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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

Lásd 167

Közművelődési könyvtárak

91/112
BEHRMAN, Sara -  CONABLE, Gordon: There’s 
a library at the mail = Wilson Libr.Bull. 64.vol. 
1989. 4.no. 31-33.p.

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
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Külföldi folyóirat-figyelő

lat a könyvtárnak is jól jött, mert rendkívül kedve
ző feltételek mellett (alacsony helyiségbérleti díj, 
feltűnő hely, jó megközelíthetőség stb.) lehető
vé váit számára, hogy egy könyvtári szempont
ból aránylag rosszul ellátott körzetnek magas 
színvonalú szolgáltatásokat nyújtson.

A terv megvalósult, és a könyvtár ma oázist 
jelent a vásárlástól kimerült emberek számára. A 
bevásárlások fokozódása a kölcsönzések és a 
referenszkérdések számának gyarapodásával jár 
együtt. A könyvtár erőssége a gyermek- és ifjú
sági irodalom. Az a tény, hogy a 25 ezerről 40 
ezerre növekedett állomány 60%-a forog köl
csönzés útján, minden várakozást felülmúlt!

A bérleti szerződés kiköti, hogy a könyvtár a 
bevásárlóközponttal azonos időben tartson nyit
va, ami mindennapos, heti 70 órás üzemeltetést 
jelent, s a karácsony, az ünnepnapok sem kivéte
lek. Ezt a hihetetlenül magas nyitvatartási óraszá
mot a könyvtár 11 főnyi személyzettel látja el, 
akiket a referenszkérdések tekintetében a köz
ponti könyvtár tájékoztatási részlege is támogat, 
telefaxon továbbítva a válaszokat.

Minden közművelődési könyvtárnak célja, 
hogy új olvasókat nyerjen meg. A vásárlóközpont 
könyvtára általában a hálózat első könyvtára, 
amelyre a település lakói rátalálnak. A könyvtá
ros-bérlők vezető szerepet játszanak a vásárló
központ egyéni karakterének kialakításában. Az 
ilyen könyvtárak sikerének az a titka, hogy meg
tartva sajátos vonásaikat, képesek elvegyülni egy 
emberekkel teli, vásárlói környezetben. A könyv
tárosok naponta többször hallják a csodálkozás
sal, izgalommal és büszkeséggel teli felkiáltáso
kat: „Nézd, egy könyvtár a vásárlócsarnokban!”

(Novák István)

91/113
PERALA, Keijo: Administrative reform and public 
iibraries in Finland = Scand.Public Libr.Q.
23.VOI. 1990. 3.no. 4-6.p.

A közigazgatási reform hatása a finn közmű
velődési könyvtárakra

Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági; Térítéses szolgáltatás

Finnországban az eltérő nagyságrendű tele
pülések mindig gondot okoztak a helyi törvény

hozás megalkotásakor, ugyanis az volt az elv, 
hogy minden településnek azonos közigazgatási 
rendszerrel kell rendelkeznie. Állami támogatás 
elnyeréséhez alapvető feltétel volt, hogy a tele
pülés az önkormányzati törvényben és a közpon
ti kormányzat egyéb határozataiban előírtaknak 
megfelelően szervezze könyvtárát. A következő 
rendelkezéseket kellett figyelembe venni:

-  minden településnek külön könyvtári bizott
sággal kell rendelkeznie, és egy település könyv
tárainak külön közigazgatási egységet kell alkot
niuk;

-  a könyvtárosoknak meghatározott könyvtá
ri képesítéssel kell rendelkezniük;

-  könyvtárhelyiségek megnyitásához állami 
szerv jóváhagyása szükséges;

-  a könyvtárhasználóktól semmiféle térítési 
díjat nem szabad kérni.

A közigazgatási reform az ilyen jellegű korlá
tozások eltörlését célozza. 1989 elején lépett 
életbe a Független Települések Kísérletéről szó
ló Törvény, amely csaknem minden előírást 
megszüntetett arra vonatkozóan, hogy a telepü
léseknek hogyan kell szervezniük közigazgatásu
kat. Mintegy 200 település felfüggesztette a 
könyvtári bizottság működését, helyette kulturá
lis bizottságot alakítottak, amely elődjénél lénye
gesen szélesebb hatáskörrel rendelkezik.

