
adatbázisaként memoárjaikat véve alapul. Kimu
tatták, hogy a kísérletező tudósok készek a leg
inkább az együttműködésre és a matematikusok 
a legkevésbé. A kor és termékenység szerinti 
50%-os együttható koncepciója betekintést nyújt 
a tevékenységi mintákba. Azok a személyek, akik 
kutatási-fejlesztési és oktatási intézményekben 
korán értek el magas pozíciót (pl. professzori 
rangot), termékenyebbnek és együttműködésre 
készebbnek bizonyultak.

(Autoref.)

KÖNYVTÁR- ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Általános kérdések

91/100
STEL’MAH, V.: Na kakom fundamente stroit’? 
Vzglád sociologa na stereotipy biblioteŐnoj 
ideologii = Bibliotékád. Moskva. 1990. 7.no. 2-
6.p.

Milyen alapra építkezzünk? A könyvtári ideo
lógia sztereotípiái a szociológus szemével

Fejlesztési terv; Könyvtárosi hivatás; Könyvtár
szociológia; Könyvtárügy

A szovjet könyvtárügy előbb stagnálni kez
dett, majd a 80-as évek közepétől mély válságba 
került. Az egyébként kozmetikázó statisztikák is 
jelentős hatóköri beszűkülésről tanúskodnak. A 
szovjet könyvtárak mindenekelőtt minőségi kö
zönségüket vesztették el. A könyvtárhasználók 
zöme tanuló, nyugdíjas és elszegényedett állam
polgár (belőlük egyre több van). A könyvtárak és 
a könyvtárosok társadalmi presztízse ugyancsak 
mélyre süllyedt.

A peresztrojka első öt évében még az a nézet 
volt uralkodó, hogy a könyvtárüggyel nincs sem

mi baj. Csupán az utóbbi években léptek fel 
olyan könyvtárosok, akik alternatív szakmai szer
vezeteket kezdtek létrehozni, akik nekiláttak a ki
útkeresésnek. Velük szemben mindmáig sok az 
apologéta. Közülük egyesek semmiféle válságról 
nem akarnak tudni, mások ilyen-olyan mértékű, 
ám az ügy egészére nem jellemző hiányossá
gokról beszélnek. De vannak olyanok is, akik 
egyenesen azt állítják, hogy a könyvtárügy -  a 
centralizálás révén -  mintegy megelőzte a pe
resztrojkát. (Ezekre a szerző számos példát hoz 
fel, s e példák „lelőhelye ” kivétel nélkül a Sovet- 
skoe bibliotekovedenie c. orgánum.)

Szociológiai szempontból a szóban forgó 
„hitvédelem” teljesen érthető. Más kérdés: nem 
szabad neki felülni. Ellenkezőleg: le kell leplezni 
a benne található sztereotip ideológiákat, mint a 
mély válság előidézőit. Ezek általános érvénye
sülése miatt lettek „a könyvtárak egyfelől áldoza
tok, másfelől kultúránk tragédiájának, emlékező 
képessége megsemmisítésének részesei”.

A következő ideológiai „balhitekről ” van szó. 
Az első a könyvtárcentrikusság, a könytárak reá
lis szerepének elleplezése. Következményeként a 
könyvtárak mindinkább eltekintettek attól, hogy 
létüket a társadalmi megrendelések indokolják. A 
második „balhit” : a monoideológia, amely a 
könyvtárakat a kommunista párt alázatos „szol
gálóleányává” tette. Harmadikként az olvasásirá
nyítás kanonizált formáját kell megemlíteni. Ez a 
kezdetekben szükséges tevékenység időközben 
bürokratikussá vált, s elriasztotta az olvasókat a 
könyvtáraktól. Végül a centralizált uniformizmus 
deformálta a könyvtári munkát. Még ma is sokan 
„fentről ” várják, hogy mit kell tenni.

Ezek a fejtegetések azért időszerűek, mert a 
Lenin Könyvtár vezetésével elindultak a könyvtár
ügy átépítésének a munkálatai. Ám ezek legfel
jebb kozmetikázó munkálatok, ha ugyan nem tu
datos „mellébeszélések”. A szovjet könyvtárü
gyet az ő terápiás ajánlásaikkal („egy kicsit 
jobban kell dolgozni”, „javítani kell a könytárosok 
bérezésén”, „több pénz kell a könyvtárügynek”), 
pusztán velük, nem lehet rendbehozni, bár ter
mészetesen a jobb anyagi ellátásra szükség van. 
Ezen felül azonban arra is szükség van, amit egy 
moszkvai, a „lelki újjászületést” célzó fiókkönyv
tár megnyitóján lehetett hallani: „A nép lelkiségét 
kívánjuk visszaadni, visszaadni a népnek azt az 
irodalmat, amelyet hosszú éveken át hiába kere
sett a könyvtárak polcain. Az orosz nép hagyo
mányait tartalmazó krónikákat, a régi Oroszor
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szág íróinak könyveit, minthogy ezek a mi törté
nelmünk, forrásvidékünk.”

(Futala Tibor)

Nemzeti könyvtári és tájékoztatási politika

91 /1 0 1
MALLEY, lan: National and internationai impera- 
tives of a UK national information policy = Aslib 
Proc. 42.vol. 1990. 3.no. 89-95.p. Bibliogr. 7 
tétel.

