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A The European Library - a használhatóság kere
teit feszegetve...

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyv
tár; Portál

Az Európai Könyvtár (www.TheEuropeanLibra 
ry.org) egy az Európai Unió által finanszírozott 
projektként indult, a British Library vezetésé
vel, nyolc európai nemzeti könyvtár bevoná
sával. A részt vevő nemzeti könyvtárak száma 
15-re növekedett, 2006-ban 7, 2007-ben a még 
hátralévők csatlakozása várható, így az Európai 
Nemzeti Könyvtárak Konferenciája (CENL) 45 
tagja közül legalább 30 állomány hozzáférhető 
lesz 2007 végére. A TEL (The European Library) 
célja ugyanis az, hogy soknyelvű, multikulturális 
hozzáférést nyújtson Európa nemzeti könyvtára
iban fellelhető kulturális örökséghez.
A TEL segítségével egy portálon keresztül érhe
tők el a részt vevő nemzeti könyvtárak kataló
gusai, illetve digitalizált dokumentumai. A TEL 
tulajdonosa a CENL, politikai döntéseit a ve
zető testület (Management Board), hozza, irá
nyítása a szűkebb létszámú végrehajtó bizott
ság (Executive Group) feladata, a szolgáltatást 
a 4,5 fős létszámú iroda (Office) működteti. A 
TEL „üzleti modellje” rendkívül egyszerű: költ
ségeit a résztvevők, illetve a CENL tagjai „ad
ják össze”, az évenként befizetendő összeg négy 
sávban 1000-30 000 € között van.
A TEL részt vesz az EU európai digitális könyv
tár létrehozását célzó projektjében. Az Európai

Könyvtár használata ingyenes, mivel az adato
kat nyilvánosan elérhető információnak tekin
tik. Ha egyes könyvtárak digitalizált kincseik 
(kéziratok stb.) letöltéséért térítést kémek, vagy 
tudomány osfoly óirat-gyűj teményük használata 
ütközik fizetési, vagy licencjogi problémába, a 
megoldás az adott könyvtár feladata.
2005. decemberi állapot szerint a TEL 15 mil
liónál több rekordhoz, illetve dokumentumhoz 
nyújt hozzáférést. A digitalizált dokumentu
mok száma jelenleg háromnegyed millió körül 
van. Technológiáját tekintve a TEL egy olcsó 
és elegáns megoldáson, a „portál a böngésző
ben” koncepción alapul, melyet Theo van Veen 
(Koninklijke Bibliotheek) és Bili Oldroyd (Bri
tish Library) dolgozott ki. A rendszer a gyűjtemé
nyeken és könyvtárakon keresztül SRU, Z39.50 
és OAI módszerekkel keres, metadat-modellje 
kiterjesztett Dublin Core. Tartalmi szempontból 
a TEL a nemzeti könyvtárak tartalmát tükrözi, 
ami nagymértékben a művészetekre és a humán 
tudományokra koncentrál, és arra is rámutat, 
hogy milyen fontos ezen örökségünk mind na
gyobb részének mielőbbi digitalizálása és hoz
záférhetővé tétele.

(Mohor Jenő)

Nemzeti könyvtárügy
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A könyvtári rendszer Indiában
Könyvtárügy