A legtöbb könyvtáros ellenezte a közigazgatá
si reformot, jóllehet a könyvtári bizottság eltörlé
se után a könyvtárigazgatók döntési jogköre je
lentősen bővült. Az első reakciók mégis pozití
vak voltak; az eredmények nem tűntek olyan 
rossznak, mint amennyire tartottak a reformtól. 
Épp ellenkezőleg: úgy tapasztalták, hogy a vál
tozások új lehetőségeket nyújtanak a fejlődésre.

Az általános reform második része az állami 
támogatási rendszert érinti. Alapelve, hogy állami 
támogatás egyes funkciók kialakítására vagy 
szabályozására már nem használható fel. A 
könyvtárak jelenleg igen nagymértékű állami tá
mogatást élveznek, ami a teljes átlagos költség- 
vetés 51-86%-át képezi. 1992-től a támogatás 
célspecifikus része jelentősen csökken majd, 
míg a teljes átutalt összeg változatlan marad. A 
közigazgatási és pénzügyi reform egyaránt azt 
jelenti, hogy a könyvtáraknak a korábbinál sokkal 
inkább önellátóaknak kell lenniük, mert a köz
ponti jogszabályok és a támogatás már nem 
nyújt elegendő segítséget számukra.

Az új törvény arról is rendelkezik, hogy a 
könyvtárak térítési díjat kérhetnek használóiktól,
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leszámítva a könyvkölcsönzést. A finn közműve
lődési könyvtárak jelenleg a kölcsönzött doku
mentumok késedelmes visszajuttatásáért és a 
könyvtárközi kölcsönzésért számítanak fel térítési 
díjat. Az egyéb szolgáltatások pénzessé tétele 
gyakorlati nehézségekbe ütközik. Olyan szolgál
tatásokért viszont, amelyek nem nélkülözhetetle
nek, pl. az online adatbázisok használatáért, cél
szerűnek látszik térítési díjat kérni.

A felmerült számtalan probléma miatt egyet
len közművelődési könyvtár sem vezette be a 
térítési díjat, még kísérleti jelleggel sem. Az egye
temi könyvtárak viszont a térítési díjak széles 
skáláját alkalmazzák.

(Feimer Ágnes)

91/114
MÁKELÁ, Maija-Liisa: Did the free municipality 
experiment set libraries free? = Scand.Public 
Libr.Q. 23.vol. 1990. 3.no. 7-10.p.

Felszabadította-e a könyvtárakat a független 
települések kísérlete?

Feladatkör; Könyvtári tanács; Városi könyvtár

A független települések kísérlete 1989-ben 
kezdődött Finnországban, a következő célok
kal: a települések önállóságának növelése, a la
kosság részvételének megkönnyítése a dönté
sekben, a helyi szolgáltatások iránti igények ki
elégítése. Eredményeit még korai lenne értékelni, 
történt azonban egy jelentős változás: sok 
tanácsadó testületet megszüntettek vagy össze
vontak (ez érintette a könyvtári tanácsok felét is). 
A könyvtári tanács integrálására háromféle meg
oldást alkalmaztak a települések: 1. beolvasztot
ták a kulturális tanácsba, 2. a felnőttoktatási és 
iskolai tanáccsal vonták össze, 3. átfogó szabad
idő-tanácsokat hoztak létre.

Mikkeli város egy negyedik megoldást válasz
tott. Megszüntette a könyvtári tanácsot; a könyv
tárakat közvetlenül a városi tanácsnak rendelte 
alá; és a könyvtári tanács feladatkörének nagy 
részét a település önkormányzatának tisztvise
lőire ruházta. (A könyvtári tanácsot azért szün
tették meg, mert a könyvtárat meglehetősen 
független szolgáltató intézménynek tekintik,

amelyben kevésbé van szükség helyi politikai 
döntéshozatalra, s amelynek tevékenységét 
nagyobbrészt országos normatívák és előírások 
szabályozzák.)