Nemzeti és nemzetközi szükségszerűségek 
az Egyesült Királyság országos tájékoztatási 
politikájában

Együttműködés -nemzetközi; Jogszabály -könyv
tárügyi; Tájékoztatási politika

Az Egyesült Királyságnak jelenleg nincs or
szágos tájékoztatási politikája. Kialakításának 
egyik legfőbb akadálya a kormányzat szándéká
nak hiánya. Ez összhangban van a kormányzat 
törekvéseivel a piaci mechanizmus szabad érvé
nyesülésének elősegítésére, illetve arra, hogy a 
közületi szektor feladatait és költségeit jelentős 
részben a magánszektorra hárítsa át.

Az Egyesült Királyságban sok kormányzati 
szerv érdekelt a tájékoztatási terület egyik vagy 
másik ágában. Minél szélesebb lesz ezek köre, 
annál nehezebb lesz eltérő érdekeik és törekvé
seik egyeztetése, amit vonakodásuk még tovább 
fog nehezíteni.

Az információipar gyors fejlődése is hozzájá
rult annak a kormányzati álláspontnak kialakulá
sához, hogy szabadpiaci viszonyok között a fej
lődés gyorsabb és hatékonyabb, mint központi 
illetve kormányzati irányítást biztosító országos 
tájékoztatáspolitika érvényesítése mellett. A táv
közlés deregulációja például Európában páratlan 
eredménnyel járt.

Az információiparban sok nemzet vonatkozó 
iparágai működnek együtt, nemzetközi jelleget 
viselve tevékenységükben. A multinacionális vál
lalatok gazdaságilag igen erősek, politikai befo
lyásuk is igen nagy, nem valószínű, hogy tevé
kenységüket a kormányzat által kialakított tájé

koztatáspolitika eszközeivel és módszereivel 
ellenőrizni lehet.

Működésüket várhatóan jelentősen érinteni 
fogja az 1992-ben létrejövő egységes európai 
piac. A multinacionális vállalatoknak ekkor már 
egy — államközi határok nélküli — nemzetközi 
közösséggel is számolniuk kell, amely jelentő
sen befolyásolhatja az információiparban érde
kelt vállalkozások tevékenységét is.

Az egységes európai piac létrejötte előrelát
hatólag nem nagy jövőt biztosít az egyes tagálla
mok nemzeti tájékoztatáspolitikájának. Ennek a 
kialakulóban lévő európai egységes piacnak je
lenleg ugyan még nincs tájékoztatáspolitikája, és 
feltehetőleg nem is lesz 1992-ig, de minden való
színűség szerint sor kerül majd létrehozására 
1992 után az egyes tagállamok közreműködésé
vel. Természetesen, ha az Egyesült Királyság ad
dig nem alakítja ki a maga nemzeti tájékoztatás
politikáját, nem tud majd kellő befolyást gyako
rolni az európai tájékoztatáspolitika kialakítására. 
Hasonló helyzetbe kerülhet, mint a mezőgazda- 
sági politikával kapcsolatban. (Az EGK-ba való 
késedelmes belépése miatt egy már kialakult 
rendszert kellett elfogadnia, szemben a franciák
kal, akik döntően befolyásolni tudták azt.)

A nemzetközi nyomásra példa az Európai Ta
nács 1981. évi adatvédelmi konvenciója. Ez lehe
tővé teszi fontos külföldi adatokhoz a számítógé
pes hozzáférést Anglia számára, de csak a kon
venció követelményeinek megfelelő saját 
adatvédelmi törvény megalkotása és alkalmazá
sa esetén. Az angol adatvédelmi törvényt 1984- 
ben létre is hozták, 1987-ben lépett hatályba. 
Anglia számára nagy előnyt jelenthetett volna, 
ha már korábban kialakította volna a maga politi
káját. Jelentősen befolyásolni tudta volna ugyan
is a konvenció kialakítását.

Újabban terjedni kezd az a felismerés, hogy a 
piaci erők önmagukban nem képesek megfele
lő, hatékony szabályozásra. A kormányzat és az 
utóbbi 5 év alatt a törvényhozás is egyre többet 
foglalkozott tájékoztatási kérdésekkel. Az 1984. 
évi adatvédelmi törvény csak kezdetét jelentette 
az angol tájékoztatási törvényhozásnak. Felme
rülhet, hogy a nemzeti tájékoztatáspolitikát is a 
tájékoztatási törvényhozás keretében alakítsák 
ki, azonban a jogszabályok a tájékoztatásnak 
csak részterületeit szabályozzák, nem is mindig 
teljes következetességgel.

Egyes területeken dereguláció érvényesül, 
másokon jelentős túlszabályozás van. Ez a fele
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más helyzet a piaci erőket felbátorítja saját szán
dékaik érvényesítésére, aminek következtében 
az információk hozzáférhetőségét és a társadal
mi érdekeket a szőkébb érdekek határozzák 
meg. Ésszerű tehát az információgazdaságot 
„rendbe tenni”, az európai információpiacon való 
részvétel előkészítéseképpen.

(Balázs János)

9 1 /1 0 2
MORGHEN, Giovanella: SBN: dal progetto al ser- 
vizio di rete = Boll.inf. — Assoc.ltal.Bibl. 30.a. 
1990. 2.no. 101-106.p.

