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STUDIES

200 years of the National Széchényi Library
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 4. 2002. pp. 640. -  
642.

Count Ferenc Széchényi donated his abundant collection of books, maps, engrav
ings, coins, and minerals to the nation 200 years ago, in 1802, creating thus a na
tional public collection (library and museum). The bicentenary of the foundation was 
celebrated with a series of events by the National Széchényi Library and the Hungar
ian National Museum throughout the year. The memorial year gave an opportunity 
not only for Hungarian commemorations and international conferences, but also for 
the publication of valuable volumes.

Ferenc Széchényi, the founder of the national library
MONOK István

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 4. 2002. pp. 643 -  
653.

In Hungary Count Ferenc Széchényi (1754-1820) was the nobleman who detected 
Hungarian books in Hungary and abroad at the end of the 18th century, united them 
in a collection, and then in 1802 donated it to the nation, laying the foundations of 
the first national public collection. The study aims at finding out how much the foun
dation of the library was a natural consequence of the political and cultural efforts of 
the preceding three centuries. It presents the traditions of library history and science 
organisation that had an impact on the foundation, and that the creation of the na
tional library was the result of a long process. There had been libraries used by the

636 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



public before in Hungary, and by the 18th and 19th cen
tury book collection had become more and more impor
tant among the aristocracy and the prelacy, and 
bibliophilic book collectors urged the formation of a sci
entific society. Hungarian aristocrats assumed a role in 
the running of cultural institutions under the pressure 
created by the lack of the national king, national culture, 
and national library. King Mathias has become a sym
bolic figure in the eyes of Hungarian aristocrats and in
tellectuals as a successful national king, together with 
his library, the Bibliotheca Corviniana. Thus Széchényi, 
having in mind the role and significance of Bibliotheca 
Corviniana, founded the national library of the Hungarian 
Kingdom (Bibliotheca Regicolaris) as it also stands in 
the statutory document. This ideal helped the further en
richment and survival of the collection as well.

The International control and processing of se
rials -  International trends and the Hungarian 
environment (The Hungarian practice of ISSN 
control and its International context)
GAZDAG Tiborné

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 653. -  660.

Hungary has been taking part in the work of the interna
tional serial control system of ISSN (International Stan
dard Serial Number) since its foundation in 1976. By 
now, periodicals have gone through essential changes 
of format (with the appearance of the electronic version 
of publications), and the standards of their processing 
had to be reconsidered. Special forms of publication on 
the Internet make it impossible to distinguish between 
the parts, issues characteristic of serials, and to recog
nise their numbering. A new model of document 
typology had to be elaborated (J. Hirons, C. Graham, R. 
Reynolds) that is based on the method of the publication 
of the serial, and imposes a superordinate category 
above the notion of serial, that of the continuing re
source, in which integrative, constantly updated docu
ments belong beside serials. An information source be
longing to any category may appear on any media. Par
allel with the development of the model, the revision of 
the part of AACR2 dealing with serials, as well as of the 
ISBD(S) and of the ISDS Manual, the manual of the reg
istry system of ISSN, was also started. ISBD(CR), valid 
for any continuing resource has come into being, and 
the Hungarian regulation (KSZ3) dealing with serials 
only was also prepared. The rules of bibliographic de
scription change, so do the computer applications, and 
the standard exchange formats (MARC 21) are im
proved. When the registration of distant information

sources started, the scope of the application of interna
tional standard numbers had to be revised. The Interna
tional Centre of ISSN would like to achieve the complete 
control of serial publications, while in the case of inte
grating documents, it prefers the principle of selectivity. 
However, the practice of national institutions, the pecu
liarities of collection development may have an impact 
upon the realization of the principles of control. The 
practice of the Hungarian national library, its criteria 
taken into account when assigning a standard number is 
an example of this.

Hungarian selection. The praise of mature bibli
ographies
MURÁNYI Péter

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 661. -  676.

False data have been published in various sources re
garding the reception of the Hungarian Imre Kertész’s 
novel entitled Sorstalanság that won the literary Nobel 
prise in 2002. The reason why false data were published 
may be the lack of knowledge of the bibliographic tools 
of literature.
The study presents the tools that can be used through a 
concrete example.
It focuses on older ventures, already finished, such as 
the bibliography of Hungarian literature (1966-1990) (A 
magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája) 
compiled by the National Széchényi Library, the bibliog
raphy of Hungarian literary theory (A magyar irodalomtu
domány bibliográfiája (1977-1991) issued in the Hunga
rológiai Értesítő, the selected repertory of literary publi
cations in Hungarian journals in 1981-1982 and its con
tinuation: the selected repertory of literary publications in 
periodicals 1983-1989, the analytical catalogue of the 
Metropolitan Ervin Szabó Library (Irodalomtörténeti 
tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai 
kartotékjai), that can be the bases of ventures like Imre 
Kertész’s bibliography in print or on the Internet among 
the bibliographies of the Digital Literary Academy (DIA) 
and the Contemporary Literary Database (KIA) since 
their reliability is influenced strongly by what sources 
they use. Further sources could be earlier bibliographic 
ventures, lexicons (the new Hungarian Literary Lexicon -  
Új Magyar Irodalmi Lexikon), literary histories, the list of 
criticism that appeared in the journal Látóhatár for years, 
databases belonging to the system of the national bibli
ography, and currently built databases from related dis
ciplines covering periodical articles.
While comparing and characterising bibliographies, lexi
cons, databases, he does not hide his critical remarks
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either. The search, performed upon a reference ques
tion, illustrated well that current electronic processing 
would be required with the cooperation of institutions in
volved. Thus the burdens of processing could be 
shared, and researches could find the information 
needed by means of a unified system.

The assessment of Information as an ecological 
process 1.
BENEDIKTSSON Dániel

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12.
(Vol. 48.) No. 4. 2002. pp .667-684.

Information transfer is an essential part of communica
tion that leads the user on to recorded textual informa
tion. The study deals with the theoretical aspects of the 
effectiveness of information retrieval, and explains it by 
means of evaluating bibliographical records. An evalua
tion matrix can be formulated as a result of the assess
ment of bibliographical records, taking the interaction of 
users with their environment into account. Any unit 
should be considered as bibliographical if in the pro
cess of information retrieval followed by assessment the 
physically descriptive elements of transfer are inter
preted as intellectual meaning. The nature of the biblio
graphical record is textual as well as intertextual. Index 
terms also have textuality, while intertextuality means 
the relationship between the various levels of the text, 
though the environmental (and background) knowledge 
of the user-interpreter (also known as heuristips) has to 
be considered as well. Textuality gives the essential con
tents of the bibliographical record, but it has to meet 
formal criteria as well. Through retrieval the user does 
not access a work but its physical version manifested 
in the form of a concrete text. Accordingly, anticipations 
related to the retrieval process must change. The user 
has epistemological needs, and acquires interpretable 
text units as the result of the retrieval process. The au
thor analyses the relationship between form and sub
stance as a prerequisite of the process of interpretation. 
Form is important because it makes possible textual 
analysis at the level of the bibliographical record. The 
second part of the study (to be published in the next is
sue) offers a detailed analysis of the textual and envi
ronmental components of any record or unit which 
qualifies as bibliographical and gives an evaluation of 
the process.

ABROAD
PAJOR Enikő: From Gesner to the virtual 
Bibliotheca Universalis
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 685. -  700.

The most recent trends show that the speed of informa
tion processing doubles every 18 months, scientific 
communication takes place more and more on net
works, written works are more and more frequently 
stored in digital form, knowledge is made publicly avail
able as hypermedia, e-documents play an increasing 
role beside traditional books, etc. The library projects of 
the EU in recent years aimed at bringing closer the li
brary systems of nations, at making the international uti
lization of bibliographic records possible, at reinforcing 
the development of multimedia services, at creating 
super national virtual libraries, and by all these at estab
lishing effective national and international library ser
vices. The creation of the universal virtual library is a fea
sible aim today. One of the ideas is Bibliotheca 
Universalis, the modern rethinking of the 16th century 
plan of Gesner, that could not be realised at that time. 
This universal virtual library were based on international 
cooperation. The article describes the aims of the plan, 
the problems that arouse during the pilot projects and 
their implementation, and the achievements.

LYNCH, C.: Struggle for the definition of the fu
ture of books (Abstr.: Koltay Tibor)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 701.- 722.

The role of books in the digital world needs reconsidera
tion after the emergence of the digital book. A lot of 
questions arise concerning the role of this new „type of 
document“. E.g. how can a digital book be used, lent, 
cited? Do our expectations regarding the constancy of 
documents change? What technology is required to be 
able to read them? What will be our relation to private 
and commercial digital libraries, digital bookstores, etc? 
Further problems dealt with in the study: the occurrence 
of new genres may be expected (e.g. for the combina
tion of paper and network); is it enough of books are 
translated, converted to digital form; what do content 
services offer, what are consumers’ expectations, and 
what difficulties the global market has to face; how 
should legal issues be tackled, what kind of control is re
quired, should there be censorship, how will book pub
lishing change, how will practical e-book reading equip
ment look like, what aid is offered by standardization, 
does the users of an e-book own an object or availabil
ity; what will be the status of digital books in future librar
ies; how can the continuity of availability and the safe
guarding of intellectual heritage be realised in the digital 
environment, etc.
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DUDÁS Anikó: The Rastko project -  the elec
tronic library of Serbian culture
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 723. -  736.

The electronic library of the Serbian cultural heritage 
with the intention to join the BalkansNet cultural society 
and the global digital library network. The Rastko project 
covers Serbicas to be found all over the world with a 
special conception. Beside the central collection in Bel
grade that played an initiative and guiding role in the 
project, 11 regional collections have been established 
by the end of 2002 in and outside Yugoslavia by means 
of a virtual historical and cultural centre in Romania, 
Hungary, Ukraine, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Ger
many, Poland, and Albania. The project focuses on the 
elaboration of digital and Internet technology solutions 
for the presentation of multilingual collections, for the 
handling of various scripts, and for the digitisation of 
modern and ancient ecclesiastical Cyrillic works. The re
viewer enumerates Hungarica pieces to be found in the 
collection, and outlines the concerns of potential readers 
in Hungary, including among others that of dissimilating 
Serbs.

SHIMMON, Ross: Can libraries contribute to 
bridge the digital gap? (Abstr.: Katsányl Sándor)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 737. -  740.

The author seeks the answer to the question if informa
tion and communication technology is able to help peo
ple handicapped in accessing information in catching 
up? The OECD had a study made on this problem, and 
official proposals were formulated for the overcoming of 
information handicaps by the Okinawa Charta of the 
Eights, and the Geneva meeting in the report of the DOT 
(Digital Opportunity Task) Force. IFLA reacted to this as 
the representative of librarianship offering its aid to the 
work of the DOT Force. There are proposals, the ques
tion is what are the chances of the less experienced li
brary associations of developing countries for taking 
these opportunities.

MEDVEDEV, Roj: What did Stalin read? (Abstr.: 
Futala Tibor)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 741.- 746.

The distinguished historian deals with the analysis of the 
library, readings, and side notes of the Russian dictator. 
He emphasizes the exceptional reading and working ca
pacity of Stalin, his knowledge (debated by some con
temporaries), and presents the readings of Stalin before 
the revolution, in exile, and later his book collections, 
and readings from the 30s, 40s, 50s. Stalin read mainly

political and philosophical works, but his reading of Rus
sian and foreign literature is also known. He had a rich 
collection of handbooks of general interest in his study 
at the Kremlin, and had private libraries of several thou
sand volumes in his summer houses as well. On the ba
sis of his books, it was found that Stalin collected the 
works of his political enemies consciously, and knew 
them well. He spent 2-3 hours with reading a couple of 
hundreds of pages every day. He also wrote concise 
side notes to his readings.

RUPPELT Georg:,,Shipwreck of the Library Inno
vation Centre. (Abstr.: Katsányl Sándor)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 7 4 7 .-7 4 8 .

BOOK REVIEW

Two hundred years of the National Széchényi Library

SOMKUTI Gabriella: The history of the National 
Széchényi 1802-1918. (Rev.: Pogány György)
Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 749. -  754.

A late review

UNGVÁRY Rudolf -  ORBÁN Éva: Osztályozás és 
információkeresés. Szöveggyűjtemény
(Classification and information retrieval. An annotated 
chrestomathy)

(Rev.: Horváth Tibor)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 755. -  759.

Be you too or what the hell is the information 
society?

SEBESTYÉN György: Légy az Információs 
társadalom polgára! (Be a citizen of the Infor
mation society!)
(Rev.: Mohor Jenő)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 
48.) No. 4. 2002. pp. 760. -  763.

FROM FOREIGN JOURNALS
(Abstracts)

Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 4. 
2002. pp. 769. -  844.
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Johann Ender: gróf Széchényi Ferencet ábrázoló festménye (1823)

640 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4



BIBLIOTHECA
N A T IO N A L»
HUNGÁRIÁÉ
200 ÉVE ALAPÍTOTTÁK  
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁRAT

Az Aere perennius. Ércnél maradandóbb c. 
katalógus címlapja

Kétszáz esztendeje él és gyarapodik a gróf Széché
nyi Ferenc (1754-1820) által életre hívott gyűjte
mény, melynek hivatalos elfogadását az 1802 már
ciusában kelt „felségfolyamodvány” indította el. I. 
Ferenc királyhoz benyújtott folyamodványában Szé
chényi Ferenc azt kérte az uralkodótól, hogy gyűjte
ményét, melyet Jobb év során fáradtsággal, gond
dal és jelentős kiadásokba merülve szereztem meg, a 
drága hazának, melynek ölében mindezek összesze- 
désére alkalmat és módot találtam, amelyre mindig 
törekedtem és törekszem szentelhessem.”

Széchényi a folyamodvány kedvező7 elbírálása után, 
1802 november 25-én írta alá az alapító okiratot, 
melyet az uralkodó másnap megerősített aláírásá
val, s ezzel létrejött a Bibliotheca Hungarica Széché- 
nyiano-Regnicolaris, azaz a Széchényi Országos Ma
gyar Könyvtár.

A nyilvános intézményként működő központi gyűj
temény (1808-ban nemzeti múzeummá bővülve) 
gyűjteményszervezési és tudományos célja az volt,

hogy a nemzet történelmére vonatkozó emlékeket 
összegyűjtse és bemutassa.
A 2002-ben születésének bicentenáriumát ünneplő 
két nemzeti intézmény egész éven át tartó rendez
vénysorozattal köszöntötte a nemzeti könyvtár- és 
múzeumügy e fontos dátumát.
Az emlékév programjai a következő négy gondolat 
köré szerveződtek: „Hagyomány és nemzettudat” 
(Széchényi Ferenc szobrának megkoszorúzása; A 
magyarországi múzeumok 200 éve; konferencia 
Bőd Péterről; két kiállítás a Magyar Nemzeti Múze
umban); „Egyén -család - társadalom” hangzott a 
megemlékezések második szakaszának mottója, 
melynek során tudományos ülésekre, megemléke
zésekre s mindkét intézményben egy-egy híres kiál
lításra (Világ magyarjai a Magyar Nemzeti Múzeu
mért, ill. Uralkodók és Corvinák) került sor. A kul
túra egyetemességét állította a középpontba az em
lékév harmadik szakasza, melyhez elsősorban nem
zetközi konferenciák kapcsolódtak. A „Nemzeti in
tézmények -  polgári művelődés” mottó jegyében zaj-
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lottak az utolsó hetek megemlékezései (konferen
cia az európai nemzeti könyvtárak megalakulásá
ról; a Kárpát-medence könyvtárai főigazgatóinak 
értekezlete, valamint az OSZK és az MNM történe
tét bemutató kiállítás).
A két intézmény az ünnepi megemlékezések, konfe
renciák, kiállítások mellett tartalmas kiadványok 
közreadásával állított emléket az évfordulónak. A 
gazdag kínálatból most csak az OSZK és a Magyar 
Könyvklub közös kiadásában megjelentetett, a 
könyvtár kéziratos és nyomtatott kincseinek legja
vát 500 színes fotón bemutató albumot említjük (cí
me: Kincsek a nemzet könyvtárából), s két kiállítá
si katalógusra hívjuk fel a figyelmüket: a két jubile
umi kiállítás az Uralkodók és Corvinák c., valamint 
az Országos Széchényi Könyvtár történetét bemuta
tó Aere perennius. Ércnél maradandóbb c. kiállítás. 
Az OSZK Kézirattára által rendezett Corvina kiállí
táson Mátyás könyvtárának legszebb kéziratos mű
veit láthatták az érdeklődők, többek között olyan fi
renzei kódexeket, amelyekről nemrégiben fedezte 
fel a kutatás, hogy Mátyás megrendelésére, a Corvi
nák számára készültek. A kiállításról készült igé

nyes kivitelezésű és szerkesztésű (azonos című) 
műben Karsay Orsolya, Pócs Dániel, Földesi Fe
renc, Wehli Tünde, Pajorin Klára, Mikó Árpád és 
Madas Edit tanulmányai találhatók (angol fordítás
ban is), valamint Angela Dillon Bussi tanulmánya 
(olaszul és magyarul) a Corvina-könyvtár és Firen
ze kapcsolatáról. Illusztrációk és kódexleírások egé
szítik ki a gyönyörű könyvet, melynek szerkesztője 
Karsay Orsolya, munkatársa pedig Földesi Ferenc. 
Az OSZK történetét bemutató, Aere perennius. Érc
nél maradandóbb c. kiállításról készült gyönyörű ka
talógus szerkesztője pedig Ferenczy Endréné volt.

Petrus Ransanus: Epitoma Rerum Hungaricarum c. 
1490-92 között Nápolyban készült kódexének miniatúrá- 
ja a királyi párt és Ransanust ábrázolja. Az Epitoma a 
magyar történelem rövid foglalata. Jankovich Miklós 
1830-as gyűjteményével került az Országos Széchényi 

Könyvtárba.
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Széchényi Ferenc 
Bfönyif&áralapítása

Monok István

A magyar nemzeti könyvtár alapításának történeté
ről számos komoly tanulmány született az azóta el
telt kétszáz év alatt, bár az is igaz, hogy a legtöbb 
írás az ünnepi alkalmakhoz kötődő méltatás. A 
könyvtár történetének kevés számú monográfusa -  
Kollányi Ferenc} Berlász Jenő,1 Somkuti Gabriella3 
-  nyomon követte az első évszázad gyarapodását, a 
könyvtár sorsát befolyásoló tényezőket. Kókay 
György, a felvilágosodás és reformkori irodalmunk 
kutatójaként több írásában kitért a nemzeti gyűjte
mény megalakulásának korabeli visszhangjának 
elemzésére is,4 arról a kérdésről azonban, hogy 
maga Széchényi Ferenc miként gondolkodott a gyűj
temények (könyvtár és múzeum) alapításáról, kü
lön elemzés nem született. Még Széchényi monog
ráfusa, Fraknói Vilmos is úgy mutatja be az alapí
tót, mint mélyen vallásos, királyhű, mecénást, „a

nemzet felemelkedésén” munkálkodó, de tulajdon
képpen magányos politikust.5 A kérdés az, hogy 
mit érthetett Széchényi Ferenc „nemzet”-en. Mosta
ni tanulmányunkban megpróbálunk néhány olyan 
szempontot bemutatni, amely a nemzeti gyűjtemé
nyek megalapítását egyik oldalról a Mohács utáni 
közel három évszázad magyarországi művelődés 
szervező törekvései természetes eredményének mu
tatja. Másik oldalról elkülönítjük a nemzeti könyv
tár és múzeum (és sok tekintetben a Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtára) alapítását a Kár
pát-medence más 19. századi központi gyűjtemé
nyéinek alapításától (román, szász, erdélyi magyar, 
szlovák, horvát, szerb). Ezért röviden számba ven
nénk az alapítás könyvtártörténeti és tudomány- 
szervezési hagyományát, azt, hogy mit jelentett ta
nulmányunk szempontjából a nemzeti király hiá
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nya, és végül kitérnék arra a kérdésre, hogy Széché
nyi Ferenc számára létezett-e a magyar és a hun- 
garus-tudat különbsége.

A könyvtártörténeti hagyomány

A magyar szakirodalomban több helyen találko
zunk azzal a vélekedéssel, hogy a 18. század végi, 
19. század eleji olvasókörök párhuzamba állítható- 
ak a kortárs nyugat-európai olvasóköröknek neve
zett (Leserkabinet, Cabinet des lecteurs etc.) intéz
ményekkel.6 Ez a párhuzamba állítás azonban anak
ronisztikusnak mondható, hiszen az első magyaror
szági ilyen olvasókörök kereskedelmi fogásként, 
egy-egy könyvkereskedésben jöttek létre,7 a kaszi
nó könyvtárak pedig nem elsődlegesen polgári in
tézmények voltak. Külön -  egy mondat erejéig -  ér
demes megemlíteni a 18. század második felében 
Szakolcán megtelepedő cseh nyomdászt, Jihocech 
Skarnickt és örököseit, akik a helyi szlovák olva
sóknak és cseh kolóniának terveztek üzletükben ol
vasókört. A szlovák és a cseh szakirodalom is kizá
rólagos kereskedelmi fogásnak tartja a -  nem meg
valósult -  tervet, vagyis nem hozzák összefüggésbe 
valamiféle szlovák nemzeti kulturális törekvéssel.8 
Kétségtelen azonban, hogy a 19. század első felé
ben Magyarországon is jelen volt szűk körben a 
polgári rétegben, és elvi szinten a nemesség köré
ben a kultúra polgári nyilvánossága iránti igény.9 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a könyvtári intéz
ményrendszernek a nyugat-európai polgári körök
ben évszázadok alatt kialakított formáit Magyaror
szágon is hasonlóképpen hozták létre. A 19. század 
végén már valóban a nyugat-európai közkönyvtá
rakhoz hasonló gyűjtemények álltak a magyarorszá
gi olvasók rendelkezésére, és már volt jele a porosz 
hagyományú és az angol public library ellentétének 
is.10 Ez utóbbi azt jelenti, hogy Magyarországon is 
létezett a szabadabb könyvtárhasználat, az olvasói 
igények elé menő könyvtári szolgáltatás iránti

igény. A 19. század második felében Apponyi Sán
dor gróf már fiatal korától abban a tudatban gyűj
tötte könyveit, hogy az nyilvános gyűjteményként 
él majd tovább.11 Széchényi Ferenc ifjú korában 
azonban még csak az volt egyértelmű, hogy a ma
gánkönyvtárak ideje lejárt, szükség lenne olyan 
nyilvános közgyűjteményekre, amelyek segítségé
vel az oktatás, a közösség művelődése és a tudomá
nyos kutatás biztos hátteret kap. Számára az új 
szempont az írott kultúra szervezett összegyűjtése 
és a tovább hagyományozás lehetősége volt.
A közösségi használatú könyvtárak kialakulása Ma
gyarországon is a 15. században kezdődött. Handó 
György pécsi kanonok könyvtárának egy szűk kör 
számára való megnyitása a nyugatibb minták köve
tése volt,12 és annak az elméleti irodalomnak való 
megfelelni akarás, amely Senecától fogva13 
Petrarcán14 át hirdette a nagy és zárt magánkönyv
tárak feleslegességét. A Johann Henckel által szerve
zett úgynevezett „Középkori Lőcsei Könyvtár5 azon
ban a szükség, vagyis a könyvhiány eredménye 
volt.15 A szepességi plébánosok közös használatú 
gyűjteményhez jutottak ezen a módon. A reformá
ció térhódítása a városi közösségekben Magyaror
szágon is kialakította a közösségi használatra szánt 
könyvtárakat, megmentve ezzel több középkori 
gyűjteményt is a gyors enyészettől. A kőszegi plébá
nia könyvtárát már 1535-ben „zur gemeinen Nutz” 
írták össze,16 és 1614-ban, majd 1660-ben17 már 
mint városi könyvtárat vették számba. Selmecbá
nyán az iskolai gyűjtemények mellett már a 16. szá
zad végén „publica libraria” működött,18 s Brassó
ban pedig az evangélikus kollégium könyvtára bírt 
részleges nyilvánossággal.19 A Handó-féle humanis
ta példa is továbbélt, Hans Dernschwam beszterce
bányai könyvtára a baráti kör tagjai által aktívan 
használt gyűjtemény volt.20 
A 17. században a városok könyvtárai ott gyarapod
tak igazán, ahol a protestáns városvezetés ezt szív
ügyének tekintette. Bibliotheca publica elnevezés
sel a legnagyobb gyűjteményt Kassáról ismerjük.21
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Ezek a könyvtárak nevükben publikusak voltak, és 
a város polgárai számára potenciális olvasási hely
ként a gyakorlatban is. Kezelésüket azonban a váro
sok valamelyik egyházra, legtöbbször az evangéliku
sokra bízta. A 17. század második felében lezajlott 
városi rekatolizáció (ahol ez megtörtént) nem ked
vezett ennek a folyamatnak. A városokba visszatele
pülő rendek által fenntartott iskolák ugyanis nem 
tudták -  nem is akarták -  helyettesíteni a nyilvá
nos könyvtárakat. A gondoskodó protestáns egy
ház nagyon gyakran annyira kisebbségbe szorult, 
hogy többé már nem tudott törődni a könyvtárral, 
amelynek anyagát sokszor valamelyik új katolikus 
iskola meg is kapta. Nem véletlen, hogy éppen az 
erdélyi szász városokban maradt meg a városi 
könyvtár egészen az újkorig.22 
Miután a magyarországi művelődési intézmény- 
rendszert a 16. század elején a török hódítás és a re
formáció lerombolta, a század végére újjáalakult, 
immár protestáns arculatúként. A 17. században új
jászerveződő katolikus egyház a század utolsó har
madában állami segédlettel lerombolhatta a már 
működő protestáns intézményeket, és a 18. század 
elején újra meg kellett szervezni az iskolákat, nyom
dákat, könyvtárakat. Ezen változások mellett állan
dónak a főnemes családok udvarai mondhatóak. 
Gondot viseltek az iskolákra, néha a nyomdákra, 
és az udvari könyvtár legtöbbször a család környe
zetében élők számára nyitott volt. Sok példát említ
hetünk arra is, hogy a főúr birtokán lelkészi szolgá
latot ellátó személyek kölcsönöztek is a magán- 
könyvtárból. A főúri udvar ilyen funkciója Erdély
ben sokáig, a 18. század közepéig megmaradt.23 A 
nyugat-magyarországi területeken a katolikus egy
ház intézményei korábban vették át ezeket a műve
lődésszervező feladatokat, mint Erdélyben, ahol a 
magyar lakosság jelentős része református és unitá
rius maradt, a városok német lakossága pedig evan
gélikus.
Azok a főúri családok, amelyek megmaradtak vala
melyik protestáns egyház támaszának, továbbra is

a 16-17. századi módon támogatták azt a művelő
dési intézményrendszert, amelyik az egyházuk ke
zelésében élt tovább. Az egyik legjobb példa erre az 
erdélyi Teleki család. A magyarországi nagyobb 
arisztokrata családok számos tagja egyházi karriert 
választott magának, és meghatározó szerepet ját
szott a török kiűzése után a katolikus egyház újjá
szervezésében. A főpapságnak ezek a generációi 
hozták létre a 18. században a modern egyházi 
könyvtári rendszert.24 Ennek egyik tagja, a Pécsi 
Püspöki Könyvtár Klimó György püspöksége idején 
városi nyilvános könyvtárrá vált 1764-ben.25 
A 18. század folyamán kialakulnak a bibliofil főúri 
gyűjtemények is, amelyek közül a Batthyány, a 
Bethlen, az Esterházy, a Festetich, az Illésházy, a 
Jankóvich, a Nádasdy, a Ráday és a Reviczky csalá
dokéi a legjelentősebbek.26 Az arisztokrata és a fő
papi könyvgyűjtés eredményeként létrejött modern 
könyvtári kultúra kialakítóiban ekkor tudatosodott 
az, hogy könyvtáraik nem csupán a kincsképzés 
eszközei, nem csupán tudós műhelyek és nem csu
pán művelődésszervező központok, hanem a nem
zeti kultúra írott emlékeinek a lerakatai is. Olya
nok, amelyek sokszor egyetlen megmaradt példány
ban, vagy az azt pótló másolatban őrizték meg elő
deik gondolatát. A központi könyvtár, az egyes kul
túrák nemzeti könyvtárának alapítási gondolata ek
kor érte el a Kárpát-medencét. Ekkor jött létre Szé
chényi Ferenc adományából a magyarországi Bib
liotheca Regnicolaris.27
Egyetlen gondolat erejéig kitérnék arra a kérdésre, 
hogy mit alapított Széchényi Ferenc: könyvtárat, 
vagy múzeumot. Az alapító levélben mindkét elne
vezést használja. Elmondja szándékát, indokait, 
hogy miért teszi adományát, és hosszan a könyvtár
ról beszél. Majd egy ponton így fogalmaz: „Quarto, 
licet... Musaeo huic ...”28 A könyvtár és a múzeum 
tehát számára nem vált szét, a nemzeti közgyűjte
mény gondolata foglalkoztatta. A múzeumok a 
könyvtárakon belüli, vagy azok mellett berendezett 
studiolókból, majd ritkaságtárakból keletkeztek,
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mint ahogy a korai középkorban a levéltár és a 
könyvtár, vagy a kincstár és a könyvtár sem vált 
szét. Széchényi Ferenc tehát nemzeti gyűjteményt 
alapított, javarészt könyvekből, kéziratokból és tér
képekből álló gyűjteményéből, amelynek része volt 
az éremgyűjtemény és az ásványok is. Ahogyan a 
British Library is a múzeummal egy intézmény
ként működött évszázadokon át, úgy a magyar 
Nemzeti Múzeum és annak a könyvtára is 1808-tól 
1949-ig egyetlen jogi személy volt.

A nemzeti tudományos intéz
ményrendszer hagyománya

A jól felszerelt, friss könyvanyagban gazdag könyv
tárak létrehozása annak ellenére sem volt öncél, 
hogy tudjuk, a bibliofil könyvgyűjtés is a 18. szá
zad közepén válik elterjedté a Kárpát-medencében. 
A sorra épülő udvarházakban sokszor „a la mode” 
is került könyvtárszoba, és abba könyvek.29 Az am- 
biciózusabb gyűjtők célja azonban az volt, hogy a 
könyvtárral az oktatást, illetve a tudományos mun
kát. szolgálják. A Budára, illetve Pestre helyezett 
egyetem számára, a 18. század folyamán alapított 
felsőoktatási intézményeknek az alapítás előtt gon
doskodtak könyvtárról, és -  ahogy Esterházy Ká
roly példája is mutatja -  volt ahol csak a könyvtár 
jött létre, a felsőoktatási intézmény alapítása nem 
sikerült.30

A magyar tudós társaság létrehozását szorgalmazó 
nemesek, értelmiségiek maguk is könyvgyűjtők vol
tak, és azt sem tartjuk véletlennek, hogy szinte 
mindannyiuk magánkönyvtára valamelyik közgyűj
teményt gazdagította a tulajdonos adományaként: 
a pesti Egyetemi Könyvtárat,31 a Nemzeti Könyvtá
rat, majd az 1825-ben létrehozott Akadémiai 
Könyvtárat.32 Az írott kulturális hagyomány megőr
zése, és annak tudományos szintű feltárása tehát a 
könyvtárak feladata volt alapításuktól kezdődően.

Széchényi Ferenc is ezért tért ki erre a kérdésre az 
alapító levélben, meghatározva a könyvtári sze
mélyzet iskolai felkészültségének mértékét.33

A nemzeti király, nemzeti kultúra 
és nemzeti gyűjtemény

A magyar arisztokrácia Mohács utáni szerepvállalá
sa a művelődési intézményrendszer működtetésé
ben alapvetően annak a kényszerhelyzetnek kö
szönhető, amelyet a nemzeti király, illetve királyi 
udvar hiánya jelentett. A sikeres nemzeti király, 
Hunyadi Mátyás és könyvtára ezért is válhatott 
olyan szimbólummá, amelyre a nemzet, a nemzeti 
kultúra feltámasztásán (vagy inkább megteremté
sén) munkálkodók mindig hivatkoztak. Az az euró
pai léptékű tett, amelyet a Bibliotheca Corviniana 
jelentett a kortársaknak -  attól függetlenül, hogy 
ők maguk akár írástudatlanok is voltak -, majd a 
magyar történelem minden korszakában élőknek, 
természetesen a 18. század végén is sokszor idézett 
példa volt. Hiszen a hírneves könyvtár történeté
nek mindig is voltak (és vannak) a filológiai ered
ményeken túlmutató tanulságai is. Ahogy a 19-20. 
században minden komolyabb kultúrpolitikai kur
zus valamilyen formában állást foglalt ezzel a 
könyvtárral kapcsolatban, úgy a 16-17. században 
a gyűjtemény, annak széthullása jelképe volt az or
szág széthullásának. A kódexek megmentésére, az 
egyes ókori, vagy középkori szerzők művei szöveg
variánsainak felkutatására irányuló humanista aka
rat ebben az analógiában értelmezhető úgy, mint a 
politikai gondolkodás mögött meghúzódó keresz
tény összefogási szándék (unió Christiana) a moha
medán Török Birodalom visszaszorítására. Ahogy 
a magyarországi (és erdélyi) politikai gondolkodás 
központi gondolata az ország újraegyesítése volt 
(Habsburg párt, törökösök, önálló magyar nemzeti 
törekvések), úgy a Bibliotheca Corviniana megmen
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tése, újra összeállítása szimbóluma lett annak, 
hogy a magyarországi34 kultúra önállóan, az oszt
rák birodalomtól is függetlenül létezik, képes az eu
rópai szintű intézményrendszer létrehozására is.
A nyugat-európai humanisták levelei, előszavai a 
Corvina egy-egy darabjának történetéről az antikvi
tás szövegeinek elkallódását siratják, és ehhez ter
mészetes módon csatlakozik Szamosközy István, az 
erdélyi magyar humanista történetíró. Számára 
azonban már nem csupán erről van szó. Az erdélyi 
fejedelmek Erdélynek a vajdaságból fejedelemség
gé válásának kezdetétől (1541) fogva törekedtek ar
ra, hogy a magyarországi (és nem csupán erdélyi) 
kultúrát a nyugati kereszténység értékrendje alap
ján támogassák. A gyulafehérvári fejedelmi udvar 
művelődésszervező funkciójában méltó örököse a 
budai udvarnak még akkor is, ha anyagi erejét te
kintve nem hasonlíthatóak össze. Bethlen Gábor 
(1613-1629) és I. Rákóczi György (1631-1648) feje
delem a Mátyás-kultuszt olyan értelemben is fel 
szerették volna támasztani, hogy megszerzik a Bib
liotheca Corviniana még -  hitük szerint Budán és 
Konstantinápolyban -  fellelhető darabjait. A Corvi
nát, mint a hatalmi reprezentáció eszközét gondo
san tárgyalta Mikó Árpád,35 a Bethlen Gábor és Rá
kóczi György idején felélesztett Mátyás-és Nagy 
Sándor-kultusz ugyancsak részleteiben is ismert a 
magyar szakirodalomban.36 I. Apafi Mihály sem 
mondott le a Corvináról, neki egy kötetet sikerült 
is megszereznie.37
A jezsuita törekvések -  a neves könyvtár maradvá
nyának elcserélésére -  hátterében megítélésünk 
szerint két gondolat húzódik. A két gondolat per
sze ugyanabban a körben mozog, és ez utóbbi: a je
zsuita rend szerepének hangsúlyozása a magyar 
(értsd Magyar Királyságbeli) kultúra intézmény- 
rendszerének helyreállításában. A Corvina megszer
zése szimbolikus eredmény lehetett volna. A 17. 
század elején energikusan kibontakozó rekatolizá- 
ciós törekvések alapvetően a magyar arisztokrata 
családokat célozták, tegyük hozzá, nagy sikerrel. A

propaganda szintjén nagyon jó használható eszköz 
lett volna, ha sikerül a budai könyveket megszerez
ni: a jezsuiták részt vesznek a török hódoltság la
kosságának lelki ápolásában, ugyanakkor „kiszaba
dítják” a nagy király könyveit fogságukból, részt 
vesznek az ország kulturális felemelésében stb. To
vább lépve azonban megkockáztatjuk azt a felte
vést, hogy ennél többről is szó lehetett.
Pázmány Péter esztergomi érsek, a magyarországi 
rekatolizáció motorja, maga is jezsuita volt. A kálvi
nista erdélyi fejedelmekkel kialakított kapcsolata 
ugyanakkor pontosan jelzi, hogy politikai gondol
kodásában távolról sem elfogultan Habsburg párti. 
Ebből fakadóan az ország nádorával, Esterházy 
Miklóssal komoly vitái is voltak. Pázmány ugyanis 
nem helyeselte az ország egy elméletileg lehetséges 
olyan egyesítését, amely Erdélynek, mint vazallus 
fejedelemségnek a megszüntetésével kezdődne, és 
a török ellen fordulással folytatódna. Politikailag és 
katonailag irreálisnak tartotta, és ugyanakkor Ma
gyarország és a magyar kultúra önállóságát is ve
szélyeztető megoldásnak. Olyannak, amelyik sok 
magyar arisztokrata családot az uralkodó ellen for
díthat. A történelem az ő gondolkodását igazolta, 
hiszen a sikeres török ellenes hadjárat (1664) utáni 
Habsburg-török békekötést követően a magyar fő
urak összeesküdtek a császár ellen (1671), majd 
több függetlenségi harc (Thököly, Rákóczi) zárta le 
a 17. századot és kezdte meg a 18.-at.
Pázmány Péter és a magyar jezsuiták törekedtek 
arra, hogy az országot mint önálló keresztény kul
túrájú országot mutassák be a világnak, és mint 
ilyet emeljék fel kulturálisan. Katolikusnak termé
szetesen. A jezsuita Melchior Inchofer (1585-1648) 
meg is írta Magyarország egyháztörténetét,38 de ki
adását az osztrák jezsuiták (az osztrák politika) so
káig megakadályozta. A koncepciója e műnek 
ugyanis az, hogy a magyar kereszténység nem 
„filia”-ja az osztráknak, hanem egy Szent István 
óta önálló egyház által sikerrel terjesztett hit, kultú
ra.39 A jezsuiták ezután is törekedtek e gondolat
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propagálására, illetve a Provincia Austriaca-tól füg
getlen Provincia Hungarica megalapítására (ez 
utóbbi törekvésük sikertelen maradt).40 Rögtön 
megjegyeznénk, hogy azok a magyar arisztokraták, 
akik nem hittek a Habsburg hatalommal szembeni 
fegyveres konfrontáció sikerében, a 18. században 
ugyanezt a logikát követve törekedtek olyan mece
natúrát kialakítani, amely egyrészt kulturális intéz
ményeket támogatott, másrészt a kulturálisan elma
radottabb rétegek körében katolikus, de magyar 
kultuszt terjesztettek el. A Bibliotheca Corviniana 
megszerzésére való törekvés tehát megítélésünk 
szerint a jezsuita térítő', kulturális és hatalmi politi
kának egyaránt része volt.
A 18. század végén és a 19. század elején a híres 
könyvtár egyes darabjai már szereplőd voltak az eu
rópai könyvaukcióknak, de magyarországi megszer
zésükre (ahogy a korban néhányan fogalmaztak 
„visszaszerzésükre”) csak késó'bbi idó'szakból isme
rünk törekvéseket. A nemzeti könyvtár iránti igény 
megfogalmazásakor azonban többen utaltak arra, 
hogy ha lenne nemzeti királyunk, akkor lehetne 
nemzeti könyvtárunk is. Az egyik legkonkrétebb 
megfogalmazása ennek a gondolatnak Aranka 
György tollából származik: „Azt szokták köz példa 
beszédben mondani: Megholt Mátyás király, és el
múlt az hazai vagy nemzeti tudományról való re
ménységünk. Az a születése felett fennjáró elméjű rit
ka fejedelem kezdett volt egy királyi bibliotékát állí
tani fel Nagy Magyarországon, a prédává lett; ami 
megmaradt is nintsen egy nemzeti ezt a nevet ér
demlő gyűjtemény. Ideje volna már egyszer hozzá 
kezdeni, és a sok drága mojjal és porral imitt amott 
küszködő darabokat, melyek hazánknak mintegy 
megannyi elásott kincsei, az haza hasznára napfény
re hozni, s egybe gyűjteni, magyar és más közönsé
ges bibliotéjkát állítani.”41 Ezek a gondolatok azon
ban a 18. században nem olyan formában jelentek 
meg, hogy a magyar nemzeti könyvtárnak valóban 
csak a magyar kultúra írott emlékeit kell ápolnia, 
ez majd egy késó'bbi fejlemény.

Hungarus tudat és magyar nem
zeti kultúra

A nemzeti gyűjtemények létrejöttét gyakran és jog
gal említik úgy, mint amely lezár egy korszakot, és 
ugyanakkor kezdete egy olyannak, amelyben a kul
túra polgári nyilvánossága kap majd egyre na
gyobb szerepet. Tanulmányunk gondolatmentét kö
vetve is meg kell állapítani, hogy Széchényi Ferenc 
generációja talán az utolsó, amelyet mint a Kár
pát-medence hungarus-tudatú lakosságát jellemez
hetünk. Széchényi Ferenc tehát a Magyar Királyság 
nemzeti könyvtárát alapította meg (ahogy ó' nevez
te: Bibliotheca Regnicolaris). A következő' magyar 
arisztokrata, és tudós generáció is másként gondol
kodott. A Magyar Tudományos Akadémia és 
könyvtárának létrejötte esetében például már nem 
mondható ki az, hogy nem hangsúlyosan a magyar 
tudomány művelése volt a célja (mint ahogy mond
juk Bél Mátyásnak egy évszázaddal korábban 
„csak” „Tudós társaság” létrehozása volt az elsődle- 
ges vágya).42

Teleki József azonban egy másik hagyományt is is
mert, Erdélyből származott. Külön tanulmányt ér
demelne, hogy Teleki Sámuel számára, aki Széché
nyivel egy időben, 1802-ben alapította az erdélyi 
kálvinista(?) magyarok nemzeti könyvtárát, vajon 
mit jelentett a hungarus-tudat.43 A balázsfalvi ro
mán iskola és könyvtár pontosan jelezte a román 
kultúra vágyát önálló intézményrendszer létrehozá
sára, és az erdélyi szászok is megteremtették köz
ponti gyűjteményeiket,44 1803-ban Samuel Brucken
thal nevéhez kötődően.45 Fontos megjegyezni, hogy 
mindhárom erdélyi gyűjtemény alapítását követő
en szinte azonnal kötődött az adott kulturális kö
zösség jelentős iskolájához.

A magyarországi nemzetiségek központi gyűjtemé
nyeinek megalakulása (horvát, szlovák, szerb) a 
19. század első felében pontosan jelzi, hogy ekkor 
már nem -  a hivatalos latin nyelv ellenére sem -  lé
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tezett az a hungarus-tudat, amely összetartotta a 
Magyar Királyságot. Tegyük hozzá rögtön: a Szé
chényi Ferenc alapította könyvtárnak a legnagyobb 
hiányai pontosan a 19. századi erdélyi román és 
szász, valamint a magyarországi szláv anyagban 
vannak. Messzire vezetne e hiányok okát pontosan 
feltárni, de annyi bizonyos, hogy a könyvtár fenn
tartója, kezelői nem nagy gonddal törekedtek ezen 
kiadványkor rendszeres gyűjtésére.
A nemzeti könyvtár megalapítása tehát egy hosszú 
folyamat eredménye volt. Széchényi Ferenc úgy 
hozta létre, hogy a nemzeti kultúra (a Magyar Ki
rályságra vonatkozó) írott emlékeit szervezetten 
gyűjtse és őrizze meg. A könyvtár tudományos mű
helyként kell, hogy saját állományát feltárja, és 
ilyen módon is tegye a hazai tudós közösség számá
ra közkinccsé. De a könyvtárhoz mindig kötődött 
az az ethosz, amely összekötötte a Bibliotheca 
Corviniana, a Bibliotheca Regnicolaris és a nemzeti 
könyvtár gondolatát. Enélkül az ethosz nélkül lehe
tetlen lett volna a mindig elégtelen állami pénzesz
közök dacára az egyik legnagyobb és leggazdagabb 
európai gyűjteményt létrehozni. Az ethosz része az, 
hogy ebben a könyvtárban megmaradnak a kulturá
lis emlékek. Ezért a magángyűjtők szívesen hagy
ják kincseiket erre a gyűjteményre, ahol biztosab
ban fennmaradnak, mint bizonytalan sorsú magán- 
könyvtárként. E könyvtáron keresztül ezek az érté
kek közkinccsé válnak, mindig hozzáférhetővé a 
magyar nemzeti hagyomány iránt érdeklődők szá
mára.
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Királyság egységéről volt szó a Habsburg, illetve a Török Bi
rodalommal szemben, és ennek a Magyar Királyságnak na
gyon sok nemzetiségű lakója volt. Létezett ugyanakkor egy 
egységesnek mondható „Hungarus“ tudat. Erről lásd: 
Klaniczay, Tibor: Die Benennungen „Hungária“ und 
„Pannónia” als Mittel der Indentitätssuche der Ungarn, in: 
Antike Rezeption und nationale Indentität in der 
Renaissance insbesondere in Deutschland und in Ungarn. 
Hrsg, von Klaniczay, Tibor- Németh, S. Katalin- Schmidt,
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Paul-Gerhardt. Budapest, Ed. Balassi, 1993. (Studia 
Humanitatis Bd. 9.) 83-100.p.

35. MIKÓ Árpád: Mathias Corvinus-Mathias Augustus. L’arte 
all’antica nel servizio del potere. In: Cultura e potere nel 
rinascimento. A cura di Luisa Secchi Tarugi. Firenze, 1999. 
209-220.p.

36. Cf.: Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a 
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írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelmé
hez. Bukarest, Kriterion, 1976. 169-179.p.

38. Annales ecclesiastici Regni Hungáriáé, Romáé, 1644

39. DÜMMERTH Dezső: Inchofer Menyhért küzdelmei és tra
gédiája Rómában (1641-1648). In: Dümmerth Dezső: írás
tudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmá
nyok. Budapest, Panoráma, 1987. 155-204.p.

40. Vö. LUKÁCS László: A független magyar jezsuita rendtarto
mány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773).

Szeged, JATE, 1989. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez. 25.)

41. ARANKA György: Egy magyar Nyelvmívelő Társaságnak 
szükségessége. Idézi Kókay György: Nemzeti könyvtárunk 
megalapításának visszhangja a korabeli sajtóban. In: 
Kókay György: Könyv, sajtó ... (mint a 4. jegyzetben) 
191.p.

42. SZELESTEI NAGY László: Irodalom- és tudományszervezé
si törekvések a 18. századi Magyarországon 1690-1790. 
Bp. OSZK, 1989.

43. DEÉ NAGY Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Ko
lozsvár, EME, 1997.

44. JAKÓ Zsigmond: A balázsfalvi nyomda kezdetei. In: Jakó 
Zsigmond: írás, könyv, értelmiség (mint a 37. jegyzetben) 
252-256.p.

45. GÖLLNER Carl: Sámuel von Brukenthal. Sein Leben und 
Wert im Wort und Bild. Bukarest, Kriterion, 1977. ; 
KELECSÉNYI Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp. 
Gondolat, 1988. 147-156.p.

Az I. Ferenc király által jóváhagyott alapító oklevél 
Kelt, 1802. november 26-án
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Az Időszaki kiadványok 
számbavétele és feltárása - 
nemzetközi tendenciák 
és hazai környezet

(az ISSN szá m a d á s h aza i g yako rla ta  é s  
nem zetközi ö sszefü gg ése i)

Gazdag Tiborné

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 34. Vándorgyűlésén (Buda
pest, 2002. augusztus 9.) „A gyűjtemény feltárása, nemzeti bibliográfiai 
szolgáltatások" c. szekcióban

E tanulmány keretei között olyan témakörben sze
retném elkalauzolni az érdeklődőket, amelynek 
összefüggései túlmutatnak nemzeti könyvtárunk te
vékenységén, gyökerei elvezetnek a nemzetközi 
szabványosítási folyamtokhoz és az egyetemes bib
liográfiai számbavétel összehangolásának kérdései
hez. Az ISSN -  az időszaki kiadványok nemzetközi 
azonosító száma -  kiutalásának és nyilvántartásá
nak feladatát nemzetközi együttműködési rendszer 
keretében végzi ma a világ mintegy 70 országa, köz
tük Magyarország is. A Magyar ISSN Nemzeti Köz

pont 1976 óta -  gyakorlatilag a rendszer alapítása 

óta -  kiveszi részét ebben az együttműködésben. 

Azóta azonban az időszaki kiadványok jelentős vál

tozásokon mentek keresztül mind megjelenési for

máik, mind könyvtári feldolgozásuk tekintetében. 
Épp ezért nem értekezhetünk az ISSN számadás ha
zai gyakorlatáról anélkül, hogy ne elemeznénk eze
ket a változásokat, és azokat a folyamatokat, ame

lyeket e változások okoztak a bibliográfiai számba

vétel területén a nemzetközi szabályozás szintjén.
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Kiadványszerkesztés új hordozó
kon -  új módszerekkel

Az elmúlt évtizedben a hagyományos kiadvány-elő
állítási módszerekkel megjelentetett dokumentu
mok mellett megjelentek az elektronikus hordozók
ra átültetett kiadványok, köztük az időszaki kiad
ványok is, előbb kézzel fogható valóságukban, mág
neslemezen vagy kompakt lemezen (CD-ROM-on), 
majd távoli hozzáférésű formában is, az internet vi
lágot átívelő hálóján. Ez utóbbi újfajta publikációs 
lehetőség, az elektronikus formában, távoli hozzáfé
rést kínáló közzététel meglehetősen gyorsan és je
lentősen átformálta a korábbi kiadványszerkesztési 
eljárásokat. A hagyományos, nyomtatott formában 
megszokott kiadványszerkezetet követő dokumen
tumok mellett az interneten olyan sajátos informá
ció-együttesek is kialakultak, amelyek a meglévő 
dokumentum-kategóriákba már csak nehezen, 
vagy egyáltalán nem sorolhatók be. A különböző 
funkciókat ellátó, illetve különféle szolgáltatásokat, 
frissített adatbázisokat felkínáló, maradandó és ak
tuális információkat egyaránt magukba foglaló há
lózati csomópontok, webterületek tulajdonságai 
nem felelnek meg egyértelműen sem a könyvek, 
sem az időszaki kiadványok kritériumainak. A vi
lághálón sokszor a jól ismert hírlapok, hirdetési új
ságok, folyóiratok, magazinok is olyan újszerű meg
jelenési formákat alakítanak ki maguknak, amely 
lehetetlenné teszi az időszaki kiadványokra jellem
ző, egymást követő részegységek, kiadványszámok 
elkülönítését és számozási adataik felismerését. Az 
új információ beépül a kiadvány weboldalaiba, és 
akár felül is írhatja a korábbi tartalmakat vagy 
azok egy részét. De még a hagyományos megjele
nést utánzó, egymást követő részegységekben köz
zétett hálózati időszaki kiadványok is okozhatnak 
nehézségeket a könyvtári feldolgozás számára rend
kívüli változékonyságukkal vagy a bibliográfiai le
íráshoz szükséges adataik (mint például a főcím 
vagy a megjelenési adatok) rendhagyó vagy éppen 
meglehetősen hiányos feltüntetésével.

Új koncepció születik: a hagyo
mányos „időszakiság "-tói az új
szerű „folytatólagosság'-ig

A távoli hozzáférésű információforrások bibliográfi
ai számbavételének (vagy legalább a szakmai tájé
koztatásban fontos szerepet betöltő internetes do
kumentumok katalogizálásának) igénye a figyel
met az új módszerekkel szerkesztett információfor
rásokra irányította. Nyilvánvalóvá vált, hogy leírási 
szabványaink, szabályzataink nincsenek felkészítve 
az ilyen dokumentumok nyilvántartásba vételére, 
és e tekintetben a nemzetközi szabványos azonosí
tó számok alkalmazási köre is felülvizsgálatra szo
rul. Mivel a leírási szempontból problémásnak bi
zonyuló források alapvető jellemzője az állandó vál
tozékonyság, az információtartalom folytonos meg
újulása a befejezettség szándéka nélkül, e jellegze
tességekből kiindulva az első kísérletek az új típu
sú dokumentumok jellemzőit megpróbálták az idő
szaki kiadványok körébe sorolni, annak meghatáro
zását kiegészítve, újrafogalmazva.

Az időszaki jellegről polémia alakult ki, mely nem
zetközi színtéren folyt. Kezdetei 1996-ra tehetők, 
amikor az AACR (Anglo-American Cataloguing 
Rules) megkezdte az 1997. évi torontói konferenciá
ja szervezését, és azt az angol-amerikai katalogizá
lási szabályzat alapelveinek továbbfejlesztésére 
szentelte. A rendezvényre készülve elektronikus le
velező fórumot hoztak létre, amelyen keresztül bár
ki hozzászólhatott a témához, de az ISSN hálózat 
képviselőit és a vonatkozó ISBD szabvány karban
tartásáért felelős bizottságot külön is felkérték a 
közreműködésre. Az időszaki kiadványok meghatá
rozásának kiszélesítése, újrafogalmazása, a „bibli
ográfiai hermafroditák”1 belefoglalása a definíció
ba sikertelen próbálkozásnak bizonyult, ellentmon
dásokhoz vezetett, és az érintett szakmai szerveze
tek nem jutottak közös nevezőre. A holtpontról egy 
új koncepció mozdította ki a tárgyalásokat, amely 
az időszaki kiadvány fogalmát érintetlenül hagyva
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egy új dokumentumtipológiai modell keretei közé 
helyezte ezt a kategóriát. A modell a korábbi „mo
nografikus mű” <-► „időszaki kiadvány” szembeállí
tására hagyatkozó felosztás helyett a kiadványok 
közzétételének módját/formáját veszi alapul, és az 
idó'szaki kiadványok fölé egy gyűjtőfogaimat he
lyez. E megközelítés eredményeként a befejezett 
vagy befejezettnek szánt dokumentumtípusok a 
folytatódó/folyamatos megjelenésű kiadványtípu
sokkal állnak szemben, melyeknek egyik fajtája csu
pán az időszaki kiadványok kategóriája. Jean 
Hirons és Crystal Graham dokumentumtipológiai 
modelljével, melyet később Regina Reynolds-szal 
közösen többször módosítottak, lehetőség nyílt 
arra, hogy az időszaki kiadványok fogalma változat
lan tartalommal tovább élhessen, csupán a doku
mentumkategóriák között elfoglalt helye értékelőd
jék át.

ványszerkesztési eljárással történhet: meghatáro
zott számú, egymást követő rész megjelentetésével 
-  vagy meghatározott kiegészítések hozzáadásával, 
amelyek azonban nem különülnek el a dokumen
tumtól, hanem abba beépülnek, integrálódnak. A 
folytatódó források, amelyeket a befejezettség igé
nye nélkül, előre meg nem határozott ideig tesznek 
közzé, a megjelenés módját tekintve szintén e két 
eljárást alkalmazzák, azaz, vagy egymást követő 
részegységekben jelennek meg (időszaki kiadvá
nyok), vagy a friss információt magukba olvaszt
ják, integrálják.
Bármely kategóriába tartozó bibliográfiai forrás 
mindenféle hordozón megjelenhet, akár távoli hoz
záféréssel elérhető formában is. Például, a bővülés
sel vagy felülírással frissített megjelenés mind pa
pírhordozón, mind elektronikus formában megva
lósulhat: a nyomtatott dokumentumok között elő-

A modell

A modell a bibliográfiai forrásokat (bibliográfiai for
rás: valamely mű, intellektuális produktum, egy ki
fejeződése vagy fizikai megvalósulása, illetve egy 
könyvtári állományegység, amelyről a bibliográfiai 
leírás készül) két nagy kategóriába csoportosítja. A 
szándékuk szerint befejezett forrásokat állítja szem
be azokkal a forrásokkal, amelyek befejezése nem 
határozható meg előre. A befejezett források vagy 
megjelenésük pillanatában teljesek, vagy előre meg
tervezett módon válnak teljessé, ami kétféle kiad-

forduló cserélhető lapos kiadványok már régóta al
kalmazzák a felújított információ közlésének ezt a 
módszerét, amely azonban a távoli hozzáférésű 
elektronikus források domináns szerkesztési eljárá
sa lett (így készülnek és élik változékony életüket a 
honlapok, on-line szolgáltatások, adatbázisok. 
Összefoglalóan, egy új tipológiai elnevezéssel, integ
rálódó dokumentumoknak nevezhetjük az így köz
zétett kiadványféleségeket, amik előfordulhatnak 
mind a befejezettség szándékával közzétett doku
mentumok között, mind a folytatódóan, a befeje
zettség igénye nélkül megjelenő bibliográfiai forrá
sok között.
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Szabályzatok revíziója

Az időszaki kiadványok területét képviselő nemzet
közi szakmai közösségek a modellt kiindulási ala
pul fogadták el további szabályalkotási és jövőbeni 
nyilvántartásba vételi tevékenységükhöz, majd a 
90-es évek végére revíziós munkabizottságok ala
kultak, melyek szabályzatuk, szabványuk vagy kézi
könyvük felülvizsgálatát tűzték ki célul saját szak
mai fórumaik bevonásával -  eközben egymással is 
folyamatosan egyeztetve nézeteiket a felmerülő kér
désekben. Egy időben 3 nemzetközi szabályrend
szer felülvizsgálata kezdődött meg: az angol-ameri
kai katalogizálási szabályzat, az AACR2 időszaki ki
adványokkal foglalkozó fejezete, az ISBD(S), az idő
szaki kiadványok bibliográfiai leírásának nemzetkö
zi szabványa és az ISSN Manual az azonosító szá
mok megállapítását és nyilvántartását szabályozó 
kézikönyv átírása vette kezdetét. E szabályrendsze
rek megújítása már nem folytatódhatott alkalmazá
si területük kiszélesítése nélkül: meg kellett alkotni 
a szükséges szabályokat bármely folytatódó biblio
gráfiai forrás nyilvántartásba vételéhez. így lett az 
ISBD(S)-ből ISBD(CR) [S = serials, CR = continuing 
resources] az időszaki kiadványok leírási szabvá
nyából a folytatódó források leírási szabványa.

A modell elfogadását követően új meghatározások 
születtek a dokumentumok különféle kategóriákba 
sorolásához, amelyeket mindhárom revíziós mun
kabizottság, illetve az azokat támogató szakértői fó
rumok véleményeztek, egyeztettek, és amelyek a 
megállapodás szerint teljes mértékben azonos for
mában szerepelnek majd a felülvizsgált nemzetközi 
szabálygyűjteményekben. De nem ez volt az egyet
len terület, amelyen nemzetközi szinten egyezség 
született.

A leírás alapjául szolgáló dokumentum megválasz
tása, illetve a leírandó adatelemek forrásainak kivá
lasztása szintén közös szempontok szerint történ
het a jövőben. Míg korábban például az ISSN nyil
vántartási rendszerén belül készült tételek mindig 
az elérhető legfrissebb kiadványszám bibliográfiai

adatait tükrözték, a harmonizáció eredményeként 
a leírás kiinduló alapja ezentúl -  lehetőség szerint, 
amennyiben rendelkezésre áll -  az induló részegy
ség lesz. Mivel e lehetőség azonban a legritkább 
esetben adott az integrálódó, folyamatosan frissí
tett dokumentumok esetében, ezek leírását egysége
sen az aktuális állapot alapján kell elvégezni. 
Kiemelkedő előrelépés, hogy sikerült megegyezni 
abban is, mely címváltozások tekintendők lényeges
nek, illetve lényegtelennek, azaz mely változások 
esetén készüljön új leírás. Az elvek újragondolásá
nak nem titkolt céljai közé tartozott a lényeges cím
változások mennyiségének visszaszorítása és a fel
dolgozó munka egyszerűsítése is, illetve a leírók el
látása világos, könnyen értelmezhető és követhető 
utasításokkal. A felhasználók szempontjából szin
tén előnyös az összehangolt feldolgozói gyakorlat 
kialakítása, akik ily módon egyazon bibliográfiai 
forrásról minden bizonnyal azonos számú és azo
nos megkülönböztető adatokat tükröző tételeket ta
lálnak majd a különböző célú nyilvántartási rend
szerekben. Az említett harmonizálási törekvéseket 
előmozdította a létrehozott tételek újrafelhasználá
sának egyre fokozódó igénye is, ami összefügg a kí
vánatoshoz képest mindenütt szűkülő munkaerő- 
forrásokkal és azok ésszerű felhasználásának köve
telményével.
Kevésbé sikeres egyeztetések folytak a nemzetközi 
színtéren arról, hogy az egymással kronológiai kap
csolatban álló, lényegesen megváltozott című forrá
sok leírásakor egymást követő tételeket vagy egyet
len, frissített tételt szerkesszen-e a feldolgozó? Az 
amerikai katalogizáló gyakorlat támogatni látszott 
az egyetlen, folyamatosan aktualizált tétel szerkesz
tésének módszerét („latest entry principle”), me
lyet korábban, a 70-es években már alkalmazott, il
letve ma is vannak olyan szolgáltatások, amelyek 
ilyen típusú tételekre épülnek. Az ISSN rendszer 
mindeddig kitartott az azonosítás szempontjait job
ban érvényesítő, egymást követő tételek láncolata 
mellett. Az ISBD(S) Revíziós Munkacsoportja vé
gül az AACR2 munkabizottságával egyetértésben 
olyan döntést hozott, amely szerint a szabályok a
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folytatódó bibliográfiai források leírásakor a közzé
tétel módjától függően kétféle tételszerkesztési eljá
rást írnak elő: az egymást követő részegységekben 
megjelenő időszaki kiadványok feldolgozásakor lé
nyeges címváltozás esetén egymást követő tételeket 
kell szerkeszteni; míg az integrálódó, folyamatosan 
frissített dokumentumok aktuális adatait bármi
lyen címváltozás esetén is ugyanazon tétel keretein 
belül kell közölni -  csupán több bibliográfiai forrás 
összeolvadásakor, vagy egy forrás több részre válá
sakor készülnek új tételek.

Mára a nemzetközi leírási szabályzatok kiigazítása, 
kiegészítése a befejezéséhez közeledik. Az ISBD(CR)2 
2002. augusztus elején jelent meg a müncheni K.G. 
Saur kiadó gondozásában, az UBCIM Publications 
24. köteteként, hogy a glasgow-i IFLA Konferencia 
résztvevői már kézbe vehessék. Az angol-amerikai 
katalogizálási szabályzat (AACR2) új kiadásának3 
alkalmazását a Library of Congress (Washington 
D. C.) 2002. december 1-jével vezette be a könyvtá
rosok megfelelő továbbképzése után. Az ISSN kézi
könyv revíziója az ISSN nemzeti központok igazga
tóinak 2002. szeptemberi, éves ülését követően be
fejező szakaszához érkezett, megjelenése áthúzódik 
2003-ra.

A nemzetközi szabályzatalkotási és -összehangolási 
munkálatokban, az ISBD szabvány és az ISSN kézi
könyv átformálásában az elmúlt években magam is 
tevékenyen részt vettem: egyrészt -  élve a vélemé
nyezés jogával -  az IFLA Időszaki Kiadványok 
Szekciójának tevékenységén keresztül, amely a Ka
talogizáló Szekcióval közösen hozta létre az 
ISBD(S) Revíziós Munkabizottságát; másrészt az 
ISSN hálózat működtetését összeegyeztetni hiva
tott, évente rendezett ISSN üléseken és az ISSN ké
zikönyv revíziós munkacsoportjának levelező tagja
ként. A Magyar ISSN Nemzeti Központ így folyama
tosan közvetíthette az elért eredményeket a hazai 
szakmai körök és a nemzeti könyvtár illetékesei 
felé. Az időközben revideált hazai, vonatkozó bibli
ográfiai leírási szabvány (az MSZ 3424/2), amely a 
könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási szabályza

tok sorában kapott helyet (KSZ/34), és amely csak 
a nyomtatott hordozón megjelenő időszaki kiad
ványokra terjed ki, így is számos ponton alkalmaz
kodik a megújuló nemzetközi szabályrendszerek 
koncepciójához -  például a címváltozások megítélé
sének kérdésében.

A bibliográfiai csereformátumok 
továbbfejlesztése

A leírási szabályok változásaival együtt jár a számí
tógépes alkalmazások és az ezekben használt szab
ványos csereformátumok kiigazítása, továbbfejlesz
tése is. Meg kell teremteni a feltételeket bármely 
dokumentum jellemzőinek számítógépes nyilván
tartásához, és visszakereshetővé tételéhez. E téren 
a -  magát a 21. század formátumának nevező, 
több nemzeti MARC formátumot egyesítő -  
MARC21 jár az élen, amely tartalomjelölői közé 
2002-re már beépített egy sor olyan kódot, ame
lyek az eddig emlegetett fogalmak rögzítését teszik 
lehetővé. A rekordfejben a bibliográfiai egység típu- 
sának/szintjének megválasztásakor (7. pozíció) pél
dául nem csak a „monografikus” vagy az „összefog
laló, időszaki” leírás kódja adható meg (m, s) -  
hogy csak a leggyakoribbakat említsem -, de az „in
tegrálódó dokumentum” kódja is (/). A formátum 
adatmezőinek elnevezéseiben a megfelelő helyeken 
az „időszaki kiadványok” fogalma helyett már min
denütt a „folytatódó források” fogalma szerepel. 
Ennek típusai között (008/21. pozíció) kódolhatóvá 
vált az adatbázis (d), a frissített webterület (w) és a 
folyamatosan frissített, cserélhető lapos (/) kiad
ványfajta is. A megjelenési gyakoriság (008/18. po
zíció) kódértékeinek listájában pedig megjelölhető 
az internetre jellemző „folyamatos frissítés” is (/c).

Az új kódok (vagy megfelelőik) valószínűleg hama
rosan elterjednek majd a többi csereformátumban 
is. Az ISSN rendszerben például -  a nemzetközi 
MARC formátumokkal való összeegyeztethetőség 
jegyében -  elkezdődött a tárolási és csereformátu
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mok teljes felülvizsgálata, amely a közeljövőben el
vezethet nemcsak a jelenleg használt ún. 
ISSN-MARC korszerűsítéséhez, de akár annak le
cseréléséhez is. A párizsi székhelyű ISSN Nemzetkö
zi Központ a rendszer kézikönyvének felújítási 
munkálataival párhuzamosan létrehozott egy ISSN 
Formátum-revíziós Munkabizottságot is azzal a fel
adattal, hogy megvizsgálja, miként valósítható meg 
az adatállomány tárolása a MARC21 és/vagy a 
UNIMARC formátum tartalomjelölőinek egy körül
határolt készletével.

A UNIMARC formátum rövidesen követi a 
MARC21 legújabb változásait a folytatódó források 
leírásához szükséges kódok bevezetésével, és e te
kintetben bizonyára a HUNMARC korrekciója sem 
várat sokáig magára.

Az ISSN számadás irányelvei 
a nemzetközi hálózatban

Az új dokumentumtipológiai modell elfogadása 
nyomán az ISSN számrendszernek át kellett gon
dolnia feladatait. Mivel a bibliográfiai leírási sza
bályrendszerek alkalmazási területe kibővült, és 
magába foglalja a folytatódó források minden fajtá
ját, logikusnak látszik, hogy legyen egy azonosító 
számrendszer, amely erre a dokumentumtípusra 
érvényesíthető. Ez elvi szinten valóban így van, a 
gyakorlati megvalósítás azonban nehézségekbe üt
közik. A vonatkozó dokumentumtípusok definíciói 
által körülhatárolt források hatalmas száma a teljes 
körű azonosítást és nyilvántartásba vételt a szoká
sos feldolgozási eljárások alkalmazása mellett lehe
tetlenné teszi, hiszen a világháló összes adatbázisa 
és legtöbb webterülete az ISSN hatálya alá vonha
tó. A mennyiségi tényezők felvetik egy sokkal me- 
chanikusabb, automatizált azonosítási és számadá
si folyamat bevezetésének kérdését -  ez viszont ve
szélyeztetné az ISSN adatbázis megbízhatóságát, au
tentikus voltát, és nem kerülhetnénk el az emberi

kontroll szükségességét, még akkor sem, ha az el
lenőrző folyamatok egyes funkciói ugyancsak gépe
sítve, programeszközök segítségével működnének. 
Másrészről: felvetődik az egyetemes hozzáférés 
(UAP) tartós biztosításának kérdése. A változé
kony webtartalmakat a jövő nemzedékek számára 
valamilyen úton-módon, archiválási programok in
dításával meg kellene őrizni ahhoz, hogy számbavé
telük, azonosításuk, nyilvántartásuk ne csak a jelen
re legyen érvényes. Az előzőekből következően a vi
lágháló nyilvántartandó forrásainak válogatása az 
egyetlen, jelenleg megvalósítható célkitűzés.
A ISSN nemzetközi hálózat stratégiai tervének sar
kalatos pontja az ISSN használatának elterjesztése 
az internetes publikációk világában, és ezúton, az 
ISSN Regiszter adatállományának kibővítése, telje
sebbé tétele. Az elvi és gyakorlati szempontok mér
legelésével az ISSN hálózat az azonosító alkalmazá
sának körét a következőképpen határozta meg: a 
folytatódó bibliográfiai források közül az ISSN azo
nosító kiutalható az időszaki kiadványok teljes kö
rére (a papírhordozón megjelenő kiadványoktól a 
távoli hozzáférésű időszaki kiadványokig), továbbá 
az azonosító megállapítható a folyamatosan frissí
tett, integráló típusú dokumentumokra a szelektivi
tás elvét alkalmazva. A szelekció kritériumainak 
megállapítása és a prioritási elvek kidolgozása, fo
lyamatos továbbfejlesztése a hálózat állandó, évről- 
évre felülvizsgálandó feladata. A távoli hozzáféré
sű, folyamatosan frissített, integrálódó dokumentu
mok közül elsőként az on-line adatbázisok azonosí
tását és nyilvántartásba vételét célozta meg a rend
szer.

Az ISSN számadás hazánkban

Az ISSN számadás hazánkban alkalmazott elvei kö
vetik a nemzetközi rendszer előírásait, az ISSN há
lózat által meghatározott alapelveket és prioritáso
kat, és követik az IFLA által körvonalazott alapelve -
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két is az egyetemes bibliográfiai számbavétel 
(UBCIM) és a kiadványok egyetemes hozzáférhető
sége (UAP) terén. E szempontok együttes alkalma
zása adja meg a magyarázatot arra, miként zajlik a 
gyakorlatban az ISSN azonosító megállapítása.
Az előbbiekben kiderült, hogy a nemzetközi rend
szer az időszaki kiadványok kategóriájában a teljes 
körű azonosítást szorgalmazza. Vagyis, amennyi
ben megállapítást nyer, hogy egy dokumentum egy
mást követő részegységekben, a befejezettség igé
nye nélkül, meghatározatlan ideig jelenik meg, elvi
leg eleget tesz az ISSN-nel való azonosítás feltételei
nek. A gyakorlatban azonban ennél több szempon
tot kell figyelembe vennünk.
Elvárás például az, hogy a kiadvány az érvényes kö
telespéldány rendelet hatálya alá essen, azaz papír- 
hordozón megjelenő kiadványok esetében nyom
dai előállítással készüljön, így, a rendelet betartása 
vagy érvényesítése esetén a nemzeti könyvtári gyűj
temény biztosítani tudja az azonosított forrás hoz
záférhetőségét. A nemzeti könyvtár gyűjteményfej
lesztési elvei szintén befolyásolhatják az azonosító 
használatát: amennyiben a kérdéses dokumentum 
nem a törzsgyűjtemény része, a feldolgozó munka
folyamat során a kiadvány elkerüli az ISSN Nemze
ti Központ munkaállomását. Nem állapítunk meg 
éppezért azonosító számot a Kisnyomtatványtár
ban megőrzésre kerülő, időszakosan megjelenő 
nyomtatványoknak, de a videodokumentumok, tér
képek, hangzó anyagok gyűjteményeiben is bizo
nyára találhatnánk olyan kiadványsorozatokat, 
amelyek elvileg az ISSN számadás körébe tartoz
nak. Ugyanakkor az Elektronikus Dokumentum 
Szolgáltató Osztály hatáskörébe kerülő CD-ROM 
vagy DVD kiadványokat -  amennyiben a dokumen
tumtípus kritériumainak megfelelnek -  ellátjuk 
ISSN azonosítóval, mivel ezek feldolgozása a törzs
gyűjtemény futószalagján történik. A törzsgyűjte
ményen belül további korlátozás alá esnek azon
ban azok a nyomtatott időszaki kiadványok, ame
lyeket csak egyetlen példányban őriz meg a könyv

tár: az így minősített gyűjteményrész hiányzó rész
egységeinek pótlását ugyanis a gyarapítási koncep
ció nem támogatja, és nem törekszik a kiadvány tel
jességének beszerzésére -  a hozzáférés így gyakran 
részleges, esetleges marad.
A hozzáférés tartós biztosítása szemszögéből ezek
nél súlyosabb kérdéseket vet fel a világhálón egy
mást követő részegységekben közzétett, távoli hoz
záférésű elektronikus dokumentumok azonosítása 
és nyilvántartásba vétele. A világhálón megjelent 
dokumentumok rendelettel szabályozott bejelenté
se, archiválása, tartós megőrzése és szükség esetén 
az archívumból történő belső szolgáltatása egyre 
sürgetőbb, megoldandó feladat. A hálódokumentu
mok közül az időszaki kiadványok azonosító szám
mal történő ellátása már évekkel ezelőtt megkezdő
dött, és a szabad munkaerőforrások függvényében 
folyik (vagy inkább akadozik) -  ám az ISSN rend
szer által előirányzott teljességet e téren mindaddig 
nem célozhatjuk meg, amíg a hozzáférés és megőr
zés minden eszköze az internetes publikálok kezé
ben marad, illetve a nemzeti könyvtár nem kezdi 
meg e dokumentumfajta köteles példányainak foga
dását, megőrzését és szolgáltatását a gyűjteményé
ből, az elektronikus könyvek kezelésének újonnan 
kialakított eljárásához hasonlóan. Mivel ebben a vo
natkozásban még sok a tennivaló, egyelőre még kí
sérletet sem tettünk a hazai környezetben az ISSN 
alkalmazási körének további kiszélesítésére, azaz a 
folyamatosan frissített, integrálódó kiadványok azo
nosítására.
Összefoglalva: vélhetnénk, hogy a nemzeti könyv
tár törzsgyűjteményében, a könyvtár szándékai sze
rint hiánytalan állományban megőrzésre kerülő 
időszaki kiadványok hazánkban az ISSN számadás 
körébe tartoznak -  kiegészülve a világhálón elérhe
tő időszaki kiadványok látókörünkbe eső részével. 
Az ISSN adatbázis nemzetközi jellege azonban to
vábbi korlátozó szempontok bevezetését indokolja. 
Nem látjuk el automatikusan azonosító számmal a 
helyi jellegű, szűk érdeklődési körben terjesztett
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periodikumokat: a városnál kisebb települések hír
újságjai, az országos szervezetek helyi csoportjai
nak lapjai, az intézményi/vállalati lapok, a megyei
nél kisebb területre vonatkozó cím- és névtárak, 
program- és műsorfüzetek, a nem felsőoktatási 
szintű diáklapok esetében az azonosító szám kiuta
lását szükségtelennek ítéljük, az előbb ismertetett 
szempontoktól függetlenül is. A kiadó kérésére 
azonban e kiadványfajták is elláthatók azonosító 
számmal, amennyiben annak használatát a terjesz
tés módja (például vonalkód alkalmazásának igé
nye) igazolja. Másrészről, az esetenként előforduló, 
téves feltételezéseken alapuló kiadói kéréseket 
(amennyiben a kiadvány egyébként a számadás kö
réből kiesne) nem szerencsés eljárás teljesíteni: az 
ISSN-től nem válik „hivatalossá” a kiadvány, nem 
biztosít szerzői jogi védelmet, nem hozandó össze
függésbe az ÁFA-kulcsokkal és az APEH által foly
tatott adóellenőrzéssel és a reklámhordozó papírra 
kivetett termékdíj sem lehet az ISSN megállapításá
nak indoka. A kivételek precedenst teremtenek és 
veszélyeztetik az adatbázis homogenitását, az elbí
rálás elveinek későbbi felismerhetőségét.
Az ISSN számadás elveiről és az azonosítás körébe 
bevont kiadványtípusokról a hazai felhasználói kö
rök, kiadók, szerkesztőségek folyamatosan érdek
lődnek és felvilágosítást kapnak telefonon és az 
elektronikus levelezőrendszeren keresztül, illetve a 
könyvtár honlapjáról elérhető ISSN weboldalakon: 
issn@oszk.hu; http//www.oszk.hu/szolg/issn/.

Ufóirat (ajánlott irodalom)

Az MKE Vándorgyűlésre készült előadás benyújtá
sának idején jelent meg a Haworth Press kiadó The 
serials librarian c. szakfolyóiratának tematikus szá
ma „E-Serials Cataloging: Access to Continuing and 
Integrating Resources via the Catalog and the Web” 
címmel, (jelenleg hozzáférhető az interneten: 
http://www.public.iastate.edu/~gerrymck/SLv41n3
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-4.pdf.) Az itt közölt 23 tanulmány több mint 300 
oldalon felöleli a távoli hozzáférésű időszaki és in
tegrálódó dokumentumok kezelésének általános 
kérdéseit, az elektronikus dokumentumok leírásá
nak szabványosítását, a katalogizálók továbbképzé
sét, a felhasználók számára nyújtott keresési és hoz
záférési lehetőségek gyakorlati megvalósításának ta
pasztalatait és az e téren működő nemzeti progra
mokat. E folyóiratszám a fenti íráshoz hasonló te
matikájú cikket tartalmaz a párizsi ISSN Nemzetkö
zi Központ igazgatójának tollából:
PELLÉ, Fran^oise: ISSN: An ongoing identifier in a 
changing world = The serials librarian. Vol.41, 
2002, no.3/4. 31-42. p.

Jegyzetek
1. Crystal Graham (1952-2000) kifejezése

2. ISBD(CR): International Standard Bibliographic 
Description for Serials and Other Continuing 
Resources : revised from the ISBD(S): International Stan
dard Bibliographic Description for Serials / International 
Federation of Library Associations and Institutions; IFLA 
Universal Bibliographic Control and International MARC 
Programme; Recommended by the ISBD(S) Working 
Group ; Approved by the Standing Committees of the IFLA 
Section on Cataloguing and the IFLA Section on Serial 
Publications. - München : K.G. Saur, 2002. - xi, 112 p . ; 25 
cm. - (UBCIM publications ; N.S. Vol. 24). - ISBN 
3-598-11599-7 (Hardbound)
Távoli hozzáférés:
http://www.ifla.org/VII/sl3/pubs/isbdcr-fmal.pdf

3. Anglo-American cataloguing rules / prepared under the 
direction of the Joint Steering Committee for Revision of 
AACR, a committee of the American Library Association 
[et al.]. - 2nd ed., 2002 revision. - Ottawa : Canadian 
Library Association ; Chicago : American Library 
Association, 2002. - 1 vol. (loose-leaf ; 30 cm. - ISBN: 
083893529X (loose-leaf with binder). - ISBN 0838935303 
(loose-leaf without binder). - ISBN 0838935311 (binder 
only)

4. KSZ/3 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok / közre
adja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Bizottság. - 
Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : terjeszti az 
OSZK Könyvtári Intézete, 2001.
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Magyar válogatott

É re tt b ib liográfiák  d icsé re te

Murányi Péter

írásom közvetlen kiváltói azok a közlemények, 
amelyek az utóbbi időben Kertész Imre: Sorstalan- 
ságámk fogadtatásával kapcsolatosak, legutoljára a 
Kertész Imre-bibliográfiával kapcsolatban. A követ
kezőkben egy konkrét eset (előzményei: a Kertész 
Imre bibliográfia készítőjének, Székely Andrásnak 
a válasza (ÉS, 2003. január 3.) Tábor Ádámrnk ar
ra a kifogására, hogy épp az Élet és Irodalomban 
megjelent, A kudarc c. regényéről szóló 1989-es re
cenziója hiányzik a bibliográfiából (ÉS, 2002. de
cember 9.) ürügyén szeretnék rámutatni az iroda
lomtudományi tájékoztatás általam már többször 
megírt helyzetére. Annak ellenére, hogy egy konk
rét probléma körüljárására teszünk kísérletet, re
mélem, hogy dolgozatom túlmutat majd egy refe- 
rensz feladat megoldásának problematikáján. 
Székely András válasza szerint „Mielőtt mások is je
lentkeznének hasonló kifogással, el kell mondjam, a 
DIA oldalain található bibliográfiák válogató jellegű

ek, nem ún. teljes bibliográfiák. Tábor Ádám észre
vételét ezúton köszönöm, és örömmel fogadok bár
mely más észrevételt és kiegészítést. ”

A Sorstalanságról megjelent 
kritikák, a róluk való tájékozódás 
forrásai

A bibliográfia úgy került elő, hogy ellentmondásos 
megállapítások láttak napvilágot a Sorstalanság kri
tikai fogadtatásával kapcsolatban. Az Élet és Iroda
lomban Pelle János állítása jelent meg ezzel kapcso
latban: „Ismeretes, évekig tartó várakozás után, 
1975-ben adta csak ki a Szépirodalmi Kiadó a Sors- 
talanságot, akkor is csak mint »felszabadulási re
gényt«, ami a korabeli viszonyok között garantálta, 
hogy megjelenése idején egyetlen kritikus se vegye
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észre.” (Pelle János: Nobel-díj és holokauszt-recep- 
ció, ÉS, 2002. november 8.).
Nem tudom, honnan tájékozódik Pelle János arról, 
hogy miről jelenik meg kritika, miről nem, viszont 
a következőkben bőségesen esik majd szó ehhez 
kapcsolódó forrásokról. Arra a megállapítására, 
hogy Kertészt „soha nem vették fel a Magyar írók 
Szövetségébe'’, A magyar irodalom  évkönyve kö
teteit ajánlom figyelmébe. (Sok esetben hiányoz
nak az igazán megfelelő források, de tapasztalatok 
szerint a meglevőket sem ismerik és használják 
megfelelő mértékben.)
Máshol is lehetett hasonló megállapítást olvasni, 
így pl. valamivel korábban Bücher Iván a Népsza
badságban idézi Spiró Györgyöt, akitől az első való
ban komoly értékelés jelent meg 1983-ban. „A 
könyveknek is megvan a maguk sorsa -  vagy sorsta- 
lansága” -  írja Spiró, majd folytatja: „Kertész Imre 
regénye 1975-ben jelent meg alappéldány számban, 
összesen ketten írtak róla, igaz, ők szépet, Ács Mar
git a Magyar Nemzetben és Éva Haldimann a Neue 
Zürcher Zeitungban. Azóta sem jelent meg újra, 
nem fordították le sehol. Ha nekem annak idején 
nem szól Hajnóczy, hogy feltétlenül olvassam el, ke
vesebb lennék egy alapművel -  alapművekre, nem
csak gondolkodást, hanem személyiséget is formáló 
alapművekre pedig az embernek valahogy szüksége 
van." (Bächer Iván: Kertészmagyarország, Népsza
badság, 2002. október 26.) Bizonyára Bächer is így 
tudta, különben nem idézte volna ilyen formán. 
Erre a közleményre néhány napon belül érkezett a 
nem közvetlen cáfolat: A Könyvhét című lapban 
Nádra Valéria foglalkozott a Sorstalanság kritikai 
fogadtatásával. (Nádra Valéria: A Sorstalanság sor
sa a hazai sajtóban. Könyvhét, 2002. október 31. 
10. p.) Ebben ő nemcsak számba vette a műhöz 
kapcsolódó recenziókat, az 1975-ben megjelent írá
sokat, Spiró György 1983-as újrafelfedezését, majd 
az 1985-ös új kiadáshoz kapcsolódóan három kriti
kát, hanem azokat elolvasva, értékelte is őket. Elég 
ritkának tűnik (sajnos) az az alapos tájékozódás,

amely Nádra Valéria írásában megnyilvánul. Mivel 
érdekelt, honnan szerezhetett tudomást ezekről a 
közleményekről, ezért megnéztem az általam is
mert bibliográfiai forrásokat, hol mit találhatott 
meg. Megállapítottam, hogy a két alapvető forrás
ban együttesen mindent megtalálhatott az általa idé
zett közlemények közül, de külön-külön egyikben 
sincs meg minden. A két forrás a Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár irodalmi analitikus katalógusként 
vagy recenziókatalógusként emlegetett szolgáltatá
sa (hivatalos elnevezése Irodalom történeti tanul
m ánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográ
fiai kartotékjai, de nem valószínű, hogy sokan 
emlegették volna így), amelynek az anyagához a 
legtöbb könyvtárban remélhetőleg még hozzá lehet 
férni, bár tapasztalataim szerint egyes helyeken 
egyre korlátozottabb formában, és az Országos Szé
chényi Könyvtár által megjelentetett A magyar iro
dalom  és irodalom tudom ány bibliográfiája kö
tetei. Vagy mindkettőt használnia kellett Nádra Va
lériának, vagy kell lennie egy harmadik forrásnak 
-  gondoltam.
Hogy mi lehetett ez a harmadik forrás, az Radnóti 
Sándor Pelle Jánosnak az idézett írására adott vála
szából derült ki (Radnóti Sándor: A Nobel-díj mint 
bunkósbot. ÉS, 22. november 15.), ahol sok min
denre vonatkozóan olvashatunk cáfolatot, s állítása 
szerint kilenc kritika jelent meg 1975-ben a Sorsta- 
lanságról, s hogy a Kertészről írt elemzések és mél
tatások bibliográfiája Székely András összeállításá
ban megtalálható a Digitális Irodalm i Akadém i
án belül.
Ebben a bibliográfiában megtalálható mind a 
nyolc, Nádra Valéria által idézett 1975-ös írás, s a 
továbbiak is 1983-ból, 1985-ből és 1986-ból. A 
nyolc 1975-ös (magyarországi, ha pedig hozzá
vesszük a Spiró György által idézett Neue Zürcher 
Zeitungbeli írást, akkor megvan a kilenc is) írásról 
már jóval hamarabb is tudomást lehetett szerezni, 
bár az irodalmi bibliográfiai feldolgozás szempont
jából balszerencsés év volt 1975.
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Az OSZK az 1976-os tárgyévvel indította meg már 
említett, A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája című vállalkozását, ez a kötet 1979- 
ben jelent meg, így azt viszonylag hamar meg lehe
tett ebből állapítani, hogy 1976-ban semmi nem 
íródott Kertészről, az 1971-1975 közötti időszak 
anyagát azonban visszamenőleg dolgozták fel az 
éves kötetek megjelentetése mellett, így az 1989- 
ben látott napvilágot kötetben mind a nyolc írás 
megtalálható. (Közben az éves kötetek megjelenésé
ben is fokozatosan növekedett az időbeni lemara
dás (az 1977-es évről 1980-ban jelent meg a kötet; 
1978-ról 1982-ben, 1979-ről 1983-ban, 1980-ról 
1986-ban, 1981-ről 1986-ban, 1982-ről 1989-ben, 
1983-ról 1988-ban, 1984-ről 1990-ben, 1985-ről 
1991-ben, 1986-ról 1991-ben, 1987-ről 1993-ban és 
1988-ról 1994-ben), majd már 10 éves lemaradás
sal megjelent az 1989-es és 1990-es kötet is 
1999-ben, illetve 2000-ben. A bibliográfia alapossá
ga, teljességre törekvése is lehetett az oka annak, 
hogy egyre nagyobb lemaradással jelent meg, s ez 
indokolhatja azt, hogy többé kötetben nem adják 
közre (talán adatbázisban folytatódik). Kevésbé tel
jességre törekvő éves irodalmi bibliográfia jelent 
még meg az 1979-ben indult Hungarológiai Érte
sítőben (az irodalmi mellett nyelvtudományi és 
néprajzi is), mindig a 2 évvel korábbi évről, így elő
ször az 1977-es. Tizenegy éven át, az 1989-es 11. 
évfolyamig zavartalan volt a megjelenés, azóta 
azonban csak négy évfolyam jelent meg nyomtatás
ban (1990-1993, 1994, 1999, 2000), a bibliográfiák
ból azonban mindig csak a soron következő év 
anyaga került be, így a legutóbbi, 2000-es 15. évfo
lyamban a tizenötödik, 1991-re vonatkozó bibliog
ráfiák találhatók meg, az irodalmi esetében azon
ban ez is egy évvel újabb, mint az OSZK bibliográfi
ái közül a legújabb. (Általam ismert könyvtárak
ban a felsorolt források közül egyik-másik hiány
zik, leggyakrabban a legrégebbiek és a legutolsók 
közül.)

Nem kellett azonban éveket várni a legfontosabb 
forrásokban megjelent közleményekről való tájéko
zódásra, mivel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kéthavonta, alig néhány hónappal megjelenésük 
után eljuttatta az irodalmi analitikus kartonjait a 
megrendelő könyvtáraknak, s ahhoz sem kellett 
sok idő, hogy azokat a katalógusban az olvasók is 
megtalálhassák. (A könyvtárosok naprakész tájéko
zódásában pedig segíthetett az, hogy kénytelenek 
voltak a lapok felvágása után a katalógusban min
den egyes cédula helyét megkeresni, s közben azok 
tartalmával ismerkedni. Manapság, a készen ka
pott adatbázisok esetében nincs ilyen mechanikus 
munka, emiatt azonban ez a tanulási folyamat is el
marad, kevésbé lehet tudni, mi is van az adatbázis
ban. Elvileg pedig az adatbázisok jobb lehetőséget 
kínálnak tartalmuk elemzésére.) így a Sorstalanság- 
ról szóló 8 írás közül is 6 bekerült ide, a Könyvvi
lágban megjelent azért nem, mert ezt a lapot nem 
dolgozták fel, a Népszabadságé pedig feltehetőleg 
azért nem, mert -  ha az eredetit nem nézzük meg
-  Nádra Valériától tudhatjuk meg, hogy „A sort -  
több szerzőt is ömlesztve, pár kurta sorban méltatva
-  a Népszabadság június 27-én megjelent Könyv
szemléje folytatta. ” Előtte még hamarabb, május 
18-án Szász Imre írt róla a Magyar Hírlapba, vele 
egy időben pedig Ács Margit, akitől a Magyar Nem
zet, Nádra Valéria megfogalmazása szerint, Spiró 
György megállapításainak megfelelően „kéthasá- 
bon a mű jelentőségét teljes egészében felismerő kriti
káját közli'’ Ezt követte júliusban az Élet és Iroda
lomban Sinka Erzsébet, a Kritikában Lenkei Júlia, 
augusztusban a Népszavában Nádra szerint „Czére 
Béla egy felejthető másik regénnyel összevonva ír a 
SorstalanságróT, s ugyanebben a hónapban két má
sik művel együtt a Napjainkban Reményi József Ta
más, majd novemberben a Könyvvilágban, ugyan
csak Nádra szerint nem túl sok lényegeset mond
va, Csontos Sándor. Ez alapján igaz az értékelések 
viszonylag magas száma, de Spiró Györgynek is iga
za van olyan formán, hogy az egyetlen komolyabb,
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kizárólag ezzel a művel foglalkozó kritika Ács Mar
git tollából jelent meg. S nem is volt egészen Spiró 
György 1983-as írásáig, hiszen közben csak Szász 
Imréé jelent meg újra gyűjteményes kötetében. 
(Közben az 1977-es két kisregényt tartalmazó kötet
ről -  A nyomkereső, Detektív történet) is megjelent 
6 írás, ami arra utal, hogy abban az időben ez nem 
volt olyan rendkívüli szám, az OSZK éves bibliográ
fiái is segítenek ennek megítélésében. (Néhány, az 
1971—1975-ös időszak két kötetéből kiragadott pél
da jól illusztrálhatja ezt: Spiró György Kerengő 
című regényéről is találhatunk 8 tételt (köztük Fa
lus Róbertét a Népszabadságból és Szász Imréét a 
Magyar Hírlapból), Döbrentei Kornél A Skorpió je
gyében és Szentmihályi Szabó Péter Ének a civili
zált emberről című verseskötetéről 9-9-et, Nádud
vari Anna Fogjunk kutyát! című elbeszéléskötetéről 
már 10-et, az akkor 19 éves Bálint Lea Boldogsá
gom erdeje című verseskötetéről 12-t, a náluk sok
kal ismertebb Sükösd Mihály Vizsgálati fogság 
című regényéről 16-ot.) Nagy ritkán hiányozhat 
csak egy-egy közlemény. így a Nádra Valéria által 
idézett írások közül az OSZK éves bibliográfiájában 
valamilyen okból nem szerepel Tímár György 
1985-ös írása (Egy vita s két hiányzó név), amely 
ugyanakkor az irodalmi analitikusban megtalálha
tó.
Ha bibliográfiai szempontból nem is volt szeren
csés 1975, az irodalomtörténet-írás szempontjából 
az, hiszen az 1945 utáni irodalomtörténet korszak- 
határaként ezt választották, így Kertész Imréről is 
A magyar irodalom  története 1945-1975 III/2. A 
próza és a dráma (Bp. 1990, Akadémiai Kiadó) kö
tetébe került be. Talán életkorának köszönheti, 
hogy A prózai hagyomány újítói csoportba került 
be (A hatvanas évek prózaírói című fejezeten belül, 
rajta kívül Gulyás János, Albert Gábor, Sándor 
Iván, Sükösd Mihály, Lázár Ervin, Huszty Tamás 
szerepel a munkaközösség által írt részben), s akik 
itt szerepeltek, azoknak bibliográfia is járt. A Ker
tész Imréről írt majdnem két oldal (1238-1240. p.)

a második, két kisregényt tartalmazó 1977-es köte
tét csak röviden s kevésbé sikerültként említi, s a 
bibliográfiában is csak a Sorstalanságról szerepel
tet kritikát, ott azonban mindazt a hatot 1975-ből, 
ami az analitikus katalógusban is megtalálható, s 
bár 1990-ben jelent meg a kötet, Spiró György 
1983-as írása már nem fért bele. A vele nagyjából 
egy időben, esetenként pedig korábban indult, fia
talabb szerzők (köztük Esterházy Péter, Nádas Pé
ter, Hajnóczy Péter, Spiró György) az Új nemzedé
kek a prózában (Kitekintés) című, Kis Pintér Imre 
által írt fejezetbe kerültek be (1253-1281. p.), de 
nekik már nem járt bibliográfia.
Valószínű, hogy sokan inkább lexikont lapoznak 
fel, ha gyorsan tájékozódni akarnak, ebben az eset
ben az Új Magyar Irodalm i Lexikont (ŰMIL). Ha 
az 1994-es első kiadást veszik kézbe, akkor össze
sen 8 tételt találhatnak, s már eleve felkészültnek 
kell lenniük az általuk keresett témában, ha meg 
akarják állapítani, hogy melyik írás melyik művel 
foglalkozik, illetve van-e olyan, amely átfogó képet 
ad az író munkásságáról. A Sorstalanság nyolc 
1975-ös kritikája közül Reményi József Tamásé ke
rült be ide, majd másodikként Spiró György írása. 
Spirónál szerencsére a címből megállapítható, mi
ről szól (Non habent sua fata. A Sorstalanság -  új
raolvasva), a többi esetben a művek és a kritikák 
megjelenési idejéből lehet következtetni. Ha valaki 
kíváncsiságból összehasonlítást tesz, azt állapíthat
ja meg, hogy a tételek számában Kertész némileg el
maradt Szentmihályi Szabó Pétertől. Mivel ez utób
bi nem gyarapította tételei számát a második, 
1989-es kiadásra megfordult a helyzet, mert Ker
tész Imrénél hat új címmel találkozhatunk. Ezek 
közül az utolsó Székely András Kertész Imre. Válo
gatottbibliográfia, 1975-1998. című munkája.
Ha korszerűek akarunk lenni, akkor már az 
ÚMIL-t is CD-ROM-on használjuk. De ha a megje
lent könyvekről gyorsan szeretnénk tájékozódni, 
akkor valóban nem tehetünk mást, minthogy vagy 
az OSZK honlapjáról tájékozódunk (az on-line olva
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sói katalógusból, vagy, ha nem teljesen új műről 
van szó, akkor a HEKTOR-ból), vagy az OSZK által 
megjelentetett MNB CD-ROM-on belül a Könyvek 
bibliográfiájából. Bármelyikből gyorsan kiderül, 
hogy Székely András nemcsak Kertész Imréről je
lentetett meg válogatott bibliográfiát 1999-ben, ha
nem Hajnóczy Péterről is.
A korszerűségre amúgy egyes könyvtárakban is fi
gyelmeztetnek mondván, miért akarom én az iro
dalmi analitikus katalógust használni (van, ahol 
azt is hozzáteszik: nem mutatnak szépen a kataló
gusszekrények, ezért már csak a raktárban találha
tók), amikor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár CD- 
ROM-on is megjelentette adatbázisát.
Az adatbázis azonban nem teljes, ezt már a bibliog
ráfia szerkesztőjének, Pesti Ernőnek az adatbázist 
bemutató írása is bizonyítja. „1996-ban -  nagy el- 
szánással -  az 1961 és 1992 között összegyűjtött 
mintegy 200 000 tételnyi katalógust revízió alá vet
tük és több mint 22 000 retrospektív tételt, lényegé
ben a maradandó írások lelőhelyét rögzítettünk az 
Irodalmi bibliográfia a da tbázisába (Pesti Ernő: 
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 
1961-1996, szerkesztette: Pesti Ernő. CD-ROM-on 
az irodalmi bibliográfia. In: Könyvtári Figyelő, 
1998. 1. sz. 92-93. p.), 5 ezt nemrég megerősítették. 
„A régebbi, 1964-1993 közötti időszakból kiválogat
tuk és retrospektív bevitellel az adatbázisban keres
hetővé tettük a legfontosabb tanulmányokat, mint
egy 20 ezer tételt.” (Téchy Tünde: Az olvasószolgá
lat és a tájékoztatás megújulása a FSZEK központi 
könyvtárában. In: Tudományos és Műszaki Tájé
koztatás, 2002. 10-11. sz. 417. p .) , bár közben ép
pen e lap hasábjain próbáltam meg rámutatni a vá
logatás hiányosságaira (Murányi Péter: Feltáratlan 
értékek a magyar irodalomban. In: Könyvtári Figye
lő, 1998. 3-4. sz. 493-508. p. és Murányi Péter: 
Vannak változások. Űjra a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár irodalmi adatbázisáról. In: Könyvtári Fi
gyelő, 1999. 3. sz. 617-623. p.). Az adatbázist 
1993-tól kezdték építeni, ekkortól találhatók meg a

tételek, 1992-ig csak cédulaformában. Míg 1993-től 
4000 felett van a tételek száma, 1998-tól süllyed va
lamivel ez alá, addig 1992-ben csak az 1500-at kö
zelíti, a korábbi évek között még hat olyan van, 
amelyből 1000-nél valamivel több tétel található. 
A feldolgozott időszaki kiadványok közül az Élet és 
Irodalom a listavezető, de még az 1993 utáni évek
ben is voltak olyan számok, amelyekből semmi 
nem került be az adatbázisba, az 1992 előtti idő
szakban pedig még nagyobbak a hiányok, az 
1989-es év utolsó 10 számából semmi sem került a 
37 recenzió közül (ha az utolsó negyedévet mond
tam volna, csak a recenziók száma nőtt volna, a fel
vett tételek száma nem), példaként a következőket 
hiányoltam: „41. szám: Ottlik Géza: A Valencia-rej
tély; 42. szám: Weöres Sándor: A Sebzett Föld Éne
ke (Ism.: Határ Győző); 43. szám: Szekfű Gyula: Há
rom nemzedék és ami utána következik (Ism.: 
Vekerdi László); 46. sz.: Konrád György: A cinkos 
(Ism.: Kappanyos András); 47. sz: Kari Popper: A 
historizmus nyomorúsága (Ism.: Halász László); 
48. sz.: Kertész Imre: A kudarc (ism.: Tábor 
Ádám). Voltak írók, akik teljesen kimaradtak az 
adatbázisból, másoknak néhány tétele maradt a ko
rábbi sok cédulából. Kertész Imre nem maradt ki 
teljesen az 1992-ig terjedő időszakban sem, az 
1970-es évekből egy tétel maradt, Reményi József 
Tamásnak az ÚMIL-ban is szereplő tétele (tehát a 
Spiró Györgynek tetsző Ács Margit-írás nem), az 
1980-as évekből is egy, ez azonban nem Spiró Györ
gyé, hanem Marno Jánosé 1989-ből A kudarcról a 
Kortársból, majd 1991-ből csak egy Az angol lobo
góról (csak Varga Lajos Márton neve maradt le va
lahogy Márton Lászlóé mellől), majd 1992-ből há
rom. Ez hat tétel összesen, az 1993 utáni időszak 
anyaga jóval teljesebb, így jön ki összesen 53. Két
ségtelen, hogy sem Nádra Valéria, sem Székely 
András nem innen tájékozódott.
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Kertész Imre és Hajnóczy Péter: Székely 
András bibliográfiái

A továbbiakban Székely András nyomtatott bibliog
ráfiáival foglalkozom, majd a Digitális Irodalmi 
Akadémián található Kertész Imre-bibliográfiával. 
Mivel a w w w .kontextus.hu címen található irodal
mi portálon belül a kortárs irodalmi adattárban 
(KIA) egy ehhez nagyban hasonló összeállításra 
bukkantam Kertész Imréről (hogy ezt is Székely 
András állította-e össze, vagy valaki más, az nem 
megállapítható), ezt összehasonlítom a DIA-ban ta
lálhatóval.
A két nyomtatott bibliográfia jobban kifejezi Szé
kely András elképzeléseit a bibliográfiakészítésről, 
máshol bizonyára igazodnia kellett egységesítési 
szempontokhoz.
A Kertész Imréről készült bibliográfia abban külön
bözik a Hajnóczy Péterről szólótól, hogy itt csak az 
író művei szerepelnek, míg a többi esetben a rá vo
natkozó irodalom is.
Itt jutunk el odáig, ha válogatott bibliográfiáról 
van szó, mi lehet a válogatás alapja. Egy íróról ké
szülő bibliográfiában sokféle információ szerepel
het. Minden író esetében lehetségesek a követke
zők:

© az író önálló kötetben megjelent művei,

© antológiákban és időszaki kiadványokban meg
jelent írásai,

© az íróról általában és egyes műveiről szóló kriti
kák, recenziók időszaki kiadványokban, tanul
mánygyűjteményekben, önálló kötetben,

© az íróval készített interjúk,

© ehhez járulhatnak hozzá: műveinek színházi elő
adásai, a művei alapján készült filmek, feldolgo
zások rádióban és tévében, hanglemezen, de el
képzelhető az illető képzőművészeti tevékenysé
ge és sok egyéb.