Kuovola és más városok is hasonló megol
dásra törekszenek, amikor összevonják a könyv
tárat, a település információs és közigazgatási in
tézményeit. A településekben a közigazgatási tá
jékoztatást a könyvtárak kis többletkiadással 
vállalni tudják. (A könyvtárak az 1980-as évek óta 
egyébként is hangsúlyozzák tájékoztatási szere
püket.) A könyvtárat a helyi számítóközponttal és 
a tájékoztatással foglalkozó egyéb intézmények
kel együtt a közigazgatás fejlesztési részlegéhez 
csatolták.

A közigazgatási információk egyébként a 
könyvtárak közérdekű tájékoztató tevékenysé
gébe is beleillenek. Adatbázisok építhetők ki a 
közigazgatási szolgáltatásokról, az oktatásról, a 
döntésekről és döntéshozókról; ezeket aztán a 
könyvtári vagy akár az otthoni terminálokról le le
het kérdezni. A könyvtárak szolgáltathatnak infor
mációkat szociális céllal is, pl. álláshelyekről, 
egyesületekről, eseményekről.

A közigazgatási részleg használhatja a könyv
tár információs rendszerét és viszont: minden 
polgár otthonából kapcsolatot teremthet a 
könyvtárral saját terminálja révén. (A kétoldalú 
kommunikációt az elektronikus posta biztosítja.) 
A település könyvtára ilymódon adatbankként 
üzemel. A könyvtár azért alkalmas erre a feladat
ra, mert útbaesik, egyszerűbben megközelíthe
tő, mint a hivatalok, nyitvatartása kedvezőbb, 
személyzete szolgáltatás-centrikus.

Annak megítéléséhez, hogy javult-e a szolgál
tatások színvonala a közigazgatási reform követ
keztében, még évekre van szükség. A könyv
tárak mindenesetre szabadabbá váltak: kapcso
latba kerültek más intézményekkel; felgyorsult és 
ésszerűbbé vált a döntéshozatal; konkrét intéz
kedések nyomán javultak a szolgáltatások; meg
szűnt az állami felügyelet; Mikkeliben és Kuovo- 
lában újfajta könyvtári modell született. DE: sok 
tekintetben fennmaradt a régi területi szemlélet; 
új bürokratikus nehézségek merültek fel; csök
kent a könyvtárak részvétele a helyi dönté
sekben; sok könyvtáros nem tud mit kezdeni a 
reformokkal; a finn könyvtárak színvonalas 
működését éppen az állami támogatás garan
tálta; az új modell fogadtatása nem egyértel
műen kedvező.

(Hegyközi Ilona)
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HOWORKA, Boteslaw: Samorz^d terytorialny, or- 
gany administracji rz^dowej, bibliotéka = Porad- 
nik Bibi. 1990.7-8.no. 3-8.p.

Helyi önkormányzatok, államigazgatási szer
vek, könyvtár

Fenntartó szerv; Közművelődési könyvtár; Mű
ködési feltételek

Az állam és a helyi önkormányzatok viszonya 
Európában a középkortól kezdve az utóbbiak fo
kozatos térnyerésével jellemezhető. Lengyelor
szágban a két világháború között az önkormány
zatok jogainak elismerése mellett meglehetősen 
erős volt az államigazgatási „vonal” is. Ennek 
következtében az önkormányzatok gyakran és 
sok vonatkozásban ki voltak téve az állam közbe
avatkozásainak.

1944-ben az önkormányzatok pozíciója a ko
rábbiakhoz képest megerősödött. Ám ez nem 
tartott sokáig, mivel egy 1950. évi törvény a név- 
leg fennmaradt önkormányzatokat állami fel
ügyelet alá helyezte, illetve a hierarchizált állam- 
igazgatás eszközeivé degradálta. Egy 1983-ban 
hozott törvény aztán magát a megnevezést is ki
iktatta a közhasználatból.

A helyi önkormányzatok visszaállítása 1990- 
ben következett be, amikor három sarkalatos tör
vény az európai normáknak megfelelően határoz
ta meg feladataikat. Az államigazgatás az új törvé
nyeknek megfelelően mindössze akkor szólhat 
bele az önkormányzatok tevékenységébe, ha 
azok törvénybe ütköző döntéseket hoznak.

