e címen történt, az korántsem kompatibilis egymással, és nem más, mint „házilagos bütykö- lés” .Jelenleg a múzeumi könyvtárak válaszúton állnak. Arról van ui. szó, hogy a jövőben csak azok a

könyvtárak számíthatnak biztonságos dotációkra, pályázatokon való részvételekre, konzorciumi tagságra, amelyek az új, a 257/2001. Sb. számú könyvtári törvény meghagyásai értelmében regisztráltatják magukat. Ezért komoly energiákat kell fordítaniuk e könyvtárak fenntartóinak, a múzeumigazgatóknak meggyőzésére, hogy megtegyék ezt a lépést, mivel többségük a jelenlegi zártsággal -  kényelmi szempontból -  meg van elégedve.Mindenesetre az e könyvtárakban alkalmazott kollégák szeretnék visszaszerezni a nyilvános funkciót. Ennek jegyében szerveződött újjá a csehországi múzeumok és galériák egyesületén belül a könyvtári bizottság, amely a rendelkezésre álló rendezvényi és publikációs lehetőségek intenzív felhasználásával próbálja meg ezt az eredményt elérni.
(Futala Tibor)

Állomány,
állományalalcítás

02/243
KIRCHGÄSSNER, Adalbert: Die Versorgung der 
Hochschulen mit wissenschaftlicher Literatur = Biblio
theksdienst. 36.Jg. 2002. 2.no. 182-187.p. Bibliogr. 
lábjegyzetekben.

A felsőoktatási könyvtárak szakirodalmi ellátottsá
ga

Állománygyarapítás; Gyarapítási keret; Tudományos 
és szakkönyvtárakA német tudományos könyvtárak válságba jutottak: egyfelől növekszik a tudományos információk iránti kereslet használóik körében, másfelől viszont alig növekszik, részben stagnál vagy csökken költségvetési keretük. A könyvtári statisztikák a monográfiák és a folyóiratok beszerzésének visszaesését mutatják ki.
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