Kertész Imre esetében csak művei kerültek be az 
összesen 70 tételes bibliográfiába, az önálló kötetek

közül a hazai kiadások 14, a külföldi kiadások 28 té
tellel, a műfordítások 23 tételt tesznek ki, az 
interneten olvasható elektronikus dokumentumok 
5-öt. Előszavában Székely András is leírja, hogy 
„Egy teljes körűen feltáró -  a művek recepcióját, to
vábbá előadói tevékenységét is feldolgozó adattár el
készítése a jövő feladata.” A műfordítások közé 
csak a kötetben megjelent műveket vette fel, szerző
vel és címmel utal arra, hogy mik maradtak ki, s az 
író saját alkotásai között sem találkozhatunk az an
tológiákban és időszaki kiadványokban megjelen
tekre.

A Magyarországon megjelent önálló kötetek (és az 
általa készített műfordítások) felderítése viszony
lag egyszerű feladat, de ez is gondos, alapos mun
kát tükröz, ahogyan a művek külföldi kiadásának 
feldolgozása is. Ahogy már említettem, a nyomta
tott bibliográfiának van előszíva, s kapcsolódnak 
hozzá mutatók is (műmutató, műfordítások muta
tója (a magyar címek betűrendjében, megadva az 
eredeti címet), névmutató, további rövidítésjegy
zék). Amit itt is hiányolni lehet, az a felhasznált for
rások jegyzéke.

A Digitális Irodalm i Akadém ia esetében ilyen ki
egészítő részekkel már nem találkozhatunk. Össze
sen 62 alkotóról találhatunk itt anyagot, amely min
den esetben két részre bomlik, a szerző műveire és 
a róla szóló irodalomra, amit számomra kicsit fur
csa terminológiával Bibliográfiának és Szakiroda- 
lomnak neveznek. így talán még nem olyan furcsa, 
de amikor A bibliográfiát összeállította megfogal
mazás után azt is olvashatjuk, hogy A szakirodal
mat összeállította, már eléggé az. A szakirodalom 
jegyzékét összeállította vagy hasonló jobb lett vol
na. A szerző művei esetében Székely Andrásnak 
csak ki kellett egészítenie megjelent bibliográfiáját, 
ez pontosan látszik, ha a kettőt összehasonlítjuk. A 
második részhez a bibliográfia előszavában jelzett 
kiegészítést kellett elvégeznie, felhasználva a Hajnó
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czy Péter-bibliográfia készítése során szerzett ta
pasztalatait.

Ebben a bibliográfiában az előszót életrajzi vázlat 
is követi, a végén pedig névmutatót és rövidítés
jegyzéket találhatunk. Az önálló kötetek száma ala
csonyabb (8 magyarországi, 1 külföldi), a Ker
tész-bibliográfiához képest még plusz az antológi
ákban megjelent művek felvétele (11 magyarul, 4 
idegen nyelven) és egy filmforgatókönyv. így a mű
vek közül csak az időszaki kiadványokban megje
lentek hiányoznak. Ami az igazi újdonságot jelenti, 
az a Hajnóczyról szóló művek felvétele, ez teszi ki a 
bibliográfia nagy részét, a művek 25 tételéhez ké
pest annak sokszorosát, 160-at. Tanulmányok, kri
tikák, ismertetések címen 80 az egyes kötetekről, 4 
egyes novellákról (kicsit mások, lennének az ará
nyok, ha A fűtő  című novelláról készült elemzések 
nem az azonos című kötet ismertetései alá kerültek 
volna), Tanulmányok, elemzések, interjúk Hajnó
czy Péter művészetéről 76 tétel, plusz 10 nekrológ. 
A Kertész-bibliográfiához hasonlóan ennek anyag- 
gyűjtését is 1998. december 31-ével zárta le.

Milyen forrásai lehettek ennek a résznek? Mivel a 
szerző ezeket nem adja meg, nekem kell megpró
bálnom kitalálni. Mivel Hajnóczynak ugyanúgy 
1975-ben jelent meg az első kötete, ezért lehetőség 
van az OSZK-ban készült, már említett bibliográfiá
ival való összehasonlításra. Az 1971-1975-ös köte
tekben ugyanaz található meg, mint Székely bibliog
ráfiájában: A fűtő  című kötet kritikái. Ezek száma 
alacsonyabb, mint amit a Sorstalanságnál láthat
tunk, de az igazi különbséget az jelenti, hogy a kö
vetkező évben is volt másik 5, sőt még 1977-ben és 
1978-ban is 1-1. A többi műnél is ugyanezt tapasz
talhatjuk, különösen a Jézus menyasszonya és A ha
lál kilovagolt Perzsiából esetében, bár a megjelenés 
éve igazán kiemelkedő 14 illetve 13 írással. (Az tű
nik alapelvnek, hogy a műveken belül évenként cso
portosítja, azon belül pedig a szerzők betűrendjé
ben veszi fel a tételeket. Ez néha kicsit megkevere

dik, de akkor még kevésbé érthető, hogyan került 
az 1979-es A halál kilovagolt Perzsiából későbbre, 
mint az 1981-es Jézus menyasszonya.) Csak olyan 
tételeket nem találunk a bibliográfiában, amelyeket 
a szerző elvszerűen hagyott ki (ha később kötetben 
is megjelent egy tanulmány, akkor csak azt vette 
fel, így maradt ki Berkes Erzsébet 1979-es ÉS-beli 
kritikája, később Marafkó Lászlóé, Mészáros Sándo
ré, Thomka Beátáé. Nem biztos, hogy teljesen egyet 
lehet érteni ezzel a módszerrel, mert az is számít, 
ki mikor foglalkozott az adott művel, pl. Berkes Er
zsébet még 1979-ben, a mű megjelenése idején, 
vagy csak évekkel később. (Például akkor, ha vala
ki egy mű fogadtatását akarja feldolgozni.) Szeren
cse, hogy Kertész Imre esetében nem alkalmazta 
ezt az elvet, mert akkor Szász Imre írása is kima
radt volna a kötet miatt, de ugyanúgy még Spiróé 
is. Zalán Tibor 1979-es írása az Életünkből ugyan
akkor kétszer is bekerült a bibliográfiába, a recenzi
ók mellett a tanulmányok, elemzések közé is.

Vannak olyan tételek, amelyek szerepelnek mind
két bibliográfiában, de az OSZK bibliográfiájából 
több derül ki. Például az, hogy Fabiny Tamás: Az if
júság önértelmezése három fiatal író művében 
(Diakónia, 1980. 2. sz. 83-87. p.) című írásáról meg
tudhatjuk, hogy Hajnóczy mellett még Bereményi 
Gézáról és Esterházy Péterről van szó, ezt egy Haj- 
nóczy-bibliográfiában is jó lenne tudni, ahogy azt 
is, hogy Mészöly Miklós hol (Bécs, 1979) és kiket 
mutatott be (Hajnóczy mellett Bereményi Gézát, 
Nádas Pétert, Lengyel Pétert, Esterházy Pétert). Az 
éves bibliográfiával ellentétben Székely munkájá
ból nem derül ki, hogy 1981-ben a vita Hajnóczy
ról Sükösd Mihály és Berkes Erzsébet között zaj
lott, melyik volt Berkes Erzsébet korábbi cikke, 
majd válasza Sükösd írásával egy időben. A nekro
lógok közül azonban kettő az éves bibliográfiából 
hiányzik, s néhány további plusz is van, ez arra 
utal, hogy más forrása is lehetett. Mellette onnan le
het még megállapítani, hogy mit vett innen, mit
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más forrásból, hogy az OSZK bibliográfiái a recenzi
ók esetében nem adják meg a címet, míg az irodal
mi analitikus igen. (S természetesen akkor is meg
állapítható ez, ha az eredeti forrást is megnézzük.)

Ha a Hajnóczyról készült tanulmányokat áttekint
jük, feltűnhet, hogy 1976 és 1998 között 1989 és
1997 kivételével minden évből került be tétel Szé
kely bibliográfiájába. Hogy milyen fontosak a forrá
sok, az akkor derül csak ki, amikor nem állnak ren
delkezésünkre. Mivel a bibliográfia anyaggyűjtése
1998 végén zárult le, akkor még nem jelent meg az 
OSZK 1989-es és 1990-es bibliográfiája, sem az 
1991-es a Hungarológiai Értesítőben. Ennek megfe
lelően az tapasztalható, hogy ezekből az éveknél na
gyobbak a hiányok, az addigiaknál több marad ki. 
Ez természetes is, mert nem várható el minden 
egyes személyi bibliográfiája készítőjétől, hogy min
den lehetséges forrást átnézzen annak az érdeké
ben, hogy aztán az így megtalált anyagból válogat
hasson. (A Hungarológiai Értesítő az 1991-es bibli
ográfiákhoz kapcsolódóan 304 forrást sorol fel, 
ezek közül 70 Magyarországon kívül jelenik meg.)

Most a bibliográfia válogató jellegének hangsúlyo
zása a készítő védekezésének tűnik, a válogatás pe
dig a felveendő és fel nem veendő kategóriák eldön
tésén kívül inkább azon múlik, hogy mit sikerült 
megtalálnia és mit nem, nem pedig a teljes anyag
ból való tartalmi értékelésen alapuló válogatást. S 
abban az esetben, ha azok a források, amelyekre 
alapozva ezeknek a válogató bibliográfiáknak az 
anyagát összegyűjthetjük, kevésbé megbízhatóak 
lesznek, mint az eddigiek, akkor ugyanez lesz jel
lemző a bibliográfiákra.

További felhasználható források

Az OSZK 1989-es bibliográfiájáról Buda Attila írt 
recenziót (Buda Attila: A magyar irodalom és iroda
lomtudomány bibliográfiája, 1989. (Szerk. Velich 
Sándorné.) Budapest 1999, OSZK. = Hungarológia,

2 (2000)/l-2.sz. 305-307. sz.) Megemlékezik az 
OSZK éves bibliográfiáinak elődjeiről is, Goriupp 
Alizról és Kozocsa Sándorról, akinek 1961—1965-ös 
két kötete A magyar irodalom bibliográfiájából 
csatlakozik az OSZK 1966-tól induló sorozatához. 
Utal azokra a nehézségekre, amelyekkel meg kellett 
küzdeni: „Mivel a megjelentetés elsősorban az anya
giak függvényében valósulhatott meg, s az anyag 
összegyűjtése és megszerkesztése sem tervezhető kitű
zött határidőre pontosan, a megjelenések nem fed
ték a tárgyévek egymásutánját; az 1989-es év anya
gának kiadásával azonban a sorozat kiegészült, s ev
vel a hazai bibliográfiai vállalkozások közül egy is
mét sikeres véget ért.” (Uo. 305.) Az adott kötet jel
lemzőinek bemutatása után befejezésül a jövővel 
foglalkozik: „S a folytatás? Az 1990-es évvel kezdő
dő időszak termése? Az évtized elejétől Magyarorszá
gon is a nyomtatott források mellé léptek a nem ha
gyományos információhordozók, s az OSZK ez irá
nyú feltáró és tájékoztató feladatát a Magyar Nem
zeti Bibliográfia optikai lemezen (CD) való közrea
dásával teljesíti. Ennek az adatbázisnak van egy saj
tórepertórium része is. De ez már egy másik recen
zió tárgya.” (Uo. 307.)
Az itt megfogalmazottakhoz képest még örülnünk 
kell annak, hogy az OSZK megjelentette az 1990-es 
bibliográfiát is, a Hungarológiai Értesítőben pedig 
még az 1991-est is megtalálhatjuk. S mi a helyzet 
az OSZK-nak azzal az adatbázisával, amire utal? Az 
MNB CD-ROM-on Sajtórepertórium címen megjele
nő adatbázis 2001 márciusától az OSZK honlapján 
is elérhető. Nyomtatott változata 1946-tól Magyar 
Folyóiratok Repertóriuma címen jelent meg, amely 
1981-től Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Ki
adványok Repertóriumára változott. Ez azonban re
cenziókat nem vesz fel, legfeljebb tanulmányértékű 
kritikákat. Annak viszont megvan így az esélye, 
hogy ugyanazt a tanulmányt itt is megtaláljuk, meg 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irodalmi adatbázi
sában ott. Ott elődjének népszerű nevéhez híven 
(recenziókatalógus) szerepelnek kritikák, de példá-
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ul a napilapokat változó, de a hagyományoknál sok
kal kisebb mértékben dolgozzák fel (Magyar Hírlap 
45, Magyar Nemzet 383, Népszabadság 172, Nép
szava 3 tétel), s ezek között is sok filmkritika, szín
házi előadások kritikái, díjak, kitüntetések, nekroló
gok. így a legtöbb tétellel szereplő Magyar Nemzet 
esetében a 96. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar iroda
lom története 1945-1991 című könyvével (amely
ben nem szerepel Kertész Imre) kapcsolatos inter
jú talán a harmadik olyan tétel, amely egyáltalán 
egy könyvvel kapcsolatos. Biztos kevesebb a könyv- 
ismertetés a napilapokban mostanában, de ennyire 
azért nem kevés. Egy mai első kötetes szerző nem 
várhat annyi kritikát, mint aki az 1970-es években 
indult, de az is nehezebb helyzetben van, aki eze
ket össze akarja gyűjteni. Az Országgyűlési Könyv
tár PRESSDOK adatbázisa sokkal nagyobb mérték
ben dolgozza fel a napilapokat, de inkább a társada
lomtudományi anyagot, s nem az irodalmi kritiká
kat. Jól megfigyelhető, hogy az Élet és Irodalomból 
is inkább a publicisztikai írásokat veszik fel (a lap 
első részét), s csak ritkán a kritikák közül. Ha vala
mi ide nem kerül be, s ugyanakkor nem bizonyul 
elég irodalminak sem az irodalmi adatbázis számá
ra, akkor már csak abban lehet reménykedni, hogy 
az ÉS honlapján az anyag sokkal jobban kereshető 
lesz az eddigieknél. De ha valaki nem csak kritiká
kat keres, hanem egyéb anyagot is egy íróról és író
tól, akkor reménykedhet még a FSZEK CD-ROM- 
án található szociológiai adatbázisában is, meg az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi és 
műfordítás adatbázisában is. Nádas Péternek meg
jelent olyan nem kifejezetten irodalmi tárgyú írása 
az Élet és Irodalomban (A rasszizmus titkos trezor
jai. A háborús örökségről és a nemzeti öntudat vál
ságáról. In: Élet és Irodalom, 2000. 9. sz. 3-4.p.), 
amely megtalálható 4 adatbázisban is (szociológiai, 
nemzetiségi, PRESSDOK és az OSZK cikk-adatbázi
sa), csak az irodalmiban nem. így sok forrás áll a 
bibliográfiák készítői részére, de így sem lehetnek 
biztosak benne, hogy mindent megtalálnak.

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) és 
a Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) 
bibliográfiái

Ezzel térek vissza Székely András bibliográfiájához, 
amivel ez az elemzés kezdődött. Pontosabban a Di
gitális Irodalmi Akadémián található bibliográfiára 
(még pontosabban a Bibliográfia és Szakirodalom 
közül ez utóbbira, valamint a Kortárs Irodalmi 
Adattár (KIA)) anyagára. Már csak azért is, mert 
mint utaltam rá, a kettő között jelentős a hasonló
ság. A DIA-ról elég sok közlemény jelent meg, ezek 
közül mindenképp mérvadónak tekinthető az, 
amit Magos György tollából olvashatunk. (Magos 
György: Tájékoztató a Digitális Irodalmi Akadémiá
ról. In: Hungarológia 2 (2002)1-2. sz. 119-132. p.) 
Ebben röviden a bibliográfiák készítésének szem
pontjaira is kitért:
„A szerző műveinek bibliográfiája összeállításánál 
valamennyi önálló kötetben megjelent mű, a szerző, 
illetve műveire vonatkozó szakirodalom összeállítá
sánál pedig a fontosabb írások felsorolását kértük.
A szakértők által írt és összeállított anyagokat első
sorban formai szempontok alapján javítottuk. Nem 
kívántunk az irányelveken túlmenően egységes szem
léletet és stílust érvényesíteni, ugyanakkor nem kí
vántuk a feldolgozás mélységét sem a tervezettre kor
látozni, azaz azon esetekben, amelyekben a szakér
tők már meglévő részletes bibliográfiát bocsátottak 
rendelkezésünkre, avagy megbízásukat túlteljesítve 
erre az alkalomra állítottak össze, azokat természete
sen közreadjuk, még akkor is, ha ily módon bizo
nyos aránytalanságok ke le tkeznek (Uo. 126. p.) 
Ilyen aránytalanságok valóban megfigyelhetőek ak
kor, ha ezeket a bibliográfiákat áttekintjük. Készítő
jük sokszor azonos azzal az irodalomtörténésszel, 
aki a DIA-n közreadott szövegek gondozója, az 
adott szerző legjobb szakértője, máskor a két funk
ció szétválik egymástól, s a bibliográfia összeállító
ja könyvtáros, bibliográfus. Nemcsak az egyes 
összeállítások terjedelme különbözik egymástól
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nagy mértékben, hanem rendszere is. S a tapaszta
latok azt mutatják, hogy sokszor nem a téma leg
jobb szakértői a legjobb bibliográfusok, hiszen ez 
is egy szakma. Van, aki az abszolút szerzői betű
rendhez ragaszkodik, más az időrendhez. Ha a bib
liográfiából azt akarjuk megtudni, hogy mit írtak a 
szerzőről és egyes műveiről, azt egyik elrendezés 
sem segíti. Különösen akkor nem, ha a leírások is 
hiányosak. Például Lakatos István esetében Kovács 
Sándor Iván időrendben, cím nélkül közli a könyv- 
ismertetéseket, tanulmányokat, így sokszor nem 
derülhet ki, miről is szól az adott írás. Az időrendi 
elrendezés ugyanakkor felfedi azt is, mennyire friss 
a felvett anyag. Például Komád György esetében 
1996-os a legújabb közlemény, olyan pedig, ami 
nem az összeállítótól, Veres Andrástól származik, 
1994-es, Rákos Sándornál 1989 után csak két An
gyalost Gergely írás található. A legalaposabb össze
állítások közé tartoznak azok, amelyeket a koráb
ban idézett Buda Attila készített (Gergely Ágnes, 
Határ Győző, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, 
Szabó Magda). Ő is ragaszkodik az időrendhez, de 
igyekszik kiemelni, miről is van szó, az anyag 
mennyisége nem könnyíti meg az eligazodást. Sza
bó Magdáról 1997-ig 1407 tétel szerepel. Ez arra is 
utal, hogy nem könnyű ugyanilyen mélységben 
folytatni a további feltárást, s hogy a mutató min
denképp hiányzik. Bár számomra nem érthető, mi
ért ne lehetne az összeállítások végén mutató, ahol 
más szempont szerint is lehetne tájékozódni, s 
ahonnan egy kattintással eljuthatnánk a kiválasz
tott tételhez. Ha ilyen nem is készülne, az minden
képp fontos lenne, hogy a képernyőről való olvasás 
sajátosságai miatt az elején szerepeljen egy vázlat, 
ahol a bibliográfia szerkezetét, főbb csoportjait át 
tudjuk tekinteni.

Nincs kizárólagos, egyedüli jó megoldás, de szá
momra azok a legszimpatikusabbak, ahol különvá
lasztják a szerzőről általában és az egyes kötetekről 
szóló írásokat. Ilyeneket készített Bertók Lászlóról,

Lator Lászlóról, Rába Györgyről Csűrös Miklós, 
Jékely Zoltánról Lator László, Petri Györgyről Laka
tos István, Tamási Áronról rendkívüli alapossággal 
Ugrin Aranka, Rakovszky Zsuzsáról rendkívül ele
gánsan Várady Szabolcs, A kígyó árnyékáról 2002 
szeptemberéből, októberéből is találhatunk kritiká
kat. Folyamatos frissítés mellett van igazán értelme 
ennek a vállalkozásnak. Székely András összeállítá
sa is a fentieknek (és a Hajnóczy Péterről készült 
bibliográfiájában is tapasztalt rendszerezésnek) 
megfelelően készült.

Hogy mi van benne, azt a KIA (Kortárs Irodalmi 
Adattár) anyagával együtt érdemes vizsgálni. Ez 
utóbbiról azt tudhatjuk meg, hogy munkatársai 
közé tartozik Bedecs László, Csuhái István, Károlyi 
Csaba, Király Péter, Kovács Eszter, Nagy Gabriella, 
Sebők Marcell, támogatója az IKB, vagyis a ma 
már nem létező Informatikai Kormánybiztosság. 
200-nál több mai irodalmárról közölnek informáci
ókat, ennek jelentős részét képezik a Személyi ada
tok és Egyéb adatok után, a Díjak előtt az illető mű
veire és a munkásságára vonatkozó adatok, a 
DIA-nál szemmel láthatóan egységesítettebb, táblá
zatos formában.

Némileg más a forma, de Kertész Imre esetében 
elég nagy mértékben megegyezik az anyag. Mivel a 
DIA esetében előbb találjuk a művekkel kapcsola
tos közleményeket, ezzel kezdem. Művenként meg
adom, hogy hány írás szerepel mindkét forrásban, 
s ha van olyan, zárójelben azt, mennyi csak a 
DIA-ban vagy a KIA-ban.

Sorstalanság 23 (2, 1), A nyomkereső 7, A kudarc 
7 (0, 2), Kaddis a meg nem született gyermekért 
10, Az angol lobogó 6, Gályanapló 8 (1, 2), A holo
caust mint kultúra 1 (0, 1), Valaki más 7, A gondo
latnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt 2, A 
száműzött nyelv 1. Összesen 76 írás szerepel mind
két helyen, 4 csak a DIA-ban, 7 csak a KIA-ban. 
Egyúttal Tábor Ádámnak is örömhírt mondhatok, 
A kudarcban mutatkozó két plusz közül az egyik az
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ő hiányolt írása. Ezért sem tudom megállapítani, 
hogy ezt az utóbbit is Székely András készítette vol
na, mert akkor nem válogatásra hivatkozott volna, 
hanem csak az egyik helyről való véletlen kimara
dásra. Azonos készítőre utalnak ugyanakkor az azo
nos hibák, Szász Imrénél Könyvespolcom helyett 
Könyvespolcon, Tímár György vitacikkének címe 
Egy vita s két hiányzó név helyett Egy vita, a két hi
ányzó név, Lányi Dániel írásának címe A „sorsta- 
lanság” kísérlete helyett A „sorstalanság” kísértete, 
Széky János neve Székely formában szerepel mind
két helyen, Benedek Miklós névbetűje (bm) helyett 
B. M. (Az Észak-Magyarország 1977-es kritikájá
nak felvétele (a lap címét egységesen Északmagyar- 
országként felvéve) sem utal túlzott válogatásra. 
Kertész Imre Jegyzőkönyv című műve 1993-ban 
szerepelhetett, Esterházy Péter egy írásával közö
sen. 1991-ben azért jelent meg a Színház című lap
ban két írás is, mert az nem a könyvről szól, ha
nem Kornis Mihálynak a Katona József Színházbeli 
előadásáról. Mindez az irodalmi analitikusból kide
rül, ezekből az összeállításokból nem.

Ugyanakkor a KIA javítja a DIA hibáját akkor, ami
kor ott Havasréti József neve Havasréti Bélaként 
szerepel. (Végre valami, ami a focira emlékeztet, ez 
lehetett az elírás oka is.) Érdekes, ahogyan a Gálya
naplóról 2001 elejéről Láng Zsolt Ex librise a DIA- 
ba, Borbély Szilárdé a KIA-ba került be.

Az íróról általában szóló összeállítások 8 azonos 
írással kezdődnek, utána azonban 7 plusz található 
a DIA-n, Szirák Péter gyűjteményes kötetben meg
jelent tanulmánya mellett 6 olyan írás, amely 2002. 
42. hetében, tehát a Nobel-díj kapcsán jelent meg. 
(A KIA-ban 1998-as az íróval általában foglalkozó 
legújabb munka.) Ugyanakkor a KIA tartalmazza 5 
interjúnak az adatait, a DIA-ban interjú egyáltalán 
nem található. A KIA interjúi is viszonylag régiek,
2 1991-ből, 1-1 1992-ből, 1993-ból és 1996-ból szár
mazik. A felvett adatokban lényeges különbség az,

hogy a KIA elhagyja a terjedelmi adatokat, az oldal
számokat.

Érdekes még az, hogy KIA veszi fel külön csoport
ban Kertész Imrének az Interneten szereplő műve
it, ugyanazt az ötöt, amivel Székely András nyomta
tott bibliográfiájának végén találkozhatunk.

A két bibliográfiában a régi anyag az OSZK bibliog
ráfiái és az irodalmi analitikus alapján csaknem tel
jesnek tűnik. Ugyanakkor az is valószínűsíthető, 
hogy a mindkettőből kimaradt anyag is nagy mér
tékben megegyezik.

Ilyen Antal Gábornak az 1983-ban a Magyar Nem
zetben megjelent interjúja. S hiányoznak újabb in
terjúk. Nem is azokra gondolok, amelyek a Nobel- 
díj kapcsán nagy számban megjelentek, hanem 
azokra, amelyeket az OSZK cikk-adatbázisában 
(Sajtórepertórium vagy IKER) 1992-től 2000-ig 
megtalálhatunk, összesen 13-at, amelyből 2 került 
be a KIA-ba, a másik 3 ottani korábbi. (Az általuk 
alkalmazott szabvány szerint az interjúalany szere
pel szerzőként. De ha szerzőre keresünk, akkor vi
gyázni kell, mert vegyesen szerepelnek egy másik 
Kertész Imre írásaival, s ezek közül egyesek címe 
érdekesen cseng az író művei mellett: Áldozattá vá
lási felmérés, A bűn európai útjain, A közvélemény 
igazságszolgáltatása). A szociológiai adatbázis már 
különválasztja az írót és a rendőrtisztet, ahogyan 
ők meghatározzák a másik Kertész Imrét.) A szoci
ológiai adatbázis szerint Heller Ágnesnek a Múlt és 
Jövőben, 1994-ben A holocaust mint kultúra cím
mel jelent meg írása, a két bibliográfia szerint Az 
idegen című kötetében ilyen címen a Sorstalanság- 
ról jelentetett meg tanulmányt. A Múlt és Jövő más
kor is rosszul járt, Koppány Márton Halálfúgák. 
Kertész Imre regényeiről című tanulmánya (Múlt 
és Jövő, 1. (1990) 93-96.) talán azért maradt ki, 
mert az 1990-es bibliográfia hasonlóan szedi az 
írók és a róluk szóló tanulmányok szerzőinek ne
vét. Az is lehet azonban, hogy az ok egyszerűbb: le
het, hogy az összeállító nem használta ezt a köte
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tét, különben a Kaddis a meg nem született gyer
mekről mind a 10 recenzió bekerült volna a bibliog
ráfiákba, nemcsak az a 7, amely az analitikus kata
lógusban is megtalálható.

Az 1991-es bibliográfiában (Hungarológiai Értesí
tő) is található olyan írás, amely nem került be 
ezekbe az összeállításokba.

Az Új Magyar Irodalmi Lexikon által a 14 legfonto
sabbnak tekintett publikáció közül 4 nem került be 
egyik bibliográfiába sem (nem számítva azt, hogy 
Székely András bibliográfiája sem), az egyik Radnó
ti Sándornak a Holmiban 1991-ben megjelent, 
Auschwitz mint szellemi életforma című tanulmá
nya, a másik három napilapban jelent meg. Lehet
ne még folytani a hiányok felsorolását, meg lehet
ne említeni, hogy Radics Viktória Az ember mélye 
című tanulmánya 1988-ban az Életünk mellett a 
mostani Múlt és Jövő elődjében, a Zsidó kulturális 
antológiában is megjelent, Németh Gábor a Gálya
naplóról írt a Múlt és Jövőben 1992-ben (1992. 3. 
sz. 110-112.), a leglukasabb évben, hiszen az éves 
bibliográfiák csak 1991-ig jutottak el, ugyanakkor 
az OSZK cikk-adatbázisa ugyanúgy 1993-tól indul 
(van persze némi régebbi anyag benne), ahogy a 
FSZEK irodalmi adatbázisa is 1993-tól törekszik na
gyobb teljességre. Hogy mégis rendelkezem ezzel 
az adattal, azt egy hallgató által készített repertóri
umnak köszönhetem, ahogy innen azt is megtudha
tom, hogy Heller Ágnes említett, A holocaust mint 
kultúra című írásának alcíme Kertész Imre előadá
sa, s megjelent 1990-ben Kertész Imre Canettit for
dítani című írása és egy fordítása Joseph Rothtól. 
Amikor a Holmi szerkesztői a Nobel-díj alkalmából 
aft írják a 2002. novemberi szám belső borítóján, 
hogy „Örömmel emlékezünk rá, hogy több fontos 
írása -  például az Angol lobogó és a Gályanapló né
hány részlete -  a Holmiban jelent meg.”, akkor en
nek adatai a Holmi repertóriumából kereshetők 
vissza leggyorsabban.

672

Folyamatos támogatást az egyszer 
hopp, máskor kopp rendszer helyett

Mindezzel csak arra akarok utalni, hogy megfelelő 
eszközökre van szükség, a sok forrás anyagát feltá
ró eszközök anyagát kiegészíthetik, de nem pótol
hatják az egyes lapokat nagyobb teljességgel feltáró 
egyedi repertóriumok. Ahhoz, hogy ezek az eszkö
zök, bibliográfiák, adatbázisok megfelelő színvona
lon készülhessenek, megvannak a megfelelő szak
emberek és intézmények, könyvtárosok, bibliográ
fusok, könyvtárak. Arra lenne szükség, hogy a fel
adatok pontos meghatározása után kapják meg 
ezek elkészítéséhez megfelelő támogatást, ne alkal
milag, egy rövid időn belül lejáró pályázat útján, 
hanem folyamatosan, költségvetésükbe építve. Jel
lemző és nem egyedi az, amit a Kortárs Irodalmi 
Adattár számomra érzékelhető pillanatnyi helyzete 
tükröz. Úgy tűnik, hogy 2002 tavaszán leállt a mun
ka, így náluk Orbán Ottó nem halt meg, nem jelent 
meg a Milota, A kígyó árnyéka, a Für Elise, Kertész 
Imre sem kapott Nobel-díjat. Talán megkapták az 
előre tervezett támogatást, de az is, hogy az IKB jo
gászaira azért több pénz jutott. Jó lenne, ha az 
OSZK olyan támogatást kapna, hogy mégis folytat
ni tudná A magyar irodalom és irodalomtudo
mány bibliográfiája című vállalkozását, továbbra is 
megjelenne a Hungarológiai Értesítőnek legalább a 
bibliográfiákat tartalmazó része, talán sikerülne is 
valamit behozni a lemaradáson, a FSZEK irodalmi 
adatbázisa is tovább fejlődne. Természetesen, ez 
nem azt jelenti, hogy minden változatlan formában 
folytatódna. Sokkal nagyobb egyeztetésre lenne 
szükség az említett intézmények és a további érin
tettek között pl. Petőfi Irodalmi Múzeum (meg kel
lett volna emlékezni nagyszerű bibliográfiai füzete
ikről, elsősorban a Lakatos Éva által szerkesztett 
Magyar irodalmi folyóiratok című sorozatról -  ha 
ennek az anyagát kereshető adatbázisként kiadnák, 
talán nem is kellene hozzá külön mutató - , de nem
csak erről, hanem a mostani próbálkozásaikról is)
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vagy az MTA Irodalomtudományi Intézet. (Micso
da hatalmas s nagyszerű munka volt A magyar iro
dalomtörténet bibliográfiája című szintézis, s ki 
gondolná, hogy bár a kurrens bibliográfiákban 
1975-ben találkozhatunk először Kertész Imre nevé
vel, ez pedig 1970-ben zárul, mégis megtalálhatjuk 
benne (színházi előadások kritikái, Bekopog a sze
relem, Doktorkisasszony, Cyrano házassága, 1960, 
1962, 1963, Film, Színház Muzsika, Népszava, Ma
gyar Nemzet, s az utolsó esetben az Élet és Iroda
lom) (Botka Ferenc: A magyar irodalomtörténet 
bibliográfiája 1945-1970. Személyi rész. Bp. 1991. 
Akadémai Kiadó, 201. p., a sorozat utolsó, 8., de 
nem utoljára megjelent kötete). Meg kellene gon
dolni, hogy lehetne elérni, hogy a kritikák nagyobb 
teljességgel legyenek feldolgozva valahol, vagy min
den szakterületről, vagy legalább a társadalomtudo
mányokból. (Ki emlékszik még a Látóhatár negyed- 
évenkénti jegyzékeire? Hosszú éveken át jelent meg 
negyedévenként A Magyar szépirodalmi művek, 
irodalmi tanulmánykötetek kritikáinak jegyzéke. A 
két legutolsót néztem meg ezek közül. Az 1990 ápri
lisi számban (p. 212-220.) az 1989. IV. negyedév, a 
legutolsó, 2000 júniusi számban (p. 214-222.) pe
dig az 1990. I. negyedév anyaga található meg Ko
vács J. Béla összeállításában. A Látóhatár az 1990 
júniusi szám végén jelentette be, hogy időlegesen 
szünetelteti megjelenését, ekkor pár hónap után 
még újraindult az ismert módszerrel, összevont szá
mokkal, 1990/7-9. és 10-12., 1991-ben havonta 
(két dupla számtól eltekintve), majd 1992-ben még 
három szám, de ebben az időszakban a kritikák 
jegyzéke már nem jelent meg. így az 1990-ben meg
jelent két utolsó összeállítás alapján próbálom rövi
den jellemezni. Az anyag hat részre tagolódik: Re
gény, elbeszélés, memoár, szociográfia; Versek; Ta
nulmánykötetek, monográfiák, essszégyűjtemé- 
nyek, dokumentumok; Antológiák; Drámák; Ifjúsá
gi művek. A számonként kb. 300 tétel döntő több
ségét az első három csoport adta, a legtöbbet az 
első. Természetesen az 1989. IV. negyedév anyagá

ban Tábor Ádám hiányolt kritikája is megtalálható. 
Ha ma létezne ilyen összeállítás, akkor sokkal tájé- 
kozottabbnak érezhetnénk magunkat. Érdekes, 
hogy ma elvileg sokkal jobbak a technikai feltételek 
a naprakész tájékozódáshoz, hiszen a nyomtatás
ban megjelent összeállításokat csak meghatározott 
időközönként lehetett megjelentetni, az interneten 
találhatók pedig folyamatosan frissíthetők, de a 
gyakorlat nem igazolja várakozásunkat. De ne ad
juk fel a reményt.
Mivel írás közben Csokonai válogatott munkáinak 
1864-es kiadása akadt a kezembe a könyvespolc
ról, innen idézek egy részt A reményhez című versé
ből:

„Egy híát esmértem 
Örömimnek még:”

S mi az az egy dolog, ami legjobban hiányzik az iro
dalmi bibliográfiákból? Maga az irodalom, a szép- 
irodalmi alkotások, ha nem önálló kötetben jelen
nek meg, különösen akkor, ha időszaki kiadványok
ban. Ma meglévő vállalkozás az Országos Idegen
nyelvű Könyvtár (a valamikori Állami Gorkij Könyv
tár) műfordítás adatbázisa a http://www.oik.hu cí
men, a könyvtár katalógusának részeként. Ebbe ter
mészetszerűleg a világirodalmi anyag kerül be, de 
fordítóként találkozhatunk Kertész Imre vagy Ná
das Péter munkáival is. Nem közvetlen előzménye 
a Kozocsa Sándor és Radó György szerkesztette A 
szovjet népek irodalmának bibliográfiája című vál
lalkozás (a kezdetektől az utolsó két kötettel 1955- 
1970-ig jutott), amelyet mindig irigykedve néztem, 
mi lenne, ha a magyar irodalomról is ilyen teljes
séggel lehetne tájékozódni. (Hogy van ilyesmire 
igény, azt kifejezi az Irodalomismeret című folyó
irat 2002. 5-6., Kertész Imre Nobel-díjat is ünnep
lő számának Illyés Gyula jelenléte irodalmi folyó
iratokban 1972-1982 című összeállítása (152-156. 
p.) Természetesen nem új elképzelésekről van szó, 
elég két cikkre utalni, ezekben néhány korábbi pub
likációra is találhatunk utalást. Komáromi Sándor: 
Műfordítások analitikus feltárása az Országos Ide-
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1. táblázat
A Magyar folyóiratok szépirodalm i publikációinak válogatott repertórium a 1981-1982, 

Időszaki kiadványok szépirodalm i publikációinak válogatott repertórium a  
1983-1989 című bibliográfiákban feldolgozott anyag
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(folytatás)
A Magyar folyóiratok szépirodalm i publikációinak válogatott repertórium a 1981-1982, 

Időszaki kiadványok szépirodalm i publikációinak válogatott repertórium a  
1983-1989 című bibliográfiákban feldolgozott anyag
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gennyelvű Könyvtárban. In: Könyvtári Figyelő, 
1996. 3. sz. 427-429. Lisztes László: A szépiroda
lom bibliográfiai számbavétele. In: Könyvtári Figye
lő, 1993. 3. sz. 418-424. Míg az első egy azóta még 
jobban kifejlődött, működő szolgáltatásra utal, ad
dig a második, csaknem tíz évvel ezelőtt megjelent 
cikk egy alaposan kidolgozott tervezet a kurrens és 
retrospektív feltárásra, amely sajnos, azóta sem va
lósult meg. Pedig az 1980-as években volt ilyen vál
lalkozásra is példa az ELTE BTK központi olvasó
termének köszönhetően, Magyar folyóiratok szép- 
irodalmi publikációinak válogatott repertóriuma
ként (1981-1982) félévenkénti kötetekkel, később 
Időszaki kiadványok szépirodalmi publikációinak 
válogatott repertóriuma (1983-1988) címen éven
ként megjelenve, majd 1993-ban még megjelentet
ték az 1989-es tárgyév anyagát, folytatásával azon
ban nem találkozhatunk. Természetesen kevesebb 
időszaki kiadványt dolgozott fel, mint a nagyobb 
háttérrel rendelkező ÁGK (majd ÓIK). A feldolgo
zott források és tételek az 1. táblázatban tekinthe
tők át. 1981 1. félévében az első csoport magyaror
szági irodalom volt, a határokon túli magyar iroda
lom alkotásai a megfelelő országon belül voltak ki
emelve, kivéve Ausztriát. Tételszámaik: Ausztria 4, 
Szlovákia: 4 Jugoszlávia: 29 Románia: 173, össze
sen 210, ebből 143 vers.
1981 2. félévében a népköltészet külön csoportot 
képezett, ebből 15 volt magyar, 1 jugoszláviai és 14 
magyarországi.
1989-ben új csoport a magyar nyelven író külföldi 
szerzők. Ennek a 20 tételét a magyar irodalomba 
soroltam be.
Ha nem nyomtatott bibliográfiáról, hanem adatbá
zisról lenne szó, akkor könnyen meg lehetne adni 
az egyes folyóiratokból felvett tételek számát is, eb
ben a formában nehéz volna erre vállalkozni. A fel
dolgozott források és a felvett tételek számának fo
lyamatos növekedése azonban megfigyelhető 
(1983-ban azért volt címváltozás és némi vissza
esés, mert a világirodalmi anyag az Állami Gorkij

Könyvtárhoz igazodva kimaradt), s az is, hogy a 
tárgyév és a megjelenési év egyre távolodott egy
mástól. 1989-ben, a bibliográfia utolsó évében 
együtt találunk olyan lapokat, amelyek abban az év
ben jelentek meg utoljára, s másokat amelyek ak
kor indultak, s azóta a legjelentősebbek közé emel
kedtek, így a megszűnés mellett a születés is 
eszünkbe juthat.

„ Jaj de friss rózsáim 
Elhervadtanak;
Forrásim, zöld fáim 
Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom 
Téli búra vált;
Régi jó világom 
Méltatlanra szállt.”

-  idézhetünk további részt Csokonai verséből.

Minderről több irodalmi bibliográfiára is asszociál
hatunk, de az előbbiek alapján talán mégsem .vég
leg kiszáradt forrásokról van azonban szó. Az idő
szaki kiadványokban megjelenő szépirodalmi 
anyag feltárásához például most sokkal jobbak a 
feltételek ahhoz, hogy az érintett intézmények 
együttműködésével valósuljon meg legalább a kur
rens feltárás, egyik résztvevőre sem rakva túlzottan 
nagy terheket. S akkor a DIA, KIA is könnyebben 
vállalkozna arra, hogy ebből a kategóriából is kivá
lassza a legfontosabb közleményeket (néha akkor 
is fontos lehet tudni, mikor jelent meg valami, ha 
már kötetben is megtalálható) , s ki ne szeretné 
könnyen átlátni például azt, hogy hol jelentek meg 
részletek Nádas Péter készülő regényéből.
Talán Székely Andrásnak is jelentenek némi segít
séget ezek a kiegészítések, hiszen biztos vagyok 
benne, hogy folytatni akarja elkezdett munkáját, s 
az utóbbi néhány hónapban a munka örvendete
sen megszaporodott. S neki s az összes érdekeltnek 
köszönhetően a jövőben nemcsak arra emlékezünk 
vissza, hogy valamikor milyen jó bibliográfiáink 
voltak.
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Az információ értékelése mint 
ökológiai jellegű folyamat

Benediktsson Dániel

Ügy tűnik, mintha az információforrások csaknem 
exponenciális növekedésével fordított arányban 
csökkenne az információkereső folyamatok, mód
szerek, technikák, illetve az ezek használatával elő
állított eredmények iránti érdeklődés, szakmai és 
felhasználói körökben egyaránt.
Mintha végzetesen megvalósulna Marshall McLu- 
han csaknem négy évtizeddel ezelőtti jóslata: a mé
dium az üzenet. Azaz, az éppen használt médium té
nye tartalomként jelenik meg. Ha ez a tendencia a 
használat minden rétegében megerősödik, annak be
láthatatlan ismeretelméleti következményei lehetnek. 
Az információtechnológia nem cél, hanem eszköz 
kellene, hogy legyen. Ellenkező esetben nem lehet 
profitálni mindabból, amit az új technológia ajánl, 
azaz a rögzített információk világából ahhoz a sze
lethez való hozzáférést, ami az eddigieknél jóval na

gyobb mennyiségű, de egyúttal a minőségi részese
dést és az ennek hasznosításából adódó előnyöket 
biztosítja.

Ha a kérdést a rendszerszemlélet alapján vizsgáljuk 
meg, akkor a következő képet kapjuk. A kort, 
amelyben élünk, már eddig is igen sokféle névvel il
lették, attól függően, hogy milyen szemszögből kí
vánták jellemezni. Ennek megfelelően és a mi 
könyvtár-informatikai látásmódunkkal megegyező
en, nevezhetjük a kommunikáció korának. Ezt tá
masztja alá a korábban már említett technológiai 
utalás is, hisz itt végeredményben kommunikációs 
technológiáról beszélhetünk. A kommunikáció 
egyik leglényegesebb része az információs transz
fer, amely azután további szűkítések után, elvezet 
bennünket a rögzített, szöveges információs formá
hoz és ezzel összefüggésben az információkeresés
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problematikájához. Ez jól ismert modell és folya
mat, aminek megvannak a maga módszerei. Most 
azonban nem az információkeresési eljárásokkal, 
és az információkereső-nyelvekkel szeretnék foglal
kozni, hanem az ezek alkalmazása után előállt hely
zettel: azzal, hogy a kapott eredmény mennyire fe
lel meg az elvárásoknak, mennyire segíti elő a dön
téshozatali folyamatot, végső soron tehát, mennyi
ben hasznos a használó számára. A vizsgálat ered
ménye konkrétan és általánosan is, megvilágíthatja 
a másodlagos reprezentáció gyakorlatának helyes
ségét egészében és részleteiben is, áttételesen pedig 
visszahathat az egyes információkereső nyelvek és 
eljárások értékelésére is. Mivel az elmúlt évtizedek 
információkereső folyamatai, és konkrét technikái 
is, paradigmatikus jellegűek, a folyamatok jobb fel
tárása, megismerése vezethet egy remélt és szüksé
ges paradigmaváltáshoz ezen a területen. Másképp 
fogalmazva és a számítógépes alkalmazásra leszű
kítve: az algoritmikus rendszerekről a heurisztikus 
rendszerekre való áttérésre.
Saját szűkebb területünknek megfelelően, elsősor
ban a bibliográfiai vagy annak minősülő tételekre 
(a magyar szabványcsalád fogalommeghatározása 
szerint a bibliográfiai tétel a bibliográfiai adatok
nak a katalógus, a bibliográfia, illetve a dokumentá
ciós szolgáltatás szempontjából egységként kezelt 
együttese. Gondolatmenetünkben a továbbiakban: 
Bt-ként említjük), illetve az internetes terepre gon
dolva (és annak anyagát kissé tágabban értelmez
ve) a Bt-re hasonlító formában kifejezett másodla
gos információk értékelése lesz az elemzés tárgya. 
Ezek interpretációja zárja az információkereső fo
lyamatot.

Miért beszélünk itt az ökológiáról?
Ha megnézzük az ökológia szótári definícióját (kör
nyezettan; az élőlény és a környezet viszonyának, 
kölcsönhatásának tudománya), láthatjuk, hogy a 
meghatározás az egymáshoz és a környezethez való 
kapcsolódásra teszi a hangsúlyt, és tágabban is ér
telmezhető, mint biológiai szempontból. Az ökoló

gia egyik részterülete a humánökológia, mely sze
mélyek és környezetük interakciójaként írható le. 
Ez az a terület, amit az információértékelésnek is fi
gyelembe kell vennie, mert a Bt-k alapvető paramé
terei olyan értékelési mátrix kialakítását teszik lehe
tővé, amelyek elősegíthetik, sőt meghatározhatják, 
a kognitív folyamatokat. (Megjegyzendő, hogy már 
korábban is használták az ökológiát bizonyos össze
függésrendszerek hangsúlyozására, pld. az antropo
lógus Gregory Bateson, akinek egyik ismert könyve 
a Steps to an Ecology of Mind.)
A kérdést most le kell szűkítenünk és át kell tér
nünk az általánosságokról a konkrét értékelési fo
lyamatra, illetve arra, ami annak centrumában ta
lálható: a Bt-re, annak formáira és ökológiai elága
zásaira.
Hangsúlyoznom kell, a megállapítások túlmutat
nak a Bt-n, és más hasonló információs reprezentá
ciókra is vonatkoztathatók (vö. az internet alapú in
formációkkal, weblapokkal s tb .).
Ahhoz, hogy a Bt-ről beszélhessünk, tanácsos len
ne legalább egy előzetes definíciót adni, hisz itt 
most nem a szokásos, hol általános, hol nagyon is 
speciális meghatározásokról van szó, amiket a 
könyvtár-informatika egyes területein használnak, 
hanem egy olyan elméletről, amely a Bt-t mint az 
információkeresés által előhívott és értékelendő-ér- 
tékelhető szemiotikái töltésű összekapcsolódó enti
tást fogja fel. Mindenekelőtt azonban ki kell emel
ni, mi az a két lényeges tulajdonság, amely alapve
tően meghatározza egy Bt természetét és funkcióit. 
Eszerint bármely Bt nem más, mint a leíró és kör
nyezetileg levezetett, kikövetkeztetett elemek 
összessége, amelyek azt az egyetlen célt szolgálják, 
hogy keretet biztosítsanak az episztemológiai értel
mezés számára, amelynek segítségével a kereső 
meg tudja találni a céljait szolgáló szöveges eszkö
zöket.
Az előzetes definíció kulcsa ebben az előbbi megfo
galmazásban rejlik, azaz ennek szemantikai elemzé
sében, hisz ez szolgál a relevancia szinonimájaként 
is. A hangsúly a textualitáson van. Ennek a kifeje
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zésnek a Bt összefüggésében a szokásostól eltérő' je
lentése van. Ha elfogadjuk, hogy az igazi relevancia 
ez a bizonyos „textuális eszköz a kereső' céljai szá
mára”, akkor ebből az következik, hogy nemcsak 
egy visszakeresett dokumentum, hanem az ezt rep
rezentáló Bt is kielégítheti a textualitás kritériuma
it, lehetőleg minden operációs szinten. Más szóval, 
a Bt-nek bibliográfiailag jelentéssel kell bírnia, 
mert csak így lesz az értelmezés elképzelhető. Az ér
telmezés két szinten történhet:

@ az azonosítás minimális szintjén,

@ episztemológiai szinten.

Csak az episztemológiai szint lehet teljes értékű bib
liográfiailag, és az a cél, hogy egy adott Bt elérje ezt 
a szintet. Az első szint ismeretelméleti szempont
ból nem kielégítő, de elfogadható, mint az a legala
csonyabb szint, aminek még van jelentése. Ennek 
az az oka, hogy azonosítás csak jelentéssel bíró ada
tok esetében képzelhető el. Az azonosítás tehát egy 
elemi fokozatú értelmezés, mert a Bt-t leltári össze
függésben magyarázza, de nincs ismeretelméleti je
lentősége.
A Bt-nek akkor van igazán jelentése és jelentősége, 
ha kielégíti az értelmezés minimum követelménye
it, ami az azonosítás. Tehát, nem a leíró adatok, il
letve részletek mennyisége fogja meghatározni, ha
nem a rendelkezésre álló információ ismeretelméle
ti kapacitása, amely mindig a lehetséges relevanciá
hoz kapcsolható.
Az érvelés könnyebb elfogadhatósága érdekében 
nézzünk egy példát: Ha egy szövegben a következő 
adatszekvenciát találjuk : „...Tolsztoj Háború és bé
kéjében...” , akkor az semmiképpen sem minősül 
Bt-nek, mivel nem tekinthető szöveges eszköznek 
és nem is használható fel ilyen célra. Bibliográfiai
lag nincs jelentése, még azonosítási szinten sem. 
Ha ugyanezt a példát egy kicsit megváltoztatjuk, és 
egy lábjegyzetben a következőképpen tüntetjük fel 
: „lásd L. N. Tolsztoj : Háború és béke. Budapest: 
Szépirodalmi Kiadó, 1986.” , ez még mindig alkal
matlan arra, hogy Bt-nek tekintsük. Még ha sokan

annak is fogadnák el, akkor is el kellene ismerni, 
hogy ez így nagyon hiányos.
Az ok abban rejlik, hogy ezek az adatok, legalábbis 
elméletileg, nem azonosíthatnak teljes biztonsággal 
egy kiadást. Hipotetikusan ugyanis elképzelhető, 
hogy a kiadó kereskedelmi indokok alapján két kü
lönböző fordítást is megjelentetett reprintként 
ugyanabban az évben. Sokkal informatívabb és az 
interpretáció mindkét szintjét támogatja, ha a kö
vetkező adatsorra utalunk : „Tolsztoj: Háború és 
béke. Ford. Kiss Sándor, 1986” Ez, vagy egy hason
ló verzió nem több adat, csak minőségileg más. 
Persze, itt gondolni kell a mű és a könyv közötti kü
lönbségre is, amire mindjárt rá is térünk. Annyi 
azonban máris látható, hogy egy szigorúan bibliog
ráfiai koncepció megkerülhetetlen, mert szükség 
van a könyvtár-informatikai elvek és az általános 
episztemológia kölcsönös szemléletére, amely ké
pes arra, hogy új perspektívát nyisson meg. 
Pillanatnyilag csak annyit lehet mondani, hogy egy 
ismeretelméleti célokat szolgáló Bt definíciójának 
figyelembe kell vennie a jelentéssel bíró bibliográfi
ai információ kettős arculatát. E szerint bármely 
egység természetében bibliográfiai, céljában pedig 
rossz fordítással mondva, „haszonelvű” (utility), -  
mondjuk inkább egyszerűen azt, hogy az informá
ciókeresést támogatja -  amennyiben magában fog
lalja az átvitel fizikai eszközét és azt az intellektuá
lis jelentést, ami ezen eszközön keresztül érvénye
sül. Valójában a két oldal elválaszthatatlan.
A Bt előzetes definíciója tehát feltételezi egy mini
mális szöveges szekvencia jelenlétét, amely azután 
lehetővé teszi, hogy eljussunk legalább az interpre
táció azonosítási szakaszához, ami már valamely 
célt szolgáló szöveges eszközként hasznosítható. Itt 
tehát még nincs szó a Bt formális meghatározásá
ról, csupán egy olyan megközelítésről, amely rámu
tat annak lényegi tartalmára.
A tulajdonképpeni probléma tehát a legkisebb bibli
ográfiai egység/tétel (Bt) problémája, valamint a le
hetséges kiterjesztett változatoké, amelyek mindig 
növekvő környezeti reprezentációt jelentenek.
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Újból hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálat teljes egé
szében ismeretelméleti, az egészre és összetevőire 
irányul. Elkerülhetetlen az összehasonlítás a létező 
bibliográfiai szabványokkal, ami operatív különbsé
geket mutathat ki, és egyúttal jelzi azt is, hogyan le
het javítani a kognitív értékeket.
Létezik olyan vélemény, amely szerint „az informá
ciós egységnek nincs nyilvánvaló mértéke” 
(Oldman, 1978. 32. p.). Ez igaz, ha az információt 
előírt, kvantitatív módon értelmezzük. A jelen 
elemzés célja azonban az, hogy kimutassa: van 
ilyen egység és az a Bt , de ez egy változó egység. 
Alternatív természete nem meghatározatlan szubsz
tanciát jelent, hanem egy olyan változékonyságot, 
rugalmasságot, amely összhangban van az ismeret- 
elméleti célokkal.
Az első, amiről beszélni kell a Bt problémája kap
csán, az a forma és tartalom, azaz szubsztancia kér
dése.
Az előzetes definíció ürügyén említettük a textuali- 
tást mint a Bt lényegi tulajdonságát. Ha ezt elfogad
juk, akkor meg kell vizsgálni a Bt-t mint olyan enti
tást, amely egy bizonyos, egyelőre még meg nem 
határozott mértékben szöveg természetű. A 
textualitás olyan tulajdonság, amellyel még kisebb 
egységek, mint például az indexelési deszkriptorok 
is rendelkezhetnek, de ugyanakkor azt is kimutat
ták, hogy az ilyen szöveg nem igazán reprezentá
ció, hanem inkább célzás (Bar Hillel, 1964.).
Ha a Bt-t ismeretelméleti alapon értelmezzük, ak
kor előzetes feltételként el kell fogadnunk a bibliog
ráfiai információ szöveges természetét, ugyanis 
gyakran összefüggés nélküli adatszekvenciának te
kintik, amely legfeljebb szuggesztív természetű. Az 
emberi kommunikáció szerint azonban még a jelek 
és szimbólumok is szövegesek, ahogy ez kitűnik a 
szemiotika tanulmányozásából is. Még ha a rendel
kezésre álló adatok nem is szabályos szövegek, a 
humán interpretáció kiegészíti azt a szükséges szö
vegkörnyezettel. Ezért mondható el az, hogy a szö
veg elmélete és létezése a Bt ismeretelméleti szem
pontú értékelésének alapvető feltétele.

A szövegtan könyvtár-informatikai alkalmazása alá
támasztja a Bt és egyéb dokumentációs produktu
mok, úgymint tartalmi összefoglalók, indexkifejezé
sek, deszkriptorok szöveg természetét (ez utóbbiak 
a kiterjesztett Bt-k kategóriájába tartoznak), és így 
igaz az , hogy: „világos, hogy kapcsolat van egy szö
veg és a belőle származó metaszövegek között. Ezt 
intertextualitásnak hívják. Az intertextualitás (egy 
olyan elv, amelynek segítségével egy szöveg textuali- 
tása más szövegekkel való interaktív folyamatok 
eredményeként jelenik meg’ és feltételezi egy adott 
szöveg és más releváns szövegek közötti kapcsolatot, 
előző tapasztalatok alapján, közvetítővel vagy anél
kül\ Az intertextuális kapcsolatok egy csoportjaként 
fogható fel egy mű és annak különböző származta
tott metaszövegei (pl. tartalmi kivonata, referátu
ma) és ezek dokumentációs nyelven való kifejezése” 
(Beghtol, 1986. 94. p.). A két terminus technikus, 
»textualitás és intertextualitás« a kommunikációs 
folyamat különböző fázisaira utal. A textualitás ad
ja azt az alapot, amely a kommunikációs funkció
kat lehetővé teszi, úgy, hogy a benne meghúzódó 
szubsztancia teszi lehetővé a jelentést. Az inter
textualitás pedig összekötő kapocsként szolgál a kü
lönböző szintű szövegrészek között, ahol a 
szubsztanciális alapot maga az értelmező alany 
adja. Mindez nemcsak a bibliográfiai információ, 
hanem az egész információkeresési folyamat szemi
otikái természetét támasztja alá. Ennek megfelelő
en a Bt alapstruktúráján belül a textualitás adja a 
lényegi részt, de ugyanakkor elkerülhetetlenül meg 
kell, hogy feleljen a formális kritériumok minimu
mának is, ha ki akarja elégíteni a forma és szubsz
tancia követelményeit.
Az előzetes definíció ismertetésénél már érintőle
ges szó esett mű és könyv kettősségéről. Mivel a kü
lönbség a forma és szubsztancia problémáját érin
ti, tárgyalása elkerülhetetlen , mielőtt a forma, a Bt 
másik elemének kérdésére térnénk át.
A kérdés közelebbi vizsgálatakor változások figyel
hetők meg az elmúlt évtizedek információkeresési 
elképzeléseiben, mintegy párhuzamosan a doku
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mentumok mennyiségi növekedése és az informá
ciórobbanás jelenségeivel.
A fontosabb tanulmányok a kérdést elsősorban a 
katalógus szempontjából közelítik meg, de az ered
mények, konklúziók érvényesek a tágabb bibliográ
fiai tartományra is. A probléma mélyebb elemzése 
pillanatnyilag szükségtelen és messze vezetne, a 
bibliográfiai információ szempontjából is csak a 
végkövetkezetés érdekes. Az pedig az, hogy a műté
nyező megmaradt ugyan a fogalomtárban, sőt újab
ban megint előtérbe került (Smiraglia, 2001.; Sve- 
nonius, 2000.), de a gyakorlatban mégis hallgatóla
gosan félre lett téve. Az történt ugyanis, hogy foko
zatosan felismerték, hogy a műtényező nem egyez
tethető össze az információkereső technológiákkal, 
ahol is a konkrét hasznosítás fontosabb az absztrak
cióknál. És ez a manuális, illetve az automatizált fo
lyamatokra egyaránt igaz, a mechanizált visszakere
sésnél pedig tovább bonyolódik a kérdés, ugyanis a 
gép csak lineáris operációs módban működik.
Ami megváltoztatta a helyzetet az egyrészt a már 
említett szövegkutatás, azaz ennek az információs 
folyamatokra való alkalmazása volt. Az alapvető 
probléma az ún. műtényezővel mindig is a konkrét
ság hiánya volt. A visszakeresés során nem kaphat
juk meg a művet, hanem annak mindig csak egy 
vagy több fizikálisan-szövegesen megtestesült válto
zatát. A műfogalom az információkeresésben 
mondhatni abszurd és szembe állítható a felhaszná
ló szempontjából hasznosítható információkkal. A 
felhasználónak kizárólagos képessége (és joga) van 
arra, hogy értelmezze és értékelje az elérhető szöve
ges eszközöket abból a szempontból, hogy azok 
megfelelnek-e céljainak vagy sem.
Elmondhatjuk, hogy egy határozott váltás ment 
végbe: távolodás az objektivizált dokumentumegy
ségeken alapuló, előírt információrendezéstől, 
amely felfogás még megenged műveket, az ismeret- 
elméleti töltésű, indetermináns folyamatok irányá
ba, amelyek a szöveges bibliográfiai világra épül
nek. A visszakeresési folyamat komponensei átala
kultak a régebbi megszokott megközelítésből,

amelyben a felhasználó, kérdését egy többnyire 
szisztematikusan szervezett és indexelt dokumen
tum -  visszakereső rendszernek teszi fel, és ennek 
eredményeként visszakeresett dokumentum -  egy
ségeket kap, egy újfajta módosított interfésszé, 
ahol is a felhasználó episztemológiailag interpretál
ható igénnyel jelenik meg és néz szembe egy még 
mindig többnyire szisztematikusan szervezett és in
dexelt dokumentum-visszakereső rendszerrel, 
amelyből értelmezhető textuális egységeket kap 
vissza.
A nyilvánvaló különbség a dokumentum és a szö
vegegység között található. Ha dokumentumokról 
beszélünk, akkor a kérdés zárt rendszerek körül 
mozog, amelyek bizonyos előre meghatározott tu
lajdonságai tovább alakíthatók, például művekké 
tömöríthetők. Mivel ez absztrakt fogalom, ezért 
nem manifesztálódhat és zavarja a visszakeresést, 
mert zajt produkál.
Ezért sokkal hasznosabb szövegekről beszélni, leg
alábbis az információkeresés szempontjából, mivel 
a szövegek, és a belőlük kialakuló újabb szövegek 
nyílt rendszert hoznak létre és ezáltal a kereső szá
mára egy más ismeretelméleti megközelítést tesz
nek lehetővé. Az egész probléma a következőkben 
összegezhető: „Rá kell jönni, hogy ez az egész vita a 
szövegről és annak megjelenítéséről olyasmi, mint 
az ismert különbség tétel a műtényező és a bibliográ
fiai egység között, vagy a könyv és az abban meglé
vő mű között... Én inkább szövegekről és kapcsoló
dó szövegekről, variációkról és származtatásokról 
beszélnék, mint művekről és irodalmi egységekről 
Tudom, hogy mondjam meg a különbséget, hogy két 
publikáció ugyanazt a szöveget tartalmazza-e vagy 
sem -  ha igen akkor ugyanazt a szó szekvenciát tar
talmazzák -, de nem biztos, hogy meg tudom mon
dani, hogy két publikáció ugyanazt a művet foglal
ja-e magában ... ezért kétlem, hogy tisztázni lehet a 
mű fogalmát.” (Wilson, 1983. 5. p . )
Mindez nem azt jelenti, hogy a könyv és mű kettős
ségével a továbbiakban egyáltalán nem szükséges 
számolni. Az elemzés csak azt próbálta bemutatni,
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hogy ez a fogalompár nem alkalmazható a bibliog
ráfiai információkeresésben.
Korábbi összefüggésben és elméleti síkon a könyv 
kontra mű koncepció legitim célokat szolgált, 
mind az információkeresésben, mind a katalogizá
lásban, mivel ismeretelméleti irányba mutatott. De 
ettől még absztrakt fogalom maradt, amely nem tu
dott pragmatikus körülmények között érvényesül
ni. Könyvtár-informatikai ügy lett, de valójában a 
használó kognitív tartományának része és csak egy 
másként elképzelt visszakeresési filozófia keretein 
belül lehet igazán kiaknázni. Ha a forma és szubsz
tancia talaján elemezzük, ahol is az utóbbi a szöve
get képviseli, a műtényező fogalma absztrakt 
szövegiséggel rendelkezik ugyan, de nem felel meg 
a formális követelményeknek. A forma hiánya pe
dig nem teszi lehetővé a felhasználó általi interpre
tációt. Csak egy másfajta megközelítés alapján -  
ahol a könyv és mű kettősséget a könyv mint szö
veg helyettesíti, és ahol a szöveg formában megtes
tesített szubsztanciát jelent -  képzelhető el a mo
dern információkeresés perspektívája. Itt ugyanis 
az információ és dokumentumok mennyiségi bősé
ge a minőségi értelmezés irányába tolódik el.
A forma tehát azért fontos, mert lehetővé teszi a 
szöveg tényleges megjelenését, mind az általános, 
mind a Bt szintjén. Ha a formát a Bt-követelményé- 
nek tekintjük, úgy az, mint az interpretálható fizi
kai jegyek jelenléteként és szekvenciájaként hatá
rozható meg. Tükrözi és megtestesíti a textualitást, 
de hasznossága az információkeresésben az egyes 
összetevők számától és minőségétől függ. A mini
mum mennyiség meglétét a legkisebb, jelentéssel 
bíró Bt-t jelenti és az ettől való fokozatos távolo
dás, ami alatt ebben az esetben expanzió értendő, 
előidézhet minőségi változásokat az interpretáció 
szintjén. Ez azért jelenthető ki ilyen formában, 
mert a minőséget a szemantikai tartalom, a téma 
vagy tárgykör jellemzői és a felhasználó kognitív ál
lapotának kombinációja határozza meg, amely 
utóbbi az információkeresési folyamat importált 
komponense.

A további analízis legfontosabb feltétele tehát a 
könyvek (vagy dokumentumok ) mint szövegek és 
következésképpen a Bt-k, mint szövegek koncepció
ja. Az interpretáció mint végső cél azonban sokkal 
komplikáltabb mert „egy dokumentumban találha
tó információ nem azonosítható a dokumentum szö
vegével Viszont, azonosítható a szöveg értelmével, 
jelentésével, sugallataival vagy szemantikai tartal
mával” (Wilson, 1978. ll.p.). A szöveg elsődleges
sége mint feltétel ezáltal is megerősítést nyer, de to
vábbi lépések is szükségesek : „Megfoszthatjuk a do
kumentumot attól a mítosztól, hogy információt tar
talmaz. Egy dokumentumban semmi mást nem ta
lálhatunk csak szöveget, az emberekben azonban 
akik olvassák a szöveget megtalálhatjuk a szöveg in
terpretálásához és megértéséhez szükséges dolgo
ka t” (Wilson, 1978. 12.p.)
Az interpretációt befolyásolja és meghatározza az a 
szemiotikai-szimbolikus olvasat, amely a felhaszná
ló kognitív státuszának függvénye, míg a szemanti
kai tartalom azonosítása, legalábbis részben, a téte
len belüli szöveges elemek funkcionális szerepe sze
rint változik. De a Bt szövegiségét, azaz a forma és 
szubsztancia egységét, egészében az a tárgykör ha
tározza meg, amelyhez téma szerint tartozik. A té
telstruktúra vizsgálata előtt, ezt az oldalt kell elő
ször elemezni.
A következőkben beszélnünk kell egy olyan kérdés
ről, amelyről ritkán esik szó: a felhasználó számára 
rendelkezésre álló, az információkeresés szempont
jából hasznosítható eszközökről, lehetőségekről. 
Kiinduló pontunk legyen az, hogy a Bt textuális ter
mészete különbözőképpen és meglehetősen egye
netlenül jelenik meg az egyes tárgykörök, diszciplí
nák területén. A különbségek könnyen megfigyelhe
tők, mind formailag, ami az egyes elemek jelenlétét 
és térbeli kiterjedését jelenti, mind pedig szubsz- 
tanciálisan, ami az értelmezhető tartalmukat érinti. 
A szubsztanciát a téma partikularitása és a felhasz
náló azon meglátása alakítja, hogy az információ 
hogy szolgálja a téma megközelítését. A különböző 
tételformákban kifejezett bibliográfiai információ
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és az egyes tárgykörök közötti kapcsolat nincs kielé
gítően feltárva az irodalomban. Egyes bibliográfiai 
elemektől (mint pld. szerző és a mű megjelenési 
ideje) eltekintve, ilyen elemzések nem történtek. A 
kutatás hiányát igazolhatja az, hogy hasonló vizsgá
latoknak csak akkor van értelmük, ha ez a folya
mat a Bt komponensek szemiotikai-szimbolikus 
szerepének felismerésével társul. Legalábbis az in
formációkeresés összefüggéseiben.
Nagy tudásbázis áll rendelkezésre az egyes területe
ken a bibliográfiai tételek, hivatkozások segítségé
vel történő kommunikáció mikéntjéről, ami segít
heti a felhasználó-tétel interfészhez kapcsolódó de
duktív rekonstrukció feltételezhető folyamatát. De 
a kérdést másként is fel lehet tenni: nevezetesen, 
hogy az egyes információs mezőkből következő 
kommunikációs minták, hogyan befolyásolják -  a 
felhasználó szolgálatában -  a Bt formai és tartalmi 
szerkezetét. Egy pedig az adott területre jellemző 
probléma megközelítés és kérdésfeltevés módjához 
és természetéhez igazodik.
A vonatkozó módszerek részletes elemzése nélkül 
is szükséges egy olyan közös nevezőt figyelembe 
venni, amely minden tárgykörben megjelenik, de 
mégis a megjelenés helyét tekintve változó. Ez a kö
zös nevező az autoritás. Ennek szerepét kell meg
nézni az információkeresési és információértékelé
si folyamatban.
A továbbiakban tehát meg kell vizsgálni az autori
tás fogalmát, annak hatását a visszakeresésre, egé
szében és az információs mezők egyes komponen

seire is lebontva. Ezt követően, mindezt ki kell vetí
teni az ismeretek különböző tartományaira, vala
mely elfogadott rendszer alapján. A vizsgálat része 
az is, hogy sok minden, ami megállapítható, bizo
nyos mértékben és formában modellálható legyen. 
Csak ezután lehet majd beszélni a Bt fokozatairól is
meretelméleti kapcsolódásban. Ennek alapján jut
hatunk azután el a környezeti reprezentációhoz, ill. 
annak értékelési fázisaihoz, ahol is az értelmezés és 
értékelés ökológiai folyamata bezárul. (Ezeket a 
kérdéseket járja körül a tanulmány 2. része.)

Irodalom
BAR-HILLEL, Y.: Language and information : selected 

essays on their theory and applications. Reading, Ma : 
Addis on-Wesley, 1964.

BEGHTOL, C.: Bibliographic classification theory and text 
linguistics : aboutness analysis, intertextuality and the 
cognitive act of classifying documents. In: Journal of 
Documentation, 1986. vol. 42. 84-113. p.

OLDMAN, Ch. -  WILLS, G.: A reappraisal of academic 
librarianship. Bradford, West-Yorkshire : MCB Publications 
Ltd., 1978.

SMIRAGLIA, R.P.: Works as signs, symbols, and canons : 
the epistemology of works. In: Knowledge Organization, 2001. 
vol. 28. no. 4. 192-202. p.

SVENONIUS, E.: The intellectual foundation of 
information organization. Cambridge, M a.: MIT Press, 2000.

WILSON, P.: The catalog as access mechanism : 
backgrounds and concepts. In: Library Resources and 
Technical Services, 1983. vol. 27. 4-17.p.

WILSON. P.: Some fundamental concepts of information 
retrieval. In: Drexel Library Quarterly, 1978. vol. 14. 10-14. p.

Hírek az IFLA tevékenységéről

Az IFLA irányító tanácsa a 2002. évi, glasgow-i IFLA-konferencián fontos döntéseket hozott. 
Az IFLA szakmai tevékenységének legfontosabb részét jelentő magprogramokat nagy mértékben 
csökkenteni fogják. A programok egy része elérte, esetenként jelentősen meg is haladta a kitűzött 
célját. Elindításukhoz annak idején hatalmas összegeket lehetett mozgósítani, és néhány nemzeti 

könyvtár és más nagykönyvtár éveken át biztosította a működésükhöz szükséges 
helyet és munkatársakat, ( fo ly ta tá s  a k ö ve tk e ző  o lda lon  ...)
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#  Az U B C I M  (U n iversa l B ibliographie C o n tr o l a n d  In ternational M A R C  C o re  A c t iv i ty )  
program, amely a bibliográfiai számbavétellel és adatcserével kapcsolatos nemzeti és nemzetkö
zi tevékenységeket, többek között a szabványosítást koordinálta, 2003 februárjában lezárul.
A Die Deutsche Bibliothek kifejezte, hogy szívesen folytatná a programot U niversa l 
Bibliographie C o n tro l an d  In teroperab ility  S ta n d a rd s  néven. A német javaslatról még nem 
született döntés. Az U N I M A R C  formátum gondozása és fejlesztése egy korábbi határozat 
alapján az UBCIM program sorsától függetlenül folytatódik (de nem magprogramként); a por
tugál nemzeti könyvtár kapott erre a feladatra három évre szóló megbízást 2003-tól kezdődően.

A fejlődő országok könyvtár- és tájékoztatásügyét támogató A L P  (A d va n ce m e n t o f  
Librarianship; indult 1990-ben) program irodájának és projektjeinek sorsa az anyagi támogatás 
(a skandináv DANIDA alapítvány) elapadása miatt bizonytalanná vált.

A kiadványok egyetemes hozzáférhetőségét célul kitűző U A P  (U n iversa l A v a ila b ility  o f  
P u b lica tion s)  mint magprogram lezárult. A British Library vállalta, hogy - mint az IFLA 
könyvtárközi kölcsönzési központja - 2003 márciusáig ellátja a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzési kuponokkal kapcsolatos teendőket, a további teendőkről még nincs döntés.

& Az U D T  (U n iversa l D a ta f lo w  an d  T elecom m u n ica tion s)  program főként az elektronikus 
adatcsere és a távközlés szabványosításának kérdéseivel foglalkozott, és már 2001 decemberében 
befejezettnek nyilvánították. Jelenleg még folyik az IFLA hivatalos webhelyének szervezeti és 
műszaki fejlesztése, már megtörtént áttelepítése a kanadai nemzeti könyvtárból Franciaország
ba, az INIST szerverére.

& A dokumentumok állományvédelmének és megőrzésének kérdéseivel foglalkozó P Á C  
(P reserva tion  a n d  C o n serva tio n )  program három évre történő meghosszabbításáról tárgyalá
sok folynak a francia nemzeti könyvtárral.

A szerzői joggal és a könyvtárakat érintő egyéb jogi kérdésekkel foglalkozó C L M  ( C o p y 
righ t a n d  o th er L eg a l M a tte rs ;  indult 1997-ben) titkársága még egy évig a British Library-ben 
marad az UAP program lezárása után. Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a Szellemi Tu
lajdon Szervezetének (WIPO) tanácskozásain az IFLA állandó képviseletet kapjon.

& A F A IF E  (F reedom  o f  A ccess  to  In form ation  a n d  F reedom  o f  E xpression; indult
1997-ben) program az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata szellemében végzi tevékenységét; 
célja az információhoz való szabad hozzáférés és a szólásszabadság előzmozdítása. Munkatársai 
most egy kampányt készítenek elő a működéséhez szükséges anyagi támogatás biztosítása érde
kében.

A jövőben az IFLA éves konferenciáit -  a rendezvény súlyát is érzékeltetni kívánva -  World 
Library and Information Congress-nek, azaz „Könyvtári és tájékoztatási világkongresszusnak” 

fogják nevezni, a megszokott elnevezést (IFLA General Conference) 
pedig alcímként tüntetik fel.

Ez a változás hivatalosan 2004-től lép életbe.
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Az információ és az információs társadalom fejlő
dése

„Úgy tűnik, elértük a határokat -  már amit számítógéppel el lehet érni -, ám 
az embernek óvatosan kell bánnia az éjfélé kijelentésekkel, mert lehet, hogy a 
vélemény öt év múlva meglehetősen ostobának fog látszani” -  mondta Neu
mann János 1949-ben.

És hol tartunk már napjainkban? Azóta már hányszor éreztek hasonlót a szá
mítógépes szakemberek, nem is beszélve az egyszerű felhasználókról!

Az információtechnika fejlődése és beépülése a társadalomba példa nélküli 
sebességgel történik. Míg a legfontosabb ipari berendezések, gépek feltalálá
sához kb. 250 évre volt szükség, addig a számítástechnika területén az utób
bi negyven év alatt történt annyi változás, mint előtte évszázadokig. A felfo
kozott ütemű fejlődés kiszámíthatatlanná teszi a fejlődés irányát. Bruno 
Lussato ezeket a folyamatokat és az általuk kiváltott félelmeket veszi sorra 
Az informatikai kihívás1 c. munkájában, melynek előképei sokszor beigazo
lódni látszanak.

Napjainkban ugyanis az információs társadalomban két ellentétes folyamat 
zajlik. Az új technikák lehetővé teszik, hogy a központi hatalom és a hierar
chikus osztályok helyébe egy sok központú, horizontálisan szervezett és egy-
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mást kiegészítő önkéntes közösségekből álló társa
dalom lépjen. Ugyanakkor azok, akiknek lehetősé
gük van a kommunikációs csatornák szelepeinek 
nyitására és zárására, soha nem látott hatalom, va
lamint ebből származó anyagi előny birtokába jut
nak. Az üzleti siker és szemlélet természetét magya
rázó Gerd Gerken2 szerint e kaotikus világ kihívásai
val szemben a konzervatív gondolatoknak nem le
het esélye. El kell vetni mindent, ami régi, el kell 
vetni a megszokott események, a megszokott rend 
visszaállításának minden lehetőségét. Azok, akik 
nem tudnak eléggé gyorsan alkalmazkodni az új tí
pusú kihívásokhoz -  tehetségük ellenére -, menthe
tetlenül elkallódnak. A leleményesség, a gyorsaság, 
az információ mielőbbi ismerete egyenlő a verseny- 
képességgel. Jól jellemzi e szemléletet az Index.hu 
fiatal vezérigazgatója: „Az Index egy lap, nem nap
rakész -  mert ez már elavult dolog az interneten -, 
hanem percrekész újság, és természetesen nagyobb 
rálátása van az internetre, mint egyéb hagyomá
nyos lapoknak.... az a cél, hogy percről percre, mi le
gyünk a legfrissebbek. A pozíciónkat [így] sikerült 
megőrizni. ”3

A gazdasági evolúció folyamata e szellemiséget ma
gába olvasztó, az új áramlatokra fogékony gazdasá
gi irányvonalat emeli ki és teszi túlélővé. A rugal
masan változók alkotják azt az új elitréteget, akik 
meg tudják szerezni és tartani az „informálódni tu
dás” képességét.

Az információkat az emberek részben személyisé
gük átépítésére, részben szórakozásra, élvezeti cik
ként való fogyasztásra használják. A fogyasztói tár
sadalom fogyasztó típusú emberével a tömegkom
munikáció, az információkat teremtő és azok kor
dában tartását megkísérlő emberekkel az informá
ciótudomány és az informatika foglalkozik. E szem
lélet szerint a jelenlegi kultúra és műveltség nem 
más, mint az új és újabb információkkal elborított 
ember állandó küzdelme saját integritásának fenn
maradásáért. Akikben él a megismerés és az alko
tás iránti szenvedély, azok nem büntetésként, ám

állandó szorongásban, a „lemaradás miatti félelem
ben és az avíttság, a kiöregedés veszélyében” élik 
meg e küzdelmet. Aki viszont nem vesz tudomást 
az újabb eredményekről, nem alakul, nem keres 
kapcsolódási pontokat és tájékozódási pontokat, tu
datlanságával, megkövesült életével növeli az infor
mációs válságot, melynek egyik fő gondja a napon
ta sokmillió adattal bővülő információban való el
igazodás. Bebizonyosodott, hogy a Neumann János 
által 50 évvel ezelőtt meghúzott határról szó sincs, 
az információ feldolgozási sebessége szinte 18 hó
naponként a duplájára nő,4 ám azt nem lehet pon
tosan tudni, hogy mi is fog történni.

Jövőképek -  megatrendek

A tíz évvel ezelőtt megjósolt megatrendekhez5 ha
sonlóan a globalizációt sürgető világhatalmak 
újabb trendek vízióit vetítik elénk. Ezek közül né
hány:

© Uralkodóvá válnak a grafikus alapú rendszerek. 
Ez elengedhetetlen a jó minőségű szövegek előál
lításához és a képi információk szolgáltatásá
hoz. Ez utóbbiak átvételéhez elengedhetetlenül 
fontos az ISDN vagy ADSL hálózatok megléte.

© A tudományos kommunikáció áttevődik a háló
zatokra. Az e-mail, az elektronikus folyóiratok 
használata és a videokonferenciák szervezése, 
az azokon való részvétel napi gyakorlattá válik 
minden olyan helyen és tudományterületen, 
ahol naprakész információra van szükség.

© A könyvek és folyóiratok, mindenféle írásos ter
mék tárolására és archiválására a digitalizálás 
adja a kézenfekvő megoldást. A digitalizált do
kumentumokból szükség esetén nyomtatnak 
majd ki részeket vagy az egészet.

© Az ismeretek közreadása az agy gondolkodását 
megközelítő hipertext rendszerekkel hipermé- 
dia formában fog megjelenni.
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© A mesterséges intelligencia, ill. a már megszüle
tett „mesterséges valóság”, más néven „virtuális 
valóság” megteremtését célzó kutatások eredmé
nyei alapján a minden érzékszervvel egyszerre 
megtapasztalható világ a tudományos hipotézi
sek ellenőrzésének egyik legkeresettebb, legbiz
tosabb formája lesz.

© A Gutenberg-galaxis és az e-dokumentumok 
egymás mellett élése, egymásba fonódása lesz 
jellemző. A két dokumentumtípus kitágítja egy
más határait, megfelelően kiegészítik egymást.6

A könyvtárak szerepe a 
Morgan-jelentés és az EU-s 
elképzelései szerint

A múltban, napjainkban és a jövőben kiteljesedő 
információs társadalomnak fontos szereplői marad
nak a könyvtárak. Nemcsak a könyves szakembe
rek véleménye ez, hanem az ún. Morgan-jelentés is 
ezt támasztja alá. A jelentés a kulturális miniszte
rek 1996. július 25-ei és az Európai Parlament 
1997. március 13-ai, oktatásról, kultúráról és az in
formációs társadalomról szóló határozata alapján 
született meg.
Az EU könyvtárakkal kapcsolatos tevékenysége fő
ként az EU 3-4. Kutatás-Fejlesztési, azon belül Tele
matikai Keretprogramja keretében zajlik. Az Euró
pai Parlament először 1984-ben hívta fel a politiku
sok figyelmét a könyvtárak fontosságára. 1985-ben 
a Miniszterek Tanácsa cselekvésre szólította az Eu
rópai Bizottságot. Kutatások és vizsgálatok indul
tak, amelyek felmérték, mekkora a könyvtári szek
tor és annak hatóköre, mely területeken okoz gon
dot az információs társadalomhoz való csatlakozás 
és mely területeken tenné lehetővé az európai 
együttműködés az erőforrások jobb kihasználását.
E vizsgálatok eredményei vezettek az 1990-ben 
meginduló nemzetközi könyvtári projekthez. A 
program legfontosabb célja az volt, hogy mintegy

katalizátorként működve, olyan légkört teremtsen, 
hogy a meglehetősen széttagolt és elzárt könyvtári 
rendszereket közelebb hozza egymáshoz és elindít
sa a globalizációhoz elengedhetetlenül szükséges 
változásokat. Ezeket nagyjából az alábbiakban hatá
rozták meg:
1. A különféle információs rendszerek összecsato- 

lása és együttműködése a Z 39.50-es szabvány 
segítségével és az EDIFACT7 bevezetésével;

2. A technikai erőforrások oly szintre emelése, 
hogy lehetővé váljon a bibliográfiai rekordok 
nemzetközi kölcsönös használata azok exportá
lásával, importálásával és az erőforrások közös 
használatával (karakterformátumok, közös for
mátumkonverziós eszközök, közös katalogizá
lás, közös besorolási rekordok, Unicode stb.);

3. Ezek segítségével számítógépes katalógusok 
szerkesztése, bibliográfiák összeállítása úgy, 
hogy azokat a könyvtárak közösen is használ
hassák (pl. közös katalogizálási programok);

4. Tesztszolgáltatások bevezetése a dokumentum- 
cserében és az elektronikus kiadásban;

5. A könyvtári állományok digitalizálása, az alkal
mazható eszközök és technikák kipróbálása 
könyvtári környezetben;

6. A legfejlettebb információs és kommunikációs 
technikák alkalmazásával gazdaságos, ám még
is hatékony könyvtári szolgáltatások kifejleszté
se;

7. A kereskedelemben értékesíthető technoló
gia-alapú könyvtári termékek, eszközök és szol
gáltatások létrehozása a magánszektorban dol
gozók bevonásával.

A program 1991-1994 között három pályázati felhí
vást jelentetett meg, melyek eredményeképpen 81 
akcióterv született, s ebből mintegy kétszáz intéz
mény részvételével 51 közösen finanszírozott prog
ram indult, számos vizsgálat és tanulmány készült.
E kísérlet eredményeire alapozva a 4. Keretprogra
mon belül újabb kísérlet és szakasz indult
1995-1998 között. A program kiemelte a könyvtá
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raknak az elektronikus információs infrastruktúrá
ra való áttérésben játszott kulcsszerepét. Egyértel
művé vált, hogy a társadalom számára szellemi és 
gazdasági szempontból egyaránt, jóval nagyobb ér
téket képviselnek azok a könyvtárak, amelyek saját 
profiljukat megőrizve, ám számos ponton a többi
ekhez igazodva egy összeurópai könyvtári struktú
rába bele tudnak illeszkedni. Ezt elérendő és előse
gítendő céllal e program a hangsúlyt a könyvtári 
hálózatok fejlesztésére helyezte, ezáltal a források 
optimális megosztását és a kevésbé fejlett könyvtá
rak fejlettebbhez kapcsolódását ösztönözte. Ennek 
könnyítésére a piaci-üzleti szemlélet magvait elhin
tette a közkönyvtárként működő könyvtárak és a 
magánszektorban dolgozó információszolgáltatók 
munkájának összekapcsolásával. A program há
rom legfontosabb „akcióiránya” tehát ez volt:

© Hálózatra orientált belső (helyi) könyvtári rend
szerek és hatékony eszközök kifejlesztése a ma
gánszektorral együttműködve;

© A könyvtárak közötti és a hálózati együttműkö
dés telematikai rendszereinek korszerűsítése;

© A könyvtári szolgáltatások biztosítása a hálózati 
tájékoztatási források elérésére,

E második nagy akció nyitott volt a közép-kelet-eu- 
rópai országok számára is. Két pályázatot írtak ki, 
így 15 kutatási program, 7 összehangolt közös 
nagy munka és 20 újabb, ún. horizontális támogatá
si program indult.

A „Felhasználóbarát információs társa
dalom létrehozása'8

Az Információs Társadalom fejlesztési keretein be
lül már 1988-ban elkezdődött a fejlesztés a „Fel
használóbarát információs társadalom létrehozása” 
c. programmal, mely a multimédiás szolgáltatások 
kifejlesztésére fektette a fő hangsúlyt. Célul tűzte ki 
a hagyományos és elektronikus szolgáltatások 
összehangolását, a nyomtatott és digitális informá
ciók integrálását, valamint új gazdasági és üzleti

modellek kifejlesztését a digitális gyűjtemények te
rületén. A szakemberek véleménye szerint mindez 
csak úgy valósítható meg, ha a könyvtárak, az infor
mációt szolgáltató szakemberek együttműködnek a 
szoftverfejlesztőkkel és a média-távközlési-kommu- 
nikációs iparral.

Mindezeknek a kísérleteknek a folyamán született 
meg az Európai Bizottság által kiadott „A könyvtá
rak szerepe az információs társadalomban” c. zöld 
könyv, mely stratégiai célkitűzéseket és megoldási 
javaslatokat is tartalmazott. „Mobilizáció, konszoli
dáció-integráció, kiterjesztés.” Ez az a három pont, 
amely magába foglalja a múlt és a jelen minden 
olyan tevékenységét, amelyet az EU az információ 
szétsugárzása, a kulturális identitás, a szerzői jog, 
az egész életen át tanulás, az információban gazda
gok és szegények, az OPAC-ok integrációja, a sok
nyelvűség problémájának megoldása, a különféle 
dokumentumtípusok leírása, adatcseréje, metaadat- 
tal való ellátása, az osztott könyvtári környezet, az 
információmenedzsment és sok egyéb témában el
vár a könyvtáraktól.9

Elektronikus, digitális és virtuális 
könyvtár

Mielőtt e kísérletek csúcspontját és a jövő nagy le
hetőségeit jelentő két grandiózus tervről, a Biblio
theca Alexandrinaról10 és á Bibliotheca Universalis- 
ról11 beszélnénk, időzzünk egy kicsit az utóbbi évti
zedekben kialakult elektronikus-digitális-virtuális 
könyvtár fogalmánál.

Az Egyesült Államokban azt 1980-as évek végén 
már megjelentek az első elektronikus folyóiratok. 
Ez akkor még többé-kevésbé elszigetelt törekvés 
volt a tudományos információk elérhetővé tételére 
a hálózaton, noha az alkotók törekvése az volt, 
hogy a tudományos kommunikációban a hagyomá
nyos dokumentum helyét váltsa fel az új informáci
ós technika. Egyre több kísérlet született külföldön
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és Magyarországon is. Néhány közülük: CORE-pro- 
ject, DLI-, Informedia-, WATERS-, Telematika a 
könyvtárakért, elektronikus könyvtári projekt, 
MEK stb.
Az e programokban előállított homogén vagy hete
rogén szerkezetű, néha hipertext alapú e-dokumen- 
tumokból megszülettek az e-könyvtárak, melynek 
fogalmát napjainkban a szakirodalóm többfélekép
pen határozza meg:

-  számítógépekkel előállított számítógépes elektro
nikus dokumentumok rendszerezett összessége, 
melyek gyűjtése, katalogizálása, visszakeresése 
és terjesztése is számítógéppel történik;

-  olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyomá
nyos könyvtári tevékenységeket e-dokumentu- 
mok használatával végzi és maga a könyvtár is 
csak elektronikus formában, a kibertérben léte
zik.

A digitális könyvtárak vagy a nyomtatott dokumen
tumok retrospektive digitalizált változatának, vagy 
eredetileg is digitalizált formátumban előállított 
e-dokumentumoknak (folyóiratok, könyvek, kép
hang-, mozgókép anyagok, referenciaművek stb.) 
összegyűjtött és rendszerezett repozitóriuma, 
amely komplex rendszerszerkezetekre épül. A rend
szer az interaktivitás, a rendszerintelligencia és az 
informális minőség kritériumainak egyidejű megfe
lelése mellett biztosítja az információhoz való igé
nyes hozzáférést. Horváth Péter és Koltay Tibor 
meghatározása szerint: „Olyan osztott repozitóri- 
umok hálózata, amely kereshető indexelt gyűjtemé
nyekben és azok között. Olyan technológiákat kell ki
fejlesztenie, amelyek transzparens keresést tesznek 
lehetővé... és képesek kezelni a formátumok és a pro
tokollok különböző változatait. A tartalom és a je
lentés variációira is ki kell dolgoznia a technológiá
kat. A végső cél a mély szemantikai együttműködés 
(interoperabilitás), vagyis az a képesség, hogy a fel
használó konzisztensen és koherensen érhessen el he
terogén repozitóriumokban elosztott digitális objek
tumok és szolgáltatások hasonló (bár autonóm mó

don definiált és kezelt) osztályait, amelyek olyan 
módon vannak kapcsolva egymáshoz, hogy egyet
len, szervezett gyűjteménynek látszanak.”12 
Különféle programok keretében jelentős könyvtári 
gyűjtemények digitalizálására kerül sor, ezért ren
geteg régebbi és új kezdeményezést ismerünk. Né
hány közülük: DLI (Digital Library Initiative, 
USA), Gutenberg-project (USA), DLF (Digital Lib
rary Federation), Neumann-ház , a BME-OMIKK 
Digitális Könyvtára stb.13
A virtuális könyvtár olyan e-könyvtár, amelyben 
rendszerezett e-dokumentumok on-line kereshe
tők, de maga a könyvtár gyakran saját „fizikai 
hellyel” nem rendelkezik. Három fő pilléren nyug
szik: az e-dokumentumokból alkotott könyvtáron, 
a telekommunikációs hálózaton és a használó eh
hez kapcsolódó megfelelő interfészén. Fő jellemző
je a máshol tárolt és a hálózaton elérhető dokumen
tumok összessége. Fő részei:

© A nem kereskedelmi publikációkat tartalmazó 
szerverek;

© A preprint archívumok;

© A szakmai közösségek információs rendszerei;

© A nem kereskedelmi e-folyóiratok (az egyes 
szakmai társaságok saját e-folyóiratokat jelentet
nek meg rendszeresen, ezek kutatási eredménye
ket referálnak, ill. a róluk szóló szakmai viták
nak adnak teret;

© Hírcsoportok;

© A kiadók saját és egyéb terjesztői rendszerei 
stb.

A virtuális világkönyvtári kezde
ményezés nagy kísérlete: 
a Bibliotheca Universalis

A számos kezdeményezés közül érdemes felsorolni 
néhányat a legismertebb viruális világkönyvtári 
programokból: CLASS-projekt, NCSU Digitalized
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Transmission Project, Mercury Electronic Library 
... És az utóbbi néhány év slágere: a Bibliotheca 
Universalis.
A cím bizonyára a XVI. században élt és „a német 
Pliniusnak” nevezett Conrad Gesnernek, az iroda
lomtörténetnek új irányt kijelölő' főművének, a 
Bibliotheca universalisnak12 eszmeiségére rímel. Hí
res mondása, mely szerint „katalógus nélkül a 
könyvtár csak rendezetlen könyvhalmaz ’ jól illik e 
mai projekthez is, melynek fő célja egy nemzetközi 
összefogáson és együttműködésen alapuló tervnek, 
„a világ virtuális könyvtárának ” létrehozása.
Az ötlet a művészetpártolásáról, könyvszeretetéról 
és műveltségéről híres Francois Mitterand volt fran
cia kormányfőiéi származik. Hivatalos mederbe te
relése a G7-ek országainak 1994. júliusi nápolyi 
csúcstalálkozóján indult, mert ennek az értekezlet
nek egyik kiemelt témája volt a világméretű infor
mációs társadalom fejlesztésének támogatása. A 
tagországok és az EU Közösség együttes döntésho
zatalára alkalmasnak bizonyult az 1995. február 
25-26-án Brüsszelben rendezett miniszteri konfe
rencia, ahol megszülettek a támogatást érdemlő 
nemzetközi együttműködési projectek, amelyekben 
minden ország felelős az általa kidolgozandó mun
kamódszerekért és az eredmények valóságos adatai
ért. A megoldandó feladatokat az alábbiakban hatá
rozták meg:

© az információ globalizálásával kapcsolatos kér
dések tisztázására vitalehetőség, egyeztetési tár
gyalások megalapozása a tagországok között,

© az információcsere irányításának és az informá
ciós társadalom továbbfejlesztésének lépései,

© a tisztán szociális, gazdasági és kulturális hasz
nokat hozó projektek kiválogatása és kivitelezé
sének segítése,

© ezek gyakorlati megvalósításával és felhasználá
sával kapcsolatos akadályok felismerése,

© az új termékek és szolgáltatások piacának kiépí
téséhez segítségadás.