A helyi önkormányzatok jogosítványai között 
egyebek mellett ott szerepel a könyvtárlétesítés, 
-összevonás és -megszüntetés joga, illetve a 
könyvtári ellátás biztosításának kötelezettsége is. 
A végrehajtási jogszabályok az 1968. évi könyv
tári törvény vonatkozó paragrafusait ennek meg
felelően változtatták meg.

Mindazonáltal a könyvtári törvény számos 
más paragrafusa „légüres térbe” került. így nem 
dőlt el a vajdasági könyvtárak és az általuk ellá
tott feladatok (a helyi könyvtárellátás biztosítása, 
a területi módszertani tevékenység, a letéti ellá
tás, a regionális irodalom gyűjtése stb.) sorsa. 
(A szerző arra a következtetésre jut, hogy állami 
nyilvános könyvtári hálózatot kellene kialakítani

belőlük — bizonyos tanácsadói jogosítványok
kal.)

Ezen felül a helyzetnek megfelelő szabályo
zásra vár az Állami Könyvtárügyi Tanács, a kultu
rális és művészetügyi miniszter jogköre, a 
könyvtárosok besorolásának kérdése, továbbá 
több olyan praktikus kérdés, mint amilyen a „köz
ségközi” könyvtárak létesítésének, a könyvtári ál
lományok védelmének stb. a kérdése. A követ
keztetés: a könyvtári törvény megújítása a jelen 
körülmények között elkerülhetetlen.

(Futala Tibor)

91/116
WASILEWSKI, Juliusz: Co dalej? = Poradnik 
Bibi. 1990. 9.no. 3-6.p.

Hogyan tovább? (A területi közművelődési 
könyvtárak fenntartásának megváltozásáról.)

Fenntartó szerv; Közművelődési könyvtár; Mű
ködési feltételek

A közművelődési könyvtárak további sorsa 
iránt Lengyelországban jogos aggodalmak me
rültek fel. Az önkormányzatokhoz való kerülés és 
az általános pénzhiány következtében e könyvtá
raknak akár kétharmada is megszűnhet. Ez a fo
lyamat már 1991-re megindulhat, minthogy ak
kortól fogva nem lesz központi kulturális alap, 
amely eddig úgy-ahogy életben tartotta az egész 
hálózatot.

Mindazonáltal időközben megszülettek azok 
az elképzelések is, amelyek realizálása esetén a 
legfontosabb intézményeket meg lehet óvni az 
enyészettől. Egy kulturális és művészetügyi mi
nisztériumi körlevél kilátásba helyezi, hogy a köz- 
művelődési könyvtári hálózatba tartozó intéz
ményeket differenciálni fogják. így lesznek nem
zeti intézmények (közéjük fog tartozni a két 
könyvtárosképző iskola is), amelyek központi 
(minisztériumi) költségvetéssel fognak működni. 
Ezen felül létrejönnek az állami könyvtárak (ide a 
volt vajdasági könyvtárakat sorolják, viszont a já
rásiakat még nem), amelyek költségvetését a vaj
daságok adják. Végül maradnak az önkormány
zati könyvtárak, ám ezek egy részének is vajda
sági (rész)költségvetése lesz.

Két további, előkészületben lévő törvény is 
befolyásolhatja a közművelődési könyvtárak
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sorsát. Az egyik a kulturális intézmények részle
ges vagy teljes privatizációját teszi majd lehető
vé. Nem valószínű, hogy a közművelődési 
könyvtárak megvételéért túlságosan sokan fog
nak versengeni.

A másik előkészületben lévő törvény a kultu
rális tevékenységgel kapcsolatos. Ez egyfelől a 
„kulturális tevékenység”, másfelől a „kulturális in
tézmény” fogalmával él. A kulturális tevékenység 
a törvénytervezet értelmében nem más, mint jog 
a kulturális területen végzett magántevékenység
re, a kulturális intézmény pedig tulajdonképpen 
regisztráltatás. Az önkormányzati könyvtárakra 
az utóbbi kötelezettség vonatkozik. A vele kap
csolatos félelmek arra vezethetők vissza, hogy 
egyik pontja a személyzet bérezését is a regiszt
ráltató intézményre bízza.