Rés. angol nyelven

Az SBN (Országos Könyvtári Szolgálat): a ter
vektől a szolgáltató hálózatig

Gépi könyvtári hálózat

A Servizio Bibliotecario Nazionale (Országos 
Könyvtári Szolgálat, SBN) javaslatként 1979-ben, 
az olasz könyvtárak első országos konferenciá
ján merült fel, majd a könyvtáregyesület 1982-es 
kongresszusán indult útjára. Lényegét tekintve az 
SBN több, mint puszta programcsomag valami
lyen automatizált könyvtári rendszer számára: 
olyan, az egész országot átfogó könyvtári rend
szer-hálózat, amely egyaránt épít az állam, a tar
tományok és a legkülönfélébb könyvtárfenntar
tók együttműködésére (a könyvtárakén kívül). 
Az SBN filozófiájának lényege, hogy az azonos 
felépítésű, az együttműködést lehetővé tévő 
szoftver használata mellett is maximális marad az 
egyes könyvtárak autonómiája (még a hardver 
kiválasztásában is).

Az 1980-as évek közepén kezdték meg tény
leges működésüket az első, több könyvtárat 
összefogó hálózati csomópontok, IBM, SPERRY 
és BULL gépeken. Jelentős lépés volt 1988-ban 
a Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium bekap
csolódása a programba, ennek eredményekép
pen igen jelentős egyetemi és kutatóintézeti 
könyvtárak váltak az SBN hálózat tagjaivá, illetve 
kidolgozták az SBN és a DOBIS rendszerek kö
zötti interfész-szisztémát, illetve az SBN prog
ramcsomag Digital-WMS környezetben működő 
változatát.

Az USA-val és számos nyugat-európai or
szággal szemben Olaszországnak mintegy 20-25 
éves lemaradása van a könyvtári automatizálás 
terén. Ennek behozására az SBN minél gyorsabb 
és minél szélesebb körű elterjesztése ad esélyt, 
ami számottevő anyagi ráfordítást igényel.

(Mohor Jenő)

9 1 /1 0 3
BASOV, S.A.: Upravlenie bibliotecnym delom: ot 
monopolii na vlast’ — k razdeleniű vlastej = 
Naucn.Teh.Bibl.SSSR. 1990. 7.no. 3-11.p. Bib- 
liogr. 6 tétel.

A könyvtárügy irányítása: a hatalmi monopóli
umtól a jogosítványok megosztásáig

Állami irányítás; Könyvtárpolitika; Könyvtárügy; 
Társadalmi irányítás

„Az Októberi Forradalmat követően a párt és 
az állam vette a kezébe a könyvtárügy irányítá
sát. Nem arra törekedtek, hogy lakossági köztu
lajdon legyen belőle. A könyvtári munkát a politi
kai feladatok megoldásának rendelték alá. A ha
talom maga döntötte el, hogy milyen könyvtárak 
kellenek a népnek. A társadalomnak megszűnt a 
lehetősége arra, hogy képviseleti szervein (a 
minden rendű és rangú szovjeteken) keresztül 
olyan társadalmi megrendeléseket fogalmazzon 
meg a könyvtárak vonatkozásában, amelyek 
megfeleltek volna sokszínű szükségleteinek. A 
nyilvános könyvtárakból tömegkönyvtárak lettek, 
a nemzeti könyvtárakból pedig államiak és köz- 
társaságiak.”

Ez az éles helyzetkép egy Fenelonov-cikk állí
tásainak cáfolatát vezeti be. Ez a cikk (megjelent: 
Bibliotekar’, 1989. 11.no. 5-8.p.) kulturális minisz
tériumi sugallatra készült, mégpedig abból a cél
ból, hogy különféle, tetszetősnek látszó formu
lákkal elleplezze az Irányító központ hatalom
átmentési kísérleteit.

Basov Fenelonovnak minden, az irányítással 
kapcsolatos állítását cáfolja (a nép sehogysem 
részese a könyvtárak irányításának, a Fenelonov 
által említett érdekképviseleti szervek, kezdve az 
állami ágazatközi könyvtári bizottságtól, a taná
csokon, a könyvtárak mellett szervezett olvasói 
tanácsokon és a munkahelyi kollektívákon át 
egészen az össz-szövetségi könyvtárügyi taná
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csig, tipikusan látszatszervek, melléjük — ellen
tétben Fenelonov tirádáival — semmiféle hatal
mat, jogosítványt rendelni nem szabad). A Fene
lonov elképzelte könyvtári egyesületek és szövet
ségek sem haladják meg a „fentről való 
demokratizálás” modelljét.

Az autoritatív irányítási szisztémáról a demok
ratikus irányításra kell áttérni a könyvtárügyben 
is. Ez roppantul nehéz feladat, mivel a sztálinista 
és posztsztálinista évtizedekben a könyvtárosok 
az „ideológiai front harcosai” lettek, elvesztették 
szakmai öntudatukat és önbecsülésüket. (Jó pél
da erre, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsá
ban egyetlen könyvtáros található.)

Mégis neki kell látni a munkának, aminek 
ideológiai reformban (alapja: az Emberi Jogok 
Általános Deklarációja), irányítási reformban és 
jogi reformban kell — szinte egyszerre — kicsú
csosodnia.