A „hetek stratégiájának” végül a következő 11 
konkrét kísérleti programja született meg:
1. A „világleltár” elkészítése -  Felelős: Japán, EU 

Közösség
2. Az internacionális képzés és oktatás megterem

tése -  Felelős: Franciaország, Németország
3. Szupergyors szupersztráda kiépítése, a hálóza

tok kompabilitásának globálissá tétele -  Fele
lős: Japán, Kanada

4. Az egyetemes világkönyvtár, a Bibliotheca 
Universalis életre hívása -  Felelős: Franciaor
szág, Japán

5. A világ kulturális örökségének multimédiás mó
don való hozzáférhetővé tétele, elektronikus 
múzeumok létrehozása -  Felelős: Franciaor
szág, Olaszország

6. A környezetvédelem és a természeti erőforrá
sok ellenőrzése -  Felelős: USA

7. A GEMINI, vagyis az eseményekről és a rendkí
vüli helyzetekről tájékoztató globális informáci
ós rendszer kiépítése -  Felelős: Kanada

8. A világméretű egészségvédelmi rendszer megva
lósítása -  Felelős: Európai Közösségek

9. A kormányok közötti közvetlen kapcsolat létesí
tése -  Felelős: Egyesült Királyság

10. A világot átfogó piac kialakítása a kis-és a köze
pes vállalkozások számára -  Felelős: Európai 
Közösségek, USA, Japán

11. A tengeri információs rendszerek megépítése -  
Felelős: Európai Közösségek, Kanada

A Bibliotheca Universalis célkitűzései

Franciaország lett tehát az egyik felelőse a Biblio
theca Universalis15 programnak, melynek legfonto
sabb célja a világ tudományos és kulturális öröksé
gének hozzáférhetővé tétele közös multimédiás 
technológiák által, hogy ezáltal is elősegítse az is
meretek nemzetközi cseréjét. A világ digitalizálási 
programjait egyetlen nagy, osztott virtuális ismeret
gyűjteménybe, könyvtárba kívánják szervezni, 
hogy a felhasználók kiszolgálása eredményesebb le
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gyen. Az egyes országok által leírt, digitalizált, inde
xelt kulturális értékek közös fennhatóság (public 
domain) alá fognak tartozni. Az egyes nemzeti 
vagy közkönyvtárak megerősödnek funkcióikban, 
mindegyik rákényszerül, hogy saját digitális techno
lógiáját tökélyre fejlessze és olyan informatikai 
rendszereket alkalmazzon, amelyek nemcsak a bib
liográfiai rekordok (szöveg, kép, grafika, múzeumi 
tárgy, hang-és videó stb.) nemzetközi adatcseréjé
nek továbbítására, hanem a pontos információtar
talom feltérképezésére, visszakeresésére is alkal
masak. Mindezek után egy hatalmas, különféle do
kumentumtípusok tízmillióit tartalmazó informá
ciószolgáltatót kell létrehozni. A hálózat így az osz
tott digitális szervereken, a visszakeresést szolgáló 
közös grafikus interfészen, a korszerű, szemléletes, 
intelligens navigációs eszközök és a szupergyors, 
kommunikációs protokollok megvalósításán nyug
szik majd.

Kísérleti programok és kidolgozói

A Bibliotheca Universalis első' közös ülését 1995 
májusában szervezték a francia nemzeti könyvtár
ban, a Bibliothéque Nationale-ban, ahol megbeszél
ték a következő év feladatait és azok anyagi forrása
inak előteremtését. Megállapodtak abban, hogy 
mindenféle segély nélkül, minden résztvevő saját 
erőforrásból indítja az általa elvállalt programrész 
kivitelezését.
Egy évvel később, 1996 májusában a Bibliotheca 
Universalis az „Afrika, kultúra és civilizáció” elne
vezésű ún. prototípussal állt elő a G7 „Információs 
társadalom és fejlődés” midrand-i konferenciáján. 
A kezdeményezés sikeres volt, mert a szakemberek 
kicsiben, az Afrika témakörhöz kapcsolódóan mu
tatták be, hogyan is működhetne a Bibliotheca 
Universalis. Az osztott digitális gyűjtemények inter
aktivitását kihasználva a világ, ill. a G7-ek országai
nak könyvtáraiban archivált Afrika témájú digitális 
képekhez, hanganyaghoz, szövegekhez stb. jutottak 
hozzá az érdeklődők a hálózaton keresztül. Ez az
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ún. prototípus jól illusztrálta és életközelivé tette a 
G7-ek könyvtáraiban található public domainekhez 
tartozó, a világ kulturális örökségéhez való hozzáfé
rés fogalmát, bemutatta, hogyan lehet technikailag 
összekapcsolni a különböző digitális könyvtárakat, 
hogy azok tartalma együttes formában lekérdezhe
tő legyen, valamint azt, hogy a fejlődő országok ho
gyan tudnának előnyhöz jutni az új információs 
technológiák által.

A könyvtárak információs társadalomban betöltött 
fontos szerepe tehát hangsúlyosan jelent meg e 
konferencián. Ez juttathatta el a felelősöket, hogy a 
G7-eken kívül más országok is csatlakozhassanak a 
programhoz. Az új résztvevők -  Svájc, Spanyolor
szág, Portugália, Csehország, Belgium nemzeti 
könyvtárai -  valamennyien olyanok, akik jelentős 
digitalizálási múlttal, gyűjteménnyel vagy elképze
léssel rendelkeznek már.16

1997 szeptemberében Koppenhágában rendezte 
meg az IFLA a Bibliotheca Universalis újabb nagy 
értekezletét/konferenciáját. Ezen döntés született a 
digitalizációs programok információcseréjéről, az 
európai nemzeti könyvtárak webszerverén, a 
GABRIEL-en való Bibliotheca Universalis honlap el
készítéséről,17 a digitális dokumentumok hozzáfér
hetőségéről, az azonosításhoz, a hálózatra kapcsoló
dáshoz szükséges technikai feltételekről (pl. a 
COBRA+ munkacsoport feladatai), a virtuális világ- 
könyvtár tartalmának közös feltöltéséről olyan té
makörökkel, amelyek minden tagországot egyfor
mán érdekelnek, érintenek.

A közös téma a „Népek közti csere” címet viseli, 
mely elég tág témakör ahhoz, hogy mindenki közre
működhessen benne saját országának digitalizált 
útleírásaival, tudományos-technikai munkáinak, 
kutatásainak, történeti irodalmának, be-és kiván
dorlásokra vonatkozó stb. irodalmának digitalizálá
sával. E témakörben már minden könyvtár saját 
anyagi és szellemi erőforrással kellett, hogy közre
működjön a BU gyűjteményszervezésében.
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A végrehajtási szakasz megkezdése előtt az 1998. 
évi CENL és CDNL konferencián elkészítették a 
résztvevő országok formális együttműködési szer
ződését, melyet abban az évben az amszterdami 
konferencián jóvá is hagytak. A résztvevő országok 
képviselői három éves szerződést írtak alá, mely el
sősorban a digitalizálást tekintette központi felada
tának és 1999-2001 között kell megvalósulnia. Fel
adatokat vállaló könyvtárak: Bibliotheque Royale 
Albert ler, Belgium18 ^  Bibliotheque Nationale de 
Canada, Kanada, NLC Digital Projects19 ^  Narod- 
ní Knihová Ceské Republiky, Cseh Köztársaság: 
Memoriae Mundi Series Bohemica project20 ^  Bib
liotheque Nationale de France, Franciaország: Galli- 
ca, images et textes du dix-neuvieme siede franco
phone21 National Diet Library, Japán: Digitali
zation programme22 ^  Die Deutsche Bibliothek, 
Németország: digitalisierungs projekte23 ^  ICCU, 
Olaszország24 ^  Bibliotheca National, Portugália25 
^  Bibliotheca National, Spanyolország: Memoria 
Hispanica26 ^  Bibliotheque National, Svájc27 ^  
The British Library, Egyesült Királyság: digital Lib
rary Programme28 ^  Library of congress, USA: 
American Memory project29 ^  Koninklijke Bibli- 
otheek, Hollandia: KB Digitalization Programme 
and KB Digital Collections30.

A program eddig elkészült részei 2002 augusztusá
tól országonkénti csoportosításban, látványos virtu
ális történelmi séták, irodalmi alkotások kíséreté
ben már várják a látogatóikat a világhálón.31

Visszakeresési problémák és 
megoldási kísérletek a világhálón

A következőkben egy igen fontos problémát kell 
alaposan megvizsgálnunk, hiszen valamennyi ed
dig bemutatott program célja az információ megőr
zésén túl annak szétsugárzása, visszakereshetővé té
tele. Ennek biztosításán nagyban múlik a könyv

tárak jövőbeni sikere. A nagy virtuális világkönyv
tárak, de bármelyik e-könyvtár az interneten megje
lenő e-dokumentumok közül is válogat saját állo
mánya számára. Maga az internet viszont egy alig 
rendszerezett, minőségre és stabilitásra változó, ne
hezen értelmezhető, nehezen kereshető és böngész
hető, ill. hivatkozható adathalmaz. Ki ne tudná 
idézni az „interneten minden megtalálható, csak 
meg kell keresni, vagy rá kell bukkanni” mondást, 
amely valamennyi szörföző számára éppoly közis
mert, mint a keresett adat megtalálásának nehéz
kessége, amely sokszor bizony sok fejtörést és 
számtalan, eredménytelen internetes bolyongást 
eredményez.

Metaadatok és szabványosítási 
kérdések

Weibel32 metaadatokkal kapcsolatos ötlete ezért 
válhatott sikeressé. Ő a metaadatokat egyfajta, 
nemzetközi megegyezéssel elfogadott és kialakított 
egyszerű dokumentumleírási formátumként hatá
rozta meg, amelynek az a célja, hogy elsődlegesen 
az elektronikus, digitális dokumentumok forrásai
ra vagy a fájlokra vonatkozó kísérő információk 
egységes feltüntetésével a weben való keresés lehe
tőségeit kitágítsa és ennek segítségével a sok érté
kelhetetlen (redundáns) adat helyett minél több re
leváns találatot kapjon a felhasználó. Azaz, hogy 
pontosan arra bukkanjon, amit keresett. Hiszen az 
interneten való nem hatékony keresés legfőbb oka 
éppen abban rejlik, hogy ezek a fontos információk 
(szerző, téma, közreadó stb.) kimaradtak az erede
ti protokollokból.
A keresőgépek pontatlansága és a naponta egyre 
hatalmasabbra duzzadó, a mindenféle dokumen
tumtípust valamilyen elektronikus formában magá
ba ölelő hálózati anyagban való eligazodás nehéz
kessége alakította ki a MARC formátumon kívüli 
egyéb, „adat az adatról”33 igényét. A MARC formá
tum ugyanis valóban kifinomult eszköz a könyvtá
ri források leírására, de más intézmények kevéssé
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ismerik és használják. Ahhoz, hogy a hálózatot 
használó és nemcsak könyvtárosokból álló tágabb 
közösség számára is elfogadhatóbb legyen, az ame
rikai OCLC (Online Computer Library Center) és a 
NCSA (National Center for Supercomputing 
Applications) egy metaadat munkaértekezletet kez
deményezett, melynek eredményeként született 
meg a ma már csak Dublin Core (DC) elemeknek 
nevezett metaadat-deszkriptor és projekt, amely a 
USEMARC egyszerűsített változataként is felfogha
tó. Erre 1996-ban Dublinban került sor, ahol 15 
(Horváth-Koltay szerint csak tizenhárom)34 elemet 
fogadtak el, majd az 1997 nyarán megalakuló 
Metadata Working Group javaslatot tett a DC defi
níciók módosítására, és irányelveket készített, 
hogy használatukat hogyan lehet kiterjeszteni a kü
lönféle információtípusokra. E műhelymunkák 
eredménye a Warwick Framework. Ez nem más, 
mint egy eszköz a különböző típusú metaadatok 
együttes alkalmazásához, összeépítéséhez. Mindezt 
azonban úgy teszi, hogy nem hoz létre egységes 
nyelvet a metaadat-készletek között, hanem egynél 
több metaadat típust alkalmaz, így ugyanabban az 
„információcsomagban” (container) egyszerre 
használhatók a MARC, a DC, a GILS, TEI fejléc stb. 
és egyéb rekordok35.

A HTML és az XML

Az Apple Computer cég által kidolgozott Méta 
Content Framework (.MCF) nemcsak a www tartal
mi feltárását, hanem az FTP fájlok, az adatbázisok, 
a desktkop fájlok stb. tartalmi feltárását is célul tűz
te ki. Egy olyan szitaxisból áll amely XML (Exten
sible Markup Language) nyelven rendeli hozzá a do
kumentumhoz a hozzá tartozó tulajdonságokat. 
Nem véletlen ez. Az összefüggés világosan érzékel
hető: az említett cég szoros kapcsolatban áll a 
metaadatokkal is foglalkozó W3 Consortiummal, 
akik viszont a HTML nyelv korlátainak megszünte
tésére kidolgoztak egy szabványosított, újfajta jelö
lő nyelvet, az SGML (Standard Generalized

Markup Language) egyszerűsített változatát, az 
XML-t. Ezt alkalmazta az Apple is, nyilvánvalóan 
azért, hogy a webfejlesztők szükség szerint maguk 
is definiálhassanak új címkéket (tag-eket).36

A magyar és külföldi szakirodalom még számtalan 
más kutatásról is beszámolt.37

Valamennyi projekt, szabvány azonban egyöntetű
en megegyezik abban, hogy a metaadatnak

-  biztosítania kell az adott témához tartozó, rá vo
natkozó, bármely típusú dokumentum (a szak- 
irodalom sokszor objektumot is említ) egyszer
re, egy helyen történő megtalálhatóságát,

-  el kell különítenie a keresés folyamán fontos fo
galmakat a mellékes fogalmaktól,

-  meg kell oldania a többjelentésű szavak, szinoni
mák és a nem egyértelmű kifejezések okozta ne
hézségeket is.

Francia vélemények szerint az integrált könyvtári 
rendszerek OPAC-jaira kellene úgy tekinteni, mint 
a metaadatok összességének, repertoárjának gyűjtő
helyére, bejáratára. Az ebben egyetértő szakembe
rek a könyvtári informatikai fejlesztéseket és az 
interneten található információk visszakereshetősé
gének technikai fejlesztéseit ötvözik projektjeik
ben. Ennek egyik állomása a WebDOC vagy DEL
TA programjuk, melyben a hasonló elveket valló 
német PICA katalógus és adatbázis irányát követik. 
Az amerikai Weinheimer (1998)38 véleménye alátá
masztja ez t: „Tapasztalatom szerint a könyvtári ka
talógusokban való eredményes keresés nem magá
nak a formátumnak köszönhető, hanem inkább az 
információnak, amit formalizáltak. A könyvtárosok 
hagyományosan tisztelik az egységesítési elveket, jól 
látszik ez a katalóguscédulák szerkezetéből, az egysé
gesített név-és cím alakokból és a tárgyszavak megal
kotásából is.”39 A továbbiakban felmerül a kérdés, 
hogy az egységesített névalakok és az egységesített 
besorolási adatok közötti kapcsolatot nem lehet
ne-e mintául felhasználni a metaadatok és az egyes 
dokumentumok rekordjainak megszerkesztésében?
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A kitűzött cél összetettségéből adódik, hogy könyv
tárosok, dokumentalisták, nyelvészek, katalogizá
lók és informatikusok, de még maguk a kiadók is 
foglalkoztak és foglalkoznak ennek megoldásán. Ez 
tükröződik a sokféle projekt és a sokféle metaadat 
javaslat, szabványtervezet párhuzamos, ám sok
szor ellentmondó tartalmán is.
Az ellentmondásokat a szabványosítás kívánja meg
oldani.
A metaadatok szabványosítása azonban korántsem 
mondható egységesnek. Különösen a digitális doku
mentumoké. A Berkeley Digitális Könyvtár jelentő
sebb szabványt, szabványtervezetet, javaslatot kü
lönböztet meg. E szabványok többségének kizáró
lag a digitális dokumentumok bibliográfiai leírása, 
katalogizálása a célja, az adattartalom rögzítése nél
kül. A szabványosításban a legkidolgozottabb rész 
általában a szövegek rögzítésével kapcsolatos. A 
metaadat szabványok leírására szolgáló legismer
tebb szabvány a „szabványok szabványa” az SGML 
(Standard Generalized Markup Language), amely 
elsősorban szövegszerű formában kódolható digitá
lis dokumentumok rögzítésére használható. Ez 
utóbbiak katalogizálásához az SGML és a nem 
SGML alapú40 szabványokból válogathatunk.
Az SGML és a nem SGML alapú metaadatok létre
hozása és feldolgozása kézi erővel vagy automata 
módon történik.41 Az automata feldolgozás ismét 
számos problémát vet fel. Mivel feldolgozásukat és 
a weben való tartalmi visszakeresésüket szintén ro
botok végzik, a dokumentumokat alkalmassá kell 
tenni, hogy az „agy” nélküli gépek mégis értelmez
ni tudják az egyes dokumentumok, internetes ob
jektumok (múzeumi tárgyak, képek stb.) jellegze
tességeit. Az erre alkalmas eszközökből három vált 
igazán ismertté és nemzetközi szabvánnyá vagy 
ajánlássá. A metaadatok kapcsán mindháromról -  
az SGML, a HTML és az XML-ről -  már ejtettünk 
szót.

ISKO -  Nemzetközi Ismeretszervezési 
Társaság

A munkákba bekapcsolódott a digitális könyvtári 
programok megindulása előtt, az 1989-ben megala
kult International Society for Knowledge Organiza
tion (ISKO), a Nemzetközi Ismeretszervezési Társa
ság.42 E Társaság magára vállalta, hogy mind nem
zetközi, mind nemzeti szinten összekötő kapocs 
lesz minden olyan intézmény és szakember között, 
akik az ismeretek rendszerezéséhez és feldolgozásá
hoz kapcsolódó fogalmi kérdésekkel foglalkoznak. 
E kérdéskör jeles szakembere, L Dahlberg hívta fel 
a figyelmet arra, hogy „napjainkban nagy a veszély, 
hogy a minden területen eluralkodó számítástechni
ka az ismeretek formai megjelenését, csomagolását 
állítja előtérbe és nem foglalkozunk eléggé az ismere
tek tartalmával A számítógépet alkalmazó rendsze
rek ismereteink egységeire, a fogalmakra épülnek. 
Az ismeretszervezés feladata, hogy ezeket az egysége
ket megállapítsa, megvizsgálja, definiálja, szabvá
nyos, tárolásra alkalmas formába öntse...”43 
Mindezeknek a megvalósításához az internetes in
formációk feltárásában is segítséget nyújt az ISKO.

A jövő realitása: a virtuális valóság és 
megteremtője, a VRML nyelv

A virtuális könyvtárak és a Bibliotheca Universalis 
program kapcsán beszélnünk kell még a közeli 
jövő -  már létező, de még nem igazán elterjedt -  
valóságáról a virtuális valóságról. Virtual Reality- 
nek látszólagos valóságnak, virtuális valóságnak ne
vezik azokat a legújabb számítógépes alkalmazáso
kat, amelyek annak ellenére, hogy mesterséges kör
nyezetet alkotnak, úgy viselkednek, mintha valósá
gosak lennének azáltal, hogy az emberi érzékszerve
ket megpróbálják becsapni. E kezdeményezés sem 
új keletű.

A valóság mindig túlságosan szűk volt az emberi 
képzelet számára. Az „illúzionikus interaktív gép” 
csak utolsó kifejezője az ember álmainak, melyben
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olyan világba kívánna belépni, ahol semmi sem em
lékezteti a mindennapok történéseire.

A számítógép és a virtuális valóság nem a legelsők 
ebben a sorban. Gondoljunk csak színházi, zenei, 
festészeti, repülési élményeinkre, melyek valóságo
sak, ám egyúttal más világba vezetnek bennünket. 
1788-ban a svéd festő, Robert Barker egy 360 fokos 
panorámaképet állított ki, mely Edinburgh városát 
ábrázolta. A több mint 3 m magas vászon a 20 mé
teres, kifejezetten e célra épült terem egész falát be
fedte. Panoramanak nevezték el a képet. Több 
mint 150 évvel Hollywood előtt ő felfedezte a Cine
rama elődjét. Ez a megoldás gyorsan meghódította 
Észak-Amerikát és Európát. Néha, hogy még való
sabb hatást érjenek el, élő tárgyakat is odahelyez
nek, a kép és a fal elváló részeinél, hogy a határvo
nalat egybemossák és így ne lehessen megkülön
böztetni a valóságot a mesterségestől. Azt mond
hatjuk, hogy ezek a panorámaképek voltak az el
sők, melyek legelőször vezették el nézőiket a virtuá
lis világba.

A 19. század közepétől a fotózás, majd a mozi töké
letesedése váltotta fel ezt az élményt, amely a 2. vi
lágháború során teljesedett ki a katonák repülőszi
mulátorokkal való állandó készenléti állapotban tar
tásával.

Virtuális valóság alatt a közelmúltban még sztereó- 
képet és hangot adó, hangszórókkal felszerelt, kü
lönleges szemüvegben, kesztyűben, sisakban élvez
hető, számítógéppel elénk varázsolt teret értettünk, 
amelyben az egér segítségével, vagy a nyomásérzé
kelőkkel ellátott ruhában tett finom mozdulatokkal 
változtattuk helyünket. Ma már illúziónk tökéletes 
lehet. Lépjünk csak be és tegyünk egy sétát itthon
ról az alexandriai Bibliotheca Alexandrina könyvtá
rában!

A bennünket körülölelő háromdimenziós kép iga
zán varázslatos élményben részesít. Ezt az illúziót 
napjainkban a VRML-ként ismert nyelvnek, az 
1994-ben Mark Pesce és Anthony Párisi munkája 
nyomán megszülető Virtual Reality Modeling Lan-

guage-nek, vagyis a Virtuális Valóságmodellező 
Nyelv technológiájának köszönhetjük. A szabvá
nyos HTML-böngészőbe „plug-in” épül be a 
VRML modul, így azonnal képes a térbeli megjele
nítésre, így, ha egy weboldalon rákattintunk egy 
VRML fájlt tartalmazó linkre, akkor automatiku
san betöltődik a plug-in, és mi megkezdhetjük tér
beli kalandozásainkat. Repülhetünk, sétálhatunk és 
vizsgálódhatunk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy mindig 
egy központi tárgyra irányul figyelmünk, azt több 
oldalról járhatjuk körbe.

Az SGML, HTML, XML után a VRML lesz a lehető
ség, amelyet a virtuális könyvtárak -  így a Biblio
theca Universalis is -, nagymértékben ki fognak ak
názni.

Horváth Iván44 bábeli könyvtárnak nevezi a hálóza
ton zabolátlanul gyarapodó dokumentumok gyűjte
ményét, melynek irányait a fentebb vázlatosan is
mertetett projektek megpróbálják mederbe terelni, 
de ennek végeredménye kétséges. A szerzőnek iga
za lehet abban, hogy olyan forradalmi változásokat 
élünk, mint a könyvnyomtatás feltalálása századá
nak emberei, akiknek hozzá kellett szokniuk, hogy 
az évekig másolt kódexek után a nyomdák hirtelen 
tucatjával ontják a szebbnél szebb kiadványokat. A 
váltás akkor is bizonyára nagyon nehéz lehetett és 
csak a kiváltságosok birtokolhatták. Valószínűnek 
látszik az is, hogy sok nagyszerű új mű mellett sok 
értékes kódex sohasem került nyomtatásra, hanem 
az enyészet martalékává vált.

A bemutatott programok változatos képe jól érzé
kelteti, hogy a kérdés megoldása korántsem egyér
telmű és egyszerű. Nemcsak a feladat nemzetközi
vé tétele nehéz, hanem a már meglévő, de nem 
ilyen szempontból kódolt katalógusok, a különféle 
visszakeresési igényeket kívánó dokumentumtípu- 
sok/objektumok feldolgozása, a különböző nyelvek
hez kapcsolódó, egymástól eltérő karakterkészle
tek, a már megépített, megszerkesztett rekordok 
szintjeinek, illetve egy adott műalkotás, annak digi
talizált reprezentációja, vagyis szurrogátuma és
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maga az eredeti alkotás megkülönböztetése az olva
só számára, valamint az a kérdés, hogy létrehozha
tó-e egy olyan univerzális elemhalmaz, ami vala
mennyi típusú információforrásra alkalmazható és 
a kereső/olvasó számára mégis általános áttekin
tést ad az információra vonatkozóan, függetlenül 
annak típusától.

Az eddigi rendszerek bebizonyították, hogy mind
egyik rendelkezik igen jó és kevésbé használható tu
lajdonságokkal, de jelenlegi állapotukban nem tud
ják tökéletesen lefedni a felmerült kérdések egé
szét. Ám a tárgyalt kérdések nemcsak számunkra, 
könyvtárosok számára fontosak, hanem vala
mennyi internethasználó számára. Ez nyilvánvaló
an a jövőbeni digitális könyvtári osztályozási és ka
talogizálási programok megsokszorozódását és ha
tékonyabbá válásukat fogja jelenteni, mígnem a kö
zös erőfeszítések árán megszületik egy minden do
kumentumtípust viszonylag jól kezelő globális szab
vány, amely átjárhatóságot biztosít majd a különfé
le webes fejlesztések között úgy, hogy a sokat fél
tett Gutenberg-galaxis a következő évezredben is 
megmarad, nem vége lesz, hanem inkább kitágul.
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ALT A vista.

@ Szabványokra alapozott, struktúráit formátumok, ame
lyek már előre definiált adatcsoportokat tartalmaznak, 
mint pl. a DC, amelyek viszonylag átfogóan lehetővé te
szik a felhasználók számára a forrás értékének meghatá

rozását anélkül, hogy ténylegesen kapcsolatba lépnének 

vele.

@ nemzetközi megegyezésen és szabványokon alapuló, 

igen komoly felkészültséget és szakértelmet kívánó ún. 
bő/gazdag/ komplex, vagyis részletező formátumok, 

mint a MARC, CIMI (Computer Interchange of Museum 

Information), amelyek nemcsak egy-egy dokumentum, 

hanem gyűjtemények dokumentálására is alkalmazha

tók, miután szöveges és nem szöveges információk álta
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sok metaadaataihoz szolgáló szintakszisból áll. Természete
sen ez is XML nyelven.
A PICS (Platform for Internet Content Selection -  Prog
ram az Internet Tartalmi Válogatásához) programjában 
ugyancsak a W3C ad segítséget a címkézéseknek az Inter
net tartalmához való hozzárendelésében.
A PICS-SE szabványtervezet a Warwick-féle tervezethez ha
sonlóan a különféle típusú metaadatok egységes, koherens 
rendszerben való kezelésében kíván segítséget nyújtani.
A DC-t alkalmazó NORDIC metaadat project már befeje
ződött. Sikeres alkalmazásának szemtanúi lehetünk az észa
ki országok webes gyakorlatának tanulmányozásakor. A 
finn és dán weboldalakon már nemcsak az általuk kifejlesz
tett DC űrlapot alkalmazzák, hanem kialakítottak egy 
DC-MARC konvertáló programot is.
DC alapú az ausztrál METAWeb Project is, melynek fő cél
kitűzése az indexszolgáltatások, a felhasználói- és a 
metaadatok használatát segítő eszközök fejlesztése. E téren 
elöl járnak a Dublin Core metaadatokat tartalmazó, URL 
(Uniform Resource Locator) címeket kereső keresőgép 
használatával és egy olyan szoftwer kidolgozásával, amely 
15 DC elem/címke közül hatot automatikusan generál és 
keret rekordot hoz létre.
Bizonyos DC elemek részletesebb kiterjesztésével (amelyek 
a kutatási, felhasználási és fejlesztési jogokra stb. vonatkoz
nak) a múzeumi információk kölcsönös számítógépes cse
réjére szakosodott a Computer Interchange of Museum 
Information (CIMI) project. Ők természetesen kapcsolat
ban állnak az EAD (Encoded Archival Description) fej
lesztésekkel, amely a levéltári, múzeumi és kézirattári se
gédletek, mutatók rögzítésére, azok intézmények közötti 
cseréjére kidolgozott SGML DTD.1
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ló-orientált forráskereső rendszerekről (ROADS), a csator
na meghatározó formátumokról (CDF), a már említett 
Berkelay Egyetemen létrehozott, a digitális fakszimile és a 
szövegfile egymáshoz rendelésére használatos Ebind szoft
verről, az előkészítés alatt álló MPEG-7 szabványról, amely 
lehetővé tenné a kereshető szöveges leíró információ rögzí
tését az audio-video adattal fizikailag azonos fájlban, olvas
hatunk az USA kormánya számára kifejlesztett és ugyan
csak az információs források azonosítására szolgáló terve
zetről (GILS) és sok más egyébről. V. ö. bibliográfia

38. Weinheimer, James: Re: authentication of metadata. 
meta2@mrrl.lut.ac.uk (23 Jan. 1998) A Babel Fisch automa
tikus fordítórendszer használatával olvastam, mint e doku
mentumot.

39. U. az

40. a) A z  SGML alapúak:

@ DÓI (Digital Object Identifier): a web egyik legkellemet
lenebb, legnehezebben megszokható jelensége a doku
mentumok gyakori helyváltoztatásából adódó nehézkes 
követési lehetőség. Ennek kiküszöbölése a dokumentum 
olyan azonosítása, amely a lelőhelytől függetlenül is ké
pes azonosítani a forrást. A DÓI ezt teszi: a weben publi
kált művek, elektornikus dokumentumok, számítógépes 
képek és hangfelvételek, valamint egyéb digitális állomá
nyok tulajdonságait azonosítja és azokat nyomon köve
ti. Jelenleg még mindig fejlesztés alatt álló kódrendszer 
ez. (E törekvések képviselői a Handle rendszer és az 
URN (Uniform Resource Names) is.)

® EAD (Encoded Archival Description): levéltári, múze
umi, kézirattári segédletek, mutatók leírására, illetve 
ezen közintézmények közötti adatcserére alkalmas rend
szer

@ Dublini alap metaadatok: 15 elemből álló jelkészlet, 
amely a HTML formátumú web anyagogk leírására szol
gál és a file fejlécében elhelyzheto „méta” kódok haszná
latát szabályozza. Az elemek három fő csoportba osztha
tók: 1. tartalomra vonatkozó adatok (cím, szerző vagy 
létrehozó, tárgy és kulcsszavak, leírás, egyéb közreműkö
dő, dátum, forrás, forrástípus, forrásazonosító, nyelv, az 
adott forrás kapcsolata más forrásokkal) 2. Intellektuá
lis kapcsolatok (tulajdonos, alkotó, kiadó, jogok), 3. 
Megjelenéssel kapcsolatos adatok (dátum, típus, forma)

@ TEI (Text Encoding Initiative): nemzetközi project és 
szabványjavaslat az elektronikus dokumentumok szerke
zetének leírására és gépek közötti átvitelére vonatkozó
an

b) Nem SGML alapúak:

@ MARC formátumok (Machine Readable Cataloging):
az első olyan metaadat szabvány, amely a számítógépes 
integrált könyvtári katalógusokba kerülő dokumentu
mok leírására készült. Ma már SGML alapú változata is 
van.

® Z 39.50: az online adatbázisok és online katalógusok bib
liográfiai információnak egységes lekérdezésére szolgá
ló, MARC alapokon kidolgozott, kliens-szerver módon 
működő rendszer

® ANSI/NISO Z 39.56-199x: tetszőleges dokumentum - 
hoz/médiumhoz kapcsolódó, sorozatban megjelent mű
vek szabványos azonosítója

® URC (Uniform Resource Characteristics): Az Inter
neten elérhető digitális objektumok azonosító rendszere

41. A metaadatok egy részének automatikus előállítását olyan 
szoftverekkel végzik, amelyek ki tudnak választani 
boizonyos adatelemeket a dokumentumokból és tárolni 
tudják őket a megfelelő MARC mezőkben. Az INTERCAT 
project is ilyen szoftvert alkalmaz, amely MARC 
rekorjainak létrehozásához a már TEI-n, URC-n alapuló 
metaadatokat használja fel. A szakirodalom szoftver-rend
szerről is tud. Ilyen a Spretrum, amely el tudja végezni a 
fent említett feladatokat: rekordokat hoz létre, adatbázist 
épít és rekordvisszakeresésre képes. Legértékesebb tulaj
donságának azt tartják, hogy a különböző formátumú ada
tokból (TEI, URC) képes az adatok MARC formátumú át
konvertálására, adatbázisba gyűjtésére és a hagyományos 
technikákkal is visszakereshetővé tételére. Mindezt az 
OCLC (Online Library Computer Center) számára végzi, 
ahol a nyilvános katalógus funkciókon túl a project résztve
vői egy differenciáltabban használható OPAC eléréshez is 
jutnak.
A Web előhívók Virtuális Könyvtára (WDVL) útmutatással 
látja el a web oldal előhívóit a „Meta Tagging for Search 
Engines” használatával kapcsolatban, amely leírja, hogy 
minden egyes fontosabb szerkezet miképpen dolgozza fel a 
„méta” elnevezés alá kerülő adatot.

42. ISKO homepage htp.V/www.clit.sk/wwwisis/isko.htm vagy 
http://www.bonn.iz-soz.de

43. DAHLBERG, Ingetraut: Ismeretszervezés a kilencvenes 
években: alapok, problémák, célok. In: Tudományos és Mű
szaki Tájékoztatás, 38. évf. 1991. 11. sz. 470. p.

44. V. ö.: HORVÁTH Iván: Magyarok Bábelben. Szeged: JATE 
PRESS, 2000.
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oladalon keresztül a metaelemekkel kapcsolatos fő és határtu
dományi információkról, szervezetekről, szabványokról, 
workshops-okról, digitális könyvtárakról, információtudo
mányról közöl számos linket és linkgyűjteményt. Mindezt an- 
notálja, sok esetben lehetőséget kínál fel a gépi fordításra (én 
így, franciára fordítva olvastam a cikkek zömét) és országon
kénti csoportosításban is közli a legfontosabb metaadat tudni
valókat.

URL: http://ifla. inist.fr/ifla/II/metadata.htm

SGML

SGML/XML weboldal számtalan linkkel

h ttp://www. oasis-open.org/cover/sgmlnew.html

A legfrissebb újdonságok az elmélet és az alkalmazás terü
letéről. Nemcsak azért nagyon jó, mert gyakran frissítik, ha
nem azért is, mert a jövőbeli tervekről és a leendő, még csak 
születőfélben lévő alkalmazásokról is szinte elsőként szó esik 
itt.

Vagy h ttp://www. infosys. utas. edu.au/info/sgmlfaq. txt

- hírcsoport: newsgroup comp.text.sgml;

XML

http://www.xml. com/pub

Az XML legújabb fejlesztései, alkalmazásai, hírcsoportjai 
stb. Minden az XML-ről

h ttp://vízión, euro web. h u/elektnet/edi/

TEI (Text Encoding Initiative)

A TEI-t használó Consorcium tagokról, a TEI alkalmazása 
az XML-ben, az oxfordi TEI-s honlap stb. linkgyűjtemény ma
gyarázatokkal és illusztrációkkal

h ttp'J/www. tei-c.org/

VRML

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Köz
pontjának VRML oldala: http://wrml.c3.hu

VRML galéria: http://wrml.fornax.hu

About VRML: http://www.c3/cryptogram/vrmltut/

Hosszabb szünet után megújult külsővel újra megjelent a 
HLISA. A z angol nyelvű referáló lap mostani és a rövidesen 
megjelenő 2002/1-2. száma a Nemzeti Kulturális Alapprogram  
támogatásával készült el. A z érdeklődők a következő címre küld
hetik megrendeléseiket: OSZK Könyvtári Intézet, Könyvtártudo
m ányi Szakkönyvtár, 1827 Budapest. (Egy fü ze t ára: 3000,- Ft).
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Harc a könyv jövőjénekr 
meghatározásáért 
a digitális világban

LYNCH, C.: The Battle to Define the Future of the Book in the Digital 
World. First Monday, vol. 6, no. 6 (June 2001), című tanulmányát 
Koltay Tibor tömörítette.
URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html

Bevezetés: divatos masinák, hát
só szándékok és a jövő víziói

Teljesen érthető, ha valaki zavarban van, amikor 
megpróbálja a könyvnek a digitális világban várha
tó jövőjét megjósolni. A technológia megállíthatat
lan haladása valószínűleg fölöslegessé teszi majd a 
nyomtatott könyvet, legalábbis számos jelenlegi for
májában.
Sok fogyasztó látott már elektronikus könyvet 
(e-könyvet) pontosabban elektronikus könyvek ol
vasására szolgáló olvasókészüléket, vagy legalábbis 
hallott ilyesmiről, bár tény, hogy ezekből a készülé
kekből igen keveset adtak még el. Talán a legjobb 
példa az időközben már elavult Rocket E-book. A 
Microsoftnak is van könyvolvasó szoftvere a Micro
soft Reader, az Adobe pedig az Acrobatot tette ké

pesség elektronikus könyvek olvasására és kifejlesz
tette Ebook Reader nevű szoftverét. A hagyomá
nyos könyvkiadók, az on-line könyvkereskedők és 
terjesztők is hirdetik, hogy beszállnak ebbe az üzlet
ágba, s közben új szereplők is megjelentek a pia
con.

A szerzők is vizsgálják a digitális könyvet, mint a 
közönség elérésének új eszközét, és mint olyan esz
közt, amely újrarendezheti a könyvkiadás gazdasá
gi viszonyait.

Stephen King nagy reklám közepette letölthető 
elektronikus formában jelentette meg néhány mű
vét. Miután azonban elegendő bevétele volt ebből, 
bizonytalan időre elnapolta a folytatást. Emellett 
számos piackutató cég sokmilliárd dolláros üzlete
ket jósol.
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Nem sok értelme van, hogy részletesen elsoroljuk, 
milyen termékeket, cégszövetségeket jelentettek 
be, hiszen ezek napról napra változnak, de érde
mes felfigyelnünk arra, hogy míg két éve az elektro
nikus könyvek újsütetű kis cégektől jöttek, addig 
ma a nagy cégek dominálnak ezen a területen. Az 
Adobe például megvásárolta az elektronikus köny
vek egyik úttörőjét, a Glassbook céget. A Gemstar, 
más korábbi tevékenységei mellett felvásárolt két, 
elektronikuskönyv-olvasókat gyártó céget, a 
NuvoMedia és a Softbook nevűt.

A napilapokban és a képes újságokban rendszere
sen jelennek cikkek e-könyvekról. Ügy tűnik, töb
bet írtak a témáról nyomtatott formában, mint 
ahány oldal szöveg elektronikus könyvekbe beke
rült. Ugyanakkor egyre inkább az elektronikus 
könyv felé fordul a közfigyelem. A fejtegetések 
többsége azt vizsgálja, hogy az elektronikus könyv 
a nyomtatott könyv helyébe lép-e, és ha igen, mi
kor. A fejtegetések jó részét olyan szentimentális 
gondolatmenetek hatják át, mint a fürdőkádban 
való olvasás, a szép nyomtatású könyvek, vagy a jó 
könyvesboltok polcain való böngészés élvezete. Vi
szonylag sokan gondolkodnak azon, hogy miként 
fogják a digitális könyvek megváltoztatni a szerzők 
és kiadók közötti „hatalmi egyensúlyt” de a médiá
ban ritkán találkozunk annak a kérdésével, hogy 
miként változtathatják meg világunkat a digitális 
könyvek a fogyasztók, sőt az egész társadalom szá
mára. Ami igazából történik, az sokkal összetet
tebb, mint egy új típusú háztartási szórakoztató 
elektronikus berendezés vagy a könyvpiac egy új 
csatornájának megjelenése. Számos egymástól el
ütő, hosszan bujkáló probléma gyűlik össze az 
elektronikus könyv körül. Ezek a problémák kicsi
ben vagy szimbolikusan tükröznek nagyobb kérdé
seket. A digitális könyvek és a nyomtatott könyv 
helyébe lépő elektronikus készülékek körüli szenti
mentális okfejtések nagyrészt egy irreleváns, mes
terkélt és a figyelmet elterelő vita részei. A nyomta
tott és a digitális könyv hosszú ideig együtt fog

élni, és meg fogja találni saját közönségét és piaci 
rését. Mindezt a piac maga ki fogja alakítani. Az 
igazi kérdések alapvetőbbek: hogyan látjuk a köny
veket a digitális világban, és hogyan fognak ezek a 
könyvek viselkedni? Hogyan fogjuk tudni használ
ni őket, egymásnak „kölcsön adni-venni” azaz meg
osztani egymás között, és hivatkozni rájuk? Ezen 
belül melyek az elvárásaink az emberi kommuniká
ciónak a könyvekben megtestesülő folytonossága 
és állandósága iránt, amikor a szép új digitális vi
lágba belépünk?
Mi fog gondolkodásunkban dominálni? A nyomta
tott publikálás hagyományai és üzleti modelljei (va
lamint a kiadók, olvasók és szerzők közötti jelenle
gi erőviszonyok) vagy kulturális gyakorlatunk, fo
gyasztói elvárásaink, a könyvekkel kapcsolatos jogi 
kereteink és társadalmi normáink? Elvetjük-e eze
ket a hagyományokat, esetleg olyan, kialakulóban 
levő gyakorlat kedvéért, mint amilyen a zeneszol
gáltatás területéről jön?

A tartalomszolgáltatók a szerzői jog minden eszkö
zét igyekszenek felhasználni, hogy pereket kezdje
nek számos új technológia meggátlására és az eze
ket a technológiákat alkalmazó felhasználók ellen. 
Ennek ismert példája az MP3-fájlokat ingyenesen 
letölthetővé tevő Napster elleni fellépés.

A hasonló akciók bizonyos fokig a zene és videó di
gitális terjesztése ellen folyó utóvédharcot jelentik, 
de hasonlóan jelentősek azoknak a jogi kereteknek 
a megteremtésében, amelyek a digitális könyvek és 
könyvolvasók használatát és a használat ellenőrzé
sét is igencsak meg fogják határozni.

A nagyközönség számára a szerzői jog misztikus, 
homályos és titokzatos, ráadásul sokan azt gondol
ják, hogy a könyvek valamiképpen mások, mint az 
efemernek tekinthető videó és a zene, amelyek oly 
sok per tárgyát képezik. A könyvek komoly dolgok, 
amelyek tudásunkat, kulturális örökségünket rögzí
tik. A könyvek jelentősége felette áll azoknak a vi
táknak, hogy kinek fizetünk, mikor és milyen gyak
ran azért, hogy egy-egy népszerű melódiát meghall
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gassunk. A jog szempontjából azonban nem külön
böznek olyan nagyon, és ami a zeneszolgáltatás te
rületén történik, az nagyon könnyen részévé válhat 
a könyv jövőjének, bár ezt az összefüggést még sen
ki sem hangsúlyozta eléggé. Igazából azt is mond
hatnánk, hogy a tartalomszolgáltatók nem akarják, 
hogy nagyobb figyelmet kapjon ez, mert a közvéle
mény figyelmét és aggodalmát a szellemi tulajdon 
technológiai úton történő ellenőrzésére terelné. A 
könyvek fontosak, és más szabályoknak kellene rá
juk vonatkozni, de a digitális konvergencia világá
ban, ahol minden bitek sorozatára redukálható, a 
precedenseket más szférákban teremtik meg.
Ha a technológiák, a szellemi tulajdon ellenőrzésé
re szolgáló technológiák, a kiadói tevékenység köz- 
gazdasági kérdéseit (továbbá ezekből levonható szé
les értelemben vett társadalmi következtetéseket) 
figyelmen kívül hagyjuk is, ott van még az a mély, 
fontos és izgalmas kérdés, hogy miként teheti lehe
tővé a digitális médium a szerzők és az olvasók szá
mára a nyomtatott könyvbe foglalt kommunikáció 
és dokumentáció újragondolását. Hogyan láthatja 
el mindazokat a funkciókat, vagy legalább néhány 
funkciót, amelyeket a könyv történetileg betöltött. 
Legalább három olyan (néha rejtett) kérdéskör 
van, amelyet az elektronikus könyvek körüli felhaj
tás felszínre hoz:

© a könyv, mint kommunikációs forma természe
te,

© a könyv felett a digitális világban gyakorolt el
lenőrzés, ideértve a szerzők, fogyasztók/olvasók 
és a kiadók közötti kapcsolatokat,

© továbbá (mindezt kiterjesztve) annak a módja, 
ahogyan kulturális örökségünket és szellemi ter
mékeinket kezelni fogjuk, továbbá az, hogy mi
ként fog újraformálódni a szerzőség és a kiadói 
tevékenység közgazdasági környezete.

A digitális könyv és a digitális- 
könyv-olvasók meghatározása

Az elektronikus könyvek körüli felhajtás során ke
letkezett zavarok fő forrása a pontatlan és követke
zetlen terminológia, amely az e kérdéskörrel kap
csolatos kérdések feldolgozását is akadályozza. Fon
tos, hogy különbséget tegyünk a digitális könyv 
gondolata és a könyvolvasó eszközök (készülékek) 
között. A digitális könyv csupán bitek nagy, struk
turált gyűjteménye, amelyet tárolhatunk CD-ROM- 
on vagy más tároló eszköz segítségével, amelyet to
vábbíthatjuk hálózatokon. A digitális könyv arra 
való, hogy valamilyen hardver és szoftver kombiná
ciójának segítségével elolvassuk. Az erre szolgáló 
eszközök sora az egyszerű termináloktól a személyi 
számítógépeken futó web-böngészőkön át az új 
könyvolvasó berendezésekig terjedhet.

A digitális könyvek a nyomtatott könyvek 
szkennelésen és PDF-fájlok létrehozásán alapuló, 
„betű szerinti” digitalizálásától az olyan komplex 
digitális művekig terjed, amelyek bizonyos könyv
hosszúságú művek utódai, amelyeket nem ésszerű 
nyomtatott formára visszaalakítani. A digitális 
könyvek nagy mértékben az elérésükhöz, rendelke
zésre állásukhoz és megnézésükhöz szükséges esz
közöktől függetlenül léteznek, vagy legalábbis kelle
ne létezniük. Ennek elérésében kulcsszerepe volna 
a szabványoknak.

Nem minden digitális könyv nézhető minden (tet
szés szerint) digitális könyvolvasó technológia se
gítségével. Egyes könyveket kifejezetten egy-egy 
adott, specifikus könyvolvasó technológiához alakí
tottak, míg mások rugalmasabbak. Emellett hiába 
oldhatjuk meg könnyen technikailag, hogy egy-egy 
könyvet különböző eszközökkel olvashassunk, a ki
adók szándékoltan korlátozhatják a felhasználható 
technológiákat. Emellett persze magukat a techno
lógiákat is tekinthetjük úgy, mint a piacformálás 
eszközeit.
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A könyvolvasó berendezés tipikusan egy hordozha
tó fogyasztói elektronikai eszköz, amely néhány 
száz dollárba kerül, jó minőségű képernyője van, 
súlya a keménykötésű könyv és a laptop számító
gép között van, elemei hosszú idejű használatot 
tesznek lehetővé, mintegy 5-20 könyv tartalmát 
tudja tárolni és nem rendelkezik billentyűzettel.

A digitális könyveknek az olvasókba történő letölté
se történhet személyi számítógépen tárolt, oda le
töltött fájlokból, vagy telefonvonal és modem segít
ségével közvetlenül a könyvkereskedőktől, illetve 
Ethernet kártyával kapcsolódva közvetlen az 
internetről való letöltéssel. A PC-ktől való függetle
nedés látszik elterjedni.

Bonyolítja a helyzetet, hogy ezzel egy időben a sze
mélyi számítógépeken használható, a letöltést és az 
olvasást szolgáló szoftverek (Microsoft Reader, az 
Adobe Acrobat új változata és az Adobe Acrobat 
eBook Reader) is terjednek.

Amíg a könyvolvasó berendezésekből néhány tízez
ret adtak el eddig, a PC-ken használható szoftverek
ből, különösen ha az Adobe Acrobatot is ideszámít
juk, valószínűleg néhány százmillió fut.

A személyi digitális asszisztens (Personal digital 
assistant, PDA) elnevezést kapott palmtop gépek is 
rendelkeznek könyvolvasó szoftverekkel. Ez azon
ban igencsak kényszerű kompromisszum, mivel 
ezeknek a gépeknek igen kicsi a képernyőjük, nin
csen beépített billentyűzetük és merevlemezük.

Bár a piacon nemrég jelentek meg, a hordozható 
könyvolvasó ötlete nem új. Alan Kay Dynabookja 
az 1970-es évekre megy vissza. Nem sokkal a sze
mélyi számítógépek megjelenése után már próbál
koztak könyvek tartalmának és az olvasásukhoz 
szükséges szoftvereknek az elhelyezésével. A ki
adók többsége azonban egészen a közelmúltig nem 
érdeklődött az elektronikus könyv iránt.

Mindazok az akadályok, amelyek az előtt álltak, 
hogy a digitális könyv valóban versenyképes le
gyen a hagyományossal, kezdenek eltűnni.

A digitáliskönyv-olvasók nemcsak könyvek olvasá
sára alkalmasak, hanem bármilyen elektronikus 
tartalom olvasására, így napilapokéra. Az „elektro- 
nikusnyomtatvány-olvasó” kifejezés tehát sokkal 
pontosabb lenne, de nem hangzik olyan jól, mint 
az elektronikuskönyv-olvasó.
Csak a közelmúltban vált lehetővé, hogy a digitális 
könyvek szolgáltatása olyan ágazattá váljon, amely 
versenyképes lehet a hagyományos könyveladások
kal. Sok akadály állt ugyanis ennek útjában: a piac 
fragmentáltsága, a szabványok hiánya, az alkalma
zások kis száma és a szellemi tulajdonjogokkal kap
csolatos aggályok. Ezek az akadályok, úgy tűnik, 
kezdenek eltűnni.
Az egyébként szabványosnak távolról sem mondha
tó terminológiának különbséget kellene tennie az 
általános célú személyi számítógépeken és PDA- 
kon futó könyvolvasó szoftverek, valamint az általá
nosabb értelemben vett könyvolvasók között, meg
különböztetve ugyanakkor mindkettőt az olyan, 
specifikus szoftverektől, mint például a 
web-böngészők, amelyek szintén alkalmasak bizo
nyos digitális könyvek olvasására.
Téves elképzelésekkel találkozunk az egyes eszkö
zök egymással való helyettesíthetősége tekinteté
ben. Sokan azt gondolják, hogy az első két kategóri
ába tartozó eszközök, a megfelelő tartalommal fel
töltve egy-egy adott, nyomtatásban is megjelent 
könyv helyettesítői. Ennek megfelelően beszélnek 
róluk és értékelik őket, és csak azt ismerik fel, 
hogy csodálatos alkalmazkodó képességük folytán 
csupán egyszerűen fel kell őket tölteni különböző 
tartalmakkal és már helyettesítik is a különböző 
nyomtatott könyveket. Ez nem igaz.
Még a mai, viszonylag primitív eszközök is 10-20 
könyv tartalmát tudják tárolni, egy laptopra telepí
tett könyvolvasó szoftver könyvek százait tudja tá
rolni. A tárkapacitás várható jövőbeli növekedésé
vel elérhetők lesznek könyvek ezrei, tízezrei is. 
Másról is van szó. Például, ha van az embernek egy 
olyan hordozható eszköze, amely 5000 könyvet ké-
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pes tárolni. Többet nem vesz egyedi könyveket és 
elhatározza, hogy kiválaszt egy szállítót, ami azt je
lenti, hogy a szállító azon választása, hogy mely új 
címeket szerez be és továbbít előfizetőinek, komoly 
befolyással van az ügyfelei számára hozzáférhető in
formációra. Olyan kérdések, mint a megfelelő köny
vek vagy szövegrészek keresése és kiválasztása fon
tossá válnak, viszont úgy tűnik, hogy az elektroni
kus könyvolvasók egyik gyártója sem gondol erre 
különösebben. Ha az elektronikus könyvolvasóra, 
mint az egyes könyvek helyettesítőjére gondolunk, 
felmerülhet annak a lehetőség is, hogy több kiadó
tól vásároljunk. Hasonlóan ésszerű és reális-e, 
hogy előfizetünk könyvekre, vagy előfizetésünket 
esetenként egyes kiadóktól történő vásárlással kom
bináljuk?

Ezek felderítetlen kérdések, és kihatásuk van a 
szabványokra, a digitális jogkezelésre, továbbá 
olyan kérdésekre, mint a magántitok. Gondolha
tunk arra is, hogy mekkora gondot jelent egy, sok 
év alatt kialakított gyűjteményhez való hozzáférés 
elvesztése. Visszavonhatja-e a kiadó az előfizetést, 
és ha igen, milyen feltételek mellett, és erről mi
lyen formában értesítenek. Okozhatják-e külső 
okok azt, hogy megvásárolt (pontosabban előfize
tett) könyveinket visszavonják értesítésünk és bele
egyezésünk nélkül? Ez gyakorlatilag elképzelhetet
len a nyomtatott könyvek világában.

Igazából, aki az elektronikuskönyv-olvasókat úgy 
prezentálja, mint a nyomtatott könyvet felváltó mé
diumot, alábecsüli és triviálisan nézi a jövőt. A digi
tális olvasók persze felvetik annak a kérdését, hogy 
a jövőben milyenek lesznek a személyi digitális 
könyvtárak, hogyan fognak azok működni, továb
bá, hogy milyen lesz a viszonyuk a személyes és a 
kereskedelmi digitális könyvtárakhoz, digitális 
könyvesboltokhoz. A másik kérdés, hogy hogyan 
lesznek elosztva ezek a hordozható berendezések, a 
személyi számítógépek, hálózatokon történő szemé
lyi tárolás, intézményi vagy kereskedelmi tároló-he
lyek és szolgáltatások között. Ezek a kérdések nagy

szabásúak, komplexek és komolyak, és jóval több
ről szólnak, mint annak eldöntése, hogy egy mű
anyag dobozban elhelyezett masina kielégítően he
lyettesítheti-e a bőrbe vagy kartonba kötött papírt.

A digitális könyvek mint a nyom
tatott könyvek „szó szerinti for
dításai"

Az elektronikuskönyv-olvasók nem az első eszkö
zök arra, hogy könyveket elektronikus úton juttas
sunk el az olvasóhoz. A CD-ROM-ok, floppyleme
zek, szövegek továbbítása a hálózaton terminálok
hoz és munkaállomásokhoz legalább 20 éves múlt
ra tekinthet vissza. A könyvek ilyen szolgáltatása 
(néhány figyelemre méltó kivételtől eltekintve) 
nem volt sikeres, különösen nem a meglevő nyom
tatott monográfiák, regények, tankönyvek ás más 
anyagok esetében. Ennek okai egyszerűek. Minde
nek előtt, a mai számítógép-képernyők nem kínál
nak kellemes környezetet a nagyobb terjedelmű 
szövegek olvasásához, ha összevetjük őket a tinta 
és a papír kínálta környezettel. Hiányzanak a szab
ványok, és a tartalom technológiai okokból gyor
san elavul. Emellett a személyi számítógépes kör
nyezet általános bonyolultsága és változékonysága 
nem említhető egy lapon a nyomtatott könyv bir
toklásának és olvasásának elegáns egyszerűségével.

Sokak számára és bizonyos könyvek esetében fon
tos, hogy olvasás közben tudjunk a könyvben ezt- 
azt aláhúzni, lapszéli jegyzeteket készíteni. Ez az 
elektronikus könyvekben nehézkesen megy.

A sikerhez persze szükséges néhány üzleti tényező 
is: álljon rendelkezésre elegendő ellenállhatatlan 
tartalom, kényelmesen és ésszerű feltételek mellett. 
A korai kezdeményezések nem feleltek meg ennek, 
főleg azért, mert számos kiadó túl sokat kért ugyan
annak a tartalomnak az elektronikus eléréséért, 
amelyet nyomtatásban is kínált. Ehhez járult még
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az elektronikus kereskedelem általános nehézkessé
ge és bonyolultsága.

Bizonyos műfajok (bibliográfiák, indexek, szótá
rak, enciklopédiák stb.) nagyon is sikeresek voltak 
elektronikus formában, és ezek gyors ütemben kez
dik kiszorítani a nyomtatott könyveket. Az ilyen 
művek digitalizálásával természetüket is bizonyos 
fokig jobban megismertük, emellett elektronikus 
formában jobban ki is domborodik lényegük. Nem 
véletlen tehát, hogy éppen ezeket a műveket állítot
ták először elő számítógéppel. Igaz, a megfelelő inf
rastruktúra hiányában nem közvetlenül a digitális 
tartalmat szolgáltatták, hanem a számítógépek elő
állította tartalmat vitték a nyomdába. Mindegyikük 
közös vonása, hogy bennük az olvasó viszonylag rö
vid szövegdarabokat keres. Ezeket a műveket gyak
ran aktualizálják és néha nagy mennyiségű tarta
lommal, valamint a multimédia nyújtotta kellemes 
vonásokkal gazdagíthatok. Ez elektronikus úton vi
szonylag olcsó, mindenképpen olcsóbb, mint 
nyomtatásban. Az ilyen művek sokkal inkább adat
bázisok, mintsem a hagyományos értelemben vett 
könyvek. Másak, mint amilyen nyomtatott könyve
ket helyettesítenek. A piacon megtalálták a helyü
ket úgy CD-ROM-on, mint hálózati eléréssel. Az 
elektronikus könyvolvasókhoz viszont nem illesz
kednek jól, hiszen nem igazán könyvként olvassuk 
őket. Éppen azért lettek sikeresek, mert nem a 
nyomtatott könyvek „szó szerinti fordításai”. A tar
talmat kis változtatásokkal vitték át a digitális kör
nyezetbe, a megjelenítő felületet pedig radikálisan 
átformálták.

Érdemes arra is odafigyelnünk, hogy miként váltak 
elektronikussá a tudományos folyóiratok, az újsá
gok és a képes folyóiratok. Ez a váltás viszonylag si
keres volt és az elektronikus változatoknak elég 
nagy olvasótábora van. Mindazonáltal nem szorí
tották még ki a nyomtatott termékeket. Az „olva
sás egysége” lehet egy-egy oldal, esetleg hasáb, de 
néhány tucat oldalig terjedhet (egy tipikus folyó
iratcikknél). Alapjában véve ezen a területen legin

kább a nyomtatott forma elektronikus formára tör
ténő szó szerinti átalakításával találkozunk. Kül
alakja olyan, mint a nyomtatott dokumentumé és 
nyomtatásban való szekvenciális olvasásra is van 
szánva, ideértve a képernyőn kellemetlen többhasá
bos formátumot. Több kutatás is kimutatta, hogy 
az elektronikus verziót böngészésre, adatok ellenőr
zésére használják és annak eldöntésére, hogy el 
akarják-e olvasni a szöveget. A néhány oldalnál 
hosszabb cikkeket kinyomtatják. A papír -  ez a ki
forrott, robusztus és páratlanul hatékony megjele
nítési technológia -  tehát az olvasás kedvelt felhasz
nálói interfésze. Érdekes módon nyomtatott köny
vek digitális változatait kínáló cégek és a digitális 
könyvek használatának műszeres vizsgálatai is ha
sonló képet mutatnak.

Azokban az esetekben, amikor szkenneléssel, 
HTML-fájlként, vagy (a nyomtatott dokumentu
mok előállításának melléktermékeként) PDF-fájlok 
létrehozásával digitalizálunk, a folyóiratokéhoz ha
sonló problémákkal találjuk szembe magunkat. A 
jelenlegi megjelenítő technológiák arra sarkallják 
az olvasót, hogy komolyabb olvasáshoz nyomtassa 
ki a szöveget. Az elektronikuskönyv-olvasók megje
lenéséig ez mindenképpen így volt.

Érdekes módon számos könyv PDF-változata ingye
nesen elérhető az interneten, ami nemhogy csök
kentené a nyomtatott könyvek eladási számait, ha
nem sokkal inkább azok reklámját jelenti, hiszen 
ezek a könyvek így az interneten is láthatóak. Né
hány száz oldalnyi szövegek oldalankénti megjelení
tése és kinyomtatása viszont nehézkes. Mindezzel 
végeredményben arra alapoznak a kiadók, hogy az 
olvasók idegenkednek a képernyőn való olvasásá
tól. A PDF-fájlok ugyanakkor jól kiegészítik a 
nyomtatott szövegeket, például kereshetünk ben
nük.

Egyébként 20-30 oldal könnyen és gyorsan ki
nyomtatható az internetről, és össze is fűzhetjük. 
Nagyon elszánt felhasználók nyomtatnak viszont ki 
asztali nyomtatóval mondjuk egy 300 oldal terjedel
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mű könyvet. Könyvnyi dokumentumok ilyen, kí
vánságra történő kinyomtatása és könyv alakú kö
tése (print-on-demand) viszont speciális berende
zéseket igényel. Sok helyütt kísérleteznek kevéssé 
használt anyagok, például PhD-disszertációk, vagy 
könyvkereskedelmi forgalomban (már) nem kapha
tó tudományos művek ilyen publikálásával. Nyom
tatott könyvek szó szerinti digitális átalakítása kí
vánságra történő nyomtatással (esetleg ezt az 
on-line böngészés lehetőségével) piacot jelent, bár 
ez a piac kicsi, hiszen nem olcsó és nem is olyan ké
nyelmes, mint nyomtatott könyvek elektronikus 
megrendelése.

Az ilyen típusú digitális könyvek esetében az a kér
dés, hogy az új könyvolvasó technológiák tudnak-e 
terjeszkedni a piacon, a hagyományos módon gaz
daságosan nem publikálható, kívánságra történő 
nyomtatás vagy a nyomtatott könyveket kereséssel 
és kényelmes hozzáféréssel kiegészítő elektronikus 
könyvek területére.

A választ nagyban meg fogja határozni a képer
nyők olvashatósága, de fontos szerepe lesz a kénye
lemnek (egyetlen elektronikus könyvolvasóban 
könyvek tonnáinak megfelelő irodalmat tárolha
tunk), a minőségnek (az elektronikus tartalom fris
sebb és rugalmasabb lehet, mint a nyomtatott), a 
gazdaságosságnak (a digitális vagy a hagyományos 
olcsóbb). Ezen kívül a nemcsak könyvolvasásra 
szánt számítógépeken futó szoftvereket azért fog
ják eleinte megvásárolni, hogy „barátságosabb” tar
talmak, például újságok és magazinok olvasását 
szolgálják, továbbá a PDA-kat olyan funkciók ked
véért veszik meg, mint a határidőnapló, jegyzete
lés. Ezekből egyre több lesz, így azt is lehetővé te
szik, hogy felhasználók mellesleg digitális könyvek 
tárolásával és olvasásával kísérletezzenek jelentő
sebb többletköltségek nélkül.

Ha az intellektuális tulajdon később kifejtendő kér
déseit figyelmen kívül hagyjuk, azt mondhatjuk, 
nincs jelentős gazdasági kockázata vagy költsége 
annak, hogy a könyvkiadás melléktermékeként

OTdKOMTffe

szinte minden könyv PDF-formátumban is elké
szüljön, így ezekből sokkal fogunk találkozni a jövő
ben.
Van még némi gond az illusztrációkkal. Az egysze
rű HTML-változatok esetében problémát jelent 
megfelelő kezelésük. Az egymástól erősen elkülönü
lő nyomtatott és digitális változatok készítése (pél
dául SGML vagy XML alkalmazásával) pedig igen 
összetett és költséges.

Míg a folyóiratok kiadóinak megéri ezekkel az esz
közökkel élni, mivel a tudományos folyóiratok „di- 
gitalizálódása” gyors ütemű, valószínű, hogy a 
könyvkiadók többsége a közeljövőben meg fog elé
gedni a kiadási folyamat melléktermékeként megje
lenő és a nyomtatott könyvekre hasonlító digitális 
könyvek előállításával.

A tartalom új műfajai: a digitális 
könyv újrafogalmazása

Közben új, az on-line olvasási környezethez nagy
ban alkalmazkodó is műfajok megjelennek. Ezek a 
digitális környezethez jól idomuló olyan könyvtípu
sok korai sikerén alapszanak, mint az enciklopédi
ák. Ezeket az új műfajokat úgy alakítják ki, hogy a 
digitális hordozó erősségeit tudják kihasználni. 
Egy tudományos webhely például kis szövegdarab
kákat és multimédia tartalmat köt össze egymással 
és szervez egységgé, lehetővé téve az összetevői kö
zötti navigálást és keresést. Magába foglalhat inte
raktív szoftver-összetevőket is, és kihasználhatja az 
internet kommunikációs lehetőségeit, hogy az egy- 
egy téma iránt érdeklődők interaktív közösségét 
hozza létre. Ezek az oldalak lehetnek személyre sza
bottak is. Az ilyen művek jelentősen különböznek 
a nyomtatott oldalak egyszerű digitális reprezentá
cióitól.

Ma a figyelem fókuszában a hálózatra alapozott 
művek új műfajok létrehozása áll, korábban, leg
alább egy évtizede azonban a CD-ROM-technológia
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talaján foglalkoztak a szerzőség újrafogalmazásá
val. Digitálisan újraalkotva egyaránt megjelentek 
klasszikus irodalmi művek és teljesen új alkotások. 
Ezek a példák ma is tanulságosak. A mai hálózatos 
művek korlátja általában a böngészők felhasználói 
interfésze és a felhasználó számára az álló és moz
góképek gyors böngészésére rendelkezésre álló sáv- 
szélesség. A CD-ROM-on folytatott kísérletek vi
szont olyan termékeket eredményeztek, amelyek
ben elmosódik a színművek, filmforgatókönyvek, 
az epikus költészet mint szöveg és mint előadás kö
zötti különbség. Ezek, talán sokkal inkább, mint a 
jelenlegi, hálózatos projektek annak a kérdéseit fe
szegetik, hogy miként fogunk olvasni és a szövegek
hez viszonyulni a digitális világban. Az így létrejött 
új műfajok, amelyek nem férnek bele sem az okta
tási anyagok, sem a tudományos kommunikáció 
kánonjaiba, a szöveges tradíción felnőtt olvasót ki
hívások elé állítják. Az ide vonatkozó kísérleteket 
érdemes tanulmányoznunk, mintsem újra feltalál
nunk az új műfajokat, amelyek úgyis újra színre 
fognak lépni, mihelyt a technológia arra megérett.

A közelmúltban sokan gondolkoztak el azon, hogy 
miként lehetne on-line környezetben megalkotni a 
tudományos monográfia intellektuális utódját. Az 
egyik kulcsgondolat ezzel kapcsolatban, hogy az 
adott mű végleges és teljes változata digitális le
gyen, de lehetségessé váljon egy olyan (legyengí
tett) „nézete” is, amely nyomtatott formára redu
kálható. Ez kritikus a tudományos legitimitás meg
szerzése szempontjából egy erősen konzervatív kör
nyezetben, amely még mindig bizalmatlan az elekt
ronikus tudományos művek értéke iránt. Ebből kö
vetkezően szükséges ahhoz, hogy a szerzőket is bá
torítani lehessen ilyen, új típusú művek létrehozá
sára. Az Andrew W. Mellon Alapítvány és az 
American Council of Learned Societies (az Ameri
kai Tudományos Társaságok Tanácsa) egy olyan 
projektet indított be, amelynek keretében elsősor
ban egy digitális könyvtár jön létre, amelyben azon
ban a művek egységesítésére törekszenek, ami a jö

vőbeni publikálásnak is utat mutathat. Az Ameri
can Historical Association (Amerikai Történettudo
mányi Társulat) Gutenberg-e elnevezésű projektje 
is új digitális művek írására buzdítja a kutatókat, 
de itt nem törekszenek az egységes formára. Hason
lóan komoly munka folyik a hálózaton piaci alapon 
terjesztett oktatási és képzési anyagok fejlesztése te
rén. Ezen a téren csak most kezdik felfedezni a 
szerzők és a kiadók a lehetőségek teljes spektru
mát, továbbá most kezdik megérteni, hogyan kell 
létrehozni a papír és hálózat kombinációját jelentő 
termékeket. Az útikalauzok például magukba fog
lalhatnak egy könnyen hordozható papírkötésű 
könyvet, amelyet on-line oldalak egészítenek ki a 
maguk teljességével és aktualitásával, háromdimen
ziós képekkel, hipertext-linkekkel átszőtt virtuális 
sétákkal, térképes útvonaltervezőkkel, nagy 
mennyiségű hanggal, álló és mozgóképpel. Nem 
szabad megfeledkeznünk a számítógépek forrás
kódjairól sem, amelyek nyomtatásban nem túl 
használható szövegek (bár számos, főként csak 
ilyen programok kiírását tartalmazó könyvet adtak 
ki).

Az új műfajú művek (valamint azok a művek és 
műfajok, amelyek a nyomtatott hagyományban 
gyökereznek, de a digitális formában természete
sebb módon manifesztálódnak) intellektuális és 
marketing-problémákat vetnek fel a művek meg- 
őrizhetőségével és integritásával, a tartalom csepp- 
folyósságával, valamint a rögzített, egyedileg meg
fogható kiadások azonosításával kapcsolatban. Pél
dának okáért egy enciklopédia vagy lexikon folya
matos aktualizálása folytán elveszíthetjük annak le
hetőségét, hogy pillanatfelvételeket készítsünk a tu
domány pillanatnyi állásáról és a kulturális előítéle
tekről, amit aztán későbbi korok kutatói megvizs
gálhatnának úgy, ahogy ezt korábban nyomtatott 
kiadások esetében tették.

Egy másik érdekes kérdés, hogy azokban a digitális 
művekben, amelyekben az olvasó maga választotta 
utat járhat be, sokszor nehéz megmondani, teljessé
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gében „olvasta-e” az adott művet. Ez egyaránt 
gond az oktatási és a tudományos művek esetében. 
Valószínű, hogy az ilyen sokdimenziós művek le
nyűgöző' gazdagsága, rugalmassága és időszerűsé
ge kárpótolni fogja az olvasót a képernyőről törté
nő olvasás okozta kényelmetlenségekért. Emellett a 
tartalmat úgy alakítják ki, hogy valamennyire figye
lembe veszik a képernyő előnyeit és korlátjait. 
Előbb-utóbb várhatóan ki fog derülni, hogy bizo
nyos szövegek hatékonyabban használhatók nyom
tatásban (esetleg digitálisan és papíron) mint új 
műfajok formájában. A lineáris olvasásra szánt 
hosszabb szövegeket továbbra is nyomtatott formá
ban fogjuk használni a legszívesebben.
Az új műfajok képviselői egyelőre kísérletiek és 
költségesen állíthatók elő, általában kereskedelmi 
szempontból nem megvalósíthatóak.
Nagyon kevés történt annak vizsgálata érdekében, 
hogy miként alakíthatók ki sikeresen a referensz 
művek mellett más népszerű és piacorientált nyom
tatott műfajok (főként és döntően a szépirodalom) 
új digitális műfaji változatai. Ha van ezen a téren 
fejlődés, az a könyvkiadáson kívülről jön, például 
speciális, kibővített DVD-k formájában, amelyek 
egy-egy fontos film különböző vágásait, valamint a 
rendező, a színészek kibővített kommentárjait tar
talmazzák.
Talán a szépirodalom mint történetek mesélése to
vábbra is nyomtatásban lesz a leghatékonyabb mű
faj, és a jövő digitális történetei olyanok lesznek, 
amilyen műfajokat ma még nem ismerünk. 
Remélhetőleg a kiadók túl fognak lépni azon a 
szemléleten, amely szerint minden könyv egy-egy 
sziget, hiszen az elektronikus folyóiratok területén 
már találkozunk a különböző kiadók által kiadott 
folyóiratokban található cikkek közötti kapcsolatok 
létrehozásával, például a Crossref konzorciumban. 
Az új „könyv-szerű” műfajok többsége az általános 
célú, hálózatba kötött számítógépekre készül és e 
gépek, valamint a hálózati összeköttetés, továbbá a 
böngészésre használt és az azt kiegészítő szoftverek

minőségétől függ. Vajon (hatékonyan vagy a koráb
binál akár jobban) lesznek-e használhatók e műfa
jok az elektronikuskönyv-olvasók jóval korlátozot
tabb szoftver- és hálózati képességével is? Vajon a 
két technológia közelíteni fog-e egymáshoz, vagy 
inkább a divergencia lesz rájuk jellemző? Valószí
nű, hogy (a közeljövőben legalábbis) az elektroni
kuskönyv-olvasók elsősorban a hagyományos 
nyomtatott könyvekhez nagyon hasonló digitális 
könyvek használatának eszközei lesznek.

Ha igaz, hogy az új műfajok az általános célú számí
tógépes környezetet célozzák meg, a szerzők számá
ra elérhető hatalmas lehetőségeket az elektronikus
könyv-olvasók nagyban korlátozzák. Prioritásuk 
nem a szerzői és olvasói rugalmasság, hanem az el
lenőrzés és a nyomtatott könyv utánzása nyújtotta 
ismerős környezet. Nem szabad azonban megen
gednünk, hogy ezek az olvasók határozzák meg a 
köztudatban, hogy mi nevezhető könyvnek és mi 
nem.

A piacon rengeteg régi és új nyomtatott könyv van 
és még több szerző, aki tudja, hogyan kell a nyom
tatott hordozót használva írni, a kiadók pedig tud
ják, mibe kerül egy-egy nyomtatott könyv előállítá
sa. A könyvkiadók kevésbé fognak vállalkozni látvá
nyos forradalmi és kísérleti kezdeményezésekre, 
amiben semmi rossz sincs, viszont biztosítanunk 
kell, hogy az innováció is szerephez jusson.

Régi könyvek konvertálása digi
tális formára: a kritikus tömeg 
keresése

Eddig főleg azzal foglalkoztunk, hogy honnan jön
nek majd az új digitális könyvek, vagy a régebbi 
könyvek digitális kiadásai. A négy évszázad alatt 
ránk maradt hatalmas mennyiségű könyvről bizo
nyára sokan azt gondolják, hogy mindez elérhető 
vagy hamarosan elérhető lesz digitális formában, 
legfeljebb csak arra kell várni, hogy nagyobb le

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 709



gyen a sávszélesség vagy legyen megfelelő szken- 
nelési lehetőség.
Ha és amennyiben ezeket a régi könyveket konver
tálni fogják, akkor ezek a nyomtatott könyvek 
messzemenően szó szerinti fordításai lesznek. Az 
ilyen, a szkennelésre épített konverzió, amely ké
pek formájában tárolja az információt és nem a be
tűk és szavak értelmét veszi alapul, meglehetősen 
olcsó, manuális folyamat. A komplexebb és a tartal
mat manipulálható formában is feldolgozó konver
ziók jóval többe kerülnek és munkaigényesebbek, 
még a technológia fejlődése mellett is. Az optikai 
karakterfelismerő (OCR) programok sokat fejlőd
tek az elmúlt évtizedekben, de továbbra is emberi 
beavatkozást igényelnek.
A technológiai problémáknál jóval nagyobb és a 
nagyközönség számára jórészt ismeretlen akadályt 
jelentenek a jogi gátak. Még a hetven évnél régeb
ben megjelent művek nagy része is szerzői jogi ol
talmat élvez különböző szerződések alapján. A jog
díjak pedig a digitalizálási költségek több százszoro
sát teszik ki. A széles nagyközönséget érdeklő mű
vek tömegének digitalizálását csak a kiadói ipar vé
gezheti el, leginkább szó szerinti „fordítások” for
májában.

Ki tartja kézben a digitális köny
veket: hátsó szándékok súlyos 
következményekkel

A digitális könyvek és a digitáliskönyv-olvasók kö
rüli kérdések nem csak a technológiáknak a felhasz
nálói és szerzői igények iránti fogékonyságáról szól
nak. Fontos az ellenőrzés, az anyagiak, a pénzsóvár- 
ság és a félelem kérdése is. Ezek meghatározó szere
pet játszhatnak a digitális könyvek piacának alakí
tásában.
A könyvkiadók mindezidáig bevételeik védelmét 
jogi és gazdasági eszközökkel védték, nem techni
kai eszközökkel. Példának okáért, nem veszélyeztet

ték könyveik olvashatóságát olyan nyomdafestékek 
használatával, amelyik nem fénymásolható jól. A 
könyvek másolása általában lehetséges, de egy-két 
oldalnál többet másolni kényelmetlen. A kiadók 
így nem próbálták meg betiltatni a Xerox-eljáráson 
alapuló fénymásolást.

A szerzői jogvédelmet élvező művek esetében él az 
első eladás doktrínája, amely lehetővé teszi, hogy a 
megvásárolt könyvet bármeddig megtarthassuk, 
kölcsön adjuk, eladjuk.

Vannak ugyan országok, ahol a könyvtárak díjat fi
zetnek a kiadóknak a kölcsönzött példányok után, 
de a keretek eddig alapvetően felhasználóbarát jel
legűek voltak és a szabályozás meglepően jól műkö
dött. Az alapvető szabályokat pedig nem volt célsze
rű megváltoztatni.

A digitális világban a technológia szerződésekkel, li- 
cencekkel kombinálva több mozgásteret ad a ki
adóknak. Nyomon követhetik és ellenőrizhetik a 
tartalom használatát, új üzleti modelleket dolgoz
hatnak ki, például minden hozzáférésért fizet a fel
használó, vagy az előfizetés korlátozott időre szól. 
A kiadók ki is kerülhetik a szerzői jog bizonyos el
veit, például a tisztességes felhasználás (fair use) 
vagy az első vásárlás elvét. Ennek csak a fogyasz
tók ellenállása az akadálya, amelyet azonban nem 
ismerünk jól és nehezen jósolható meg alakulása. 
A kiadók számára a digitális környezet nemcsak új 
bevételek lehetőségét teremti meg, hanem a töme
ges, tökéletes, szinte ingyenes másolás, többszörö
zés, valamint a másolatok világméretű terjesztésé
nek a fenyegetését is. Ezek sokkal komolyabb fenye
getések, mint amilyenekkel a nyomtatott könyvek 
világában kellett szembenézniük a kiadóknak, rá
adásul minden internethasználó számára elérhe
tők. A tartalom ellenőrzésére szolgáló új technológi
ák, mint például az elektronikuskönyv-olvasók, a 
meghozott és függőben lévő jogi változtatásokkal 
együtt lehetővé teszik, hogy a kiadók éljenek a kí
nálkozó lehetőségekkel és a kihívásokkal is meg- 
küzdjenek.
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A könyvkiadók nem voltak a digitális terjesztés út
törői, szemben a ténylegesen elektronikus terméke
ket értékesítő zenei és videó-iparral. Bár vannak 
különbségek a könyvek és más tartalom között, a 
digitális világban minden bitekből és bájtokból áll, 
tehát sokat tanulhatnak a kiadók az úttörőktől.

Tanulságos történetek más tar
talomipari ágazatokból

A nyomtatott szöveggel szemben a zene és a videó 
esetében mindig is jelen voltak a technológiai ala
pú lejátszók, amelyekkel a könyvek vonatkozásá
ban csak a digitális könyvek esetében, csak a digita
lizálás kapcsán találkozunk.
Az ilyen technológiai közvetítés következtében a 
nem-nyomtatott anyagok használói tudták, hogy a 
tartalmat közvetítő technológiák előbb-utóbb el
avulnak. Ha például (fekete) hanglemezen van meg 
náluk egy mű, azt bármeddig megtarthatjuk, de 
nem vesszük garantáltnak, hogy a megfelelő lemez
játszók is örök időkig rendelkezésre állnak majd. A 
filmek tulajdonlása pedig egészen új, hiszen a fel
használók többsége számára csak az 1970-es évek
től, a videó-lejátszók (videomagnók) megjelenése 
óta valósítható meg.
A másolás mindig problémát jelentett a zeneipar 
számára, de a közelmúltig a másolás minősége és 
komfortja korlátozta ennek hatását. Bár a zeneipar 
rossz szemmel nézte a másolást, az analóg világ
ban nem sokat tehetett ellene.
A digitális technológiák már kiváló minőségű má
solatok készítését teszik lehetővé és a másolás a 
számítógép processzorának sebességétől függ, te
hát nem valós idejű, azaz a lejátszás idejével azo
nos.
Ahogy a másolás miatti aggodalom nő, a jogtulaj
donosok egyre inkább a lejátszókat és a fogyasztói 
felvevő készülékeket tekintik ellenőrző pontoknak, 
amelyek az egyéni másolást ellenőrizni hivatottak.

Ez működik például a DAT (Digital Audio Tape) 
készülékek esetében. Vannak a videoszalagok má
solását gátló rendszerek is. Emellett persze a tarta
lomipar támaszkodik a jogi eszközrendszerekre is, 
hogy megelőzze a nagymérvű kalózkodást.

A tartalomszolgáltatók szempontjából nézve a ze
nei CD-k dolga nagyon rosszul áll. Ezek a CD-k 
ugyanis kikerültek abból a fogyasztói elektronikai 
környezetből, amelyet jogi eszközökkel kezelni le
het. Az a környezet, amelybe kerültek, nyitott, álta
lános célú és többcélú hardver- és szoftverkörnye
zet, amely nehezen kezelhetőnek bizonyult. A zenei 
CD-k eredetileg csak lejátszásra készültek. Másolá
suk csak analóg eszközökkel, csökkent minőségben 
volt lehetséges.

Időközben azonban a CD-ROM-meghajtók, amelye
ken zenei CD-ket is le lehet játszani, az általános 
célú számítógépek megszokott perifériáivá váltak. 
Ezek már lehetővé teszik, hogy a zenei fájlokat a 
számítógépre mentsük. Mindez az MP3-as haté
kony tömörítési technológiával, a gyors hálózatok
kal, olcsó digitális tárolással kombinálva azt ered
ményezte, hogy a kereskedelmi zenei CD-k anyagá
nak jelentős része illegálisan áramlik az interneten.

Lényegében ugyanez történik a DVD-kkel, azzal a 
különbséggel, hogy a filmek hosszabbak, ami na
gyobb számítógép-kapacitásokat igényel, ráadásul 
fel kell törni a DVD-k adatvédelmi rendszerét. Ez a 
rendszer technikailag alkalmatlan a védelemre, le
hetővé tette viszont, hogy ne csak a DVD-k másolá
sa ellen lépjenek fel jogi úton, hanem a feltörést le
hetővé tevő kutatások eredményeinek terjesztése el
len is. Ez utóbbi a zenei CD-k esetében nem sike
rült.

A zeneipar új szabvánnyal és a digitális zene máso
lását és terjesztését ellenőrző hardver- és szoft
ver-kombinációkkal kísérletezetik. Ezekben a fo
gyasztó olyan tartalmat vásárol meg, amely csak 
egy adott készüléken játszható le. Ez a technológia 
viszonylag könnyen előállítható és ellenőrizhető, 
amíg egy zárt rendszer keretein belül maradunk.
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Nehézség támad viszont, ha az általános használa
tú számítógépek világában is alkalmazni kívánják.
A könyvkiadók természetesen figyelemmel kísérik 
mindezeket a fejleményeket. Az elektronikus 
könyv mint zárt fogyasztói elektronikus rendszer, 
alkalmasnak bizonyulhat arra, hogy a kiadók azt 
gondolhassák, segítségével kihasználták a kínálko
zó lehetőségeket és elhárították a fenyegetéseket. 
Ha azonban így tesznek, meg fog változni annak a 
módja is, hogy miként használják a fogyasztók és a 
társadalom a könyveket a digitális korszakban.

A fogyasztói elvárások és a tar
talom technológiai kontrollja

Nincs konszenzus abban a tekintetben, hogy a tar
talmat kezelő' technológiák mely magatartásokat te
gyenek lehetővé és melyeket gátoljanak. Néhány 
tartalomszolgáltató ambíciói orwelli léptékűek. 
Mindezekben szerepet játszik a félelem, amelyet a 
zeneipar tapasztalatai táplálnak, valamint a pénzsó- 
várság, vagyis az eddig nem látott bevételi források 
lehetősége.
Egy megvásárolt zenei CD anyagának magnetofon
kazettára másolása olyan viselkedés, amelyet a fo
gyasztó ösztönösen méltányosnak tart, a tartalom- 
szolgáltató viszont szeretne megakadályozni. Ez 
számos technológia estében megismételhető.
A fogyasztók erős meggyőződése, hogy úgy kíván
nak egy-egy zenedarabot megvásárolni, hogy azt 
külön díjazás nélkül is tetszés szerinti alkalommal 
lejátszhassák, valamint senki se követhesse nyo
mon, hányszor vagy mely részeit játszották le. Ezek 
a jogos elvárások összeütközésbe kerülhetnek a 
technológiai és szerzői jogi rendszerekkel.
A digitális könyvek esetében összetettebb kérdések
ről van szó. A szövegnek nincs meg az a rekombi- 
náns, mindenütt jelenlevő jellege, amelyet a zene 
felvett. Természetesen valakinek lehet több elektro- 
nikuskönyv-olvasója és szükségét érezheti annak,

hogy digitális könyveit bármelyikkel olvashassa, 
hogy digitális könyvét barátjának kölcsönadhassa, 
hogy a technológiák generációi közötti migrációt 
megvalósíthassa. Arra is van igény, hogy az adott 
könyv egy-egy részletét valamilyen célból, például 
széljegyzetek készítése okán kinyomtassuk. Termé
szetesen az emberek többsége képes rövidebb szö
vegeket valamilyen képernyőről kézírással vagy szö
vegszerkesztő segítségével lejegyezni. A zenét és 
más médiumokat ezzel szemben általában mecha
nikus eszközökkel kell másolni. A másolás techno
lógiai korlátái a szöveg estében nem ássák alá oly 
mértékben a jóhiszemű használat elvét, mint a 
nem-nyomtatott anyagok esetében.

A kulcskérdés itt azonban az, hogy a másolásvédel
mi és tartalomkezelő rendszerek nyomon követik 
és ellenőrzik a másolást. Nem tudják megállapíta
ni, miért másol a felhasználó, ki más látja, használ
ja a másolatot. Legjobb esetben is csak a megenge
dett másolatok számát tudják nyomon követni. 
Még ezek az ellenőrzések is csak olyan környezet
ben működnek, amely nehezen fogadnak el a fo
gyasztók. Mihelyt pedig a védett környezeten kívül
re kerül a másolat, nem lehet megmondani, mi tör
ténik vele.

Az új technológiák megakadályozhatják a jogosult 
és a nem-jogosult másolást. A jogtulajdonosok 
nem érzik arra kötelezve magukat, hogy liberálisak 
legyenek ebben a tekintetben. A kérdés csak az, 
meddig mehetnek el a szolgáltatók a korlátozásban 
úgy, hogy azt még elfogadják a fogyasztók.

A digitális könyvek esetében még meg kell találni a 
kiadói félelmek, a fogyasztói elvárások és technikai 
lehetőségek közötti egyensúlyt.

A tartalom felhasználása három módon történhet. 
Az első eladás doktrínájából adódó feladatokat, va
gyis annak, hogy ha valaki megvásárolt egy termé
ket, azt korlátlanul használhassa, eladhassa és köl
csönadhassa, jó eséllyel képesek teljesíteni a jogke
zelő rendszerek. Kérdés, hogy akarják-e ezt nyújta
ni a szállítók. Ha nem, akkor annak komoly társa
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dalmi következményei lesznek. A személyes célra 
készült másolatok kérdése már nehezebben oldha
tó meg. Ez alapvetően a rendelkezésre álló másola
tok számának korlátozását jelenti, ami a rendszere
ken kívül kerülő másolatokat nem tudja kezelni. A 
privilegizált felhasználás, főként a jóhiszemű fel- 
használás, szintén megoldatlan, mert a rendszerek 
valószínűleg nem tudnák azonosítani a legális fel- 
használásokat, mivel a használatot legfeljebb me
chanikusan tudják szabályozni.
A technológiai kontroll keresése mellett jogi kezde
ményezések is születtek. A termék csomagolásának 
felnyitásával vagy egyetlen „I agree (Egyetértek.)” 
feliratú gomb megnyomásával életbelépő licencek 
megakadályozhatják, hogy a vásárló saját célra má
solatot készítsen az adott termékről, másnak köl
csön adja, vagy akár hogy nyilvánosan kritizálja, 
vagy éppen a tartalom korlátozott idejű használatát 
jelenthetik. Ezekből a licenc-feltételekből többnek 
a betartása nem ellenőrizhető technikai védőrend
szerekkel. A feltételek azonban legalább annyira 
szemben állnak a fogyasztói elvárásokkal, mint a 
technikai eszközök diktálta korlátozások, néha 
azoknál is rosszabbak.
Az elektronikuskönyv-olvasók alapvetően nem a 
szellemi tulajdon technológiai ellenőrzésének esz
közei, de annak igen hatékony eszközeként is hasz
nálhatók. A kiadók attól függően fognak szívesen 
tartalmat szolgáltatni, hogy az olvasókészülékek 
gyártói milyen képességéket építenek be termékeik
be. A fogyasztók pedig az ellenőrzés függvényében 
akarnak majd ezekből vásárolni. Az elektronikus
könyv-olvasók egyúttal lehetőséget kínálnak arra, 
hogy megváltoztassuk a tartalom használatára vo
natkozó licencek gyakorlatát.

A globális piac: jogkezelés, ellen
őrzés és cenzúra

A hálózati információ globális piacot hozott létre. 
A hálózati tartalom, amely az egész Föld területére 
vámok vagy a hosszú nemzetközi szállítási határ
idők nélkül mozgatható, azzal fenyeget, hogy rég
óta meglevő üzleti gyakorlatot borít fel.

A könyvek és a hanganyagok elérhetősége regioná
lis piacokra korlátozódott. A videók regionálisan el
térő szabványai további sorompót jelentettek a tar
talomnak a kiadók által nem szabályozott csatorná
kon történő nemzetközi áramlása előtt. Regionális 
kódokat a DVD-k is tartalmaznak, bár ezek vi
szonylag könnyen kiiktathatók.

A regionális piacok támogatása az eltérő nemzeti 
politikák, például a náci ideológia (országonként el
térő) korlátozásának betartását is szolgálja. Az 
internetszellem persze mindenféle ellenőrzés ellen 
szól, de az információ szabadságát leginkább korlá
tozó országok megpróbálják kézben tartani. Az 
elektronikuskönyv-olvasókba beépíthető a regioná
lis korlátozás, nemcsak a piacok védelmében, ha
nem a cenzúra érdekében is.

Nemzeti „szűrők” különböző módon használhatók 
fel. Ha a jogszabályok előírják meghatározott olva
sókészülékek használatát és megvan az együttmű
ködés a nemzeti tartalomszolgáltatókkal, egy-egy 
ország kiszűrheti a nem kívánt tartalmakat. Nem 
lesz elég ugyanis becsempészni a tartalmat, hanem 
be kell csempészni az olvasókészülékeket is. A ké
szülékek gyártóival együttműködve lehetséges az 
is, hogy a helyben létrehozott tartalom csak az 
adott országra korlátozódjék. A jogkezelő rendsze
rek nemcsak a kereskedelmi szolgáltatók, hanem a 
kormányzatok informálására is képesek. Úgy tű
nik, nem nagyon vizsgálták eddig, hogy a nemzet
közi kereskedelmi szerződések és egyezmények 
mennyire bátorítják vagy éppen utasítják el a tech
nológia ilyen célokra történő felhasználását.
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Az érdekesség kedvéért tegyük hozzá, hogy az Egye
sült Államokban számos tudományos könyvtár ala
kított ki más országok irodalmából gyűjteménye
ket, amelyek végét jelentheti, de legalábbis tovább
építésüket nehézzé és a jelenleginél költségesebbé 
teszik a tartalom fenti technológiai ellenérzése.
Ahol ilyen, nemzeti ellenőrzés nem áll az informá
ció áramlásának útjában, a technológiai kontroll 
ott is új és kellemetlen korlátozások sorát jelenti a 
fogyasztóknak, és elutasítja a hálózatoknak azt a ki
látását, hogy segítségükkel globális piac jöjjön lét
re.

A könyvek nem azonosak a zené
vel: a tartalom feletti vita újra
formálása

A zenét mindig is a szórakozás eszközének tekintet
ték és nem tulajdonítottak neki olyan fontosságot, 
mint a könyveknek, amelyek (más szövegekkel 
együtt) szellemi örökségünk rögzített formáját je
lentik. A szólásszabadság és a cenzúra-ellenesség 
hagyománya sokkal jobban meggyökeresedett a 
könyvkiadóknál, mint a zeneszolgáltatók körében, 
és bízhatunk benne, hogy a kiadók tiszteletben tart
ják szellemi és kulturális örökségünk megőrzésé
nek fontosságát.

A könyvkiadás érték-láncának új
rastrukturálása és a kiadói ipar

Ami a piacra jutást illeti, az internetes könyvkeres
kedelem nagyjából egyenlő helyzetbe hoz minden 
kiadót. A virtuális „kirakatok” kapacitása lényegé
ben végtelen, és a könyvek új módon tehetők látha
tóvá a kereső szolgálatok és ajánló rendszerek ré
vén. Ezeken a weboldalakon egy egyetemi vagy ki
sebb kiadó ugyanúgy, vagy közel ugyanúgy elérhe
tő, mint nagyobb vetélytársai. A hálózaton elméleti

leg a szerzői ön-publikálás (vagy hiúsági publiká
lás) is könnyebb. A gond továbbra is az olvasók 
megtalálása, különösen akkor, amikor az ezeken a 
csatornákon kínált írások minősége olyan sokféle 
és gyakran rossz.
Továbbra is fennáll a minőség és a hozzáértés kér
dése, amelyeket részben megoldanak az ajánló 
rendszerek. A hagyományos könyvek nagy választé
kát kínáló on-line könyvkereskedelem nagy sikert 
ért el az olvasók körében, ugyanakkor még nem 
minden cég jövedelmező. Ennek a modellnek a 
gyengesége abban van, hogy magukat a könyveket 
továbbra is el kell juttatni az olvasókhoz, ami költ
ségekkel és késedelemmel jár.
A fejlődés (elméletben legalábbis) ahhoz kell, hogy 
vezessen, hogy a könyvek sokfélesége és a sok
féleség láthatósága növekedjék, bár kevés az erre 
utaló adat.
A könyvek elektronikus „raktáron tartása” és kí
vánságra történő kinyomtatása kis költségeket je
lent. A már nem kapható könyvek újranyomtatása 
is visszatérőben van, erre szakosodott kis cégeknél 
és nagy kiadóknál egyaránt.
Ha lehetséges lesz, hogy nagyobb raktári állományt 
tartsanak életben az elektronikus eladások céljaira 
úgy, hogy utánuk ne kelljen készletként adót fizet
ni és ne kelljen ezt könyvelési kötelezettségként ke
zelni, akkor a piac alakulása ezeknek az elektroni
kus anyagoknak az esetében komplex módon fogja 
újraformálni a kiadói ipart. Ha a kiadóknak lehető
sége lesz arra, hogy több művet tudjanak hosszú tá
von kínálni, az új kihívásokat jelenthet a szerzők
nek. Azok a szerzők ugyanis, akik a kötetek elfogyá
sa után kapják csak meg honoráriumukat, rosszul 
járnak majd, bár ezen új típusú szerződésekkel segí
teni lehet.
Felvetődik néhány figyelemre méltó társadalmi kér
dés a szerzőség és az olvasóközönség természetét il
letően, ha a tágabb értelemben digitális könyvekről 
gondolkozunk, szembeállítva őket a nyomtatott 
könyvek digitális elosztásával. Például, melyek az
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olvasó elvárásai egy publikált mű aktualizálásával 
szemben? Kész lehet-e valaha egy mű (kivéve talán 
a regényeket)?
Jelentős pénzek forognak kockán a terjesztési csa
tornák újrastrukturálása kapcsán. A tömegcikként 
eladott nyomtatott könyvek árának mintegy felét 
nem a kiadói haszon, hanem a terjesztő és a nagy- 
kereskedő haszna teszi ki. Költséget jelent a vissz
áru is, amikor az eladatlan köteteket a kiadó vissza
vásárolja a könyvesboltoktól. Az internetes könyvel
adás és később a digitális könyvszolgáltatás eseté
ben eltűnnek ezek a költségek. Az interneten törté
nő könyveladás továbbra is számos költséggel jár, 
de a kiadó és a fogyasztó közötti úton az összköltsé
gek kisebbek a hagyományosnál.
A csökkenő költségek a kiadóknak nagyobb profi
tot, a szerzőknek magasabb jogdíjakat és talán ala
csonyabb fogyasztói árakat jelentenek. Jelentős 
harc várható a többletjövedelmek elosztásáért, fő
ként a kiadók és a szerzők között (bár néhány nagy 
kiadó bőkezűen fizet szerzőinek a digitális publiká
ciókért). Ezt árnyalja az ön-publikálás lehetősége 
és a feltörekvő kis kiadók által a bevett nagy ki
adókra gyakorolt nyomás. Egyértelmű, hogy újra 
kell gondolni, mi az a hozzáadott érték, amit a ki
adók nyújtanak a szerzőknek és hogy mit hajlan
dók a szerzők ezért fizetni.
Az elektronikuskönyv-olvasók nemcsak könyvek, 
hanem újságok, folyóiratok olvasására is alkalma
sak. Ha segítségükkel megtakarítható lenne a pa
pír, a nyomtatás és a terjesztés költsége, nagy nye
reségek keletkeznének.
A használt könyvek piaca mindig is terhére volt a 
kiadóknak, mert az első eladás doktrínája alapján 
nem származott belőle jövedelmük. A könyvek 
többségénél kis összegekről van szó, de néhány 
esetben (főként a tankönyvek körében) az összes el
adás 20%-át is elérhetik a használt könyvek eladá
sai. Ezek elektronikus szolgáltatása, a tartalom 
technológiai kontrolljával elsöpörhetné ezt a piacot 
és újabb jövedelmeket eredményezne a kiadóknál.

Várható, hogy az ilyen könyvek hamar meg fognak 
jelenni digitális formában.

Az elektronikus könyv még egy módon formálhatja 
a kiadói piacokat. A kiadók általában nem ismerik 
vásárlóikat. A készpénzzel történő fizetés a köny
vesboltokban is megőrzi a vásárló anonimitását. A 
kiadók közvetlenül kevés könyvet adnak el a vásár
lóknak. A könyvtárak többsége sem tartja nyilván, 
hogy ki mit kölcsönzött (A kölcsönző és könyv kö
zött csak addig van kapcsolat, amíg az olvasó visz- 
sza nem hozta a könyvet.)

Az elektronikus könyvek világában, ahol kevés 
készpénz forog, már lehetőség van a fogyasztói szo
kások megfigyelésére, és várható, hogy több lesz a 
kiadóktól való közvetlen vásárlás is. Mindennek a 
magánélet titkosságára gyakorolt hatása jelentős, 
különösen, ha szkeptikusak vagyunk abban a tekin
tetben, hogy a kiadók vagy a könyvkereskedők 
ilyen tartalmú nyilvántartásai bizalmasak marad
nak.