Voltak olyan javaslatok, hogy a kulturális tevé
kenységi törvény hatálybalépésével (ez 1991. ja
nuár elseje lett volna) hatálytalanítsák az egész 
könyvtári törvényt. Szerencsére ezt sikerült meg
akadályozni, s így elhárítani veszélyét a közmű
velődési könyvtári hálózat teljes szétesésének.

Jelenleg két helyen is dolgoznak a könyvtári 
törvény megújításának előkészítésén. A kulturá
lis és művészetügyi minisztériumi és a könyvtá
rosegyesületi változat annyiban közös, hogy 
mindkettő a részleges megújítás mellett foglal ál
lást. A minisztériumi tervezet azonban körülhatá
roltabb, ui. csak a vajdasági szintig kívánja ren
dezni a közművelődési könyvtárak ügyét, míg 
az egyesületi a körzeti könyvtárak szintjéig.

(Futala Tibor)

Lásd még 123, 148, 168

Tudományos és szakkönyvtárak
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HOADLEY, Iréné B. -  CORBIN, John: Up the 
beanstalk: an evolutionary organizational struc- 
ture fór libraries = Am.Libr. 21.vol. 1990. 7.no. 
676-678.p. Bibliogr. 9 tétel.

Tervezet a könyvtárak korszerű szervezeti fel
építésére

Általános tudományos könyvtár; Munkaszervezet

Néhány évtizede az egyetemi és tudományos 
könyvtárak több oldalról is erős külső nyomás
nak vannak kitéve; olyan fejleményekkel szem
ben kell hatékonyságukat mérlegre tenni, mint az 
információrobbanás, az információ áruvá válása, 
a könyvtári anyagok, a munkaerő és a berende
zések emelkedő költségei, az automatizálás és 
az információtechnológiák ugrásszerű fejlődé
se, versenyhelyzet kialakulása más információ- 
terjesztő szervezetekkel stb. Az a kérdés, hogy 
ezen könyvtárak hagyományos szervezeti felépí
tése alkalmas-e ezeknek a hatásoknak a megfe
lelő kezelésére, és ha nem, akkor milyen alapve
tő változtatásokra van szükség.

Az Egyesült Államokban az 1950-es évek óta 
a könyvtárakat hagyományosan a következő 
szempontok kombinációi szerint szervezik: funk
ció (állománygyarapítás, kölcsönzés, referensz 
stb.), tevékenység (rendelés, javítás stb.), hasz
nálók (gyermek, felnőtt, egyetemista, stb.), föld
rajzi hely (fiókkönyvtárak), gyűjtőkör (képző
művészet, történelem stb.) és a dokumentumok 
formája (időszaki kiadványok, audiovizuális 
anyagok stb.) Azóta egyetlen szervezeti forma 
sem vívott ki meghatározó szerepet. A szerzők 
egy újszerű modellt javasolnak, hangsúlyozva, 
hogy nem szigorú mintának, hanem az egyéni 
igényekhez alakítandó keretrendszernek szánják. 
Modelljüket több előfeltételre építik, mondván, 
hogy ezek mellőzése gyengíti a szervezet haté
konyságát. A három fő előfeltétel a következő:

-  állománygyarapításra, azaz saját tulajdonú 
dokumentumok beszerzésére kb. annyit fordítsa
nak, mint az információkhoz való hozzáférést biz
tosító eszközökre (pl. CD-ROM-adatbázisok);

-  az online katalógus a könyvtár összes do
kumentumtípusára terjedjen ki;

-  a folyóiratokat ne automatikusan, folyama
tosan rendeljék meg évről-évre, hanem akkor, 
amikor szükség van rájuk.

A szervezeti modell hat főosztályt tartalmaz 
-  nézzük meg ezeket egyenként:

A beszerzési főosztály három részlegből áll, 
amelyek feladata egyenként: vásárlás, kölcsön
kérés és bérleti használatba vétel, a dokumen
tum formájára való tekintet nélkül. Érdekesség, 
hogy a válogatás, azaz a gyarapítási javaslatok 
és döntések meghozatala nem itt történik.