„Lentről indult” szervezkedéssel el kell érni, 
hogy a könyvtárak valóságos jogi személyekké 
váljanak, „társadalmi szerződések” jöhessenek 
létre a könyvtárak és olvasóik között, regionális 
szinten önkéntes könyvtári egyesülések, egyesü
letek és szövetségek alakuljanak, s ezek létre
hozzák könyvtári társadalmi intézeteiket. Minde
nesetre: a Baltikum, Leningrád, Szaratov és 
Moszkva könyvtárosai elindultak az efféle szer
vezkedés útján.

Jó volna, ha ezt a folyamatot „fentről ” is segí
tenék. Ám — tanúskodik róla egyebek mellett a 
szóban forgó Fenelonov-cikk is — ez egyelőre 
ábránd. Remélhetőleg csak egyelőre, s el fog 
jönni az az idő, amikor egy új könyvtári törvény 
születik, amely a könyvtárügy társadalmi irányítá
sának elveit és játékszabályait fogja kodifikálni az 
ezzel homlokegyenest ellenkező elveket és já
tékszabályokat előíró mostani helyett.

(Futala Tibor)

Lásd még 144-145

Központi szolgáltatások

91/104v ,
SEDLACKOVA, Lydia: Na margó celostátnej 
evidencie zahraniÓnych periodík = Zah- 
ranic.Period.Inf.Praxi. 9.roó. 1990. 1.no. 22-

28.p. Bibliogr. 6 tétel.

A külföldi folyóiratok országos nyilvántartásá
nak margójára

Folyóirat; Központi katalógus; Külföldi irodalom

A külföldi folyóiratok országos nyilvántartását 
25 éve szervezték meg Csehszlovákiában. A be
jelentések központosított feldolgozása a pozso
nyi Egyetemi Könyvtárban folyik. Az automatizált 
feldolgozás a prágai UVTEI feladata. 1984-ben a 
nyilvántartás online módon vált elérhetővé.

Ennek ellenére mindmáig sok a nehézség. A 
központosított feldolgozás lassú, s ugyanez érvé
nyes a gépi adatbázis aktualizálására is. Ezért a 
nyilvántartást semmilyen formában nem lehet a 
megrendelések koordinálására felhasználni.

A lassúság miatt (az utolsó feldolgozott év 
1985) a nyilvántartásban egyre kevesebben és 
kevesebbet keresnek online módon. Akadozik a 
mikrofilmlapos másolatküldés is. További hiá
nyosság: a volt szocialista országok folyóiratai 
nincsenek benne a nyilvántartásban, holott hova
tovább ezek is „devizássá” válnak. A nyilvántar
tásból nem tűnik ki, hogy teljesek-e az évfolya
mok, megvannak-e az egyes évfolyamok speciá
lis füzetei, rendkívüli számai.

Időközben le kellett mondani a nyilvántartás 
anyagának kötet formában való közzétételéről (a 
hatalmas terjedelem miatt). A köteteket helyette
sítő mikrofilmlapos kiadást a használók nem 
kedvelték meg (sok helyütt a használatához 
szükséges olvasókészülékek sincsenek meg).

A csökkenő érdeklődés tehát mindenképpen 
érthető, mint ahogy az is, hogy e bizonytalan 
központi szolgáltatás kiváltására időközben több 
ágazati központi nyilvántartás is született. Ezek 
mindenképpen „fürgébbek”, és nem mutatják a 
központi nyilvántartás fent vázolt hiányosságait 
sem. Noha sokan „vadhajtásnak” tekintik őket (a 
hatályos rendelet értelmében ez igaz is), mégis 
tulajdonképpen kiutat mutatnak a központi nyil
vántartás jelenlegi válságából. Nevezetesen de- 
centralizáltabbá teszik az adatbejelentést, kisebb 
terheket rónak egy-egy központra, ahol a szóban 
forgó folyóiratok életjelenségeit (előbb, utóbb, 
megszűnt stb.) is jobban ismerik, hiszen e köz
pontok a szóban forgó folyóiratokat illetően 
szakmailag is jártasabbak. A résznyilvántartások 
összefogása és összeszerkesztése már megma
radhatna az eddig illetékes két intézmény hatás
körében.
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Ehhez — természetesen -  meg kell változtat
ni a még 1965-ben keletkezett kc-rendeletet.

(Futala Tibor)

Lásd még 120-121

Együttműködés

91/105
STEPHENS, Annabel K. -  WRIGHT, Kathryn D.: 
Planning multitype Services in a rural environ- 
ment = Rural Libr. 10.vol. 1990. 2.no. 25-44.p. 
Bibliogr.

Többféle típusú könyvtárból álló vidéki háló
zat szolgáltatásainak tervezése

Együttműködés -regionális; Könyvtári rendszer; 
Szolgáltatások

Alabama állam kis és közepes településein 
levő 41 felsőoktatási, iskolai, közművelődési és 
szakkönyvtár alakított ki együttműködési rend
szert Southeast Alabama Multitype System 
(SAMS) néven.