Az elektronikuskönyv-olvasók 
értékelése

Az elektr o nikuskö nyv- olvas óktól megkívánj uk, 
hogy azok hosszú szövegek képernyőn való olva
sást elfogadható minőségben tegyék lehetővé. Bár 
az elektronikuskönyv-olvasó berendezések felbon
tása néha jobb 72 képpontnál, a monitorok ipari 
szabványánál, nem különösebben jó a piacon lévő 
készülékek feloldása. A megjelenítés minőségét 
olyan technológiák is segítik, amelyek az LCD kép
ernyő tulajdonságait használják ki ahhoz, hogy 
jobb élességű szöveget nyújtsanak. Ahhoz, hogy a 
szövegek könnyen olvashatók legyenek, valószínű
leg 200-300 dpi felbontás volna szükséges, vala
mint néhány olyan optikai tulajdonság, amely köze
lebb áll a papírhoz, mint a képernyőhöz. A jó minő
ségű megjelenítés árainak még lejjebb kell menni
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ük. A képernyőn történő olvasás még nincsen meg
oldva, de várható, hogy meg fog születni.
Ha ilyen minőségű képernyőt tudunk beépíteni a 
könyvolvasó készülékekbe, várható, hogy ezek be
építhetők az általános célú laptop számítógépekbe 
is, amelyek árban és funkcionalitásban versenyké
pesek lesznek a könyvolvasó készülékekkel, sőt az 
elkövetkező néhány generációban le is győzhetik 
őket. A könyvolvasó készülékek ellen szól az is, 
hogy ezek első generációja monokróm (fekete-fe
hér) megjelenítést kínál, ami meg is felel a szöveg 
esetében, nem elégséges viszont illusztrációk szá
mára, és ez a fő problémát jelenti a multimédiát 
nagyban használó új digitális műfajoknál. Hasonló 
volt a helyzet a korai laptopokkal, és várható, hogy 
a színes képernyők néhány éven belül normává vál
nak, de lesz egy átmeneti időszak, amelyben a 
könyvolvasó készülékek nem lesznek képesek arra, 
hogy az általános célú számítógépekkel versenyez
zenek olyan anyagok megjelenítésében, amelyeknél 
fontosak a színek. Hasonlóképpen igaz az is, hogy 
a könyvolvasó készülékek egyáltalán nem képesek 
zene és videó megjelenítésére, vagy csak alacsony 
színvonalon képesek erre, míg a laptopok képessé
geit mindez nem haladja meg.
A hardver szempontjából hosszú távon az várható, 
hogy a könyvolvasó készülékek és a laptopok kö
zött alig lesz észrevehető a különbség, három jel
lemző kivételével. A könyvolvasó készülékekben ke
vesebb portra lesz szükség a perifériák csatolásá
hoz, nem lesz szükség merevlemezre, és nem csatla
kozik majd hozzájuk billentyűzet. Ezzel csökken a 
súly és a méret. A merevlemez hiánya az akkumulá
tor élettartamát növeli. A képernyők pedig kiseb
bek lehetnek. Felvetődik tehát a kérdés, érdemes 
lesz-e külön könyvolvasó készüléket és laptopot is 
venni?
A felhasználó nézőpontjából a szoftver szerepe kri
tikus. A könyvolvasó készülékek szoftverének a le
hető legnagyobb mértékben láthatatlannak, egy- 
funkciósnak, egyszerűnek, megbízhatónak és nagy

teljesítő képességűnek kell lennie. A laptopok szoft
vere még mindig komplex és gyenge. Amennyiben 
a könyvolvasó készülékek szoftverei megteremtik 
az általános célú számítógépek szoftvereitől való 
függetlenséget, versenyképesek lehetnek, kivéve az 
új digitális műfajokat, amelyek éppen az általános 
célú számítógépek gazdag környezetére támaszkod
nak.

A ma használatos könyvolvasó készülékek közül 
sok nem önálló, hanem kapcsolatban áll a személyi 
számítógépeken tárolt könyvtárakkal. így hiába 
egyszerű és nagy teljesítő képességű, ha a felhaszná
lónak általános célú számítógépek környezetében 
kell hozzájutnia a művekhez, és itt kell rendben tar
tania könyvtárát. Sok fogyasztó számára ez hátrá
nyos és már jelenleg is egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a közvetlen hálózati kapcsolat, hogy ez a függő
ség megszűnjön. Nem kapott figyelmet a letöltés
hez szükséges sávszélesség. Pedig a letöltést meg
könnyítő szélessávú kapcsolat formálja a felhaszná
lói viselkedést. A mindenütt rendelkezésre álló szé
lessávú átvitel lehetővé teszi majd az új digitális 
műfajok, valamint a zene és a videó hálózati terjesz
tését, ami ma még problematikus. A széles körben 
elérhető, nagy sebességű drótnélküli összeköttetés 
pedig, mihelyt rendelkezésre fog állni, csökkenti 
majd az elektronikuskönyv-olvasó készülékek, a 
személyi számítógépek, a PDA-k közötti különbsé
get, továbbá egyre kevéssé lesz fontos, hogy a köny
veket valamely helyi eszközön tároljuk, aminek ér
dekes következményei lesznek a szellemi tulajdon 
ellenőrzésére szolgáló technológiák szempontjából. 
Az elektronikuskönyv-olvasó készülékek éppen eb
ből a szempontból igen előnyösek lehetnek (ahogy 
erről már korábban szó is volt), mivel zárt rendsze
rek, amelyekben elfogadható mértékű ellenőrzés vi
szonylag könnyen megvalósítható. Előfordulhat, 
hogy a tartalomszolgáltatók csak a az elektronikus
könyv-olvasó készülékeken szolgáltatnak majd, ál
talános célú számítógépeken nem, mert azok eseté
ben nem lehetnek biztosak abban, hogy ellenőrizni
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tudják a tartalmat. Ez pedig megváltoztathatja a 
piac képét. A vita már nem arról fog szólni, hogy 
az elektronikuskönyv-olvasó készülékek vagy az ál
talános célú számítógépek jelentik-e a jobb környe
zetet. Inkább egy „eszi nem eszi, nem kap mást” 
helyzetet élhetnek meg a fogyasztók, amikor a 
nyomtatott változatok vagy az elektronikuskönyv
olvasó készülékeken olvasható változatok között vá
laszthatnak, mert ezt kínálják a kiadók.
Annak mértékében, ahogy az elektronikuskönyv-ol- 
vasók magukba foglalják a technikai védőeszközö
ket, ezek a technológiák bizonyos fokig semlegesek 
abban a tekintetben, hogy milyen konkrét ellenőr
zés, korlátozások eszközei. Magukat az ellenőrzés
re és a korlátozásokra vonatkozó elveket a tarta
lomszolgáltatók fogják meghatározni, nem a szoft
vergyártók. És ezek az elvek meghatározóak lesz
nek. Milyen messze mennek, és mi fogyasztók alá- 
vetjük-e magunkat e korlátozásoknak?
A felhasználás ellenőrzése sok dimenziójú kérdés. 
Nemcsak a másolás kontrolijáról, az olvasás ellen
őrzéséről és méréséről van szó, hanem a megjelení
tés kontrolijáról. Az elektronikuskönyv-olvasók elv
ben lehetővé teszik, hogy megváltoztassuk a szöveg
ben használt betűtípusokat és betűméreteket, lehe
tővé téve a nagybetűs könyveket, ami többféle fo
gyatékos csoport számára könnyíti meg az elektro
nikus könyvek használatát, továbbá segíti szövegek 
(hangos) felolvasását (ehhez aláhúzásokat, bejelölé
seket lehetővé téve).
Az elektronikuskönyv-olvasók -  úgy tűnik, nem 
adaptálhatók az új műfajokhoz. Inkább a digitali
zált nyomtatott könyvek olvasására valók, ami 
azonban egyáltalán nem olyan jelentős korlát, mint 
ahogy az hangzik. A nyomtatott könyvek hatalmas 
kincsestára áll ugyanis rendelkezésünkre, és ezek a 
könyvek digitális formára fordíthatók: nem kell új
rafogalmaznunk, újraírnunk őket. Számos olyan stí
lus és műfaj van, amely jól megfelel a nyomtatott 
könyvek számára, és ez nem fog változni. Tovább
ra is meg fognak jelenni nyomtatott könyvek, ame

lyekre egyaránt szükség lesz eredeti, nyomtatott és 
digitalizált formában.

A szabványok szerepe

A szabványoknak kritikus szerepe lesz a digitális 
könyvek piacának kialakításában. Egy sor problé
ma már most megjelent. Egy-egy elektronikus 
könyv megvásárlásakor specifikálnunk kell, milyen 
platformon kívánjuk használni, és számos elektro
nikus könyv csak egyetlen, meghatározott platfor
mon működik.
Az elektronikuskönyv-olvasók és az általános célú 
személyi számítógépeken futó könyvolvasó szoftve
rek két utat követnek. Mindkettő úgy tekinti a tar
talmat, mint olyan digitális objektumot, amely 
egyik helyről a másikra mozgatható és amely köze
li intellektuális rokonságban van a nyomtatott 
könyvvel. Az egyik út HTML/XML részhalmazokat 
definiál, amely szöveget és korlátozott multimé
dia-komponenseket tartalmaz. A több cég, köztük 
a Microsoft által is támogatott Open Book 
(http://www.openbook.org) szabvány testesíti meg 
ezt a modellt. A ma piacon lévő termékek közül 
több támogat valamely HTML-részhalmazt (min
den gyártó másképpen), ami lehetővé teszi majd az 
ebben az osztályba tartozó olvasókészülékek szab
ványosítását. Problémát okoz itt a kiegészítő karak
terkészletek befogadása, különösen a nem-latin ka
raktereké, amelyeket nem támogatnak a jelenlegi 
termékek. A matematikai és más tudományos jelö
lés is gondot okoz. A másik út az Adobe PDF hasz
nálata, amely egy-egy oldal képként való rögzítését 
jelenti. Ezt több gyártó is támogatja, és számos elő
nye van. A meglevő anyagok konvertálása gyors és 
olcsó. Kezelni tudja a nem-latin karaktereket, a ma
tematikai jelölést és mindent, ami nehézkes a 
HTML-ben vagy XML-ben. Ideális a régebbi köny
vek beszkennelt változataihoz. Egyik modell sem 
túlzottan nyitott az új műfajokra, de a webszabvá-
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nyokon alapuló HTML-modell valószínűleg a jobb 
ebben a tekintetben. Valószínű, hogy a közeljövő
ben a két modell együtt fog élni.
Mihelyt az ezt a területet érintő szabványok stabili
zálódni fognak, nem lesz nehéz a nyomtatott köny
veket reprezentáló, meglevő digitális könyveket át
vinni valamely szabványos formába, hogy betölt- 
sük valamelyik elektronikuskönyv-olvasó készülék
be, ahogy ma sem nehéz egy-egy olvasó formátu
mából egy másikba átvinni ezeket (a PDF-alapú 
formátumok HTML-be való átvitelét kivéve). Eb
ben az értelemben a szabványosítás nem szakítja 
meg a folytonosságot és minden piaci szereplő szá
mára hasznos kell, hogy legyen. Valószínűleg gyor
san meg is fog valósulni. A PDF és a HTML közötti 
háború ennél alapvetőbb, és várhatóan nem dől el 
a közeljövőben, mivel mindkét modellnek vannak 
egymást kiegészítő erősségei és gyengeségei, így 
várhatóan mindkettő tovább fog létezni. Végső so
ron mindkét modellre igaz, hogy csak annyira érde
kes, amennyire korlátozzák digitális könyvek előál
lítását.
A szabványok egy másik része jóval összetettebb és 
ellentmondásosabb. Ezek ugyanis a tartalom keze
lésére, ellenőrzésére és védelmére vonatkoznak. Tit
kosító algoritmusok is tartoznak ebbe, a bonyolult 
műszaki körbe. A technológiák közül sok még nem 
esett át kereskedelmi környezetben lefolytatott tesz
teken. A szabványok készülnek és egyes gyártók ab
ban reménykednek, hogy rendszereik dominálni 
fognak a piacon és de facto szabványokká válnak. 
Az általános közmegegyezésig azonban még hosszú 
utat kell megtenni.

Az olvasók szép új világa

Az elektronikus könyvek fogyasztói előtt egy sor za
varba ejtő választás és kérdés áll. Elektronikus
könyv-olvasó készüléket vegyenek-e; ma vegyék-e 
meg, vagy várják meg a következő generációt? Ins

talláljanak-e számítógépükre könyvolvasó szoft
vert? Mikor vegyék meg a digitális könyveket a 
nyomtatottak helyett?
Az elektronikuskönyv-olvasó készülékeket megcél
zó anyagok tekintetében valószínűleg a tartalom 
lesz a döntő. Ha van elég ellenállhatatlan anyag, 
amelyet a nyomtatott anyagokkal versenyképes 
áron kínálnak, vagy nem kapható nyomtatásban, a 
fogyasztók meg fogják venni az olvasókat, hogy 
hozzájuthassanak a tartalomhoz. A mai olvasóké
szülékek csak egy lépést jelentenek egy várhatóan 
hosszú technológiai fejlődésben, ráadásul az üzleti 
modellek is változni fognak. Az alábbi kérdések 
kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogy mely vá
laszok elfogadhatatlanok a számunkra. Fel kell ké
szülnünk arra, hogy az elfogadhatatlan válaszok 
esetén a nyomtatott könyvek mellett maradunk, 
mert a hosszú távú kockázatok nagyobbak a rövid 
távú kényelemnél.
A kérdések a következők:
Kölcsön adható-e az elektronikus könyv? Tárgyat 
vagy hozzáférést tulajdonol-e a fogyasztó? Ha elekt
ronikus könyvekből álló könyvtárunk megsemmi
sül vagy ellopják, újra megkaphatjuk-e, ha bemu
tatjuk a licencet vagy a vásárlás bizonyítékát, netán 
újra meg kell vásárolnunk? Érdekes szolgáltatás le
het egy olyan regiszter, amely lehetővé teszi, hogy 
az olvasókészülék elvesztése esetében újra megkap
hassuk a könyveket.
Kitől vesszük a tartalmat? A könyvolvasót árusító 
cégtől (üzlettől), a kiadótól, vagy mástól? Kinek 
kell működőképesnek maradnia közülük, hogy biz
tosítható legyen a tartalom folyamatos használata? 
Mi történik, ha a tartalomszolgáltató megszűnik? 
Másolható-e az elektronikus könyv magántermé
szetű, személyes célokra? Ha két olvasókészülé
künk van, átvihető-e a tartalom az egyikről a má
sikra anélkül, hogy újra meg kelljen vásárolnunk? 
Jogunk és lehetőségünk van-e elektronikus (digitá
lis) könyvünket újraformálni, hogy kövessük a 
szabványokat és technológiákat, vagy újra meg kell
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vásárolnunk? Mi történik, ha újabb típusra cserél
jük olvasókészülékünket? Mi történik, ha a „könyv
tárunkat” tároló személyi számítógépünket kicse
réljük? Mi történik, ha olvasókészülékünket új tí
pusra cseréljük, mert az előző gyártója megszűnt? 
A könyvek olvasásáért fizetnünk kell-e oldalan
ként, esetleg időlegesen béreljük-e, vagy örökké tar
tó licencünk van a tartalomra, illetve tulajdonosai 
vagyunk az adott példánynak?
Hogyan kezeli a tartalomszolgáltató személyes ada
tainkat és hogyan áll a felhasználás monitorozásá
hoz? Mennyiben korlátozza az adott könyvolvasó 
technológia a tartalomszolgáltatót az adatgyűjtés
ben?

A digitális könyvek bizonytalan 
jövője a könyvtárakban

A digitális könyvek és olvasókészülékek komoly 
kérdéseket vetnek fel a könyvtárakkal kapcsolat
ban. Meglepően nehéz elkülöníteni a digitális köny
vekre vonatkozó specifikus kérdéseket, a hálózati 
információs forrásokkal kapcsolatos általános kér
désektől. Annak mértékében, amennyire a digitális 
könyvek fontos tudományos művek, a könyvtárak
nak (főként a tudományos könyvtáraknak) nincs 
sok más lehetőségük, mint hogy megvegyék olvasó
ik számára az ezekhez való hozzáférést, bár azok
ban az esetekben, amikor van az adott könyvnek 
nyomtatott megfelelője, választhatják azt is, vagy 
mindkét változatot beszerezik. A digitális könyvek 
licencei ugyanazokat a kérdéseket vetik fel, mint 
amelyeket az elektronikus tartalommal kapcsolat
ban általában is ismerünk. Az árat az egyidejű fel
használók, a felhasználói közösség mérete, vagy 
más tényező alapján számítják-e? Lehetséges-e a 
hagyományos könyvtárközi kölcsönzési funkciók 
folytatása a digitális műveknél? Ha igen, hogyan? A 
licencek feltételei méltányolnak-e olyan hagyomá
nyos könyvtári és oktatási értékeket, mint a jóhisze

mű használat, a szólásszabadság? Gondoskodnak-e 
az anyagok megőrzéséről, ha a könyvtár azokat 
meg akarná őrizni? A jó hír az, hogy azoknak a tar
talmaknak a tekintetében, amelyek esetében a piac 
nagyobb részét a könyvtárak jelentik, a licencek fel
tételeiről lehet ésszerűen tárgyalni, ami meg is tör
ténik. Olyan anyagoknál, mint a tudományos folyó
iratok, a könyvtárak ésszerű licencszerződésekben 
állapodhattak meg. A rossz hír viszont az, hogy a 
rendelkezésre bocsátandó tartalom nagy részét fo
gyasztó piacokra szánják, amelyen a könyvtárak 
nem képviselnek elég nagy piaci részt ahhoz, hogy 
a licencek kapcsán a kiadók figyeljenek rájuk, ezért 
el kell dönteniük, együtt tudnak-e élni az általános 
fogyasztóknak kínált feltételekkel. Itt nem sok 
ésszerű tárgyalásra számíthatnak, ahogy alig van 
tárgyalási lehetőség hasonlóan ahhoz, ahogy korlá
tozott mozgástérrel rendelkeznek a tömeges piacok
ra szánt szoftverek licenceinél.

Az elektronikus könyvek esetében, úgy tűnik, a 
könyvtárak zavarban vannak a tekintetben, hogy 
mit és főként milyen üzleti modelleket akarjanak. 
Tegyük fel, hogy a szabványok kérdése megoldó
dik, az elektronikuskönyv-olvasók potenciálisan ké
pesek lesznek arra, hogy utánozzák a könyvek visel
kedését: a könyvtár be tud szerezni egy elektroni
kus könyvet, egyszerre egy személy tudja egyidejű
leg olvasni vagy kölcsönözni azt, a visszaadás pe
dig akár automatikus is lehet (az elérés visszavoná
sával). Ez egészen más, mint az adott könyvtárra, 
intézményre (azok hálózatára) szóló licenc (site 
license), amely az elmúlt néhány évben az elektro
nikus információ szolgáltatásának fő modellje volt. 
Vissza akarnak-e térni a könyvtárak a nyomtatott 
könyv utánzásához, vagy a digitális könyveket az 
intézményi licenc keretében a jelenlegi trendek ki
egészítéseként akarják használni, azaz a könyvolva
só készülékeket mintegy újabb megjelenítési tech
nológiának tekintik, amellyel élhetnek olvasóik? 
Esetleg új, hibrid megoldásokat akarnak? Természe
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tesen ez a könyvtáraknak ajánlott feltételektől és az 
áraktól is függ. A könyvtárak maximális hozzáfé
rést akarnak minimális áron, vagyis korlátlan hoz
záférést nyújtó intézményi licencet durván egy 
nyomtatott példány áráért, ami bizonyos^ értelem
ben a nyílt szembeszállás a kiadók céljaival. Ke
mény tárgyalások várhatók ezen a téren. Fontos, 
hogy a könyvtárosok kezdjenek beszélni arról, 
hogy mit is akarnak a digitális könyvektől, hogy új 
üzleti modellek jöhessenek létre.

Az elektronikuskönyv-olvasók tekintetében a 
könyvtáraknak egy sor taktikai kérdést kell meg
gondolniuk. Több, egymással inkompatibilis formá
tumban kaphatók ezek az olvasókészülékek. Ha a 
kritikus fontosságú anyagok csak egy adott formá
tumban és olvasóval állnak rendelkezésre, más for
mákban nem, a könyvtáraknak már most foglalkoz
niuk kell ezzel. Számos könyvtár meglehetősen in
dokolt módon várni fog, amíg a piacon a szabvá
nyok közelebb kerülnek egymáshoz, mielőtt az 
elektronikuskönyv-olvasókat megcélzó elektroni
kus könyvek beszerzése terén nagyobb szabású el
kötelezettségeket vállalna. Meg kell majd gondolni
uk, hogy mit tételezzenek fel: olvasóik meg fogják 
venni a könyvolvasó készülékeket, vagy a könyvtá
rak kölcsönzik-e majd ezeket a készülékeket a tarta
lom mellett, ahogyan a hőskorban sok könyvtár vi
deó-magnetofonokat is kölcsönzött a kazetták mel
lé. A könyvolvasó készülékek kölcsönzése minden
képpen rövid távú döntés lesz, amíg az árak nem 
csökkennek és a készülékek jobban hétköznapjaink 
részévé nem válnak. Hosszabb távon csak helyben 
történő használatra fognak ilyen készülékeket kínál
ni a könyvtárak.

Ha megfelelő árazási rendszereket lehet kifejleszte
ni, a könyvolvasó készülékre kifejlesztett digitális 
könyvek valós hasznot kínálhatnak a könyvtárak
nak és azok olvasóinak. De az alkalmas könyvtári 
szolgáltatások után kutatva a könyvtáraknak nem

szabad szem elől téveszteniük a hosszú távú társa
dalmi célokat és kulturális küldetésüket.

Nézzük meg ismét a fogyasztók számára korábban 
már leírt kérdéssort, ezúttal azonban a könyvtárak 
értékeire és küldetésére figyelve. Amíg az olvasók 
esetleg hajlandók engedményeket tenni személyes 
adataik védelme terén a hasznosság és szükséglet 
alapján (és erre megvan minden joguk), addig a 
könyvtárak, történetileg sokkal óvatosabbak és fe
gyelmezettek voltak. Tisztázni kell tehát a szemé
lyes adatok használatának és a monitorozásnak te
kintetében, a digitális könyvek könyvtári használa
ta kapcsán felmerülő kérdéseit. A könyvtárak ezen 
kívül nagyon érzékenyek lesznek a licenc-szerződé- 
sek és vásárlási feltételek tekintetében, amelyeknek 
meg őrizniük olyan értékeket, mint a szólásszabad
ság. A könyvtárak biztosítani akarják, hogy olyan 
példányaik legyenek, amelyek állandó és folyamato
san hozzáférhető gyűjtemények részeivé tehetők, 
szemben az oldalankénti (megtekintés szerinti) díja
zás vagy a művek idővel lejáró változatai opciójával.

A könyvtáraknak nemrégiben azzal a fenyegetéssel 
kellett szembenézniük, hogy gyűjteményeik egy ré
sze eltűnik az elektronikus információk meghatáro
zott időre szóló licencei folytán. Ma már egyre sike
resebbek a tartalomszolgáltatókkal folyó licenc-tár- 
gyalásokon. Az elektronikus könyvek újabb fenye
getést jelenthetnek, amely a tartalom tervezett el
évülésére épül. A könyvtáraknak képesnek kell len
niük például arra, hogy gyűjteményük részévé te
hessenek olyan műveket, amelyeket nem feltétle
nül az adott földrajzilag körülhatárolt piacra szán
tak, mert csak így nyújthatják olvasóiknak a távla
tok és vélemények sokféleségét, és dokumentálhat
ják a világ kulturális és intellektuális fejlődését.

Végezetül, a digitális könyv körüli reklámkampá
nyok közepette is folyamatosan emlékeztetniük 
kell vezetőiket és fenntartóikat arra, hogy a digitá
lis könyvolvasó készülékek és a digitális könyvek 
nem fogják jelentősen csökkenteni a jövő fizikai
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könyveinek tárolásához szükséges raktári terek 
iránti igényt.

Ezeken a kérdéseken túl, fel kell tennünk a kérdést, 
vajon lesz-e szerepe a digitális könyveknek a könyv
tári gyűjtemények részeként. Ez a szerep világos
nak tűnik az elsősorban a tudományos kutatóknak 
szánt könyvek esetében, mivel az ő igényeiket legin
kább a könyvtárak szerzeményezése elégíti ki. Is
merve azt, hogy a kutatók számára sok új műfaj je
lenik meg, várható, hogy ezek különösen jól lesz
nek reprezentálva a jövőben is. A fogyasztói piacot 
megcélzó elektronikus könyvek esetében azonban 
a válasz nem világos és a kiadóktól függ. Ha azt a 
modellt követik, hogy egy-egy könyv a letöltés 
után állandó jelleggel bezárva marad egy adott olva
sókészülékben, a könyvtárak nem lesznek képesek 
kölcsönözni ezeket értelmes módon. Vagy meg kell 
majd venniük minden egyes könyvhöz (vagy a köny
vek egy kisebb csoportjához) az olvasókészüléket és 
kölcsönözniük azt a tartalommal együtt, vagy csak a 
könyvtárban tudják majd olvashatóvá tenni ezeket 
az anyagot hasonló módon. Ha a kiadók nem terem
tik meg az egyes könyveknek elektronikus könyvol
vasó készülékekben való letöltéssel való kölcsönzésé
hez, visszavételéhez az üzleti és a technológiai kerete
ket, a könyvtáraknak nem sok szerepe lesz ezen a te
rületen. Elképzelhető az is, hogy a kiadók magasabb 
árakat kérnek a könyvtáraktól a nekik eladott (köl
csönözhető) könyvekért vagy kölcsönzési díjat köt
nek ki, esetleg mindkettővel élnek. Ez teljesen a ki
adók megítélésére van bízva.

A nyomtatott könyv világában az első eladás doktrí
nája alapján a könyvtárak megvásárolhattak, köl
csönözhettek és megőrizhettek bármely, a piacon 
kapható könyvet. A digitális információ világában 
az elektronikuskönyv-olvasók, a licencek, a jogkeze
lő rendszerek világában nem tudják ezt automati
kusan megtenni, csak a kiadók kedvére téve mű
ködhetnek.

A tartalom számos típusa esetében a könyvtárak 
nem jelentenek elég nagy piacot ahhoz, hogy a ki
adókat a könyvtári követelmények figyelembe véte
lére késztessék, vagy pedig megengedhetetlen ára
kat és feltételeket diktálnak nekik. Egy olyan jövő, 
amelyben a könyvtárak akadályozva vannak ab
ban, hogy beszerezzék a kiadói ipar termékeinek 
egy jelentős részét és ahhoz hozzáférést nyújtsa
nak, igen jelentős társadalmi és közérdekű politi
kai probléma úgy az információhoz való nyilvános 
hozzáférés, mint szellemi és kulturális örökségünk 
megőrzése szempontjából. Okunk van arra, hogy 
mélységes aggodalommal legyünk aziránt, hogy meg 
lehet-e találni a probléma megfelelő megoldását.

A hozzáférés folyamatossága és 
intellektuális örökségünk megőr
zése

A tartalomhoz való hosszú távú hozzáférés nagyon 
fontos, sokkal fontosabb annál, mint amennyire a 
legtöbb tartalomszolgáltató érzékeli. A papírra 
nyomtatott könyveket egy egész életen át megtart
hatjuk, akkor is ha már azok nem kaphatók, kimen
tek a divatból vagy kereskedelmi szempontból nem 
érdemes foglalkozni velük. A jó minőségű papír so
káig tart, a könyvnek pedig páratlan kulturális sze
repe és státusza van.
Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogyan kell meg
őrizni a digitális tartalmat: nincs a megőrzésnek 
„általános” elmélete, csak technikái vannak. Leg
jobb tudásunk szerint a megőrzés a tartalom (a bi
tek) migrálásával és az elvavult formátumokról az 
aktuális formákra való átalakításával történhet, 
nem pedig egy adott tárolóeszköz és hardver 
hosszú élettartamán alapszik. Életfontosságú, hogy 
a tartalomra vonatkozó jogi és üzleti keretek figye
lembe vegyék a megőrzést és lehetővé tegyék a 
migrálást. A megőrzés szükséglete azonban gyak
ran ellentétes a tartalom ellenőrzésének céljaival és 
eszközeivel. A könyvtáraknak, amelyek az egész tár
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sadalom nevében rendszeres intézményi befekteté
seket tesznek a tartalomba, különösen hangot kell 
adniuk a megőrzés szükségességének. Fontos a fo
gyasztók hasonló hozzáállása is. Lényeges, hogy ne 
csak a kulturális emlékezet korlátozott anyagi lehe
tőségekkel rendelkező intézményei, hanem az 
egyes fogyasztók is képesek legyenek korlátlanul 
megtartani és megőrizni azt, amit megvásároltak. 
Nemcsak a tartalom erőltetett elavulása, vagyis an
nak a szükségessége, hogy újra és újra meg kelljen

vennünk a tartalmat, mivel a technológia változik, 
jelent veszélyt. Emellett veszélyes az is, hogy a betil
tás a betiltott művek -  márpedig betiltásokra kü
lönböző okokkal sokhelyütt sor kerülhet -  minden 
példányra kiterjedhet az elektronikus környezet
ben, míg a nyomtatott könyvek világában csak az 
eladásokat tiltják és az eladatlan példányokat zúz
zák be, nem tesznek meg azonban mindent a már 
megvásárolt példányok megtalálására.

Az augsburgi Georg Christoph Killian kis atlaszának a Compendioeser Atlas-nak az első térképe. 
E kötetből gyarapította földrajzi ismereteit a könyvtáralapító Széchényi Ferenc fia, István is.
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A Rastko projekt - 
a szerb kultúra 
elektronikus könyvtára

Dudás Anikó

Bevezetés

A nemzeti kulturális vagyon összegyűjtésének, rep- 
rezentálásának, megjelenítésének lehetőségeit az in
formációs technológia jelentősen kitágítja. A hagyo
mányos dokumentumok helyhez kötöttségével 
szemben tagadhatatlanul óriási előnyt jelent a távo
li és korlátlan elérés lehetősége. Különösen nagy je
lentősége van ennek akkor, ha a „peremiről, a fej
lődésből kiszorítottakról, a szétszórtakról, a szórvá
nyokról vagy éppenséggel az elszakadtakról van 
szó. Jugoszláviát -  az Európa közép-keleti térségé
ben bekövetkezett rendszerváltozási folyamatokkal 
egy időben -  etnikai belviszályok szabdalták szét 
és szorították a fejlődés peremére. Erősödő nemze
ti identitással, új nemzetállamok létrejöttével kel
lett számolnunk déli szomszédainknál. A szerb nép

Kelet és Nyugat „civilizációs törésvonala”1 mentén 
válságos időszakokat élt át az utóbbi évtizedben. A 
bizánci kultúrában gyökerező Szerbia, geopolitikai 
helyzetéből eredően sok ponton érintkezik a „Köz- 
tes-Európa” országainak műveltségével, történel
mével, jövőjével. A szerbséget éppen úgy érdeklik a 
kis népek érvényesülési esélyei az információs tár
sadalomban és a kulturálisan is globalizálódó világ
ban, mint a térségben a többi népet, nemzetet. Ha
sonló érvényesülési törekvés megnyilvánulásaként 
jött létre a szerb nemzeti kultúrát egybefogó virtuá
lis elektronikus könyvtári projekt.

A Rastko gyűjtőkörébe tartozik a szerbség minden
kori szellemi termése, a térség nemzetiségi kultúrá
ja, a Jugoszlávia* határain túl élő szerbek kulturális 
öröksége és minden serbica a világon.

A kézirat lezárása után 2003. február 4-én megszűnt a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és kikiáltották Szerbia és Montenegró államközösségét
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A névadó, Szent Száva2

A „rastko” a növekvő, növekedő szó kicsinyítő kép
zős alakja, valójában a Rastimir, Rastislav becéző 
formája. Szent Száva születésekor kapta ezt a ne
vet. Rastko annyit tesz, mint növekvőcske, növeke- 
dőcske. Rastko Nemanjic (1174-1235) a szerb álla
miság megteremtőjeként tisztelt, dinasztiaalapító, 
Stefan Nemanja szerb zsupán legkisebb fia. A bi
zánci műveltség szellemében nevelkedett, erősen 
vonzódott a szerzetesi életmódhoz, kora ifjúságá
ban a Szent Hegyre, az athosi Vatopediu kolostor
ba vonult, itt vette fel a Száva (Saßßac;) szerzete
si nevet.3 Apjával, aki maga is monachus volt 
(szerzetesi neve: Simon = Simeon) építtette fel a 
Khilandariu (Chilandarion, Helantarion, Hilianda- 
rion, Hilandar) kolostort. Száva munkássága nyo
mán nemcsak az Athos-hegyen, hanem szülőföld
jén is fejlődésnek indult a középkori szerb írásbeli
ség; az egyházi irodalom fordításával elősegítette a 
szerb irodalmi nyelv kialakulását. Szent Száva -  a 
khilandari kolostorból vissza-visszatérve -  erőtelje
sen meggyökereztette szülőföldjén a görögkeleti ke
reszténységet. A magyar királyhoz, Szent Istvánhoz 
hasonlóan ő is sorsdöntő hatással volt a szerb nem
zet történelmének alakulására. A Nemanjic dinasz
tia első királya, Rastko bátyja, Elsőkoronázott 
Stefan (Stefan Prvovencani) még a római pápától 
kapta koronáját, Száva viszont függetlenedni akart 
a nyugati befolyás alól. A nikeai és carigrádi egy
házfőktől érseki rangot és fölhatalmazást kapott a 
független szerb ortodox egyház megalapítására. 
Stefan király utódját, Radoslavot Száva már saját 
kezűleg koronázta meg a szerb patriarchatus szék
helyén, Zicán.

A szentéletű monachus-államférfi nagy életművet 
hagyott maga után: a kolostori életet szabályozó ti- 
pikonokat (regulák: Karejski, Hilandarski, Stude- 
nicki tipik), apja, Szent Simon életrajzát (Zitija sve- 
tog Simeona), kánonjogi összeállításokat (Nomoka- 
non -  Krmcija), liturgikus műveket, vallásos him

nuszokat. A szerbség legkedveltebb középkori sze
mélyiségét ma is a legnagyobb szentként tisztelik, 
Szent Száva az oktatás és a kultúra védőszentje lett. 
Ünnepe, január 27-e munkaszüneti nap a szerbiai 
iskolákban. A digitális könyvtár névadójának össze
gyűjtött munkái modern átiratban megtalálhatók 
az elektronikus gyűjteményben.

A szerbek hazájukban és a világ
ban

A legtöbb szerb a szövetségi Jugoszlávia középső ré
szén, Szerbiában él. Az egykori autonóm tartomá
nyokban, Vajdaságban és Kosovo-Metohijában is 
vannak szerbek. A tartományok nemzetiségi össze
tétele a 90-es évek előtt az erős asszimiláció, a 90- 
es évek óta pedig a háborús körülmények és azok 
következményei miatt erősen megváltozott és folya
matosan változik. Kosovóban a 90-es évek háború
ja előtt a lakosságnak csak 10%-a volt szerb, vi
szont ehhez a régióhoz kötődnek a szerb írásbeli 
kultúra kezdeteinek legbecsesebb emlékei, s ilyen 
szempontból ugyancsak fontos dokumentumokat 
őriznek még ma is a szövetséges köztársaság, Mon
tenegró (Crna Gora) kolostoraiban is. A régi Jugo
szlávia területén több helyen éltek -  élnek tömb
ben szerbek. A legutóbbi háború során ezeket a he
lyeket a szerb krajinák (magyarul: végek) jelzik. Ro
mániában és Magyarországon néhány ezren van
nak. Szórványban több százezren -  világszerte. A 
kilencvenes évek elején fölélesztett hipernacionalis- 
ta háborúskodás végső célja a területi-politikai in
tegritás megteremtése volt, aminek során inkább 
veszteségek mintsem eredmények születtek. A régi 
„jugoszlávosítás”-ból eredő kínos tabutémák, mint 
amilyenek a nemzet és államiság vagy a vallás kér
dése, nagy erővel szabadultak ki a szellem palackjá
ból. Az etnopolitikai törekvések népirtáshoz, etni
kai tisztogatáshoz, polgárháborúhoz vezettek. A 
Rastko projekt gondolata a balkáni válság legsúlyo-
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sabb időszakában kelt életre. Fölülkerekedve a tér 
és időkorlátokon a maradandó nemzeti szellemi ér
tékek megőrzésének és áramoltatásának humánus 
céljával szállt szembe az embertelenséggel.

A projekt

A Rastko projekt a szerb nemzeti kulturális örök
ség és a kortárs művészetek digitális gyűjteménye, 
információs tárháza, alapító és innovációs irány
adó tagja a BalkansNet társulásnak. A projekt alap
vetéseiben megnyilvánul a világ globális digitális 
könyvtári hálózatához való csatlakozás szándéka. 
A feldolgozás és szolgáltatás megosztott rendszerű 
működtetése következtében egy egész sor intéz
mény együttműködésére került sor a tudományos 
társaságoktól a minisztériumi, államigazgatási szer
veken át a külföldi kisebbségi önkormányzatokig, 
az egyházi igazgatású központokon át a kolostoro
kig. A világháló lehetőségeire alapozva a könyvtá
rat nem egy helyen, nem központi szolgáltató szer
veren alakították ki, hanem virtuális gyűjteménybe 
rendezték. A gyűjtemény valós (földrajzi) hálózati 
pontjait egy-egy regionális központ képezi. A mag, 
a „centrum” Belgrád, ahonnan a kezdeményezés ki
indult, itt dolgozták ki a technológiai feltételeket, 
itt történnek a fejlesztések, innen irányítják a pro
jektet. A regionális központok saját gyűjteményü
ket a közösen elfogadott koncepció, az egységesen 
alkalmazott technológia szerint maguk, önerőből 
alakítják ki. Az egyes nagyobb (tartományi vagy re
gionális) alkönyvtárak külön szervert üzemeltet
nek, saját állományukon kívül tükrözik a többi 
gyűjteményt is. A régiók a földrajzi határaikon be
lül maradva dolgozzák fel a szerb kulturális örök
ség legfontosabb dokumentumait. A központok a 
szerb kultúra földrajzi szórtságáról is információt 
nyújtanak.

A Rastko Zoran Stefanovic belgrádi drámaíró4 egye
di kezdeményezésére és a Szláv Művészeti és Kultu-

o s tn rE

rális Tudományos Társaság (Naucno drustvo za 
slovenske umetnosti i kulture) indítványozására in
dult, non-profit, független kiadói és kulturális vál
lalkozás. Elsődleges célja a szerb kulturális örökség 
és a kölcsönhatások elektronikus archiválása, a tu
dományos és művészeti munkák hálózati kiadása. 
Kiemelt fontosságot kap a cirill betű megőrzése és 
megjelenítésének biztosítása a globális informati
kai civilizációban, a „híd” szerep a kultúrák között, 
a vallási, nemzeti és polgári jogok toleranciája, kü
lönös tekintettel a délkelet-európai régióra. Az alap
elvek között szerepel még a tudományos és társa
dalmi igények kielégítése korszerű informatikai esz
közökkel, a politikai semlegesség, az ún. „elit” és 
„populáris” kultúra egyenjogúsága, valamint segít
ségnyújtás a fiatalabb tudományos kutatók és a kul
turális élet szereplőinek, az információs társada
lomba illeszkedés elősegítése. A célkitűzések:

© az interneten folyamatosan fejleszteni a szerb 
kultúra elektronikus könyvtárát, közzétenni a tu
dományos és kulturális alapműveket, létrehozni 
„hiteles virtuális rekonstrukciójukat”;

© a szerbséggel kapcsolatos nemzeti kisebbségek, 
mint pl. a vlahok, zsidók, cigányok régióhoz 
kapcsolódó kultúrájának digitalizálása;

© az eddig háttérbe szorított területek, mint pl. a 
szerb történelem egyes időszakairól szóló mű
vek, az urbánus-populáris kultúra körébe tarto
zó alkotások, a kibernetikai témák felkarolása;

© olyan technológiai eljárások kifejlesztése és szab
ványosítása, amelyek a cirill betűk informatikai 
és hálózati kezelését teszik lehetővé;

© teret adni a fiatal nemzedéknek az elektronikus 
publikálásra, elősegíteni az informatikai kép
zést;

© az általános információs műveltség terjesztése 
és népszerűsítése a szerb társadalmon belül.

Zoran Stefanovic a hálózati megjelenésnek két fon
tos funkcióját emeli ki: egyrészt a földrajzilag szét
tagolt szerb nemzeti kulturális örökség összefoglalá
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sa egyetlen virtuális gyűjteménybe, másrészt a gyűj
temény bekapcsolása a balkáni nemzeteket össze
foglaló BalkansKult kulturális hálózatba. A hálózat
ról szóló elképzeléseket egy 1995-ben megtartott 
konferencián vitatták meg Szolunban Albánia, Bul
gária, Görögország, Macedónia, Románia, Szlové
nia, Szerbia és Törökország részvételével. A hálózat
ban a leendő nemzeti csomópontok önálló és 
egyenrangú egységeket képeznek majd. A Rastko 
kísérleti célzattal működik: a kialakult módszertani 
és technológiai tapasztalatokat később kiterjesztik 
a BalkansKultban közreműködő nemzetekre, orszá
gokra. Feladata olyan modell létrehozása, amely kö
vethető lehet mások számára is, éppen ezért külön 
figyelmet szentel a digitalizálás, a hálózati kiadói 
munka és a szolgáltatás módszertani és technológi
ai kérdéseinek, különös tekintettel a cirill írásmód 
internet alkalmazásaira és a többnyelvűségre.
A projekt alakulásának minden egyes lépéséről, stá
diumáról, készültségi fokáról, a tervekről, az elké
szült munkákról, az érintettek véleményéről, a poli
tikai és szakmai visszhangról beszámolók, hírek, in
terjúk, kritikák olvashatók a megjelenés időrendi 
sorrendjében. A kialakulás története így áttekinthe
tő és részleteiben is megismerhető. Egy 2002. októ
beri hírből például kiderül, hogy a belgrádi egyete
mi könyvtárban a Rastko -  Budapest, a magyaror
szági Országos Szerb Önkormányzat és a Narodna 
knjiga kiadóház szervezésében Petar Milosevic 
szentendrei író „Websajt-stori” c. művét irodalmi 
esten mutatták be. A webregény első kiadása elekt
ronikusan jelent meg a magyarországi Rastkóban, 
ezt követte a Belgrádban nyomtatott hagyományos 
könyv-változat.
A digitalizálás, a látványtervezés, a HTML-szerkesz- 
tés, frissítés és programozás professzionális inter
net-technológiai kiadói iroda munkája.

Ősi szokás az interneten

Minden könyvtár megnyitása egy-egy nagyobb 
szerb vallási ünnephez, egy-egy szent napjához kö
tődik. A választott egyházi személy egyúttal az 
adott elektronikus gyűjtemény védőszentjévé válik. 
Ősi (Szent Száva-i) szokás öröklődik így -  kiter
jesztve az új médiumra, az internetre. A délszlávok 
kereszténnyé válásának időszakából eredő szokás 
szerint ugyanis a családok egy-egy szent oltalma 
alá helyezik házukat, családjukat, akinek tiszteletét 
az újabb nemzedék fiúi ágon hagyományozza to
vább. A még ősibb rítust, az áldozatbemutatást vál
totta föl a XII. században ez az ünnep. A patrónus 
nevenapján a házban „slava”, azaz keresztelő ün
nep van (templomi ünnep esetén a slava búcsút je
lent). A „svecar”, a családfő, hosszú időn át készíti 
elő a ceremóniát. Összejön a nagycsalád, gyertyát 
gyújtanak a védőszent ikonja előtt, eljön a pópa, 
megszenteli a házat, s ilyenkor nemcsak a meghí
vott vendégek, hanem a hívatlan ismerősök előtt is 
nyitva áll az ajtó. A vendéget érkezéskor megkínál
ják „slatko”-val (sűrű cukorszirupban tartósított 
gyümölcs), amiből egy kanállal illik enni. Az asztal 
bőségesen meg van rakva süteménnyel, hideg sült
tel, itallal. Az ünnepi kalácsot (slavski kolac) a szer
tartás alatt megszentelik és megfelelő rítussal föl
szelik. A nagycsalád együtt imádkozik és könyörög 
a görögkeleti szentekhez.

A Rastko-tékák nemcsak a megnyitás időpontját 
időzítették valamilyen nagy egyházi ünnepre, több
ségük védőszentet is választott, akinek a hagyaté
kát, szellemi örökségét különös műgonddal ápolják 
az adott gyűjteményben. Az oltalmazót ábrázoló 
ikonról, freskóról vagy festményről készített digitá
lis reprodukció már a nyitóoldalakon megjelenik. 
Az 1054-ben bekövetkezett keleti skizma előtt élt 
egyházatyák és egyháztanítók a római kereszté
nyek előtt is ismertek. A Rastko védőszentjeinek 
ünnepnapja egyben az egyes könyvtárak „slava”- 
ja. A belgrádi főkönyvtár február 26-án5, Szent Szá-
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va szülőapjának, Szent Simeon-Nemanja nevenap- 
ján ünnepel. A temesvári gyűjtemény védőszentje 
Szent Száva (január 27.), Cetinjeben Szent Vasilija 
-  Sv. Vasilija Ostroski (május 13.), Boka: Szent Ist
ván diakónus, az első keresztény mártír -  Sv. 
prvomucenik i Arhidakon Stefan (dec. 27.), Ma
gyarországon a Budapest-Szentendre-i könyvtár 
patrónusa Aranyszájú Szent Jánost -  Sv. Jovan 
Zlatousti (november 26.), Bulgáriában Cirill és Me
tód szláv apostolok (május 24.) a védőszentek. Az 
ószláv írásbeliség két megalapozójaként számon 
tartott hittérítő testvérek nevenapja Bulgáriában ál
lami ünnep, és a Rastko internet-kiadójának, a TIA 
Janus vállalatnak is keresztelő ünnepe. A boszniai 
Banja Luka-i központtal működő könyvtár egy XX. 
századi szerb szentet: a II. világháború alatt mártír
halált halt Platon érseket választotta védelmezőjéül 
(május 5). Németországban a luzicai szerbek (ven
dek -  szorbok) Szent Vid (június 15.) oltalmába 
ajánlják magukat. Vidovdan a középkori virágzó 
szerb állam sorsfordító, végzetes történelmi esemé
nyének, a Rigómezei csatának emlékezetes napja. 
A Skadar albániai szerb elektronikus könyvtár vé

dőszentje Szent Simon -  Simeon Mirotocivi (febru
ár 26.)

A főkönyvtár: Rastko -  Belgrád

Többéves előkészítő munka után 1998-ban, Szent 
Száva napján nyitotta meg kapuit a szerb elektroni
kus könyvtár „főkönyvtára”. A belgrádi „anya
könyvtár” (matica) a legnagyobb állományú gyűjte
mény. A dokumentumok tematikus „polcokon” 
vannak elrendezve: antropológia, néprajz, filológia, 
lingvisztika, régészet, történelem, filozófia és val
lás, irodalom, dráma és színház, képzőművészetek, 
zene, képregény, fotográfia, film és televízió. Leg
több a történelmi és a szépirodalmi mű, jelentős 
mennyiségű irodalomelméleti és a nyelvészeti szak- 
irodalom is található.

A főbb témakörökhöz készült indexek a regionális 
könyvtárak állományát is integrálják, fokozatosan 
egyre több mutató készül el. 2002. végén a névin
dex mennyiségi mutatói még csak a szakirodalom 
egyes területeit foglalták magáubban:
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A digitalizált szépirodalmi művek között megvan
nak az iskolákban is oktatott alapművek, mint ami
lyenek a szerb népköltészet legismertebb hőséne
kei (Smrt Smail Age Cengica stb.) vagy a nagy 
nyelvújító és irodalomszervező, Vük Stefanovic 
Karadzic munkái, többek között népköltési gyűjte
ménye, az első szerb olvasókönyv, a „bukvar”, az 
1847-ben Bécsben készült Űjszövetség (Növi 
zavjet) fordítás. Kiemelt hely jut a görögkeleti egy
házatyák irodalmának, a pravoszláv egyháztörténet
nek. A Jelisaveta projekt keretében elkészült a gö
rögkeleti óegyházi (ószláv) nyelvű újszövetség. A 
nyelvészet polcon szlavisztikai tanulmányok, szerb 
etimológiai szótár. Jelentős állomány van drámael
méletből, -kritikából és eredeti színpadi műből. A 
fotótörténeti tárban néhány XX. század eleji és I. vi
lágháborús fényképészet-történeti kiadvány, de 
vannak kortárs alkotóktól is monografikus albu
mok és virtuális kiállítások.
A digitalizált mű terjedelmét, 
összetettségét ikonok jelölik, 
amelyek alapján első pillan
tásra megállapítható: a) 
könyvnyi terjedelmű elektro
nikus kiadás, b) könyvrész
let, c) cikk, tanulmány, vagy 
más kisebb önálló mű, d) is
mertető vagy idegen nyelvű 
összefoglaló található-e a 
könyvtárban. A dokumentu
mok legtöbbje HTML vagy 
PDF formátumban érhető el.

A tartalmi almenük figyelemfelhívással kezdődnek:
a legközelebb megjelenő mű vagy művek listája ol
vasható az első sorokban.
Magát a művet többféle információ is körülveszi:
-  Részletes impresszum. Minden fontos adat 

nagy gondossággal van föltüntetve: az eredeti és 
az elektronikus kiadásé külön-külön, az eredeti, 
nyomtatott kiadás CIP-bibliográfiai leírása;

-  „Lásd még” jellegű hipertext utalások a szerző
vel, a művel kapcsolatos dokumentumokhoz a 
Rastkon belül és a külső hálózati forrásokhoz;

-  A szerző életrajzi adatai, fontos tudnivalók mun
kásságáról, művelődéstörténeti, történelmi-poli
tikai kontextus;

-  Ha a mű külön projekt keretében készült, ennek 
ismertetése, a módszerek, a technológia leírása, 
az eredeti munkacsoporthoz vezető weboldal 
csatolása;

-  Szekunder irodalom, részletes bibliográfia;

1. ábra
A mű terjedelmét, 

teljességét jelző ikonok

Forrás helye:
http://www.rastko.org.yu/knjize

vnost/usmena/index.html
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-  A megjelenés alatt álló művek;
-  Tervbe vett további művek;
-  Kapcsolat a nyomtatott mű kiadójához/forgal- 

mazó j áh o z / térj esztőj éhez;
-  Kapcsolatok más elektronikus gyűjtemények

hez, e-könyv-kiadókhoz.
A klasszikus vagy népszerű szerzőknek virtuális ol
vasókuckót szentelnek. Tekintélyes számban van
nak meg kortárs szerzők művei. Milorad Pavic író
nak, Miodrag Pavlovié irodalomtörténésznek, Vla
da Jerotic filozófusnak, Nikola Tesla fizikusnak kü
lön bejáratú olvasóterme van. Gazdag információs 
környezet vesz körül egy-egy szűkebb témakört is: 
Zoran Stefanovic Orpheus szláv lantja c. drámájá
nak forrásszövegein kívül az Orphica problémakör 
feldolgozásához fűződő egyéb tanulmányok, elő
adásról szóló kritikák is fölkerülnek, sőt egy 
Orphica enciklopédiát is találhatunk.

A Novosti (Hírek) rovat naplószerűen tájékoztat az 
újításokról, fejleményekről, a frissen bekerült főbb 
művekről, az újabb könyvtárakról, egy-egy bemuta
tóról, beszámol az internetettel és információs tár
sadalommal foglalkozó eseményekről, tanácskozá
sokról, kutatásokról vagy más érdekesnek ítélt 
webhelyekre irányítja a figyelmet, mint pl. a peci 
patriarchátus elektronikus könyvtára, a szerb régé
szeti portál, az internet és cirill betűről tartott kon
ferencia vagy a Kodovi slovenske kulture interdisz
ciplináris (folklorisztikával, etnolingvisztikával, 
etnoszemiotikával, antropológiával, etimológiával, 
balkanisztikáával és indoeuropisztikával foglalko
zó) kiadvány.

A főkönyvtár jelenteti meg a Rastkov glasnik 
(Rastko Hírmondója) című internetes lapot is, 
amely a projekttel kapcsolatos híreket, újdonságo
kat, kritikákat, véleményeket közli.

Regionális könyvtárak

A tartományi, illetve regionális könyvtárak állomá
nya a terület kultúrájának, történelmének jellegze
tességeit hordozza. Az alapvetésekben meghatáro
zott eredeti szándék szerint „a régió vertikális és 
horizontális kulturális integrációját” célozzák meg 
a digitális gyűjtemények. A helyi filiálék maguk biz
tosítják a működési feltételeket, és fokozatosan 
kapcsolódnak be a projektbe. Kialakítási helyük 
egy-egy kiemelkedő szerb történeti-művelődési 
centrum határon innen: a mostani Jugoszlávia régi
ói, tartományai, és határon túl: a szomszédos vagy 
távolabbi országok szerb diaszpórái révén. Tizen
egy regionális gyűjtemény nyitotta meg eddig kapu
ját egy-egy nagy tiszteletű keleti szent napján, ezek 
a megnyitás időrendjében:
1. Temesvár (Románia, hálózati megnyitás 1999) 
http://banat.ro/banat/rastko/001 a.htm
A romániai szerb művelődési egyesületek és intéz
mények (többek között a Román Kulturális Minisz
térium) működtetik. A romániai szerbek elsősor
ban irodalmi művekkel, egyháztörténettel, művé
szettörténettel jelennek meg. Kevesebb a szerb nyel
vű szerb szépirodalmi alkotás, több a szerb iroda
lom román fordításban. Kapcsolópontokkal más ro
mániai elektronikus gyűjtemény, e-könyvkiadó és 
szlavisztika portál is fölkereshető6.
2. Cetinje (Crna Gora azaz Montenegró, 2000) 
http://www.rastko.org.yu/rastko-cg/index_c.html 
Az elektronikus könyvtár védőszentje, Szent 
Vasilije Ostroski (Jovanovic) a XVII. században élt, 
sok montenegrói családnak is oltalmazója. Crna 
Gora az ortodox vallás nyugati határmezsgyéje, a 
középkorban és ma is számos kolostor működik 
itt. A gyűjtemény jelentős része egyháztörténeti, te
ológiai mű, és föllelhető Crna Gora szülöttjének, a 
nagy szerb nyelvújítónak, Petar Petrovic Njegos 
opusa is.
3. Gracanica-Pec (Kosovo-Metohija, 1999-2000) 
http://www.kosovo.com/rastko-kosovo/index.html
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A földrajzi térség a szerb kultúra bölcsőhelye. Kez
detben a főkönyvtár egyik „fiókja” volt, 2000 hús- 
vétjától önálló egységként működik. Kevés még az 
eredeti dokumentum, főként középkori történeti 
elektronikus szövegkiadások és a legújabb-kori et
nikai migrációs és háborús eseményekhez kapcso
lódó cikkek, tanulmányok olvashatók.
4. Boka (Crna Gora-i tengermellék és a hozzá tarto
zó hegyvidékekegyházi megyék, 2001) 
http://www.rastko.org.yu/rastko-bo/index_l.html 
A térség szerb vonatkozású történeti dokumentu
maiból említem meg I. Tvrtko bosnyák király 
Dubrovniknak adományozott oklevelét digitális fak
szimile kiadásban; egy XVI-XVIII. századi művelő
déstörténeti monográfiát (humanizmus, rene
szánsz, barokk, felvilágosodás), ismertetőt a görög
keleti kolostorokról.
5. Budapest -  Szentendre (Magyarország, 2001)

Aranyszájú Szent János a magyarországi 
Rastko nyitóoldalán

http://www.rastko.org.yu/rastko-hu/index.html 
Hat digitalizált kötet teljes tartalma olvasható belg
rádi szolgáltatógépről:
1. Davidov, D. -  Medakovic, D.: Sentandreja -  

egy Szentendre monográfia;
2. Vukovic, Kosta: Mihailo Zivkovic -  egy XVIII- 

XIX. századi budapesten született ikonfestőről 
szóló könyv, szerzője a szentendrei Görögkeleti 
Egyházművészeti Gyűjtemény kusztosza;

3. Milosevic, Petar: Websajt-stori -  egy ma szüle
tett web-regény;

4. Stepanov, Milan: Zivot oca Radovana, prote 
mohackoga -  a Szerb Tudományos Akadémia 
Etnográfiai Osztályának 1994-es kiadványa a 
múlt század első felében Mohácson tevékenyke
dő görögkeleti lelkész életéről;

5. Reden, Jelka : Sibinjanin Jankó : legende o 
rodenju i smrti -  egy Hunyadi Jánosról szóló 
szerb történeti hősénekről szóló tanulmány;

6. Dujmov, Dragomir: Beli putevi -  a Budapesti 
Szerb Kisebbségi Önkormányzatok kiadásában, 
2000-ben megjelent regény elektronikus kiadá
sa.

Tudván azt, hogy a szentendrei görögkeleti egyház
megye könyvtára a Jugoszlávia határain kívül lévő 
gyűjtemények közül jelentőségében és nagyságá
ban mindjárt a khilandari után következik7, re
ményteljesen várhatjuk a Rastko magyarországi ré
giójának digitális fejleményeit.
6. Kijev -  Lavov (Ukrajna, 2001) 
http://www.rastko.org.yu/rastko-ukr/index.html
A szerb-orosz-ukrán irodalmi, művelődéstörténeti 
és jelenkori kulturális kapcsolatok dokumentumai 
olvashatók műfordításokban, egyéb serbicákban. 
Az ukrán fejlesztőkkel közös projektet képez a cirill 
írásmód elektronikus megjelenítése, alkalmazása 
és az ószláv szövegek internet-kiadása.
7. Banja Luka (Bosznia, 2002) 
http://www.rastko.org.yu/rastko-bl/index_l.html
A legjelentősebb digitális feldolgozások: az ismert 
népi realista bosnyák-szerb író, Petar Kocic teljes
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opusza, Vladimir Corovic történész összegyűjtött 
művei, XVI-XVIII. századi boszniai ikonokról szó
ló művészettörténeti monográfia gazdag illusztráci
ós anyaggal, tanulmánysorozat a bosznia-hercego- 
vinai pravoszláv egyháztörténetről.

8. B’lgaria (Bulgária, 2002) 

http://www.rastko.org.yu/rastko-bg/index.php

Bolgár szerbistákkal, Szerbiában élő bolgaristákkal 
és a bolgár Liter.Net portállal együttműködve hoz
ták létre a gyűjteményt. A fordításirodalom retros
pektív bibliográfiája folyamatosan bővül. Történe
lem, folklór, nyelvészet, művészettörténet, iroda
lomtudomány, szépirodalmi műfordítások is olvas
hatók.

9. Luzica (németországi szorbok, 2002) 

http://www.rastko.org.yu/rastko-lu/index_l.html

A legkisebb szerb népcsoport, a szorbok vagy ven
dek irodalmát, történelmét, hagyományait, művé
szetét, kapcsolatait leíró dokumentumok tárhelye.

10. Polska (Lengyelország, 2002) 

http://www.rastko.org.yu/rastko-pl/index.php 

A lengyel-szerb kapcsolatok gazdag tárháza.

A menü: szépirodalom, nyelvészet, folklór, történe
lem, művészet, fordításirodalom, bibliográfia. Bra- 
nislava Stojanovic Serbica u Poljskoj c. bibliográfiá
ját átfutva mindjárt szembeötlik a Nobel-díjas jugo
szláv (szerb) íróról, Ivó Andricról8 regisztrált len
gyel irodalom hallatlan gazdagsága: az 1922-2002- 
ig terjedő időszakban mintegy tíz oldalnyi tételle
írás található. A lengyel-szerb irodalmi kapcsola
tok történetének kutatásához kiváló tájékoztató és 
információs forrásokat szolgáltat ez a webhely.

11. Shkodér (Skadar -  Albánia, 2002) 

http://www.rastko.org.yu/rastko-al/index_l.php

Kétnyelvű: albán -  szerb szépirodalmi és népkölté
szeti alkotások, történelem, jelenkori publicisztika, 
tanulmányok olvashatók az Albániában élő szerbek
ről, kultúrájukról, kapcsolataikról.

osoirdtKOMfrdC

Keresési segédletek, 
infoösvények

A Rastko nem készít külön katalógust. A projekt 
kezdetén a hierarchikus tematikus elrendezés és a 
Google keresője nyújtott segítséget a keresésben, 
később ez kibővült szerzői indexszel. Az angol nyel
vű dokumentumokhoz külön szerzői névindex ké
szül. Az adatkinyerés módozatai minden bizonnyal 
még sok fejlesztőmunkát rónak a Rastko projekt al
kotóira. Említsek csak egy problémát: sohasem jön
nénk rá, hogy a szerbiai archeológiái körökben is 
nagyra becsült szabadkai régészről, Szekeres Lász
ló munkásságáról is van dokumentum a virtuális 
gyűjteményben, ha nevét csak magyarul keressük, 
mert csak Laslo Sekerest találunk. Árulkodó jel: a 
Rastko dokumentumainak adatait nem könyvtáro
sok rendezik. A jugoszláviai katalogizálási gyakor
latban egyébként -  a többnyelvűség és a többféle 
írásmód miatt -  kétféle regisztráció használatos: az 
egyikben a besorolási adatokat a cirill betűs 
azbuka (A BBfl...) szerint rendezik; minden nem 
cirill írásmódú nevet a fonetikus hangzás szerint ci
rill transzkripciónak vetnek alá (Shakespeare = 
IIIeKCHp; Szekeres = CeKepem, Nietzsche = 
Hnrae, egy magyar név pl. így alakul: Sütheő Tün
de -  IIlHTeTHH^a9). Ez a gyakorlat teljes egészé
ben megfelel a szerb cirill helyesírás szabályainak. 
A másik, a latin betűs, ABC betűrendes katalógus a 
latin írásrendszerű regiszterekhez hasonlóan a ci
rill betűs neveket az ISO szabályokhoz hasonlóan 
transzliterálják, a latin írásmódúakat pedig eredeti 
alakban jegyzik10. A Rastko cirill azbuka szerinti in
dexszel rendelkezik, ennek egy variációja a latin 
írással megjelenő, de az azbuka rendjét (!) követő 
névindex.

A menük, almenük szintjének megfelelően további, 
a témához tartozó, annotációval ellátott csatolóme
zők jelzik, hol lehet tovább tájékozódni, további in
formációkat szerezni a szlávsággal, a Balkánnal 
kapcsolatban vagy egy-egy tudományágban, szű-
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kebb szakterületi témakörben. Az oldalak egyben 
infoösvényekként is funkcionálnak. Több, a témá
hoz szorosan kapcsolódó gyűjtemény tükrözése is 
helyet kap a fő domainen. Tükrözik többek között 
a szerb cirill betű portálját11, a Jelisaveta pro- 
jektot12, a Crna Gora-i és Tengermelléki Pravoszláv 
Egyházmegye hivatalos honalapját13. A webszer- 
kesztők sohasem felejtik el jól észrevehető' helyen 
megadni az eredeti szerver címét.

A cirill betű

A http://www.rastko.org.yu/ főoldal cirill betűs nyi
tóoldalt hív meg. A keretben lévő menügombok kö

zött 1S S S B 9 (betűváltás) vagy a „Latinica/ 
Latin Script”, illetve „Cirilica/Cyrillic Script” felira
tú gombokkal egyik írásmódról a másikra váltha
tunk. A menüpontokat tartalmazó fejléc a menü- 
rendszerben a keret állandó eleme, így tetszés sze
rint bármikor lehet váltani latinról cirillre és fordít
va -  feltéve, hogy a böngésző is támogatja a megfe
lelő fontkészletet. A transzliteráció nem automati
kus, az egyes változatok külön fájlként vannak tá
rolva és külön dokumentumként hívhatók meg.

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 
szerint4 a hivatalos nyelv a szerb nyelv ekav és ije- 
kav változata, írásmódja a cirill és a latin. Az 1990- 
es évek óta a gyakorlatban erőteljesen terjeszkedik 
az elsődlegesnek kitüntetett hivatalos írásmód, a ci
rill. A latin írásmód használatát alacsonyabb szin
tű, helyi törvények szabályozzák. A cirill betű hasz
nálata nehézkesen terjed a számítógépesített hivata
li közegekben. A Rastko kezdettől fogva -  hivatali 
és magánszférában egyaránt -  kiemelt feladatául 
tűzte ki az írásmód elterjesztését a számítógépes vi
lágban, szorgalmazza a különféle írásmódok gyors 
és könnyű konvertálhatóságának megoldását. A ci- 
rill-pártiak több konferencián, tanácskozáson is sé
relmezték, hogy a nyugatról beözönlő latin betűs 
szoftverek az állampolgárok alkotmányos jogának

gyakorlását akadályozzák azáltal, hogy nem rendel
keznek megfelelő minőségű cirill alkalmazásokkal. 
A szerbiai kormány néhány éve még semmibe vet
te a Rastko elszánt kultúramentő és -  teremtő digi
talizálási projektjét, sehogyan sem támogatta. A ci
rill írásmód ügye viszont a szerb polgárok és a kor
mány közös fellépéséhez vezetett. A Rastko Hír
mondója 2002 novemberében beszámol arról, hogy 
a hatóság törvénytervezetet készít elő, amelyben a 
francia és a magyar15 megoldásokhoz hasonlóan 
szabályozni kívánják az elektronikus, különösen az 
e-kormányzati és közigazgatási szolgáltatásokat. 
Az információs-technológiai eszközöket is érintő 
nyelvvédelmi törvénytől azt várják, hogy a hivata
lokban és intézményekben a JSZK alkotmányával 
összhangban végre teret nyerhet a cirill írásmód16.
A hivatali alkalmazáson kívül a Rastko a nyelvtörté
neti szempontból jelentős betű- és hangjelölő meg
oldásokat is kutatja. Az egyre elfogadottabbá váló 
UNICODE rendelkezik ugyan szabványos cirill font
készlettel, ám nem alkalmas a régi szövegek megje
lenítésére, s nem született még meg az óegyházi be
tűk karakterkészletének szabványa sem, amelyek
kel jelölni lehetne a diakritikus jeleket, akcentuso
kat, aspirátákat (hehezeteket) is. Az első eredmény 
az orosz Jelisaveta projekt Irmologion17 elnevezésű 
cirill karaktereivel olvasható ószláv Biblia újszövet
ségi része, amely az Orosz Bibliatársulat 1993-as ki
adásának szövegét vette alapul.
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Máté evangéliuma a szláv óegyházi bibliában, Irmologion fontkészlettel

A tükrözött cirill betű portálja letölthető forrás
anyagokat kínál a különféle operációs rendszerek 
alatt használható fontokról, billentyűzetkiosztásról, 
elektronikus levelezésben való megjelenítésről és 
egyéb alkalmazásokról.

Digitális téka, kiadói, információs, 
integrációs funkciók, identitás
megőrzés?

A projektben együttesen nyilvánulnak meg a gyűj
temény -  a téka -, az elektronikus kiadói, az infor
mációs és integrációs funkciók A digitalizált tarta
lom igényes munka eredménye, legyen szó filológi
ai hitelességről vagy a felhasználó szempontjából 
előnyös megjelenítési módról. Az alapelv, misze
rint a művek „hiteles virtuális rekonstrukció”-ját 
kívánják létrehozni (verna virtualna rekonstruk-

cija), megvalósulni lát
szik. A főkönyvtárban 
több dokumentum van, 
nagyobb a tematikai vá
laszték. A regionális 
könyvtáraknak erősebb 
a portál jellege: kevesebb 
digitalizált dokumen
tum, több csatolás van 
egyéb forrásokhoz. Az 
egység, a teljesség illúzió
ját növelik a kapcsola
tok, linkek, kiegészítő in
formációk, az internet in
tegrációs lehetősége. A 
digitalizálási munkán túl 
az elektronikus kiadási 
feladatok is teljesülnek: 
az elektronikus megjele
nés feltételeinek megte
remtése,
webszerekesztés, szerzői 

jogok rendezése, tartalomért vállalt felelősség és az 
internet-kiadás feltételeit, a hálózati megjelenés 
folytonosságát biztosítják.

Fölfedezhetjük a pontosan körvonalazott gyűjtőkör 
és a hosszú távú megőrzés szándékát, a közgyűjte
ményekre jellemző szabad hozzáférés lehetőségét, 
a közművelődés szolgálatába állított elhivatottsá
got. A könyvtári funkciók közül hiányzik az, amit 
„feltártságnak” nevezünk, s ami a jól feltártság 
eredménye: a „jól kereshetőség”. A Rastko elektro
nikus könyvtár főkapujának megnyitása óta jelen
tős bővülés, fejlesztés tapasztalható, kár lenne, ha 
ez a terület kimaradna a fejlesztésekből.

A nemzeti kultúrkincs megőrzése alapeszméje köré 
szervezett hálózati digitális könyvtár egy pe
rem-helyzetbe szorult kis nép integrációs törekvé
sét tükrözik. Egy, a Nyugat és a Kelet -  földrajzi, 
történelmi, politikai, hagyománybeli -  többszörö
sen is nagy vízválasztó mentén kialakult sajátos
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kultúráról van szó, amely gyökereivel mélyen ka
paszkodik balkániságához, szemléletmódjában vi
szont teljes nyitottsággal fordul az új kor új szelle
misége és lehetőségei felé. Egyszerre van benne je
len új és régi. A globalizációval foglalkozó szakiro
dalom több helyen foglalkozik a kultúra uniformi- 
zálódásával, a nemzeti identitás transzformációjá
val,18 hibridizációjával19. A Rastko projektben meg
nyilvánuló ragaszkodás a hagyományokhoz, a nyel
vi, írásbeli tradíciókhoz, e megközelítések néző
pontjából védekezés és esélykeresés a nemzeti kul
turális túlélésre. Helmut Schmidt röviden így fogal
mazta meg ezt a törekvést: „Mindazonáltal a saját 
nyelvi tradícióink védelme ... a túlélés záloga”20

A Rastko Magyarország 
szempontjából

A Rastko virtuális gyűjteményt Magyarországon si
kerrel kereshetik fel diákok, egyetemi hallgatók, 
szlavisztikával foglalkozó tudományos kutatók, a 
görögkeleti egyháztörténetet kedvelő olvasók vagy 
azok, akik egyszerűen csak a nemzetiségi, kulturá
lis értékekhez, hagyományokhoz kötődnek. A 
Szerb Országos Önkormányzat 1999-es tájékoztató 
füzetének adatai szerint szerb tannyelvű tagozat 
működik 14 település egy-egy általános iskolájában 
(ezek közül csak kettőben van felső tagozat is), 1 
gimnázium működik és 3 felsőoktatási intézmény
ben van szerb tanszék. Ezeken a helyeken kisebb- 
nagyobb könyvtár is található. A jelentősebb szerb 
könyvállományok: Országos Idegennyelvű Könyv
tár, Szerb Országos Önkormányzat könyvtára 
(mindkettő Budapesten), Görögkeleti Szerb Püspö
ki Könyvtár (Szentendre). Az egykori szerb feleke
zeti iskolaépületekben vagy az időközben megüre
sedett parókiákon elhelyezett szerb klubok is mű
ködtetnek kisebb könyvtárat, több helyen a közsé
gi, városi vagy megyei intézménnyel együttműköd
ve. A magyarországi Szerb Ortodox Egyház lelké

szei mintegy ötezer hívőről gondoskodnak. A szerb 
közösségek körül kialakult gyűjteményeket csak 
nagy erőfeszítések árán sikerül frissíteni, karbantar
tani, a beszerzések akadoznak, megfelelő szaktudá
sú könyvtáros, jó, ha egy-két helyen van. Gaschler 
Rezső a Pest megyei nemzetiségi települések könyv
tári ellátottságáról 1988-ban, a rendszerváltozás 
előtt készített körképet, adati szerint „a 8 délszláv 
településből 3 ... vett állományba nemzetiségi köny
vet”21. Danilo Urosevic rendszerváltás utáni, 
1992-ben készült országos felmérése a kevés kivé
teltől eltekintve ugyancsak romos, elavult állomá
nyú könyvtárakról, lesújtó könyv-ellátottsági hely
zetről ad számot22. Az utóbbi idők történelmi és po
litikai változásainak hatására észlelhető kisebbségi 
„etnikai reneszánsz”, az asszimilációval egyidejű 
disszimilációs folyamatok23, a korábbi tájékozódási 
és információforrások iránti igényt is megváltoztat
ja. E dinamikus változást jelentősen segítheti a 
Rastko projekt.
Nem kevésbé fontos ez a digitális téka a magyaror
szági szerb nemzetiség megnyilatkozása szempont
jából sem: publikálási, információnyújtási lehetősé
get, könnyű elérést, szélesebb olvasóközönséget je
lenthet, bekapcsolódást a virtuális szerb kultúrába, 
amelyben már most vannak hungarikumok is, s 
várhatóan egyre több lesz belőlük a Rastko szerb 
elektronikus könyvtárban.

irodalom, jegyzetek
1. Huntington kifejezése. HUNTINGTON, Sámuel P.: A civili

zációk összecsapása és a világrend átalakulása. Bp. : Euró
pa, 1999, pp. 195-251.

2. A szerb nevek írásmódja a gyakorlatban nem egységes: A 
JSZK Alkotmánya szerint a hivatalos nyelv az ekav és az 
ijekav kiejtésű szerb, írásmódja a cirill, korlátozottan elfo
gadott a latin írásmód is (többnyire az ekav dialektusban). 
A latin írásmód egyébként megegyezik az ISO DIS 2805 
(MSZ 3394/1988; a variálódó jelölések közül: jl = lj, h> = 
nj, x; =  h) cirillről latinra írás mellékjeles betűivel. Ha a 
szerbet cirill írásmódú nyelvnek tekintjük, akkor a magyar 
helyesírás érvényben lévő' szabályai szerint „a nem latin
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betűs írású nyelvek neveit... a magyar ábécé betűivel... írjuk 
á t” (A magyar helyesírás szabályai. 11. kiad., 218. pont) 
mégpedig az ejtésben legközelebb álló betűt használjuk.
H = cs, h  =  ty, c =  sz, xc, = zs stb. Az átírás lépései: cirill 
betű -  fonetikus kiejtés -  transzkripció. Ez az átírási mód
szer sok esetben az ekav és ijekav dialektusok miatt sem 
egységes, és torzulásokhoz vezet: pl. MuJiomeBHu: 
Milosevity (magyar helyesírás szerinti átírás), Milosevics 
(torzított transzkripció), Milosevic (transzliteráció), Milose
vic (latin betűs eredeti, nem szükséges az átírás). A Rastko 
cirill betűvel kapcsolatos állásfoglalása miatt cikkemben át
hidaló megoldásként nemzetközi transzliterációval cirill- 
ről latinra írom át a neveket: Rastko, Nemanja, Andric, 
Sibinjanin Jankó, Cengiae stb. (ejtsd: Rasztko, Nemanya, 
Andrity, Szibinyanin Jankó, Csengity). k i  átírás menete: ci
rill betű -  transzliteráció -  (fonetikus kiejtés). A magyarul 
meghonosodott névalakokat a megszokott magyar formá
ban írom (Szent Száva). A kérdés összetettségéről ld. még: 
SZLOBODA János: Szabály vagy szabálytalanság? In: Ma
gyar nyelvőr. 124/2 (2000): pp. 164-167.

3. JIRECEK, Konstantin: Istorija srba. 1-2. Beograd : Zmaj, 
1990. Eredeti kiad.: Geschichte der Serben. Wien, 1912. 1. 
vol.„ pp. 147-186.

4. Művei megtalálhatók a Rastko drámagyűjteményében

5. A szerb pravoszláv (Julius naptár szerinti) kalendárium
ban lévő szentek ünnepnapjai, itt a gregorián naptár szerin
ti dátumot közlöm

6. Román e-könyvtár: http://biblioteca.euroweb.ro/ 
Szlavisztika-portál: http://kapija.narod.ru/it_webcatal.htm

7. Vö. SINDIK, Nadezda: Opis rukopisa i starih stampanih 
knjiga biblioteke Srpske pravoslavne eparhije budimske u 
Sentandreji. Beograd : Narodna bibliotéka Srbije ; Növi 
Sad : Matica srpska, 1991. p.l.

8. Horvát vagy szerb nemzetiségű-e Andric -  a jugoszláv 
identitás széthullása után jellegzetesen komplex és sokszor 
eldönthetetlen jellegű kérdés. Andriae Travnikban (Bosz
nia) született, a travniki Sveti Ivan Krstitelj -  Keresztelő 
Szent Jánosról nevezett templomban katolikus keresztség- 
ben részesült, Visegradban és Szarajevóban járt iskolába, 
Zágrábban, Bécsben, Krakkóban volt egyetemi hallgató (a 
krakkói egyetemen később díszdoktorrá avatták), több 
Nyugat-Európa-i országban teljesített diplomáciai szolgá
latot, majd Belgrádban élt. Főleg szerb irodalmi körökben 
mozgott. Hagyatékát egy belgrádi székhelyű alapítvány gon
dozza (Zaduzbina Ive Andrica http://www.ivoandric.org.yu/). 
A Magyar Nagylexikon szócikke szerint szerb író (2. köt., 
Akad. K., Budapest, 1994.) Milosevits Péter (Petar Milose

vic) A szerb irodalom története c. felsőoktatási tankönyv
ében: „boszniai születésű horvát származású jugoszláv ér
zelmű szerb író” (Bp. : Nemzeti Tankvk., 1998, p. 353). 
Andric 1961-ben kapott Nobel-díjat.

9. Latin betűvel: Sekspir, Sekeres, Nice, Site Tinda

10. TODOROVIC, Mara: Odrednica imenskog kataloga. Növi 
Sad : Bibliotéka Matice srpske, 1985. (Bibliotekarske 
novosti. Promena izdanja; 4), p. 8. ; BABOVIC, Mirjana.- 
JANCIC, Svetlana: Alfabetski katalog monografskih publi- 
kacija. Beograd, 1985. (Strucna bibliotekarska literatura), 
pp. 16-17.

11. eredeti: http://www.srpsko-pismo.org/ 
tükrözés:
http://www.rastko.org.yu/projekti/cirilica/index.html

12. eredeti: http://elisaveta.hypermart.net/ 
tükrözés:
http://www.rastko.org. yu/projekti/elisaveta/index_l.html

13. eredeti: http://www.mitropolija.cg.yu/ 
tükrözés:
http://www.rastko.org.yu/mitropolija/index.html

14. Ustav Savezne Republike Jugoslavije (1992). Odeljak I. 
Osnovne odredbe. Clan 15.

15. Minden bizonnyal a 2001. évi XCVI. Törvényre hivatkoz
nak a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá 
egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételé
ről

16. A szociológusok az egyes nyelvtörvények születését a nem
zeti identitás válságával hozzák összefüggésbe. A nemzetál
lamok kormányai válságkezelésként a nemzeti identitás vé- 
delmezése miatt szabályozzák a nyelvhasználatot. Vö: 
BÍRÓ Gáspár: A nemzetállam válsága? In: Globalizáció és 
nemzeti érdek. Bp. : MTA, 1997, pp.101-109. (Magyaror
szág az ezredfordulón. 1.)

17. Irmologion: görögkeleti hangjegyes szertartáskönyv

18. Vö: ÉGER György: Regionalizmus, határok és kisebbségek a 
kelet-Közép-Európában. In: Regionalizmus. Bp : Osiris, 
2000. (Pro minoritate könyvek), pp. 9-47. Uo: A z identitás 
típusai és azok változása, pp. 241-244. és Huntington i.m. 
és Huntington (1999)

19. Többek között: Tomlinson, John: Globalization and 
culture. Chicago : Univ. of Chicago Pr., 1999. Ismerteti: 
Bánhegyi Zsolt. In: INCO. 2001. július 30. 
www.inco.hu/inco6/global/cikk3h.htm

20. SCHMIDT, Helmut: A globalizáció : politikai, gazdasági és 
kulturális kihívások. B p.: Európa, 1999, p. 109.
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21. GASCHLER Rezső: Pest megyei nemzetiségi települések 
könyvtári ellátottságáról. In: Pest M.Könyvt. 34. évf. 1. sz. 
(1990), pp. 9-13.

22. UROSEVIC, Danilo: Srpske biblioteke u MaÖarskoj. In: 
Srpske narodne novine. 1992/46. Melléklet, pp. 1-8.

23. Vö HOÓZ István: Népszámlálás és nemzetiség. In: Kár
pát-medencei önismeret. Szerk. Cholnoky Győző. Budapest 
: Lucidus, 2001. (Kisebbségkutatás könyvek), pp. 69-77. A 
disszimiláció megnyilvánulásai: a nagyszülők anyanyelv
ének újratanulása, a vallás iránti, nemzeti kultúra iránti fo
kozottabb érdeklődés, a népszámláláskor a nemzetiség föl

vállalása, nemzetiségi tannyelvű tagozatba való beiskolázás 
stb. Magyarországon az 1990-es adatokhoz képest 
2001-ben 14,7 %-kal többen vallották magukat szerb anya
nyelvűnek, a szerb nemzetiséghez tározók száma 31 %-kal 
növekedett (vö: Népszámlálás 2001. 4. Nemzetiségi kötődés: 
a nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. B p .: KSH, 2002. 
http://www.nepszamlalas2001.hu/dokumentumok/sajto08 
31.shtml). A mindennapokban gyakori jelenség továbbá a 
magyarországi szerb írók nevének többféle aláírása: a ma
gyar nyelvű cikkekben, pl. Urosevics/Urosevits, 
Vujicsics, az anyanyelvükön megjelenőkben: Uroseviae, 
Vujicic.

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A MOKKA

A Magyar Országos Közös Katalógus ünnepélyes átadására 2003. március 4-én került sor az 
OSZK-ban. A MOKKA Egyesületnek jelenleg 15 könyvtár a tagja. Az adatbázis elsősorban 

négy nagykönyvtár (OSZK, FSZEK, a Szegedi Tudományegyetem 
és a Debreceni Egyetem könyvtára) katalógusára épül.

(A bibliográfiai rekordok száma 1.700.000; kb. 60 000 az 1900 előtti dokumentumok rekordszá
ma; a résztvevők hétféle rendszerben dolgoznak, a MOKKA két export adatcsere formátumot

(HUNMARC. USMARC) használ.)
Az ünnepélyes szalagavatót az egyesület elnöke, Horváth Adám celebrálta, Mader Béla, 

a MOKKA „szülőapja” a közös katalógus történetéről, jelenlegi helyzetéről és jövőjéről beszélt, 
Bakonyi Géza pedig a gyakorlatban mutatta be a rendszert.

A MOKKA legegyszerűbb hozzáférése: www.mokka.hu

ELKÉSZÜLT A KÖZTAURUSZ 3.0. VÁLTOZATA

Az ETO középkiadásának jelzeteivel, a jelzetekhez tartozó magyarázatokkal 
és mutatószavakkal kiegészített (35.575 integrált lexikai egységet tartalmazó) 

OSZK-tezaurusz/KÖZTAURUSZ 3.0. változatának munkálatati befejeződtek. A tezaurusz álta
lános tárgyszójegyzékként, az ETO középkiadás mutatójaként, továbbá az ETO jelzeti közötti

böngészésre is használható.

A tezaurusz és a kapcsolódó alkalmazási dokumentumok WORD állománya hozzáférhető az 
OSZK honlapján (www.oszk.hu) az Újdonságok alatt, valamint a Kaposvári Megyei és 

Városikönyvtár honlapján (www.mvkkvar.hu/konyvtar).

U nc/váry R u d o lf  tá jék o zta tá sá b ó l. K a ta lis t. 2003. feb r. 14.
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Képesek-e a könyvtárak 
hozzájárulni a digitális 
szakadék áthidalásához?

SHIMMON, Ross: Können die Bibliotheken dazu beitragen, die digitale Kluft 
überbrücken? -  Az IFLA főtitkárának tanulmánya először a Library 
Assotiation Record 103. Vol. (11), Nov. 2001. számában jelent meg, majd 
az IFLA tolmács-csoportja vezetőjének gondozásában német fordítás ké
szült, ezt közölte: Bibliotheksdienst, 36. Jg. 2002. 1. 6l-67.p.
A tömörítést az utóbbi alapján Katsányl Sándor végezte.

A világ két részre szakadása, a nyugati jóléti társa
dalmak és a Föld lakóinak többségét kitevő sze
génység közti szakadék mélyülése az emberiség lét
kérdésévé vált, nem kevésbé, mint az életlehetősé
get veszélyeztető környezetszennyezés vagy a társa
dalom biztonságát kérdőjelessé tevő erőszakhul
lám. Kérdés, hogy a gyors fejlődésnek indult infor
mációs és kommunikációs technika (IKT) képes 
lesz-e a szakadék csökkentésére, vagy ellenkezőleg, 
tovább fogja mélyíteni azt? És van-e a könyvtárak
nak egyáltalán módjuk rá, hogy ezt a hatást befolyá
solják? Shimmon válasza mindkét kérdésre: igen, 
annak ellenére, hogy számos aggasztó jel mintha 
ennek ellenkezőjére vallana.
Jelenleg a tárgyilagos szemlélő inkább a szakadék 
elmélyülését tapasztalhatja. A világ két részét elvá
lasztó gazdasági-életmódbeli különbségek napjaink

ra kiegészültek a „digitális szakadék”-kai, melyet 
az OECD állásfoglalás így definiált: „Különböző szo- 
cio-ökonómiai szinten levő személyek, háztartások, 
intézmények, régiók közötti különbség az informáci
ós és kommunikációs technológiához való hozzáju
tásban, az internet használatának aktivitásában”1.

Mekkora -  és egyáltalán hogyan mérhető -  a digi
tális szakadék mélysége? Számos kezdeményezés kí
sérelte meg a válaszadást. Az idézett OECD tanul
mány a különböző háztartásokban mutatott ki éles 
különbséget, s ezt mindenekelőtt két tényezőre ve
zette vissza: a jövedelem és a képzettség eltérő 
szintjeire. Ezek mellett, vizsgálata szerint, szerepet 
játszik az információhasználat intenzitásában a la
kóhely jellege, a háztartás nagysága és típusa, az 
életkor, a nem, a nemzetiségi és a nyelvi háttér is. 
Az OECD mérési adatai elsősorban azoknak nyújta
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nak támpontot, akik a digitális szakadékot egy-egy 
országon belül, (elsősorban a fejlett világban) kí
vánják valamilyen akcióval csökkenteni, mint pl. a 
Poeple's Network kezdeményezés Angliában vagy a 
Bili and Melinda Gates Foundation az USA-ban.

Milyen adataink vannak a fejlett és a fejlődő orszá
gok közötti digitális szakadékról? Az idézett jelen
tés szerint a különbség e téren legjobban azzal mér
hető, hogy 100 lakos közül hány jut hozzá a tele
kommunikáció eszközeihez. Ez a mutatószám az 
OECD országokban 72,1, az OECD-n kívüli orszá
gokban 7,8. (A legalacsonyabb termelési mutatóval 
rendelkező államokban: 1,6.) Még drámaibb kü
lönbséget mutat egy másik mérőszám: 1000 lakos
ra hány internet-host jut? Az OECD országokban 
ez a mutató 81,5, a többi országban 0,85. Ez a mé
rőszám nemcsak a szakadék nagyságát mutatja, ha
nem azt a tényt is, hogy a szakadék nem csökken, 
hanem növekszik: Észak-Amerika előnye Afrikával 
szemben 1997-ben 267-szeres volt, 2000-ben pedig 
már 540-szeres.

Egy másik helyzetelemzés, melyet a United States 
Internet Council végzett2 a hozzáférés anyagi lehető
ségeit vizsgálva megállapította, hogy Afrikában az 
internet-kapcsolat havi díja meghaladja a lakosság 
többségének havi jövedelmét. E vizsgálat szerint a 
szegény országokat az anyagiakon kívül a követke
ző tényezők is elzárják az információs és kommuni
kációs technikától: a számítógépek hiánya, az anal
fabétizmus, a képzett szakemberek hiánya, az ér
dektelenség.

A legszegényebb országok helyzetét e téren a szá
moknál is jobban megvilágítja egy példa.3 Ugandá
ban egy kórház évekig tartó próbálkozás után vég
re telefonhoz jutott. Az egyik ápolónőnek így mód
ja lett volna, hogy a távoktatásos továbbképzéséhez 
szükséges információkat 10 perces telefonbeszélge
téssel megszerezze, azonban a telefon percdíja ott 
2,50 US Dollár, (harmincszorosa a nyugati orszá
gok árainak.) Az ápolónő hat órás buszutazást vá

lasztott Kampalába, ott szóban megkapta az infor
mációkat, és megtakarította a telefondíj felét. 
Felmerül a kétség: a digitális szakadék nem csupán 
függvénye a jól ismert és csökkenthetetlennek lát
szó gazdasági szakadéknak? Igen is, meg nem is. 
Gyakori érvelés, hogy a szegény országoknak tiszta 
ivóvízre, kórházakra és iskolákra lenne szükségük 
a számítógépek előtt. Valójában azonban nem egy
mást kizáró, vagy-vagy alapú szcenáriókról van 
szó. Az információiéhoz való hozzájutás az új tech
nika segítségével elősegítheti a létszükségletet jelen
tő ivóvízhez, egészséghez, iskolázottsághoz való 
hozzájutást is.

Mi történt eddig nemzetközi 
szinten a digitális szakadék 
áthidalására?

Meghatározóan fontos esemény volt „A globális in
formációs társadalom” Okinawai Chartája4, melyet 
a nyolc fejlett ország képviselői a 2000. július 6-i 
okanawai találkozón írtak alá. Az ebben foglalt 
irányelvek részletesebb kimunkálására a nyolc érin
tett állam munkabizottságot hozott létre (Digital 
Opportunity Task /DOT/ Force), mely a „nyolcak” 
genovai találkozójára elkészítette javaslatát az infor
mációs egyenlőtlenségek csökkentésére.5 A doku
mentum azzal a végkövetkeztetéssel zárul, hogy 
„az információs kommunikációs technika ésszerű 
alkalmazása rendkívüli lehetőséget kínál a szociális 
és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére, 
amennyiben a jóléti országok a hátramaradottakat 
támogatják.”
A DOT Force jelentés a jóléti országok számára 
konkrét javaslatokat is tartalmazott, többek közt:
-  A fejlődő országokban nyilvános közösségi hoz

záférési pontok létesítése az IKT elérhető áron 
történő hozzáférhetővé tétele érdekében.

-  A fejlődő országok kormányainak támogatása 
annak érdekében, hogy az állami és helyi közér
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dekű információkhoz ingyenes hozzáférési lehe
tőséget teremtsenek.

-  Támogatás nyújtása olyan programoknak, me
lyek a közérdekű információk digitalizálását és 
többnyelvű helyi alkalmazását teszik lehetővé.

-  A hálózatépítés támogatása olyan intézmények
nél, melyek nem üzleti tartalmú információkat 
gyűjtenek, adaptálnak és közvetítenek.

-  Az olyan kiadók támogatása, amelyek a szegény 
rétegek számára releváns információk nagyobb 
hozzáférhetőségének üzleti modelljét akarják ki
dolgozni.

A DOT Force megtette javaslatait és átadta a nyolc 
fejlett ország vezetőinek, most már ezeken az orszá
gokon múlik, hogy mit vállalnak a világméretű in
formációs szakadék csökkentése érdekében.

Mit tett ez ügyben a nemzetközi 
könyvtárügy, közelebbről az 
IFLA?

© Az Okinawai Charta kézhezvétele után Ross 
Shimmon főtitkár az IFLA nevében levéllel for
dult a nyolc állam vezetőjéhez. Kifejezte egyetér
tését a Chartában foglalt irányelvekkel, utalt a 
könyvtárak potenciális szerepére és jelezte, 
hogy az IFLA kész a DOT Force munkájában 
bármilyen formában részt vállalni. A címzettek 
többségétől pozitív válasz érkezett.

© Az IFLA a 8 állam könyvtáros szövetségeinek ve
zetőiből egy „árnyék nyolcak”-at hozott létre, 
mely állandó készenlétben áll az együttműködés
re.

© A genovai csúcstalálkozó után az IFLA felszólí
totta tagszervezeteit, hogy forduljanak kormá
nyaikhoz, s hívják fel figyelmüket ez ügyben a 
könyvtárakban rejlő potenciális lehetőségekre.

© A könyvtárosi „árnyék nyolcak” a bostoni IFLA 
konferencián elhatározták, hogy kiegészítik az 
IFLA 1994-ben kiadott Közkönyvtári Manifesz-

tumát, ill. a 2000-ben kiadott Iskolai Könyvtári 
Manifesztumot, azzal a céllal, hogy érveket szol
gáltassanak a könyvtárosok részére a politiku
sokkal, a véleményformálókkal és a pénzügyi ve
zetőkkel folytatott dialógusokhoz.

© 2000-ben az IFLA a Kiadók Nemzetközi Szövet
ségével közös bizottságot hozott létre, hogy fóru
mot teremtsen az ellentétes érdekpárok megvita
tására. (PL A könyvkiadók szabadsága / Az in
formációhoz jutás szabadsága). A bizottság 
munkájának eredményeiről közös nyilatkozatot 
tett közzé.6

© Mivel a szegény országok számára különösen 
fontos az egészségügyi információkhoz való hoz
zájutás, másrészt azonban az orvosi lapok ára 
számukra megfizethetetlen, az IFLA rendkívüli 
örömmel fogadta az Egészségügyi Világszerve
zet (WHO) határozatát arról, hogy e lapokból vá
logatott összeállítást juttat el mérsékelt áron 
vagy ingyenesen a címzettekhez. Ez az akció az 
IFLA reményei szerint egy trend kezdetét jelen
ti, mely megfelel a DOT Force irányelveinek.

© A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) több ál
lásfoglalása a szolgáltatások és a szellemi termé
kek kereskedelméről, a szerzői jogról sérti a 
könyvtárak érdekeit. Az IFLA írásban fordult a 
WTO-hoz a könyvtári érdekek képviseletében, 
ezen kívül írásban hívta fel az egyes államok 
könyvárosi szövetségeinek figyelmét: legyenek 
rajta, hogy a könyvtárak és használóik érdekei 
ne sérüljenek a WTO javaslatok megvalósítása 
során.

Shimmon némi szkepticizmussal zárja írását: 
Könnyebb ezekről a problémákról beszélni, -  írja, 
-  mint megoldásuk érdekében cselekedni. A káros 
befolyások kivédése még olyan országokban is ne
héz, mint Nagy-Britannia vagy az USA, ahol a 
könyvtáros egyesületek jól ellátott apparátussal mű
ködnek, és sok évi tapasztalatuk van a lobbizásban
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és érdekérvényesítésben. Milyen eséllyel tudják ki
védeni a káros hatásokat azok a fejlődő országok, 
melyeknek könyvtárosi szövetsége tapasztalatlan 
tiszteletdíjasokból áll? Az IFLA kötelessége, hogy 
őket minden elképzelhető módon segítse.
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Mit olvasott Sztálin?

MEDVEDEV, Rój : Cto citál Stalin? c. írását (Bibliográfia, 2002. 3. no. 
34-53.p.) Futala Tibor tömörítette

Az utókor mindig nehezen kielégíthető' érdeklődést 
tanúsít a néhai nagy -  pozitív és negatív -  szemé
lyiségek dolgai iránt. Évtizedekig, évszázadokig, 
sőt még tovább is. Az érdeklődés ösztönzésére el
végzett kutatómunkát általában már nem gátolja 
és torzítja e nagyok életében több, mint kötelező il
lem és tilalom: szabaddá válik a pálya.
Sztálin esetében különösen felszabadító a néhaiság 
biztosította megközelítés, hiszen tudjuk: az ő regná
lása alatt „nem babra ment a játék”. Akkor még a 
dicséret és az elismerés is veszélybe sodorhatta 
hangoztatóját.
A neves orosz író, publiciszta és történész e helyt 
tömörített dolgozata újkeletű művelődés- és politi
katörténeti írásainak egyike, s mint ilyen tirannus 
hősének átfogó és hatalmas „olvasási munkabírásá
ról”, s arról tájékoztat, hogy hosszú időn át tudott 
emlékezni arra, amit olvasott. (V.I. Lenin és Ju. V. 
Andropov rendelkezett még ilyen memóriával -  
mint ahogy szerzőnk a későbbiekben megjegyzi.)

Sztálin forradalom előtti olvas
mányai

Sztálin oroszországi hivatalos forradalmárok azon 
nemzedékéhez tartozott, amelyik szeretett és (értő 
módon) tudott is olvasni. Az országban a 19. és a 
20. század fordulóján nem utolsósorban olvasás út
ján terjedt a marxizmus és a szociáldemokrácia 
rendszere. A közös olvasási élmények szervezték 
azután illegális körökbe-szemináriumokba az indu
ló forradalmárokat. Sztálin 1894 és 1899 között a 
tbiliszi pravoszláv papnevelő intézet növendéke 
volt, ahonnan éppen marxista olvasmányai és szer
vezkedése következtében tiltották ki. A Kommunis
ta kiáltványon kívül ekkor már ismerte Kautski, 
Bebel, Lafargue és Mehring szakirodalmi munkás
ságát.
A „consilium abeundit” követően -  megszerzett 
forradalmi ismereteire támaszkodva -  számos cik
ket és röpiratot írt grúz nyelven Tbilisziben, Batu-
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miban és Bakuban. (Ezeket csak 1945-46-ban fordí
tották le orosz nyelvre, s publikálták a Sztálin 
összes 1. és 2. kötetében.)
A szocialista-szociáldemokrata irodalmon kívül az 
ambiciózus ifjú egyes filozófusok (Avenarius, 
Mach, Dietzgen stb.) művei iránt is érdeklődött. 
Orosz és világirodalmi olvasmányai (Herzen, Cser- 
nisevszkij, Dosztojevszkij, Szaltikov-Scsedrin, Pus
kin, Gogol és Csehov, illetve Cervantes, Shakes
peare, Daudet, Schiller, V. Hugo, Heine és Balzac) 
közben irodalomtörténeti és -elméleti munkák sem 
kerülték el a figyelmét.
Első és második (rövid idejű) száműzetése (Novaja 
Uda, illetve Szolvicsegodsz és Vologda) jórészt olva
sással telik el. Itt kerül kezébe Kljucsevszkij Orosz 
története, valamint A. Bogdanov és B. Szevinov 
egy-egy regénye. Vologdában beiratkozott a városi 
könyvtárba, ahol is -  mint az a csendőrség őt figye
lő' feljegyzéseiből kiderül -  három és fél hónap 
alatt 17 alkalommal fordult meg.
Amikor 1913-ban Krakkóban Leninnel találkozott, 
a meglátogatottat egyenesen ámulatba ejtette politi
kai ismeretei és általános műveltsége révén. Bécs- 
ben a németül jól tudó és az ausztroszocializmus 
kérdéseiben verzátus Buharinnal kooperált egy 
nemzetiségi kérdésről szóló művének írása közben. 
Harmadik -  kb. 4 éven át tartó száműzetése 
(Monasztriszkoe) közben Lenin barátja, az öngyil
kos L. I. Dubrovinszkij könyvtárát sajátította ki ön
hatalmúlag magának, ami a száműzöttek körében 
nagy felháborodást keltett, ugyanis hasonló esetek
ben a „kollektív öröklés” járta. Később azután Sztá
lin elismerte és tiszteletben tartotta ezt a szokást. 
Sztálin életének ebben az időszakában kevesebbet 
publikált, s ezért Trockij később „alkotói tehetetlen
séggel” marasztalta el, ami méltánytalan, ui. inten
zíven képezte magát.