A szervezési főosztály felelős a könyvtár ka
talógusrekordjainak előállításáért és karbantartá
sáért, vagyis a hagyományos katalogizálási funk
ciót venné át.

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



Külföldi folyóirat-figyelő

A gyűjtemények nevű főosztály feladata a 
könyvtár összes gyűjteményének alakítása-fej- 
lesztése. Formátumra való tekintet nélkül itt szü
letnek meg az állománygyarapítási döntések, s 
ide tartozik az állományvédelmi (kötészet, fizikai 
feldolgozás és lopásvédelem) és a „szakgyűjte - 
mények és archívumok” nevű részleg is.

Az ún. közvetítő főosztályhoz (interpretation) 
tartoznak a „referensz” és a „könyvtárhasználati 
képzés” nevű egységek és a letéti könyvtárak; 
ez utóbbiak azért, mert ezen állományok fizikai 
elkülönülése megkívánja, hogy mind a referensz- 
szolgáltatás mind a könyvtárhasználati oktatás 
helyet kapjon bennük.

Az állományhasználati főosztály centralizálja 
az összes könyvtári anyag használatát, formától 
és helytől függetlenül, összehozva mindenfajta 
kölcsönzési és ehhez kapcsolódó tevékenységet 
(normál és könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, 
raktárosi munka stb.). Itt kapnak helyet a speciá
lis formátumok (mikroformák, szoftver, térképek 
stb.) gyűjteményei is, amelyek csak ezen kiadvá
nyok kölcsönzésével és karbantartásával foglal
koznak -  a gyarapítás és a róluk való tájékozta
tás a megfelelő központi egységben történik.

Az irányítási főosztály egységei a következők
kel foglalkoznak: költségvetés; épület, berende
zések; személyzet; számítógépesítés; fejlesztés.

Az ismertetett szervezeti modell azt sugallja, 
hogy a könyvtárosoknak — fennmaradásuk érde
kében -  a jövőben másképpen célszerű a 
könyvtár feladatairól gondolkodniuk: a szolgálta
tásokat nem a saját szempontjukból, hanem a 
használók szemszögéből kellene szemlélniük, 
akiket elsősorban az érdekel, hogy az általuk ke
resett információhoz minél hamarabb hozzájus
sanak, függetlenül az illető információ „csoma
golásától”.

(Novák István)

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
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HAVENS, Carolyn: Teen suicide and the library = 
Public Libr.Q. 10.vol. 1990. 2.no. 33-42.p. Bib- 
liogr.

Tizenévesek öngyilkossága és a könyvtár

Beteg olvasó; Ifjúsági könyvtár; Ifjúsági olvasó

A tizenévesek öngyilkossága sokakat érintő 
probléma, előfordulása napjainkban drámai mó
don egyre gyakoribbá válik. Részben a tizenéve
sek izgatott lelkiállapotával függ össze. A könyv
tárosok és a könyvtárak közvetlenül és közvetve 
egyaránt bekapcsolódhatnak e probléma megol
dásába. A könyvtárosokat arra kérik, hogy pártfo
golják a fiatal felnőtteket, ehhez az Amerikai 
Könyvtáregyesület ajánlásokat állított össze az 
őket fogadó könyvtári részlegek számára. A köz- 
művelődési könyvtárak közvetlenül úgy tudná
nak segíteni, hogy olyan programokat szponzo
rálnának, amelyek a fiataloknak segítenének az 
ideges és depressziós lelkiállapotot megszüntet
ni, illetve a szülőknek és pedagógusoknak a ve
szélyeztetett tizenéveseket felismerni, és a társa
dalom figyelmét növelni e probléma iránt. A 
könyvtárosoknak, akik arra gyanakodnak, hogy 
egy tizenéves használó vagy akár egy könyvtáros 
öngyilkosságra készül, közbe kell avatkozniuk, 
lehetőség szerint erre szakosodott tanácsadó
hoz vagy intézményhez irányítva a fiatal felnőttet.

(Autoref.)

Iskolai könyvtárak

Lásd 151

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás
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JACOB, Merle: Get it in writing: a collection 
development plán fór the Skokie Public Library = 
Libr.J. 115.vol.1990.14.no. 166-169.p. Bibliogr.
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