A rendszerhez egymástól típusukban, mére
tükben és adottságaikban jelentősen eltérő 
könyvtárak kívántak csatlakozni, ezért körültekin
tő előkészítésre volt szükség. Ennek első lépé
se volt a sokrétű szolgáltatási rendszer mibenlé
tének tisztázása személyes beszélgetések során. 
A rendszer szervezői végiglátogatták az érintett 
intézményeket, és az igazgatóval, valamint a sze
mélyzet több tagjával folytattak megbeszélést ar
ról, hogy az egyes könyvtárak mely területen ér
zik szükségesnek az együttműködést, és milyen 
eredményeket várnak megvalósulása esetén. Az 
így nyert információkból állt össze az a kooperá
ciós tevékenységi lista, amely a kérdőíves felmé
rés alapját képezte. A könyvtáraknak pontozás
sal kellett rangsorolniuk az egyes tevékenysége
ket aszerint, hogy mennyire tartják őket 
fontosnak saját szempontjukból. A kérdőíven ja
vaslatot kellett tenni továbbképzési témákra is. A 
kérésnek 25 válaszadó tett eleget, összesen 63 
javaslattal.

A beérkezett válaszok között eltérések mutat
koztak a könyvtár típusától függően (a könyvtár

közi kölcsönzést például az egyetemi könyvtárak 
lényegesen magasabbra értékelték, mint a köz- 
művelődési könyvtárak).

A felmérés eredményeire alapozva a szerve
zők a rendszeren belül a következők megvalósí
tását tartották feltétlenül fontosnak: könyvtárközi 
kölcsönzési megállapodás kidolgozása, tovább
képzések és szakmai viták szervezése, a rend
szerben résztvevő könyvtárak minervájának és 
egy hírlevélnek a kiadása. Megfontolásra ítélték a 
közvetlen hozzáférés biztosítását valamennyi 
könyvtár számára az Alabamai időszaki Kiadvá
nyok Központi Katalógusához, későbbre halasz
tották a dokumentumszolgáltatás kidolgozását. 
Valamennyien egyetértettek a továbbképzések és 
a szakmai viták fontosságában. A továbbképzés
hez javasolt általános témák (számítógépesítés, 
katalogizálás, állományalakítás, alapítványok, ál
lományvédelem) mellett egy-egy könyvtártípus 
számára fontos kérdés is felmerült (katasztrófa
elhárítás, CD-ROM, könyvtárvezetés, hátrányos 
helyzetűek ellátása, audiovizuális dokumentu
mok feldolgozása, leltárellenőrzés, teljesítmény
normák) melyek napirendre tűzését tervbe vették 
a szűkebb körű rendezvények sorában.

Az igények figyelembevételével szervezett 
rendszer finanszírozását is ki kellett dolgozni, 
ezért olyan szolgáltatások bevezetésére is sor 
került, amelyek pénzt hoznak a könyvtáraknak.

A rendszer valamennyi tagja rendkívül fontos
nak érezte az együttműködési lehetőségek kiak
názását, és a rendszer szervezőivel egyetértet
tek abban, hogy a gondos előkészítés legalább 
öt évre biztosítja a zavartalan működést.

(Pappné Farkas Klára)

91/106
BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie: International 
online collective catalog of duplicates: the 
I.I.C.C.D. = Health inf.Libr. I.vol. 1990. 3.no. 21-
23. p.

A folyóiratok fölöspéldányainak nemzetközi 
online központi katalógusa, az I.I.C.C.D.

Együttműködés -nemzetközi; Folyóirat; Fölös
példány; Központi katalógus -online

Minden könyvtár küszködik problémákkal 
folyóirat-gyűjteménye teljessége terén (egyes
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Külföldi folyóirat-figyelő

számok elvesznek a postán, vagy a használók 
csonkítják meg őket stb.; pótlásuk körülményes 
és költséges is). A könyvtárak ugyanakkor hoz
zájutnak fölöspéldányokhoz, ezeket rendszerint 
gépelt jegyzékeken hozzák mások tudomására.

A lyoni egyetemi könyvtár orvostudományi 
részlege a SUNIST adatbázis-szolgáltató létrejöt
te után kezdeményezte egy online központi kata
lógus létrehozását a más könyvtárak számára 
felajánlható folyóirat-számokról. A rendszer 1987 
óta működik, kezdetben a francia orvostudomá
nyi és gyógyszerészeti egyetemek könyvtárainak 
részvételével, mára a résztvevők száma 80, kül
földi könyvtárak is vannak köztük. A könyvtárak 
elektronikus posta útján érintkeznek, a folyóirat
számokat egymástól ingyen kapják meg, csak a 
postázás és az online kapcsolat díját kell megfi
zetniük. Eddig közel 6000 cím szerepelt a köz
ponti katalógusban, kb. 80 000 folyóiratszám, 
1200 kérést elégítettek ki és egyre nagyobb az 
érdeklődés.

Lásd még 125-126,131,141-142

Jogi szabályozás

Lásd 145

Könyvtárosi hivatás

91/107
HERUBEL, Jean-Pierre V.M.: The Ph.D. librarian: 
a personal perspective = Coll.Res.Libr.News. 
51.vol. 1990. 7.no. 626-628.p.

A doktorátus megszerzésének előnyei a 
könyvtárosok számára

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú; 
Tudományos kutatás

A felsőfokú oktatási intézmények kettős fel
adata -  az oktatás és a kutatás -  megköveteli a 
speciális szaktudást. Ez a helyzet a felsőfokú 
könyvtárosoknál is: a szakma által megkövetelt 
tudáson kívül szükséges valamely más tudo

mányterületen való jártasság is. Megszerzésének 
egyik eszköze a doktori (Ph.D.) fokozat elérése.