Sztálin könyvtárai

A bolsevik és a mensevik forradalmárok, noha a 
cári Oroszországban viszonylag könnyű volt besze
rezni, egymás között körözték a számukra szüksé
ges (legális és illegális) könyveket és folyóiratokat, 
tulajdonképpen csak a forradalom után kerültek 
olyan helyzetbe, hogy maguknak stabil könyv- és 
folyóiratgyűjteményt halmozhattak fel. Ez, mihelyt 
módjuk nyílott rá, hamarosan megtörtént. Különö
sen a bolsevik elit körében. 1922-ben Kremlbeli lak
osztályán már Leninnek, Trockijnak, Buharinnak, 
Zinovjevnek, Molotovnak és Bednijnek volt számot
tevő könyvtára.
Sztálin 1918-ban kapott lakást a Kremlben, ám ben
ne alig tartózkodott, mert ideje java részét a polgár- 
háború frontjain töltötte. Csak 1925-ben határoz
hatta el, hogy kézikönyvtárat létesít. Titkárának, I. 
Tovsztuhának írásban adta meg e könyvtár „gyűjtő
körét”, amely majdnem olyan bő és „kerek” volt, 
mint egy általános tudományos kézikönyvtáré. (Ez 
a feljegyzés nemrég került elő.)

A beszerzendő könyveket mindenekelőtt tartalmuk 
szerint tárgyszavazni kell -  kötötte ki. Erre 32 
tárgyszót adott meg. Aztán -  már mint új beszerzé
seket -  ki kell emelni közülük Lenin, Marx, Engels, 
Kautski, Plehanov, Trockij, Buharin, Zinovjev, 
Kamenyev, Lafargue, Rosa Luxemburg és Radek 
műveit és külön tárolni őket. Ezzel szemben félre 
kell állítani a tankönyveket, a kérész életű hírlapo
kat, a vallásellenes makulatúrát (sic!) és más hason
ló nyomtatványokat.

Sztálin élete végén ez a kézikönyvtár több mint 20 
egységet tett ki. Közülük kb. ötezer-ötszáz volt be
leltározva és lepecsételve („I. V. Sztálin könyvtá
ra”). E -  mondhatni -  törzskönyvtáron kívül ki
sebb gyűjtemények keletkeztek Sztálin dácsáiban 
is.

Az első ilyen gyűjtemény a zubalovi dácsában (a 
második 1935 után az újonnan létesített kuncevói 
dácsában jött létre. Ezen kívül -  mint a szerző írja
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-  a „déli dácsákban is voltak nem túlságosan jelen
tős kollekciók.” Nincs rá adat, hogy ezeket a „fiók- 
könyvtárakat” Sztálin használta volna. Nem így a 
törzskönyvtárat. Sztálin Szvetlána lánya első férjé
nek megengedte, hogy a Kremlben lévő könyvtárát 
távollétében igénybe vegye. A fiatalember csodál
kozva látta, hogy apósa mi könyvet olvasott el, 
amit a beléjük írt margináliák bizonyítottak. Sztá
lin ugyanis mindig kezében ceruzával, sőt színes ce
ruzákkal olvasott.

Prioritások a húszas évek nyom
tatványaiban

Voltak, akik nem ismerték el, letagadták Sztálin in
tellektuális és olvasási teljesítményeit. Közülük leg
durvábban B. Bazsanov szólt a húszas évek végén, 
aki korábban a központi apparátusban dolgozott, 
majd disszidált. Szerinte Sztálin lusta és keveset 
dolgozik. Igazában semmihez sem ért. Közömbös a 
művészetek, az irodalom és a zene iránt. A harmin
cas évek végén -  kevésbé durván -  Trockij nyilat
kozott legfélelmetesebb ellenfele szellemi tulajdon
ságainak primitív voltáról.

A valóság az, hogy Sztálin pártbeli ellenfeleit ko
rántsem csak kivételes kegyetlensége révén győzte 
le sorra-rendre, hanem azért is, mert náluk alapo
sabban ismerte műveiket (nem volt véletlen, hogy 
a kiemelten gyűjtendők között szinte mindenki sze
repel, akivel később megütközik) és minden egyéb 
vonatkozásban is bővebb ismeretekkel rendelke
zett náluk. Az sem áll meg, hogy nem dolgozott so
kat: valamennyi ügykörébe tartozó pártdokumentu
mot kiadása előtt gondosan tanulmányozott és mó
dosított, ha kellett.

Mindemellett naponta 2-3 órát olvasott, látogatói
nak is szívesen mutogatta az irodájában felhalmo
zott könyveket, mondván: „Ez az én napi normám, 
500 oldal.” Ez a kontingens a húszas években a 
pártbeli ellenfelek művein kívül Marx, Engels mű

veit is felölelte. Noha szinte minden művüket, nem 
utolsósorban ellenfeleinek szánt „municiógyűjtés” 
céljából, többször is elolvasta, Marx Tőkéje vala
hogy „kifogyott rajta”, ugyanis első kötetében csak 
néhány fejezet mellett találhatók meg Sztálin szél
jegyzetei. Nem szerette a túlságosan bonyolult és el
vont mondatszerkezeteket. Ugyanígy volt a német 
klasszikus filozófusokkal, Kanttal, Hegellel, Fichté- 
vel stb. is. Inkább különböző feldolgozásokat, ta
nulmányokat olvasott róluk.

Különös érdeklődést tanúsított a más országokban 
(főként Kínában) lezajlott és zajló forradalmakról 
írt művek iránt. Esetenként igencsak régi korokról 
eseményekről szóló feldolgozásokat olvasott el.

Az ún. vastag irodalmi-társadalomtudományi folyó
iratok valamennyi számát mindig figyelmesen néz
te át, olvasta el. Az Ogonyokot is kedvelte, sőt a 
szatirikus Krokogyilt is. A nevezetesebb írók 
(Furmanov, Fagyajev, Pilnyak, Babel, Majakovszki, 
A. Tolsztoj stb.) önálló művei ugyancsak rendszere
sen voltak jelen olvasmányai között. A Csendes 
Dont megvédte a rappisták (ők a szovjet írószövet
ség megalakulása következtében tűntek el) lesújtó 
kritikájával szemben. Nyilvánosan nem kritizálta 
Bulgakovot sem. Csak éppen -  egy kivételével -  
nem engedte bemutatni színműveit.

M. I. Kalinyin és mások, köztük a francia H. Bar
busse Sztálin nyelvezetéről szuperlatívuszokban 
szóltak. Mihail Weisskopf izraeli nyelvész 400 olda
las új (2001-ből való) könyvében (címe Az író Sztá
lin) tüzetes vizsgálat alá veti a sztálini szövegeket. 
Megállapítja, hogy bár áttekinthetően és világos vo
nalvezetéssel írt, nincs ok „agyondicsérésére”. 
Gyakran vétett a nyelv szabályai ellen és idézetei
nek példatára is szűkös volt. Weisskopf ebből -  té
vesen -- azt a következtetést vonja le, hogy irodal
mi műveltsége nem volt különlegesen magas szín
tű.

Sztálin vagy saját könyvtárából vette ki a munkájá
hoz szükséges műveket, vagy közkönyvtárakból köl- 
csönöztette ki őket. 1926-ból fennmaradt jegyzék
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mintegy száz olyan művet tartalmaz, amelyet 
„könyvtárközi kölcsönzéssel” kellett előkeríteni. E 
jegyzékben képviselt tudomány- és ismeretágak: 
történelem, szociológia, gazdaság, hipnózis, ideg- 
gyógyászat, nemi betegségek, sport, vétségek, a fel
támadás lehetősége, a halálra ítélés joga, antiszemi
tizmus. Műszaki irodalom csak az ismeretterjesz
tés szintjén érdekelte. Egy mű, amely a természet 
meghódításáról szólt, viszont annyira megtetszett 
neki, hogy Jakov fiát húszadik születésnapjára ez
zel ajándékozta meg.

Olvasmányok a harmincas évek
ből

A harmincas évek Sztálin előidézte rettenetéinek fo
lyamatában maga a „szerző” is megváltozott. Csak 
nagyritkán hagyta el a Kremlt (a metró avatásakor 
éjszaka járta be az egész létesítményt, töviről-hegyi- 
re megszemlélve mindent). Utolsó országjárása 
1928-ban esett meg. Az időszak végére vele szem
ben nem lépett fel (nem tudott, vagy nem mert fel
lépni) semmiféle oppozíció. A harmincas évek má
sodik felében több millió polgárt végeztek ki vagy 
internáltak, köztük ezerszámra tudósokat és szak
embereket és mintegy ezer írót.

Különben Sztálinnak szívügye volt az irodalom irá
nyítása: 1932-ben Gorkij elnökségével két írótalál
kozót is szerveztetett a szovjet írószövetség megala
kítása ügyében. Nem kevésbé volt aktív a történeti 
és párttörténeti kérdések eldöntésében. A tan
könyvreform Sztálin sugallatára kiemelten kezelte 
Alekszandr Nyevszkijt, Minyint és Pozsarszkijt, 
Nagy Pétert és Szuvorovot, de leginkább Rettenetes 
Ivánt, aki -  egyesek szerint -  Sztálinnak egyetlen 
igazi példaképe volt. Sztálin adott rá, hogy a Polit
büro tagjai hozzájusanak a külföldi antibolseviszta 
könyvekhez és folyóiratokhoz. Viszont Trockij kül
földi műveit csak egymaga gyűjtötte és olvasta, de 
másnak nem volt hozzáférési joga a kötetekhez.

A náci könyvek is jelen voltak a Kremlbeli elit köré
ben. A Mein Kapmfot lefordították oroszra és igen 
kis példányszámban ugyancsak hozzáférhetővé 
teték. Sztálin ekkoriban különös érdeklődéssel for
dult az államelméleti irodalom felé. így újra olvas
ta Machiavelli Fejedelmét is. Diplomáciatörténeti 
érdeklődése szintén felébredt.

Némely esetben -  mondhatni -  mecénásként mű
ködött: Aekszej Tolsztojt megbízta a Nagy Péter c. 
regény megírásával, Solohovot megvédte a rappis- 
tákkal szemben és egészen kiváló életkörülménye
ket teremtett a számára. Tarle akadémikust a szám
űzetésből hozatta haza, foglalkozott Paszternák 
ügyeivel, Majakovszkijt posztumusz dicsőítette, de 
főként Puskinnak teremtett kultuszt. Ez utóbbi 
részben a hazaszeretetre nevelést szolgálta, részben 
pedig az értelmiség megbecsülésére hívta fel a fi
gyelmet.

A háború évei

A német-szovjet háború első időszakában Sztálin 
nem olvasott mást, mint hadijelentéseket. Korábbi 
napirendje teljesen felborult: ő lett a miniszterta
nács elnöke és a főparancsnok is.

Kremlbeli könyvtárát evakuálták, s egy darabig a 
kuncevói dácsa is alá volt aknázva. Űj olvasási peri
ódusa 1942 tavaszától számítható. Ekkor már telje
sen más érdeklődést mutatott, mint korábban: né
met és francia hadvezérek munkáit tanulmányozta, 
s orosz hadtörténészek munkái is megfordultak a 
kezében.

Szuvorov és Kutuzov könyvei, még inkább a róluk 
írt munkák iránti érdeklődését is az motiválta, 
hogy valahogy ki kellett hátrálnia azokból a lózun
gokból, miszerint „egyetlen talpalatnyi földet sem 
engedünk át az ellenségnek” és „a háború az ellen
ség területén fog zajlani”, amelyeket első intrádára 
olyannyira hangoztatatott. Szuvorov és Kutuzov az
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átmeneti kudarcok elviselése szempontjából is pél
daértékű volt a számára.
1942 végén írókat-költőket dicsér (köztük Szimo- 
novot, Tvardovszkijt, Kornejcsukot, A. Tolsztojt) 
vagy éppen betiltja műveik előadását (köztük Le
onov, Katajev, Dovzsenko színdarabjait).
Már akkor tudni lehetett, hogy az 1939-ben 
alapított és a háború éveiben is odaítélt Sztálin-dí- 
jakkal kitüntetett művek legtöbbje mögött Sztálin 
pozitív olvasói élménye keresendő.

A háború vége utáni és a halála 
közötti időszak

A háború befejezését követően Sztálin elvonult a 
„déli végekre”, hogy kipihenje és gyógykezeltesse 
magát. Első ízben 1936 óta, de mindjárt több hóna
pon át. Ám ez korántsem volt publikus: a párt és a 
minisztertanácsi dokumentumok továbbra is az ő, 
bár „fakszimilézett” aláírásával jelentek meg. 
Életének utolsó időszakában Sztálin kevesebbet ol
vasott, ámde ahhoz eleget, hogy:
-  1945 és 1953 között végképpen nem akadt 

olyan Sztálin-díjjal kitüntetett mű, amelynek 
„ne lett volna köze” az immár generalisszimuszi 
címet viselő Sztálinhoz,

-  biológiai és fiziológiai olvasmányai nyomán „ne 
magasztaltassa fel” Liszenkót és társait,

-  nyelvészeti munkák olvasásának outputjaiként 
ne ítélje el a marxizmust,

-  számos közgazdasági munka elolvasásának 
„gyümölcse” ne jelenjék meg közgazdasági állás- 
foglalás formájában.

A személyi kultusz mértéktelen voltát Sztálin meg
kívánta és igényelte. Élő önmagától mintegy úris
ten-önmagához tudott e tekintetben elvonatkoztat
ni. Erre nagyon jellemző Vaszilij fiával folytatott 
perpatvarainak egyik részlete, amelyben az atya ek
ként fakadt ki: „Te azt hiszed, hogy Sztálin vagy? 
Te azt hiszed, hogy én Sztálin vagyok? íme, ott van

ő, ő a Sztálin! -  mutatott a falon függő generalisszi
muszi portréjára.
1946-ban határozat született Sztálin össze munkájá
nak kiadására. Ezt ő maga olyannyira fontosnak 
tartotta, hogy felettébb nagy gonddal lektorálta vé
gig teljes oeuvre-jét. így hát minden egyes kötetre 
rákerülhetett volna a „nihil obstat” (semmi akadá
lya) klauzula is.
Sztálin korábban ügyelt ara, hogy a közkönyvtárak
ból átkölcsönzött dokumentumok minél előbb 
visszakerüljenek a közforgalomba, s ne „ejtsen ben
nük” margináliákat sem. Ezt a jó szokását azonban 
élete vége felé már feladta. Amikor meghalt, több 
mint száz Lenin Könyvtárból való művet számol
tak össze nála. E művek is tele voltak írva 
margináliákkal.

Sztálin margóra írt feljegyzései

Többször említettük már, hogy Sztálin ceruzával, 
sőt színes ceruzákkal a kezében olvasott. Manap
ság 400 olyan kötetet tartanak nyilván, amelyben 
Sztálin jegyzetek, margináliák találhatók. Valójá
ban sokkal több volt belőlük, ám az egyes darabok 
szétszóródtak vagy lappanganak valahol. (Ennek 
részben ő maga volt az oka, mivel az általa széljegy
zeteit műveket gyakran küldte vissza az íróknak, ki
adóknak, rendezőknek.)
A legtöbb bejegyzés rövid, mondhatjuk azt is, hogy 
velős: pl. „Ha-ha” „Igen-igen”, „Ez mi?”,
„Fecsegés”, „Badarság”, „Ostobaság”, „Ügy-úgy”, 
„Jól van”, „No, nézd csak”. A politikai ideológiai 
művek közül Marx és Lenin írásait nem látta el lap
széli jegyzetekkel. Lenin: Állam és forradalom c. 
művének borítóján megjegyzi: „Az (állam) megszű
nésének elmélete -  vesztes elmélet.” Engelst már 
kevésbé tiszteli, mint az bejegyzései tanúsítják: 
„Szomorúságos”, „Nem csak”, „Ez ma már hihetet
len”, „Nem, ez hihetetlen”. Kautskit még inkább ki
osztja: „Tökfilkó”, „Gazember”, „Aljas és gazem-
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bér”. Egy 1920-ban kiadott Trockij brosúra margó
it viszont pozitív jelzőkkel látja el.

Némileg a kiadói lektorok munkásságához lehet ha
sonlítani Sztálin közreműködését a történelmi 
(tan)könyvek és a szépirodalmi alkotások bírálatá
ban, ugyanis igencsak töviről-hegyire olvasta volt 
el és „lapszéli jegyzetelte” őket. Más kérdés: az el
len, amit írt, nem volt apelláta. Néhány jellemző be
jegyzés vagy aláhúzás ebből a munkásságából: „A 
legyőzőitek halálára a győzök nyugalma érdekében 
van szükség.”, „Nem kell Hitlert ijesztgetni, az ural
kodótól a népnek jobb félnie, mint őt szeretnie”.

A margináliákon kívül -  természetesen -  gyakran 
élt olvasmányain különféle nem verbális jelzetelés
sel és aláhúzásokkal is.
Egyik egészen furcsa aláhúzásos cselekménye az ál
tala írt párttörténet egyik példányán esett meg, 
amelyben a Leninre vonatkozó részeket véges-vé
gig pirossal húzta alá, a többi részt meg különféle 
más színesekkel. E példányt Vaszilij fiának 18. szü
letésnapjára ajándékozta.
Halálakor -  1953 március 5-én -  építészeti köny
vekkel és folyóiratokkal volt ágya körülvéve.

Futala Tibor

ÚJ KERESŐFELÜLETE VAN A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK ADATBÁZISÁNAK

A nyilvános könyvtárak adatbázisa számára 2003 február közepére új keresőfelülelet alakított ki 
a Könyvtári Intézet. A Java-alapokon működő felület a korábbiakhoz képest nemcsak a közölt 

adatok körének szélesítését (könyvtártípus, a jegyzékre való felvétel és a szakfelügyeleti vizsgálat 
dátuma, e-mail cím stb.) biztosítja, hanem a többszempontú visszakeresést is lehetővé teszi.

Elérhető: www.ki.oszk.hu/nyilvános

A jegyzékre került nyilvános könyvtárak hivatalos listája továbbra is hozzáférhető a NKÖM  
honlapján www.nkom.hu/infoteka/konyv címen.

H an god) A g n es tá jéko zta tá sá b ó l: K a ta lis t, 2003. F ebruár 14.

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ -

Az 1802-ben gróf Széchényi Ferenc által alapított Országos Széchényi Könyvtár és 
a Magyar Nemzeti Múzeum 2002 decemberében nyerte el két évszázados kultúra-ápoló

tevékenységéért a rangos díjat.
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Le a bürokráciával

A Könyvtári Innovációs Központ 
zátonyra  fu tá sa

RUPPELT, Georg: Fiat Bürokratia... Das Scheiten des Innovationszentrum 
für Bibliotheken ist eine Schande für die Kulturnation Deutschland c. 
írását (Bibliotheksdienst, 36.Jg. (2002) H.4. 426-429.p.) Katsányí Sándor 
tömörítetté.

A ma már „hajdanidnak mondott Német Könyvtá
ri Intézet (Deutsches Bibliotheksinstitut, DBI) 
1978-ban jött létre az államszövetség, a tartomá
nyok és az NSZK könyvtáros szövetségeinek közös 
akaratából, azzal a céllal, hogy a gyakorlatot segítő 
kutatásokkal és központi szolgáltatásokkal mozdít
sa elő a könyvtárügyet. Az NDK-ban két hasonló in
tézmény is működött (egyik a tudományos könyv
tárak, másik a közkönyvtárak szolgálatában), ezek 
a német egyesülés után beolvadtak a DBI-be. 1997- 
ben a Tudományos Tanács javaslatára a Német 
Könyvtári Intézet felkerült az ún. „kék listára”, a 
Tudományos Tanács által támogatott kutatóintéze
tek közé.

Ekkor történt a fordulat. A kormányzat váratlanul 
úgy döntött, hogy 1999-től megszünteted az intézet 
dotálását. Ez a kormányzati elhatározás egy olyan 
intézmény végét jelentette, amely más európai or
szágok számára is példaképül szolgált. Az intézke
dés mögött politikai szándék állt: a berlini szenátus 
az ún. „forgóajtó-rendszert” alkalmazta (egy ki -

egy be), ezáltal juthatott egy olyan kutatóintézet
hez, amelyet a maga részéről fontosabbnak ítélt. A 
Német Könyvtári Intézet 150 munkahelye a „forgó
ajtó” áldozata lett.

A német könyvtáros szövetségek minden síkon és 
minden rendelkezésükre álló eszközzel protestáltak 
a határozat ellen, hiába. A könyvtárügy híveinek tu
domásul kellett venniük, hogy Németországban a 
politika és a nyilvánosság sokkal kevésbé van meg
győzve a könyvtárak fontosságáról, mint az angol
szász vagy skandináv államokban. A Német Könyv
táros Egyesületek Szövetségének elnöke utolsó, re
ménytelen kísérletként levéllel fordult az államszö
vetség és a tartományok vezetőihez, hogy az Inté
zet teljes leépítését megakadályozza. Az eredmény: 
három éves (2000 januárjától kezdődő) haladékot 
kapott az intézmény, melyet DBI helyett most már 
hivatalosan EDBI-nek nevezett (E = ehemaliges, 
egykori), s melyben a kollégák csekély számú el
szánt csapata még folytathatta a könyvtárügy szá
mára fontos munkáját.
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Ekkor azonban a Tudományos Tanács arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a Könyvtári Intézet nem 
tekinthető kutató intézménynek a szó hagyomá
nyos értelmében, viszont fontos szolgáltatásokat ké
pes nyújtani, ezért azt ajánlotta, hogy a „nélkülöz- 

. heteden szolgáltatásokat helyezzék át más fenntar
tóhoz.”
A Tudományos Tanács szép szavakat mondott a 
„szervezeti megújulásról és a ’’tartományok közötti 
koordinációról", de régi tapasztalat szerint könnyű 
valamit összetörni, ámde fáradságos és sokáig tar
tó újra felépíteni. Különösen igaz ez az intézmé
nyek, s még inkább a közös fenntartású intézmé
nyek esetében.
A Kultuszminiszteri konferencia 1999 szeptemberé
ben állásfoglalást adott ki „A nélkülözhetetlen or
szágos könyvtári szolgáltatásokról”. A tervezett új 
intézménynek, mely a Könyvtári Innovációs Köz
pont (Innovationszentrum für Bibliotheken, IZB) 
reményt keltő nevet kapta, a következő feladatai 
lennének:
-  támogatni a könyvtárak innovációs és fejlesztési 

potenciálját,
-  előmozdítani technikai és szervezeti felépítésü

ket,
-  erősíteni nemzetközi szerepüket, támogatni 

nemzetközi kapcsolataikat,
-  szervezni a tudományos ismeretek közvetítését,
-  a tervezés és döntések számára információkat 

szolgáltatni,
-  meghatározni a stratégiai prioritásokat,
-  a könyvtárügy jól tájékozott és független intéz

ményévé válni.
A kultuszminisztériumi konferencia emlékirata sze
rint a Könyvtári Innnovációs Központ a Porosz 
Kulturális Örökség Alapítványa keretében kezdheti 
meg munkáját 2002 januárjában. „így az egyes 
fenntartók aránylag csekély ráfordítással jelentős 
szolgáltatásokhoz jutnak.” A fenntartási költségre 
2002-től évi 3,2 millió DM-et irányoztak elő, ennek 
25%-a az államszövetséget, 75%-a pedig az egyes 
tartományokat terhelné. Az államszövetség be is 
tervezte a 800 ezer márkát, az egyes tartományok

között az összeget nagyságrendjük szerint osztot
ták szét, a legnagyobb tartományra, Északrajna- 
Vesztfáliára 388,496 DM jutott.

A német művelődés-és könyvtárügy számára olyan 
fontos, de a pénzügyminisztériumok számára mar
ginális intézmény sorsa azonban ismét zátonyra fu
tott. Ennek oka elsősorban Északrajna-Vesztfália 
pénzügyminisztériumának ellenállása volt. „Hogy
hogy csak ezen múlhat?” - kérdezték azok, akik 
már nem kaptak áttekintést a német könyvtárügy 
helyzetéről, mert már senki nem készít statisztikát, 
s akik ezért nem tudhatják, hogy pl. hány német 
gyerek és fiatal kölcsönöz könyvet az országban, és 
sejtelmük sincs arról, hogy hány millió Eurót igé
nyelnek az EU javaslatai a kultúra és a könyvtár
ügy fejlesztésére.

A „miért” kérdésére az országos sajtóban ketten is 
választ kerestek. A FrankfurterAllgemeine Zeitung
ban (2001. 9. 22.) Heinrich Welfig „Berlini Bürok
rácia” címmel azt fejtegette, hogy Északrajna-Veszt
fália a számára komolyabb terhet nem jelentő 
összeget nem anyagi, hanem stratégiai okból ragad
ta meg, ugyanis a föderalizmus erősítése érdeké
ben nem akarnak a szövetségi állammal közös in
tézményeket finanszírozni. Ulrich Kühne a 
Süddeutsche Zeitungban „Irracionalizálás” címmel 
közölt cikkében (2002. 2.5.) a Könyvtári Innováci
ós Központ ügyének megfeneklését a következőkép
pen látja: a tartományi pénzügyminiszterek konfe
renciája korábbi határozatot hozott, hogy nem fog
nak újabb állami intézményt közösen finanszíroz
ni. Ha most az IZB-vel kivételt tennének, holnap 
más is jelentkezne ezzel a szándékkal. Mivel a 
Könyvtári Innovációs Központ alapítását a fenti ha
tározat után történtnek veszik (nem éppen ésszerű
en, hiszen az előd, a Német Könyvtári Intézet már 
jóval korábban működött, tehát voltaképp nem új 
intézményről van szó), az IZB ügyét ezzel „elracio
nalizálták”.

A palánta, ha nem locsolják, elszárad, függetlenül 
attól, hogy a kertész mivel magyarázza a magatartá
sát. Az eredmény: szégyen.
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Amikor Hajnóczy József következetes jozefinistaként alispáni hivatalt vállalt 
Szerém vármegyében, az őt bírálóknak keserű-dacos szavakkal válaszolt. 
Gróf Forgách Miklósnak, egykori felettesének írta: kötelességemnek tartom, 
hogy „összes embertársaimat természetes jogaikhoz segítsem”, mert csak így le
hetek „jó emberbarát és jó hazafi”, de ha a kettő közül választanom kell, „in
kább kívánom, hogy emberbarátnak, mint hogy hazafinak nevezzenek” Fájdal
mas vallomása mindez egy igaz patriótának, aki nem először és nem utoljára 
a magyar értelmiségiek közül szembesülni kényszerült azzal, hogy az idegen 
hatalom, dinasztia által felülről bevezetendő fontos és időszerű politikai és 
társadalmi reformok szükségszerűen sértik az állami önállóságától megfosz
tott nemzet érdekeit és méltóságát, mert ugyan szétrombolják az elavultat, a 
rosszat, a hibásat, de a szervetlen modernizációs próbálkozás egyúttal meg
gyengíti a nemzeti identitást és ezzel felbomlasztja a külvilág ellen kétségtele
nül óvó hagyományos értékeket, struktúrákat is. Hajnóczy, tudjuk, megkísé
relte egyeztetni a „haza” és a „haladás” ügyét, ám amikor a dinasztia a refor
mokat is felfüggesztette, útja elkerülhetetlenül vezetett tragikus végzetéig.

A „haza és haladás” közötti keskeny úton a biztonságos járás kegyelme csak 
a kiválasztott keveseknek adatott meg akkor is, „Mert sokan vannak az elhí- 
vottak, de kevesen a választottak” -  hogy Máté evangéliumát idézzük a kevés 
választott egyikére, gróf Széchényi Ferencre.
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SOMKUTI Gabriella 
Az Országos Széchényi Könyvtár 

története 1802-1918 / Somkuti 
Gabriella ; [szerk. Monok István]. - 
Budapest: Országos Széchényi 
Könyvtár, 2002. - 138 p.

ISBN 963 200 437 x

A nemzeti könyvtár alapításának 200. évfordulója kapcsán egyébként 
talán megengedhető' transzcendens elemeket a továbbiakban mellőz
ve, vitathatatlan, hogy Széchényi Ferenc életművével egyszerre volt 
„jó emberbarát és jó hazafi” -  egykori titkára, Hajnóczy kifejezését 
kölcsönvéve. Megtalálta azt a keskeny utat az uralkodó iránti lojalitás 
és az ország szolgálata között úgy, hogy az utóbbiba sikeresen ötvözte 
a felvilágosodás haladásfogalmát és a bontakozó nemzeti ébredés 
programját. Felismerte az intézmények semmihez sem mérhető szere
pét a művelődés folyamatában; az intézményekét, amelyek az egyén
nel szemben elvileg időtlen élettartamúak lehetnek, nincsenek kitéve 
az esetlegességnek és a jószándékú, de lassan csak-csak időszerűtlen
né váló mecenatúrának.

Mondhatni persze, hogy ez a kor követelménye volt, évtizedek óta 
ilyen-olyan tervek születtek a korszerű művelődés intézményrendsze
rének megteremtésére, de a terv csak terv, a tény pedig az, hogy egy 
család két nemzedéke teremtette meg nem egészen emberöltőnyi idő 
alatt a nemzeti tudományos infrastruktúrának ha nem is az egészét, 
de nagy részét. Nem lehet eléggé méltányolni, mennyire korszerű for
mát választott gróf Széchényi Ferenc azzal, hogy országossá tette gyűj
teményét, kikötve, hogy sem más intézménnyel nem vonható össze, 
sem máshol nem őrizhető, mint „ahol az irányító országos kormány- 
szerv székhelyét tartja”. Ebből a szempontból kétségtelenül jelentékte
lennek tűnik, hogy az a közgyűjtemény, amit alapított, könyvtár vagy 
múzeum volt-e. (Ha másodlagosnak is tűnik, azért kár, hogy -  úgy tű
nik -  a köztudatban a múzeumalapítás ténye él. E sorok írója rezignál- 
tan olvasta a Magyar Nemzet 2002. november 26-ai számának amúgy 
lelkes és rokonszenves irányú tudósítását, miszerint gróf Széchényi Fe
renc a nemzetnek adományozva gyűjteményét megalapozta „mind a 
Magyar Nemzeti Múzeum, mind a későbbi Országos Széchényi Könyv
tár alapját. ” Mindegy, mindegy, de a tények... Meg mi végül is, könyv
tárosok volnánk.)

A könyvtár alapításának évfordulójára jelent meg Somkuti Gabriella 
tollából a bibliotéka 1802-1918 közötti történetét összegző mű. Saját
ságos, és a hazai könyvtártörténet-írás meglehetősen sanyarú helyzeté
re utal, hogy nemzeti könyvtárunknak eddig még nem íródott meg tu
dományos igényű életrajza. Kollányi Ferenc a 20. század elején, a cen
tenáriumhoz kapcsolódva alapos és roppant részletes, szemléletében 
azonban mára már meglehetősen elavult összegzésében mindössze az 
alapítást és a közvetlen utána következő időszakot tárgyalja: az 
1905-ben napvilágot látott tomus Széchényi Ferenc halálával zárul. 
Kollányi, a tehetséges történetíró pap volt, és amikor 1911-ben nagy-
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váradi kanonokká nevezték ki, tudományos pálya
futása lezárult. Attól kezdődően a káptalan gazdasá
gi ügyeit intézte, alig-alig publikált 1933-ban bekö
vetkezett haláláig szakközleményeket.

Az 1960-as években kezdődtek el az új összegzést 
előkészítő alapkutatások. A terv egy nagyszabású, 
négykötetes könyvtártörténet megírása volt (1802— 
1867; 1867-1918; 1918-1945; 1945 után). A mun
kálatok összefogására Berlász Jenő és Dezsényi Béla 
kapott megbízást, utóbbi elhunyta után többen is 
foglalkoztak a kiegyezést követő korszakkal. Az 
1867 utánival, mert mint köztudott, Berlász Jenő
nek köszönhetően 1981-ben napvilágot látott az 
első kötet. A több mint hatodfélszáz oldalas ma
gisztrális munka megjelenése óta egyfajta etalon a 
hazai könyvtártörténet-írásban, sőt a művelődés- 
történetben. Azonban folytatásai nem készültek el 
(hacsak nem tekintjük annak Németh Mária 
1997-ben közzétett és három viharos, küzdelmes 
esztendőt tárgyaló kötetét: Az Országos Széchényi 
Könyvtár története 1919-1922.), csak résztanulmá
nyok olvashatók, elsősorban a Széchényi Könyvtár 
Évkönyveiben.

Az 1867-1918 közötti korszakkal hosszú ideje beha
tóan foglalkozik Somkuti Gabriella, alapkutatásai 
eredményeit mintegy húsz tanulmányban publikál
ta eddig. Tulajdonképpen a minőséget és a részle
tességet illetően is a Berlász-féle műhöz hasonlítha
tó szintézis volt (és talán van) születőben, ám a kö
zelgő bicentenárium miatt egy más összegzés elké
szítése vált sürgetővé. Immár „csak” kétkötetes 
lesz az OSZK-történet, melynek az 1802-1918 kö
zötti időszakot tárgyaló kötete 2002 nyarán hagyta 
el a nyomdát. Módosult tehát a célkitűzés: terjedel
mében szerényebb, a szélesebb olvasóközönség és 
nem utolsósorban a könyvtár szakos hallgatók szá
mára is befogadható mennyiségű információt tar
talmazó összegzés első egységét olvashatják az ér
deklődők és tanulhatják a diákok. (Oktatóként szor
galmasan feladtam minden évben Berlász Jenő kö
tetét könyv- és könyvtártörténeti vizsgára. Kezdet

ben tényleg hittem, hogy lesz olvasója. Később, böl
csebbé válva már csak kíváncsiságból; eddig azon
ban még nem találkoztam olyan főiskolai hallgató
val, aki három tétel kedvéért megbirkózott volna 
az 550 oldallal. Ahogy öregszik az ember, úgy lesz 
persze egyre megértőbb.)

Somkuti Gabriella összegzése azonban nem csak 
„papíron” lesz kötelező irodalom: a kollokviumi 
számonkérés szerves részét alkotja majd. Nem kizá
rólag megtanulható terjedelme (nem egészen 140 
oldal a könyv), hanem színvonala, minősége miatt. 
A szerző kiválóan oldotta meg a könyvtártörténeti 
összegzések kardinális problémáját, nevezetesen 
három alapelv összehangolását. A könyvtár mint 
intézmény a politikai és társadalmi szerkezettől 
meghatározottan működik; fejlődését, szolgáltatá
sai jellegét alapvetően befolyásolják egy adott kor
szak tudományról, művelődésről kialakított elkép
zelései és elvárásai; végül a könyvtári elmélet és 
gyakorlat változó, módosuló paradigmái formálják 
ki azt az intézményi keretet és technikai eszköz- 
rendszert, amely alkalmas lehet a gyűjtemény társa
dalmi küldetése, funkciói kielégítésére. Somkuti 
Gabriella kötete nagyszerűen érzékelteti e három 
elem kapcsolódását, bonyolult kölcsönhatását. 
Rendszerét -  írhatnánk napjaink már-már köz
hellyé váló kifejezésével.

Központi gondolata, zenei műszóval „Leitmotiv”- 
ja a polgárosodás. A szerző abba a hosszú ideig tar
tó folyamatba ágyazva vizsgálja a nemzeti könyvtár 
történetét, amit „polgárosodás”-nak nevezünk. Ki- 
lúgozatlan, eredeti értelmében, vagyis abban az 
összefüggésben használja a fogalmat, ahogyan a 
19. századi gondolkodók, értelmiségiek. A polgáro
sodás ugyanis nem csupán a jogok kiterjesztését je
lenti, hanem azt is, hogy a nemzet, amely indivi
duumokból összegződik, egyénként és közösség
ként is felelősséget érez sorsával szemben, és a 
nemzet kollektivumként való önkiteljesedését szol
gáló intézmények működtetését nemcsak igényli, 
de kötelességének is érzi. A Széchényi Könyvtár tör

KÖNYVTÁRi FIGYELŐ 2002. 4. 751



ténete ebben az értelemben a magyar polgárosodás 
története. Azt jelképezi, hogy egy eredendően főúri 
magángyűjtemény hogyan szervesült a magyar mű
velődés és tudomány egészéhez, illetve az azokat a 
magáénak érző társadalomhoz. Ez -  amint a szerző 
tárgyalásából kitűnik -  egyáltalán nem volt egysze
rű és sima fejlődés, nekilendülések és megtorpaná
sok kísérték a nemzeti bibliotéka 1802-1918 közöt
ti (és persze későbbi) történetét. A kötet bevezető 
és két fő része a magyar történelem (polgárosodás) 
fordulópontjai köré rendezi a könyvtár történetét. 
A bevezető rövid rész (Könyvtári kultúra Magyaror
szágon a 18-19. század fordulóján) mindössze hat 
oldalon kitűnően és érzékletesen vázolja azt a 
könyvtári és művelődési miliőt, amely mintegy hát
terét adta Széchényi Ferenc könyvtáralapításának.

A következő rész címe: Az Országos Széchényi 
Könyvtár a polgári átalakulás korszakában 1802— 
1866. Két fejezete közül az első 1847-ig, a második 
1848-tól 1866-ig tárgyalja a történéseket. Az Orszá
gos Széchényi Könyvtár immár 200 éves históriája 
egyáltalán nem nélkülözi az ellentmondásos jelen
ségeket. Somkuti Gabriella kötetének első része is 
számos paradoxonnal szolgál. Az első fejezet a ki
bontakozás, a fejlődés, a reményteli évek króniká
ja. Azoké az éveké, amikor Széchényi áldozatvállalá
sa találkozott a magyar társadalom igényeivel és a 
reformkor lendülete felépítette a Nemzeti Múzeum 
(és a könyvtár) otthonát. Az egyik ilyen paradoxon 
maga a Múzeum 1808-as megszületése. A tárgyalt 
korszakon is túlnyúló és nehezen eldönthető kér
dés, hogy előnyére vagy hátrányára vált-e az együtt
élés a Nemzeti Múzeummal. Elfogadhatjuk a szer
ző ezzel kapcsolatos, a források fölényes ismereté
re alapozott megállapítását, miszerint »Egyrészt po
zitív hatású volt a könyvtár számára a jóval na
gyobb kulturális súlyt képviselő Nemzeti Múzeum te
kintélye és rangja, másrészt negatívan hatott, hogy 
az intézményen belül az egyre növekvő számú és mé
retű múzeumi osztályok mellett a könyvtár saját sú
lya egyre kisebb lett.” (47. p.) A másik ilyen parado

xon, hogy a múzeumi épület elkészülte lényegében 
mintegy két évtizedes válságos időszak nyitánya 
volt. Sokat mondó az első rész második fejezetének 
címe: Alvó évtizedek: a pangás időszaka. A Széché
nyi Könyvtár a polgári forradalom, a szabadság- 
harc és az önkényuralom korában 1848-1866. A 
Nemzeti Múzeum új épülete 1848 tavaszán jelké
pezte mindazt, ami a reformkorban történt: nem 
véletlen, hogy a lélegzetelállító iramban fejlődő 
Pest (és Magyarország) szimbóluma előtt volt a hí
res gyűlés március 15-én. Az épületbe éppen meg
kezdték a gyűjtemények beköltöztetését, a rendsze
res munka azonban csak évtizedekkel később, a ki
egyezést követően kezdődhetett el. 1849 után vált 
nyilvánvalóvá, hogy nem megoldott a könyvtár és 
a múzeum helyzete. Ugyan Széchényi Ferenc a köz
nek, az országnak ajándékozta gyűjteményét, az or
szág azonban -  elsősorban természetesen az állami 
függetlenség hiánya miatt -  csak meglehetősen bo
nyolult formában tartotta fenn, működtette intéz
ményét. A társadalom összefogása, áldozatvállalása 
vált meghatározóvá a két gyűjtemény életében, kü
lönféle alapítványok tették lehetővé a könyvtár és a 
múzeum működését. Ez elég volt a fennmaradás
hoz, de kevés a tervszerű és színvonalas modern 
professzionális belső munkához. A könyvtár első 
hét évtizedének története -  minden nagyszerű ered
ménye és az utókort méltán lelkesítő és bámulatra 
késztető példája ellenére -  az érdemi munkát már- 
már ellehetetlenítő körülmények között zajlott. És 
egy újabb paradoxon: Mátray Gábornak az önkény- 
uralom nehéz éveiben gyakorlatilag egyedül (egy 
szolga segítségével) sikerült felállítani és elhelyezni 
a mintegy 120-130 ezer kötetet és elkezdeni a kéz
iratok feldolgozását.

Mátray Gábor, a 19. századi Magyarország e sokol
dalú és rokonszenves munkása még nem valamely 
szűkebb területre specializálódott modern szakér
telmiségi volt, hanem egyik utolsó képviselője a re
formkori polihisztoroknak. Személye is egyfajta át
menetet jelképezett; azt, hogy a főúri jellegű tudo
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mánypártolás és mecenatúra polgárivá és így pro
fesszionálissá, ugyanakkor persze ridegen kapita- 
lisztikussá válása sok személyes csalódással, ku
darccal járt. Mátray mint a Széchényi-család bizal
mi embere 1837-ben került napidíjasként a könyv
tárba, 1846-tól volt őre 1875-ig, nyugállományba 
vonulásáig. Csaknem 40 évig szolgálta hűségesen a 
könyvtár és a magyar művelődés ügyét, hosszú 
munkálkodása ellenére mégsem teljes fizetéssel 
nyugdíjazták. Pártfogóihoz, a Széchényiekhez for
dult anyagi segítségért, a család azonban mind
össze 360 Ft. egyszeri segélyben részesítette a re
mélt évi kegydíj helyett. Hát igen: a főúri támoga
tás akkor már időszerűtlen volt, a modern állam di
namikusan célirányos, szakszerű bürokratizmusa 
pedig már csak egy akadékoskodó vénembert lá
tott benne. A hosszú életű Mátray így személyes 
sorsában is megtapasztalta a polgárosodó nemzet 
szolgálatának örömét és az öntudatos, izmosodó, 
szellemiekben és anyagiakban gyarapodó ország új 
szemléletű hivatalnokainak hálátlanságát. (Nem so
káig merenghetett a megváltozott viszonyokon; 
még nyugdíjazása évében elhunyt.)

Az első részben tárgyalt korszak azonos a Berlász 
Jenő könyvében taglalt időszakkal. Természetesen 
nem annak kivonata Somkuti Gabriella írása. A 
szerző az anyag és a könyvtár történetének mélyre
ható ismerete birtokában arányosan szerkesztett 
szöveget írt, ami előkészíti a második, terjedelme
sebb részt (41-115. oldal), melynek címe: Az Orszá
gos Széchényi Könyvtár a polgári fejlődés és a kapi- 
talizálódás korszakában 1867-1918. Ez a félévszá
zad tette teljessé, fejezte be azt a folyamatot, amit 
gróf Széchényi Ferenc 1802-ben elindított. 1867- 
ben a könyvtár állami intézmény lett, főhatósága a 
minisztérium, rendszeres, egyre növekvő, de per
sze mindig kevés költségvetési pénzből működött. 
Az OSZK az 1870-es évek átszervezését követően 
vált valóban korszerű közgyűjteménnyé, a hungari- 
kakutatás otthonává. A szerző a dualizmus korsza
kának bemutatását négy fejezetre, négy alkorszak-

ra tagolja: Megújulás és kiteljesedés: a könyvtár újjá
szervezése 1867-1900 (az 1900-as dátum sajtóhiba, 
a szöveg az 1867-1880 közötti korszakot elemzi); 
A kiteljesedés korszaka 1880-1900; A tudomány el
várása és a tömegigény: a századelő kettős kihívása 
1901-1913; A világháború évei 1914-1918. Ez a 
rész a valódi nóvum a kötetben, hiszen a Széchényi 
Könyvtár történetének ezen korszakáról ilyen terje
delmes és részletes összefoglalás még nem jelent 
meg. Megírásánál Somkuti Gabriella sok évtizedes 
kutatásaira, fentebb említett résztanulmányaira tá
maszkodott, azokat szintetizálta a terjedelem adta 
lehetőségeken belül.

A modern Magyarország kiépülése értelemszerűen 
a közgyűjteményekkel, a művelődés intézményei
vel szemben is minőségileg új követelményeket tá
masztott. Eötvös József a könyvtár korszerűsítését, 
sőt, úgy is fogalmazhatnánk: valóban működőké
pessé fejlesztését a legfontosabb teendők egyikének 
tekintette, a minisztérium a kiegyezés után jelentős 
összeget juttatott a bibliotékának a könyvtárrende
zésre. A Barna Ferdinánd irányításával zajló mun
kálatok 1875-ben fejeződtek be, végeredményeként 
a „Széchényi-féle törzsanyagból és a sok, kisebb-na- 
gyobb, rendezetlen gyűjteményből egységes állomá
nyú, szakszerűen feltárt és használható könyvtár 
lett” -  összegzi a szerző a lényeget a 46. oldalon. A 
bevezetett ún. müncheni katalogizálási és raktáro
zási rendszer lett az állományfeltárás és a könyvtá
ri munkafolyamatok alapja 1936-ig, a majd a két vi
lágháború között a Fitz József időszakában elkez
dett reformokig.

A könyvtárrendezési munkálatok mellett Eötvös 
megkísérelte a Széchényi Könyvtár helyét, szerepét 
a magyar könyvtári életben is kijelölni. Távlati ter
veiben felmerült a három nagy gyűjtemény -  
OSZK, Egyetemi, Akadémiai -  egységes szervezetté 
integrálása. Szász Károly 1869-ben készítette el a 
később nyomtatásban is megjelent jelentését (Köz
könyvtáraink s az egy országos könyvtár; a Könyvtá
ri Figyelő 2001. évi 3. számában jelentette meg a
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roppant fontos, a korszerű könyvtári együttműkö
dés alapelveit tárgyaló dokumentumot), ez győzte 
meg Eötvöst arról, hogy nem lehet összevonni a há
rom gyűjteményt. Szász a dokumentumban nyoma
tékosította a Széchényi Könyvtár hungarika-jelle- 
gét, ami az 1875-ben kinevezett új igazgató, Frak- 
nói Vilmos programjában azzal egészült ki, hogy a 
nemzeti jellegű -  hungarika -  kutatások tudomá
nyos központjává kell fejleszteni a bibliotékát. Vé
gül is az 1870-es évektől vált minden szempontból 
korszerű, a kor követelményeinek és elvárásainak 
alapvetően megfelelő intézménnyé a nemzeti 
könyvtár. A gondok, nehézségek ettől a korszaktól 
egy normálisan működő könyvtár mondhatni ter
mészetes és hétköznapi problémái, amiket a min
dennapi munkával kell és lehet megoldani. Persze 
egy idő múlva a gondok összegződnek, az egykor 
kialakított struktúra korszerűtlenné válik, a gyara
podásra fordítható elégtelen költségvetési források 
ellenére előbb-utóbb minden raktár megtelik; az új 
igények új szolgáltatásokat hívnak életre, az új szol
gáltatások új szervezeti formát kényszerítenek ki. 
Nem soroljuk tovább; Somkuti Gabriella alapos és 
gondolatgazdag elemzésben ábrázolja a könyvtár 
történetének meghatározó eseményeit. A szerző él
vezetes stílusban számol be a korszak állománygya
rapításáról, gyűjtőkről, antikváriusokról, a könyv
tárba került különféle dokumentumokról. És per
sze a könyvtárosokról, a gyűjtemény őreiről, akik
nek anyagi megbecsülése akkor sem volt éppen ró
zsás. Ezzel kapcsolatban nem állhatom meg, hogy 
egy Fitz Józseffel, tehát a következő korszakban élt 
személlyel esett anekdotát le ne írjak -  ami aligha
nem jellemző az elmúlt 200 év könyvtárnokaira ha
zánkban. Történt egyszer az 1920-as években -  írja 
Bisztray Gyula - , hogy az Akadémiai Könyvtárba 
akkoriban bekerült egyik értékes könyvtár becslésé
re Fitz Józsefet, azokban az években még az Egyete
mi Könyvtár őrét és Ranschburg Gusztávot kérték 
fel. Az antikvárius reménykedett a nagy összegű ho
noráriumban, alighanem annyi pénzt kapunk -  bi

zakodott -  mint Fitz doktor úr kéthavi fizetése. Az 
nem lesz valami sok, mosolygott Fitz, havonta 
mindössze 280 pengő a fizetésem -  próbálta lehűte
ni Ranschburg várakozását. Kétszáznyolcvan pen
gő?! -  sopánkodott az antikvárius. És ilyen kevés fi
zetés mellett akkora kincseket mernek a doktor úr 
kezére bízni? Nem igazán lehet csodálni, hogy a 
könyvtár tudományos ambíciójú és képzettségű 
őrei a századforduló időszakában a rutinjellegű 
könyvtári munkáktól szabadulni igyekeztek és jöve
delmüket különmunkával próbálták kiegészíteni.
Ezt a békés fejlődést szakította félbe 1914-ben a vi
lágháború. Űj, nehéz időszak kezdődött, a háborús 
összeomlásból megroppanva kikerülő Magyaror
szág nemzeti könyvtára is alapvetően új körülmé
nyek közé került. Ennél a pontnál zárja tárgyalását 
a szerző, és innen folytatja majd a remélhetően ha
marosan megjelenő második kötet a történések el
beszélését.
Somkuti Gabriella kötete nagy nyeresége a hazai 
könyvtártörténet-írásnak és méltó hozzájárulás a 
könyvtár bicentenáriumához, az ahhoz kapcsolódó 
kiadványokhoz. A szöveget hasznos függelék egészí
ti ki; Rácz Ágnes Jávori Ferencné közreműködésé
vel tette közzé a könyvtár történetére vonatkozó 
szakirodalom válogatott bibliográfiáját.
De azért jó lenne egyszer egy olyan részletes összeg
zést is olvasni az 1867-1918 közötti korszakról (és 
persze a későbbiekről is), mint Berlász Jenő kötete. 
Ezzel tartozik nem is a szakmának és a szélesebb 
közönségnek, hanem önmagának és mindenekelőtt 
az alapító emlékének a nemzeti könyvtár.

Pogány György
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Kései méltatás

UNGVÁRY Rudolf - ORBÁN Éva 
Osztályozás és információkeresés: 
kommentált szöveggyűjtemény / 
Ungváry Rudolf, Orbán Éva ; 
[közread, az] Országos Széchényi 
Könyvtár. - Budapest:
OSZK, 2001.- 2 db; 24 cm

ISBN 963 200 424 8 
1 .köt., Az osztályozás és elmélete. - 
543 p.
ISBN 963 200 425 6 

2. köt., Az információkeresés 
elmélete. - 535 p.

ISBN 963 200 426 4

Lenyűgöző olvasókönyvet, szöveggyűjteményt állított össze Ungváry 
Rudolf és Orbán Éva, amely a szakmai kritikától nem kapott méltó fi
gyelmet. A hatalmas munka a bírálót zavarba ejti, mert mit illessen 
észrevételeivel? A kötetekben az osztályozás klasszikusainak és élő 
klasszikusainak alapműveiből kapunk szemelvényeket (a témát na
gyon tágan értelmezve, az indexelési folyamatokat és technikákat, az 
információkeresés stratégiai kérdéseit is ideszámítva), akik már felet
te állnak a napi kritikákon. Gondolataikat az idő igazolta vagy halvá
nyította el azzal, hogy eszméiket az osztályozás ismeretei között 
mennyire szilárdította meg. A kritika csak arra vonatkozhat, hogy a 
kötetek két létrehozója a válogatásban milyen nézőpontból végezte fel
adatát. Itt sem lehet nagyon csapongani, mert érett tudományról van 
szó, élő kérdésekben pedig senki ne kérje számon saját meggyőződé
sét, netán dogmáját.

Szakmánknak -  sokféle névvel illetik, most hívjuk talán információtu
dománynak -  az osztályozáson kívül aligha van még olyan diszciplíná
ja, amely annyira összeszövődne más tudományokkal, az összes tudo
mánnyal. Még inkább: azokból nőtt ki és végzi velük a közös építkezés 
munkáját. Mert a témának ilyen tág határai vannak. /. Piaget szerint a 
gondolkodás egyharmada osztályozás. Ez a gondolkodás teremt ren
det az irdatlan mennyiségű tapasztalat és tudás rengetegében, adja 
meg az ismeretek szerkezetét. Még többről van szó, mert a rend és a 
struktúrák nemcsak az emberi tudatban vannak, hanem kívüle is, a vi
lágmindenségben magában. Ne csodálkozzunk tehát, hogy /. A. 
Sreider (2. köt. 297-298. p.) „külső” és „belső” rendszerekről szól, kül
ső például az elemek periódusos rendszere, ezt nem a tudat teremtet
te, csak a felismerte. Az első tanulság tehát, hogy mindig az univer
zum rendjéről és szerkezetéről van szó, akkor is, ha aktuálisan csak 
ennek részlete vagy egyik vetülete került szóba. Ne legyünk provinciá
lisak és igényességünket se adjuk alább, mert minden tudománynak 
üyen egzisztenciája van. Olvasom a külföldre szakadt neves fizikus és 
tudománytörténész Jaki Szaniszló hivatkozását a méltó közmegegyezé
ses nézőpontról, a hiteles gondolkodás pozíciójáról. Eszerint minden 
tudomány -  ha tudomány -  egyben kozmológia is. Az osztályozás tu
dománya is.
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A mi szakmánk eredeténél fogva az egyetemesség, 
a tudás teljességéhez szilárdítja kötelékeit, a görö
gök panteizmusától, Gesner első számbavételi és 
rendszerező humanista eszméin át a mai egyete
mes számbavétel és rendszerezés programjáig. Az 
utóbbi évtizedekben gondolkodásunkból és oktatá
sunkból kilúgozódott az egyetemesség szakmánkat 
mindig valódi hivatására emlékeztető eszméje. Már 
csak Bényei Miklós debreceni tanításában találkoz
tam vele, más helyeken és írásokban a technikai 
részletek és kicsinyes eljárási mozzanatok eltakar
ják a lényeget. Pedig mindennél fontosabb a problé
mák, a kérdések helyes ismerete: mi a kérdés egyál
talán? Az Ungváry-Orbán szöveggyűjtemény -  fő
leg első kötetében -  a problémát valódi szintjére 
helyezi: Még inkább: méltó rangon veti fel. Ez a 
megállapítás dicsérheti a választott szerzőket, de 
alighanem a szerkesztő-páros tudatosságát mutat
ja.
Mi tehát a probléma? Mi a feladat maga? Először 
csak annyi, hogy a számba vett (ellenőrzött) embe
ri tudásnak megadjuk azt a szerkezetét, amely ezt a 
tudást összefüggő egészként mutatja meg minden
kori legjobb tudásunk szerint. Másodszor, hogy a 
részeket elhelyezzük ebben a struktúrában akkor 
is, ha illesztésük némi ficamokkal jár. Az összeil
lesztés a részek kiemelt és lényegesnek ítélt tulaj
donságain nyugszik. Csakhogy minden részletnek, 
tudásdarabkának számtalan tulajdonsága van: mi
nél többet tudunk róla, annál több. E tulajdonsá
gok változnak is, gazdagodnak is. Le kell írni eze
ket az ismeréveket, tartalmi jegyeket. A könyvtáro
sok kézikönyve logontartalomnak mondta, a szö
veggyűjtemény másként pl. meronoknak (csak ana
lógia áll fenn) és máshogyan is. Az említett tudás
darabkákat bármely ismérvük alapján, meg kell ta
lálni. Hát, ez okozza a nehézséget.
Igazából a XVI. században (ám, lehet, hogy az első
ként mondott feladat miatt már a Kr. e. 3. század
ban) elindult a szakmai útkeresés. Lehet-e olyan 
rendszert vagy módszert találni, amely e feladato
kat teljesíteni képes? Az útkeresés meghatároz egy

folyamatot, amely eszmetörténetként kutatható és 
írható le. A folyamat ma is tart és tartani fog a jövő
ben, míg az emberi megismerés életben marad. 
Ebbe a folyamatba a szöveggyűjtemény készítői a 
XIX. század második felétől kapcsolódtak be, jogo
san Chertől indítják a probléma történetét és is
mertetését, eredményeit.
A tudás gyarapodása az „információáradat” azzal 
fokozta a nehézségeket, hogy egyre árnyaltabb, 
részletezőbb, egyre finomabb különbségeket érzéke
lő, egyre individuálisabb rendszereket és eljáráso
kat kíván. Hiszen egy dolgot, vagy gondolatot száz
féle gondolattól vagy dologtól könnyebb elválaszta
ni és előhívni közülük, mint százezertől vagy millió
tól. Az ismérvek megállapítása és szerkezetbe ren
dezése is más problémákat vet fel száz, mint száz
millió dolog, szövegrész, gondolat esetén.
A szakma a kérdésekre különféle nagyon változa
tos és nagyon gazdag, gyakran szellemes megoldá
sokkal válaszol, számos esetben akár ellentmondá
sosan és szélsőségesen. A két kötet ezeket tekinti át 
kimerítő teljességgel. Vannak ebben a folyamatban 
határállomások, szemléletváltó gondolatok, nagy 
hozamú kísérletek és tisztázó elemzések. Észre sem 
vesszük azonban, hogy a diszciplínát mennyire 
uralják bizonyos állandóságok, Egy aprócska példá
val illusztrálom (a kötetekben nem találkoztam ez
zel, talán mert magától értetődőnek vélik, mint a le
vegőt). Minden osztályozási rendszer, tárgyszókész
let, kulcsszó együttes, tezaurusz, szakszótár főnév
központú, illetve névszóközpontú. Ez kultúránk, 
egész gondolkodásmódunk sajátossága. Bizonyára 
azért, mert a görögök (Arisztotelész) nyelvfilozófiá
jában a világ dolgai, az emberi tudás forrásai, a sza
vak a dolgok (rés) megnevezései, amelyek a dolgok 
lényeges ismertetőjegyeit sűrítő fogalmak alakjá
ban élnek. Az elsődleges névadás a világ dolgait és 
fogalmait illeti. A második névadás (secunda 
impositio) illeti a többi szófajt pl. az igéket. Az első 
szószedetek, glosszák (a szótárak elődei) névszó, il
letve főnévjegyzékek. Latin nevük is ez: nomencla- 
tura, benne a nőmén = név elnevezés. (Az első ma-
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gyár szójegyzékek is ilyenek, közülük azért említe
ném az ún. Oxfordi Glosszákat 1290 tájáról, mert 
az áldott emlékű Mezey László fedezte fel és tette 
közzé: a könyvtári tanszék professzorára is lehet 
büszkének lenni.) Vannak más nyelvek pl. igeköz
pontú nyelvek is, ezeken egészen más világkép ala
kul ki a tudatban. Érthető ezek után, hogy sosem 
tesszük föl a „miért” kérdést, ha a tezaurusz szab
ványok előírják a főnevesítést. A „fut” helyett „fu
tá s it  engednek meg. Miért? A könnyebb kezelhető
ség (biztos?) mellett inkább harmadfélezer éves ha
gyományról, beidegződésről, zsigeri reflexről van 
szó.
Az elemi erejű paradigmák közül kettőt emelek ki. 
Az egyik a relációk felfedezése és értékeik hangsú
lyozása. A relációkat már a XIX. század is ismerte 
„lásd” és „lásd még” alakban, szinonimának és va
lami rokonsági kapcsolatnak a kifejezésére. Hierar
chikus rendszerek pedig mindig is alkalmazták az 
alatta-fölötte vagy része-egésze kapcsolatokat. Hi
szen ezek alapján épültek föl, ám nagyon egysíkú- 
an, mert a polihierarchiát nem nagyon lehetett fizi
kai-technikai okokból megalkotni és ábrázolni.
A kezdetekre tehát már ezek voltak a jellemzőek. A 
relációk teljes pompával a XX. század második felé
től léptek fel, odáig bontakoztatva ki, hogy ugyan
olyan fontosak, mint a fogalmak (illetve a fogal
mak megnevezései). Azaz a relációk elem-értékűek 
pl. a tezauruszokban. Egy új világ tárult föl, ráadá
sul a legtöbb tudomány felfedezte a relációkat a 
maga számára, az egész gondolkodás alapvető fo
galmává bontakozott ki. Csak mást ne mondjak pél
dának, mint hogy ifjú koromban a matematikát a 
mennyiségi viszonyok és a térformák tudománya
ként határozták meg, ma pedig a relációk (továbbá 
struktúrák és elrendezések) tudományának mond
ja magát.
Ez volt az egyik üdvözítő paradigma, de mégsem 
váltotta be a reményeket, mert a relációkat a szótá
rakba, tárgyszó rendszerekbe, tezauruszokba, szó
val az eszközökbe építették, mondhatnám gyömö
szölték be. Oda pedig nem férhettek be azok a relá

ciók, amelyek a konkrét közlemények szövegeiben 
álltak, csak az adott szövegre voltak érvényesek. Te
zauruszba, szótárba azok a kapcsolatok valók, ame
lyek használatukat könnyítik. De mi a teendő ak
kor, ha mondjuk egy tanulmány az aranyat, mint 
meseelemet visszafejti a kelta kézművességre? 
Ezért fejlődött tovább a relációkra való gondolko
dás és megszületett a szövegfüggő kapcsolatok kife
jezésének számos formája. Kolombusz tojása: drá
ga nyelvünk, amelyen beszélünk, grammatikája ré
vén bármely kapcsolatot képes kifejezni, amit csak 
ember elgondolhat. Ehhez a nagyszerű felfedezés
hez azonban kanyargós utat kellett bejárni: Az evi
denciák felismerése a leggöröngyösebb utakon át 
lehetséges. De íme: alakot öltöttek azok az indexelő 
nyelvek és eljárások, amelyek a nyelvtanok viszony- 
rendszerének, esetrendszerének utánzását követ
ték, természetesen a nyelvtan rendhagyó rétegei
nek kiszűrésével és bizonyos egyszerűsítésekkel.

Vádként állíthatják, hogy ezt a fejlődési utat a jelen 
bíráló személy vetíti rá a folyamatra. Lehet. Ha va
lakinek más a véleménye, vetítse rá saját elgondolá
sát. Egyébként az egész emberi gondolkozás azt te
szi, hogy ilyen „rávetítésekkel” értelmezi a világot.

Megszületett tehát egy indexelési csúcstechnológia. 
Mégsem ez erősödött a továbbiakban, több okból. 
Fő oka a nemzetközi együttműködés előretörése és 
prioritása volt. Ilyen együttműködésben nem a leg
fejlettebb eljárásokat lehet bevezetni, hanem a 
gyengébb országok által is emészthető, egyszerű 
módszereket. Másik ok az volt, hogy az információ 
nagytömegű feldolgozását ekkora igényességgel 
nem lehetett biztosítani egyszerűen azért, mert a 
legmagasabb szinten képzett indexelő szakembe
rek nem álltak tömegesen rendelkezésre. Harmad
szor azért, mert egy másik, fentebb kiemelésre 
mondott paradigma nagy reményekkel kecsegte
tett, annak ellenére, hogy a relációkkal mit sem tö
rődött. Mondhatnám, fittyet hányt az egész reláció 
megszállottságnak. Ez pedig az automatikus osz
tályzás volt.
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Az automatikus „osztályozás”, helyesen klaszterá- 
lás a feladatoknak csak egyik felét oldotta meg, a 
hasonlósági csoportok, klaszterek létrehozását. Na
gyon szellemes, változatos és rugalmas eljárásokat 
tett lehetővé, ezekben a tartalmi-tematikai ismér
vek mindegyikét egyszerre vette figyelembe. De 
ezidáig nem oldotta meg maguknak az ismérvek
nek, tartalmi jegyeknek automatikus meghatározá
sát. A kezdeti lelkesedés ezért lelohadt, a kutatás 
mára már főként erre a problémára irányul. Meg le
het határozni e jegyeket (kulcsszavakat, szövegsza
vakat, tárgyszavakat) automatikusan is a szöveget 
alkotó szavak statisztikai vizsgálatával. De többe ke
rül a leves, mint a hús. Ki az a bolond, aki mond
juk egy közlemény tartalmát reprezentáló szavai
nak vagy szószerkezeteinek kiemelését a teljes szö
veg összetett statisztikai analízisével oldja meg? 
Egyszerűbb, olcsóbb ha a szöveget valaki elolvassa 
és a szignifikáns kifejezéseket meghatározza belőle. 
A mai kutatás arra irányul mintegy 5-6 helyen, je
lesül a „mágikus” G. Salton utódainál is, hogy vagy 
kisebb (mondjuk mintaként kiemelt) szöveg elem
zése legyen e célra elegendő, vagy már elkészült no
menklatúrák (tárgyszójegyzékek, gyakorisági lis
ták, tezauruszok, de az ETO is) kifejezéseit felismer
tessék az eredeti szövegekben. Mi is történt? Nagy 
kitérő után magasabb szinten ugyan, de visszaka
nyarodtunk oda, ahonnan elindultunk: szükség 
van induló szókészletre, a tárgyi-tartalmi kifejezé
sek gyűjteményére. Kérdezhetnénk: miért baj ez, hi
szen csak egyszer kell ezt a szó- és kifejezésgyűj
teményt létrehozni, aztán csak karbantartását, napi 
frissítését kell biztosítani. Először is, azért nem elő
nyös, mert az újdonságokra, eredeti eredményekre 
nem nagyon érzékeny és ezzel bizonyos visszahúzó 
erőt gyakorol az információfeldolgozásra oly mó
don, hogy az új információt spontán a régihez teszi 
hasonlóvá. Persze nagyon sok függ a napi karban
tartás szervezett garantálásától. Másodszor, azért 
nem előnyös, mert hol az automatizálás ebben a 
technológiában? Csak részben az.

Ezen a téren a szöveggyűjtemény nem annyira 
problémafeltáró, mint inkább eredményeket 
összegző, ténymegállapító. Elénk tárja a tudomány
ág pillanatnyi helyzetét, de nem ütköztet. Nem is 
ez a feladata. Korábban ezért kíséreltem meg élezet- 
tebben vázolni az osztályozás-indexelés életútját és 
választásait.
A második kötet a visszakeresés és elméletének 
szemléje kíván lenni. Célja kevésbé sikerült. Tartal
mában eklektikus, csapongó, színvonalában hul
lámzó egy veretes kötetnyitó kommentár, bevezető 
ellenére. Közepén kap helyet az adatcsere formátu
mok terjedelmes része. Nem való ide. Ne legyenek 
kétségeink: szabványokra, szabályokra nagy szük
ség van. Nagyon nagy szükség. Csakhogy: a bibliog
ráfiai leírásnak és a rekordformátumoknak semmi 
köze az információ tartalmi, tematikai kezeléséhez. 
Hacsak az nem, hogy a rekordban a tartalmat leíró 
kifejezéseknek is van hely, mező. Ezen az alapon 
azonban bármely más témához társítani lehetne. 
(A fejezetcímhez: nem csereszabatosság a helyes 
szó, hanem csereszavatosság. Elírás?) A visszakere
séshez van köze annyiban, hogy keresni a bibliográ
fiai leírás bármely elemére lehet, ha ezzel a feladat
tal felruházzuk. Miért van itt? Eszembe jut a hajda
ni vándorló színtársulatok esete. Bármi volt az előa
dott darab, az igazgató hervadó feleségének szere
pet kellett juttatni. Ha őnagysága hiú is volt, azt hit
te, ha akármit csinál, lekvárt főz, vagy kutyát sétál
tat, az a színházügyre tartozik.
Szakmánkban a szabályozás státusza, state-of- the- 
art-ja eléggé kérdőjeles, de ne firtassuk, mert tema
tikailag nem tartozik a kötethez. A zavarra azon
ban említek egy példát. Hogyan állt elő, hogy csak 
az angol nyelvterületen három MARC szabályozás 
született? Nemtörődömségről vagy linkségről lenne 
szó? Csak ne akarják megmagyarázni, inkább elhi
szem, hogy az elefántok repülni szeretnek. Nem áll
hatom meg egy intelligens angol heringfüstölő meg
állapítását idézni a nemzetközi szabályokról, me
lyet a Spectrum televízióban mondott. A követke
zőt állapította meg: „Az Űr imája 52 szóból áll. A
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heringfüstölés EU-szabályzata meghaladja a 2500 
szót. Pedig hát, kedves felebarátaim, jelentőségé
ben a kettő...” Szóval, ez a romlatlan gondolkodású 
heringfüstölő felfedezte a törvényt a lényeg és a ter
jedelem fordított arányosságáról.
Valójában irigylem a heringfüstölőt. Nem kellett 
szembenéznie egy Brezsnyev stílusú szabályozás
sal, mert ilyen is jön ebben a kötetben, ott van az 
NTMIR mind a száz tonna papírjával. Ezekre mind 
írtak ám! Ha nincs nosztalgia, kimaradhatott vol
na!
E kényszerű kanyar után, térjünk vissza a tulajdon
képpeni témához. Mit hoz a közeli és távolabbi 
jövő? Érezhető-e valami kihívás, ami meghatározza 
a következő évek évtizedek kutatásait?
Az automatikus osztályozás minden bizonnyal egyi
ke a témáknak, de nem klaszterképzés maga, hi
szen ezen a téren már-már tobzódunk a szebbnél 
szebb lehetőségekben. A gondot az ismérvek auto
matikus vagy félautomatikus meghatározása jelen
ti. Hogyan lehet jellemző ismérveket, szavakat szó- 
szerkezeteket meghatározni, kulcsmondatokat, té
zismondatokat megtalálni egy szövegből, vagy hasz
nálható tömörítést elvégezni belőle? Csak emlékez
tetőül: automatikusan a szociológus Szalay Sándor 
készített magyar nyelven két referátumot még a 
60-as évek elején. Nem volt folytatása ennek a kez
deményezésnek sem.
A másik terület ma még homályosan körvonalazha
tó témáit az adja, hogy egyre nagyobb szerepet kap 
a szövegek digitalizálása, kialakulnak szövegtároló 
„depot”-ok vagy helyek. Ezeket akár könyvtárak
nak is hívhatják. Lehet, hogy a domináns szerepet 
ezek kapják meg. Hatásukat ma még nem tudjuk 
felbecsülni. Hatalmas szövegkorpuszok alakulnak, 
valószínűleg előzetes szelekcióval, szövegrészek el
hagyásával, hiszen a mai információ-, azaz szöveg- 
özönben a redundancia és ismétlődés a legelviselhe
tetlenebb.
Valószínű, hogy a professzionista szövegtárolás le
válik a mai parttalan gyakorlatáról és önmagában 
is differenciálódik pl. szakmák szerint. Az internet

kialakulása és világméretű sikere csak felvillantotta 
az új világ lehetőségeit, sikereit és útvesztőit. De fel
tárta a megoldandó feladatok sokaságát, a problé
mákat is, sejteti ezek méretét és természetét. A köz
vetlen szövegtárolásban a nagy kihívás abban áll, 
hogy miként lehet egy adott kérdésre a releváns 
szöveghelyeket megtalálni. Nyilván képesnek kell 
lennünk bejárni a szövegeket. Induló eredmények 
is vannak, de az ún. markup language-ek azon alap
szanak, hogy jeleket helyezünk el bennük. Ha pe
dig előzetesen ennyi a munka, akkor ezekben nem 
sok a remény: más célra valók.

Nem szabad folytatnom. Elnézést is kell kérnem, 
hogy ez a bírálat -  vagy inkább együttgondolkodás 
a szerkesztőkkel -  helyenként didaktikusra sike
rült. Befejezésül engedjenek meg egy javaslatot.

A két kötetben nagyon sok a gondolat, legtöbb feje
zete minőségi olvasót tételez fel. Kik fogják ezt a 
szöveggyűjteményt olvasni? A mi szakmánkat min
dig foglalkoztatta az olvasás vagy az a mód, aho
gyan egy-egy gondolat tudatosul, a közgondolko
dás részévé válik. Javasolok erről a könyvről egy ha
tásvizsgálatot. Elképzelhető, hogy a vizsgálat tágab- 
ban az osztályozásra vonatkozó ismeretekre terjed 
ki, alanyai lehetnének a tantárgy oktatói, néhány 
könyvtártípus osztályozó munkatársa. Bevonhatók 
végzős vagy már végzett hallgatók is. Arra kell vi
gyázni azonban, hogy a vizsgálat ne hasonlítson 
vizsgáztatásra. A felvétel kudarcra lenne ítélve. 
Mégis érdemes lenne tisztázni, hogy az osztályozás 
ismereteiben mekkora a tájékozódottság szórása, 
egyetlen rendszer, eljárás betanulása van-e mögöt
te, megrekedtek-e az ismeretek valahol stb.? Érde
kes lehet az is, hogy mit tartanak problémának és 
ezek felismerése szinkronban áll-e a kérdés nemzet
közi állásával. Egy ilyen vizsgálatnak még gyakorla
ti haszna is lenne az oktatásban.

Horváth Tibor
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SEBESTYÉN György 
Légy az információs társadalom 

polgára! / Sebestyén György. - 
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 
2002. - 366 p.

ISBN 963 559 8

avagy mi fán terem 
az információs 
társadalom?

Az ember lényegesen lassabban változik, mint környezete. A több ezer 
éves írásokból ugyanazok az emberi érzések, gondolatok, viszonyok ol
vashatók ki, mint amelyekkel nap mint nap találkozunk, s mint ame
lyeket a sci-fi írók vetítenek elénk évszázadok jövőjének -  általuk kita
lált -  technikai újdonságai közé. Ugyanazok az ősi ösztönök, ősi félel
mek és az azokból fakadó babonás hitek irányítják lépteinket, akár az 
altamirai barlang fáklya-homályában, akár egy újonnan felfedezett 
földrész ismeretlen növényei, akár a frissen lerakott vasúti sínek kö
zött, vagy éppen a világháló virtuális szálai között botladozunk. Ugyan
úgy félünk az ismeretlentől, a kiszámíthatatlantól, a nálunk erősebb
nek tűnőtől, akár a medve, vagy a villámlás volt az, akár a növekvő in
formációtömeg, s a már-már akaratunktól függetlenül fejlődő informá
ciótechnológia. Jól jön ilyenkor a név- és szómágia, az a babonás hit, 
hogy ha valaminek nevet adunk, megnevezünk, ezzel az aktussal 
egyúttal meg is ismerjük, megszelídítjük, hatalmunk alá vonjuk a tár
gyat, illetve jelenséget. így születhetett meg, egy fenyegető új jelenség 
„megszelídítésének” szándékával az „információs társadalom” kifeje
zés. Irene Worwell az infometria módszereivel foglalkozó írásában* 
szerepel az Jssue tracking*\  a téma (tárgy, kérdés, probléma) követés 
módszere, mely a cikk példájában az elméleti kutatásoktól a médián 
keresztül a jogi szabályozásig követi nyomon egy új téma felbukkaná
sát és elterjedését a publikációk különböző rétegeiben. Érdekes lenne 
ezt a módszert az „információs társadalom” témájára alkalmazni, itt 
ugyanis valószínűleg egészen más útvonal rajzolódna ki. Az „informá
ciós társadalom” kifejezés ugyanis alighanem zsurnalisztikái toposz
ként látta meg a napvilágot, majd innen került a politikusi szókincsbe

Lapunk következő számában olvashatják. (A szerk.)

760 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



(innen már csak fél lépés a jogszabály-alkotás: bele 
is került a -  többek között -  a hazai könyvtárügyet 
is szabályozó 1977. évi CXL törvény preambulu- 
mába), s végül befészkelte magát a könyvtár- és 
tájékoztatástudomány szakirodaimába is, ahol ma 
már mindenki -  kötelességszerűen, s egyben magától 
értetődőnek tekintve -  használja, és senki nem érzi 
szükségét, hogy mögé nézzen, netán kísérletet tegyen 
meghatározására, vagy legalább körvonalazására.

Már a fentiek alapján is nehéz helyzetben találhatja 
magát a recenzens, ha címében is az „információs 
társadalom” varázsszót tartalmazó könyv kerül ke
zébe, hát még, ha szakfolyóiratban kell nem szak
könyvet ismertetnie. Sebestyén György: Légy az in
formációs társadalom polgára! című munkája 
ugyanis nem szakkönyv. Hogy miért kell foglalkoz
ni vele mégis, annak nagyon kézenfekvő' okai van
nak: mert szakmánk jelesének műve, mert szak
mánkat közvetlen közelről érintő (sőt, befolyásoló, 
részben pedig szakmánkon belül működő) jelensé
geket tárgyal, s végül, mert ha eléri kitűzött célját, 
még több dolgunk lesz a legújabb technológiák 
igénybevételével megvalósítható információ-ellátás 
terén. Célja ugyanis az információs analfabétizmus 
elleni küzdelem, mégpedig nem az írástudóknak 
szóló tudományos okoskodás, nem a tanítóknak 
szóló módszertani segédlet, hanem a direkt fellé
pés: az analfabétáknak szóló, közvetlenül felhasz
nálható ismeretek tálcán kínálása, és az „ugye, 
nem is olyan nehéz?” biztatás révén. Teszi mindezt 
igen szimpatikus módon, nem katedráról kinyilat
koztatva, hanem egyes szám első személyben be
szélve, saját érzéseivel, véleményével megindokol
va egy-egy téma tárgyalását, saját tapasztalatait is 
beleszőve az ismertetésekbe, vagy éppen szó sze
rint idézve a távközlési szolgáltatókhoz intézett kér
dését és az arra kapott, neki címzett válaszokat (ez
zel -  talán akaratlanul is -  egyúttal példáját adva 
annak is, hogy néz ki egy elektronikus levélváltás, s 
hogy ilyen esetben mekkora időtartamot jelent a

„postafordultával”). Engedtessék meg most már ne
kem is, hogy a továbbiakban személyes legyek, és 
magam is egyes szám első személyben szóljak.

Valahogy úgy vagyok Sebestyén György könyvével, 
mint Mikulás Gábor menedzsment- könyvével vol
tam, amikor a könyv tetszett, csak a témája nem. 
Azt a véleményemet ugyanis, hogy az „információs 
társadalom” nem más, mint tartalom és definíció 
nélküli üres szófordulat, divatos varázsszó, amit kö
telezően használ mindenki, aki „ad magára”, aki 
„trendi” akar lenni, nem sikerült eloszlatnia, legke
vésbé annak a fél oldalnak, ami a „Mi az informáci
ós társadalom?” alcímet viseli, mindjárt a könyv 
elején. Persze, ha valaki népszerű akar lenni (az 
adott esetben pontosabban szólva: népszerűsíteni 
akar), annak a népszerű (ha úgy tetszik: divatos) 
szóhasználattal kell élnie, s ha a vízcsapból is infor
mációs társadalom folyik, akkor az információs 
írástudás megszerzését segítő, arra buzdító könyv 
szerzőjének hiba lenne nem az információs társada
lomra hivatkozni, nem az abban való részvételre 
buzdítani. Maradjunk tehát annyiban, hogy az „in
formációs társadalom polgára” -  ha jól értelme
zem -, az a személy, aki 1) tudatában van annak, 
hogy az információ (valamely meghatározott tény
re, körülményre vonatkozó, megszerzett tudás) 
nem csak a „siker”, vagy a „karrier”, hanem a bol
dogulás egyik fontos kelléke; 2) tisztában van az
zal, hogy az információ neki is jár, ő is hozzáférhet, 
és megismerte azokat a legfontosabb helyeket (pl. 
közkönyvtárak), ahol élhet az informálódás jogá
val, ahol hozzáférhet az információ forrásaihoz; 3). 
megszerezte legalább az alapvető készségeket és jár
tasságokat ahhoz, hogy felismert információszük
ségletét és jogos információigényét -  legalább alap
fokon, „első megközelítésben” önállóan (vagy mini
mális segítséggel) -  ki tudja elégíteni a mindenki 
számára hozzáférhető források igénybe vételével. 
Erre buzdít, ezen alapvető ismeretek megszerzésé
ben segít Sebestyén György könyve, mégpedig igen
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szimpatikus és barátságos módon. „Minden tőlem 
telhetőt megteszek annak érdekében, hogy korunk 
történelmének parancsát a tisztelt olvasó ne fenyege
tő kényszernek, hanem lelkesítő célnak élje meg” -  
írja bevezetődében a szerzó', és aki végigolvassa a 
könyvet (már pedig érdemes végigolvasni, hiszen 
kellemes, csevegő' stílusban igen sok információt 
közöl, amit a magunkfajta ugyan nagyrészt éppen 
úgy tud és ismer, mint a szerzó', de a rendszerezett 
áttekintés, vagy éppen a más szemmel való rátekin- 
tés akkor sem árt, s nem árt, ha az esetleg ilyesmi
vel foglalkozó érveket, módszereket, stílus-példát 
kap a meggyőzéshez és/vagy az „infokommuniká
ciós” ismeretek továbbadásához, népszerűsítésé
hez), szóval, aki elolvassa, meggyőződhet arról 
hogy a szerző állja szavát, valóban nem fenyeget, 
hanem lelkesít, és célcsoportjai közé számos réte
get sorol be, a mobiltelefon-használóktól a bank
kártya-tulajdonosokon át a vallásos emberekig és a 
történelmi érdeklődésűkig, minden csoport számá
ra a korszerű információszerzés számos lehetősé
gét csillantva fel.

Ezek a felcsillantott lehetőségek azok, amik -  véle
ményem szerint -  alapvetően két részre osztják a 
könyvet. Nyilván szinte kivitelezhetetlen kötészeti 
bravúr lett volna -  vagy legalábbis jelentősen meg
növelte volna az előállítás költségeit, ha a könyv 
egyes részei cserélhető lapokból állnának. Az a saj
nálatos tény ugyanis, hogy a könyvben közöltek 
egy része alighanem már a nyomdából kikerülés 
pillanatában idejét múlta. Erről persze a szerző te
het legkevésbé (ő nem egy helyen figyelmezteti is 
az olvasót az adatok és a lehetőségek változó voltá
ra), ez egész egyszerűen a tárgyalt téma, a korsze
rű, nagyrészt elektronikus (digitális, hálózatos, 
internetes, webes és így tovább) információ^ forrá
sok) és informálódási lehetőségek lényegi természe
téből fakad -  ami amúgy e lehetőségek egyik fő 
vonzereje is. Ez persze csak okoskodás, hiszen a 
leglelkesítőbb szöveg sem ér semmit, ha nincsenek

mellette a példák, de mégis... Az Információ az in
formációról és az információs társadalomról; A 
globalizáció; A globális információs társadalom ma
gyar előzményei; a Mi az Internet?; a Mobil kommu
nikáció az információs társadalomban című fejeze
tek (talán tényleg csak néhány példától, konkrét 
www címtől eltekintve) néhány évig megállják a he
lyüket. Ugyanakkor az E-Európa; Az információs 
Magyarország pillérei; a Könyvtárak: az informáci
ós társadalom tudásának szolgáltatói; Az informáci
ós Magyarország és az információs törvények; A ma
gyar elektronikus gazdaság felé és az Ingyen meg
kaphatjuk! című fejezetek -  időtálló tartalmi mon
danivalójuk mellett -  annyira tele vannak folyama
tos változásnak kitett, de a könyv mondandója és 
célja szempontjából nem nélkülözhető adatokkal 
és tényekkel, hogy az ember csak vakarja a fejét, 
mi lehet a jó megoldás? A jó megoldás persze az 
lenne, ha ezek a változó adatok naprakészen, vagy 
legalábbis ésszerű időszakonként felfrissítve állná
nak az olvasó rendelkezésére. Egyrészt persze Se
bestyén György nem egy tájékoztató szolgáltatás 
üzemeltetésére, hanem egy a tájékozódás hasznos
ságát és lehetőségeit népszerűsítő könyv megírásá
ra vállalkozott, másrészt pedig, éppen a könyv 
nyújtotta lehetőségekkel, a könyv adta segítséggel 
lehet a naprakész információkhoz hozzájutni. Azt 
pedig végképp nem lehet a szerző szemére vetni, 
hogy nem számolt a kormányváltás bekövetkezté
vel (ezzel több közvélemény-kutató is így volt), il
letve, hogy a kormányváltást követően olyan mérté
kű átszervezésekre, átalakításokra, irányváltásokra, 
hangsúly-eltolódásokra kerül sor, amelyek a szem
lélők és elszenvedők egy részében azt az érzést kel
tik, hogy esetenként a változtatás oka mindössze 
az adott program (támogatási, pályázati rendszer, 
intézkedés stb.) kezdeményezőivei, elindítóival 
szembeni ellenszenv. S ha már óhatatlanul a politi
ka ingoványos talajára csúsztunk (amit, alapvetően 
társadalmi problémáról lévén szó, nem is nagyon
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lehet elkerülni), meg kell jegyeznem, hogy a könyv 
igen jól hajózik e meglehetősen viharos tenger szik
lái között. Általában elfogadja a főáramú vélemé
nyeket (nem is vitairat a műfaja), a „kincstári opti
mizmus” sem csöpög belőle (talán csak annyira fű
szerezi, amennyi a bátorításhoz kell). Globalizmus- 
felfogásával viszont szívesen vitatkoznék, ám en
nek helye semmiképpen nem egy könyvtári szakfo
lyóirat könyvszemle rovata.

Különösen érdekesnek (és jó ötletnek) tartom azt a 
két utolsó fejezetet, ami az írástudó, de az 
infokommunikációs írástudástól feltehetőleg távo
labb álló, vagy attól kissé idegenkedő csoportokat 
vesz célba. Az Információs társadalom, kultúra és 
történelem, illetve A vallásos ember és az informáci
ós társadalom című fejezetekről van szó. (Ez utób
bi juttatja eszembe a könyv talán egyetlen apró bot
lását, ami az Ingyen megkaphatjuk fejezetben szúrt 
szemet: „Aki valamely vallás szent iratait keresi, 
lépjen be a www.vallas.lap.hu helyre, (egy mondat, 
új bekezdés) Ne elégedjünk meg azonban azzál, 
amit itt találunk, (két mondat) Érdemes a 
www.vallas.lap.hu helyet is felkeresni.” -  ejnye. És 
ha már az apróságoknál tartunk, még egy kisebb ki
fogás: az internet-résznek Az internet keresőeszkö
zei című alfejezete felsorolja a legismertebb search 
engine-két -  hol keresőmotornak, hol keresőgép
nek nevezve -  ám anélkül, hogy mibenlétükről, al
kalmazásuk helyéről, módjáról egy szót sem szól, 
mintha egy pillanatra elfeledkezett volna arról, 
hogy alapvetően az „infokommunikációs analfabé
tákhoz” szól.) E két fejezet talán valóban kevéssé, 
vagy kevesebbek által ismert -  felismert -  informá
lódási lehetőségekre hívja fel a figyelmet, ám van e 
fejezetekben még valami: Rózsa György műveire, 
gondolataira való hivatkozás. „Be kell vallanom, 
hogy magam is megharcoltam a saját harcomat Ró
zsa György legújabb könyvével” -  írja szerzőnk, val
lomásszerű személyes stílusában, mely az egész 
könyvet kellemes, olvasmányos, barátságos légkö

rűvé varázsolja. Hogy e harcról nem számol be, 
nem a könyv hiányossága, hiszen egész más célból 
íródott, de a mi veszteségünk. Magam e könyv lap
jain keresztül találkoztam először Sebestyén 
György gondolataival -  már amennyi azokból egy 
ismeretterjesztő, szakmai kérdéseket laikusok szá
mára magyarázó, azokat népszerűsítő munkán ke- 
resztülszüremlik -  ám úgy vélem, nem én lennék az 
egyedüli, aki élvezettel olvasná Sebestyén Rózsa-ref
lexióit.
Mi fán terem tehát az „információs társadalom”? 
Továbbra is az a véleményem, hogy a zsurnaliszti
ka ágáról pottyant le, lehet, hogy éretlenül, belül 
üresen. Egyébként is az angol society egyaránt je
lent társadalmat, de társaságot is. Ma még -  és 
nem csak Magyarországon -  ott tartunk, hogy az 
information society, amennyiben az az „infokom
munikációs írástudók” összességét jelenti, bizony 
még csak információs társaságot jelent (ha orszá
gonként, régónként más-más méretűt is). Ahhoz, 
hogy ez a társaság Magyarországon egyre népesebb 
legyen, s valamikor megközelíthesse a társadalom
má válás lehetőségét, komoly hozzájárulás Sebes
tyén György népszerűsítő könyve.
Valaha, amikor még készültek magyar ifjúsági fil
mek, volt egy Barátom, Bonca című, majd elkészült 
a Legyél te is Bonca! is. Az első címéből talán érthe
tő a második, amelyben egy kisfiú jár-kel, ismerke
dik meg különféle emberekkel -  alighanem Boncát 
keresve. És megtalálja a boncaságot, vagy legalább 
a boncaság lehetőségét szinte mindenkiben. Ezt a 
lehetőséget persze ki kell (és ki lehet) bontakoztat
ni, a boncaságot pedig gyakorolni kell. Egyszóval: 
nyúlj bátran a klaviatúrához, kattints egy linkre, 
wapolj, ha már van mobilod, szóval: legyél te is 
Bonca! -  úgy vélem, ez a könyv üzenete is.
Hogy mit kezdjen vele a könyvtáros? Olvassa el, 
mert lehet, hogy jót tesz neki egy rendezett áttekin
tés, mert lehet, hogy talál benne ezt-azt, ami elke
rülte a figyelmét, mert lehet, hogy segíti a hozzá
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forduló tanácstalanokkal, „infokommunikációs 
analfabétákkal” való foglalkozás hatékonyságának 
növeléséhez, és végül (már megbocsásson az olva
só), mert lehet, hogy ő maga is az egyik célcsoport

ba tartozik, azokéba, akik „alkalmatlannak érzik 
magukat az infokommunikációs készségek elsajátí
tására”. És vegye meg könyvtára számára, és adja 
minél több olvasó kezébe.

Mohor Jenő

MATARKA (Magyar Tartalomjegyzékek Kereshető Adatbázisa) néven 
a Miskolci Egyetem könyvtárosai a NKOM támogatásával létrehoztak egy folyóirat-tartalomjegy

zék adatbázist, melyben magyar kiadású folyóiratok (köztük három könyvtári) 
tartalomjegyzékét tették 5-10 évre visszamenőleg kereshetővé.

Az adatbázisban cím kulcsszó és szerző szerint is lehet keresni, illetve böngészhetők 
az egyes számok. Címe: www.matarka.hu

A Könyvtári Intézet honlapján a Könyvtártudományi Szakkönyvtár által készített tartalomjegy
zék-szolgáltatás ad betekintést 26 hazai könyvtári szakfolyóirat tartalmáról 2000-től kezdődően. 

Szerző és téma szerinti keresésre a könyvtár MANCI adatbázisát lehet használni.
Címe: www.ki.oszk.hu/konyvtar/tartj/tartjegy.html

MEGNYÍLT A HALLGATÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT -  2003 januárjától az érdeklődők 
rendelkezésére áll a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) az Országos Műszaki 

Információs Központ (OMIKK) egykori épületében, a Reviczky utca 6. szám alatt.
A HIK teljes alapterülete 6500 m2, melyből a Reviczky utcában átadott rész 4300 m2.

A Hallgatói Információs Központ fő profilját az információs szolgáltatások és az elektronikus tarta
lomszolgáltatás képezi. Elsődleges funkcióját tekintve könyvtári szolgáltatásokat is nyújtó, informa
tikai héttérre épülő felsőoktatási, szolgáltatási és információs központ. Használói elsősorban a felső- 
oktatási intézmények hallgatói, oktatói, kutatói. Az intézmény egyszerre 400 használót tud fogadni 

13 olvasóteremben és 3 oktatóteremben. Összesen 300 multimédiás számítógéppel rendelkezik. 
Nyitva tartási ideje hétfőtől szombatig 8-22 óráig.

A HIK könyvtára az épület földszintjén található. Terveik szerint 350 polcfolyóméteren 14 ezer kö
tettel áll az olvasók rendelkezésére, továbbá az oktatást és tanulást segítő legfontosabb 

CD-ROM-okkal. A könyvek nem vihetők ki az épületből. A könyvtár gyűjtőköre valamennyi tudo
mányágat felöleli. A saját fejlesztésű HUNMARC alapú OPAC-ban szerzőre, címre, tárgyszóra és 
kiadási évre lehet keresni. Az EISZ (Elektronikus Információs Szolgáltatás elérése a központ alap

szolgáltatásai közé tartozik.
A Reviczky utcai szárny átalakítása 1,5 milliárd forintba került, melyet az Oktatási Minisztérium fe

dezett, a számítógépes felszerelésre az Informatikai és Hírközlési Minisztérium nyújtott
200 millió forintos támogatást.

Elérhetősége: www.hik.hu
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Németh László 
univerzuma.

„Üzenet az emberiséghez"

Németh László munkásságáról jelent meg a közel
múltban egy CD-ROM „Üzenet az emberiséghez” 
címmel a Helio-Biblos Kht. gondozásában.

A CD paraméterei

Szerkesztő: Erdélyi Erzsébet,
Hajas Magdolna,
Nobel Iván

Lektor: Fűzi László
HTML szerkesztő: Sándor Tibor
Grafika: Ilovszky Béla

Helio-Biblos Kht.
Felelős kiadó:

Hajas Magdolna ügyvezető 
Terjedelem: kb. 1000 oldal szöveg

és kép,
450 Mb mozgókép (2 óra), 
100 Mb hang (3 óra)

NÍMCTH IÁS21Ó  
UNIVERZUMA

„Üzenet 02 emberiséghez" 

M illO  - f i iM O l

M in im á lis  k o n f i g u r á c i ó  
Pentium 200-as vagy azzal egyenérté
kű processzor;
high color, vagy true color SVGA mo
nitorkártya;
Tizenhatszoros sebességű CD-ROM olva
só;
I n t e r n e t  b ö n g é s z ő :
MS Internet Explorer 5.x ajánlott. 
Megfelelő böngészővel UNIX/Linux és 
Macintosh környezetben is használha
tó .
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MP3 hang- és képmegjelenítésre alkal
mas környezet, amely a Windows'98 
program és az újabb verziók része. A 
Start menüben a keresésre kattintva 
a és a CD-ROM meghajtóját beállítva 
a keresés helyére lehetővé válik szö
vegrészietek helyeinek összegyűjtése. 
A képernyők 800*600-as felbontáshoz 
készültek, a böngészőt ajánlott tel
jes képernyő módba állítani.

Használata

A CD-ROM automatikusan indul a meghajtóba 
való behelyezés után, tehát nincs szükség semmifé
le előzetes számítástechnikai szaktudásra. A kilé
pést követő újraindítás a CD-ROM meghajtójára, 
és azon belül az index, htm fájlra való kattintással 
történik.
Az adatok megtalálhatók a Súgó pontban.
A képernyő felső részén látható 11 menüpont cím
szavaira kattintva érhetjük el az egyes fejezetek 
minden részét. A menüpontokon belül a bal oldali 
címszavakra kattintva érhetjük el az egyes szöve
ges, hang- és mozgóképes anyagokat. A visszalépés 
bármely más címszóra lépve megoldott. PL: író fő
menü => A regényíró almenü => Multimédia => 
Iszony (filmrészlet); ha vége a filmrészletnek, vagy 
csupán szeretnénk abbahagyni a „mozizást” vissza
léphetünk rákattintva
© bármely más főmenü címszavára vagy baloldali 

almenü címszavára,
© a kezelőprogram vissza gombjára.
Szabad tehát a barangolás. Minden nézegetést ab
bahagyhatunk vagy továbbmehetünk egy új menü 
címszavára lépve. A programból való kilépéshez 
használjuk a kezelőprogram kilépőprogramját 
(vissza vagy X ikon illetve Fájl => bezárás).

A CD születésének története

Tóth Nándor, aki Mezőszilas -  Németh László foga
dott szülőhelye -  egykori körzeti orvosa volt, még

1985-86-ban javasolta, hogy Németh László 85. szü
letésnapjára jelentessenek meg egy emlékkötetet az 
íróról. Ennek érdekében tanulmányokat gyűjtöttek 
a barátoktól, pályatársaktól. A kezdeményezést tá
mogatta Németh László családja is. A kis füzet köz
readása akkor sajnos, nem valósulhatott meg. Né
meth László kiadása „nem volt aktuális”. Évekkel 
később, 2002-ben a Helio-Biblos Kht. első kiadvá
nya lett ez a kötet Vallomások Németh Lászlóról 
címmel, Alföldy Jenő felelős szerkesztőként való 
közreműködésével az író 101. születésnapjára. 
Később felmerült -  Németh Ágnessel, az író lányá
val való konzultáció során -  egy olyan kiadvány lét
rehozásának a szükségessége, amely a fiatalokat 
szólítaná meg. Mivel manapság gyerekeink egész 
nap a képernyő előtt ülnek, így született az ötlet, 
hogy a mai „gályapad”, a számítógép segíthetne el
juttatni Németh László hatalmas életművét azok
hoz is, akik nem biztos, hogy a könyvespolcokat 
böngészik. Nem titkolt szándéka volt a szerkesztők
nek, hogy a képet, a hangot, a filmet használják fel 
az olvasásra való csábításra, s erre legjobban egy 
CD-ROM-kiadás felelt meg. Németh László azt írta: 
„A bibliográfia nemcsak könyvjegyzék, de a köny
vek megkívántatása... Ez a „megkívántatás” vezette 
a szerkesztőket a CD-ROM anyagának válogatása
kor.

