
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)

0 2 /3 0 9
LOVING, Matthew: The war on terror: darkest days = 
Am.Libr. 33.vol. 2002. 5.no. 69-72.p.

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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SIMON, Elisabeth: Weisheit und Erfahrung. Von 
Geschichtenerzählern und Bibliotheken: Beobachtun
gen aus dem Norden Nigerias = BuB. 54.Jg. 2002.
5.no. 321-326.p.

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

02/311
LE N S K IJ, Boris Vladimirovic: Kniznaa palata i biblio- 

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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I Ul NA, I. I.: Elektronnyj bank dannyh gosudarstvennoj 
bibliografii: informacionnye uslugi = Bibliográfia. 2002.

2.no. 25-33-p.

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
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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)
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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)
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