A Ph.D. a legmagasabb fokozat, valós tartal
máról azonban meglehetősen homályos kép él a 
köztudatban. Egyesek talán úgy gondolják, hogy 
a könyvtárosok számára nem kívánatos ez a fo
kozat, mert viselői együttműködésre képtelen 
magányos tudósok, akik éppen ezért nem alkal
masak a könyvtárosi hivatásra. A fokozat igazi 
természetének megértése eloszlathatja ezeket az 
előítéleteket.

A Ph.D. a legegységesebb fokozat az Egye
sült Államokban, mindenhol azonos követelmé
nyeket kell teljesíteni eléréséhez. A doktorátusra 
való felkészülés célja a tudás megszerzése. A ku
tatás lehetősége és az emberi tudás gyarapítá
sához való hozzájárulás kívánsága alapvető jel
lemzője. A cím viselői további munkájuk során 
is megőrzik ezt a szemléletet, és hivatásukat a 
későbbiek során is ebben a szellemben fogják 
gyakorolni.

Tanulmányaik közben rájönnek a vizsgálatok 
pontos és körültekintő elvégzésének fontossá
gára, és elsajátítva a kutatás módszertanát átte
kintést kapnak más tudományterületek kutatási 
metódusáról is. A doktorátusért tett erőfeszíté
sek során kialakul a kellő alázat a tudományok
kal szemben, mivel egyre inkább kiderül, hogy a 
megismerés folyamata végtelen: minél többet ta
nul az ember, annál inkább rájön, hogy milyen 
keveset tud. Talán ez a felismerés ejtheti legin
kább kétségbe a könyvtárosokat, hiszen az ő 
szakmájuk egyik alapelve éppen az, hogy a tu
dás könnyen mérhető és kezelhető információk 
halmaza. Pedig a tudás lényege a dolgok megis
merhetőségének kimeríthetetlensége, az állandó 
kíváncsiság és az örökös vizsgálódás.

Egy könyvtáros számára a doktori cím meg
szerzése azért előnyös, mert általa egyenrangú
vá válik a tanszékek kutatóival, oktatóival. A 
Ph.D. azonban inkább tudományos fokozat; tu
lajdonképpen fenntartja a hagyományos határo
kat a különböző tudományágak között, ami 
alapvető ellentétben áll a könyvtárosság multi
diszciplináris jellegével. A doktorátust szerzett 
könyvtárosnak tudomásul kell vennie, hogy nem 
az az elsődleges feladata, hogy elmélyedjen a 
tudományban, melyből doktorált, hanem a maga 
könyvtárosi eszközeivel segítse annak művelőit.

A doktori fokozat megszerzése nem könnyű 
dolog, időt, pénzt és óriási energiabefektetést 
igényel. Az érte járó anyagi elismerés korántsem

Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2. 321



arányos ezzel. Mégis kifizetődő a könyvtáros 
számára csakúgy, mint a felsőoktatási könyvtár
nak és az oktatási intézmény közösségének 
szempontjából.

(Fazokas Eszter)

Oktatás és továbbképzés

91/108
Special formation des documentalistes pour 
demain. Quelles formations pour quels besoins? 
= Documentaliste. 27.vol. 1990. 4/5.no. 177-
240. p.

Rés. angol nyelven

In form ációs szakem berek  képzésa a holnap  
igényeire: m ilyen képzés szükséges a kü lön
fé le  szükségletekre? (Tem atikus szám , 14 
cikk)

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; To
vábbképzés

Milyen típusú információs szakemberekre van 
szükségük a magánvállalatoknak, a tájékoztatási 
intézményeknek, a vezetésnek?

A tematikus szám első cikkei az „információ- 
tudomány” mint szakma kifejlődésének fő vona
lait tekintik át: az információk mennyiségi növe
kedését, a minőségi változásokat (beleértve az 
információnak, a kommunikáció funkciójának és 
a gazdasági dimenziónak a fogalmait) és az 
egyes használói csoportok eltérő igényeinek 
megfelelő szakosodást. A szerzők megkísérlik 
érzékeltetni, hogy az információ és dokumentá
ció mechanizmusa hogyan működik a különféle 
szektorokban: kereskedelmi cégeknél, középis
kolákban, a felsőoktatásban és kutatásban, a he
lyi és regionális kormányzatoknál és a fejlődő 
országokkal való együttműködésben.

Ezután annak kiderítésére helyezik a hang
súlyt, hogy milyen képzésre lenne szükség Fran
ciaországban, létezik-e már ilyen, és hol vannak 
hézagok az oktatásban. Az egyes szerzők véle
ménye eltérő. A legtöbben a hagyományos 
könyvtáros- és levéltárosképzéssel szemben a 
dokumentálóképzés fontosságát igyekeznek bi

zonyítani. Természetes, hogy a szakmai környe
zetnek és azoknak az információknak az egy
mástól teljesen eltérő jellege, amelyekkel a leen
dő információs szakemberek dolgozni fognak, 
más és más követelményeket támaszt a képzés
sel szemben. A tematikus számban három közös 
piaci tagország, Nagy-Britannia, Olaszország és 
Portugália képzési gyakorlatának bemutatása is 
helyet kapott, jó alkalmat adva az összehasonlí
tásra és a teendők továbbgondolására.

(Autoref.)