A CD-ROM tartalma

Nehéz dolga volt a szerkesztőknek -  Nobel Iván
nak, Erdélyi Erzsébetnek és Hajas Magdolnának 
-amikor a hallatlanul gazdag Németh László-i élet
műből válogattak a lemezre. Cikkek, tanulmányok, 
regényrészietek, drámarészletek, versek, levelek a 
szerzőtől, cikkek, tanulmányok, visszaemlékezé
sek, versek, hozzá és róla szóló levelek kerültek be 
a Németh László univerzumba.
Nem könnyű bemutatni egy olyan embert, aki, 
Ady-féle „mindent-bírással” és „mindent-akarás- 
sal” érkezett az irodalomba. Aki nemcsak író és fi
lozófus, hanem egy nemzet megmentő, új utat mu
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tató vezetője is akart lenni. S különösen nehéz ezt 
megtenni egy olyan életművel kapcsolatban, amely 
a 20. század legellentmondásosabb korszakait fogja 
át: a harmincas évek viszonylag konszolidált idő
szakától, a fasizálódás és a világháború évein át a 
negyvenes évek végéig, majd tovább, a Rákosi-kor- 
szakon, 1956-on át a Kádár-korszak megszilárdulá
sáig.
Hogy a szerkesztők sikeres munkát végeztek, azt 
akkor érzi meg az ember, amikor tallózni kezd a 
CD-ROM kínálatában, s aztán azon veszi észre ma
gát, hogy már órák óta böngészi a cikkeket, tanul
mányokat, egyik interjút olvassa a másik után, s 
nem tud szabadulni a felidézett művek hatása alól. 
A CD-ROM kínálta lehetőségeket kihasználva, a 
szerkesztők a hatalmas mennyiségű anyagból jó 
arányérzékkel emelték ki mindegyik területről a leg
fontosabbat. Ahol lehetett, az amúgy is könyvtár
nyi Németh László-irodalmat, interjúkkal frissítet
ték fel. Olvashatók itt olyan kuriózum interjúk 
mint pl. beszélgetés Németh László leányaival, 
vagy Szokolay Sándorral (aki Németh László Sám
son című verses drámájából operát írt), vagy Mé
száros Emmával, aki Vásárhelyen tanítványa volt 
az írónak.
A bőség zavarával küzd, aki elindítja a lemezt és 
böngészni próbál. Ügy tűnik, maga Németh László 
sem tudott választani a műfajok között. A szerkesz
tők az egyes területekhez -  a választás megkönnyí
téséhez -  mottót adtak (a képernyő felső részén fo
lyamatosan újra és újra olvashatók). Ezek a Né
meth László-idézetek egyrészt tükrözik a szerző vi
szonyát az adott területhez, műfajhoz, másrészt 
mintegy egymással is vitázva, érzékeltetik az olva
sóval e hatalmas életmű belső feszültségeit is.

A CD-ROM f  • témakörei:

Életmű (Németh László élete saját munkái és a róla 
szóló művek alapján magyar és angol nyelven. Kö
zös interjú négy lányával hangban és szövegben. 
Részletek a Németh család filmarchívumából. Né

meth László hang- és filmfelvételek) * Életműszi
lánkok (Ajánló válogatás az életműből) * Az író 
(Az írói pálya rajza az első novellától az Életműso
rozat megjelenéséig. A regény-, dráma és esszéíró, 
a költő. A Tanú c. folyóirat alkotója szövegben, 
hangban és filmen) * A pedagógus (Egy „képesí
tés” nélküli pedagógus kísérleti laboratóriuma. 
Részletek pedagógiai munkáiból. Interjú a „drága 
jó nyolcadik” egykori tanulójával, Mészáros Emmá
val) * A gyógyító (Az orvos, a fogorvos, az iskolaor
vos, a beteg és az öngyógyító bemutatása) * Az ol
vasó (Amikor az író vall olvasmányairól) * Idegen 
nyelven (Részletek az író műfordításaiból, idegen 
nyelveken megjelent műveiből, a fordítás mestersé
géről szóló tanulmányaiból, valamint angol nyelvű 
ismertetés az életműről) * Interjúk (Öninterjú, vala
mint beszélgetések az íróval, az íróról és műveiről) 
* Utóélet (A pályatársak és utódok vallomásai, meg
emlékezései, tanulmányai) * Kapcsolatok (A pálya
társakhoz fűződő kapcsolatai, a barátok, példaké
pek -  levelek és tanulmányok alapján) * Bibliográ
fia (Német László műveinek címleírása, ajánló bib
liográfia az író munkáiból és a műveiről szóló ta
nulmányokból, a centenáriumi év publikációiból).

Aki most ismerkedik az életművel, annak érdemes 
az Életműszilánkok c. fejezettel kezdeni. Ide a leg
különfélébb tematikájú és műfajú szövegek kerül
tek, szinte minden itt van, amit az íróról tudni kell. 
Ha valaki itt belekóstol az életmű egy-egy szeleté
be, bizonyosan nem hagyja már annyiban, megy to
vább, most már tudatosan válogatva a lemez gaz
dag kínálatából.

Aki a pedagógus Németh Lászlóról szóló írásokba 
olvas bele, elmerülhet a Németh László-i iskola 
részleteiben, elolvashatja a tanítványok emlékezé
sét, megnézheti a vásárhelyi kísérlet dokumentu
mait (vázlatokat, óraleírásokat), a tanyasi kollégiu
mok tervét, azonnal megérzi, mennyi végig nem 
gondolt gondolat, mennyi végig nem harcolt vita, 
mennyi ki nem érlelt kísérlet és ki nem próbált le
hetőség rejtőzik itt.
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Ha belépünk az író Németh Lászlót bemutató feje
zetbe, nyomon követhetjük a regényíró, a dráma
író, a tanulmányíró, sőt a költő Németh László vilá
gát. A szépen elrendezett képernyő' bal oldalán 
újabb és újabb menüsorok kínálják magukat, és 
bármelyik ajtón nyitunk be, újabb tágasság fogad: 
eredeti művek, részletek, a szerzőről, a művekről 
írt kortársi vagy az utókor nevében megszólaló iro
dalomtörténészek, kritikusok írásait olvashatjuk.
És akkor még nem olvastuk az „Én elsősorban ta
nulmányíró voltam” mottó alatt található műveket, 
részleteket a tanulmányíró Németh Lászlót bemuta
tó menüfejezetben.
Külön említést érdemel az életmű bibliográfia, ame
lyért hálás lehet minden érdeklődő.

Értékelése

A CD-ROM az irodalomoktatás sokoldalúan hasz
nálható segédeszköze lehet a középiskolai és az 
egyetemi képzésben egyaránt, erénye még, hogy a

diákok mellett az igényes érdeklő elvárásait is ki 
tudja elégíteni. A lemez anyagai könnyen és jól má
solhatók, nyomtathatók.

Az oktatási miniszter a multimédiás CD-ROM-ot 
TTI-32724-KT/2002 számú határozatával tankönyv
vé nyilvánította.

Utóélet

A tanári és könyvtárosi használat elősegítése érde
kében a Helio-Biblos Kht. tervezi szöveggyűjte
mény, feladatgyűjtemény és óravázlat készítését is. 
Szeretnék videóra rögzíteni a bemutató órák anya
gát is, hogy a CD-ROM hasznosságát és használha
tóságát minél több oldalról bemutathassák. Egyide
jűleg az anyagokat szeretnék feltenni az internetre, 
a pedagógiai intézetek honlapjaira. A Neumann- 
-ház virtuális galéria elkészítését tervezi a CD-ROM 
anyagából.

(Hajas Magdolna és Bárdos József ismertetése alapján)

A „MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA. Könyvek Bibliográfiája”

2003-tól nem jelenik meg nyomtatott formában. A kiadványt a korábbi nyomtatott füzetekkel 
azonos szerkezetben és tartalommal PDF formában ingyenesen találják meg 

az OSZK honlapján: URL: http:// www.oszk.hu/mnb/mnbkb/ pdf

Ugyancsak az OSZK honlapjáról -  jelenleg a Szolgáltatások -  gomb alatt férhető hozzá 
a nyomtatott formától eltérő szerkezetű, könnyen kezelhető, keresésre, 

tételek válogatására, kijelölésére, nyomtatására alkalmas webes 
„Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája -  W W W ” 

mindenkori legfrissebb füzete.

(F orrás: M o n o k  István. Berke Barnabásné. K a ta  list, 2003. feb r. 2 6 .)
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Altalanos kérdések

0 2 /3 0 0
R O D R ÍG U EZ  BRAVO, Blanca: Revision de las clasificaciones documen
tales basadas en el söpörte = Rev.Esp.Doc.Cient. 25.vol. 2002. 1.no. 74- 
86.p. Bibliogr. 21 tétel.

Res. angol nyelven

A hordozóra alapozott dokumentumtipológia revíziója

Dokumentumtipológia; Elektronikus dokumentum; Információhordozó

A dokumentumtipológia egyik alapja a hordozó fizikai formája 
(könyv -  nem könyv), a másik pedig az „üzenet” átviteli módja (szö
veges -  nem szöveges). Mindkét fajta tipológiának kialakult rendsze
rei vannak, ám az elektronikus, digitális (stb.) dokumentumok megje
lenése és elterjedése nyomán szükség van a tipológia revíziójára. A fő 
különbség ugyanis immár nem a könyv -  nem könyv, illetve a szöve
ges -  nem szöveges dokumentum, hanem az analóg -  digitális ellen
tétpár között van.
A hordozó szerinti leggyakoribb felosztás a papír, film, műanyag, 
mágneses és optikai hordozókat különbözteti meg, míg a nem szöve
ges (a textuálissal szemben speciálisnak tekintett) dokumentumokat 
legelterjedtebben ikonográfiái, hangzó, vegyes, audiovizuális és infor
matikai jellegűekre szokás felosztani. Az analóg -  digitális alapú fel
osztás ezzel szemben abból indul ki, hogy a dokumentum reális (tar-

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 769



talma közvetlenül megismerhető), irreális (tartal
ma csak valamilyen -  pl. nagyító, leolvasó stb. -  
készülék közbejöttével ismerhető meg) vagy virtuá
lis (sem tartalmával, sem fizikai hordozójával in 
situ nem rendelkezünk, olyan eszközök és források 
közbejöttével ismerhetjük meg tartalmát, amelyek 
lehetővé teszik egy irreális „lerakathoz” való hozzá
férésünket). Ennek megfelelően az alábbi felosztás 
javasolható:
1. Közvetlenül dekódolható analóg dokumentu

mok;
2. Készülékkel dekódolható analóg dokumentu

mok;
3. Fizikailag megfogható, számítógéppel és leolva

sóval használható digitális dokumentumok;
4. Virtuális, azaz meg nem fogható hordozójú, szá

mítógép és hálózati kapcsolat közbejöttével 
használható digitális dokumentumok.

(Mohor Jenő)

Történet

02/301
LIT T LE R , Gérard: La Bibliothéque nationale et univer- 
sitaire de Strasbourg. Constitution de la collection 
dans la période allemande (1871-1918) = Bull.Bibi.Fr. 
47.V0I. 2002. 4.no. 36-46.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

A strasbourgi nemzeti és egyetemi könyvtár állo
mánygyarapítása a német időszakban (1871-1918)

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Könyvtártör
ténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár

Az 1870-es ostrom során a strasbourgi könyvtár le
égett, és a német birodalom az annektált Elzász-Lo- 
taringiában új könyvtárat hozott létre a strasbourgi 
egyetem számára. A gazdag adományoknak és a bő
séges költségvetésnek köszönhetően a könyvtárnak 
sikerült Berlin és München után a harmadik legfon

tosabb német állományt létrehoznia. Az enciklopé
dikus kategórák szerint osztályozott állomány nem
csak jelentős régi kiadványokat kínál a kutatóknak, 
hanem szinte a teljes mai szépirodalmat is tartal
mazza, és kiváló szakirodalommal is rendelkezik.

(Autor ej.)

0 2 /302
PILC H , Janice T.: Baltic national bibliography = Slav. 
East Eur.Inf.Res. 2.vol. 2001. 3/4.no. 51-94.p. Bibliogr.

Nemzeti bibliográfia a balti államokban

Nemzeti bibliográfia; Nemzeti bibliográfia története

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A cikk áttekinti a nemzeti bibliográfiák helyzetét a 
balti államokban. Felvázolja a fejlődés fő vonalait, 
és ismerteti azokat a fő kiadványokat, amelyek for
rásként szolgáltak, illetve szolgálnak ma is Észtor
szág, Lettország és Litvánia nemzeti bibliográfiái 
számára. A 16. századtól kezdődően a nyomtatott 
kiadványok terjedése nyomán már jóval a hivata
los nemzeti bibliográfiák kezdete előtt történtek 
egyéni erőfeszítések az észt, lett és litván nyomda- 
termékek számbavételére. A 19. században és a 20. 
század elején az irodalomban az uralkodó osztá
lyok nyelve helyett a köznyelv került előtérbe, és fo
kozódott az igény a nemzeti bibliográfia létrehozá
sára. A két világháború közötti függetlenség idősza
kában a nemzeti bibliográfia virágzott, főleg függet
len szervezetek és egyéni erőfeszítések nyomán. A 
szovjet rendszerben -  az ideológiai elnyomás elle
nére -  sok jó minőségű nemzeti bibliográfia ké
szült, ami jó alappal szolgált a mai bibliográfiai te
vékenységhez. A szovjet uralom 1991-es bukása 
után a tudósok és könyvtárosok igyekeztek a múlt 
értékeit helyreállítani, és az észt, lett és litván törté
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nelemnek, nyelvnek és kultúrának megfelelő nem
zeti bibliográfiákat készíteni.

(Autoref.)

Lásd még 311, 337

Kutatás

02/303
MABE, Michael A. -  AMIN, Mayur: Dr Jekyll and Dr 
Hyde: author-reader asymmetries in scholarly publish
ing = Aslib Proc. 54.V0I. 2002. 3.no. 149-157.p.

Doktor Jekyll és Doktor Hyde: hogyan viselkednek 
a tudományos kutatók mint a folyóiratok szerzői 
és mint olvasói?

Folyóirat-kiadás; Kutató -mint olvasó; Publikálás -tu
dományos kiadványoké

A tudományos publikálás egyik alapvető aszimmet
ria-jelensége az Amerikai Egyesült Államokban, 
hogy a könyvtárak költségvetése és ezzel vásárlóké
pessége jóval kisebb mértékben nőtt, mint a kuta
tásra költött összeg, amely a kutatók és publikáció
ik számát meghatározza. Ez az olló az elmúlt 30 év
ben egyre jobban kinyílt.
Jelentős különbség van abban is, hogy mit tekinte
nek fontosnak a szerzők és mit az olvasók, bár sok 
az azonosság is. A szerzők egy-egy (általában meg
határozott) folyóiratra koncentrálnak, olvasóként 
ugyanők nagy cikk-és folyóirat-gyűjteményeket sze
retnének böngészni. A szerzők pontosan ismerik 
cikkeik minőségét. Ennek megfelelően keresnek 
szakterületükön folyóiratokat, amelyeket (cikkeik
hez hasonlóan) kiváló, jó és elfogadható kategóriá
ba sorolnak az impakt faktoruk, a szakértői bírálat 
színvonala és gyorsasága, a szerkesztő és a szer
kesztőbizottság összetétele, a közlés gyorsasága, a 
folyóirat fizikai minősége és a kiadó szolgáltatásai 
alapján. Miután a folyóiratokat így kategorizálták, 
az, hogy aktuálisan melyik folyóirat mellett dönte

nek, számos marginális, a korábbi tapasztalatokból 
fakadó tényezőtől függ. Ezek közé tartozik a szer
zői útmutatók világos megfogalmazása, továbbá 
az, hogy miként kezeli a kiadó az illusztrációkat, 
milyen a korrektúra minősége, milyen tapasztalato
kat szereztek bírálóként a lapról. Érdekes módon, 
ha a szerző egyik legjobb írását elutasítják a felső 
osztályba tartozó valamelyik folyóiratnál, nem a kö
zépső, hanem az alsó osztályba tartozó folyóirathoz 
küldi azt. Ezt azért teszi, hogy mielőbb közlésre ke
rüljön a cikk, hiszen a visszautasítással több hóna
pot veszít. A minőség ilyen hármas osztása gyakran 
arra készteti a kutatókat, hogy azt gondolják, az ala
csony minőségű publikációknak nem kell megjelen
niük, továbbá, hogy az ilyen anyagokat közlő folyó
iratokat meg kell szüntetni. A kérdés mélyebb elem
zése azonban azt mutatja, hogy ez tévedés.

A publikációk számának növekedése demográfiai 
okokra vezethető vissza, nem pedig arra, hogy a 
publikációikat a legkisebb még közölhető egységek
re bontva, „szalámiként felszeletelve” közölnék. 
Nőtt ugyanis a kutatók száma. Az Institute of 
Scientific Information (ISI) által regisztrált közle
mények vizsgálata alapján az is megállapítható, 
hogy egyre nő a kutatók közötti együttműködés, 
ami az egy-egy kutatóra jutó publikációk számá
nak némi csökkenését hozza magával.

Ha meg akarjuk tudni, hány szerző van egyáltalán, 
bonyolult kérdéseket kell vizsgálnunk. A kutatók 
társzerzőkkel, hierarchikusan szervezett csoportok
ban dolgoznak, amelyekben a nevesebb, vezető ku
tatók több kutatásban vesznek részt, és több cikket 
jegyeznek, mint fiatalabb kollégáik. Ugyankkor van
nak jobb és kevésbé jó kutatók, és vannak, akik 
többet publikálnak. Egyszerűsítve a kérdést, a kö
vetkezőkkel számolhatunk. Ha mintegy 14 ezer élő 
folyóiratot veszünk alapul, ahol cikkenként mint
egy 4 társzerző működik együtt, és az átlagos folyó
iratok az ISI által vizsgált folyóiratok átlagával azo
nosan évi 100 cikket közölnek, évente egymillió 
egyedi szerző publikál, továbbá 2,5 millió szerző
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publikál legalább ötévenként egyszer. A minden év
ben publikáló szerzők száma csekély.
Még nehezebben meghatározható a folyóiratok ol
vasóinak száma és az olvasás mélysége. Az Elsevier 
kiadó 1998-as felmérésében 5000 válasz alapján azt 
állapították meg, hogy a kutatók átlagosan évi 97 
cikket olvastak: a klinikai kutatók 121, az egyetemi 
kutatók 95, az ipari és kormányzati kutatók 90 cik
kel szerepeltek. 204 referátumot és 1142 címet ta
nulmányoztak (vélhetően tartalomjegyzék-szolgál
tatások útján).

(Koltay Tibor)

0 2 /304
BA TES, Marcia J. -  HULSY, Catherine -  JO ST, 
Geoffrey: Multimedia research support for visiting 
scholars in museums, libraries and universities = Inf. 
Technoi.Libr. 21.vol. 2002. 2.no. 73-81.p.

Hogyan látják el az amerikai múzeumok, könyvtá
rak és egyetemek a vendégkutatókat multimédiás 
kutatási eszközökkel?

Felmérés [forma]; Kutató -mint olvasó; Multimédia; 
Szolgáltatások

A cikkben ismertetett kutatás azt vizsgálta, milyen 
multimédiás eszközöket bocsátanak az amerikai 
kulturális intézmények a vendégkutatók rendelke
zésére. A Getty Research Institute által felügyelt ku
tatás során interjúkat készítettek kutatókkal, a kul
turális intézetekről pedig kérdőíves felmérést végez
tek. A következőket állapították meg: a legtöbb mú
zeumban és könyvtárban a kutatók multimédiás, il
letve korszerű információtechnológiai berendezé
sekkel való ellátása még mindig vagy hiányzik vagy 
minimális, az egyetemeken viszont jóval kedve
zőbb a helyzet. A vizsgált intézményekben a ven
dégkutatóknak nyújtandó multimédiás támogatás 
felelőssége jelenleg szét van szóródva a különféle 
vezetői pozíciók között.

(Autor ej.)

Tudománymetria,
bibliometria

0 2 /3 0 5
RO W LA N D S, lan: Journal diffusion factors: a new ap
proach to measuring research influence = Aslib Proc. 
54.V0I. 2002. 2.no. 77-84.p. Bibliogr.

A folyóiratok „diffúziós tényezője” : új módszer a 
kutatási hatás mérésére

Bibliometria; Folyóirat; Hivatkozás

A cikk bemutat egy új bibliometriai eszközt, az ún. 
diffúziós tényezőt (diffusion factor). A szerző hang
súlyozza, hogy a kutatás minőségének mérésére ál
talában használt bibliometriai mutatók (impact 
factor, immediacy index, felezési idő) nem adnak 
megfelelő információt a folyóiratok interdiszcipli
náris fogadtatásról, szélesebb körű hatásáról. Ezt a 
hiányt pótolná a szóban lévő diffúziós tényező, 
amelyet a már létező és jól bevált mutatók kiegészí
tőjeként, azokkal együtt kellene használni.

(Autoref.)

0 2 /3 0 6
CHU, Heting -  HE, Shaoyi -  TH ELW A LL, Mike: Libra
ry and information science schools in Canada and 
USA: A  webometric perspective = J.Educ.Libr.Inf.Sci. 
4 3 .V0 I. 2002. 2.no. 110-125.p. Bibliogr.

Könyvtárosképző iskolák Kanadában és az 
USA-ban: webometriai megközelítés

Bibliometria; Honlap; Könyvtárosképző intézmény; 
Könyvtártudományi kutatás [forma]

53 amerikai könyvtáros iskola webhelyeinek látoga
tottságát vizsgálva megállapították, hogy a legtöbb 
bejövő kapcsolat ORG, EDU és NET domain nevek
ről érkezett. Az 53 iskolából a külvilág felé indított 
kapcsolatokat is felmérték, és az eredményeket 
diagramokon ábrázolták. A szerzők szerint az 
ilyen, „webometriának” nevezetett vizsgálatok a
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bibliometriához hasonlóan fontos méréstípusnak 
tekinthetők, jóllehet az eredményeket óvatosan kell 
kezelni, mert mind az adatforrások (a világhálóról

gyűjtött adatok), mind az adatgyűjtés eszközei (ke
resőgépek) még nyilvánvaló hiányosságokkal ren
delkeznek.

(Autoref. alapján)

Általános kérdések

02/307
T O R ST E N SS O N , Magnus: Libraries and society -  the 
macrostructural aspect of library and information 
studies = Libr. Rev. 51. vol. 2002. 3/4. no. 211-220. p. 
Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Könyvtárak és társadalom -  a könyvtár- és infor
mációtudományi tanulmányok makrostrukturális 
aspektusa

Könyvtárosetika; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tan
terv, óraterv; Társadalmi követelmények

A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogyan kell az okta
tást és a kutatást a könyvtárügyön belül megszer
vezni, milyen szerepet kell játszania a tanulásnak 
és a kutatásnak a könyvtárak és a társadalom kap
csolatának jövője szempontjából, valamint hogyan 
fejlődnek az amerikai, a brit és a skandináv társa
dalmak a demokrácia tekintetében. Kitér arra is, 
mit tesznek a könyvtáros egyesületek és az IFLÄ a 
demokráciáért folyó munka erősítéséért a könyvtá
rakban, milyen érdekek irányítják a könyvtár- és 
információtudomány fejlődését, valamint azt vizs

gálja, fennáll-e az a veszély, hogy az oktatók és ku
tatók professzionális státuszba kerülésükkel elveszí
tik fogékonyságukat a társadalmilag hátrányos 
helyzetűek kulturális és információs igényei iránt 
Mindezeket a kérdéseket a szerző a svéd 
könyvtárosképző intézet tapasztalataival és gyakor
latával összefüggésben elemzi.

(Autoref. alapján)

Nemzeti könyvtárügy

0 2 /3 0 8
BA LL, Rafael: Der kleine Drache mit der digitalen 
Kraft. Taiwans Bibliotheken -  ein kurzer Überblick = 
BuB. 54.Jg . 2002. 5.no. 317-320.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

Res. angol és francia nyelven 

Tajvan könyvtárai

Könyvtárügy

A 22 milliós Tajvan nemzeti könyvtárát (Központi 
Nemzeti Könyvtár) 1933-ban Nankingban nyitot
ták meg, majd könyveit a japán invázió elől nyugat
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ra szállították, később Tajpejbe került. 1955 óta Taj
van nemzeti könyvtáraként működik. 1986-ban új 
épületbe költözött, a nyitó ünnepséget Konfucius 
születésnapján tartották. Állománya 1,6 millió kö
tet, ebből 230 ezer kínai könyvritkaság. (A fő gyűj
tőkör egyik ága a sinológia). A könyvtár 2 200 olva
sói ülőhellyel rendelkezik, és 330 munkatárssal mű
ködik. Számítógépesítése 1981-ben kezdődött és 
rendkívül magas fokú. A „Digitális Nemzeti Könyv
tár” integrált rendszert alkot a bibliográfiai adat
bankokkal és a számítógépes irodalomrendelési és 
szállítási szisztémákkal.

A tudományos könyvtárak közül kiemelkedik a 
Csengcsi Nemzeti Egyetem központi könyvtára (fél
millió könyvvel), a Társadalomtudományi Központ 
könyvtára (200 ezer könyvvel, 49 ezer ősnyomtat
vánnyal, százezernyi kormányzati és hivatali doku
mentummal), a Kínai Kultúra Egyeteme gazdag ál
lományával. Mindhárom intézmény Tajpejben mű
ködik. Jelentős még a Cseng Kung Nemzeti Egye
tem könyvtára Tajnanban.

A városokban mintegy 200 közkönyvtár működik 
gazdag fiókhálózattal. A vidék ellátásáról 100 köz
könyvtár és közel ugyanannyi bibliobusz gondosko
dik. A tanulóknak 3300 nyilvános iskolai könyvtár 
áll rendelkezésre.

Tajvan számítógépes kultúrája közismerten magas 
fokú. Több mint négymillió internethasználóval az 
ázsiai-csendes-óceáni térség internetaktív országai
nak élén áll. Az információs infrastruktúra fejleszté
sére, azon belül a digitális könyvtárak kialakítására 
1994-ben országos program indult Nemzeti Infor
mációs Infrastruktúra Program (NII) névvel. E 
program keretében hozták létre a Nemzeti Digitális 
Múzeum Palotáját, mely a kínai kultúra 700 ezer 
tárgyának háromdimenziós szemléletét teszi digitá
lis úton lehetővé, ezáltal a kínai kultúra legna
gyobb műgyűjteményének tekinthető (sőt egyes vé
lemények szerint ez a világ legnagyobb múzeumi 
kínálata.) A Tudományos és Műszaki Információs 
Központ a tajvani licenceket minden tajvani fel

használó számára hozzáférhetővé tette, másrészt 
CONCERT néven (Consortium On Core Electronic 
Resources in Taiwan) a legfontosabb digitális infor
mációs forrásokat az egész világ tudósai és kutatói 
részére rendelkezésre bocsátja.
Tajvanban a dokumentumok -  legyenek azok köny
vek, elektronikus újságok, adatbázisok, festmé
nyek, szobrok vagy levéltári iratok -  a kutatók szá
mára bárhol hozzáférhetők, mivel a múzeumok, 
könyvtárak és levéltárak konvergenciája már reali
tás.
A könyvtárakban az elektronikus adatfeldolgozás
1960- ban kezdődött. Egyes egyetemi könyvtárak
1961- től MARC formátumban dolgozták fel állomá
nyukat. A döntő áttörés a 70-es években történt. 
1973-ban a Tudományos és Műszaki Információs 
Központ számítógépes katalógussal jelentkezett, 
1979-ben pedig megjelent a kínai periodikák első 
számítógépes központi katalógusa. A legjelentő
sebb előrelépés a könyvtárak számítógépesítése te
rén 1981 és 1990 között történt. Ez idő alatt a tajva
ni könyvtárügy sikerrel megvalósította azt a négy 
alapvető célt, amit 1981-ben maga elé tűzött:
1. Az információ-automatizálás egységessé vált.
2. Kialakult egy automatizált, kooperatív nemzeti 

szisztéma, létrejött a kínai bibliográfiai adatbá
zis.

3. Hozzáférhetővé vált a világ információs termé
se a világnyelveken.

4. A tajvani igények kielégítésére megteremtették 
az információközvetítés keretfeltételeit.

(Katsányi Sándor)
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A tálib fanatikusok könyvtárrombolása Afganisztánban

Háborús károk

Sayed Jafar Naderi kezdeményezésére alakult meg 
a Hakim Nasser Khosrow Balkhi Művelődési Köz
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pont 1987-ben Kabulban. Naderi magánkönyvtárát 
is felajánlotta a gyűjtemény számára. Az 55 ezer kö
tetes könyvtár megkülönböztetés nélkül nyitva állt 
mindenki előtt, függetlenül nemzeti hovatartozás
tól, vallástól és nemtől. A gyűjtemény egyes kézira
tai a 10. századból származtak. Itt őrizték a Firda- 
uszi Királyok könyvének (Sáhnáme) hat eredeti 
kézirata közül az egyiket a l l .  századból.

Afganisztánban az izmaelita lakosság perzsa-darit 
vagy farszit nyelven beszél. Az ország legkorábbi 
irodalma és történelme perzsául lett rögzítve. A 
talibánok, lévén pastuk, szemben álltak minden
nel, ami perzsa, másfelől az iszlámról vallott felfo
gásuk is más volt.
Amikor 1992-ben a mudzsahedinek elfoglalták Ka
bult, Naderi és a könyvtár igazgatója, Latif Pedram 
elmenekítette a könyvtárat Pol-e Khomriba, majd 
innét is tovább egy hegyi erődbe. Amikor a 
talibánok visszavonultak a várostól, a könyvtárat is
mét Pol-e Khomirba vitték. Ez végzetes hibának bi
zonyult, mert 1998. augusztus 12-én a talibánok tu
datos terv szerint feldúlták a kulturális központot, 
és megsemmisítették a könyvtárat: a könyveket el
égették és a folyóba dobálták. Mindezt Peram rej
tekhelyéből nézte végig; nem mert előjönni, ugyan
is neve szerepelt a tudósokról, költőkről, művészek
ről készített halállistán.

Érdekes módon egy műalkotás megmenekült a 
rombolástól: a fegyveresek egy feliratos követ, 
amely Nagy Sándor Afganisztánba való érkezéséről 
tudósított, ismeretlen helyre szállítottak. E követ 
már korábban meg akarta vásárolni Pakisztán, de 
ajánlatát visszautasították.
A talibánok kíméletlen harcot folytattak nem csak 
a könyvtárak ellen, hanem a pastun kívül minden 
más nyelv ellen is. Kifosztották és megsemmisítet
ték a kabuli egyetem könyvtárát, államférfiak és 
más neves személyiségek magánkönyvtárait, a 
nemzeti levéltárat és múzeumot. Mivel házról-ház- 
ra kutattak, tiltott könyvek után, az emberek félel
mükben elkezdték elégetni saját könyveiket.

A talibánok bukása után tárult csak fel a világ sze
me előtt, mekkora pusztítást műveltek: amikor a 
Nyugat felháborodott a Buddha-szobrok barbár el
pusztítása fölött 2001 szeptemberében, akkor már 
szinte befejeződött az ország kulturális lerombolá
sa.
Pedramnak sikerült elmenekülnie Pol-e Khomri- 
ból. Moszkván és Kijeven keresztül jutott el Párizs
ba. Azóta megalapította a Nyitott Ázsia nevezetű 
szervezetet, amelynek célja, hogy támogassa a mű
velődést, az emberi jogokat és Közép-Ázsia nagyon 
is sebezhető népeit. Azon vannak, hogy Kabulban 
alapítsanak egy könyvesházat, s újjáépítsék a 
könyvtárat Pol-e Khomriban.
A Nyitott Ázsia jelenleg költemények adományozá
sát kéri: 1001 költeményből akarnak egy szimboli
kus karavánt összeállítani.
(Cím: Open Asia, 11 rue Toullier, 75005 Paris, Fran
ce; open@asia-mail.com, tel.: 011 33 6 15 32 97, 
fax: 011 33 1 47 97 32 97).

(Papp István)
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Res. angol és francia nyelven

Énekmondók és könyvtárak: észak-nigériai tapasz
talatok

Könyvtárügy

Az észak-nigériai Borno a szövetségi államként mű
ködő Nigéria egyik tagállama, fővárosa Maiduguri. 
A nigériai államszövetség azonban inkább csak név
leges, az országot az erős központi irányítás jellem
zi, csak a katonai uralom 1999-es felszámolása 
után történtek kísérletek a demokrácia helyreállítá
sára.
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Borno problémái többnyire azonosak az afrikai 
földrész általános problémáival. Bár maga Borno 
ősi kultúrával rendelkezik, a fiatal nigériai állam ke
retei között él, (ahol a gyerekek 10%-a tanul meg ír- 
ni-olvasni.) Bár jelentős kiviteli termékekkel ren
delkezik (gyapot, földimogyoró, gumi), de jövedel
mének nagyobb részét élelmiszerre kell fordítania.

Maiduguri egyeteme egyike az ország legnagyobb 
felsőoktatási intézményeinek, a központi kormány
zat tartja fenn. Az intézmény három karának meg
felelően az egyetemi könyvtárnak is három részle
ge van: orvosi, jogi és iszlámtudományi. A főépület 
az egyetemi campus területén található, légkondici
onált, de a készülék évek óta nem működik. A fel
ügyelő könyvtárosok feladata az alvó hallgatókat 
felkelteni és felszólítani, hogy vagy dolgozzanak, 
vagy adják át helyüket a sorban álló társaiknak. A 
jogi karon egyrészt állami jogot tanítanak, más
részt a sáriját, az iszlám jogot. Az utóbbit eredeti
leg csak arab nyelvű könyvekből lenne szabad taní
tani, az állomány nagyobb része azonban angol 
nyelvű publikációkból áll.

A világ internet-térképén Afrika fehér foltot képez. 
Mivel irreális feltételezni, hogy a hálózatok hiányát 
az egyetem pótolni tudja, a CD-ROM alkalmazását 
kell újragondolni. Azonban a CD-ROM sem lesz ké
pes egy csapásra megoldani a hiányzó szövegek, a 
hiányzó könyvek és a hiányzó olvasni tudás alapve
tő problémáját.

Számos értelmiségiben él a kívánság egy bornoi 
helyismereti gyűjtemény, végső fokon egy bornoi 
tartományi könyvtár, a „Boruna-Biblioteca” létre
hozására. Ezt annál is inkább időszerűnek tartják, 
mert a szóbeliségre épülő bornoi kultúrát a 
globalizáció megsemmisüléssel fenyegeti.

Fontos szerepet játszanak a magánalapítványként 
létrehozott könyvtárak. Ilyen pl. a nyelvészpro
fesszor Max Benedictus Brann által alapított nyelvé
szeti könyvtár (Library of Language in Education 
and Society), mely légkondicionált olvasótermével, 
korrekt katalógusával, rendszeres gyarapodási jegy

zékével oázist jelent Nigéria könyvtárügyi sivatagá
ban.
A mindennapi életvitelhez szükséges információ
kat a lakossághoz -  melynek túlnyomó része írástu
datlan -  Bornoban nem a közkönyvtárak, hanem a 
vándor énekesek juttatják el. A mi hajdani história
mondóinkhoz hasonlóan -  zeneszerszámokkal kí
sérve -  órákon át adnak elő a hallgatóknak híreket, 
hasznos információkat, tanácsokat, szórakoztató 
történeteket. Rajtuk keresztül szélsebesen jutnak el 
a hírek a hallgatókhoz. Bornoban ők helyettesítik a 
modern információközvetítő technikát és intézmé
nyeket.

(Katsányi Sándor)

Központi
szolgaitatasoK
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teki Rossii = Bibliotekovedenie. 2002. 3.no. 94-98.p.

A Könyvkamara és az orosz könyvtárak

Nemzeti bibliográfiai intézet

Az 1917-es októberi forradalom után az Ideiglenes 
Kormány a hadi, gazdasági és politikai feladatok 
mellett figyelmet fordított a nyomdászat és a 
könyvkiadás irányításának radikális reformjára is. 
A kormány a könyvek, hírlapok, folyóiratok és 
egyéb nyomtatványok kiadásának nagy jelentősé
get tulajdonított, hiszen a nyomtatott szó szinte 
egyetlen, kizárólagos eszköz volt a tömegek infor
mációval való ellátásában. Az ország vezetése dekla
rálta az állampolgári jogok elismerését, ezek között 
ott volt a szólás- és sajtószabadság is. Mindezek 
mellett a kormány gondoskodni akart annak a 
nyomtatott könyvtermést felmérő bibliográfiai és 
osztályozó munkának a folytatásáról, amely már 
1907-től folyt, és amelynek eredményeit évente je
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lentették meg a „Knizsnaja letopisz” (Könyvek év
könyve) című kiadványban.

Az évkönyv munkatársaival és a kormánnyal egyet
értve a könyvkiadás reformjának végrehajtására 
szervezett bizottság tagjai arra az eredményre jutot
tak, hogy „Könyvkamara” néven állami intézményt 
kell létrehozni. 1917. április 27-én (május 10-én) 
az Ideiglenes Kormány határozatot hozott a kiadói 
tevékenység intézményeiről és a határozat harma
dik pontjában megnevezte a Kamarát és megszabta 
annak legfontosabb feladatait: az Oroszországban 
és az orosz nyelven nyomtatásban megjelenő' mű
vek és az országban működó' nyomdák regisztrálá
sát. A határozat kötelespéldány-rendeletként is 
szolgált, a beérkező példányok elosztásával szintén 
a kamarát bízta meg. A Könyvkamara első vezetőjé
nek Szemjon Afanaszjevics Vengerovot nevezték 
ki. A későbbiekben az akkori Szovjetunió tagálla
maiban is létrejöttek az egyes nemzeti könyvkama
rák, így a munka koordinálásával lehetőség nyílt az 
igen nagy kiterjedésű ország területén a kiadói tevé
kenység egészének nyilvántartására. A FÁK államai
ban a balti országok kivételével a mai napig mű
ködnek a kamarák (Lettországban kamara helyett 
a feladatot a nemzeti könyvtáron belül működő 
Könyvtári Intézet vette át). Az utóbbi időben az 
Oroszországi Föderáció részét képező Tatárföld, 
Baskíria, Csuvasföld és Karélia is létrehozta kama
ráit.

Napjainkra a könyvkamarák folyamatos együttmű
ködése is időszerűvé vált a könyvszakmában „cí
mek inflációja” néven emlegetett jelenség, a könyv
kiadás nagy mértékben megnövekedett mennyiségi 
adatai miatt. Amíg a XX. század közepén évente 
mintegy 250 ezer kiadvány jelent meg, addig 
2000-re a kiadványszám elérte ennek ötszörösét. 
Ezt a könyvmennyiséget már lehetetlen kézi mód
szerekkel feldolgozni, az orosz könyvkamarák te
hát már a nyolcvanas évektől fokozatosan áttértek 
a gépi feldolgozásra. Az orosz nemzeti bibliográfia 
adatbázisának tartalma -  amely szerző, cím, megje

lenési adatok, ISBN és egyéb szempontú keresési le
hetőségeket kínál -  közelít a hárommillió rekord
hoz, csak 2001-ben Oroszországban hetvenezer 
könyv és egyéb nyomtatvány jelent meg. A Könyv
kamara produktumait szinte valamennyi könyvtár- 
típusban megrendelik és használják, a központi ka
talógus bibliográfiai címleírásai mellett népszerűek 
a nemzeti bibliográfia részét képező havi és éves fü
zetek könyvekről, folyóirat- és hírlapcikkekről, re
cenziókról és disszertációk téziseiről. A Könyvka
mara a K. G. Saurral közösen minden évben 
CD-ROM-on is közzéteszi az orosz nemzeti bibliog
ráfiát.
A XX. század utolsó évtizedében Oroszországban a 
politikai, gazdasági és tudományos-technikai válto
zások nyomán és a globalizáció hatására átalakult 
a könyvkiadás struktúrája, napjainkban több mint 
hatezer kiadó működik az ország területén. A 
Könyvkamara most már évente jelenteti meg az 
orosz Books in print-et, amelyet könyvkereskedők, 
könyvtárosok és maguk a könyvvásárlók és olva
sók is szívesen használnak -  annál is inkább, mivel 
most már az anyag mintegy 70 százaléka elérhető 
elektronikus formában is. A Books in print alapján 
kéthavonta elektronikus katalógus készül, amelyet 
CD-ROM-on és e-mailen keresztül terjesztenek, de 
elérhető az interneten is.
2002. február 11-én az orosz elnök aláírta az azóta 
már életbe lépett legújabb kötelespéldány-rendele- 
tet, amely az Oroszországi Könyvkamara számára 
törvényi szinten rögzíti a korábbi feladatok mellett 
a nemzeti bibliográfiai feldolgozás elektronikus 
módját.

(Hangodi Ágnes)
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Az állami bibliográfia elektronikus adatbankja: in
formációs szolgáltatások

Adatbázis; CD-ROM; Formátum -gépi; Nemzeti bibli
ográfia

Oroszországban a nemzeti bibliográfiai központ 
szerepét az Orosz Könyvkamara tölti be, amely 
1980 óta épít a hazai kiadványokról adatbankot. Az 
elektronikus formában lévő' bibliográfiai informá
ció széles körű felhasználása az 1990-es években 
kezdődött, igényelték a tájékoztatási intézmények, 
a könyvtárak, a könyvkiadók és a könyvkereskede
lem szervezetei is. A személyi számítógépek elterje
désével megkezdődött az információforrások létre
hozása saját erőből, illetve az információcsere. Eb
ben a helyzetben a Könyvkamara a központi katalo
gizálás, valamint a partnerei számára terjesztett 
elektronikus bibliográfiai információ terén fejlesz
tette szolgáltatásait. Ez a cikk az adatbankra épülő 
szolgáltatásokat ismerteti.
A bibliográfiai információ cseréjét az UNIMARC 
csereformátum orosz változata, a RUSMARC teszi 
lehetővé. A szolgáltatáscsomagot a megrendelő igé
nyeinek figyelembevételével állítják össze (pl. a bib
liográfiai leírás adatmezői, osztályozási jelzetek, 
szolgálati adatok).
Az adatbank fejlesztési irányai: a távoli hozzáférés 
technológiájának fejlesztése, az elektronikus aláírás 
és dokumentumtovábbítás technológiájának kifej
lesztése; az adatbank bővítése retrokonverzió út
ján; elektronikus tájékoztató források létrehozása; 
technológia kidolgozása az „olvasó -  könyvtár -  ki
adó -  könyvkereskedő” rendszer információs köl
csönhatásának biztosítására.
A Könyvkamara adatbázisai:
-  könyvek és füzetes kiadványok (1979-2002) -  

1,135 millió rekord;

-  folyóiratcikkek és recenziók (1991-2002) -  1,2 
millió rekord;

-  hírlapcikkek (1988-2002) -  460 ezer rekord;
-  különböző tematikus authority fájlok az orosz 

szerzőkről -  15 ezer személynév;
-  a nemzeti bibliográfia tárgyszójegyzéke -  90 ezer 

fogalom;
-  nem szöveges kiadványok (képzőművészeti alko

tások, kották, kartográfiai anyagok) -  50 ezer re
kord;

-  „Books in print” -  75 ezer rekord;
-  formátumok a UNIMARC, a RUSMARC és a 

USMARC szerint; valamint különböző adatbá
zis-kezelők formátumai;

-  az információ továbbításának formái: elektroni
kus posta, diszket, CD-ROM, nyomtatott válto
zat.

Az adatbankra épülő szolgáltatások és kiadványok:

-  Űj könyvek c. annotált tájékoztató füzet heten
ként a megjelent és megrendelhető kiadványok
ról;

-  Orosz Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on: az új,
7. kiadás 1 millió 100 ezer, 1980 óta megjelent 
könyv és disszertáció bibliográfiai rekordját tar
talmazza;

-  „Books in print” a kiadás alatt lévő, a könyvpi
acra került, illetve a tervezett kiadványokról két
havonta kiadott katalógus; a kb. 75 ezer rekor
dot tartalmazó rendszer elérhető az interneten 
is;

-  gépi katalogizálás minden kiadványtípusról: 
kiadványtípusonként eltérő periodicitással, 
többféle csereformátum közötti választási lehe
tőséggel, különböző adatbázis-kezelők formátu
mában, illetve szövegformátumokban; elektroni
kus postával vagy mágneslemezen terjesztve;

-  analitikus bibliográfiák: hírlapcikkek repertóriu
ma (1936 óta, elektronikus változat 1988 óta), 
folyóiratcikkek repertóriuma (1926 óta, elektro
nikus változata 1991 óta), recenziók jegyzéke
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(1935 óta, elektronikus változata 1993 óta); az 
adatbázisban több mint másfél millió analitikus 
rekord van. Az adatbázisból egy-egy időszaki ki
advány repertóriuma is leválogatható;

-  a nemzeti bibliográfia füzeteinek elektronikus 
verziója;

-  besorolási adatok állománya az orosz szerzőkről 
a szépirodalom, filozófia, nyelvtudomány, törté
nelem területén; ennek alapján a besorolási re
kordok leválogatásával a szerzőknek az Orosz 
Föderáció köztársaságai szerinti hovatartozásuk 
szerinti füzetek is készülnek; az adatállomány 
formátuma a UNIMARC/Authorities, illetve en
nek orosz verziója szerinti;

-  az orosz nemzeti bibliográfia tárgyszórendszere: 
tartalmazza az 1991 és 2001 között alkalmazott 
90 ezer rubrika besorolási rekordját;

-  az orosz ISBN-ügynökségben regisztrált kiadók 
besorolási rekordjai;

-  rekordszolgáltatás retrospektív katalogizáláshoz 
a megrendelő által kért formátumban, elektroni
kus postával vagy lemezen;

-  exkluzív tematikus összeállítások, amelyek a 
megrendelő által megjelölt témában és formá
tumban tartalmazzák a vonatkozó bibliográfiai 
rekordokat kiadványtípusotól függetlenül (köny
vek, cikkek, autoreferátumok), illetve a hozzá
juk kapcsolódó besorolási rekordokat;

-  a könyves ügyekkel kapcsolatban az 1980-2000 
közötti időszakról önálló CD-ROM-ot is kiadtak 
(tematika: zsurnalisztika, könyvkiadás, könyvtár- 
történet, könyvkiadás, könyvművészet, könyv
kereskedelem, könyvtörténet stb. -  mintegy 10 
ezer rekord).

(Rácz Ágnes)

Lásd még 302, 396

Együttműködés

0 2 /313
B ER G , Heinz-Peter -  S C H Ä F F L E R , Hildegard: 
Elektronische Zeitschriften in der überregionalen 
Literaturversorgung: Ergebnisse des DFG-Projekts 
EZU L = Z.Bibliothekswes.Bibiogr. 49.Jg. 2002. 3.no. 
118-132.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Elektronikus folyóiratok az országos szakirodalmi 
ellátásban: az EZUL nevű DFG-projekt eredményei

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Elekt
ronikus folyóirat; Folyóirat-előfizetés; Regionális 
könyvtár; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Az elektronikus publikációk növekvő száma újabb 
feladatokat ró a Német Kutatási Társasásg 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) által tá
mogatott országos dokumentumellátó rendszerre 
is. A DFG ezért már 1998-ban kiadott memorandu
mában felszólította a gyűjtőköri együttműködés
ben részt vevő könyvtárakat és az országos szak- 
könyvtárakat, hogy ezt az új fejleményt vegyék fi
gyelembe gyűjtőköri feladataik ellátása során: ez az 
új feladat ne csak a digitális dokumentumok kivá
lasztására, értékelésére és feltárására, hanem orszá
gos hozzáférésük biztosítására is terjedjen ki. Ezért 
is bízta meg az Elektronische Zeitschriften in der 
überregionalen Literaturversorgung (EZUL ), vagyis 
az Elektronikus folyóiratok az országos dokumen
tumellátásban nevű kísérleti projektje keretében a 
müncheni Bajor Állami Könyvtárat (BSB) a Hanno
veri Egyetemi Könyvtárat (UB/TIB) és a Düsseldor
fi Egyetemi és Tartományi Könyvtárat (ULB), hogy 
dolgozzák ki, miként lehet az on-line forrásokat -  
nevezetesen a folyóiratokat -  az országos doku
mentumellátó rendszerbe integrálni.
A három részprojekt során egy-egy súlyponti kér
déssel foglalkoztak. Münchenben (1998. április
1. és 2001. március 31. között) a társadalomtudo
mányi elektronikus folyóiratok országos rendel
kezésre bocsátásának modelljét dolgozták ki
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(www.bs-muenchen.de/projekt/ejour.htm), Hanno
verben (1998. november 1. és 2000. október, vala
mint 2001. július 1. és 2002. június 30. között) a vá
zolt problémakörrel a műszaki-természettudomá
nyi szakterületen foglalkoztak. A folytatásban, az 
EZUL II során pedig egy technikai-szervezeti hasz
nálati- és a marketingmodellt dolgoznak ki a többi 
tagkönyvtár számára (www.tib.uni-hannover.de/ 
allginfo/ezul.htm). Düsseldorfban (1998. április 1. 
és 2000. július 12. között) az ACCELERATE 
(ACCess to ELEctronic liteRATurE) részprogram 
keretében az elektronikusfolyóirat-kínálat vizsgála
tával foglalkoztak, azok elfogadása, rendelkezésre 
bocsátása, használata és az elérés formáinak szem
pontjából (www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/ 
acc_home.htm). (A három részprojekt eredményei
ről -  melyek a DFG 2002-ben induló kísérleti támo
gatási programjának kiindulópontjául szolgálnak -  
részletesen beszámolnak a szerzők: a piac elemzé
se, licencszerződések, az országos ellátás technikai 
és tartalmi kérdései, a használattal kapcsolatos ta
pasztalatok).
Ezek nyomán javaslatot készített a három nagy
könyvtár, amelyben a jövőbeli költség- és támogatá
si modell kérdéseit vizsgálják. Ennek alapján a 
DFG hároméves támogatási programot indít kísér
leti jelleggel az alábbi feltételekkel:
-  támogatásban részesül az országos szakirodalmi 

ellátásban résztvevő valamennyi tagkönyvtár, ki
véve a szakkönyvtárakat (ideértve az országos 
szakkönyvtárakat is);

-  kizárólag az on-line szakfolyóiratok részesülnek 
támogatásban;

-  a DFG az alaplicencek költségeinek 75%-át (a 
könyvtárak saját része 25%) és a véghasználó ál
tal fizetendő átlagköltség feletti eseti (pay-per- 
view) díjakat is átvállalja a kísérleti időszakban;

-  a szükséges technikai-szervezeti infrastruktúrát 
a könyvtáraknak kell kiépíteniük.

A jelenlegi kísérleti fázisban is számos további fon
tos kérdés merül fel, mint például az on-line folyó

iratok fejlődésének üteme, a hosszú távú megőrzés 
problémája, a kisebb kiadókkal és az információs 
szövetségekkel való együttműködés kérdései.

(Murányi Lajos)

0 2 /3 1 4
W EECH , Terry L :  Back to the future -  when resource 
sharing seemed to work. The rise and fall of a suc
cessful consortial resource sharing network = Inter- 
lend.Doc.Supply. 30.vol. 2002. 2.no. 80-86.p.

Vissza a jövőbe -  amikor a forrásmegosztás még 
működött. Egy sikeres konzorciális forrásmegosz
tási hálózat tündöklése és bukása

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; Együtt
működés -belföldi; Könyvtárközi kölcsönzés; Gépi 
könyvtári hálózat

A 80-as évek elején Illinois államban az egész ál
lamra kiterjedő egybehangolt állományalakítási 
konzorcium működött ILLINET néven. A konzorci
um az Illinois-i könyvtárosegyesület és az Illinois-i 
állami könyvtár (a közkönyvtárak szolgáltató intéz
ménye) tevékenységének eredményeképpen jött lét
re még 1965-ben. Az állam 18 regionális könyvtári 
hálózata alapította, amely 500 könyvtárat fog 
össze. Ennek a korai konzorciumnak a sikere két té
nyezőben rejlett: az egész államra kiterjedő, a hasz
nálók számára ingyenesen igénybe vehető könyv
tárközi kölcsönzési rendszerben (Illinois Library 
Delivery System, ILDS), és a közös on-line kataló
gusban. Mindkét vállalkozásban jelentős szerepet 
játszott az Illinois Egyetem (Urbana-Champaign). 
1980-ban elhatározták a konzorcium kibővítését az 
összes könyvtártípussal, a Towards Multitype 
Library Organisations/Systems in Illinois program 
keretében. Az ILLINET Online elnevezésű, az egész 
államot átfogó közös katalógusba bekapcsolódott a 
40 felsőoktatási könyvtárat tömörítő Illinois Libra
ry Computer System Organisation (ILCSO) konzor
cium. A közös katalógus neve később 10 lett 
(ILLINET Online).
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A konzorcium az OCLC bibliográfiai adatbázisára 
és 18 regionális könyvtári hálózatra épült, és közel 
húsz évig sikeresen működött. A 90-es évek köze
pén pénzügyi, politika és technikai fejlemények kö
vetkeztében jelentős átalakulás következett be a 
konzorcium életében. Először néhány szakkönyv
tár vonult ki a könyvtárközi és dokumentumszol
gáltatási együttműködésből. Később az állami tá
mogatás csökkenése miatt a könyvtárközi kölcsön
zési szolgáltatások lelassultak megfelelő személyzet 
hiányában.
A legsúlyosabb csapás akkor érte a konzorciumot, 
amikor néhány felsőoktatási könyvtár egy másik 
együttműködéshez csatlakozott. 1995-ben az Illino
is Egyetem is az USA tíz legnagyobb egyetemét 
összefogó CIC (Committee for Institutional Co-ope
ration) konzorcium tagja lett, és alkalmazniuk kel
lett a Z39.50-es szabványt, amelyet a 20 éves LCS 
rendszer nem tudott kezelni. Az 1995-1996-os aka
démiai évben a CIC szerződést kötött a OCLC-vel a 
Virtual Electronic Library (VÉL) létrehozására, 
amely megfelel a legkorszerűbb szabványoknak 
(Z39.50, Z39.63).
Jelenleg Illinois-ban három, a helyi könyvtárak szá
mára térítéses dokumentumszolgáltatást nyújtó kö
zös on-line katalógus működik, a felsőoktatási 
könyvtárak 10, a tudományos könyvtárak VÉL és a 
közkönyvtárak VIC (Virtual Illinois Catalogue) ka
talógusa.

(Hegyközi Ilona)

02 /315
K U B E R E K , Monika: Der KO BV  -  eine regionale Ser
vice-Einrichtung für Nutzer und Bibliotheken = 
Bibliotheksdienst. 36.Jg. 2002. 4.no. 453-463. p.

A berlin-brandenburgi könyvtári hálózat közös ka
talógusa

Együttműködés -regionális; Gépi információkeresési 
rendszer; Gépi könyvtári hálózat; Közös katalógus; 
Számítógép-hálózat

A Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Branden
burg (KOBV), vagyis Berlin-Brandenburg-tarto-
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mány közös katalógusrendszere azért jött létre, 
hogy az új technológia révén korszerű, felhasználó- 
barát szolgáltatásokat fejlesszenek ki, és a régió in
formációs infrastruktúráját is átszervezzék -  az in
ternetre támaszkodva. Kiépítésére egy tudományos 
projekt keretében 1997 és 2000 között került sor, 
első eredménye a KOBV-keresőgép üzembe helye
zése volt 1999 novemberében: 2000 decemberére 
már le is zárult a program. Az utolsó lépés az intéz
ményesülés volt: 2001. augusztus 20-án került erre 
sor, amikor a tartomány és a ZIB (Konrad-Zuse- 
Zentrum für Informationstechnik Berlin) a még hi
ányzó megállapodást aláírta. A KOBV a régi 
BVBB-t (Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg) 
váltotta fel.

Az alapszolgáltatások révén közös katalógus tárja 
fel a régió dokumentumállományát, minden könyv
tártípus részt vesz benne -  2001 októberétől vala
mennyi főiskolai és nyilvános könyvtár is. Decent
ralizált modellt követnek, a nyilvános könyvtárak 
alrendszerként szerepelnek. Központi adatszervere 
a nemzeti bibliográfia rekordjait, a testületek, a sze
mélynevek adatbázisát, valamint a szabványos 
tárgyszórendszert is hozzáférhetővé teszi, tájékozta
tó-szervert és forródrótot is üzemeltetnek. Értéknö
velt szolgáltatások révén a használók számára jobb 
keresési lehetőséget biztosítanak a nap 24 órájá
ban: elektronikus dokumentumok megtekintését 
és letöltését, a dokumentumok előjegyzését stb. A 
könyvtárak is jól járnak, hiszen a világháló révén 
OPAC-juk elérhető a világ minden pontjáról, a 
szabvány-adatbázisokat közösen finanszírozva tete
mes többletmunkát takarítanak meg az adatimport 
révén, a technikai know-how birtokába jutnak stb.

A fejlesztés első szakasza egybeesett a KOBV-kere
sőgép 2. verziójának kifejlesztésével és a hálózat ki
építésével (ez 2001 novemberében lezárult, címe: 
http://www.kobv.de/suche). A központ több kataló
gust integrál a rendszerbe (ALEPH 500, Allegro, 
Horizon, Pica, Sisis stb.), és az új verzió több lehe
tőséget kínál a könyvtáraknak: a Staatsbibliothek
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OPAC-ja is kereshetővé vált, a MARC formátumú 
állományok is bekapcsolódhattak a rendszerbe, és 
valamennyi német közöskatalógus-rendszer is elér
hető már ezután. A kibővült tartalom mellett több 
szolgáltatást is nyújtanak; a használónak jobb 
webes funkcionalitást, a könyvtárak szakterület sze
rinti megközelítését, használók által kiválasztott ke
resőprofilokat biztosítanak, a könyvtárak számára 
információs oldal készült (www.kobv.de/libinfo/).
A második szakaszban a „KOBV információs por
tál” program keretében (2001-2003) egy újabb szol
gáltatást terveztek (a program része a használói igé
nyek értékelése is). A program célja olyan integrált 
elérési rendszer kialakítása, amely képes további 
szolgáltatások és különböző források, valamint in
formációs rendszerek integrálására. Súlyt helyez
nek a szolgáltatások bővítésére az információkíná
lat, a navigálás és a keresési stratégiák (reference 
linking), a többi hálózattal való együttműködés 
(on-line könyvtárközi kölcsönzés a régión kívül) és 
a személyre szabott szolgáltatások terén („egyéni 
portálok”), továbbá tervezik azonosító és elszámo
lási rendszerek kialakítását is. A hálózat korlátjait 
az alábbiak jelentik: az általános használói kör, az 
adott információkínálat és -feltárás (amely „min
denkinek” szól); a KOBV nem rendelkezik saját do
kumentumokkal, csupán azok közvetítője, csak 
annyira tud nyitott lenni, mint tagkönyvtárai, a de
centralizált hálózati modell következtében (nincs 
ugyanis központi katalogizálás).

(Murányi Lajos)

0 2 /3 1 6
PANDIAN, M.Paul -  JA M B H EKA R , Ashok -  KA R ISID - 

DAPPA, C. R.: HM digital library system: consortia- 
based approach = EI.Libr. 20.vol. 2002. 3.no. 211- 
214.p.

Az indiai vezetéstudományi intézetek közös digitá
lis könyvtári rendszere

Együttműködés -belföldi; Elektronikus könyvtár; Szá
mítógép-hálózat

India könyvtárai között az utóbbi két évtizedben 
számos együttműködési erőfeszítés jött létre a for
rások megosztása érdekében, azonban alig találha
tó olyan sikeres program, amely mintául, vagy 
összevetési alapul szolgálhatna más könyvtárak szá
mára. Ennek inkább emberi, viselkedési, illetve 
szemléletbeli okai vannak, semmint műszaki vagy 
gazdasági akadályai.
Napjainkban az információs környezet sokkal 
könnyebben vezeti a könyvtárosokat az együttmű
ködés irányába. Az internet és a web eljövetelével 
lehetővé vált az azonnali hozzáférés biztosítása 
nem csak egy adott intézményen belül, hanem a 
konzorciális programban részt vevő más intézmé
nyekben rendelkezésre álló forrásokhoz is. Ennek 
alapján készült el a különböző indiai menedzs
ment-intézetek (IIM) között a digitális források 
költséghatékony megosztását célzó modell. Egy 
ilyen infrastruktúra kifejlesztésekor négy kihívás
sal kell szembesülni: műszaki (hardver, szoftver és 
interfészek), gazdasági (magas digitalizálási költsé
gek), szervezési (a digitális információ szervezése a 
hatékony visszakeresés érdekében) és jogi (szerzői 
jogi) problémákkal.
Az IIM digitális könyvtári rendszerének modellje 
azon a feltételezésen alapul, hogy létezik egy IIM 
könyvtári konzorcium, amely fogékony minden di
gitális kezdeményezésre, és célja, hogy közönségé
nek információs igényeit korlátok nélkül kielégítse. 
A rendszert befolyásoló tényezők: on-line hozzáfé
rés az összes intézmény digitális forrásaihoz; az
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információgazdag és forrásszegény könyvtárak köz
ti szakadék áthidalása; egyenlő' hozzáférés nyújtása 
minden IIM használónak minden időben; az infor
mációforrások megosztásának idő- és költségigénye. 
Egy ilyen hatalmas projekt végrehajtását jobb, ha 
egy kisebb tanulmány előzi meg, amelyhez az aláb
bi keretek ajánlhatók: konzorciális alapú digitalizá
lás; konzorciális előfizetés elektronikus folyóiratok
ra és adatbázisokra; költség-hatékonysági elemzés 
(különös tekintettel a digitalizálás vagy más elérési 
eszközök, független vagy konzorciális digitalizálás, 
elosztott vagy centralizált intranet, független vagy 
konzorciális előfizetések kérdéseire).

(Mohor Jenő)

Lásd még 319, 339, 359

Könyvtárosi Hivatás

02/317
BA RU CH SO N -A RBIB , Shifra -  B R O N STEIN , Jenny: A 
view to the future of the library and information sci
ence profession. A Delphi study = J.Am .Soc.Inf.Sci. 
53.VOI. 2002. 5.no. 397-408.p. Bibliogr.

A könyvtári és tájékoztatási szakma jövője. Egy 
Delphi-módszerrel végzett vizsgálat eredményei

Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; Számí
tógép-hálózat

Egy 1998-2000 között Izraelben végzett Delphi ta
nulmány azt kutatta, hogyan látják a könyvtárosok 
és információs szakemberek a szakma jövőjét az in
formációtechnológia rohamos fejlődésének fényé
ben. A tanulmány három területre összpontosított: 
a) áttérés a hagyományos könyvtárról a virtuális 
könyvtárra; b) áttérés a technológia-központú 
szemléletről a használó-központú szemléletre; c) a 
könyvtárosok-információs szakemberek jövőbeli 
szerepe, szakismerete. A legtöbb szakember szerint 
a hagyományos könyvtár továbbra is fennmarad a

virtuális könyvtár mellett; a könyvtárak nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az ügyfélszolgáltatásokra; az in
formációs szakemberek az információk felkutatásá
nak, szűrésének és értékelésének szakembereivé, 
és az új technológiák fő oktatóivá válnak. A jelen ta
nulmány következtetései közel esnek az ugyaneb
ben az időszakban végzett Kaliper projekt megálla
pításaihoz -  ez utóbbi a könyvtáros iskolák prog
ramjainak változásait vizsgálta.

(Autorej.)

0 2 /318
SO KO LO V, Arkadij Vasil’evic: Zanny, Penelopy, Kleo- 
patry v biblioteke zavtrasnego dna = Bibliotekovede- 
nie. 2002. 3.no. 26-36.p. Bibliogr. 6 tétel.

Geannák, Pénelopék, Kleopátrák a holnap könyv
tárában

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; Könyvtáros-utánpót
lás; Szakirodalom -pszichológiai [forma]

A munkakollektívákban általában és a könyvtáriak
ban egyaránt -  társadalomlélektani alapon -  há
rom más és más hivatástudatú és célú személyiségi 
réteg különböztethető meg. Nevezetesen:
1. Vannak altruista hivatástudatúak, azaz altruis

ta módon orientált harmonikus személyiségek, 
akiket az ismertetett dolgozat -  lényegi hasonló
ság okán -  Johannáknak nevez.

2. Vannak továbbá egoista hivatástudatúak, azaz 
egoista mód orientált személyiségek, akiknek 
egyezményes neve: Kleopátra.

3. Végül vannak különféle konformisták és kon
zervatívok a legkülönfélébb hivatástudatokkal, 
illetve hivatástudat nélküli altruisták és egois
ták. Szerzőnk őket Pénelopéknak nevezi.

A lényeg az, hogy a könyvtárban is, akárcsak má
sutt, mindhárom személyiségi rétegre szükség van. 
Johanna és Kleopátra a szakma újításainak és prog
ressziójának kezdeményezője, bár különféle célt kö
vetve. Pénelopé a stabilitás őre, a hagyományok vé
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dője, a korábbi nemzedékek örököse, az aktív réte
gek tevékenységének csillapítója.
Egy-egy kollektíva akkor a legeredményesebb, ha 
25-25%-át Johannák és Kleopátrák teszik ki, a ma
radék 50%-ot pedig Pénelopékkal töltik fel.
A szovjet könyvtáros értelmiség első" nemzedéke 
(1930-1960) a Johannák túlsúlyát mutatta, a máso
dik, az ún. kiábrándult nemzedék viszont a Kleo
pátrák hegemóniáját valósította meg.
Ez utóbbi nemzedéket 1986 és 1990 között egyéb
ként tudományos vizsgálódásoknak vetették alá. S 
noha e vizsgálódások során nem az itteni három ré
tegmegnevezést használták, hanem négyet (élcsa
pat, törzsgárda, középutasok, zarándokok, amiket 
Magyarországon vándormadaraknak titulálnának), 
de „át lehet ólcet számítani”. E művelet eredménye: 

Johanna -  23% (élcsapat + törzsgárda), 
Pénelopé -  60% (törzsgárda + középutasok), 
Kleopátra -  16% (élcsapat + zarándokok).

A továbbiakban az 1990-ig folyt vizsgálódások -  
anyagiak hiánya miatt -  megszakadtak, pontosab
ban: a begyűjtött anyag teljes értékelését nem lehe
tett elvégezni. Szerzőnk ezért a szakma egyetlen 
csoportjának, a könyvtárosképzésben résztvevők
nek vizsgálatára koncentrált. Összesen 1077 hallga
tó adatait dolgozta fel, ami öt felsőfokú tanintézet 
kilenc kurzusának hallgatóságát fogta át.
A kétféle típusú hallgatóság alapvető rétegződése a 
következő: 753 „filosz” hallgatónál Johanna 15,3, 
Pénelopé 32,8, Kleopátra 47,9% -  324 „nem filosz” 
hallgatónál Johanna 24,1, Pénelopé 30,0, Kleopátra 
45,9%. Az eredeti közlemény ezt az alaphelyzetet a 
lehetséges valamennyi nézőpontból részletezi és mi
nősíti.

(Futala Tibor)

Lásd még 347, 350-351, 355

Oktatás és tovább
képzés

0 2 /3 1 9
K A JB E R G , Leif: Cross-country partnerships in Euro

pean library and information science: education at the 

crossroads = Libr.Rev. 51.vol. 2002. 3/4.no. 164-170.p. 
Bibliogr. 6 tétel.

Res. francia és német nyelven

Európai együttműködés a könyvtár- és információ- 
tudományi képzésben

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosképzés -fel
sőfokú

Az európai országok könyvtárosképző intézményei 
között formális és informális kapcsolatok egyaránt 
léteznek. Az EU SOCRATES programja, a 
NORDPLUS terv és a szakmai szervezetek lehetősé
geket nyújtanak a kommunikációra, közös 
könyvtárosképzési projektek és együttműködési 
programok megvalósítására. Az egyre élénkebb 
kommunikáción és együttműködési törekvéseken 
kívül vannak ugyan eredmények, észlelhető előre
haladás, de a könyvtárosképző intézmények közöt
ti partnerségi kapcsolatok és együttműködés igazi 
hatásai nehezen felismerhetők. A Bolognai Nyilat
kozat az európai könyvtárosképző intézményeket 
is érintő javaslatokat tartalmaz. A szerző mérlegeli, 
hogyan lehetne a nyilatkozat javaslatait a 
könyvtárosképzés világában megvalósítani. Az 
együttműködés és az összehangolt tantervfejlesztés 
azonban eddig csekély eredményeket hozott. Az eu
rópai könyvtárosképző intézetek között aktív 
együttműködési formák kialakítására van szükség.

(Autoref.)

Lásd még 306-307
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Szabva nyolc, 
normatívák

02 /320
HUDSON, Laura: A new age of accessibility = Libr. J. 
Suppl. Winter 2002. 19-21 .p.

Új szabványok a világháló használatának meg
könnyítésére fogyatékos használók számára

Ember-gép kapcsolat; Szabvány; Számítógép-háló
zat; Testi fogyatékos olvasó

Az Egyesült Államokban a 15 és 64 év közötti web- 
használók 20 százaléka valamilyen szempontból 
hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetűek számá
ra ezért szövetségi normatívákat dolgoztak ki, hogy 
teljes körűen, az információhoz való egyenlő hozzá
férés elvét érvényesítve tudjanak élni a web lehető
ségeivel. Az normatívák (Section 508) az 1973-as, 
rehabilitációról szóló törvény szellemét követik, és 
kifejezetten az elektronikus információs technológi
ákkal kapcsolatosak. Meghatározzák, hogy milyen 
előírásoknak és ajánlásoknak kell megfelelnie min
den egyes webes információforrásnak, PC-nek, vi
deó- és távközlési terméknek és szolgáltatásnak 
stb. E szempontokat az új fejlesztések esetében ele
ve célszerű figyelembe venni, a korábbi fejlesztések
nél pedig fokozatosan kell megvalósítani. A norma
tívák alkalmazása a tervezés és fejlesztés során az 
átlagfelhasználók számára is előnyös lehet.
Mivel a web vizuális médium, a webes információk 
és szolgáltatások elérésével kapcsolatosan többnyi
re csak a látássérültek problémáival foglalkoznak, 
holott az egyéb szempontból hátrányos helyzetűek- 
re is tekintettel kell lenni a webhelyek tervezésénél 
és működtetésénél. Gondolni kell arra, hogy a va
kok és csökkentlátók felnagyítják a képeket és szö
vegeket, vagy zavarhatják őket a vibráló feliratok. 
A hallássérültek számára gondot jelenthetnek a 
hangeffektusok. A mozgássérülteknek az egér moz
gatása helyett kell más megoldásokat találni. A ne

hezen olvasók miatt el kell kerülni az információk 
zavaros, rosszul követhető prezentálását, és így to
vább.
A webmesterek egyrészt vonzó, korszerű technikai, 
grafikai stb. megoldásokat szeretnének nyújtani, 
másrészt a jól használhatóság, a megértés és a tanu
lás szempontjait is figyelembe kell venniük. Az 
508-as normatívák azt a célt tűzik ki, hogy a 
webhelyek mindenki számára egyenlően elérhetők 
legyenek. Alkalmazásuk nem jelent gondot, ha a 
webhely egyszerűen van kialakítva. Többek között 
a következő kérdéseket kell megvizsgálni: nem szö
veges elemek, multimédia-bemutatók, színek, stí
luslapok, nagyítási lehetőségek, csatolások, 
frame-ek, vibráló szövegek, űrlapok, instrukciók, 
ismétlődő feliratok.
Az 508-as normatívákat megelőzően is voltak már 
a webes információk elérésére vonatkozó irányel
vek, például a World Wide Web Consortium nem
zetközi kezdeményezése, a Web Accessibility 
Initiative (WAI). Az 508-as normatívák világosan, 
tömören foglalják össze, mit kell tenni az egyenlő 
elérési lehetőségek biztosítására, és a szövetségi 
kormányzat elkötelezettségét tükrözik. Különböző 
köz- és egyetemi könyvtári pályázati programok 
előírják az 508-as normatívák kötelező alkalmazá
sát. Még nem tisztázódott viszont, hogy az egyes ál
lamoknak alkalmazniuk kell-e a szövetségi norma
tívákat, ennek eldöntését néhány éven belül, prece
dens értékű jogi döntésektől várják.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 340, 391
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Egyesületeit,
konferenciák

02/321
S C H LE IH A G E N , Barbara: Die Bibliothekswelt zu Gast 
in Deutschland: die 69. IFLA-Generalkonferenz und 
Ratsversammlung 2003 in Berlin = Z.Bibliothekswes. 
Bibiogr. 49.Jg. 2002. 3.no. 108-117.p. Bibliogr.

Németország vendégül látja a könyvtári világot: 
2003-ban Berlinben lesz az IFLA-konferencia

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Konferencia 
-nemzetközi

Németországban utoljára Münchenben volt IFLA- 
konferencia 1983-ban, (előtte ugyancsak München
ben 1956-ban, Frankfurtban 1968-ban, Lipcsében 
1981-ben). Húsz év után, 2003-ban ismét Németor
szág, közelebbről Berlin lesz a találkozó színhelye. 
Az újraegyesített Németországban ez lesz az első 
IFLA-konferencia.
A konferencia mottója -  német javaslat alapján -  
„A könyvtár mint portál: dokumentum -  informá
ció -  kultúra.” A mottónak megfelelően a jövőori
entált könyvtári szervezet és az időszerű és sokolda
lú dokumentumkínálat kérdése áll majd a megbe
szélések előterében. (Az egyes szekciók konkrét 
programját nem a német előkészítő bizottság, ha
nem maguk a szekciók határozták meg, végső for
mában a 2002. évi glasgow-i IFLA-konferencián.)
Az előkészületekről és a tervekről az interneten ke
resztül, külön weblapról lehet tájékozódni 
(www.ifla-deutschland.de), vagy az IFLA weblapjá
ról (www.ifla.org/IV/ifla96/index.htm), vagy egy 
speciális levelezőlistán keresztül. Az IFLA 2003 lo
go számos könyvtár és könyvtárosegyesület honlap
ján megtalálható.
A résztvevők számára a német könyvtárügyet egy 
kétnyelvű könyv fogja bemutatni, Ludger Syré 
munkája. Készül egy gyakorlati célú kalauz is a ber
lini és brandenburgi könyvtárakról, a látogatók ré

szére. A város és a környék mintegy ötven könyvtá
ra a konferencia alatt -  az IFLA hagyományainak 
megfelelően -  nyitva áll az érdeklődő résztvevők 
előtt.
A konferencia elnöke Georg Ruppelt lesz, (Német 
Könyvtárosegyesületek Szövetsége), alelnöke Horst 
Neisser (Német Információtudományi és Informá
ciós Gyakorlati Társaság) és Susanna Höhn (Goe
the Intézet), általános titkára a cikk írója, Barbara 
Schleihagen.
A konferencián való részvételi díj, (mely a szállást 
és az étkezést, valamint a keretprogramokban való 
részvétel árát nem tartalmazza, a szervezett könyv
tár- és intézménylátogatások és a fogadások látoga
tására és egyhetes ingyenes berlini közlekedésre vi
szont jogosít) 350 euró. Ez az összeg nem nagyobb 
annál, mint amibe az utóbbi tíz év IFLA-konferen- 
ciáján a részvétel került.

(Katsányi Sándor )

02 /3 2 2
KUSTANIN A, Ludmila: V preddverii novogo = Biblio
téka. 2002. 3.no. 65-68.p.

Az Eurázsiái Könyvtári Egyesületről

Egyesület -könyvtári -nemzetközi

A Szovjetunió felbomlását követően célszerű volt a 
könyvtári-tájékoztatási területen is bizonyos rein- 
tegrációt végrehajtani. így meg kellett óvni a doku
mentum- és információvagyon közös használatát, 
s belőle kiindulva olyan információs teret kialakíta
ni, amely a kor színvonalán áll.
Az integrációt a volt Lenin Könyvtár kezdeményez
te és szervezte Eurázsiái Könyvtári Fórum néven 
(Bibliotecnaaá asambleá Evrazii). Ez 1992-ben 
volt. 1994-ig tartott az „előszervezés”, 1993-ban 
megjelent a szervezet hírlevele, 1994 és 1998 között 
születtek meg a működést szabályozó dokumentu
mok, kialakultak a szervezet szakbizottságai. A leg
fontosabb célkitűzések az alábbiak:
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-  Jogi szabályozás. Eddig hat mintajogszabály ké
szült el (könyvtárügy, nemzeti könyvtár, nyilvá
nos könyvtárak, kötelespéldányok, géppel olvas
ható leírások, régi és ritka könyvek),

-  Vegyes nemzetiségű lakosság ellátása. (A szerve
zet éves konferenciája vitatta meg.)

-  XXI. századi gyerek- és ifjúsági könyvtárak. (Fel
mérés folyik e témakörben.)

-  Állományvédelem és konzerválás -  perspektivi
kus program.

A szervezet kollektív tagjainak száma: Azerbaj
dzsán 3, Fehéroroszország 3, Grúzia 3, Kazahsztán 
6, Kirgizia 6, Moldávia 3, Oroszország 53, Örmény- 
ország 1, Tádzsikisztán 8, Türkménia 1, Ukrajna 20, 
Üzbegisztán 5. (A volt balti köztársaságok nem lép
tek be a szervezetbe).
2001 áprilisában vezetőségválasztó taggyűlést tar
tottak Moszkvában (IFLA-szabályok betartásával). 
Ezáltal remélhetőleg intenzívebbé válik a munka, 
és a szervezetnek megnő a presztízse az egyes álla
mok törvényhozása és végrehajtó szervei előtt.

(Futala Tibor)

02/323
S TE FA N C Z Y K , Elzbieta: Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich = Poradnik Bibi. 2002. 5.no. 8-11.p.

85 éves a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete

Egyesület -könyvtár -nemzeti

A Lengyel Könyvtárosok Egyesületét (Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich)1917-ben alapították. 
Mostani nevén 1953 óta szerepel. Alapító tagja az 
IFLÁ-nak.
A civil szakmai képviseletet tagsága révén a könyv
tárügy és a tudományos tájékoztatás minden szek
torában ellátja. Területi (a közigazgatási beosztás 
szerinti) és intézményi (körök a nagykönyvtárak
ban) szervezeti egységei 9 ezer tagot képviselnek. A 
szakmai tevékenység műhelyeiként szekciókat mű
ködtet. Ezek: betegek és hátrányos helyzetűek olva
sásával foglalkozó, zenei könyvtári, tudományos

könyvtári, nem állami felsőoktatási könyvtári, pe
dagógiai-iskolai könyvtári, automatizálási, állo
mányvédelmi-restaurálási, kitüntetési-jutalmazási, 
osztályozási, könyvtárstatisztikai, kiadói, elektroni
kus kiadványi, regionális bibliográfiai szekció. 
Folyóiratai: Bibliotekarz (Könyvtáros -  havi folyó
irat), Przeglad Biblioteczny (Könyvtári Szemle -  ne
gyedéves folyóirat), Poradnik Bibliotekarza (A 
Könyvtáros Tanácsadója -  havilap) , információs 
bulletin (negyedéves kiadvány).
Élénk könyvkiadói tevékenység is folyik az egyesü
let égisze alatt. A kiadványok túlnyomó része soro
zatokban jelenik meg. A közgyűlés, végrehajtó tes
tület, elnökség működésének anyagi alapjait az 
egyesület kiadványainak eladásából fedezik, míg a 
tagdíjak a területi szervezetek és a nagykönyvtári 
körök működésére szolgálnak.
Az egyesület változatos kitüntetési-jutalmazási gya
korlatot folytat (Adam Lysakowski tudományos ju
talom, ifjúsági jutalom, „Elismerés Tanújele”, „Bib
liotheca Magna Perennisque”).
A különféle egyesületi rendezvények legrangosabb- 
ja a fórum, melynek (általában) évenkénti alkalma
in a lengyel könyvtárügy és tudományos tájékozta
tás legátfogóbb és legégetőbb kérdései szoktak sze
repelni.
Az egyesület 2001 közepén új vezetőséget válasz
tott azzal a meghagyással, hogy készítse el a 2005- 
ig elvégzendő feladatok tervét. Az azóta elkészült 
dokumentum szerint a megadott határidőig hozzá 
kell igazítani az egyesület struktúráját a közigazga
tási struktúrához, tagokat kell toborozni a szakma 
összes „tartományából”, gondoskodni kell a tapasz
talatok intenzív hasznosításáról, emelni kell a szak
ma presztízsét, és könyvtári szabványokat kell ki
dolgozni és bevezetni.

(Futala Tibor)

Lásd még 364
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Nemzeti könyvtárak

Lásd 301,359, 389

Felsőoktatási
könyvtárak

0 2 /3 2 4
W HITE, Andrew C.: Using heterogeneous components 
to construct online library portals = EI.Libr. 20.vol. 
2002. 3.no. 224-230.p. Bibliogr.

Különféle technológiák használata online könyvtári 
portál kiépítésére

Egyetemi könyvtár; File-szervezés -gépi; Információ- 
technológia; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

A Stony Brook Egytem orvostudományi tanszéké
nek központi könyvtára különféle új technológiák 
felhasználásával virtuális portált épít on-line szol
gáltatásaihoz, amivel a könyvtárat és állományát 
mind a fizikai épületen belül, mind azon kívül hoz
záférhetővé teszi. A portál célja kettős: személyre 
szabott szolgáltatások a könyvtár használói (hallga
tók és oktatók) számára, és statisztikai adatok gyűj
tése az elektronikus információk használatáról. A 
portál azért egyedülálló, mert a hagyományos 
könyvtári forrásokon túlmenően speciális, a tan
anyagokhoz kapcsolódó alkalmazásokat is kínál, 
pl. a webes katalóguson keresztül teljes szövegű 
e-folyóiratokat és adatbázisokat. A cikk részletesen 
ismerteti a portál kiépítéséhez szükséges technoló
gia összetevőit. A portál jó példa arra, hogyan lehet

az egyetemi könyvtárak személyre szabott szolgálta
tásait javítani új technológiák alkalmazásával.

(Autoref. alapján)

Lásd még 301, 313, 333, 351, 353, 357, 361, 367, 
377-379, 387, 392-393, 395

Közművelődési
könyvtárak
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MUIR, Lindsey -  D O U G LA S, Alex: Where now for the 
UK public library service? = Libr.Manage. 22.vol. 2002. 
6/7.no. 266-271.p. Bibliogr.

Merre tovább, közkönyvtárak?

Gazdálkodás -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; 
Szolgáltatások

Az utóbbi időben a brit sajtó sokat foglalkozott a 
brit közkönyvtári szolgáltatások hanyatlásával. A 
helyi politikusok ennek fő okát abban látják, hogy 
a sok fiókkönyvtárral rendelkező közkönyvtárak 
könnyű célpontjai a költségvetési korlátozásoknak 
és bezárásoknak. A pénzügyi támogatás csökkené
sének eredményeként csökkent a szolgáltatások 
színvonala és az állományok minősége. A központi 
kormányzat új teljesítménynormák bevezetésével 
szeretné megállítani ezt a folyamatot, ám ezek sike
ressége helyi szinten fog eldőlni. A jelen cikk a 
könyvtári szolgáltatások hanyatlásával, illetve en
nek a használókra gyakorolt hatásával foglalkozik. 
Megvizsgálja a könyvtárak szerepét a közösségben,
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és módszereket javasol a szolgáltatások javítására. 
Hangsúlyozza a megfelelő', igazságos támogatás fon
tosságát, amennyiben a könyvtárra és szolgáltatása
ira valóban szükség van az adott helyen.

(Autorej.)

02/326
B O E S E , Engelbrecht: Kuhlmanns Gespenst. Zur 
neuesten Entwicklung der Berliner Öffentlichen Biblio
theken = BuB. 54.Jg. 2002. 5.no. 306-311 .p.

Res. angol és francia nyelven

Kuhlmann kísérlete. A berlini közkönyvtárak fejlő
dése az utóbbi néhány évben

Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári há
lózat; Városi könyvtár

Sok évvel ezelőtt, mikor az NSZK könyvtárai zavar
talan paradicsomi állapotban éltek még, kísértet 
járta be Nyugat-Berlin közkönyvtárait: a Kuhl- 
mann-javaslat. 1988-ban Hans Joachim Kuhlmann 
-  korábban esseni könyvtárigazgató, ekkor a Berli
ni Közkönyvtárak Szövetségének elnöke -  röpiratá- 
ban azt javasolta, hogy szüntessék meg Nyugat-Ber- 
linben a kerületi könyvtárak önállóságát, hozzanak 
létre (az Amerikai Emlékkönyvtárat is bevonva) 
egy egységes könyvtári rendszert központi irányí
tással, a hamburgi Bücherhalléhoz hasonló alapít
ványi jelleggel.
A következő évek eseményeit a politika határozta 
meg: leomlott a berlini fal, a kettészakított város 
hatalmas anyagi áldozatokkal egybeépült, miköz
ben adóssághegyek halmozódtak fel. A 90-es évek 
közepén döbbent rá a várospolitika, hogy véget ért 
a „boldog sziget” helyzet, s a városi háztartás csőd
je radikális és könyörtelen takarékossági intézkedé
seket követel. Ennek következtében a berlini kerüle
ti könyvtárak állománygyarapítási kerete 1995-től 
2001-ig 46,6%-kal zuhant vissza, (8 861 000 DM- 
ről 4 731 000 DM-re). Radikális leépítések történ
tek a személyzet terén is. A krízis ma is fennáll,

2006-ig Berlinnek további egymilliárd eurót kell a 
személyzeti kiadások csökkentésével megtakaríta
nia.

A személyi kiadások csökkentése volt az egyik célja 
a berlini közigazgatási kerületek időközben lezaj
lott átszervezésének. A korábbi 23 kerületet 12-re 
vonták össze, ami érzékenyen érintette a könyvtára
kat is. Az elmúlt évtizedek alatt ugyanis az egyes 
kerületek sajátos könyvtárosi munkaformákat és 
könyvtári kultúrát alakítottak ki, ezek egyesítése 
most herkulesi munkát igényelt, miközben a könyv
tárosok jelentős része állásának elvesztésétől rette
gett. A 2000-es év a kerületek egy részében az új 
szervezeti formák megtervezésének, az időhatárok 
megállapításának, átszervezési munkacsoportok ki
alakításának az éve volt, más kerületekben viszont 
a fejetlenség és a káosz éve. Végül a 23 egykori ún. 
főkönyvtárból 12 „kerületi központi könyvtárrá” 
vált (Bezirkszentralbibliothek), a többi a „közép
ponti könyvtár” (Mittelpunktbibliothek) nevet vise
li. Rajtuk kívül még 120 kisebb könyvtár működik, 
ennyi maradt a korábbi 160-ból. (Elsősorban Ke- 
let-Berlin kis fiókkönyvtárai estek áldozatul.)

Bár a kerületi központi könyvtárak most a korábbi
nál nagyobb területet fognak át, még mindig kiseb
bek a Kuhlmann által tervezetteknél. Ő ugyanis há
rom vagy négy erős regionális könyvtárat javasolt, 
melyek több közigazgatási kerületet is átfognának, 
s melyek 300-350 ezer dokumentum felett rendel
keznének. (A jelenlegi kerületi központi könyvtá
rak állománya sehol sem haladja meg a 200 ezer 
dokumentumot, némelyik pedig a 100 ezret sem 
éri el.)

A berlini közkönyvtárak egységes rendszeréhez -  
Kuhlmann egykori ideájához -  a számítógépesíté
sen keresztül vezet az út. 2001-ben a 12 kerületi 
központi könyvtár csatlakozott a Berlini Közkönyv
tárak Szövetségének közös számítógépes program
jához, s ezzel a 12 kerület közös számítógépes szö
vetségbe tömörült. Az egyes kerületek állománygya
rapítási, katalogizálási és kölcsönzési tevékenységé-
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nek egységes gépi formája a technikai területén -  
de nem csak ott -  a kerületi autonómia feladásá
nak irányába mutat. A berlini könyvtárak állomá
nyának WebOPAC útján való áttekinthetősége egy
re növekvő számú kerületen túli kölcsönzést ered
ményez. Az első évben 120 ezer dokumentum ju
tott el így a használókhoz, ez megfelel egy nagyobb 
kerületi központi könyvtár forgalmának. A berlini 
könyvtárak közelebb kerültek egymáshoz, szolgálta
tásaik összefonódnak, s ez a könyvtárosok szemlé
letmódjában is változást hoz. Az új generáció már 
a város egészében gondolkodik.
Ez a szemléletváltás szükségszerűen el fog vezetni 
a szervezet módosulásához is. A kuhlmanni alapel
vek ismét időszerűek, de a megváltozott körülmé
nyek között ezeket is újra kell gondolni. A kardiná
lis kérdés az, hogy a berlini közkönyvtárak a Köz
ponti és Tartományi Könyvtár (Zentral- und 
Landesbibliothek, ZLB) mellett vagy az alatt alkos
sanak egységes egészet? Kuhlmann más körülmé
nyek között még az „alatt”-ból indult ki. Az Ameri
kai Emlékkönyvtár azonban a Berlini Városi 
Könyvtárral egyesülve jelenleg a tudományos 
könyvtárak irányába fejlődik. A berlini könyvtár
ügy számára meghatározóan fontos lenne egy sem
leges szakértői bizottság összehívása, mely hivatott 
lenne eldönteni: milyen közkönyvtári struktúra len
ne optimális Berlinben az évtized végére.

öt városrész könyvtárát tervezik bezárni, 2005-ig 
pedig még újabb négy, ún. lakóhely-közeli könyv
tár (lähikirjasto) jutna hasonló sorsra. Elsőként, 
2002. április 24-én Käpylä városrész olvasói vonul
ta utcára tiltakozásul, amennyiben azonban a fővá
rosi önkormányzat kulturális és könyvtári bizottsá
gi is jóváhagyja a tervet, számítani kell újabb tünte
tésekre. A käpyläi könyvtár előtt felvonuló tüntető 
csoport gerincét a közeli iskolák diákjai alkották, a 
csatlakozott felnőttek között pedig 10 író is jelen 
volt. A felszólalók azt sérelmezték, hogy a lakóhely
hez közeli könyvtárakból távolabbi nagykönyvtá
rakba akarják átkényszeríteni a lakosokat, s ez kü
lönösen a gyermekolvasók szempontjából nehezíti 
meg a könyvtárlátogatást.

(Sz. Nagy Lajos)
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M ÄM ECKE, Irmgard: „Halbzeit” im Projekt „Bibliotheks
filialen” bei der Stadtbücherei Bochum. Das Projekt -  
Ausschreibung, Kooperationsvereinbarung, Inhalte, 
Ziele = ProLibris. 2002. 2.no. 77-83.p.

A fiókkönyvtárak fejlesztését célzó projekt első 
félideje a Bochumi Városi könyvtárban

Fejlesztési terv; Fenntartó szerv; Fiókkönyvtár; Szol
gáltatások; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági; 
Városi könyvtár

(Katsányi Sándor)

02/327
Kirjastomielenosoitus Helsingissä -  verkkoa ollaan 

karsimassa kovalla kädellä = Kirjastolehti. 95.vsk. 
2002. 4.no. 36.p.

Tüntetés egy könyvtárért Helsinkiben

Fiókkönyvtár; Megszűnés -könyvtáré; Városi könyv
tár

A Helsinki Városi Könyvtár súlyos takarékossági 
intézkedésekre kényszerül: a dologi (épületfenntar
tási költségeket 4%-kal kell csökkentenie. Emiatt

A Bertelsmann Alapítvány 1998-ban pályázatot írt 
ki „Fiókkönyvtárak: modellterv a kínálat és a szer
vezet optimalizálására közkönyvtárakban” címmel. 
Nagyvárosok (300 ezertől egymillió lakosig) vagy 
legalább nyolc fiókkönyvtárral rendelkező városi 
könyvtárak pályázhattak. A 19 jelentkező közül Bo
chum és Drezda nyerték el a pályadíjat. A nyertes 
2,2 millió DM-et kapott a tervek megvalósításához, 
ezt elsősorban az állomány felfrissítésére és fiók- 
könyvtárak felújítására lehetett fordítani. Bochum 
város szerződésben kötelezte magát, hogy a projekt 
időtartama alatt (öt év) nem fogja csökkenteni a 
könyvtár költségvetését és nem szüntet meg könyv
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tári munkahelyeket, valamint anyagilag hozzájárul 
(100 000 DM) a vállalkozáshoz.

A projekt célja, hogy a fiókkönyvtárakban innova
tív üzemszervezési eljárásokat, új állománykínála
tot és új állomány-bemutató módszereket tervez
zen és kísérletezzen ki, sajátos témakörre illetve 
meghatározott könyvtárhasználói célcsoportokra 
orientált könyvtárakat hozzon létre, és minden te
vékenységnél a használó-orientáltság álljon előtér
ben. Az olvasók számának 30-40%-os növekedése 
a cél, (Bochum esetében az az elvárás, hogy a terv 
végére a lakók 50%-a könyvtárhasználó legyen), a 
kölcsönzés terén 30%-os növekedést kíván meg a 
terv.
A bochumi könyvtári hálózat helyzete a projekt 
megindulása előtt -  tizenöt sovány esztendő ismét
lődő „takarékossági hullámai” következtében -  a 
mélypontra süllyedt: a tizenhárom fiókkönyvtár kö
zül hatot be kellett zárni, tizenhat státuszt meg
szüntetni, a három könyvtári busz közül kettőt leál
lítani. Az állománygyarapítási keret egyharmadá- 
val csökkent. Mindennek következményeként az ol
vasók száma felére esett vissza. Javulást belátható 
időn belül nem lehet várni. Ilyen előzmények után 
a projekt nem remélt fordulatot hozott.

A régi, lepusztult könyvtárak újjászülettek: beren
dezésükben és állományukban megújultak, és sajá
tosan egyedi, új funkciót kaptak. A korábbi általá
nos ellátás helyett egy-egy kiemelt témakörre és en
nek megfelelően egy-egy kiemelt olvasói célcsoport
ra koncentráltak.

A bochum-wiemelhauseni fiókkönyvtár a felújítás 
során teljesen új, barátságos berendezést kapott. 
Űj funkciója: családi könyvtár. Célcsoportja: szülők 
és gyerekek a városrészből, „fiatal” családok egész 
Bochumból. (A könyvtártól nem messze működik 
egy másik fiók, amely általános ellátást nyújt, ez 
tette lehetővé, hogy a wiemelhauseni könyvtár egy 
témára specializálódjon. A könyvtár állományát té
macsoportok szerint rendezte, egy-egy témacsopor
ton belül együtt szerepeltetve könyvet, folyóiratot,

CD-ROM-ot, DVD-t és videokazettát. A könyvtár 
sajátos tájékoztató szolgálatot is nyújt a családdal 
kapcsolatos témákról (elsősorban a fiatal családok 
tájékozódási igényeinek kielégítésére), ennek szol
gáltatásai az internet útján is megrendelhetők. A 
könyvtár beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a 
használók száma 58%-kal nőtt. 
Bochum-Langendreerben a 70-es évek gyakorlata 
szerint kialakított közös iskolai-lakóhelyi könyvtár 
működik. Ez most „Iskola és oktatás” témakörű, a 
tanuló -  szülő -  pedagógus csoportot megcélzó 
könyvtár lett. Az átszervezés után a forgalom 40%- 
kal növekedett.
A központi könyvtár épületében alakították ki a 
„Foglalkozás -  karrier -  könyvtár” témakörű gyűj
teményt illetve szolgáltatást. Ez a pályaválasztás (el
helyezkedés) előtt álló fiatalokat, a pályakezdőket, 
pályaváltoztatókat célozza meg. A város képzési, to
vábbképzési, munkaerő-gazdálkodási intézményei
vel szoros kapcsolatban álló, elsősorban tájékozta
tó jellegű szolgáltató pontot alakítottak ki, a köz
ponti könyvtár tájékoztató szolgálatára építve.
A projekt következményeképp a városi könyvtár 
presztízse érezhetően megnőtt a városvezetés sze
mében. Kérdés, hogy mi fog történni a kísérlet befe
jezése után, hiszen a könyvtár önállóan nem tudja 
ezt a hatalmas munkát a most folyó nagyságrend
ben folytatni.

(Katsányi Sándor)

0 2 /3 2 9
CA DKO VÁ , Marie: Vzdélávání bez informací? Informa- 
ce bez knihoven? = Ctenár. 54.roc. 2002. 5.no. 
134-136.p.

Művelődés információk nélkül? Információk 
könyvtárak nélkül?

Közérdekű tájékoztatás; Közművelődés; Városi
könyvtár

A cseh könyvtárügyben is napirenden van az a kér
dés, hogy lehet-e oktatni információ nélkül, és
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van-e információ könyvtár nélkül. A cikk ezzel kap
csolatosan a prágai városi könyvtár gyakorlatát mu
tatja be.

A prágai városi könyvtár általános gyűjtőkörű köz
könyvtár, amelynek küldetése az információk, iro
dalom és egyéb kulturális értékek gyűjtése és közve
títése a használók számára. Biztosítja a prágaiak jo
gát az információhoz, az életen át való tanuláshoz 
és megismeréshez, valamint hozzáférésüket a nem
zeti kulturális örökséghez.

Nemcsak a beiratkozott olvasóknak, hanem a láto
gatók széles körének is rendelkezésére áll. Az állo
mányát és szolgáltatásait 58 hálózati tagkönyvtár 
és két bibliobusz segítségével bocsátja a használók 
rendelkezésére. 2001-es statisztikai adatok szerint 
az állomány kb. 2,3 millió könyvtári egységből áll, 
több mint 165 ezer beiratkozott olvasója van, a 
könyvtárlátogatások száma meghaladja az 1,9 milli
ót, a kölcsönzések száma pedig a 6,2 milliót. A há
lózat fiókkönyvtárainak egy része már gépesítve 
van, ezekbe a fiókokba iratkozott be az összes olva
sónak több mint fele, több mint 87 ezer fő. Az át
lagéletkoruk 27,5 év, az olvasók 44%-a tartozik a 
19-30 év közötti korosztályba. Az olvasók 63 %-a 
diák (az általános iskolástól az egyetemi hallgató
kig), 3%-a pedagógus, 6%-a nyugdíjas, 28%-a 
egyéb foglalkozású. A kölcsönzött dokumentumok 
között 41%-ot képez a tudományos irodalom (szép- 
irodalom: 43% , hangfelvételek: 10%, zeneművek 
és időszaki kiadványok: 3%). Az arány fiókkönyvtá
ranként eltérő, az összes kölcsönzéshez viszonyítva 
a tudományos irodalom aránya a központi könyv
tárban a legmagasabb (46%), ez azt tükrözi, hogy a 
fiókkönyvtárakba kevesebb tanuló iratkozott be, 
mint a központi könyvtárba.

A könyvtárak dolga könyvtári és bibliográfiai-tájé
koztató szolgáltatások nyújtása. A közkönyvtárak 
jelentős része az interneten is hozzáférhetővé teszi 
adatbázisait. 2002 óta a prágai városi könyvtár 9 fi
ókjában 45 olvasói munkaállomást létesítettek. 
Közvetítik más könyvtárak szolgáltatásait is.

Széles körű a prágai könyvtár kulturális tevékenysé
ge. Gyakran szerveznek különböző beszélgetéseket, 
szerzői felolvasásokat, előadásokat. Tanórákat is 
tartanak a könyvtárakban, az iskolákkal együttmű
ködve. Sok látogatót vonzanak az előadássoroza
tok, szemináriumok, irodalmi rendezvények, vala
mint a Népfőiskola előadásai.