9 1 /1 0 9
SCHAUDER, Cherryl: Fasterthan a speeding bul
iét: cataloguing education in the age of com- 
puters = lnt.Cat.Bibl.Cont. 19.vol. 1990. 3.no. 
41-45.p. Bibliogr.

Feldo lgozók képzése a szám ító g ép ek  korában

Feldolgozó munka; Könyvtárosképzés -felsőfo
kú; Oktatási anyag

Igen sok könyvtár tagja valamilyen számító- 
gépes könyvtári hálózatnak, illetve vesz át kész 
rekordokat, ami jelentősen csökkenti az önerő
ből történő dokumentumleírás szükségességét. 
Mind kevesebb katalogizáló munkatársra van 
szükség, de azoktól magasabb szintű tudást 
várnak el. Az átlagos anyagok helyett speciális, 
zömmel a nem hagyományos dokumentumok 
körébe eső anyagok feldolgozása folyik csak 
helyben, ehhez pedig nem elegendő az átlagos 
ismeret. A könyvtári munkafolyamatok eddig ki
alakult rendje és az erre épülő munkaszervezet 
(gyarapítás, katalogizálás, kölcsönzés, referensz) 
mind jobban összemosódik.

Ezek miatt az okok miatt szükségessé vált, 
hogy a katalogizálóképzést más alapokra helyez
zék, megváltoztassák az elsajátítandó tananya
got. A szerző javaslatában az alábbi témakörö
ket sorolja fel:

1. Információszervezés és az információkere
sés elmélete: a formai leírás elméleti kérdései, 
tartalmi feltárás, osztályozáselmélet, indexelésel
mélet, a szókészlet ellenőrzése, a szemantika és 
szintaktika kapcsolódásai, pre- és posztkoordi- 
náit rendszerek, osztályozási rendszerek és 
tézauruszok készítése, szabad szövegű vissza
keresés, automatizált indexelési technikák...
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Külföldi folyóirat-figyelő

2. Eszközök, szabályok, kódok: különböző 
szabályzatok (AACR, DDC, LCSH), a Kongresz- 
szusi Könyvtár feltárási kézikönyve, besorolási 
szabályok, előzetes kiadványszámozási rend
szerek, különféle osztályozási rendszerek (pl. 
ETO), különféle tézauruszok (pl. ERIC), a gépi 
formátumok (pl. MARC), az egységes besorolási 
adatok jegyzékei, az online katalógus inputja, 
keresőprofilok szerkesztése...

3. Munkafolyamatok: eredeti ieírás készítése, 
rendszőválasztás; a különböző katalógusoknak, 
adatbázisoknak megfelelően történő osztályo
zás, indexelés, tárgyi feltárás; tartalmi kivonat ké
szítése, hozzáférési adatok kijelölése, retrospek
tív konverzió...

4. Fájlszerkezet: hozzáférési pontok, keresési 
sorrend, nyomtatási formák...

5. A gépesítés megtervezése: adatbázis-terve
zés: rekord-struktúrák, mezők, hozzáférési pon
tok; hálózatok, integrált rendszerek; adatbáziske
zelő szoftverek, használói interfészek; adatok le
töltése, gépi indexek, szakértő rendszerek...

6. Speciális kérdések a dokumentumtípus, a 
téma és a nyelv szerint: monográfiák, időszaki 
kiadványok, audiovizuális anyagok, mikrofilmek, 
számítógépes szoftverek, kéziratok, belső jelen
tések, jogi anyagok, idegen nyelvű anyagok...

7. A katalogizálás munkafolyamata: munka- 
szervezés, hálózati és helyi interfészek, modulok, 
rendszer- és eszközkiválasztás, OPAC bevezeté
se, rendszerek üzembehelyezése, személyzeti 
és költségvetési kérdések...

8. Fejlesztési kérdések.
9. Kutatómunka: a fenti szakterületekkel kap

csolatos könyvtártudományi kutatások áttekinté
se, újabb kutatások kezdeményezése.

(Kovács Lászlóné)

91/110
SOKOLOV, A.V.: Pecali, grehi i nadezdy 
bibliotecnoj skoiy = Nauén.Teh.Bibl.SSSR. 
1990. 9.no. 3-10.p. Bibliogr. 10 tétel.

A könyvtárosiskola bánatai, baklövései és re
m ényei

Könyvtárosképzés -felsőfokú

A Leningrádi Kulturális Főiskolán folyó 
könyvtárosképzés mély válságban van. Senki

nem elégedett. A hallgatók szakmai orientációja, 
szakmai jövőképe -  mint a felmérések mutatják 
— felettébb negatív, s ugyanígy negatív az ok
tatással, annak színvonalával kapcsolatos véle
kedésük is.

A tanári kar, miközben leterhelése felettébb 
erős, még nem érzékeli ezt a szomorú állapotot. 
Mondhatni: önteltségben leledzik. Az útvesztést a 
cikk szerzője a következőképpen fogalmazza 
meg: „Mi, a könyvtárosképző iskola előadói ab
ban vagyunk vétkesek, hogy mércének a tanult 
specialista képzetét állítottuk magunk elé a mű
velt értelmiségi mércéje helyett. A technokrata 
gondolkodás fölébe nőtt a humanistának.”

Ezt a „főbűnt ” nem feledtetheti néhány eny
hítő körülmény sem (a főiskolán a könyvtáros
képzés hátrányban van a népművelők képzé
sével szemben, a főiskolai reform különféle 
dokumentumai ellentmondóak, a sebtében 
végrehajtott tantervi változtatások átgondolat
lanok stb.).

Van azonban néhány reményteljes fejlemény 
is. A hallgatóságon belül a „pozitív mag” egyre 
inkább aktivizálódik. Ehhez úgy kellene számára 
teret, kifutást biztosítani, hogy az előadói kar fia
talabb és tehetséges egyedei is nagyobb teret 
kapjanak az iskola életében. Igaza van annak az 
előadónak, aki így fogalmazott: „Az új arcú 
könyvtárosok kiképzéséhez új típusú előadókra 
van szükség”. Ebből a szempontból az iskola ve
zetésének van óriási felelőssége. Ez annál na
gyobb, minél kevesebb bürokratikus akadálya 
van a „másként cselekvésnek”.

Végül a remények közé tartozik, hogy mind 
határozottabban rajzolódnak ki a könyvtárügy re
gionális szerveződésének a kontúrjai. E fejle
mény által a képzés „megrendelője ” konkretizá
lódik és jut szóhoz. A leningrádi főiskolának 
ezért sürgősen ki kellene nyilvánítania, hogy 
mindenekelőtt a város és hatalmas vonzáskörze
te számára képez ki szakembereket. Ez minden 
bizonnyal lehetővé tenné, hogy a képzés valósá
gosan főiskolai legyen (4 évre növekedjék, s le
gyen egy olyan tagozata is, amely a könyvtáros
képző technikumok végzettjeit 3 év alatt juttatja 
felsőfokú diplomához).

A szerző idézi a közszájon forgó mondást: 
„Az amerikai egyetemek nem azért gazdagok, 
mert Amerika gazdag, Amerika viszont azért gaz
dag, mert az egyetemei gazdagok.” Mindezt mi
heztartás végett tartja fontosnak.

(Futala Tibor)
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Szabványok, normatívák

Lásd 174

KÖNYVTÁRAK ÉS TÁJÉKOZTA
TÁSI INTÉZMÉNYEK

Nemzeti könyvtárak

91/111
MUNTHE, Gerhard: Pa vei mot et Nasjonal- 
bibliotek = Nord.Tidskr.Bok- Biblioteksvás. 
77.arg. 1990. 3.no. 71-82.p.

Rés. angol nyelven

A norvég nemzeti könyvtár megvalósítása felé

Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár

A cikk áttekinti a norvég nemzeti könyvtár lé
tesítésére és törvényes elismertetésére tett szá
mos kísérletet.

Norvégiában 1811-ben létesült az első egye
tem és egyetemi könyvtár (az utóbbi sokáig az 
egyetlen állami tudományos könyvtár volt az or
szágban). 1811 előtt a norvég diákok és tudósok 
a koppenhágai egyetemet és tudományos 
könyvtárakat látogatták. Norvégia 1811-ben 
egyesült a Dán Királysággal, ezért nem kapott az 
egyetemi könyvtár nemzeti könyvtári funkciókat. 
Amikor 1814-ben Norvégiát Svédországhoz csa
tolták, a könyvtár tevékenységében nem történt 
változás, mindössze a kötelespéldányok kerültek 
át hozzá a dán Királyi Könyvtártól. Csak 1882- 
ben született hivatalos rendelkezés a kötelespél
dányokról és létesült az egyetemi könyvtárban 
ún. nemzeti részleg. Ugyanakkor kudarcba ful
ladt minden kísérlet a könyvtár státuszának, tevé
kenységének és nevének megváltoztatására, a 
nemzeti könyvtári jelleg elismertetésére.

A norvég parlament 1989-ben fogadott el új 
kötelespéldány-rendeletet, amely 1990. júliusá
ban lépett életbe. Körülbelül száz éves huzavona 
után kormányzati döntés született a nemzeti 
könyvtár létesítéséről. A vita már régóta folyik ar
ról, hogy hogyan vonják ki az oslói Királyi Egye
temi Könyvtárból a nemzeti könyvtári gyűjte
ményrészeket, funkciókat és feladatokat. A léte
sülő nemzeti könyvtár egyes részlegeit a 
fővárostól kb. 1000 km-re, egy ipari központban, 
Mo i Ranában helyezik majd el. (Ebben a régió
ban jelentős a munkanélküliség, és a kormánytá
mogatás új álláshelyeket teremt majd.) A haszná
lók nagy része ugyanakkor a fővárosban és Dél- 
Norvégia egyetemi városaiban koncentrálódik. 
Valószínűleg az országos tároló könyvtár, az ál
lományvédelmi és a kötelespéldány-részleg kerül 
Mo i Ranába, a fő gyűjtemények Oslóban ma
radnak. Oslóban marad a nemzeti bibliográfiai 
részleg és egyéb, a kutatást és a tudományt se
gítő vállalkozások is.

(Autoref.)

Lásd még 139-140,142, 145, 161

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak
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Könyvtár az üzletközpontban

Fiókkönyvtár; Könyvtártelepítés

1983 januárjában a Washington állambeli 
Vancouver bevásárlóközpontjának (Vancouver 
Mail) vezetői azt a lehetőséget vetették fel a van- 
couveri regionális könyvtárnak, hogy egy fiók
könyvtárat hozhatna létre a Mail területén. A Mail 
célja ezzel a vásárlás fellendítése volt, de az aján

324 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.