Szerveztek az olvasók számára felkészítő szeminári
umokat a könyvtár integrált rendszerének a haszná
latáról. Az internetnek konkrét életszituációkban 
való alkalmazását tanítják, pl. Hivatalos ügyintézés 
az interneten keresztül, Internet és a jog, Utazás az 
interneten stb. A személyzet továbbképzéséről is 
gondoskodnak.

A könyvtárnak az oktatásban játszott szerepéről a 
szerző a következő téziseket fogalmazta meg:

1. Mi nem lehet a könyvtár? A könyvtár nem lehet 
iskola, amely pedagógus képzettségű munkatár
sakkal meghatározott tanterv alapján működik; 
és nem lehet konkurense egyéb olyan szervezet
nek, intézménynek, egyesületnek vagy cégnek 
sem, amelynek a fő tevékenysége az oktatás.

2. Mit tehet a könyvtár? A könyvtár gyűjthet a 
képzéshez és a továbbképzéshez szolgáló irodal
mat és információt; gyűjthet információt a he
lyi vagy regionális képzési lehetőségekről; szer
vezője vagy társszervezője lehet néhány oktatá
si formának; helyszíne lehet a CD-ROM-haszná- 
lat oktatásának; távoktatási helyszín lehet.

3. Mit kell tennie a könyvtárnak? A könyvtárnak 
szolgáltatnia kell az érdeklődők számára a ha
zai és a külföldi irodalmat bármely szakterület
ről; hozzáférhetővé kell tennie a legszélesebb 
használói kör számára a legszélesebb spektru
mú információt; ki kell elégítenie a szakképzés
sel kapcsolatos információs igényeket; érdeklő
dést kell keltenie a képzés és a továbbképzés 
iránt; saját munkatársait motiválnia kell az éle
ten át való tanulásra.

(Rácz Ágnes)
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TRAIN, Briony -  ELKIN , Judith: Effecting change: 

reader development projects in public libraries = Libr. 
Manage. 22.vol. 2002. 8/9.no. 395-403.p. Bibliogr.

Olvasásfejlesztési projektek a közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Olvasásra nevelés

Egyre általánosabbá válik a projektekre alapozott 
munka a könyvtárakban, s ehhez megfelelő me
nedzsment készségekre van szükség. Ez különösen 
érvényes az ún. olvasásfejlesztési projektekre, ame
lyek az utóbbi években rohamosan terjedtek el kü
lönösen a felnőtt olvasók körében. (Olvasásfejlesz
tés: aktívan közreműködni abban, hogy új olvas
mányválaszték táruljon föl, hogy növekedjék az ol
vasók öröme, s hogy alkalmak nyíljanak az embe
rek számára megosztani egymással az olvasás út
ján nyert tapasztalataikat).
A szerzők a Branching Out (kiágazás vagy szétága- 
zás az ország egész könyvtári rendszerére) nemzeti 
olvasásfejlesztési projekt tapasztalatai alapján vizs
gálják a projektmenedzselési tanulságokat. A pro
jektet egyébként a Könyvtárigazgatók Társasága 
kezdeményezte és az Opening the Book Limited 
menedzselte.
A projektmenedzsereknek (jelen esetben 34) nem 
szükségképpen kell betölteni vezető pozíciót a 
könyvtári rendszerben, sőt előnyösebb, ha köze
lebb vannak a szolgálat első vonalához. Viszont lé
nyeges, hogy megfelelő támogatásban részesülje
nek a felső vezetés részéről, mert ha az igazgató 
szemmel láthatóan elkötelezett a projekt mellett, ez 
vonzóvá teszi mások számára is. Ez azért is fontos, 
mert a munkatársak gyakran keményen ellenáll
nak bizonyos dolgoknak.
Ugyanilyen fontos, hogy a projektmenedzser meg
nyerje kollégái támogatását is. Ez könnyebben 
megy, ha a szervezet valamennyi egységében szapo
rodik a projekt iránt elkötelezettek száma. így a 
projekt nem egy ember, hanem az egész szervezet 
ügyévé válik. Különösen fontos azok elköteleződé

se, akiket a legközvetlenebbül érintenek a projekt 
eredményezte változások. Ennek az a feltétele töb
bek között, hogy a projekt céljait egyértelműen fo
galmazzák meg és világosan megértessék.
A projekt általános vezetésének tisztában kell len
nie a projektmenedzserek személyes tapasztalatai
val és érzéseivel. Erről öt felmérés révén tájékozód
tak a projekt futamideje alatt (1998-2001). Kide
rült, hogy egyre inkább magukénak érezték a pro
jektet, s hogy milyen hasznot hoztak az adott és ka
pott támogatások.
Egy ilyen hosszú ideig tartó vállalkozás során elke
rülhetetlenek a személyi változások a csapatban. 
Az ebből adódó nehézségeken sikerült úrrá lenni, 
mert eleve számoltak velük, építettek az igazgatók 
felelősségére, az újonnan belépő menedzsereket is 
kellően felkészítették, gyakran éppen az elődök se
gítségével. Kialakult a projektrésztvevők szélesen 
kiterjedt hálózata, amelyre egyre inkább lehetett 
építeni. Az új projektmenedzser sokszor alacso
nyabban állt a vezetési hierarchiában, mint elődje, 
de ez is csak a sikerességet bizonyította.
Az egész projektet menedzselő vezetőséget a 
Society of Chief Librarians bízta meg, mint a pro
jekt elindítója. Tanulságos volt, ahogy a vezető tes
tület illetékességi és érdeklődési köre egyre inkább 
túlterjedt a projekten magán, s szélesebb stratégiai 
dimenziót nyert.
A projekt sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy az ol
vasásfejlesztés alaptevékenységgé váljék a köz- 
könyvtári szektorban annak ellenére, hogy ezt még 
nem minden igazgató tekinti annak.

(Papp István)
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GORMAN, Michelle: Wiring teens to the library = Libr. 

J. Suppl. Summer 2002. 18-20.p.

Számítógépes laboratóriumok tizenévesek számá
ra: az Austin Public Library programja

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Ifjúsági olvasó; 
Információtechnológia; Városi könyvtár

Az Austin Public Library (APL) Carver fiókkönyvtá
rát -  amely egyike a hálózat tíz ifjúsági internetes 
(Wired for Youth, FY) központjának -  naponta 
50-60 tizenéves látogatja. A WFY programot a Dell 
Alapítvány támogatása teszi lehetővé. Az alapít
vány 500 ezer dollárt szán a 8-18 éves fiatalok szá
mára szervezett, a számítógépes kultúra és jártas
ság terjesztésével kapcsolatos programokra. A tá
mogatás a könyvtár által erre a célra összegyűjtött 
egyéb pályázati támogatás arányában válik hozzá
férhetővé. Az egyes WFY könyvtárakban külön 
könyvtáros foglalkozik a fiatalokkal teljes munka
körben. Nyaranta meghosszabbított nyitva tartás
sal, könyvtároshallgatók alkalmazásával üzemel
nek.

Az egyes könyvtárak felszereltsége azonos, de a 
használók nyelvi és kulturális összetétele szerint el
térő lehetőségeket kínálnak. A számítógéppel kap
csolatos kurzusok (honlap tervezése, komputergra
fika, szövegszerkesztés, asztali kiadványszerkesztés 
stb.) mellett különböző csoportok keretében közös
ségfejleszt ő, önismereti programok, találkozók is 
zajlanak. A rendezvényeket egy, a használók össze
tételét reprezentáló tanácsadó bizottság tervezi 
meg és készíti elő. Havonta nyomtatott és elektroni
kus formában hírlevelet adnak közre Wired at 
Carver! címmel.

A program több ezer új használót mozgósított, 
akik egyébként gyermekkoruk és felnőttkoruk kö
zött aligha látogattak volna el a könyvtárba. A ha
sonló programokat fontolgatóknak a következőket 
ajánlja a szerző:

Naponta egy meghatározott időszakban egy-két ter
minált hagyjanak szabadon a tizenéveseknek. Hív
ják meg a helyi közösségből a hozzáértő szakembe
reket vagy egyetemi hallgatókat, hogy tartsanak in
formációkeresési, szövegszerkesztési stb. tanfolya
mokat. A fiatal használók bevonásával készítsék el, 
és folyamatosan frissítsék a házi feladatokkal, elekt
ronikus levelezéssel, hálózati játékokkal, közérde
kű információkkal stb. kapcsolatos webcímek jegy
zékét, nemcsak saját használatra, hanem kisebb 
testvéreik számára is. Vegyék számba, hogy hol le
het ingyenesen letölthető programokat találni. Ta
lán az ilyen programok résztvevői a későbbiekben 
is eljárnak majd a könyvtárba.

(Hegyközi Ilona)

02 /3 3 2
KA RZN IKO VA , Lűbov: Klubnaä rabota: c’á éto funk- 
cia? = Bibliotéka. 2002. 2.no. 18-21 .p.

Klubmunka -  kinek a feladata?

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Hátrányos 
helyzetű olvasó

A könyvtári klubmunkát csak a konzervatív könyv
tárak utasítják el. Azok az intézmények viszont, 
amelyek „élnek-halnak” a közönség kiszolgálásá
ért, mondják: mi sem természetesebb. Különösen a 
társadalmilag és fizikailag hátrányos helyzetűek 
számára jelent kedvező lehetőséget a könyvtári klu
bok létezése és működése.
A divnogorski városi könyvtár felmérte a város hát
rányos helyzetű lakosainak számát, jellegét és ér
deklődési körét. Kiderült, hogy gyerekek, felnőttek, 
öregek, sokgyerekesek és kiskeresetűek egyaránt 
vannak közöttük.
A számbavétel alapján 1999-ben a könyvtár három 
klubot indított, majd hamarosan további hetet, 
íme a klublista:
-  Optimisták: a városi tanács veteránjainak aktívá

ja
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-  Remény: fiatal rokkantak zenei és irodalmi klub
ja,

-  Érdekes találkozások és beszélgetések klubja -  
öregek számára,

-  Fecske: rokkant gyerekek klubja, amely rendez
vényeit egészséges gyerekek részvételével teszi 
„társas eseménnyé”,

-  Együtt: a süketek és nagyothallók klubja,

-  Segíts magadon klub: a vakokat és gyöngénlátó- 
kat szervezi hasznos összejövetelekre,

-  Irgalom klub: a város hajdani, megrokkant épí
tőinek klubja, amely -  többek között -  az emlék
iratírást ösztönzi,

-  Retro, amely zenei foglalkozásokon fogadja a 
legkülönfélébb akut betegségben szenvedőket,

-  A kék képernyő mellett: a háborús veteránok 
régi filmeket vetítő és megvitató klubja,

-  Szivárvány: nyugdíjas pedagógusklub.
A klubmunka a városban felettébb népszerű. Ez
arra vezethető vissza, hogy a klubok tagsága barát

ságos, jól felszerelt színhellyel rendelkeznek, a klub
alkalmakon a szabad véleménynyilvánítás dívik, 
senkit nem faggatnak hite és ideológiai meggyőző
dése felől, aminek következtében a résztvevők fel
szabadulnak gátlásaik alól. (Ezek egyébként általá
ban is előfeltételei a sikeres klubmunkának.)

(Futala Tibor)

Lásd még 363, 369, 371, 373, 376, 385

Tudományos és 
szakkönyvtárak

Lásd358, 371-372, 375

Gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak

Lásd 331, 386

Állomány, állomány- 
alakítás

02 /333
K IR C H G Ä S S N E R , Adalbert: Literaturfinanzierung 
durch zentrale Mittel = Bibliotheksdienst. 36.Jg. 2002. 

6.no. 728-735-p.

Állománygyarapítás központi támogatásból

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Folyóirat
előfizetés; Gyarapítási keret; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági

A tudományos könyvtárak, mindenekelőtt az egye
temek központi könyvtárai jelenleg nem tudnak 
költségvetési keretükből megfelelni szakirodalmi el
látási feladatuknak. A hiányok pótlására a miniszté
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riumoktól kérnek és kapnak évről-évre kiegészítő 
központi támogatást. A külön juttatások rendszer
ré válása -  a költségvetés alacsony szinten maradá
sa mellett -  hátrányos következményekkel jár.

1. A különjuttatások politikai szerepe

Az évek során a következő rituálé alakult ki: Az 
egyetemi könyvtárak bejelentik, hogy költségvetési 
keretük szűkössége miatt fontos tudományos folyó
iratokról vagy monográfiákról kell lemondaniuk; a 
tudományos élet képviselői követelik a „politiká
tól”, hogy biztosítsa a szükséges ellátást; a miniszté
riumok a költségvetési keretek emelése helyett lát
ványos „támogatásban” részesítik a tudományos 
könyvtárakat. Ezzel a kör bezárul, jóllehet a külön 
juttatások a legtöbb esetben kisebbek, mint a meg
előző költségvetési elvonás volt, a könyvtárak a tá
mogatással együtt nem tudják a tényleges deficitet 
pótolni.

2. A külön juttatások szerepe a tudományos kiad
ványok árának növekedésében

A tudományos kiadványok -  mindenekelőtt a fo
lyóiratok -  ára az utóbbi évtizedekben az általános 
áremelkedést meghaladóan növekedett. A könyvtá
rak költségvetési keretükre támaszkodva évről-év
re több folyóiratot is lemondanának -  ezzel érvé
nyesülne a fizetőképes kereslethez való alkalmazko
dás elve -  a külön juttatások azonban arra kötele
zik őket, hogy a korábban megrendelteket ismét fi
zessék elő. A kiadókat semmi sem készteti arra, 
hogy a folyóirataik áremelkedését mérsékeljék.
A könyvtárak védekezésül konzorciumba tömörül
tek. A kiadók és a konzorcium között létrejött szer
ződés kimondja, hogy „ha a részt vevő könyvtárak 
a következő x évben nem mondanak le folyó
irat-rendelést, és minden évben y százalékkal töb
bet fizetnek, akkor a részt vevő könyvtárak elektro
nikus formában használhatnak minden olyan folyó
iratot, melyet legalább egy könyvtár papír formá
ban előfizet.” Ez előnyös a könyvtáraknak, mert 
számos, már korábban lemondott folyóirat cikkei
hez hozzájuthatnak, de hátrányokkal is jár. A szer

ződésben százalékban előírt évi emelkedés alacso
nyabb ugyan a kiadói átlagárak emelkedésénél, de 
magasabb a könyvtári költségvetés növekedésénél. 
A szerződő nagy kiadók egyre inkább lekötik a 
könyvtárak keretét, egyre kevesebb lehetőség nyí
lik más kiadóknál vásárolni vagy monográfiákat be
szerezni.

3. A különjuttatások hatása az állomány minőségére

A költségvetésen kívüli juttatásokat a könyvtárak 
meghatározott célra kapják, ennek kell megfelelni
ük, gyakran a más jellegű tényleges helyi igények el
lenére is. Pl. ha a pénzt a folyóiratok folyamatos 
előfizetésének biztosítására adták, nem lehet belőle 
monográfiákat beszerezni, bármekkora szüksége 
lenne erre a könyvtárnak.

4. A kiválasztás szempontjai

Ha a könyvtár a költségvetési keretéből gazdálko
dik, a kutatókat is meg tudja győzni arról, hogy igé
nyeiket az adott kereten belül fogalmazzák meg, a 
valóban legfontosabbakat állítva előtérbe. Pl. a 
Web of Science beszerzése minden kutató vágyál
ma ugyan, de ennek ára egyenlő pl. a konstanzi 
egyetemre járó összes matematikai folyóirat árával. 
Ha azonban a külön juttatások terhére a vonzó, de 
rendkívül drága és nem meghatározóan fontos ku
tatóeszközök is beszerezhetők, megszűnik a fontos
ság szerinti kiválasztás előnye.

5. A kutatók, mint a tudományos irodalom előállítói

A kutatók nem csak használói, hanem előállítói is 
a tudományos szakirodalomnak. Természetesen 
arra törekednek, hogy saját lapjaikat a könyvtár be
szerezze. Ha a folyóirat beszerzése nem a költségve
tési keretből, hanem a külön juttatás terhére törté
nik, ebben az esetben a könyvtárnak nincs módja a 
költség-használat viszony mérlegelésére, mint a 
„normális” beszerzéseknél.

Összegezve: A külön juttatások rendszere kontra- 
produktív hatású. Paradox módon a piac minden 
résztvevője látszólag előnyös helyzetbe jut, összes
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ségében azonban a tudományos irodalommal való 
ellátás hátrányt szenved.

(Katsányi Sándor)

02 /334

HAHN, Karla -  FAU LKN ER, Lila A.: Evaluative usage- 
based metrics for the selection of e-journals = Coll. 
Res.Libr. 63.vol. 2002. 3.no. 215-227.p. Bibliogr.

Használatra alapozott értékelő mérőszámok az 
e-folyóiratok kiválasztására

Elektronikus folyóirat; Előszerzeményezés

A nyomtatott folyóiratok értékének megállapításá
ra a könyvtárosok különféle statisztikákat és mérő- 
számokat használnak. Nemrégiben az e-folyóiratok 
hasonló mérése is elkezdődött. A cikk megvizsgálja 
a rendelkezésre álló e-folyóirat-használati statiszti
kák hasznosságát, és bemutat három mérési mód
szert és három ezeknek megfelelő összehasonlítási 
mércét (benchmark). A cikkben javasolt mérési 
módszerek egy korábbi, a nyomtatott folyóiratokra 
kifejlesztett módszerre alapszanak, amelyet termé
szetesen az e-folyóiratok jellemzőinek megfelelően 
módosítani kellett. A statisztikákból és mérési mód
szerekből egy teljesen új alkalmazást mutatnak be 
a szerzők, amely a lehetséges vásárlás eldöntésére 
szolgál. A három összehasonlítási mérce segítségé
vel könnyen be lehet határolni a beszerzendő e-fo- 
lyóiratokat -  alkalmazásukat a Science és a Nature 
példáján mutatja be. A cikkben ismertetett mérési 
módszerek, mércék és statisztikák segítségével 
megbízhatóan lehet értékelni mind a meglévő állo
mányt, mind a beszerzendő e-folyóiratokat.

(Autoref. alapján)

0 2 /335
ARHIPOV, Dmitrij: Komp’uterizovannaa proverka fonda 

= Bibliotéka. 2002. 1.no. 35-37.p.

Számítógépes állományellenőrzés

Állományellenőrzés; Gépi állomány-nyilvántartás

Az Orosz Köztársasági Elnöki Hivatal Könyvtárá
nak gépesítése 1991-ben, saját integrált rendszer ki
dolgozásával kezdődött el. A rendszer, amelyet 
1993-tól kezdve vezettek be, több modulból áll 
(gyarapítás, katalogizálás, kölcsönzés), és támogat
ja az állományellenőrzés folyamatát is.
Minden állományba került példány vonalkódot 
kap, amely az egyedi számon kívül speciális kódo
kat is tartalmaz; ezek azt tükrözik, hogy az illető 
példány bibliográfiai rekordja melyik katalógusban 
található: elektronikus könyvkatalógus, folyóirat
katalógus vagy az ún. retroállomány katalógusa (ez 
az 1993 előtt beszerzett állományról készül a köl
csönzés pillanatában).
A feldolgozási folyamat a gyarapításkor kezdődik, 
amikor rögzítik a megrendelt dokumentum alap
adatait. A beérkezéskor az új könyvek azonnal vo
nalkódot kapnak, a katalogizáló osztályra már vo
nalkódostul megy a könyv. A kölcsönző részlegben 
az olvasó az elektronikus katalógusban kikeresi a 
könyv adatait, amelyeket kérőlapra nyomtat a rend
szer. Ennek alapján szolgáltatják a dokumentumot, 
a kölcsönzési nyilvántartás alapja a példány vonal
kódja, amelyet kölcsönzéskor rávezetnek az olvasó 
elektronikus olvasójegyére.
A könyvtár a gépesítés kezdetén befagyasztotta 
régi cédulakatalógusát, és az 1993 előtti állomány 
nyilvántartására építik az ún. retroállomány elekt
ronikus katalógusát. Ennek struktúrája és formátu
ma megegyezik a másik gépi katalógussal. Ebbe 
azoknak a könyveknek az adatai kerülnek bele, 
amelyeket a régi állományból az olvasók kikérnek. 
A kölcsönzéskor csak rövid bibliográfiai adatokat 
rögzítenek, a nyilvántartás egyik legfontosabb ele
me a példány vonalkódja.
A rendszer egyik alrendszere az állományellenőrzé
si modul. (Az állományellenőrzés ebben a könyvtár-
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ban állandó munkafolyamat.) Először kiválasztják 
az ellenőrzendő állományrészt, majd elkészítik az 
elektronikus helyrajzi katalógusát, úgy, hogy beol
vassák a polcon található könyvek vonalkódját. A 
rendszer ellenőrzi a vonalkódot az elektronikus ka
talógusokban; ha megtalálja, a rövid leírást betölti 
a megfelelő mezőkbe. Ha egy könyvnek nincs vo
nalkódja, az ellenőrzés során megkapja; ilyenkor a 
bibliográfiai adatokat kézzel viszik be a helyrajzi ka
talógusba, és a leírás automatikusan betöltődik a 
retrokatalógusba is. A polcon talált állomány beol
vasása után kezdődik az ellenőrzés folyamata a ka
talógusokkal való összehasonlítással. A katalógus
ban és a helyrajzi katalógusban egyaránt szereplő 
művek rekordjába speciális jelzések kerülnek, ame
lyek azt jelzik, hogy a példány átment az ellenőrzé
sen. Ha a helyrajzi katalógust nem az elektronikus 
katalógussal, hanem a hagyományos betűrendes 
vagy szakkatalógussal vetik össze, ezeket a kódokat 
kézzel viszik be. A helyrajzi és az egyéb katalógu
sok összevetése után kikeresik az elektronikus kata
lógusból, illetve a retrokatalógusból azokat a példá
nyokat, amelyek nem mentek át az ellenőrzésen. 
Ezek adatait is betöltik a helyrajzi katalógusba, 
ahol a példányok hiányát a sikeres ellenőrzést jelző 
kód hiánya jelöli. (Ha az összevetést a hagyomá
nyos katalógusokkal végzik, a hiányzó könyvek ada
tait kézzel viszik be a helyrajzi katalógusba, és a 
példány ideiglenes vonalkódot is kap a „NEM” jel
zéssel kiegészítve. Ha a könyv előkerül, a jelzést el
tüntetik, a vonalkód igazivá válik, és a rekordot át- 
töltik a retrokatalógusba.) Az állományellenőrzés 
utolsó fázisaként a helyrajzi katalógust összevetik a 
kölcsönzés-nyilvántartással is. A hiányzó könyvek
ről könnyen készíthető törlési jegyzék.

Az állományellenőrzési modul használata nemcsak 
hatékonyabbá tette az állományrevíziós munkálato
kat, hanem segít a cédulakatalógusok fokozatos 
gépi konverziójának megoldásában is.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 313-314

Állományvédelem

0 2 /3 3 6
B IELIK , Branislav: Restaurovanie metódou „in situ” = 
Kniznica. 3.roc. 2002. 2.no. 81-82.p.

„In situ” módszerű restaurálás

Restaurálás

A különböző könyvkonzerváló és -restauráló mód
szerek (egyszerű tisztítás, részleges vagy komplex 
restaurálás) között újabban tért hódít az „in situ” 
módszer. Ez a viszonylag „tűrhető” nagyságrendű 
meghibásodás esetén alkalmazható, ui. nem szedi 
alkotóelemeire (kötéstáblák leválasztása, könyvtest 
ívekre szedése stb.) a munkába vett könyvet, ha
nem arra törekszik -  és ez a lényege - , hogy minél 
teljesebben megőrizze a könyv eredeti állapotát, 
azaz ne „cserélje le” és „ne váltsa fel” eredetileg 
használt anyagait. E módszer alkalmazásánál is -  
természetesen -  meg van engedve a kiegészítés és 
a pótlás, azonban csak végképpen elkerülhetetlen 
mértékben.
E módszer úttörő alkalmazói és terjesztői: Chris
topher Clarkson és Nicholas Pickvard Nagy Britan
niából, Janosz Szirmay Hollandiából és Jirí Vnouc- 
ka Csehországból. Munkásságukat mindenesetre vi
ták kísérik. Mindenekelőtt azzal kritizálják őket, 
hogy az „in situ” módszerrel restaurált könyvek 
„nem adják ki titkaikat”, azaz rejtve maradnak a 
kötéstáblák nem egyszer felettébb értékes fragmen
tumai. Ez ugyan igaz, azonban „egyáltalán nincs 
megírva”, hogy valamennyi régi könyv rejt ilyene
ket, és az sem tilos, hogy a restaurálandó munká
kat előzetesen elbírálják, és a „fragmentum-gyanú
sakat” a hagyományosabb módszerű restaurálásra 
„ítéljék”.

Az „in situ” módszernek vannak a többihez képest 
ipar- és művészettörténeti előnyei is, ui. az így res
taurált művek révén sok olyan jellemzőt lehet felfe
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dezni és azonosítani, amelyet az újrakötés, az újra- 
fűzés nem őriz meg.

(Futala Tibor)

02/337
DRÓ ZD Z, Andrzej: 0  molach ksi^zkowych dostownie i 
w przenosni = Bibliotekarz. 2002. 3.no. 17-19.p.

A könyvmolyokról szó szerint és átvitt értelemben

Könyvrongálás

A bibliofágia régtől ismert jelenség. Két válfaja 
van. Az egyik, amikor a rovarok és rágcsálók tény
legesen „falják fel” a könyveket és egyéb dokumen
tumokat, a másik, amikor kulturális, ezen belül má
gikus, illetve „ellenmágikus” jelentésben emlegetik.
A rovarok és rágcsálók produkálta bibliofágia az 
ókorban különösen fenyegető veszély volt. Rá utalá
sokat a legnevesebb személyiségek műveiben talál
hatni. így pl. Arisztotelésznél, Juvenalisnál, Horati- 
usnál, Martialisnál, Persiusnál, Cicerónál. Az elle
nük való védekezésre is találhatók irodalmi példák 
(a polcok készüljenek cédrusból, ciprusból, fenyő
ből, mivel ezek szagát a kártevők nem szeretik, a 
tintába „féregriasztó” szereket kell keverni, külön
böző oldatokat tartalmazó edényeket állítani a fér
gek elriasztására), Vitruvius azt ajánlja, hogy huza
tos és száraz helyeken kell a könyvtárakat felépíte
ni. A „könyvmoly” a korban a megvesztegethető 
tisztviselők megnevezésére is használatos volt. 
Szerzőnk állítja, hogy a bibliofágia mágikus értel
mezése az egyiptomi XXII. dinasztia óta szinte min
den vallásban fellelhető. A Bibliában Ezekiel köny
vében bukkan fel először, és a „nemcsak kenyérrel 
és vízzel él az ember” ugyancsak a mitikus-szelle
mi bibliofágia ismertségére vezethető vissza.
A középkorból „ellenmágikus” bibliofág sztorik is
meretesek. Az irodalomban ebből a szempontból 
F. Rabellais és J. Swift munkásságát kell megemlíte
ni. De -  egyebek mellett -  St. Lem is érdekelt a 
bibliofágiában, annak az univerzális könyvmegsem
misülést jósoló víziójában. A könyv kezdetén a

könyveket a rovarok fogyasztották el, s meglehet, 
ugyanígy lesz a végén is -  fejezi be szerzőnk fejtege
téseit.

(Futala Tibor)

Lásd még 385

Különgyüjteményelc

0 2 /3 3 8
P R A N U U S, Uliá: Perekrasen Klimt, no segodnä ä 
predpoctu Dali = Bibliotéka. 2002. 3.no. 26-27.p.

Klimt ugyan gyönyörűséges, de ma én inkább Da
lit választom. A moszkvai Ahmatova központi 
könyvtár posztergyűjteményéről

Képgyűjtemény

Oroszországban a poszterek gyűjtését, kölcsönzését 
és a képzőművészeti nevelésben való hasznosítását 
a moszkvai Ahmatova központi könyvtár honosítot
ta meg. Az egyébként is a korszerűsítési kezdemé
nyezéseiről nevezetes intézmény az ötletet 1986 óta 
dédelgeti magában egy stuttgarti látogatás eredmé
nyeként. Megvalósítására azonban már csak az új 
évezredben került sor. Ezt azonban gondos előké
szítés előzte meg, amely egyfelől a beszerzési lehe
tőségeket mérte fel, másfelől a szokatlan szolgálta
tás potenciális használóinak számát, minőségét. 
Letét esetén a gyűjtemény képeit három hónapra 
ki lehet kölcsönözni. Általában egy-egy alkotást, 
esetenként azonban többet is. Megtörtént a gyűjte
mény elektronikus feltárása, a katalógus nyomta
tott és elektronikus formában egyaránt az érdeklő
dők rendelkezésére áll.
A posztergyűjtemény szerves (integrált) részét ké
pezi a könyvtár képzőművészeti állományának, s 
napirenden van átfogó grafotékává fejlesztése (pl. 
fényképekkel).
A könyvtár különben nem akarja „véka alá rejteni” 
vállalkozása közben szerzett tapasztalatait, s ezért
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szívesen segít más könyvtáraknak hasonló gyűjte
mények és szolgáltatások realizálásában. Sőt: e te
kintetben megrendeléseknek is eleget kíván tenni. 
(Állományi és forgalmi adatokat a posztergyűjte
ményt ismertető' cikk nem tartalmaz.)

(Futala Tibor)

Feldolgozó munka

0 2 /339
S E L JA K , Marta -  S E L JA K , Tornáz: The development 

of the C O B IS S  system and services in Slovenia = Pro
gram. 36-Vol. 2002. 2.no. 89-98.p.

A COBISS rendszer kifejleszése és szolgáltatásai 
Szlovéniában

Gépi könyvtári hálózat; Integrált gépi rendszer; 
Könyvtári rendszer -országos; Közös katalogizálás

A COBISS rendszer (Co-operative Online Bibliogra
phic System and Services) Szlovénia 250 könyvtárá
nak gépi hálózata. Az IZUM cég (a szlovén kutatá
si, oktatási és kulturális tájékoztatási és informáci
ós infrastruktúra-fejlesztési intézet) fejleszti 1982- 
től. A COBISS rendszer alapja a COBIB közös kata
lógus, amely az IZUM szerverén található; az egyes 
tagkönyvtárak pedig a COBIB alapján saját kataló
gust üzemeltetnek. Az IZUM a szlovén könyvtárak 
konzorciuma számára az Oktatási, Tudományügyi 
és Sport Minisztérium finanszírozásában, a könyv
tárakkal kötött egyedi szerződések alapján haszná
lati licencek alapján ingyenes hozzáférést biztosít a 
következő adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz: 
OCLC FirstSearch és WorldCat, OCLC Electronic 
Collections Online, SwetScan, ProQuest, Web of 
Science.
A COBISS rendszer fejlesztése keretében a 
C0BISS2 szoftver új funkcióinak létrehozása során 
a COMARC/B (bibliográfiai), a COMARC/A (beso
rolási), a COMARC/H (állomány-) és a nemzetközi

adatcserében használatos UNIMARC formátum ki
egészítéseképpen olyan programot dolgoztak ki, 
amely a MARC21-es formátumot konvertálja 
COMARC formátumba. Az OCLC CORC (Co-opera
tive Online Resource Catalogue) projektje kereté
ben az elektronikus források rekordjait a 
WorldCat-ben készítik el, majd a helyi adatbázis
ba, és azzal egyidejűleg a COBIB-be másolják.
A személynevek és testületi nevek besorolási adatai
nak egységesítése során a CONOR VI.0 adatbázis
ban 1996-tól 455 ezer szerzői nevet dolgoztak fel. 
Későbbi verziói: CONOR V2.0 (1977), CONOR V3.0 
(1998). 2000 májusában a CONOR V4.0 adatbázis 
1,7 millió rekordot, a 2001 decemberében indult 
CONOR V5.0 adatbázis 2 millió rekordot tartalma
zott a COBIB rekordjai alapján. Folyamatban van a 
COBISS általános tárgyszójegyzékének létrehozása, 
és a Sears tárgyszójegyzék lefordítása szlovén nyelv
re.
1994 óta a szlovén kutatók szakirodalmi munkássá
gát is a COBISS rendszerben regisztrálják. Ebbe az 
alkalmazásba integrálták a korábbi CORES adatbá
zist és a nemzetközi Journal Citation Reports szol
gáltatást. Több mint 8000 kutató bibliográfiáját 
gondozzák, részben jelszavas hozzáféréssel, a 
SICRIS rendszerhez is kapcsolódva.
A COBISS helyi alkalmazásai közül az utóbbi idő
ben a kölcsönzési modult kibővítették mozgó
könyvtári, automatikus kölcsönzés-nyilvántartási 
és üzenetrögzítési funkciókkal. A COBISS3 kereté
ben új platformon folytatódik majd a gyarapítási 
és a folyóirat-kezelési modulok fejlesztése. A 
COBISS on-line katalógusa hálózati alkalmazás, há
rom interfésze közül a webes interfész fejlesztése 
folytatódik. A kapcsolódó COLIB adatbázis a tag
könyvtárakat tartja nyilván, az INFORS adatbázis 
pedig az információs forrásokat.
A szoftverfejlesztés 1996 végétől új technológiai 
platformon folytatódik (COBISS3 projekt). 1998 de
cemberében öt könyvtárban tesztelték három mo
dulját: a könyvtárközi kölcsönzési, a jelentések és a 
rendszer-adminisztrációs modult. 2000 decemberé-
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ben tizenhét könyvtár tesztelte az új gyarapítási 
modult. Az átállás során utolsóként a katalogizálá
si és az on-line katalógus modul kerül sorra.
A COBISS rendszert Szlovénián kívül is használják, 
például Ausztria és Olaszország szlovén könyvtárai
ban, de főként a volt jugoszláv tagállamokban 
(COBISS/BiH, COBISS/CG stb.), többnyire külön 
fejlesztési programok keretében, és a távközlési inf
rastruktúra fejlettségének lehetőségei szerint.

(Hegyközi Ilona)

02/341
LAM, Vinh-The: Outsourcing authority control: experi
ence of the University of Saskatchewan Libraries = 
Cat. Classif.Q. 32.vol. 2001. 4.no. 53-69.p. Bibliogr. 6 

tétel.

A besorolási adatok egységesítésének bérmunká
ba adása: a University of Saskatchewan Libraries 
tapasztalatai

Bérmunka kiadása; Besorolási adatok egységesíté
se; Egyetemi könyvtár

0 2 /340
Y E A T E S , Robin: An XM L infrastructure for archives, li

braries and museums: resource discovery in the 
CO VAX project = Program. 36.vol. 2002. 2.no. 72-88. 

p. Bibliogr.

XML-formátum levéltárak, könyvtárak és múzeu
mok számára: dokumentumazonosítás a COVAX 
program keretében

Dokumentumazonosítás; Formátum -gépi; Gépi in
formációkeresési rendszer

Jóllehet a könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
együttműködésre épülő osztott információkeresési 
rendszerek kiépítésének gondolata nem új, az XML 
(extensible markup language) új technikai megol
dásokat kínál a továbblépésre. A COVAX (Contem
porary Culture Virtual Archive in XML) project az 
XML-t használta fel a könyvtárak, levéltárak és mú
zeumok anyagának (beleértve az elektronikus forrá
sokat is) integrált keresésére. A fenti intézmények 
dokumentumainak leírásait nyilvánosan hozzáfér
hető szabványok használatával -  MARC, EAD 
(Encoded Archival Description) , Amico-2-in-l, 
TEI (Text Encoding Initiative) -  XML formátumra 
konvertálták, és ezek osztott keresésére egy ún. 
meta-keresőgépet fejlesztettek ki. A cikk ismerteti 
az XML technológia előnyeit és hátrányait, a 
COVAX rendszer architektúráját, és bemutat né
hány használói felületet.

(Autoref.)

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A besorolási adatok egységesítése (BAE) a katalogi
zálás fontos funkciója, amely a katalógus követke
zetességét hivatott biztosítani. E feladat igen sok 
időt és munkát igényel. Az 1990-es években sok 
észak-amerikai egyetemi könyvtár, költségvetési 
megszorítások miatt, megpróbálta külső vállalko
zóknak kiadni ezt a munkát. A kanadai 
Saskatchewan Egyetem könyvtárának katalogizálá
si osztálya az USA-beli Library Technology Inc.- 
nek (LTI) adta ki a besorolási adatok egységesíté
sét. A cikk a tapasztalatokat foglalja össze: 1) miért 
választották ki éppen az LTI-t; 2) az LTI által vég
zett előzetes és utólagos adatbázis-karbantartás; 3) 
a jelenlegi BAE-tevékenység.

(Autoref.)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 801



02/342
LE  BOEUF, Patrick: F R B R  and further = Cat.Classif.Q. 

32.VOI. 2001. 4.no. 15-52.p. Bibliogr.

A bibliográfiai rekordok elméleti adatmodellje, az 
IFLA által kifejlesztett Functional Requirements for 
Bibliographic Records jövője

Dokumentumleírás; Gépi dokumentumleírás; Online 
katalógus

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az IFLA által kifejlesztett, „A bibliográfiai rekor
dok funkcionális követelményei” (Functional Requ
irements for Bibliographic Records, FRBR) nevű 
adatmodell lényegesen megváltoztathatja a katalo
gizálók munkáját. A cikk megkísérli összegyűjteni 
a szaksajtóból és a világhálóról az FRBR-ről kialakí
tott véleményeket. Mivel sok kommentátor kiegé
szítéseket és módosításokat javasol az IFLA-modell- 
hez, a szerző szerint az IFLA jól tenné, ha felmérné 
ezeket, és valamilyen irányban állást foglalna. A 
cikk következő része felvázolja, milyen hatást gya
korolhat az FRBR a katalogizálókra.

(Autoref.)

02 /343
H E IN E R -FR E IL IN G , Magda: Dewey in der Deutschen 
Nationalbibiiographie? = Bibliotheksdienst. 36.Jg. 
2002. 6.no. 709-715.p.

A Tizedes Osztályozás alkalmazása a német nem
zeti bibliográfiában

Nemzeti bibliográfia; Tizedes osztályozás

A világban megjelenő nemzeti bibliográfiáknak kb. 
a fele a Dewey Decimal Classification (DDC) alap
ján csoportosítja anyagát, egy részük az átfogó na
gyobb szakcsoportok szerint, azon belül egyszerű

betűrendet alkalmazva, nagyobb részük következe
tesen a teljes DDC rendjét követve.

A német nyelvterületet felölelő három nemzeti bib
liográfia szerkezetileg teljesen eltér egymástól. A 
Schweizer Buch szerkesztői 2001-ben elhatározták, 
hogy a nemzetközi trendnek megfelelően áttérnek 
a DDC-re, az Österreichische Nationalbibliographie 
korábban áttért egy 24 főcsoportból és alcsoportok
ból álló rendszerre. A Deutsche Nationalbibliogra
phie 1982-ben tért rá a 65 szakcsoportból álló tago
lásra, de ez a szerkezet sem követi a tizedes osztá
lyozási rendszert. S ráadásul nem csak a három né
met nyelvű nemzeti bibliográfia szerkezete tér el 
egymástól: a Deutsche Bibliothek Tárgyszójegyzéke 
(Schlagwortnormdatei, SWD) ismét más osztályo
zási elvre épül, a közkönyvtárakban alkalmazott 
osztályozási gyakorlatról nem is beszélve. Tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy a Német Nemzeti Bibli
ográfia nyolc különböző jegyzéke szintén nem egy
séges: a Zeneművek és a Hanghordozók jegyzékei 
egészen sajátos kategóriák szerint csoportosítják 
anyagukat.

A DDC-re való általános áttérés egységesítené a né
met könyvtárügy heterogén rendszereit, és mivel 
az Osztrák Nemzeti Könyvtár sem zárkózik el attól, 
hogy a jövőben hasonló lépést tegyen, az egységesí
tés a német nyelvterületre is kiterjedne.

1998 óta vita folyik a német könyvtárügyben a 
DDC szerint történő feltárás bevezetésének előnyei
ről és hátrányairól. Nem vitatják, hogy a DDC bibli
ográfiai alkalmazása javára válna a nemzetközi 
adatcserének és az idegen adatok hasznosításának. 
A külföldi szakirodalmi kutatás számára könnyeb
bé válna a német nyelvű publikációk fellelése, külö
nösen az angolszász országokban, ahol a közönség 
Dewey rendszeréhez szokott hozzá. (Ilyen megfon
tolásokból határozta el a Goethe Intézet, hogy 
könyvtáraiban áttér a DDC-re.)

A DDC bevezetésének azonban hátrányai is lenné
nek. Fontos új tudományágak, melyek a Német 
Nemzeti Bibliográfiában eddig kiemelten szerepel
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tek, háttérbe szorulnának, más területeken pedig 
túlzott differenciálással találkozna a használó.

A Deutsche Bibliothek heti bibliográfiáiban 
2005-től át kíván térni a teljes DDC osztályozásra. 
Ennek előfeltétele, hogy addig jöjjön létre a német 
nyelvű DDC kiadás és egy arra épülő adatbázis, 
amely mint a WebDewey német verziója álljon ren
delkezésre minden német alkalmazónak munkaesz
közként. Ezek elkészültét a 2002 októberében indu
ló DDC Deutsch projekttől lehet várni. Addig is a 
mintegy 100 szakcsoportot tartalmazó egyszerűsí
tett Dewey-rendszert használják. Ezt az egyszerűbb 
osztályozást a teljes DDC bevezetése után is fent kí
vánják tartani az irodalom néhány olyan területén, 
melyek iránt nem várható külföldi érdeklődés (pl. 
gyerekirodalom, tankönyvek, populáris irodalom), 
mert ezzel jelentős munkakapacitást takaríthatnak 
meg. Gondot okoz azonban, hogy a DDC nem külö
níti el a gyermekirodaimat a szépirodalomtól, az if
júsági ismeretterjesztő könyveket és a tankönyve
ket a szakkönyvektől.

Összegezés: Nemzetközi távlatban nincs a 
DDC-nek alternatívája. A Deutsche Bibliothek fel
adata, hogy a német DDC gondozása mellett to
vább gondozza az SWD-Tárgyszójegyzéket is, lehe
tőség szerint kapcsolatba hozva a kettőt egymással. 
A DDC Deutsch munkálatainak kapcsolódnia kell a 
hasonló európai projektekhez, pl. a Renardushoz. 
A DDC új kiadásainál, így a most készülő 22. ki
adásnál is képviselnie kell a német szempontokat, 
pl. a német történelem, német pártrendszer és a 
földrajzi táblázatok terén.

(Katsányi Sándor)

Katalógusok

Lásd315, 342, 394

0 2 /3 4 4
S C H Ü LL E R , André: Konkurrenz für Google? Auf der 
Suche nach dem Glück im Web = ABI-Tech. 2 2 Jg . 
2002. 2.no. 151-157.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Res. angol nyelven

A Google versenytársai? Új keresőgépek a weben

Gépi információkeresési rendszer; Információkere
sési rendszer értékelése; Számítógép-hálózat

„A Google Önt boldoggá tudja tenni!” -  olvasható 
a Google honlapján, és hajlandóak vagyunk egyet 
is érteni ezzel, bár igencsak megszaporodtak az új 
keresőszolgálatok. Németországban nem vesznek 
tudomást azonban arról, hogy a Google mellett 
több értékes szolgáltató is létezik immár: ezeket 
mutatja be és értékeli részletesen a cikkíró.
A több díjat is elnyert Freeality (www.freeality.com) 
az egyik legérdekesebb kereső; ha átfogó keresést 
végzünk a legkülönbözőbb részterületeken, gyors 
és kiváló tájékozódási eszköz. A Gimenei 
(www.gimenei.com) egy metakereső, amelyet ere
detileg internet- és vállalati intranet-szolgáltatásra 
terveztek; a Google-hoz hasonlóan rendelkezik té
makatalógussal, de csak egyszerű keresőmaszkja 
van. Bár még fejlesztés alatt áll, eredményei máris 
kiválóak. A többi keresőhöz is kínál linkeket. Az 
Overture (www.overture.com) is jól áttekinthető és 
gyors -  elsősorban reklámközpontú -  szolgáltató, 
amely az amerikai felhasználók háromnegyedét 
szolgálja ki. Az iBoogie (www.iboogie.tv) metake
reső, amely témakatalógust és egy egyszerű keresé
si ablakot tartalmaz, de keresést végez a Yahooban, 
az MSN-ben, a Fastban, a Google-ban, az AltaVista- 
ban, az Excite-ban, és az úgy nevezett mély weben 
is keres. Egyedül az iBoogie mutatja meg már a rö
vid eredményeknél, melyik keresővel érte el a talá
latokat, amelyeket azután tematikus csoportokba 
rendez. Az Ixquick (www.ixquick.com) azzal dicse
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kedik, hogy a világ legjobb metakeresője; megjele
nése elegáns, többféle tartalomra keres (szöveg, 
kép stb.), de az a specialitása, hogy a keresőket az 
adott országnak megfelelően választja ki, és az 
adott nyelven „beszél”. (A kipróbált német oldal 
mellett az angol, a dán, a finn, a francia, a holland, 
a lengyel, a norvég, az olasz, a portugál, a spanyol, 
a svéd és a török választható.) A Multimeta 
(www.multimeta.com) nevéből következően egyesí
ti az Entireweb, az AltaVista, a Voila, a Yahoo, az 
Excite, a HotBot, a Lycos, az MSN és az Ahha kere
sőket -  ez a tény egyben kereskedelmi irányultsá
gát is mutatja, és nem tud többet a szokásos portál
oknál. A WiseNut (www.wisenut.com), amely 2001 
szeptemberében került a piacra, gyorsaságával és 
találatainak bőségével a Google-lal vetekszik; mind 
tartalmi, mind nyelvi szűkítés alkalmazható a kere
sés során, a találati eredményeket tematikus rend
ben csoportosítja. 2002 márciusában közel 1,6 mil
liárd oldalt indexelt, és mivel az oldalak rangsorolá
sa mellett relevanciájukat is figyelembe veszi, a 
Google erős konkurensének tűnik.

A Queryserver nevű metakeresőt (www.queryser 
ver.com) egy kanadai cég készítette, különböző té
macsoportokhoz különböző keresőket rendel. A ke
resési eredmények bemutatása „testre szabható”. 
Kissé szokatlan, hogy a vállalatok számára értékesí
tik intranet megoldásként. (Kipróbáláskor nem 
volt elérhető). A Proteus (www.thrall.org/proteus. 
html) a keresők nagy száma mellett tematikus kala
uzzal és súgóval is rendelkezik; a megszokott tartal
makon kívül képekre, személyekre, intézményekre, 
levelezőlistákra stb. is lehet keresni benne. (Specia
litása a „virtuális billentyűzet”, amelyből néhány 
ritkábban -  főleg szláv nyelvekben -  használt betű 
és jel is kiválasztható a keresőkifejezéshez.) A díja
zott Vivisimo (www.vivisimo.com) is metakereső, 
de elsősorban vásárlásra és a hírekre szakosodott, 
emellett részletes keresésre is van mód, a találatok 
mennyisége, a nyelv és az időhatárok is beállítha
tók. A letöltés viszonylag sokáig tart, de jó eredmé

nyeket kapunk, és ezeket -  az iBoogie-hoz hasonló
an -  tematikus csoportokba is rendezi (document 
clustering).

Összegzésképppen elmondható, hogy a Google 
ugyan „nem minden”, és nem is képes mindent 
megtalálni, és az is nyilvánvaló, hogy a felsorolt ke
resőszolgálatok egy-egy alkalmazás céljára sok 
előnnyel bírnak, de nem kereskedelmi jellegű kere
sőként a Google a legjobb.

(Murányi Lajos)

02 /3 4 5
FÄ R B ER , Miriam -  SHOHAM , Snunith: Users, end- 
users, and end-user searchers of online information: a 
historical overview = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002.
2.no. 92-1 OO.p. Bibliogr.

Az on-line információk közvetett és közvetlen 
használói és keresői -  történeti áttekintés

On-line információkeresés

A cikk az információs szakemberek -  adatbázis
szolgáltatók, -előállítók, keresők -  és a közvetlen 
felhasználók kapcsolatának változásait vizsgálja az 
elmúlt harminc évben. Az on-line ipar legtöbbször 
nem volt tisztában azzal, hogy pontosan kik a vég
ső felhasználóik, ezért különféle definíciókat hasz
náltak az on-line információs rendszerek célcso
portjainak jellemzésére. A végfelhasználók szükség
leteit és lehetőségeit a könyvtárak és tájékoztatási 
központok személyzetének reakciói alapján mér
ték, pedig erre nem mindig ők voltak a legalkalma
sabb források. A cikk a „végfelhasználó” fogalmát 
vizsgálja az on-line ipar kezdetétől (1970-es évek), 
az 1980-as évek menüvezérelt rendszerein keresz
tül a 80-as és 90-es évek kompakt-lemez korszaká
ig-

(Autoref.)
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02/346
BILAL, Dania: Perspectives on children’s navigation of 
the World Wide Web: does the type of search task 
make a difference? = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002. 2. 

no. 108-117.p. Bibliogr.

Hogyan keresnek a világhálón az általános iskolá
sok?

Általános iskolás; Felmérés [forma]; Gépi informá
ciókeresés; Számítógép-hálózat

A gyermekek információkeresési szokásait csak kö
zel 15 éve kutatják. A beszámolók tanúsága szerint 
a gyerekek képesek a különböző' információkeresé
si rendszerek használatára, de nem rendelkeznek 
megfelelő ismeretekkel arra nézve, hogyan lehet ha
tékonyan használni azokat. Információkeresési vi
selkedésüket a következők befolyásolják: milyen jel
legű kérdésre keresnek választ, milyen a kognitív 
fejlettségi szintjük, milyenek a kutatási képessége
ik, és hogyan közelítik meg a feladatot. A weben ne
hezebben boldogulnak, mint a nyomtatott források
kal. A webes keresőmotorok struktúrája is lényege
sen befolyásolja a gyermekek viselkedését, a keresé
seik sikerességét.
Az Egyesült Államokban 1998 áprilisától huszon
két, az információkeresés terén előzetes képzésben 
nem részesült hetedik osztályos tanuló információ- 
keresési szokásait vizsgálták egy háromrészes kuta
tás keretében. A következő kérdésekre kerestek vá
laszt: mennyire sikeresen használják a gyerekek a 
7-12 éveseknek szánt, egyszerű Yahooligans kereső
motort háromféle, egy faktografikus (egyszerű), 
egy kutatómunkát igénylő (összetett, más néven 
nyitott végű) és egy (teljesen vagy félig) önállóan 
választott természettudományi kérdés megoldásá
ra. Azt vizsgálták, hogy milyen a gyermekek infor
mációkeresési viselkedése, milyen típusú keresési 
feladatokat teljesítenek szívesen, és milyen javasla
taik vannak a Yahooligans javítására. A vizsgálat 
során leíró statisztikai módszereket alkalmaztak, 
és a keresés sikerességét, magát a keresési és bön

gészési eljárást, a keresések ismétlését, a találatok 
közötti navigálást, a lépések számát, a kereséssel 
töltött időt, a kedvelt feladattípust elemezték.
A gyerekek fele volt sikeres az 1. típusú, 69 százalé
ka részben sikeres a 2. típusú, és 73 százalékuk a 3. 
típusú kérdések megoldásában. A problémáikat az 
okozta, hogy nem ismerték a használati tudnivaló
kat, alacsony szintűek voltak a kutatási készségeik, 
nem tudtak navigálni a weben, továbbá a 
Yahooligans igen csekély lehetőséget ad a kulcssza
vas keresésre. Beigazolódott, hogy a gyerekek inten
zív webes képzést igényelnek, a fejlesztőknek vi
szont át kell alakítaniuk a Yahooligans interfészét. 
A gyerekek javaslatai az adatbázis gazdagítására, a 
tárgyi kategóriák bővítésére, a kulcsszavak körének 
növelésére, a megjelenítő képernyők és a válaszidő 
javítására irányultak.
A web olyan összetett, strukturálatlan információ- 
kereső rendszer, amelyen az eligazodás a felnőttek
nek is gondot okoz. További vizsgálatokat kell vé
gezni arra vonatkozóan, hogy milyen interfészek fe
lelnek meg a gyermekek kognitív képességeinek, 
fejlettségi szintjének és információkeresési viselke
désének, valamint, hogy milyen típusú képzési 
programokra van szükségük.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 315, 347, 391
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Olvasószolgálat, 
tájékoztató munka

02 /347
CHOW DHURY, Gobinda G.: Digital libraries and refer
ence services: present and future = J.Doc. 58.vol. 

2002. 3.no. 258-283.p. Bibliogr.

A digitális könyvtárak és a referensz szolgáltatá
sok helyzete és jövője

Elektronikus könyvtár; Könyvtártudományi kutatás; 
Online információkeresés; Referensz

A referensz szolgáltatások központi helyet foglal
nak el a könyvtár szolgáltatásai között. Ezeket sze
mélyes szolgáltatásoknak is tekinthetjük, mert leg
többször személyes beszélgetés előzi meg őket a 
használó és a referensz könyvtáros között. E beszél
getés alapján keresi ki a könyvtáros a használó szá
mára legmegfelelőbbnek gondolt forrásokat. Mivel 
a világháló és a digitális könyvtárak közvetlen hoz
záférést kínálnak a forrásokhoz és szolgáltatások
hoz, felmerül a kérdés, hogy szükség van-e 
referensz könyvtárosokra a digitális könyvtárak
ban, és ha igen, hogyan lehet a leghatékonyabban 
kialakítani feladatukat. A mai elektronikus könyv
tárak inkább a digitális információk hozzáférésére 
és visszakeresésére helyezik a hangsúlyt, mint a 
szolgáltatási szempontokra. A jelen cikk megvizs
gálja a digitális könyvtárak referensz szolgáltatásá
ra irányuló kutatás állapotát. Először a digitális 
könyvtárak néhány általánosan elfogadott definíció
ját elemzi, hogy alátámassza a személyre szabott 
szolgáltatások szükségességét, majd röviden átte
kinti a világhálón már elérhető on-line referensz és 
tájékoztatási szolgáltatásokat. Végül néhány új ku
tatási területet javasol a digitális könyvtárak sze
mélyre szabott szolgáltatásainak javítására.

(Autoref.)

0 2 /3 4 8
R IC H A R D SO N , John V.: Reference is better than we 
thought = Libr.J. 127.vol. 2002. 7.no. 41-42.p.

A referensz szolgáltatások jobbak, mint gondoltuk

Előzményét Lásd: 87/936, 88/384, 89/1052 

Hatékonyság; Referensz

A tizenkét kaliforniai könyvtárban végzett felmérés 
tanulsága szerint a korábban 55 százalékos szabály 
hibásnak bizonyult.
Milyen a jó referensz szolgálat? Milyen a kívánatos 
eredmény? Legalább három évtizede foglalkoztat
ják ezek a kérdések a referensz könyvtárosokat. A 
kérdés vizsgálata során a leggyakrabban emlegetett 
jellemzők a pontosság, a hasznosság és a felhaszná
lói elégedettség. Mások viszont más szempontokat 
emelnek ki, vagy más sorrendet állítanak fel a té
nyezők között. így nem csoda, ha a tanulmányok 
eredménye sem volt következetes. A korábbi felmé
rések eredménye, a „félig jó” referensz szolgálat, 
vagyis az 55 százalékos szabály, ahogy Peter Her- 
non és Charles McClure elnevezte, téves.
Az eddigi hibás következtetés alapja az, hogy már 
magának a tájékoztató szolgálat fogalmának meg
határozásában sincs egységes álláspont. A régebbi 
felmérések a tájékoztatás már említett elemeit egy
mástól függetlenül vizsgálták, s egymásnak ellent
mondó eredményt kaptak. Az derült ki, hogy a fel
használók sokkal elégedettebbek, mint a kérdéseik
re kapott válaszok alapján lehetnének. Hogyan le
hetséges ez? Miért örülnének a felhasználók ennyi
re egy „félig jó” szolgáltatásnak? Most már tudjuk, 
hogy azért, mert a tájékoztató szolgáltatás értékelé
se valójában 90 százalékos.
A korábbi felmérések túl kis mintavételen alapul
tak, nem képviselték a referensz kérdések széles 
skáláját, nagyon leegyszerűsített referensz modellel 
dolgoztak, főleg faktografikus kérdésekre szorítkoz
tak.
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Az új felmérés bebizonyította, hogy azok a könyv
tárhasználók voltak a legelégedettebbek, akiknél a 
könyvtárosok a RUSA (Reference and User Servi
ces Association ) által kibocsátott irányelveket al
kalmazták munkájukban. Vagyis a referensz mo
dell ma: felhasználói elégedettség = könyvtárosi vi
selkedés.
Végsó' soron a találatok értéke nem annyira könyv
táros referensz munkában való jártasságán múlik, 
hanem azon is, hogy a felhasználó milyen kapcso
latban van a könyvtárossal, és mi a véleménye mű
veltségi szintjéről.
Az biztos, hogy a referensz könyvtárosok abbahagy
hatják önmaguk korholását, mert az új, alapos min
tavételen alapuló felmérés szerint, sokkal jobban 
végzik munkájukat, mint azt eddig gondolták!

(Szénászky Mária)

02 /349
NOVOTNY, Eric: Evaluating electronic reference ser

vices: issues, approaches and criteria = Ref.Libr. 

74.no. 2001. 103-120.p. Bibliogr.

Elektronikus referensz szolgáltatások értékelése: 
módszerek és szempontok

Hatékonyság; Referensz; Számítógép-hálózat; Szol
gáltatások használata

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Mivel az elektronikus referensz szolgáltatások sok 
helyen már rutintevékenységgé váltak, ideje sziszte
matikusan megvizsgálni, hogyan vezetik be és hasz
nálják ezeket a könyvtárak. Sajnálatos, hogy csak 
kevés könyvtár vizsgálta meg alaposan az elektroni
kus referensz szolgáltatásait, s ezért igen keveset tu
dunk arról, ki és miért használja ezeket, a haszná
lók mennyire elégedettek velük stb. A jelen cikk 
számba veszi az elektronikus szolgáltatások értéke

lésére szolgáló fő módszereket (pl. felmérések, 
használhatósági vizsgálatok, megfigyelések stb.). 
Tárgyalja a hagyományos szolgáltatások értékelésé
re jelenleg használt kritériumokat, és javaslatokat 
tesz ezeknek on-line környezetbe való adaptálására 
és alkalmazására.

(Autorej.)

0 2 /3 5 0
JA N E S , Joseph: Digital reference: reference librarians’ 
experiences and attitudes = J.Am .Soc.Inf.Sci. 53.vol. 

2002. 7.no. 549-566.p. Bibliogr.

A referensz könyvtárosok tapasztalatai és viselke
dési módjai a digitális és hálózati tájékoztatási 
szolgáltatások terén: felmérési eredmények

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; Könyvtárosi hi
vatás; Referensz; Szolgáltatások; Tájékoztatási esz
köz

Az internethasználat megjelenése kétszeres kihívás
sal szembesíti a tájékoztató könyvtárosokat: egy
részt jelentősen megnőtt a szabadon vagy térítés el
lenében hozzáférhető elektronikus dokumentumok 
száma, másrészt az internetes technológia fejlődé
se révén a kétoldalú kommunikáció is lehetséges 
már a könyvtárosok és a felvilágosításért hozzájuk 
forduló olvasók között.
A jelenlegi helyzet tisztázása érdekében a seattle-i 
Washington egyetem (University of Washington) 
információs tanszékének munkatársa felmérést 
végzett amerikai tájékoztató könyvtárosok köré
ben, amelynek során az elektronikus tájékoztatás 
terén szerzett tapasztalataikra és véleményükre kér
dezett rá. Az ötoldalas kérdőívet -  melyet a cikk vé
gén közread a szerző -  reprezentatív mintavétel 
alapján különböző nagyságú nyilvános és egyete
mi-főiskolai könyvtárak tájékoztató szolgálatának 
küldte el, több mint 1500 példányban. (A kérdőív
re 648-an válaszoltak, a megkérdezettek közel 
42%-a.) A cikk összegzi az adott vizsgálatot megelő
zően -  1996 és 1999 között -  végzett négy kérdő
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íves vizsgálat eredményeit, majd a módszertani be
vezető után saját vizsgálatának szempontjait ismer
teti részletesen, számos (19) táblázattal szemléltet
ve a kapott eredményeket.

(Hegyközi Ilona)

02/351
HOPE, Charity B. -  KAJIW ARA, Sandra -  LIU, 
Mengxiong: The impact of the Internet: increasing the 
reference librarian’s role as teacher = Ref.Libr. 74.no. 

2 0 0 1 .13-36-p. Bibliogr.

Az internet hatása: a referensz könyvtáros tanári 
szerepének erősödése

Egyetemi könyvtár; Használói szokások; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Könyvtárosi hivatás; 
Referensz; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az internet jelentős változásokat idézett elő a felső- 
oktatási könyvtárak referensz szolgálatában. Ezek 
egyike a referensz könyvtáros oktató szerepének 
növekedése. A cikk áttekinti a téma szakirodalmát, 
foglalkozik a hallgatók új nemzedékével, akik elvár
ják a könyvtárostól az információtechnológiai jár
tasságok tanítását, megvizsgálja, milyen hatást gya
korol az internet a jelenlegi tanítási módszerekre a 
tantermi oktatásban, a web alapú oktatásban, és az 
információtechnológiai oktatásnak a tanrendbe 
való beillesztése tekintetében. Végül bemutatja azo
kat az új internet-technológiákat, amelyek hatással 
lehetnek az oktatásra és továbbképzésre. Arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a referensz könyvtáros okta
tói szerepe az információs technológia fejlődésével 
tovább fog növekedni.

02 /3 5 2
BRO U GH TO N , Kelly -  H U N KER, Stefanie Dennis -  
S IN G E R , Carol A.: Why use Web contact center soft
ware for digital reference? = Internet Ref.Serv.Q. 6.vol. 
2001. 2.no. 1-12.p. Bibliogr. 36 tétel.

Web alapú kapcsolattartó szoftver használata a 
digitális referensz során

Kommunikáció -használókkal; Könyvtárosi hivatás; 
Referensz; Számítógép-hálózat; Szoftver

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A szerzők röviden ismertetik, milyen akadályai van
nak a web alapú, ún. „használói kommunikációs 
központ” szoftver használatának a digitális refe
rensz szolgáltatásban, majd részletesen megvizsgál
ják ennek az eszköznek a lehetőségeit a referensz 
tevékenység kiszélesítésére, a személyes referensz 
interjúk kiváltására. Nevezetesen a következő kér
désekkel foglalkoznak: szolgáltatások nyújtása 
azoknak, akik intenzíven használják az internetet 
kutatásra, szórakozásra és valamilyen formális ok
tatásban való részvételre; a referensz szolgáltatás 
integrálása on-line tartalommal; a használók kuta
tása, különös tekintettel a keresőgépek és az adat
bázis-használat elégtelen ismeretére; a könyvtáros
ok lehetőségei az ún. „tanítható pillanat” kihaszná
lására; a használók virtuális megszólítása, megköze
lítése; szöveges, on-line információk a sérült hasz
nálók számára; a szóban lévő rendszer előnyei a te
lefonos és e-mail alapú referenszhez képest. A cikk 
alapvető forrásként szolgálhat olyan könyvtárak
nak, amelyek alá szeretnék támasztani digitális 
referensz szolgálat elindítását.

(Autoref. alapján)

(Autoref.)
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02 /353
VAUGHAN, Jason -  BU R N ES, Brett: Bringing them in 
and checking them out: laptop use in the modern aca
demic library = Inf.Technol.Libr. 21.vol. 2002. 2.no. 
52-62.p.

Laptop-gépek behozatalának és kölcsönzésének 
lehetőségei egy korszerű egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Olvasószolgálat

A hordozható számítógép (laptop) rendkívül rugal
masan és sokoldalúan használható egyetemi kör
nyezetben. Sok könyvtár, így a Nevada-Las Vegasi 
Egyetem (UNLV) Lied könyvtára is megengedi a di
ákoknak saját gépük bevitelét, könyvtári laptop köl
csönzését és az intézmény nagysebességű hálózatá
ra való csatlakoztatását. (A tanulmány elsősorban 
az UNLV Lied könyvtárának munkáját ismerteti 
részletesen, de mindig kitér a többi könyvtár ta
pasztalataira és megoldásaira is.)
A 2001 januárjában megnyílt Lied-könyvtárat szá
mítógépek ezreinek befogadására tervezték: gyakor
latilag bárhol kapcsolódni lehet a könyvtár hálóza
tához. A hordozható gépek miatt azonban már a 
szolgáltatás bevezetése előtt célszerű volt több kér
dést és feltételt tisztázni, hogy biztosítani lehessen 
a gépek megfelelő használatát a jogosultságok és az 
adatbiztonság figyelembevételével, és szabályozni 
kellett a gépek kölcsönzésének feltételeit is. (A 
rendszer már nyitáskor rendelkezésre állt.)
Az egyetemi szabályzat (és a józan ész is) azt írja 
elő, hogy a könyvtár hálózatába való belépés előtt a 
használónak azonosítania kell magát (az esetleges 
károkozás vagy jogsértő magatartás utólagos felde
rítése végett): erre a LINAS (Lied Network Authen
tication System) szolgál. A még nem regisztrált hor
dozható gépek speciális IP-címet kapnak, amelyet 
a használó egy webes űrlap kitöltésével kér meg, 
majd a könyvtárosok hagyják jóvá a kérést; a re
gisztrációs folyamat a használati szabályzat aláírá
sával zárul. 2002 márciusáig közel négyszázan re
gisztráltatták magukat, s a könyvtár közel hatszáz 
csatlakozási pontot biztosít számukra.

A kölcsönzés ötlete már két évvel annak bevezetés 
előtt felmerült. A programot nagyon körültekintő
en készítették elő: minden tapasztalatot összegyűj
töttek, mielőtt a húsz készülék megvásárlására és 
üzembe helyezésére sor került volna 2001 tava
szán. A készüléket a tartozékokkal együtt kölcsön
zik, és rövid használati utasítást is mellékelnek. A 
kölcsönzés időtartama legfeljebb három óra, lebo
nyolítója a média részleg. A hardver- és szoft
ver-karbantartásra és a biztonsági előírásokra is 
megfelelő időt és technológiát, illetve eljárásokat 
dolgoztak ki, amelyek természetesen tetemes költ
ségkihatással és munkaráfordítással is járnak.
A kölcsönzési program nagyon népszerű minden 
könyvtárban, elsősorban a hordozható készülék elő
nyei miatt.

(Murányi Lajos)

Lásd még 332

Könyvtárközi köl
csönzés, dokumen

tumszolgáltatás

0 2 /3 5 4
TÓ TH O VÁ, Daniela -  M ARU SIAKO VÁ, Katarina: 

Vyuzívanie elektronikych zdrojov v medzikniznicnej 
vypozicnej sluzbe = Kniznica. 3.roc. 2002. 6.no. 259- 
263-p.

Rés. angol, francia, német és orosz nyelven

Elektronikus források igénybevétele a könyvtárközi 
kölcsönzésben

Adatbázis; Könyvtárközi kölcsönzés; On-line informá
ciókeresés; On-line katalógus; Számítógép-hálózat

A könyvtárközi kölcsönzésre egyre nagyobb szük
ség van, ui. a gyarapítási keretek csökkenése és a 
beszerzendő dokumentumok drágasága miatt a 
könyvtárak már nem is álmodnak az önellátásról.
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Még szerencse, hogy az új tájékoztató eszközök és 
beszerzési módszerek siettek segítségére a könyv
tárközi kölcsönzési szolgálatoknak, s ennek köszön
hetően -  mint mondani szokás -  nem „omlottak 
össze”.

A pozsonyi Egyetemi Könyvtár könyvtárközi köl
csönző (forrásközlő, másolatküldő) szolgálata is 
messzemenően él az új lehetőségekkel. így az elekt
ronikus forrásokat illetően a következőkre támasz
kodik: EBSCO, ProQuest, Springer-Link, Web of 
Science, JADE. A Web of Science kivételével a felso
roltak teljes szövegű adatbázisok, melyek használa
tát előfizetések és licencek teszik lehetővé.

A szabadon hozzáférhető on-line adatbázisok kö
zül az alábbiakat preferálja: Medical Journal, High 
Wire Press, Medline. És persze: a központi kataló
gusok és a különféle könyvtárak nyilvános on-line 
katalógusai sem maradnak kihasználatlanul, ha a 
szükség úgy hozza.

Szlovákiában e lehetőségek ellenére sincs minden 
rendjén a könyvtárközi kölcsönzés (másolatkül
dés) terén. Űj jogszabályra volna szükség, módszer
tani segítségnyújtásra és -  főleg -  az ország köz
ponti katalógusa munkálatainak meggyorsítására. 
Végül: a könyvtári számítógépesítés kiteljesítése 
sem elodázható feladat.

(Futala Tibor)

Lásd m ég  313-314, 361, 384

Dokumentációs eljá
rások és termékeik

Lásd  302,311-312, 324, 343, 354

Hátrányos helyzetű 
olvasok ellátása

0 2 /3 5 5
C ZA JK O W S K I, Franciszek: Nowe wyzwania nie tylko 
przed bibliotekarstwem amerykanskim = Bibliotekarz. 

2002. 5.no. 5-8.p. Bibliogr.

Új kihívások nem csak az amerikai könyvtárosság 
előtt

Hátrányos helyzetű olvasó; Könyvtáros -hátrányos 
helyzetű

ENSZ, EU, UNESCO és IFLA állásfoglalások -  tör
vények, normatívák, határozatok -  egyhangúlag le
szögezik: az az állam, legyen bár igen fejlett, amely 
a fizikailag hátrányos helyzetű polgároknak nem te
szi lehetővé az akadálytalan könyvtár- és informá
cióhasználatot, nem tekinthető korszerűnek, nem 
felel meg napjaink trendjeinek.
Az irántuk való gondoskodásban etalonnak az USA 
számít. Itt adták ki az ADÁ-t (Americans with 
Disability Act nevezetű törvényt), amely az ország 
21%-ra tehető hátrányos helyzetű polgárainak élet
minőségén kíván javítani. A könyvtár- és tájékozta
tásügyben ezt a jogszabályt konkretizálja az ALA ál
tal közzétett Policy on Library Services to People 
with Disabilities. Ebben részben kötelező előírások 
szerepelnek a hátrányos helyzetűek könyvtárhasz
nálatának akadálytalanná tételét illetően, részben 
pedig fakultatív ajánlások. A dokumentumban 
egyébként kilenc fejezetre oszlanak a tudnivalók és 
követelmények, úm. a jogi alapvetésre, a könyvtári 
szolgáltatásokra, a használati környezetre, a gyűjte
ményekre, a technikai segédeszközökre, a foglalkoz
tatásra, a képzésre és továbbképzésre, az ALA kon
ferenciáin való részvétel feltételeire, valamint a té
makörrel foglalkozó ALA-kiadványokra. Ezekben a 
pontokban minden benne van, ami szükséges ah
hoz, hogy a fizikailag hátrányos helyzetűek könyv
tárhasználók legyenek, illetve hozzájussanak a szá
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mukra szükséges információkhoz. Különösen érde
kes, hogy a dokumentum foglalkoztatási és képzé
si-továbbképzési fejezete a fizikailag hátrányos 
helyzetűek koréból könyvtárosok toborzására bíztat.

(Futala Tibor)

Lásd m ég  320, 363-364

Hálózatok:, regionális 
rendszerek

02/356
Vous devez filtrer Internet. Quoique = Bull.Bibl.Fr. 47. 
vol. 2002. 4.no. 56-60.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven 

Vita az internet szűréséről

Cenzúra; Számítógép-hálózat

A BBF (Bulletin des bibliothéques de France) és az 
Enssib (Ecole nationale supérieure des sciences de 
Finformation et des bibliothéques) 2002 márciusá
ban a párizsi könyvszalonban vitát rendezett az 
internet cenzúrázásának témájában, amely alkal
mat adott a különféle, olykor ellentétes vélemé
nyek kifejtésére. Az amerikai példával kezdve a 
cikk vezetési, gazdasági és politikai szempontból 
elemzi az információk szűrésének gyakorlatát. 
Egyes hozzászólások az információk szabad áramlá
sa mellett szálltak síkra, míg mások a felügyelet nél
küli teljes szabadság visszásságaira figyelmeztet
tek. Egy dolog biztos: a kérdés korántsem tekinthe
tő lezártnak.

(Auntoref.)

02 /357
R A ZEQ , Abdul -  YO U N IS, Mustafa: The perception 
and administrative effect of Internet usage in Jorda
nian university libraries = Online Inf.Rev. 26.vol. 2002.
3.no. 193-208.p. Bibliogr.

Az internet használata és hatása a könyvtári mun
kafolyamatokra jordániai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Felsőoktatási 
intézmény; Munkafolyamat; Munkaszervezet; Számí
tógép-hálózat

A tanulmány során 13 jordániai egyetemi könyvtár 
internethasználatát vizsgálták. A vizsgált könyvtá
rak főleg technikai szolgáltatásokra (állománygya
rapítás, katalogizálás), tájékoztatási szolgáltatások
ra és weblapok közzétételére használják a hálóza
tot. A könyvtárvezetők könyvtáraik állományának 
kiegészítőjét, a CD-ROM adatbázisok kiváltóját és 
a nyomtatott folyóiratok előfizetési költségekeinek 
megtakarítási lehetőségét látják benne, de úgy tart
ják, hogy a hálózat sohasem helyettesítheti a nyom
tatott könyveket. Úgy vélik, a hálózat jó hatással 
van a személyzet elégedettségére, motivációjára, a 
szolgáltatások sebességére és kényelmére, a haszná
lók elégedettségére, ám alig van hatással a könyvtá
rak költségvetésére. Optimális kihasználását a kö
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vetkező tényezők akadályozzák: gyakorlat hiánya, 
téves elképzelések az internetről, a webhelyek nem 
rendeltetésszerű használata, az információk bizony
talan hitelessége, a cenzúra, a szerzői jog, a kevés 
jó minőségű munkaállomás és a nyelvi problémák.

(Autoref. alapján)

02 /358
S Z C Z E R B A C Z , Monika: Internet w bibliotece = Porad- 

nik Bibi. 2002. 6.no. 8-8.p.

Internet a könyvtárban

Szakkönyvtár -pedagógiai; Számítógép-hálózat

A Báthory István alapítványnak köszönhetően ju
tott hozzá a chelmi pedagógiai könyvtár internet
hez. Élve a lehetősséggel, gyors ütemben bővítette 
ki szolgáltatásai körét. Ebbéli kínálata a következő
képpen alakult:

-  Információkeresés használói megrendelésre.

-  „Szörfözés” lehetővé tétele a könyvtárhasználók 
számára (négy internetes munkahely kialakításá
val.)

-  Internethasználati tanfolyamok szervezése. 
(2001-ben a saját személyzet és az iskolai könyv
tárak személyzete részesült ilyen kiképzésben.)

-  Tanfolyamok pedagógusok számára, hogy az 
internetet oktató munkájukban hasznosítani 
tudják.

-  Tanulók oktatása az internet használatára. 
(Egyebek mellett a 2001. évi téli szünetben volt 
a könyvtárnak sikeres vállalkozása Virtuális tú
rák Lengyelországban címen.)

-  Módszerteni tanácsadói tudásszint elérése érde
kében szervezett tanfolyamok.

-  Internethasználati segédletek készítése és ter
jesztése.

Az internet-tulajdonlás és a vele végzett szolgáltatá
sok kínálata megnövelte a könyvtár presztízsét. 
Környezetében az intézményt a modern technológi

ák terjesztési központjának tartják. Ez annál is fon
tosabb, mivel másutt egyelőre nincs hol gyakorolni 
a világháló használatát.

(Futala Tibor)

0 2 /3 5 9
SHVARTSM AN , Mikhail: The S O N E G O S  website as a 
gateway to the libraries of the Commonwealth of Inde
pendent States = IFLA  J. 28.vol. 2002. 2.no. 69-73.p.

Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven

A SONEGOS nevű honlap mint kapu a FÁK-orszá- 
gok könyvtáraihoz

Együttműködés -nemzetközi; Honlap; Nemzeti 
könyvtár; Számítógép-hálózat

Az Orosz Állami Könyvtár (http://www.rsl.ru) web
hely projektje, a SONEGOS azzal a céllal indult, 
hogy internet-hozzáférést nyújtson a FÁK országai
nak könyvtáraihoz. A cikk röviden áttekinti a pro
jekt célkitűzéseit, problémáit és történetét. Összeha
sonlítja a FÁK-országok könyvtári webhelyeit, utal
va a tartalmukban, nyelvi szabályaikban és interak
tivitásukban meglévő hasonlóságokra és különbsé
gekre. Azt remélik, hogy a SONEGOS projekt segít 
a különböző FÁK-országok könyvtárai közötti digi
tális szakadék áthidalásában azzal, hogy az együtt
működés és az információtechnológia cseréjének 
eszköze lesz. A szerző véleménye szerint minden 
FÁK-országban a nemzeti könyvtár lehetne a leg
jobb „kapu” az ország többi könyvtárához.

(Autoref.)

Lásd még 306, 314-317, 320, 324, 326, 339, 344, 
346, 349, 351, 362, 382-383, 391, 394-395
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Könyvtártudományi,
informatikai
tájékoztatás

0 2 /360
SO RD YLO W A , Barbara: „Przegl^d Biblioteczny” tra- 

dycja i wspólczesnosc. (75 lat czasopisma.) = Przgl. 
Bibi. 70.rocz. 2002. 1/2.no. 67-87.p.

Rés. angol nyelven

Przegl^d Biblioteczny -  hagyomány és korszerű
ség. (A folyóirat 75 éve)

Folyóirat -könyvtári

Lengyelországban a mi Könyvtári Figyelőnk funkci
óival és periodicitásával szinte „hajszálra” egyező 
szakfolyóirat, a Przegl îd Biblioteczny (Könyvtári 
Szemle) 1927-ben Krakkóban indult, így nemrég 
ünnepelte fennállásának hetvenötödik évforduló
ját. (A folyóiraton egyébként hetvenedik évfolyam 
szerepel, mivel a német megszállás éveiben nem je
lenhetett meg.) 1948-ban a szerkesztőség átköltö
zött Varsóba, azóta a lengyel könyvtárosegyesület 
és az Akadémiai Könyvtár adja ki.
Rovatai a következők: Tanulmányok, vélemények, 
nézetek -  Javaslatok -  Közlemények, jelentések, be
számolók -  Recenziók -  A könyvtárosegyesület éle
téből -  Az Akadémiai Könyvtár életéből -  Halálozá
sok -  Hazai krónika -  Külföldi krónika -  Bekül
dött kiadványok -  Szerzők jegyzéke. Melléklete re
ferátumokat közöl a külföldi könyvtártudományi 
és tudományos tájékoztatási szakirodalomból.
A folyóirat példányszáma a hetvenes évekig bezáró
lag 2 ezer körül mozgott, aztán igencsak felfutott: 
1980-ban 6130 példányt ért el. Jelenleg (most már 
néhány éve) 900 példánynál tart. Ebben változást 
(növekedést) csak az elektronikus változat fog hoz
ni.
A referált jubileumi beszámoló az itt is közölt ada
tokon kívül méltatja a szerkesztők és a szerzők

munkásságát, s azt, hogy a folyóirat mindig szinté
zisbe tudta hozni a hagyományt és a korszerűséget.

(Futala Tibor)

Kutatás és termelés 
információellátása

Lásd 303-304

Oktatás információ
ellátása

02/361
S E C K E R , Jane -  P LE W E S , Louise: Traditional and 
electronic study packs: a case study of the production 
process = Program. 36.vol. 2002. 2.no. 99-109.p. 
Bibliogr.

Hagyományos és elektronikus oktatócsomagok: 
esettanulmány az előállítási folyamatról

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Elekt
ronikus könyvtár; Oktatás információellátása; Szerzői 
jog

A cikk a University College London (UCL) két pro
jekttel kapcsolatos kutatásáról számol be -  egy
aránt megvizsgálja a hagyományos (nyomtatott) és 
elektronikus oktatási csomagok előállítási folyama
tait, költségeit és forrásait. Összehasonlítja az elekt
ronikus tanfolyamok szerzői jogi mentesítésének 
és digitalizálásának házon belüli, illetve külső vállal
kozó bevonásával történő megvalósítását. Értékeli 
az UCL által használt HERON szolgáltatást. Megál
lapítja, hogy az elektronikus tanfolyamok és szol
gáltatások hasznos kiegészítői az oktatásnak, de lé
nyeges eszköz- és személyzet-igényei vannak -  eze
ket részletesen tárgyalja. Annak ellenére, hogy a 
cikk az UCL esettanulmányára épül, a szerzők re

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 813



mélik, hogy eredményeit más felsőoktatási intézmé
nyek is felhasználják.

(Autoref. alapján)

Közérdekű
tájélcozatás

02 /362
ROM AKKANIEM I, Pirkko: Suomi.fi -  tie julkisiin 

palveluihin = Signum. 2002. 4.no. 69-70.p.

A suomi.fi -  út a közszolgáltatásokhoz

Honlap; Közérdekű tájékoztatás; Számítógép-háló
zat; Tájékoztatás -közigazgatási

2002 áprilisában nyitották meg a suomi.fi portált, 
amely a finn közigazgatás összes területéről nyújt 
hálózati szolgáltatást. A www.suomi.fi címen az ál
lampolgárok hozzájuthatnak az összes állami és ön- 
kormányzati hivatalról és intézményről szóló alap- 
információhoz. A portál központi adattartalmát az 
alábbi tárgykörökre osztották: lakás és család; okta
tás és könyvtárak; kultúra, szabadidő; törvények és 
jog; közlekedés és utazás; bevándorlás és külföldre 
költözés; pénzügy és tulajdon; Finnország mint tár
sadalom; egészség és táplálkozás; támogatások és 
kedvezmények; környezet és természet. Külön 
tárgykörként szerepeltetik a közigazgatás szerveze
teit és hivatalait, s itt betűrendes lista található a hi
vatalokról, amelyeknek a neve linkként működik a 
saját honlapjukhoz. Az új szolgáltat ás alkalmas 
arra, hogy kiváltsa az eddig nyomtatott formában 
megjelent „Az állampolgár kézikönyve” című kiad
ványt. A felsorolt tárgykörökben több mint száz 
szervezet hálózati szolgáltatásai megtalálhatók, 
amelyeket csatlakoztattak a portálhoz. A linkek szá
ma közel 1800.
A szolgáltatás finn és svéd nyelvű. A bevándorlás
sal és külföldre költözéssel kapcsolatos tárgykör vi
szont angolul is megtalálható, kiegészítve még a be

vándorlókat érintő egyéb szolgáltatások (pl. iskoláz
tatás) információval.
Keresési lehetőséget kínál a hálószolgáltatás a por
tál tartalmán kívül a népesség-nyilvántartó köz
pont fenntartotta közigazgatási címtárban, a 
JULHA-ban, valamint a Települések Szövetsége ál
tal működtetett települési adattárban.
A portálhoz történő csatlakozásnak számos alterna
tívája van. A technika lehetőséget ad a „szétszórt” 
információtermelésre, azaz minden egyes szervezet 
maga tarthatja naprakészen linkjei adatait, illetve 
javasolhatja új linkek bevezetését vagy régiek eltá
volítását.
A portált a pénzügyminisztérium finanszírozza. A 
fejlesztésről külön szerkesztői tanács dönt.

(Sz. Nagy Lajos)

0 2 /3 6 3
P E A S LE Y , Bob: It takes a virtual village to empower 
all the villagers = Am.Libr. 33.vol. 2002. 6.no. 54-56.p.

„Virtuális falu” a Charlotte megyei könyvtárban

Hátrányos helyzetű olvasó; Információtechnológia; 
Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; Ol
vasószolgálat

A Charlotte és Mecklenburg megyei könyvtár 
(Észak-Karolina, USA) számítógépes és tanuló-la
boratóriuma, az ún. „virtuális falu -  kommunikáci
ós központ” 1995-ben nyílt meg a szövetségi keres
kedelmi minisztérium támogatásával közel 140 
négyzetméteren, 12 személyi számítógéppel, nyolc 
Macintosh-sal, szkennerekkel és szövegszerkesztő 
(DTP) alkalmazásokkal, valamint 500 CD-ROM- 
mal. Nemcsak az eszközök használatát biztosította 
a könyvtár, hanem meg is tanította arra az olvasó
kat. Olyan hátrányos társadalmi csoportok jutottak 
hozzá a legmodernebb kommunikációs technológi
ához, akik egyébként sohasem tudták volna a ma
guk erejéből elérni ezeket.
A részleg sikerén felbuzdulva hamarosan -  a lakos
ság még szélesebb körét megcélozva -  a bővítés

814 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.

http://www.suomi.fi


mellett döntöttek. A tervek megvalósításához két 
nonprofit, közreműködésre kész partnert találtak, 
a Program for Accessible Livingzt és a Carolina 
Computer Access Centert, akik a program kialakítá
sában és megvalósításában mindvégig részt vettek. 
A bővítés során a meglévőnél hétszer nagyobb alap
területen, több mint 1000 négyzetméteren nyújt a 
könyvtár szolgáltatásokat a csúcstechnológia ered
ményeinek felhasználásával. (Az átépítés költségeit 
kötvénykibocsátással fedezték, a berendezéseket sa
ját költségvetésükből szerezték be). A 2001 augusz
tusában felavatott részleg jelenleg heti 71 órát tart 
nyitva, látogatóinak száma havonta eléri a nyolc és 
fél ezret. A kiszolgálást kilenc fős személyzet bizto
sítja. A helyiség és a bútorzat kialakításánál ki
emelt figyelmet szenteltek a mozgássérülteknek és 
a többi fogyatékkal élő csoportnak. Jelenleg 90 sze
mélyi számítógéppel és Macintosh-munkaállomás- 
sal rendelkeznek; 16 gépen speciális hardvereszkö
zök (képernyőnagyítók, Braille-nyomtatók, lábbal 
kezelhető egér stb.) és szoftverek (pl. hangfelisme
rő szoftver) segítik a mozgássérült, csökkentlátó, 
vak, nagyothalló vagy egyéb testi fogyatékkal ren
delkező olvasókat. A hétköznapi szövegszerkesztő 
igények kiszolgálása mellett az amatőr művészek, 
zeneszerzők és videorendezők számára professzio
nális berendezéseket és szoftvereket biztosítanak.
A képzésről sem feledkeznek meg: a számítógépes 
ismeretek alapjait havonta harminc rövid tanfolya
mon lehet elsajátítani, de két készüléken — 130 vi
deofilm segítségével -  önálló tanulásra és ismeret- 
bővítésre is van lehetőség. (Sokan az itt tanultak ré
vén jutottak újra munkalehetőséghez). A legnépsze
rűbb eszközöket, mint pl. a képernyőnagyítót ha
marosan a fiókkönyvtárakban is telepíteni fogják.

(Murányi Lajos)

0 2 /3 6 4
ELFIM OVA, Tat’ána: Pravovoe prosvesenie invalidov -  
sredstvo ih social’noj zasity = Bibliotéka. 2002. 1.no. 
30-31.p.

Jogi ismeretterjesztés rokkantak körében

Konferencia -nemzeti; Közérdekű tájékoztatás; Testi 
fogyatékos olvasó

A Vakok Oroszországi Állami Könyvtára az Open 
Society támogatásával területközi szemináriumot 
szervezett „A szakkönyvtárak és a társadalmi szer
vezetek szerepe a hátrányos helyzetűek felvilágosí
tásában a jog területén” címmel. A szemináriumon 
Oroszország 12 régiója vakokkal foglalkozó könyv
tárainak vezetői és szakemberei, az erre szakoso
dott kiadók munkatársai, a vakok társadalmi szer
vezeteinek képviselői, vak ügyvédek és a jogi felső- 
oktatásban tanuló vak egyetemisták, főiskolások 
vettek részt. A nyitó előadás, amelynek témája a 
nyilvános könyvtárak bázisára alapozott jogi infor
mációs központok hálózatának létrehozása volt, kü
lönös figyelmet szentelt e centrumok vakok számá
ra kialakított könyvtárakban való elhelyezésére.

A szeminárium résztvevői megvitatták a jogi infor
mációszerzés napjainkban felmerülő problémáit, a 
használók számára nyújtható jogi tájékoztatás és 
az új technológiák által támogatott új szolgáltatá
sok bevezetésének lehetőségeit. A szeminárium 
egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a 
hátrányos helyzetűek számára a jog területéről szár
mazó információk ismerete szociális helyzetük vé
delmét, támogatását és szociális integrációjuk lehe
tőségét nyújthatná. A körükben végzett felmérések 
azonban világosan mutatják, hogy életüket komo
lyan és negatív irányba befolyásolja a hatályban 
lévő és folyamatosan változó törvénykezési doku
mentumok ismeretének hiánya. Ennek következté
ben nem tudják megvédeni saját állampolgári jogai
kat sem a munka, sem a képzés, sem az információ
hoz jutás területén.
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A vakok speciális könyvtárai és az őket támogató 
társadalmi szervezetek anyagi-technikai bázisuk 
megerősítésével -  elektronikus szolgáltatások, kom
munikációs csatornák -  abban nyújthatnak segítsé
get, hogy az információ könnyebb, gyorsabb és 
önálló elérését biztosító környezetet alakítanak ki. 
Az utóbbi években megnőtt a jogi fakultásokon a 
gyengén vagy egyáltalán nem látó hallgatók száma 
(a jogászi tevékenység a vakok igen tipikus szakte
rülete), a jogi információt számukra öregbetűs és 
Braille-írással készült, ill. hangos információhordo
zón kell nyújtani, elektronikus úton elérhető adat
bázisokat és adatbankokat kell létrehozni -  sőt: a 
megfelelő technikai háttér megteremtésével mind
ezekhez biztosítani kell a hozzáférést is. A Tula, 
Szmolenszk, Tver, Kaluga, Sztavropol könyvtárai
ból származó és a szemináriumon ismertetett ta
pasztalatok szerint ezek a feladatok csak a nyilvá
nos könyvtárak bázisán létrehozott jogi informáci
ós központok egymással összekapcsolt hálózatának 
segítségével valósíthatók meg.

A fentiek mellett fontos szerepet játszik az informá
ció-ellátásban a folyamatos felvilágosító tevékeny
ség. A vakok könyvtáraiban olyan klubok működ
nek, ahol a jogi tanácsadásra állandó munkatárs áll 
rendelkezésre -  anélkül, hogy maga a könyvtár át

akarná venni az egyéb jogi szervezetek és irodák fel
adat- és hatáskörét. Gyakran kerül sor a könyvtá
rakban olyan tréningek, kerekasztal-beszélgetések 
szervezésére is, ahol egy-egy téma (pl.: Hogyan véd
jük meg jogainkat?) megvitatására van lehetőség, a 
meghívottak között ott vannak az általános és kö
zépiskolások, az egyetemisták és a hátrányos hely
zetű gyermekek szülei mellett a helyi és regionális 
törvénykezési és a végrehajtó hatalom képviselői. 
Napjainkban a nyilvános könyvtárakban egyre 
több olyan olvasói helyet alakítanak ki, amelyeket 
Braille-írást olvasó készülékekkel és hangszintetizá
torokkal szerelnek fel, és megindult a személyi szá
mítógépek és a jogi információs adatbázisok hasz
nálatának oktatása a vakok körében.
Bár a szeminárium idején az előadók hosszan sorol
ták a problémákat is, az összejövetel hangulatának 
végkicsengése mégis optimista és bizakodó volt: az 
előadások bizonyítékokkal támasztották alá a nyil
vános könyvtárak bázisán létrehozott jogi informá
ciós központok létezésének fontosságát, és kiemel
ték az állami, szociális gondoskodás és a költségve
tési támogatás föderációs és helyi szintű törvényke
zésben lefektetett, kötelező feladatát.

(H angodi Ágnes)

Lásd m ég  329
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DO U GH ERTY, Richard M.: Planning for new library fu

tures = Libr.J. 127.VOI. 2002. 9.no. 38-41 .p.

A könyvtárak jövőjének megtervezése

Jövő könyvtára; Tervezés

Az olyan nagy cégek, mint az IBM vagy az Intel, 
dollármilliókat költenek a változások tervezésére, 
annak érdekében, hogy cégük sikeres maradhas
son a jövőben is. A cikk arra keres választ, vajon a 
könyvtárak vezetői gondolnak-e az átalakulásokra, 
és van-e megfelelő módszerük a változások meg
szervezésére.
A könyvtárak változást igényelnek, méghozzá jelen
tős változást, és ehhez máris el kell kezdeniük a 
munkálatokat, hogy úgy tudják kialakítani a korsze
rű jövőképet, s olyan küldetésnyilatkozatot fogal
mazzanak meg, amely megőrzi a korábbi szakmai 
alapértékeket is.
A könyvtáraknak meg kell tervezniük a változáso
kat, nem csupán reagálni azokra!
Ehhez a tervezéshez nyújt segítséget a cikk, amely
nek első része a tervezés eszközeit veszi számba. A 
stratégiai tervezés során a hosszú távú tervek hát
térbe szorulnak, s egyre inkább előtérbe kerül an
nak felismerése, hogy a szervezet és a környezet 
kapcsolatának vizsgálatára kell helyezni a hang
súlyt. Az új tervezési technikák -  SWOT analízis -  
lehetővé teszik, hogy a tervezők pontosabban tud
ják megfogalmazni a jövőképet, s jobban meg tud
ják határozni azt is, hogyan jussanak el oda. Az a 
tervezési eljárás a leghatékonyabb, amely olyan jö

vőkép kialakítását teszi lehetővé, amely izgalmas és 
racionális is egyben.

Ezután a sikeres tervezést segítő néhány általános 
elvet ismertet a cikk.

Először is a személyzet megnyerése a legfontosabb, 
s ennek legjobb módja, hogy bevonjuk őket a terve
zés folyamatába. Tudatosítani kell, hogy a változá
sok nem egy-két nap alatt végrehajthatók, hanem 
bevezetésük hosszabb időt, pénzt, és személyi válto
zásokat is igényel. Figyelni kell a flexibilitás elvé
nek érvényesülésére, hiszen a napjainkban olyan 
gyorsan változó körülményeket a tervezésnek is kö
vetnie kell.

A tervezési eljárás egyik fontos lépése az alkalma
zott módszer meghatározása. Sok jó módszer lehet
séges, de az a legjobb, amely magában foglalja az 
alábbi hat szempontot:

1. A tervezési folyamat tiszteletben tartja a múl
tat, ismeri a jelent, mielőtt a jövőre összpontosí
tana. Vagyis ha a szervezet nem hajlandó tanul
ni a hibáiból, nem tudja felmérni, hol tart 
most, akkor nehezen találja meg az előrehala
dás módját.

2. Az eljárásnak magában kellene foglalnia a szer
vezet igazi mikrokozmoszát, vagyis a személy
zet minden szintje -  az igazgatótól a legújabb 
kölcsönző könyvtárosig -  képviselve legyen a 
tervezés folyamatában.

3. El kell kerülni mind a „fentről-le”, mind a „lent- 
ről-föl” egyoldalúan kialakított jövőképet. A 
nagyszerűt álmodó vezető látomása sem valósít
ható meg a személyzet segítsége nélkül! Vagyis 
olyan stratégia szükséges, amely a szervezet 
minden szintjén támogatást kap.
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4. Az eljárásba be kell vonni a szakértő személyze
tet. A könyvtárosok tudása nagyobb, mint feltéte
lezzük, s megfelelő információ birtokában meg 
fogják találni a legjobb megoldást. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a személyzettől kapott megol
dások sokkal jobbak, mint a külső szakértőké.

5. Nem lehet és nem is kell mindent egyszerre be
vezetni, prioritásokat kell meghatározni. Tudo
másul kell venni, hogy a régi és új dolgok egy 
darabig párhuzamosan működnek.

6. Az eljárásnak a szervezet egészét át kell fognia, 
nem vizsgálhat egyes feladatokat izoláltan.

A cikk végén ismét néhány csapdára hívja fel a fi
gyelmet a szerző: pl. ha a terv nem kapja meg a sze
mélyzet támogatását, vagy túl nagyra törő; esetleg 
csak a technológiára koncentrál és elhagyja a szol
gáltatás emberi oldalát; a tervezés túlterheli a dol
gozókat ; túl mereven ragaszkodik a leírt eljárások
hoz, holott a változások rugalmasságot igényelné
nek.
A cikk tartalmazza még az Ann Arbor District 
Library konkrét tervezési eljárását.

(Szénászky Mária)

Munka- és rendszer- 
szervezés, értékelés
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BRO PHY, Peter: Assessing the performance of elec
tronic library services: the EQ U IN O X project = New 
Rev.Acad.Librariansh. 7.vol. 2001. 3-17.p. Bibliogr.

Az elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesít
ményének értékelése: az EQUINOX projekt és 
eredményei

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; Normatívák, 
mutatószámok; Szolgáltatások

A hagyományos szolgáltatások teljesítménymutató
it ki kell bővíteni és át kell dolgozni az elektroni

kus és hibrid könyvtári szolgáltatások számára. Az 
Európai Unió negyedik keretprogramja keretében 
ezzel foglalkozott az EQUINOX projekt, amely az 
ISO 11620 teljesítménymutatóira és az ISO 2789 de
finícióira támaszkodott. A munkálatok nehézségei 
egyrészt abból adódtak, hogy a szolgáltatások még 
kialakulóban vannak, másrészt újfajta mérési egy
ségeket kellett találni, és módosítani kellett a sta
tisztikához gyűjtendő adatok körét.
A 2000 novemberében lezárult EQUINOX projekt 
keretében a következő teljesítménymutatókat defi
niálták:

-  a lakosság hány százaléka számára elérhetőek 
az elektronikus könyvtári szolgáltatások;

-  az egyes elektronikus könyvtári szolgáltatásokat 
a célközönség egy-egy tagja hány alkalommal 
használja;

-  hány alkalommal használja távoli eléréssel;

-  egy-egy alkalommal hány dokumentumot vagy 
rekordot tekintenek meg;

-  a használat egy-egy alkalommal mennyibe ke
rül;

-  a használat során egy-egy dokumentum vagy re
kord megtekintése mennyibe kerül;

-  az információkérések hány százaléka érkezik be 
elektronikus úton;

-  mennyire vannak kihasználva a könyvtári számí
tógépes munkaállomások;

-  a könyvtári számítógépes terminálok az ellátan
dó lakosság egy-egy tagjának hány óráig állnak 
rendelkezésére;

-  a sikertelen próbálkozások aránya az összes 
megkísérelt kapcsolatteremtéshez viszonyítva;

-  az elektronikus könyvtári szolgáltatások beszer
zési költségei a teljes gyarapítási kerethez viszo
nyítva;

-  az ellátandó lakosság egy-egy tagja hány alka
lommal vett részt formális elektronikus könyvtá
ri képzésben (órák száma);
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-  az elektronikus könyvtári szolgáltatások (fejlesz
tés, menedzselés, használók képzése) területén 
dolgozó személyzet létszáma a teljes könyvtári 
személyzethez viszonyítva;

-  az elektronikus könyvtári szolgáltatásokkal való 
elégedettség.

A cikk függelékben közli az elfogadott fogalom
meghatározásokat és azokat az adatokat, amelye
ket az ajánlásokban szereplő teljesítménymutatók 
kiszámításához a könyvtáraknak rendszeresen gyűj- 
teniük kell.

(Hegyközi Ilona)

02/367
A R E N A S  FRA N CO , Maria Luisa -  CO V A RR U B IA S 
ES C O B A R , Viena Grecia -  ANANIA GARIB, Gustavo 
Adolfo: Estudio comparativo entre bibliotecas universi- 
tarias lationoamericanas y estadounidenses = Rev. 
Esp.Doc.Cient. 25.vol. 2002. 2.no. 162-181.p. Bibliogr. 

10 tétel.

Res. angol nyelven

Összehasonlító tanulmány latin-amerikai és egye
sült államokbeli egyetemi könyvtárakról

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Normatívák, muta
tószámok; Összehasonlító könyvtártudomány

A chilei katolikus egyetem könyvtáraiban mutató
kat dolgoztak ki annak érdekében, hogy az egyete
mi könyvtárak összehasonlíthatók legyenek, hogy 
az egyes könyvtárak megállapíthassák saját helyü
ket akár az országos, akár a latin-amerikai, vagy a 
nemzetközi rangsorban.
Három témakörben -  költségvetés (a könyvtári és 
az összes egyetemi költségvetés arányai, a könyvtá
ri költségvetés megoszlása a források fajtái között, 
illetve a szak- és segédszemélyzet bérei tekinteté
ben stb.); a költségvetés illetve a források és a hall
gatók és oktatók számának összefüggései (a teljes 
költségvetés illetve a gyarapítási keret egy oktató- 
ra-hallgatóra eső mértéke, az állomány, a személy

zet és az oktatók-hallgatók arányai stb.); hatékony
ság (a személyzet összetétele, a költségek megoszlá
sa a beszerzések, a működtetés és a szolgáltatások 
között, a könyvtárközi kapcsolatok stb.) -  össze
sen 19 mutatót dolgoztak ki. A mutatókat különbö
ző szempontok alapján kiválasztott kétszer öt 
USA-beli, egy-egy brazil és mexikói valamint négy 
chilei egyetemi könyvtár adatain (melyeket rész
ben közvetlenül az intézményektől, részben az 
ARL-nek az interneten elérhető adataiból szereztek 
meg) próbálták ki.
A részletesen bemutatott adatok alapján látható, 
hogy az amerikai könyvtárak minden szempontból 
jobban ellátottak. Érdekes ugyanakkor, hogy Chilé
ben nagyobb a könyvtári szakszemélyzet aránya, vi
szont a hallgatókat könyvtári segéderőként alig al
kalmazzák (szemben az amerikai gyakorlattal, ahol 
a teljes személyzet 25%-át teszik ki). Ugyancsak 
meglepő, hogy két chilei könyvtárban nagyobb a 
kurrens folyóiratokra fordított költségvetésnek a 
teljes beszerzési kerethez viszonyított aránya, mint 
az amerikai egyetemeken.
Konklúzió: a mutatók beváltak, lényeges és valódi 
adatokat, irányokat mutattak, amelyekből minden 
könyvtár vezetése levonhatja a megfelelő következ
tetéseket. A „benchmarking” a fejlesztés hasznos 
eszköze, melyet a jól kidolgozott és megválasztott 
mutatók használata tesz igazán értékessé.

(Mohor Jenő)

Lásd még 349, 388
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Pénzügyi és 
gazdasági kérdések

02 /368
M ERAZ, Gloria: The essentials of financial strength 
through sound lobbying fundamentals = Bottom Line. 

15.V0I. 2002. 2.no. 64-69.p.

A pénzügyi helyzet megerősítése erőteljes lobbi
zással: a legfontosabb tudnivalók

Fenntartó szerv; Támogatás -pénzügyi -általában

Ahhoz, hogy az anyagi erőforrásokat menedzselhes
sük, előbb meg is kell szerezni őket. A könyvtár- 
igazgatók meglehetősen járatosak, a könyvtáraik 
képviseletében, védelmezésében, ismerik a kommu
nikáció különböző lehetőségeit és formáit, de keve
sebbet tudnak a lobbizás technikájáról. A lobbizás 
alapvetően arról szól, hogy rávegyünk valakit, hogy 
a mi érdekünkben járjon el egy bizonyos ügyben. E 
cikk a lobbizás három területén ad gyakorlatias tip
peket.

Hogyan lehet valakiből hatékony lobbizó?

Először is szilárd tárgyismerettel kell megnyerni a 
döntéshozók bizalmát. Tisztában kell lennie annak 
a környezetnek, szervezetnek a „klímájával”, amely
ben a könyvtár működik. Konkrét ismeretekkel 
kell rendelkezni a használókról. Igyekezz egyetértő 
közhangulatot kialakítani álláspontod körül, hasz
náld fel mások lelkesedését és elkötelezettségét. 
Nem lehet egyszerre túl sok témát egyenlő erővel 
képviselni: fel kell tenni a kérdést, mire van legin
kább szüksége a könyvtárnak. Légy, vagy legalább
is látszódj racionálisnak, amikor a döntéshozók ar
ról beszélnek, miért nem támogatják állásponto
dat. Szerezz partnereket, fejleszd kapcsolataidat: 
hasznosabb, ha olyasvalaki szól a könyvtár érdeké
ben, aki kívülálló. A döntéshozókat nem a statiszti
kai adatok győzik meg, inkább a kézzelfogható 
eredmények, az, hogy milyen haszonnal jár a

könyvtár a használók számára. Légy jó kommuni
kációs kapcsolatban szervezeted és irányító testüle
ted minden tagjával és szintjével. Ne tételezd fel, 
hogy a döntéshozók elolvassák minden jelentése
det, kérelmedet, s intuitíve felfogják annak fontos
ságát, amit kérsz; időt kell találnod arra is, hogy 
személyesen terjeszd elő ügyedet.

A lobbizó megbeszélés

Ha támogatást kérsz, tedd meg hivatalosan is; nem 
elegendő ilyen esetekben a társadalmi, informális 
érintkezés. Minden baráti viszony kikapcsolásával, 
a szervezet hivatali rendjének megfelelően kell elő
terjeszteni a kérést. A találkozót, a megbeszélést 
időben kell megtartani, s nem akkor, amikor már 
késő (pl. a költségvetést illető döntéseket már meg
hozták). Tudni kell azt, hogy kikkel kell tárgyalni, s 
ismerni kell azokat, akikkel tárgyalunk. Ne feledd, 
olyanokkal is tárgyalni kell, akik nem szimpatizál
nak ügyeddel! Ugyanakkor abból kell kiindulni, 
hogy a főnökök, a politikai vezetők is meggyőződé
sük szerint a legjobbra törekszenek. Ha azt tétele
zed föl, nem törődnek a könyvtárral, ez nem csak 
sértő, hanem ellenhatású is. Légy célratörő, s ne en
gedd, hogy a megbeszélés során eltereljenek célod
tól, de te se térj mellékvágányra. A könyvtárosok 
hajlamosak a szószátyárságra: ne tarts előadást a 
könyvtári munkáról. Az eredményeket említsd, ne 
a statisztikai adatokat, s próbálj másokat rávenni 
arra, hogy érveljenek melletted.

A lobbizás, támogatásszerzés porondja

A lobbizásban az a téma győz, amely kríziselhárí
tásról szól. A könyvtárak egyre szűkösebb eszkö
zökkel, dupla erőfeszítéssel kerülik el a krízist. Ho
lott itt van: az analfabetizmus növekvő veszélye! 
Ennek elhárításához kell kérni növekvő forrásokat. 
A támogatások megszerzése állandó feladat, csak
úgy, mint a kölcsönzés. Ne feledjük: mindenről le
het tárgyalni, a merev álláspontnak nincs jövője, s 
nehogy kiszorulj a tárgyalóasztal mellől!

(Papp István)
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02/369
PA R KER , Sandra -  RAY, Kathryn [et a lj: The bidding 
culture in the UK public library -  a case study ap
proach = Libr.Manage. 22.vol. 2002. 8/9.no. 404-410.p. 

Bibliogr.

Pályázatok a brit közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi -álla
mi, hatósági; Vezetés

A konzervatív kormányzat alatt 1979-től 1997-ig a 
közkiadások csökkentése érdekében a közszolgálat
ok egyre növekvő mértékben kényszerültek arra, 
hogy külső forrásokból fedezzék működési költsé
geiket és beruházásaikat. A közkönyvtárakat is ke
ményen sújtotta ez a trend. Másfelől azonban 
mind több alaphoz nyújthatták be pályázataikat 
nemcsak az országon belül, hanem az Európai 
Unió fórumaihoz is.
Az egyes szervezetek különböző sikereket értek el 
ebben az új versenyben. A közkönyvtári menedzse
reknek is meg kellett tanulniuk az új játék szabálya
it. A jelen cikk azt vizsgálta, hogy 1997 és 2000 kö
zött mekkora és milyen sikeres volt a közkönyvtá
rak pályázati tevékenysége, s ez milyen hatással 
volt a szolgálatra.
A könyvtárak túlnyomó többsége pályázik külső 
forrásokra, s a pályázatok száma növekvő trendet 
mutat. Ez részben a gyakorlatnak, részben szükség
nek tudható be. A pályázatok egyszerűen nélkülöz
hetetlenekké váltak akár a szolgáltatások fenntartá
sa, akár fejlesztése szempontjából. A probléma az, 
hogy egy pályázat voltaképpen szerencsejáték, ahol 
a tétet a munkaidő-ráfordítás jelenti. Ugyanis a pá
lyázatoknak csak 40%-a volt sikeres.
A pályázó könyvtárak körében nem figyelhető meg 
általánosnak mondható stratégia. A pályázatok 
négy fő csoportba sorolhatók: célorientált (csak ak
kor pályázik az intézmény, ha a kiírás beleillik cél
rendszerébe), pénzorientált (mindegy, mire), me
nedzsment-orientált (a fenntartó célrendszere által 
meghatározottan) és projektorientált (csak ha fel

merült egy projekttel megvalósítható cél gondola
ta). A legsikeresebbek azok a pályázó intézmények, 
amelyek stratégiai terveikbe illesztik be pályázatai
kat, s tevékenységüket mind az országos politika el
képzeléseivel, mind pedig fenntartó szervük törek
véseivel összhangba tudják hozni.
Célszerű, ha a projektek innovatívak, mégis ellent
mondás van az innováció és a folyamatos szolgálta
tások fenntartása között. A pályázat időzítése is 
rendkívüli fontossággal bír.
A pályázat sikeressége nagyon gyakran a könyvtár- 
igazgató menedzseri és kapcsolatszervező képessé
gén múlik. Egyfelől vállalkozó kedvű menedzserre 
van szükség, másfelől azonban megfelelő és felké
szült személyzetre, ha sikeresen akarnak pályázni 
külső forrás támogatásáért. Ezért célszerű a tovább
képzési tervbe is beilleszteni a pályázáshoz szüksé
ges készségek fejlesztését.
A támogatás elnyerésének egyre inkább az a feltéte
le, hogy egy intézmény mennyire képes együttmű
ködni más szervezetekkel. A közkönyvtáraknak is 
a partnerek széles körével kell számolniuk pályáza
taik benyújtásakor, s növekvő mértékben a nemzet
közi színtérrel is. Az eseti partnerszerzés nem ve
zet tartós eredményre; a kooperációnak a tevékeny
ség állandó jellegzetességévé kell válnia. A könyvtá
ra, múzeumok és levéltárak intézményközi együtt
működésének fejlesztését célszerű megvizsgálni és 
hasznosítani, félretéve a szakmai rivalizálást. Túl 
kell lépni a helyi szinten, s regionális méretekben 
kell gondolkodni.
A pályázatoknak gondosan ki kell mutatniuk, mi
lyen haszonnal fog járni az elnyert támogatás, a 
projektnek milyen szélesebb összefüggései vannak, 
hogyan illeszkedik az általános célkitűzésekhez, s 
milyen módon lesz menedzselve.

(Papp István)
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02/370
A LB A N ESE , Andrew Richard: Foundations for the fu

ture = Libr.J. 127.VOI. 2002. 8.no. 4 0 4 3 .p.

A könyvtárbarátok körétől a professzionális pénz
szerzésig

Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A könyvtárak mellett létesített alapítványok ko
moly hozzájárulást jelentenek a költségvetéshez, de 
ugyanakkor mobilizálják és hasznosítják a társadal
mi környezetet is. A cikk általános tapasztalatok 
alapján, s néhány közkönyvtár (Des Moines, 
Topeka, Shawnee County, Philadalphia, Seattle, 
Oakland) példáján foglalkozik ezzel a témával.
A számok imponálóak. Van, ahol az alapítvány előt
ti időkben nyert támogatás három év alatt 30 ezer
ről 350 ezer dollárra nőtt. Egyre több könyvtár 
nyúl ehhez az eszközhöz, s most már nem a baráti 
körök tagjaira és a lelkes felügyelő bizottságokra 
bízza ezt a feladatot, hanem hozzáértő profikat al
kalmaz.
Kétségek merültek fel azt illetően, vajon a magán
szférából érkező támogatások nem ássák-e alá a 
közpénzekből fenntartott közkönyvtár koncepció
ját, nem vezetnek-e a költségvetés csökkentéséhez. 
Az ellenkezője történt: a jól működő alapítványok 
erősítették a könyvtár imázsát és növelték hatókör
ét. Annál is inkább, hiszen magát a közkönyvtári 
mozgalmat 1870-ben filantrópok indították útjára. 
Egy külső cég megvalósíthatósági tanulmánya azt 
állapította meg, hogy Topekában mintegy 3,5 mil
lió dollárt lehetne az alapítvány céljára gyűjteni; 
2001-ben 4,3 milliónál tartottak. A tanulság az, ha 
a könyvtár bizalommal fordul közösségéhez, a kö
zösség pozitívan válaszol. Az emberek szeretik 
könyvtárukat, s mindenkinek jó emlékei vannak 
róla.
A korai 1990-es években pénzügyi nehézségek je
lentkeztek a városokban. A könyvtár kettő közül vá
laszthatott: vagy a nehézségeket növeli, vagy a meg
oldásukban vállal részt.

A támogatók szívesebben adnak pénzt a funkciók 
gazdagítására, semmint egy intézmény megmenté
sére a pusztulástól. A magánszektortól célszerűbb 
innovációs programokra kérni pénzt, s nem az 
alapfeladatok ellátására. S ha e programok sikere
sek, akkor előbb-utóbb a város veszi át finanszíro
zásukat.
Míg általában a postán megszólítottak 0,5-1,5%-a 
válaszol a megkeresésre, a könyvtár esetében 12% 
volt a pozitív támogatók aránya. Ez mutatja, hogy 
a könyvtárnak különösen jó a kapcsolata közössé
gével.
Az alapítványok profi kezelésére nem azért van 
szükség, mintha a könyvtárosok nem értenének ah
hoz, hogyan szerezzenek támogatást, de a főfoglal
kozású, hozzáértő személyzet elősegíti az adomá
nyozók és a könyvtárosok közötti kapcsolatot. A 
könyvtárosok több időt és több pénzt nyernek ah
hoz, hogy tényleg könyvtárosok lehessenek. Egyéb
ként a támogatási összegek 5%-a származik vállala
toktól, 11%-a más alapítványoktól, 8%-a hagyaté
kokból, -  a többi magánszemélyektől.
Kétségtelen nagy segítséget jelent egy olyan jelen
tős hagyaték, amelyet Des Moines kapott (1,25 mil
lió dollár). Ezt azonban nem költötték el, hanem tő
kének tekintve s egyéb támogatásokkal növelve, 
csak a kamatai használják fel. Most egy hatalmas 
kampányba vágtak, amely 48 millió dollár felhajtá
sát célozza a könyvtári rendszer megújítására: új 
központi könyvtár, egy új fiókkönyvtár, s minden 
fiókkönyvtár felújítása a cél. Az önkormányzat 20 
milliót adott erre, s 14 hónap alatt további 21 milli
ót szereztek hozzá.

(Papp István)

02/371
F R E U D E N B E R G , Tim: Bibliotheken profitieren. 
Freundeskreise und Fördervereine für Bibliotheken: 
eine Übersicht = BuB. 54.Jg. 2002. 5.no. 312-316.p.

Res. angol és francia nyelven
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Könyvtárbarátok köre és más könyvtártámogátó 
szervezetek Németországban -  egy felmérés ered
ményei

Felmérés; Könyvtárbarátok köre; Közművelődési 
könyvtár; Támogatás -pénzügyi -társadalmi; Tudo
mányos és szakkönyvtárak

2001 februárjában a Német Könyvtáros Egyesület 
felmérést végzett tagkönyvtárai körében a könyvtá
rakat támogató csoportokról (könyvtárbarátok 
köre) és egyesületekről. A felmérés célja a társadal
mi támogatás szintjének és az új egyesületek fejlő
dési irányvonalának megállapítása volt. Az egy 
vagy több támogató szervezettel rendelkező közmű
velődési és felsőoktatási könyvtárak esetében azt ta
lálták, hogy a szolgáltatási körzet lakosainak száma 
egyenes arányban áll a támogató szervezetek szá
mával. Ami az új támogató szervezetek alapítását il
leti, itt minden könyvtár tekintetében az 1990-es 
évek jelentették a csúcsot: 71 százalékuk ebben az 
időszakban jött létre. A legtöbb támogató csoport 
(11%) 1998-ban alakult. A tanulmány kimutatta, 
hogy a közkönyvtáraknak közel ugyanannyi hasz
not jelentenek a könyvtárbarát szervezetek, mint a 
tudományos könyvtáraknak. Ami a tevékenységü
ket illeti, csak kevés önkéntes vállal feladatokat a 
mindennapi könyvtári munkában.

(Autoref.)

02/372
JA C O B S , Leslie -  S T R O U S E , Roger: What is your 
budget saying about your library? = inf. Outlook. 6.vol. 
2002. 6.no. 6-17.p.

Mit lehet megtudni egy vállalati szakkönyvtárról a 
költségvetése alapján?

Költségvetés; Normatívák, mutatószámok; Statiszti
ka; Üzemi szakkönyvtár

akarják csökkenteni. Mivel a felső vezetés -  szá
mos esetben -  leginkább a költségvetés révén kerül 
kapcsolatba a könyvtárral, nem mindegy, hogy a 
könyvtári költségvetés mit mond a könyvtár műkö
déséről. Nem mindegy, hogy a könyvtári költségve
tés hol helyezkedik el a vállalati összköltségvetésen 
belül, hogy az egyes részlegeknek van-e költségke
rete a könyvtári szolgáltatások igénybevételére, 
vagy a könyvtár megterhelheti-e az egyes részlege
ket, vagy az egyes projekteket szolgáltatásai ellenér
tékével, és ezt milyen módon (tranzakciónként, 
„órabérben”, szolgáltatástípusonként átlagáron 
stb.) teszi.

Fontos lenne megmutatni a könyvtárra fordított 
„beruházások” megtérülését, ám a felmérések sze
rint az amerikai magánvállalati könyvtárak 60%-a 
készít ad hoc interjúkat olvasóival és támogatóival, 
50%-a gyűjti és adja közre használói statisztikáit, 
45%-a végez igényvizsgálatokat. 30%-a adja közre 
költség-megtakarítási statisztikáit és 25%-a végez 
kvantitatív vizsgálatokat az olvasók elégedettségé
ről, mindössze 7-11% végzett (2000-ben ill. 2001- 
ben) formális, kvantitatív vizsgálatokat az értékek
ről és a ráfordítások megtérüléséről.

Internet és intranet: a könyvtár jól teszi, ha saját 
honlapján „eladja” (de legalább reklámozza) cégét, 
ugyanakkor a cég belső hálózatán saját magát kell 
„eladnia”, az elektronikus információ-hozzáférés 
közhellyé válása idején sem válhat láthatatlanná sa
ját vállalatán belül. Meg kell magyaráznia a vezető
ségnek, hogy a könyvtár mit csinál azzal a sok 
pénzzel -  amihez persze a könyvtárnak biztosnak 
kell lennie abban, hogy a megfelelő dolgokra költ. 
Végül, mind saját magunk, mind a vállalatvezetés 
számára hasznos az összehasonlítás, milyen a költ
ségvetésünk más cégek információs költségvetésé
vel összevetve.

Kétségtelen, hogy a vállalati könyvtáraknak igen- (Mohor Jenő)
csak a körmére néznek 2002-ben. A vállalatveze
tést a költségek végösszege érdekli leginkább, ezt Lásd még 325, 328, 333, 341
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02/373
SULIN , Hannu: Mistä uusia osaajia kuntien kirjas- 

toihin? = Kirjastolehti. 95.vsk. 2002. 4.no. 22.p.

Lesz-e utánpóltása a szakképzett könyvtárosoknak 
a közkönyvtárakban?

Közművelődési könyvtár; Személyzet

Nagy gondot jelent Finnországban, hogy a követke
ző tíz év folyamán a felsőfokú könyvtárosképzés
ben részesült könyvtárosok 44%-a nyugdíjba vo
nul. Nincs még ugyanis a megfelelő utánpótlás, 
amit az is mutat, hogy az 1965 után született felső
fokú végzettségűek közül mindössze 103 fő dolgo
zik közművelődési könyvtárban az egész ország
ban. Ennek fő oka a más területekhez képest gyen
gén fejlődő bérezés, de oka az is, hogy különösen 
az egyetemi könyvtárosképzés struktúrája annyira 
központosított, hogy nem minden szempontból fe
lel meg a közkönyvtári igényeknek.
A könyvtárak személyi ellátottságának romlása kü
lönösen a gyermek- és ifjúsági, valamint a zenei 
részlegek működését gyengíti. A kistelepüléseken 
tovább nehezítik a könyvtáros munkáját az olyan 
takarékossági intézkedések, amikor egyéb feladato
kat (pl. a művelődési terület) is a könyvtárra 
(könyvtárosra) testálnak, ám az ezekre fordítható 
munkaidő nincs pontosan meghatározva. S mind
ez akkor történik, amikor a könyvtári és informáci
ós szolgáltatásokkal szemben támasztott igények 
egyre növekszenek, s egyre nagyobb felkészültséget 
kívánnak meg a könyvtárosoktól is.
A tartományi önkormányzatok megvizsgálták a te
lepülések könyvtári tevékenységét és az ezzel kap
csolatos személyi kiadásokat, és az elemző jelentés 
összegezésében a következő ajánlásokat fogalmaz
ták meg a könyvtári munka támogatása érdekében:

-  a felsőfokú könyvtárosképzés bővítése: a könyv
tárosok kiegészítő képzésének megindítása a ve

zetés, a pedagógia és az új típusú regionális, va
lamint helyi együttműködés területén szükséges 
ismeretek elsajátíttatása érdekében;

-  a könyvtárak és az iskolák közti együttműködés 
fejlesztése és a gyermekkönyvtári munka súlyá
nak növelése;

-  a regionális együttműködés bővítése a speciális 
szakértelmet megkövetelő feladatok megoldásá
ban;

-  a helyi viszonyokhoz és szükségletekhez alkal
mazkodó területi/kistérségi könyvtárak létreho
zása a szolgáltatásokhoz való hozzájutás egyen
lőségének megvalósulása érdekében.

(Sz. Nagy Lajos)

02/374
JO N E S , Elizabeth -  O PPEN H EIM , Charles: G lass ceil
ing issues in the UK library profession = J. Librariansh. 

Inf.Sci. 34.V0I. 2002. 2.no. 103-115.p. Bibliogr.

A női könyvtárosok előmenetelének korlátái (az 
üvegplafon-effektus) az Egyesült Királyságban

Munkabér; alkalmazás; Női munkaerő; Vezetés

A cikk egy vizsgálat eredményeit ismerteti, amely
nek nyomán meg akarták állapítani: létezik-e a brit 
könyvtáros szakmában a nők hátrányos megkülön
böztetése a vezető munkakörökben. Különös figyel
met fordítottak az ún. „üvegplafon” (glass ceiling) 
jelenségnek, amely szerint a női dolgozók, akik kb. 
40 éves korukig aránylag sikeres pályát futnak be, 
ezután különféle akadályokba ütköznek a további 
előmenetel tekintetében. A cikk megvizsgálja a szó
ba jöhető okokat: megfelelő végzettség hiánya, fize
tésbeli különbségek, földrajzi mobilitás hiánya, csa
ládi kötelezettségek, női mintaképek hiánya, men
torok szükségessége, ambíció hiánya. A brit 
Könyvtárosegyesület véletlenszerűen kiválasztott 
tagjai körében végzett felmérés eredményei azt mu
tatták, hogy a jelenség sok női dolgozót érint a 
szakmában. A megfelelő végzettség hiánya nem bi
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zonyult valós oknak; a fő akadályt az otthoni, csalá
di kötelezettségek jelentik, különösen, amikor a 
nők kénytelenek egy időre megszakítani pályájukat 
gyerekszülés és -nevelés miatt. Arra a következte
tésre jut, hogy a legtöbb nő saját maga állítja fel 
magának az „üvegplafont”. A legtöbb nő ugyanis a 
család érdekeit teszi az első helyre a saját karrierjé
vel szemben. Az idősebb nők legtöbbje úgy nyilat
kozott, hogy választania kellett a gyermeknevelés 
és a saját sikeres pályája között.

(Autoref. alapján)

Marketing, közönség- 
kapcsolatok

02/375
SU T T E R , Éric: A  la conquete de nouveaux usagers 
des services d’information = Documentaliste. 39.vol. 

2002. 1-2.no. 34-40.p.

Res. angol, német és spanyol nyelven

Hogyan szerezzünk új használókat a szakkönyvtár 
számára?

Hatékonyság; Szakkönyvtár; Szolgáltatások; Vezetés

Szakterületétől függetlenül minden szakkönyvtár
nak feladata, hogy igyekezzen megnyerni a lehetsé
ges használóit. A PR-tevékenység nem mindig ele
gendő; sokszor hatásosabb, ha a használók bizal
mát olyan, a szolgáltatások minőségét bizonyító do
kumentumokkal-oklevelekkel próbáljuk megnyer
ni, amelyek megkülönböztetik könyvtárunkat más 
könyvtáraktól. A jelen cikk ismertet néhány ilyen 
„bizalomgerjesztő” dokumentumot: szabványok be
tartásának igazolása külső felülvizsgáló által, minő
ség-garancia igazolás, minőségdíjak és jutalmak, 
egyéni oklevelek, etikai szabályzat, publikált minő
ség-irányelvek, szabványos informatív címkék, ter- 
mékek-szolgáltatások minőség-igazolásai, összeha
sonlító vizsgálatok eredményeinek publikálása.

(Autoref.)

Általános kérdéseit

02/376
HAW KINS, Margaret -  M O RRIS, Anne [et al.]: Socio
economic features of UK public library users = Libr. 

Manage. 22.vol. 2002. 6/7.no. 258-265.p. Bibliogr.

Az angol közkönyvtárak használóinak társadalmi- 
gazdasági jellemzői

Használó; Hatékonyság; Közművelődési könyvtár

A korábbi vizsgálódások alapján a Loughboroughi 
Egyetem Információtudományi intézetének kutatói 
arra kerestek választ, milyen értéket jelent a köz
könyvtár használóinak és a társadalom egészének.
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A könyvtár használójának nyereségét kiegészíti 
másfelől az a társadalmi haszon, amit a jól képzett 
és informált egyén jelent. A jelenlegi kormányzat 
Angliában nagy súlyt helyez arra, hogy a könyvtári 
szolgáltatást valamennyi állampolgár igénybe ve
hesse és vegye.

Megállapítható, hogy a könyvtári használói kör szo
ciális összetétele jobban tükrözi a teljes társadal
mat, mint bármely más kulturális intézményé. Ha 
azonban a könyvtárak mindenkit be akarnak fogad
ni, növelni kell hozzáférhetőségüket. A jelen tanul
mány a két alapvető könyvtári szolgáltatás, a köl
csönzés és az információnyújtás tekintetében vizs
gálta meg a közkönyvtárak használói körét.

A könyvtárhasználók szociális összetétele kiegyen
súlyozottabb annál, amilyennek gyakran föltétele
zik. A magasabb társadalmi rétegek ugyan több 
non-fiction anyagot használnak, de nem jelentős 
mértékben. A kölcsönzés és a vásárlás nem egy
mást kizáró, hanem egymást erősítő tevékenysé
gek. Tekintve, hogy az alsóbb néposztályok viszony
lag többet kölcsönöznek, a közkönyvtárakra fordí
tott pénzek a redisztribúció egyik formáját jelentik. 
Az információs szolgálatot azonban éppen azok ve
szik kevésbé igénybe, akik leginkább rá vannak szo
rulva.

Az életkor szerinti megoszlás a használatban is ki
egyenlítettebb, semmint gondolnánk. Nincsenek ki
ugró korosztályok a használatban, s a közkönyvtá
rak nem az idősek monopóliuma. Kétségtelen azon
ban, hogy a szórakozási célú olvasás a korral nö
vekszik. Nem meglepő az sem, hogy a munkával 
összefüggő olvasás a 25-54 évesekre jellemző szin
te kizárólag. A könyvtárhasználatban hét életkor 
rajzolódik ki határozott jellemzőkkel: óvodások, 
kisiskolások (11 éves korig), felső tagozatosok, fia
tal felnőttek (15-19), 19-35 évesek, érett felnőttek 
(35-60), idősek. Ez időtartamok alatt az emberek 
más-más igényeket támasztanak, s más-más köz
könyvtárakat keresnek fel.

Az etnikai kisebbségek aktívabb használói csopor
tot jelentenek, mint ami a népességben elfoglalt 
arányszámukból következnék.
A látogatók nemek szerinti megoszlása 40 és 60 %, 
a nők javára. Ez feltételezhetően abból ered, hogy a 
nők több szépirodalmat (fiction) olvasnak, vala
mint az idősebbek között ugyancsak több a nő, s 
ez is növeli a gyorsabban fogyasztható szépiroda
lom olvasását.
Némely hátrányos helyzetű személy igénybe veszi a 
házhoz szállító szolgálatot, de általában ezek az ille
tők előnyben részesítik a személyes kommunikáci
ót, ha információra van szükségük.
A központi és a fiókkönyvtárak használói körében 
is eltérések mutatkoznak. Például a férfiak inkább 
a központi könyvtárakat használják. Egyébként az 
emberek azt a könyvtárat keresik fel, amelyikről 
azt feltételezik, hogy leginkább hasznukra lehet, s 
ezért utazni is hajlandóak. Felmérések azonban azt 
is tanúsítják, hogy a távolság meglehetősen csök
kenti a használatot, s bezárt fiókkönyvtárak látoga
tói nem bukkannak fel a helyettesítésre kijelölt 
más könyvtárakban. A kényelem és a hozzáférhető
ség döntő jelentőségű tényezők a könyvtárhaszná
latban.

Lásd még 330, 388

(Papp István)

826 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



Használat- és igény- 
vizsgálat

02/377
P E R E A  V EG A , Gustavo: La biblioteca de la 

Universidade da Coruna. Estudio con los alumnos = 
Rev. Esp. Doc. Cient. 25. vol. 2002. 1. no. 29-48. p. 

Bibliogr. 17 tétel.

Res. angol nyelven

Felmérés a hallgatók körében a Corunai Egyetemi 
Könyvtárban

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Használói szokások

A Corunai Egyetem több mint 30000 hallgatója kö
zül 1319-nek juttattak el -  az egyetem könyvtárain 
keresztül -  kérdőívet könyvtárhasználati szokásaik 
és véleményük megismerése érdekében, mert úgy 
látták, elmúlt az az idő, amikor a könyvtár volt a 
bibliográfiai információk fő lelőhelye, s ma egyre 
inkább csak helyül szolgál a tanuláshoz.
A válaszadók aránya 70% volt, 60%-uk a májusi, 
40% a novemberi felmérésre válaszolt. Egyaránt 
65% volt a helyben használó, a kölcsönző és az 
OPAC-használók aránya, 47% keresett információt 
a könyvtárosok segítségével, míg 40-40% a kézi
könyvtárt illetve a másolatszolgáltatást vette igény
be. A hallgatók 59%-a a saját kari könyvtárt hasz
nálja, mindössze 13% (többnyire felsőbb évfolya
mos és posztgraduális hallgatók) használja az egye
tem más könyvtárait is.
Az egy konkrét napra vonatkozó felmérés eredmé
nyei mást mutatnak: a látogatók 81%-a tanulni, 
28% könyveket nézni, 25% az OPAC-ot használni 
jött a könyvtárba, 15% könyvet hozott vissza, és 
igen kevesen voltak, akik tájékoztatásért vagy tájé
koztató eszközök használatáért jöttek volna.
A rendszeres könyvtárlátogatók több mint fele a 
könyvtárban jobban tud a tanulásra koncentrálni, 
mint máshol, és az összes válaszadó közel fele sze

rint a könyvtár mindig, vagy majdnem mindig jó 
környezet a tanuláshoz. Igen nagy azok aránya, 
akik leginkább az együtt tanulás, illetve valamilyen 
közös munka miatt járnak a könyvtárba.
Az információforrások sorrendjében első helyen a 
könyvek állnak, majd a szaklexikonok és -szótárak, 
a folyóiratok, a bibliográfiai adatbázisok és a szab
ványok, szabályzatok következnek. A könyvtári 
szolgáltatások közül legmagasabbra az olvasótermi 
kölcsönzést, a külső (otthonra) kölcsönzést, a szá
mítógépes és a személyes tájékoztatást és a reprog
ráfiát értékelték, míg alacsony értéket kapott az ol
vasóterem, a referensz-gyűjtemény és az audiovizu
ális anyagok használata. Az eredmények hasonlóak 
a más spanyol egyetemi könyvtárakban végzett 
vizsgálatokéhoz.

(Mohor Jenő)

02/378
S E C K E R , Jane -  O LIV ER , Martin -  R E ID , Martin: 

Electronic reserves at University College London. Un

derstanding the needs of academic departments = 
J.lnterlibr. Loan Doc.Del.Inf. Supply. 12.vol. 2002. 
2.no. 45-69.p. Bibliogr.

Elektronikus tananyag-gyűjtemény a londoni 
University College-ban. Igénykutatás az oktatók 
körében

Egyetemi oktató; Elektronikus könyvtár; Igény; Tan- 
könyvgyűjtemény

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A londoni egyetemet (University College London, 
UCL) 1826-ban alapították. Oxford és Cambridge 
után a legelső olyan angol felsőoktatási intézmény, 
ahol rendszeres jogi, orvosi és építészképzés folyik. 
17 000 diákja és 3 000 oktatója van, és közel 200 
kurzust lehet hallgatni.
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Az elmúlt években számos kezdeményezésre került 
sor az angol felsőoktatási könyvtárakban, amelye
ket projektek formájában finanszíroztak, de az 
elektronikus állományokkal kapcsolatos kísérletek 
kizárólag projekt-támogatások segítségével folytak. 
Az UCL Hozzáférés biztosítása az alapvető kötelező 
irodalomhoz (Access to Core Course Materials) prog
ramja annyiban tért el a hasonló vállalkozásoktól, 
hogy bár az angol felsőoktatási alap, a Higher 
Education Funding Council for England (HEFCE) 
támogatásával indult (2000 júliusában), de igény
vizsgálatra is vállalkozott, és könyvtárosok mellett 
számítógépes szakemberek és oktatástechnológiai 
szakértők is részt vettek benne. Ez a többlet kulcs
szerepet játszott az új szolgáltatás kialakításában.

Az Egyesült Államokban több egyetemen is műkö
dik hasonló szolgáltatás, de még újdonságnak szá
mít az Egyesült Királyságban, noha az eredmények 
ismeretében több egyetemi könyvtár is mérlegeli, 
belevágjon-e. A szerzői jogokat kezelő ügynökség, 
a Copyright Licensing Agency (CLA) 1999 februárjá
ban adta ki azt a rendeletet, amelynek alapján a fel
sőoktatási intézmények számára lehetővé vált az 
elektronikus dokumentumok jogtiszta másolása. A 
kilencvenes években már több program is foglalko
zott az elektronikus állományok kialakításával és 
az igény szerinti publikálással (on-demand 
publishing), hála az eLib-program bőkezű támoga
tásának, de ezek elsősorban a szolgáltatások kiala
kítására és a technikai feltételeikre koncentráltak. 
(Ennek nyomán kezdtek fejlődni az ún. hibrid 
könyvtárak.)

Az első igazán jelentős fejlemény azonban a 
HERON-program (Higher Education Resources 
On-demand) indulása volt 1999-ben, amelynek fő 
céljai között az elektronikus szövegek országos 
adatbázisának és forrásgyűjteményének kialakítá
sa, a jogtulajdonosokkal folytatott tárgyalások so
rán a jogtisztaság elérése és a megfelelő térítési dí
jak kialakítása, valamint a felsőoktatási intézmé
nyeknek tananyagaik marketingjéhez nyújtott lehe

tőségek biztosítása szerepelt. (2000-től a program 
az elektronikus szövegek jogdíjaival és digitalizálá
sával kapcsolatos teendőket is átvállalta a felsőokta
tási intézményektől; jelenleg mintegy 40 intézmény 
él ezzel a lehetőséggel.)
Az UCL program felvázolása után az egyetemi tan
székeken lefolytatott kérdőíves felmérés eredmé
nyeit röviden, az oktatókkal készített interjúk ta
pasztalatait pedig részletesen ismertetik a szerzők, 
kitérve az alapvető kötelező irodalom fogalmi tisz
tázására, a jelenleg rendelkezésre álló tanszéki tan
anyagok használatára, a tanulmányozandó szakiro
dalomra és a szerzői jogi kérdésekre is. A tapaszta
latok nyomán 2001-től először kísérleti jelleggel, 
majd működő szolgáltatásként megindult az elekt- 
ronikusdokumentum-szolgáltatás a londoni egyete
men.

(Murányi Lajos)

02/379
Q U IG LEY, Brian D. -  C H U R C H , Gary Mason -  P E 
T E R S O N , Anne: Definig the need for information tech

nology instruction among science faculty = 
Sci.Technol.Libr. 20.vol. 2001. 1.no. Bibliogr.

Az információtechnológiai képzés iránti igény fel
mérése a természettudományi kar oktatói körében

Egyetemi oktató; Használói szokások; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Igénykutatás könyvtári 
szolgáltatásokra

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Miközben az egyetemi hallgatók egyre nagyobb 
mértékben használják az internetet és az egyéb 
elektronikus forrásokat kutatási feladataikhoz, egy 
újabb országos felmérés megállapította, hogy 
ugyanezek a technológiák jelentős feszültséget je
lentenek az egyetemi oktatók számára. Érvé-
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nyes-e-e ez a megállapítás a Texas A&M University 
természettudományi karának oktatóira? És ha 
igen, akkor egy, a számukra tervezett oktatási prog
ram megoldhatja-e ezt a problémát? A fenti kérdé
sek megválaszolására kérdóTves felmérést végeztek 
az egyetem hat tudományos tanszékén. Az eredmé
nyek, bár nem általánosíthatók, azt mutatják, hogy 
a vizsgált hat tanszék személyzetének nem nagyon 
van szüksége internet-oktatásra; inkább a rendelke
zésre álló forrásokról, különösen az elektronikus fo
lyóiratcikkek adatbázisairól kellene nagyobb isme
rettel rendelkezniük. Az eredmények arra is rámu
tattak, hogy kevesen szeretnének személyes vagy 
csoportos oktatásban részt venni; szívesebben ta
nulmányoznának információs anyagokat és honla
pokat.

(Autoref.)

02/380
SW IGOKj, Marzena: „Library anxiety”, czyli 1 ^  przed 
bibliotéka = Bibliotekarz. 2002. 4.no. 11-15.p. Bibliogr. 
12 tétel.

„Library anxiety” , avagy félelem a könyvtártól

Használói szokások; Könyvtárhasználat; Könyvtár
kép; Szakirodalmi szemle [forma]

A „library anxiety” új fogalom, amely olyan fogal
mak mintájára keletkezett, mint amilyen a „math 
anxiety” és a „test anxiety”, és azt a szorongásos ál
lapotot írja le, amely gátolja az eredményes könyv
tárhasználatot. Mondhatni: a jelenség egyike azok
nak az akadályoknak, amelyek miatt a tanulók ne
hezen birkóznak meg a tananyagok elsajátításával.
A „library anxiety” első leírása Constance A. 
Mellontól származik (1986), aki 6 ezer elsőéves 
egyetemi hallgatót vont be két éven keresztül tar
tott vizsgálódásaiba. Megállapította, hogy
1. a gátlásos könyvtárhasználók azt hiszik, hogy 

csak egyedül ők ilyen alkalmatlanok,
2. szégyenérzetük van ebbéli alkalmatlanságuk mi

att, amit igyekeznek eltitkolni,

3. a hallgatók szerint ez az alkalmatlanság a feltett 
kérdések révén lepleződik le.

A „library anxiety” megismerésében azóta mások 
is érdemeket szereztek. így Carol C. Kulthau az in
formációkeresés folyamatát szakaszokra bontotta 
(initiation, selection, exploration, formulation, 
collection, presentation), s megállapította, hogy az 
exploration, azaz az adott témájú irodalom megis
merése okozza a leggyakoribb nehézséget.

Jane Keefer arra mutatott rá, hogy a használók szo
rongása az alapvető' könyvtári jelek-jelzetek nem is
merése miatt kezdődik. Sharon L. Bostick -  vizsgá
lódásai eredményeként -  öt okot különböztet meg 
mint a jelenség előidézőjét, úm. a könyvtári sze
mélyzet magatartását, a hallgatók könyvtárhaszná
lati felkészületlenségét, a könyvtár komfortfokoza
tát, a könyvtár mibenlétének nem ismeretét és a 
mechanikus akadályokat.

Manapság a „library anxiety” legverzátusabb szak
embereinek Qun G. Jiaot és Antony J. Onwuegbu- 
zie-t tartják. Ők S. L. Bostick tesztje alapján végzett 
vizsgálódások egész sorával tárták fel a jelenség 
szinte minden aspektusát.

Fontos felfedezésük, hogy a könyvtárhasználattal 
kapcsolatos szorongás egészen külön valami. Az 
ilyen ember az élet más területein rendszerint nem 
szorong.

Az elmondottakból is könnyű belátni: a „library 
anxiety” kutatása, lényegének megismerése szá
mos olyan tennivalóra hívja fel a szakma és a hiva
tali illetékesek figyelmét, amely „nem kerül ugyan 
sok pénzbe”, de annál sürgetőbb, mégpedig koránt
sem csak a felsőoktatás területén. Hogy Lengyelor
szágban is szükség volna ilyen vizsgálódásokra, 
több mint nyilvánvaló.

(Futala Tibor)

Lásd még 346, 387
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Olvasáskutatás

02/381
P O LISU K, Marié Aleksandrovna: Semejnoe ctenie i 
bibliotéka: grani vzaimodejstvia (po rezul’tatam 
issledovania) = Bibliotekovedenie. 2002. 2.no. 66-68.p.

Otthoni olvasás és a könyvtár: az együttműködés 
határai (vizsgálati eredmények alapján)

Családi környezet; Olvasásvizsgálat

A könyvtárnak a családi, otthoni olvasásra gyako
rolt hatásával kapcsolatban a családtagok informá
ciószerzési szokásaira vonatkozó vizsgálat zajlott 
1999 szeptembere és 2001 márciusa között az 
Izsevszki (Usztyinov) közművelődési könyvtári há
lózatban. A kutatás céljai között szerepelt annak 
megállapítása, hogy milyen típusú információkat 
és milyen céllal keresnek az olvasók leginkább, 
mennyire elégedettek a könyvtárak nyújtotta szol
gáltatásokkal, hogyan keltik fel a családban a gyer
mekek érdeklődését az olvasás iránt, ki irányítja, 
befolyásolja a gyermekek olvasmányválasztását.
Az olvasók között összesen 400 kérdőívet osztottak 
ki, ezekből 255 érkezett vissza kitöltve. A válaszo
lók többsége fiatal és középkorú, befejezetlen vagy 
befejezett középfokú végzettséggel rendelkező nő 
volt, a 75 felsőfokú végzettségű válaszadó között a 
legtöbben humán területen fejezték be tanulmánya
ikat. A válaszadók több mint a fele a családban be
töltött helyét „gyermekeként határozta meg, ők tel
jes, egy gyerekes családokból jöttek, a két szülő fog
lalkozása általában különböző volt. Az esetek 86,3 
százalékában az információszerzést, 9,4 százaléká
ban a pihenést jelölték meg a könyvtárlátogatás cél
jai közül. A válaszadók tematikai érdeklődése egyet
len dologban egyezett: az első helyre mintegy 60 
százalékkal a felnőtt és a gyermek olvasók esetében 
egyaránt a szépirodalom került, a második helyen 
viszont a gyermekolvasóknál a tanuláshoz szüksé
ges, a felnőtteknél pedig a társadalmi-politikai 
szakirodalom állt. A szépirodalmon belül mindkét

kategória a detektívregényeket tette első helyre, a 
másodikon a gyermekeknél a fantasztikus iroda
lom és a fantasy-regények, a felnőtteknél a nőknek 
szóló regények álltak, a harmadik hely ismét egysé
ges volt a két táborban: klasszikus orosz szépiroda
lom.

Ami a megszerzett információ felhasználását jelen
ti, a felmérés alapján az első helyre a tanulás ke
rült, a második helyen a kikapcsolódás és a pihe
nés, a harmadikon pedig a látókör szélesítését szol
gáló érdeklődés állt. A válaszolók azonban azt is je
lezték, hogy az általuk keresett információknak 
csak mintegy 60 százalékát találják meg a könyvtá
rakban, ennek okai között a könyvtárak állományá
nak elavultságát, az új kiadványok és a beszerzésük
höz szükséges költségvetési támogatás hiányát em
lítik. A szükséges információhoz jutás elsődleges 
„forrása” a felmérések szerint a könyvtáros, fonto
sak még a könyvkiállítások és sokan említették az 
ajánló bibliográfiák szerepét is. A válaszadók 86,7 
százaléka elégedett volt a szolgáltatások minőségé
vel.

A felmérés kitért arra is, hogyan ösztönözhető a fia
talabb korosztály az olvasásra, müyen hatások ered
ményeképpen vesznek könyvet a kezükbe a gyere
kek. A válaszadók több mint a fele a figyelemfelhí
vó szerepet első lépésben a szülőknek, különösen 
az édesanyáknak tulajdonította, ugyanakkor sokan 
említették a pedagógusokat, egykorú barátokat, is
merősöket és a könyvtárak munkatársait. Az ottho
ni olvasásra vonatkozó válaszok szerint a családok 
csaknem fele eleinte hangos olvasással szoktatja 
gyermekeit a könyvekhez. Arra a kérdésre, hogyan 
lehet a gyerekeket olvasásra ösztönözni, a válasz
adók többsége a könyvek ajánlásának módszerét 
említette. Az otthoni olvasás azonban nem csak a 
közös, hangos felolvasásokat feltételezi, hanem az 
olvasottak családi körben való megbeszélését, meg
vitatását is, a felmérés erre vonatkozó válaszai kö
zött az előkelő második helyen szerepelt ez a megál
lapítás. Ehhez a könyvtárak a családi olvasáshoz
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ajánlható önálló gyűjteményrészek felállításával já
rulhatnak hozzá (krimik, fantasztikus művek, női 
regények, orosz klasszikusok). Érdemes lenne a 
könyvtárakban olyan könyvbörzéket rendezni, 
ahol a családi gyűjtemények már kiolvasott köny
vei cserélhetnének gazdát, de tarthatnának a könyv
tárakban fiatal szülők, jövendőbeli édesanyák vagy 
nagymamák számára is kurzusokat, amelyek a 
gyermekirodalomban való elmélyülést szolgálnák. 
Napjainkban a könyvtár már nemcsak a könyvek 
őrzési helye, hanem olvasói számára különböző 
szociális szolgáltatásokat is ellát, az erre vonatkozó 
kérdésekből és válaszokból kiderült, hogy az 
izsevszki körzet olvasói szívesen vennék, ha a 
könyvtár pszichológusi, jogi, sőt orvosi szolgáltatá
sokat is nyújtana.

(Hangoái Ágnes)

Használók képzése

02/382
RODMAN, Ruey L :  The S.A .G .E. project: a model for 
library support of distance education = Internet Ref. 
Sérv. Q. 6.vol. 2001. 2.no. 35-45.p.

A SAGE program: hogyan segítheti a könyvtár a 
távoktatást?

Használók képzése -felsőoktatásban; Számító
gép-hálózat; Szoftver; Távoktatás

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A cikk egy, a WebCT nevű tanfolyam-szerkesztő 
programmal készülő weboldal elkészítésnek folya
matát ismerteti, amelyen keresztül könyvtári erő
forrásokat és szolgáltatásokat lehet elérni az Ohio 
Állami Egyetem internetes távoktatási programjá
nak keretében. A gerontológiai tanszék három tan

folyam összeállításának során felkérte a Prior 
Health Science Library egyik könyvtárosát a könyv
tári szolgáltatások bevonásával kapcsolatos tanács
adásra. A tanfolyam hallgatói dolgozó egészségügyi 
szakemberek, akik nem tudják rendszeresen láto
gatni az órákat. A cikk bemutatja a tanfolyam nyi
tó oldalát és a könyvtári források és szolgáltatások 
oldalát. Ismerteti a tervezés folyamatát, és ajánláso
kat tesz a jövőbeli kutatásra.

(Autoref. alapján)

02/383
BLO C K, Marylaine: Gullible’s travels = Libr.J.Suppl. 
Spring 2002. 12-14.p.

Hogyan tanítsuk meg a hallgatókat az interneten 
lévő „szemét” kiszűrésére?

Használók képzése -felsőoktatásban; Számítógép
hálózat

Az egyetemi hallgatók nemcsak szeretik az interne
tet, hanem túlzottan és indokolatlanul meg is bíz
nak benne. Egy kanadai vizsgálat szerint 22 százalé
kuk úgy véli, hogy az interneten található tartalom 
80-100 százaléka tökéletesen megbízható. Többsé
gük szerint ez az arány csak 50-70 százalékos, de 
azoknak sincs megfelelő stratégiájuk a megbízható
ság megítélésére, akiknek ez a véleményük. Egy má
sik felmérés szerint 550 rendszeres internethaszná
ló 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mindent, 
amire szüksége van, megtudhat az interneten; 51 
százalékuk pedig azt állította, hogy az interneten le
het a legpontosabb információkat elérni.
A hallgatókat meg kell tanítani arra, hogy kételked
jenek az internet mindenhatóságában. Például úgy, 
hogy megtanítjuk nekik, milyen kérdéseket tegye
nek fel, amikor egy-egy webhelyet felkeresnek. El
sőként mindig azon gondolkozzanak el, hogy az il
lető webhelyet vajon miért teszik ingyen hozzáfér
hetővé számukra. A legnaívabb használók azzal sin
csenek tisztában, hogy az, ami a számukra ingye
nes, sokszor tetemes költségekkel jár azok számá

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 831



ra, akik a webhelyei létrehozták vagy üzemeltetik. 
Érdemes elgondolkozni azon, vajon milyen bevéte
leik vannak a webhelyből. Előfordul például, hogy 
a hirdetési felületből származik a jövedelmük.
Meg lehet vizsgálni azt is, közzéteszi-e a webhely a 
hirdetési és adatvédelmi politikáját? Mennyire egy
oldalú az információ, amelyet szolgáltat? Észérve
ket tüntet-e fel vagy rossz értelemben véve agitál? 
Fel kell tehát tenni azt a kérdést is, hogy manipulál
nak-e bennünket, bár ennek megítélése bonyolult 
stratégiákat igényel. A csatolások ellenőrzése az 
egyik jó módszer arra, hogy meggyőződjünk róla, 
mennyire értékelnek egy webhelyet mások: a leg
több keresőrendszerbe be lehet írni, hogy „link: 
URL”, így megtekinthetjük, milyen más webhelyek 
létesítettek csatolást az illető webhelyhez.
A hallgatókkal úgy is elsajátíttathatjuk, hogyan kell 
a webhelyeket értékelni, ha saját webhelyet készítte
tünk velük. Ennek során végig kell gondolniuk, 
hogy milyen jellegű információkra van szükségük, 
és az adott célra milyen jellegű információ a megfe
lelő. Először az egész webhely struktúráját kell meg
tervezniük, utána következik a feltöltése tartalom
mal, végül az egyes weblapok közös értékelése. A 
megbízhatóságot legjobban konkrét példákkal il
lusztrálhatjuk. (Be lehet mutatni, hogy a Világke
reskedelmi Központnál meghalt áldozatok számát 
például a különböző -  népszerű, hírlapi és statiszti

kai -  források 2950-től 6000-ig adják meg.) Tudni
uk kell, hogy a kapott számadatokat össze kell vet
ni már ismert számokkal. Mindezek rávezetik a diá
kokat, hogy iránymutatásra van szükségük az egy
másnak ellentmondó információk elemzéséhez és 
értelmezéséhez.
Témától függetlenül fel kell tenni a következő kér
déseket: Milyen típusú információra van szüksé
gem erre a célra? Honnan származik ez a forrás? 
Miért bízzam benne? Honnan tudják ezt? Van-e ér
telme ennek, annak tükrében, amit már tudok?
A hallgatók több keresőmotort is használnak. Nem 
ismerik viszont, hogy mekkora átfedés van közöt
tük, hány webhelyet indexelnek, és milyen gyakran 
frissítik indexeiket. Egy vizsgálat szerint 73 százalé
kuk használ keresőmotorokat, csak 8 százalékuk 
tárgyköri zsilipeket és csak 7 százalékuk on-line 
adatbázisokat. Ha néhány megbízható, professzio
nális forrást bemutatunk nekik, felkelthetjük az ér
deklődésüket az iránt, hogy hogyan bukkanhatnak 
ilyen keresőmotorokra és tárgyköri zsilipekre. Ez 
az a pont, amikor megismertethetünk velük olyan 
metaindexeket, mint a Librarians Index to the In
ternet vagy a SearchlQ, amelyek számos tematikus 
portálhoz vagy keresőmotorhoz elvezetik őket.

Lásd még 351, 379

(Hegyközi Ilona)
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Digitalizálás

02/384
M Ü H LBERG ER, Günter: Digitising instead of mailing 
or shipping. A  new approach to interlibrary loan 
through customer-related digitisation of monographs = 
Interlend.Doc.Supply. 30.vol. 2002. 2.no. 66-72.p.

Digitalizálás -  postázás helyett. Könyvek digitali
zálása könyvtárközi kölcsönzési kérések kapcsán

Digitalizálás; Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi 
kölcsönzés

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Miközben a folyóiratcikk-szolgáltatás jelentős fejlő
désen ment át, a monográfiák könyvtárközi köl
csönzése ma is úgy folyik, ahogyan indult: a hasz
náló igényének kielégítése érdekében a könyvet 
egyik helyről a másikra postai úton juttatják el. A 
BOOKS2U nevű projekt új megközelítési módot ve
zet be, melynek során a kért monográfiát digitali
zálják és a digitális változatot egy digitális könyvtá
ri webhelyen teszik elérhetővé. A projektben a 
grazi és az innsbrucki egyetem könyvtárai (http:// 
www.kfunigraz.ac.at/ub/ illetve http://ub.ibk.ac.at/), 
valamint a linzi egyetem számítástechnikai tanszé
ke vesz részt, ez a három szervezet alkotja az 
Austrian Literature Online (ALÓ) nevű munkacso
portot. A projekt 2001 szeptemberétől 2003 márciu
sáig tart, eredményeiről megvalósíthatósági tanul
mány keretében számolnak majd be a résztvevők.

(Autorej. alapján)

02/385
A S T LE , Peter -  MUIR, Adrienne: Digitization and pres
ervation in public libraries and archives = J. Libra- 
riansh. Inf.Sci. 34.vol. 2002. 2.no. 67-79.p. Bibliogr.

A hozzáférés és az állományvédelem dilemmái a 
közkönyvtárakban és levéltárakban folyó digitali
zálási projekteknél

Állományvédelem; Digitalizálás; Hozzáférhetőség; 
Közművelődési könyvtár; Levéltár

A cikk azt vizsgálja, milyen kapcsolat van a brit 
szakkönyvtárak és levéltárak digitalizálási projekt
jeiben a hozzáférhetőség és a megőrzés között. A fő 
kérdések: a kiválasztás hatása a hozzáférésre; az 
eredeti, illetve a digitális dokumentumok megőrzé
se; a digitalizálási projektek pénzügyi kérdései. A 
cikk nem foglalkozik a digitalizálás műszaki szem
pontjaival. A fenti kérdésekkel kapcsolatos tapasz
talatok összegyűjtésére 20 brit közkönyvtár és levél
tár körében végeztek felmérést. Azt találták, hogy 
csak kevés könyvtár tett meg minden tőle telhetőt 
az eredeti dokumentumok megőrzése érdekében, s 
így nem sokat tettek a digitális anyag megőrzéséért 
sem. Annak ellenére, hogy a digitalizálással a hoz
záférhető dokumentumok száma jelentősen növe
kedett, a digitalizált anyag köre meglehetősen 
szűk, és a kiválasztást sokkal inkább a szerzői jogi 
lehetőségek, mint az igények motiválják. A felmé
rés rámutatott arra is, hogy az állomány egy kis ré
szének digitalizálására fordított költségek aránytala
nul magasak az állomány többi részének hagyomá
nyos állományvédelmére fordított költségekhez ké
pest.

(Autoref.)
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02/386
G REG O R Y, Esther -  RYAN, Mike: C H ILD E: using the 
Internet to explore the heritage of European children’s 
literature = New Rev.Child.Litiibrariansh. 7.vol. 2001. 

21-27.p.

CHILDE -  az európai gyermekirodalmi örökség fel
tárása az internet segítségével

Digitalizálás; Ifjúsági és gyermekkönyvek; Illusztrá
ció

A CHILDE (Children’s Historical Literature 
Disseminated Throughout Europe), azaz a történeti 
értékű európai gyermekirodalom programját a 
buckinghamshire-i megyei könyvtár olvasószolgála
tának európai csoportja dolgozta ki hét európai 
(két angol, holland, ír, két német és olasz) partneré
vel közösen. Ennek nyomán 2000 májusában pályá
zatot nyújtottak be az Európai Bizottság Culture 
2000 programjához, amelytói 2000 őszén százezer 
euró támogatást kaptak. A programban részt ve
vőit 2000 novembere óta sikeresen tevékenykednek 
az alábbi területeken:

-  a régi európai gyermekkönyv-gyűjtemények 
1070 illusztrációjának kiválasztása (közel egy
millió 1890 előtt megjelent kötetből!), ezek fotó
zása és digitalizálása,

-  a digitalizált képek bemutatására szolgáló web- 
oldal létrehozása
(címe htttp://www.bookchilde.org),

-  a metaadat-követelmények kidolgozása és a bib
liográfiai információk tárolására szolgáló adat
bázis létrehozása,

-  oktatási program kidolgozása tanárok, diákok 
és irodalomtörténészek számára (népmesék, il
lusztráció-történet, a gyermekirodalom társadal
mi-kulturális kontextusa, a régi irodalom és a 
drámai műfajok témakörben),

-  a gyűjteménykezelés „legjobb gyakorlatáéról 
szóló beszámoló publikálása a weben (a megőr
zés-restaurálás, a katalogizálás, használat és

hasznosítás területén szerzett tapasztalok alap
ján),

-  projektmegbeszélések és nemzetközi konferen
cia szervezése (utóbbi 2001 októberében, 
„Opening the Portai” címmel).

A program sikere nyomán felvetődött annak a gon
dolata is, hogy rakják le a régi gyermekkönyv-gyűj
temények európai hálózatának alapjait is. 2001 nya
rán közzétett felhívásukra több mint hatvan intéz
mény jelentkezett: nyilvános, magán, egyetemi és 
nemzeti könyvtárak jelezték, hogy részt vennének 
a folytatásban, de Indiából, Ausztráliából, Üj-Zé- 
landról és az Egyesült Államokból is érdeklődés 
mutatkozott. A folytatásban a bibliográfiai feltárás 
kiszélesítése, a digitalizálás, kisebb restaurálási 
programok is szerepelnének a felek szervezett és 
aktív összefogásával.

(Murányi Lajos)

Audiovizuális, elekt
ronikus, optikai infor

mációhordozók

02/387
B E LL , Lori -  McCOY, Virginia -  P E T E R S , Tom: 
E-books go to college = Libr.J. 127.vol. 2002. 8.no. 
44-46.p.

Amerikai egyetemi hallgatók tapasztalatai az 
elektronikus könyvekkel -  oktatási és könyvtári 
vonatkozások

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyv; Felmérés [forma]

Az elektronikus könyvek, különösen a személyi di
gitális asszisztens (Personal digital assistant, PDA) 
elnevezést kapott palmtop gépeken futók, pályafu
tását fellendülések és bukások egyaránt jellemez
ték.
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2001 októberében egy nyolchetes periódusban al
sóbb éves főiskolások körében, irodalom órákon 
vizsgálták az elektronikus könyvek használatát. Két 
könyvolvasó készüléket használtak.

Az RCBA REB 1100 a Rocket eBook továbbfejlesz
tett változata. Viszonylag jól ismert készülék, ame
lyet főként közkönyvtárak használnak. Könnyen ke
zelhető, mérete nagyjából a nyomtatott könyvekkel 
azonos, több könyv szövegét képes tárolni, sötét
ben háttérvilágítást kínál, lehetővé teszi a betűnagy
ság változtatását, a szövegben való keresést, a jegy
zetelést, továbbá beépített értelmező szótárral ren
delkezik. Hosszú élettartamú, újratölthető akkumu
látorokkal működik, a PDA-kra jellemző funkció
kat (határidőnapló, számológép stb.) nem nyújt, ki
zárólagosan könyvolvasásra való.

A Franklin eBookMan 2001-ben jelent meg a pia
con, PDA-ként is használható, elemekkel működik.

Annak ellenére, hogy létrejött az Open E-book szab
vány, alapvető probléma volt a használandó szöve
gek esetében, hogy nem mindig állnak rendelkezés
re az adott technológia megkövetelte formában 
(egyik vagy másik könyvolvasó készüléken).

A hallgatók nagy többsége a technológia és funkcio
nális korlátok ellenére mindkét típusú könyvolvasó 
készüléket használta órai és otthoni olvasásra. Az 
órai olvasásban a legfőbb nehézséget az oldalszá
mozás hiánya okozta. Egyik készüléket sem vesztet
ték, lopták el, nem is rongálódtak meg.

Az oktatók szerint a könyvolvasó készülékek hasz
nálata nem zavarta az oktató munkát. Sok keveseb
bet olvasó hallgatót motivált az elektronikus könyv 
és a beépített szótár.

Összességében a REB jobban szerepelt: kevesebb 
hardver- és szoftverhibát produkált ez a típus, a 
tölthető akkumulátorok hatékonyabbak voltak, 
mint az elemek. A Franklin egy közepes PDA-nak 
bizonyult, amely könyvolvasásra is használható. A 
személyi információkat kezelő eszközök szélesebb 
körű elterjedésével várható, hogy a könyvtáraknak

nem kell olyan könyvolvasó készülékeket beszerez
niük, amelyek PDA-ként is működnek.
A szövegek betöltése a könyvolvasó készülékekbe 
és a készülékek kezelése időigényes, az olvasóknak 
nyújtott technikai help-desk szolgáltatás nagy kihí
vást jelentett a könyvtárosoknak, akiknek ki kellett 
dolgozniuk a kölcsönzési időre, a használat módjá
ra, a kölcsönzendő objektumokra (könyvolvasó, 
tok, adapter stb.), a szövegek feltöltésére vonatko
zó szabályzatokat. Nehézséget jelentett, hogy ezek 
a készülékek hitelkártyával fizető magánszemélyek
nek készülnek, nem könyvtárosoknak.

(Koltay Tibor)

02/388
HURD, Julie M. -  B LE C IC , Deborah D. -  RO BIN SO N , 
Ann E.: Performance measures for electronic journals: 

a user-centered approach = Sei .Tech nol. Libr. 20.vol. 
2001. 2/3.no. 57-71.p. Bibliogr.

Előnyös-e az elektronikus folyóiratok előfizetése a 
használók szempontjából?

Elektronikus folyóirat; Használó; Hatékonyság

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A University of Illinois Chicago könyvtárában egy 
célzott mintán vizsgálták a természettudományi, 
műszaki és orvosi elektronikus folyóiratokat. A tu
dományterületeket tágan értelmezték, minden fon
tosabb szállítótól érkező, a kereskedelmi és a 
nonprofit kiadók által kiadott, továbbá egyedi meg- 
rendelésű folyóirat két-két számát vizsgálták. Mi
vel az értékelési módszert kívánták tesztelni pilot 
formájában, statisztikák nem készültek.
A vizsgálatot az úgynevezett Kano-modell alapján 
végezték, amelyben a fogyasztói elvárások három 
szintje szerepel. Az alapszint (vagy az elvárások 
szintje) a piac által elvárt minimumot jelenti, ame
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lyek nem teljesülése estében elégedetlenek a fo
gyasztók. Egy elektronikus folyóirat esetében ilyen 
elvárás, hogy szabványos böngészővel és kiegészí
tőkkel (Acrobat Reader) nézhető, a nyomtatott ki
adással egy időben elérhető legyen. A szokványos, 
kifejezett szükségletek, vagy teljesítmény-minőség 
(performance quality) azokat a jellemzőket foglalja 
magában, amelyeket a tipikus felhasználó elvárna. 
Az elektronikus folyóiratok esetében ilyenek lehet
nek a táblázatok és grafikonok nyomtatható oldalai
ra mutató kis képek, a hivatkozásokhoz és iroda
lomjegyzékekhez levezető szöveges csatolók, a cikk 
egyes részei közötti könnyű navigáció, a hagyomá
nyos folyóirat-funkciókat (böngészés, szerző, téma 
szerinti keresés) lehetővé tevő interfész. Az érdekfe
szítő (exciting) minőség olyan innovatív vonásokat 
tartalmaz, amelyekre nem gondol a felhasználó, 
azonban örömmel fogadná, ha rendelkezésre állná
nak. Ilyenek lehetnek az idézett cikkekhez, az elekt
ronikus különlenyomatokhoz, az idézett cikkek 
adatbázisokban megjelenő referátumaihoz, kiegé
szítő adattárakhoz (pl.GenBank), a témát részlete
ző írásokhoz (pl. enciklopédia-cikkekhez) vezető 
csatolók. A modell feltételezi azt is, hogy egy-egy 
jellemző megítélése idővel változik: a korábban kü
lönlegességnek számító vonások szabványossá vál
hatnak.

adással egy időben nem volt elérhető az elektroni
kus változat. A felhasználók nem tekintik a referá
tumot a teljes szöveg megfelelő helyettesítőjének. 
A folyóiratok ugyanis néhány esetben nem kellően 
definiálták a teljes szöveg fogalmát.
A szokványos szükségleteket általában jól kielégítet
ték a folyóiratok. Könnyen olvashatók és navigálha
tok, az illusztrációk jól megjeleníthetők, a legtöbb 
szállítónál megvannak az alapvető keresési lehető
ségek. Több termék személyre szabható. Több nem 
szöveges információhoz nyújtanak csatolókat.
Az elektronikus folyóirat-beszerzésében nem min
dig a legolcsóbb forrás a legjobb. Érdemes több 
szállító ajánlatát összevetni egymással.

(Koltay Tibor)

02/389
DIEKM ANN, Bernd -  KO RB, Nikola -  S C H R O E D E R , 
Kathrin: Langzeitverfügbarkeit digitaler Dissertationen
-  das Projekt CA RM EN -A P4 „Persistent Identifier” und 

die Koordinierungstelle „DissOnline” = Information. 53. 
Jg . 2002. 3.no. 161-166.p.

Res. angol nyelven

A digitális disszertációk hosszú távú elérhetősége
-  a CARMEN-AP4 nevű projektről

A vizsgálatban ennek megfelelően figyelték az elekt
ronikus folyóiratok frissességét (ide értve az elekt
ronikus változatnak a nyomtatottnál korábbi meg
jelenését); a csatolók meglétét más teljes szövegek
hez, a szerző e-mail címéhez, adatbázisokhoz stb.; 
a navigáció jellemzőit és a keresési lehetőségeket; a 
csatolókat tartalmazó html- és a nyomtatásra cél
szerű pdf-fájlok meglétét; a kiegészítő alkalmazá
sok szükségességét, pl. RealPlayer-lejátszóét 
audio-klippekhez; a dokumentációt, súgókat és 
GYIK-fájlokat; a személyre szabás lehetőségeit, így 
e-mailben történő értesítést, keresések eltárolását.

Az alapigények közül a legtöbb panaszt az okozta a 
vizsgált folyóiratok körében, hogy a nyomtatott ki

Disszertáció; Dokumentumazonosítás; Elektronikus 
publikáció; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

Elsősorban a nemzeti könyvtárakra várnak új fel
adatok az on-line kiadványok gyűjtése, megőrzése 
és szolgáltatása terén, és főleg a digitális dokumen
tumok hosszú távú hozzáférésének a biztosítása 
okoz gondot: megfelelő eljárásokat kell kidolgozni 
a minőségellenőrzéshez a kiadványok emulálása, 
konvertálása és migrációja során. Ez a kérdéskör 
külön feladatként szerepel a német nemzeti könyv
tár (Die Deutsche Bibliothek, DDB) tevékenységé
ben. 1998-ban az on-line disszertációk és a habili- 
tációs értekezések archiválásával kezdődött a mun
ka, hiszen ezek a dokumentumféleségek mennyisé

836 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



gileg is jelentősek, tudományos értékük miatt pe
dig célszerű volt elérésüket minél gyorsabban bizto
sítani.

A nemzeti könyvtár részt vett 1998 és 2000 között 
a Német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungs
gemeinschaft, DFG) Dissertationen Online program
jában is, és az ott szerzett tapasztalatok kiaknázá- 
sása és továbbfejlesztése érdekében egy koordináci
ós részleget alakított ki, a DissOnline-t, amelynek 
az lett a fő feladata, hogy irányelveket dolgozzon ki 
a disszertációk egységes feldolgozására és hosszú 
távú megőrzésére. Ezzel egyidőben a „Tartalom- 
elemzés, keresés és metaadat: hatékony hálózati te
vékenység’ [Content Analysis, Retrieval and Meta
data: Effective Networking) program 4. számú rész
projektjében (CARMEN -  Arbeitspaket 4) sikere
sen tesztelték azt a „megbízható azonosítót” 
(persistent identifier, Pl), amelyet az on-line 
disszertációk azonosítására is fel lehet használni. 
(A programról részletesen a 
http://www.bis.uni-oldenburg.de/carmen_ap4/ cí
men lehet tájékozódni.)

A tanulmányban a szerzők, akik a német nemzeti 
könyvtár munkatársai, elsősorban az on-line 
disszertációk hosszú távú szolgáltatásának szem
pontjából ismertetik a koordinációs részleg felada
tait, valamint a CARMEN-AP 4 projekt célkitűzése
it és eredményeit (többek között az on-line doku
mentum-azonosító számstruktúra kidolgozását is), 
majd további céljaikról és terveikről számolnak be.

(Murányi Lajos)

02/390
MANUEL, Kate: The place of e-prints in the publication 
patterns of physical scientists = Sci.Technol.Libr. 20. 
vol. 2001 1.no. 59-85.p. Bibliogr.

Az elektronikus különlenyomatok helye fizikusok 
publikációs tevékenységében

Elektronikus publikáció; Felmérés; Különlenyomat; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

Az ún. e-printek, a nyomtatott különlenyomatok 
elektronikus változatai, amelyeket a kutatók a 
gyors, informális kommunikáció érdekében hasz
nálnak, újabban nagyon elszaporodtak. Az e-print 
kiszolgálók növekvő száma és az e-printek készíté
sének és hozzáférésének kérdései intenzívebb kuta
tást igényelnének. A jelen tanulmány egy három 
szerverről véletlenszerűen kiválasztott e-print min
tát vizsgál, a következők megállapítása céljából: a 
szerzők típusa és munkahelye (ország szinten); a 
társszerzőség aránya; hivatkozás más e-printekre; 
a hagyományos, „recenzált” kiadványokban is pub
likált dolgozatok aránya; az e-printek átalakítása 
lektorált publikációkká.

(Autoref)

Lásd még 300, 304, 312-313, 316, 331, 334, 340, 
354, 395
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Kommunikációs
technikák

02/391

KLA SÉN , Lars: Migrating an online service to WAP -  a 

case study = EI.Libr. 20.vol. 2002. 3.no. 195-201.

Átállás on-line szolgáltatásról WAP-ra -  svéd 
esettanulmány

On-line információkeresés; Szabvány; Számítógép
hálózat; Telefon

A jelenleg kapható mobiltelefonok többsége WAP- 
os, az ilyen telefonok tulajdonosainak 10-15%-a 
azonban sohasem használja ezt a szolgáltatást. A 
WAP segítségével számos szolgáltatás érhető' el, az 
információs szolgáltatások (adatbázisok, on-line 
szolgáltatások) közül alig találunk ilyet. Sok szolgál
tatás (pl. folyóiratcikkek, jelentések, szabadalmak 
teljes szövege) nem is közvetíthető WAP-pal, a szol
gáltatók pedig kivárnak.

On-line szolgáltatást WAP-eléréssel Svédországban 
az InfoTorg cég biztosít, amely 25 szolgáltatáshoz, 
szolgáltatásonként esetenként több adatbázishoz kí
nál hozzáférést.

A WAP-szolgáltatás problémája a képernyők kis 
mérete, a kis adatátviteli sebesség (9,6 kbit/s) 
(amely azonban a képernyőn történő amúgy is limi
tált megjelenítés miatt nem számottevő korlátozó 
tényező), valamint az, hogy az adatok maximum 
1400 karakter hosszúságú csomagokban küldhe

tők, továbbá a mobiltelefonok billentyűzetének 
használata nehézkes.
A legtöbb WAP-szolgáltatás alapját internetszerve
rek képezik, amelyek WML (Wireless Markup 
Language) formátumú adatokat szolgáltatnak. A 
WML egy, a korlátozott sávszélességhez alkalmaz
kodó XML-formátum.
A mobiltelefonok egy része a UP.browser böngé
szőt használja, mások a Microsoft Mobile Explorer 
böngészőt, vannak továbbá egyedi, gyártótól függő 
mikroböngészők. 2001-ben megjelent a Mobile 
Browser WAP és a Mobile Browser Universal 
Edition, amely a UP.browsert váltja fel. A Mobile 
Browser WAP a ma működő mobilok többségében 
alkalmazott WAP 1.2 szabványnak felel meg, míg a 
Mobile Browser Universal Edition a WAP 2.0-nak, 
így WML-ben, XHTMBasic-ben, valamint cHTML- 
ben megírt alkalmazások futtatására is képes.
A legtöbb WAP kapuszolgálatot telefontársaságok 
üzemeltetik, de a biztonságos adattovábbítást meg
követelő szolgáltatások külön kapuszolgálatot mű
ködtetnek, amely használhatja a WAP biztonsági 
rétegét, a Wireles Transport Layer Security 
(WTLS) protokollt.
Az InfoTorg az Ericsson WAP kapuszolgálat közre
működésével dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy az 
OTA (Over the air) funkciójával SMS-ben küldjék a 
konfigurációs adatokat a mobiltelefonokra, így a 
konfiguráció viszonylag egyszerű.

(Koltay Tibor)

Lásd még 352
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Számítógépes könyv
tári rendszerek

02/392

BADALAM ENTI, Guido: Una nuova fase nell’automa- 
zione dei sistemi bibliotecari di ateneo: come 
affrontare il cambiamento = Boll.AIB. 42.vol. 2002. 2. 
no. 141-154.p.

Res. angol nyelven

Az egyetemi könyvtári rendszerek gépesítésének 
új szakasza: hogyan szembesüljünk a cserével?

Egyetemi könyvtár; Integrált gépi rendszer; Szoftver
választás

Napjainkban is több olasz egyetemi könyvtár kény
szerül -  a körülmények hatására -  arra, hogy újra 
átgondolja automatizálási választását. Úgy tűnik, 
ötévenként kell az egyetemi könyvtáraknak szembe
sülniük a változtatás témájával.
A felsőoktatási és kutatási minisztérium 1998-as 
felmérésében szerepelt 10 féle integrált könyvtári 
rendszer fele jelenleg a leselejtezés fázisában van, 
mások pedig szőkébb körben vannak használat
ban. Ugyanakkor a piacon megjelent néhány új ge
nerációs termék is, miáltal a piac élénk marad, a 
könyvtáraknak pedig újabb választási lehetőségei 
vannak. A piac fejlődése és a globalizáció nyomán 
egyre kevésbé az a kérdés, hogy egy-egy szoftver 
hol készült, sokkal inkább arra kell figyelmet fordí
tani, hogy az adott integrált könyvtári rendszer or
szágon belül, vagy nemzetközileg elterjedt-e. Úgy 
tűnik ugyanis, hogy az elterjedtebb, nem egy-egy 
országra korlátozódó használatú szoftvernek (és

előállítójának, karbantartójának) nagyobb esélye 
van a hosszú életre.
Egy új rendszer kiválasztásának folyamatát és 
szempontjait nagyjából már ismerjük, ugyanakkor 
ezekhez számos új elem, új szempont is járul: a 
konzorciumok erősödésével egyre nagyobb az 
együttműködést, a munkamegosztást szolgáló funk
ciók iránti igény, nagyobb hangsúlyt kapnak a me
nedzsment-funkciók és fontos igény a nemzetközi 
szabványokhoz való alkalmazkodás.

(Mohor Jenő)

02/393
DAHL, Kerstin: Lund University Libraries and the move 
to Virtua in a networked environment = Program. 
36.VOI. 2002. 2.no. 110-116.p.

Új integrált rendszer a Lundi Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Integrált 
gépi rendszer; Központi katalógus -online; Szoftver
választás

A Lundi Egyetem Svédország egyik legnagyobb fel
sőoktatási intézménye, amelynek keretében 150 ki- 
sebb-nagyobb könyvtár működik. A lundi egyete
mi könyvtár 1986 óta használta a VTLS integrált 
könyvtári rendszert, hasonlóan a göteborgi és az 
uppsalai egyetemi könyvtárhoz.
A svéd könyvtárak közös katalógusának (Libris) 
gazdája a stockholmi Királyi Könyvtár. A Libris 
gyökerei az 1960-as évekig nyúlnak vissza. Kezdet
ben öt könyvtár, ma közel száz könyvtár vesz ben
ne részt. Az adatbázis a nemzeti bibliográfia anya
gát 1976-tól, a svéd kiadványok anyagát 1866-tól, a 
18. századi svéd irodalmat, a hamarosan megjele
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nő svéd könyveket, a finn nemzeti bibliográfiát
1996-tól, a svéd könyvtárakban beszerzett külföldi 
könyveket és periodikumokat 1968-tól, a svéd 
könyvtárak által beszerzett külföldi monográfiákat 
1945-től, továbbá kilencven dán, finn és norvég tu
dományos és szakkönyvtár időszaki kiadványait 
tartja nyilván. Egyes 1866, illetve 1945 előtti doku
mentumok is szerepelnek benne. A lundi egyetemi 
könyvtár 1698 óta kapja a svéd kiadványok 
kötelespéldányait.

A lundi egyetemi könyvtár számítógépes rendszere 
korábban terminálok hálózatán működött, a hasz
nálói igények miatt a 90-es évek végén merült fel a 
kliens-szerver felépítésű szoftver megvásárlásának 
a szükségessége. Ekkor döntöttek a Unix operációs 
rendszer és a Virtua, a VTLS harmadik generációs 
rendszere mellett, a költségeket pedig az ezredfor
dulós átállásra tartalékolt, fel nem használt pénz
alapból (Y2K) fedezték. Mivel a könyvtár szakem
berei folyamatosan figyelemmel kísérték a VTLS 
fejlesztését, nem új rendszert szereztek be, hanem 
a korábbi rendszer korszerű, a nemzetközi szabvá
nyoknak megfelelő, könnyen elsajátítható és 
használóbarát továbbfejlesztett változatát.

2000 augusztusában, amikor egy tíz fős munkacso
port dolgozni kezdett, az országban és helyben is 
nagy változások zajlottak. 1998-ban a Libris a 
USMARC formátum svéd változata, a SweMARC 
mellett döntött, és 2000 tavaszára tervezték a kö
zös katalógus konverziójának befejezését. A Libris 
nem sokkal ezután áttért a MARC21 formátumra. 
Időközben azonban a göteborgi egyetemi könyvtár 
-  amely szerződést kötött a VTLS-sel a Virtuára 
való áttérésről -  jelentős előrehaladást ért el a 
SweMARC-konverzió területén. A MARC21-gyel 
kapcsolatos bizonytalanságok miatt a lundi egye
tem is a göteborgi egyetem útját választotta. Ma
gán az egyetemen belül 2001-ben új könyvtári mun
kaszervezet kezdte meg működését, amely szerint 
a kis tanszéki stb. könyvtárak önálló tevékenységét 
különböző kritériumok teljesítéséhez kötötték (heti 
35 óra nyitva tartás, három szakképzett könyvtáros 
stb.). Megkezdték a könyvtári hálózat átszervezé

840

sét, amelynek szerves része volt a tizennégy adatbá
zis (két és fél millió rekord) összevonása közös 
adatbázissá (1,3 millió rekord). Azt tervezték, hogy 
2001 januárja és júliusa között frissítik fel a Virtua 
rendszer adatbázisát a szoftver új változatával.
Az átállást előkészítő és megvalósító munkacso
port ideje java részét azzal töltötte, hogy „megtisz
títsa” az adatbázist: kezelje a duplumrekordokat, a 
tárgyszavakat, az eltérő raktári jelzeteket, a kölcsön
zéseket, és egyeztesse a változásokat a tagkönyvtá
rakkal. A munkát a tervekhez képest néhány hét ké
séssel tudták elvégezni. Gondot okozott, hogy a 
rendszer csak a szeptemberi tanévkezdésre vált mű
ködőképessé. A fordítási munkákat Göteborgban 
már elvégezték, csak néhány kiigazításra volt szük
ség. A nehéz kezdés ellenére a rendszer jól műkö
dik.
Néhány hónap elteltével, amikor a közös katalógus 
konverziója rendben lezajlott, a három, VTLS-t 
használó könyvtár (a lundi, a göteborgi és az 
uppsalai egyetemi könyvtár) közös előkészítés után 
áttért a SweMARC-ról a MARC21 formátum hasz
nálatára. A lundi egyetem Lovisa adatbázisa a 
http://biblio.lub.lu.se címen érhető el.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 335, 339

02/394
W A LLER, Nicole: You are here: will libraries go to 
antarcti.ca to transform the O PA C = Am.Libr. 33.vol. 
2002. 6.no. 72-74.p.

Web-katalógusok helyett böngészhető, alakítható 
térképek

Ember-gép kapcsolat; On-line katalógus; Szoftver

Van még esély a könyvtárak arculatának megújítá
sára -  véli Tim Bray programozó, aki képes átfor
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málni a könyvtárak webes katalógusait böngészhe
tő' grafikus térképekké: ezek az ábrák szemlélete
sen ábrázolják, mekkorák és hol találhatók a külön
böző könyvtári állományrészek (nyomtatott köny
vek, elektronikus könyvek, videók, hangzó anya
gok és adatbázisok).

Tim Bray eddigi pályafutása impozáns: leginkább 
az XML egyik első fejlesztőjeként és az Open Text, 
az első internetes kereső tervezőjeként ismert, de ő 
készítette a VisualNet for Libraries programot is, 
amely a web alapú alkalmazások új generációja le
het; ez olyan szoftver, amely a könyvtári katalógu
sok szerkezetének ábrázolását szolgálja, és az első 
lépés a böngészhető OPAC-ok felé. A 2000-ben ala
pított Antarctica rendszerek elsődleges célja válla
lati intranetes adattérképek készítése és forgalma
zása volt; a Map.net, az internet navigációs térképe 
pedig ennek a koncepciónak a próbaköve és marke
tingeszköze. Amikor ez a sajtó érdeklődését is fel
keltette, a könyvtárosok is jelentkeztek potenciális 
érdeklődőként. Egyes vállalatoknál az adattérképek 
nem voltak igazán tetszetősek a szervezetlen adattö
meg miatt, a könyvtárak esetében azonban -  ép
pen a rengeteg hierachikus adat miatt -  ezek az ál
lományok könnyen megjeleníthetők szemléletes 
formában.

A Belmont Abbey főiskola (Észak-Karolina) könyv
tára végzi a VisualNet béta-tesztelését 2001 ősze 
óta, miután előzőleg egy könyvtáros konferencián 
látták a szoftver bemutatását, amely az egyes állo
mányrészeket ikonok formájában jeleníti meg -  el
sősorban azokat, amelyekre a könyvtár fel kívánja 
hívni a figyelmet. A Belmont Abbey-i könyvtár tér
képén, amely egy könyvállványt jelenít meg, első
sorban az új szerzeményekre akarták felhívni a fi
gyelmet. A térkép minden „polcán” a legújabb tíz 
mű ikon formájában jelenik meg, ezáltal egyrészt 
több figyelmet kapnak az elektronikus könyvek, 
másrészt böngészhető terek állnak rendelkezésre. 
(Néhány illusztráció és szöveg szemlélteti is a meg
oldásokat.)

Az evanstoni Northwestern Egyetem egyik könyvtá
rosa is úgy véli, hogy van létjogosultsága a hasonló 
programoknak, de nem látja értelmét annak, hogy 
ezeket túl sok könyvtári funkcióra kiterjesszék. Pil
lanatnyilag a magas ár is határt szab az alkalmazás
nak, hiszen bevezetése több mint 18 ezer dollárba, 
vagyis 4,5 millió forintba kerül az első évben. A 
program különböző adatbázisok és több könyvtár 
egyidejű megjelenítésére is képes. A tervező számá
ra ideális lenne, ha az integrált könyvtári rendsze
rek forgalmazói ezt a programot is kínálnák, de 
még nem született konkrét megállapodás velük. (A 
VisualNetről további információkkal szolgál a 
Source Online a www.techsource.ala.org címen.)

(Murányi Lajos)

Lásd még 352, 382

Elektronikus
könyvtől1

02/395
H U TZLER , Evelinde -  S C H U P F N E R , Gerald: The 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek: a succesful ser
vice for electronic journals in Germany = Ser.Libr. 
41vol. 2002. 3/4.no. 255-270.p.

Elektronikus folyóiratkönyvtár: sikeres elektroni- 
kusfolyóirat-szolgáltatás Németországban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Kutatás in
formációellátása; Számítógép-hálózat; Teljes szöve
gű adatbázis

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N. Y. 13904]

A Regensburgi Egyetemi könyvtár egy új szolgálta
tást fejlesztett ki (Elektronische Zeitschriftenbiblio
thek, EZB) az elektronikus folyóiratok használatá
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ra. Az elektronikus folyóiratok könyvtárát
1997-ben nyitották meg, és jelenleg 138 könyvtár 
használja. A résztvevő könyvtárak együttműködése 
nyomán a használók egy folyamatosan frissített, ki
váló minőségű szolgáltatásban részesülnek. Az EZB 
sok elektronikus folyóirathoz biztosít kényelmes 
hozzáférést. Az ingyenes és az előfizetett folyóira

tok egyetlen használói felületről érhetők el. Min
den cím utal a cikk teljes szövegének hozzáférhető
ségére. Az elektronikus folyóiratok számának növe
kedése nyomán a szolgáltatás is folyamatosan növek
szik. Népszerűségét statisztikai adatok bizonyítják.

(Autoref.)

Lásd még 316, 347, 350, 366, 378

Múzeumok,
levéltárak

Lásd 385

Kiadói tevékenység

02/396
SM UROVA, N. I.: ISBN: dostizenia i perespektivy = 
Bibliográfia. 2002. 2.no. 33-35.p.

ISBN: eredmények és perspektívák

Előzetes kiadványszámozás

A nemzetközi szabványos kiadványszámozással 
(ISBN) kapcsolatos feladatok több szempontból is 
fontos részét képezik az Oroszországi Könyvkama
ra tevékenységének: egyrészt alkalmazásán keresz
tül Oroszország részt vehet a mintegy 14 éve tartó, 
erre irányuló nemzetközi összefogásban, másrészt

ez az eszköz segíti az országon belüli könyvpiac va
lamennyi szereplőjének tevékenységét.

2001-ben jelent meg az ISBN nemzetközi tájékozta
tójának 27. kiadása, amely 210 ország több mint 
499 ezer kiadójának adatait tartalmazta, ez 8,4 szá
zalékkal nagyobb mennyiség, mint az előző évben. 
A tájékoztató természetesen évről évre módosul, az 
egyes nemzeti ISBN-irodák szorgalmasan küldik új 
adataikat. Jelenleg a világon összesen 134 irodacso
port létezik. 2001-ben nyolc új iroda kapcsolódott 
be a munkába: többek között Azerbajdzsán (9952), 
Nepál (99933) és Haiti (99935). Az ISBN-program- 
ban hivatalosan 160 ország vesz részt, ezek nagy 
többsége ma már elektronikus formában továbbít
ja adatait. Oroszország 2002 februárjában több 
mint ezer 2001-ben létrejött új kiadó leírását juttat
ta el a nemzetközi központhoz. Amíg a XX. század
ban az ISBN alapját a nyomtatásban megjelent ki
adványok jelentették, addig a XXI. század már az 
elektronikus kiadványok százada is lesz. A Nemzet
közi ISBN-iroda az új kiadványtípusok esetében is 
szabályzatok összeállításával segíti a nemzeti irodá-
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kát, de Oroszországban egyelőre még nem került 
sor ezek honosítására.

2001 októberében Luxemburgban 38 ország hat
van képviselőjének részvételével lezajlott a nemzeti 
ISBN-központok 29. tanácskozása. A tanácskozás 
témái között szerepelt az elektronikus kiadványok 
számozásával kapcsolatos tapasztalatcsere, a nem
zeti és a nemzetközi központok közötti kommuni
kációs csatornák megújítása (web-site, képzés 
stb.), az ISBN teljes adatbankjának létrehozása. A 
tanácskozás előkészítő munkálatai során a nemzet
közi iroda az ISBN fejlesztésének lehetőségeivel fog
lalkozó kérdőíveket küldött ki a nemzeti irodáknak 
és értékelte is azokat (egy érdekes statisztikai ered- 
.mény: 2001-ben Nagy-Britannia 2600 azonosítót fo
gadott el, Svédország viszont mindössze 220-at). A 
kérdőív több olyan témát érintett, amelyek Oroszor
szágban napjainkban különösen fontosak, ilyen pél
dául az, hogy kaphat-e a kiadók és a kiadványok 
mellett a szerző is önálló ISBN-számot, ill. hogy tar
talmazzon-e az adatbank szerzőkre vonatkozó in
formációkat.

Az Oroszországi Könyvkamarában működő nemze
ti ISBN-iroda 2002 februárjára létrehozta nemzeti 
kiadóinak és a hozzájuk tartozó azonosítóknak az 
adatbázisát. Az adatbázis összesen 10 200 élő és 
600 archív leírást tartalmaz. Éppen ebben az idő
ben változott meg az országban a kiadói tevékeny
ség törvényi szabályozása, mert korábban a kiadók 
egy része nem volt tisztában a kiadvány-előállítás 
szabványaival és az ISBN alkalmazásával. Az új sza
bályok szerint a kiadók már nem csak írásban, ha
nem faxon, elektronikus postával és az interneten 
keresztül is megkaphatják a nemzeti ISBN-irodától 
a kért ISBN-számtartományt. Az iroda vállalta arra 
az új programra való áttérést is, amely lehetővé te
szi az ISBN-számblokkok kiadásának optimalizálá
sát, az információkeresés és az ellenőrzés módsze
reinek megújítását. Az ISBN-szám bibliográfiai le
íráshoz és a Books in print-rendszerhez kapcsoló
dó része nemcsak a kamarán belüli feladatok ellátá

sához szükséges, hanem a könyves ipar más terüle
teivel való kapcsolatok építését is segíti.
A technikai feltételek korszerűsítése lehetővé teszi 
az oroszországi kiadók tízezres tömegének rugal
mas kezelését és energiákat szabadít fel a nemzeti 
központban az új feladatokra: a folyamatos ellenőr
zésre és a nemzetközi központ ISBN-módosítások- 
ra vonatkozó szakirodaimának fordítására, alkal
mazására (állásfoglalás az elavult négyjegyű szá
mokról, számváltozások a kiadvány szövegének és 
címének változása esetén stb.).

(Hangodi Ágnes)

Lásd még 303

Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)

Am.Libr. -  American Libraries (US)

Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)

Bibliografiá -  Bibliografiá (RU)

Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)

Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)

Bibliotekovedenie -  Bibliotekovedenie (RU)

Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)

Boll.AIB -  Bolletino AIB(IT)

Bottom Line -  Bottom Line (US)

BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)

Bull.Bibl.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France (FR)

Cat.Classif.Q. -  Cataloging and Classification Quarterly 
(US)

Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)

Ctenár -  Ctenár (CZ)

Documentaliste -  Documentaliste (FR)

El.Libr. -  The Electronic Library (I)

IFLA J. -  IFLA Journal (I)
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Inf. Outlook -  Information Outlook (US)

Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libraries 
(US)

Information -  Information. Wissenschaft & Praxis (DE)

Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document 
Supply (GB)

Internet Ref.Serv.Q. -  Internet Reference Services 
Quarterly (US)

J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society for 
Information Science (US)

J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)

J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education for Library and 
Information Science (US)

J.Interlibr. Loan Doc.Del.Inf. Supply -  Journal of 
Interlibrary Loan, Document Delivery and Information. 
Supply (US)

J.Librariansh.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and 
Information Science (GB)

Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)

Kniznica -  Kniznica (SK)

Libr.J. -  Library Journal (US)

Libr.Manage. -  Library Management (GB)

Libr.Rev. -  Library Review (GB)

New Rev.Acad.Librariansh. -  The New Review of Acade
mic Librarianship (GB)

Online Inf.Rev. -  Online Information Review (I)

Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)

Program -  Program (GB)

ProLibris -  ProLibris (DE)

Przgl.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL)

Ref.Libr. -  The Reference Librarian (US)

Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documentación 
Cientifica (ES)

Sci.Technol.Libr. -  Science and Technology Libraries (US) 

Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)

Signum -  Signum (FI)

Slav.East Eur.Inf.Res. -  Slavic 8c East European Informa
tion Resources (US)

Z.Bibliothekswes.Bibiogr. -  Zeitschrift für Bibliotheks
wesen und Bibliographie (DE)
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©  A lap célja: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmányok 
közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató rovatokkal.

©  Műfajok, terjedelem: eredeti tanulmányok (20-25 A/4-es oldal), az ennél hosszabb tanulmányokat több részben jelen
tetjük meg), szemletanulmányok (10-20 A/4-es oldal), tömörítések, fordítások (5-15 A/4-es oldal), recenziók (3-6 
A/4-es oldal), referátumok (1-2 A/4-es oldal). A megadott terjedelemtől a szerkesztővel megegyezve, el lehet térni.

©  Szövegszerkesztővel készült kéziratokat e-maüben (csatolt fájlként) vagy mágneslemezen lehet küldeni (a lemezt 
visszaküldjük). A formázás nélkül írt szöveget tudjuk a legkönnyebben használni; a címhierarchiát számozással 
célszerű jelölni. Idézeteket, neveket, fontosnak ítélt részleteket lehet kurziválni. Jó, ha a mondandó áttekinthetősé
ge érdekében alcímekkel tagolják a szöveget. A rövidítések, betűszók feloldását az első előfordulásuk után kérjük 
megadni. A gépelt kéziratokat egy példányban 25 soros (50-52 betűhelyes, kettes sortávolságú) A/4-es oldalon, fo
lyamatos oldalszámozással, egy példányban kérjük benyújtani.

©  Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stüáris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat, a tartal
mat érintő változtatást csak a szerző jóváhagyásával lehet végrehajtani. Az írások tipográfiai kialakítását a szer
kesztőség végzi el, a szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.

©  Illusztrációk: illusztrációkat (ábrák, táblázatok, grafikonok stb.) a kézirat mellékleteként kell beadni és a szöveg
ben, a margón kell megjelölni a helyüket. Az ábrákat számozzák be (folyamatosan, arab számokkal) és adják meg 
az ábrafeliratot.

©  Tartalmi összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészíté
séhez kb. 10-15 mondatos tartalmi összefoglalást is kérünk mellékelni.

©  Irodalomjegyzék, hivatkozások: A szövegben említett hivatkozások forrásait a cikk végén irodalomjegyzékben kell 
megadni Irodalom vagy Jegyzetek cím alatt. A szövegben a felső indexbe írják a hivatkozás számát. A lábjegyzetet 
csillaggal kérjük jelölni és az oldal alján lehet megadni. Ha 3-nál több a megjegyzések száma, folyamatos sorszá
mozással kérjük a jegyzeteket, de ilyenkor a cikk végén az irodalomjegyzékbe beépítve Jegyzetek cím alatt közöl
jük majd.

Folyóiratcikkre történő hivatkozás az Irodalomban:

1. ROCKMANN, I. iM.: Coping with library incidents.
In: College and Research Library News, vol. 56. 1995. no. 7. pp. 456-457.

Vagy
1. TÓTH Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon.

In: Könyvtári Figyelő. 1999. 45. évf. 2. sz. 223-235. p.
Könyvekre történő hivatkozásnál:

1. Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint.
Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. B p .: Akad. K., 1999. 587 p.

1. BATÁRI Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből. (1853-1920).
B p .: OSZK, 1999. 88 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 12.)

Könyvrészletre történő hivatkozásnál:

2. MARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. B p .: OMIKK, 1989. 116-126. p.

©  Honorárium: A szerzőkkel felhasználási és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyóiratszám 
megjelenése után tiszteletdíjat fizetünk. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szerződés tartal
mazza. Támogatjuk a szerző által leszámlázott tiszteletdíj kifizetését is.

©  Szerzői jog: amennyiben a folyóiratban közölt írások máshol is megjelennek, kérjük hivatkozzanak a folyóiratban 
történt közlésre.

©  Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle, CD-ROM bemutató című rovatok szerzőit a folyóirat 
megjelenése után 1 tiszteletpéldány illeti meg.

Útmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára



HIRDESSEN  A  K Ö N Y V T Á R I FIGYELŐBEN!
KÖZLÉS M EGÁLLAPODÁS SZERINT.

ÉRDEKLŐ DNI LEHET A  SZERKESZTŐSÉG CÍM ÉN ÉS TELEFO N JÁN .
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