India 28 államában 3,29 millió négyzetkilomé
teren 1,1 milliárd ember él, 70%-uk falun. Egye
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dülálló és gazdag kulturális öröksége van, me
lyet a hódítók és a bevándorlók ellenére sikerült 
megőrizni. Az 1947 óta független Indiának 22 
hivatalosan elismert nyelve van, de a közpon
ti kormányzás nyelve a hindi és az angol, mely 
utóbbi a gyors iparosodás és a gazdaság igen 
erős multinacionális befolyása következtében a 
mindennapi üzleti életben is egyre népszerűbb 
kommunikációs eszköz. Különösen az informá
ciótechnológia hatására az ipar erőteljesen nö
vekszik, a világ tizedik legnagyobb gazdasága 
az indiai. Mindezek ellenére 250 millió ember 
a szegénységi küszöb alatt él. A megoldást az 
oktatásban ennek következtében a könyvtári és 
információtechnológiai ellátás fejlesztésében, 
elterjesztésében (is) látják. India könyvtári és 
tájékoztatási rendszere öt fő területre osztható. 
A nemzeti könyvtári szektor a kalkuttai Nemzeti 
Könyvtárból és a kötelespéldányokból részesü
lő könyvtárakból (Delhi Közkönyvtár, Chennai 
Közkönyvtár, Mumbai Állami Könyvtár) és az 
országos szakkönyvtárakból (Országos Tudomá
nyos Könyvtár, Országos Orvosi Könyvtár) áll, 
melyeket a központi kormányzat tart fenn.
A közkönyvtári szektor fenntartásáért az államok 
felelnek, ám a túlzott különbségek elkerülésére a 
központi kormányzat egy alapítványt hozott létre 
a közkönyvtári szolgáltatások országos fejlesz
tése érdekében. Az országban működő 60 ezer 
közkönyvtár közül 31 274 kapott valamilyen tá
mogatást az alapítványtól az elmúlt 28 évben. A 
közkönyvtárak rendkívül különböző fenntartási 
és irányítási körülmények között működnek, a 
28 államból mindössze 13 alkotott könyvtári tör
vényt. Indiában átlag 0,01 €-nak megfelelő rúpiát 
költenek fejenként közkönyvtárra, az IFLA által 
ajánlott minimális 0,17 €-val szemben.
A tudományos és szakkönyvtári szektor lényege
sen fejlettebb a másik négy területnél. A Tudo
mányos és Ipari Kutatási Tanács 40 laboratóriu
ma és 100 területi központja olyan kutatóhelyek, 
melyek mindegyike jól ellátott könyvtárral, in
formációs központtal rendelkezik.
A felsőoktatási könyvtári szektor a 342 egyetem

és 17 625 főiskola (közülük 5386 számít akk- 
reditáltnak) könyvtáraiból áll. Modernizálásu
kat és összekötésüket az INFLIBNET hálózat 
szolgálja.
Indiának nemzeti könyvtárpolitikára van szük
sége, a vidéki (falusi) és városi India közötti 
különbség csökkentése érdekében pedig a ha
gyományos közkönyvtárak teljes átalakítására, 
modernizálására, megfelelő információtechno
lógia alkalmazására.

(Mohor Jenő)
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Magánosítás? Finn könyvtárak a fogyasztói tár
sadalom szorításában

Információs társadalom

Finnországban a könyvtári kölcsönzések drasz
tikus csökkenése (Tamperében ez 183 900 köl
csönzéssel kevesebb, mint korábban) kapcsán a 
szerző vezércikkében a fogyasztói társadalom 
vagy újabban a szociálpszichológia által „él
ménytársadalomként” definiált jelenkori társa
dalmi struktúra kihívásainak kitett könyvtárak 
kilátásairól, a tennivalók szükségességéről írja 
le gondolkodásra késztető véleményét.
A 90-es évek elején a könyvtárak óriási tempó
ban igyekeztek lépést tartani a technikai-gazda
sági fejlődéssel. A gépesített, virtuális valóságot 
befogadó könyvtárról alkotott kép mély gyökeret 
vert a közgondolkodásban. A cél az volt, hogy 
legyen a könyvtár az élethosszig tartó ismeret- 
szerzés, a tanulás, a tudás fellegvára, netán a 
mentsvára.
Az új évezred küszöbén az automatizálás és a 
hálózati szolgáltatások széles skálája került be
vezetésre Finnországban. A jelen évtized köze
pétől azonban a kölcsönzés részben fizetős lett 
a gyakorlatban, főleg, ha felkapott újdonságo
kat akart az ember figyelemmel követni, a zenei
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anyagról már nem is szólva.
A keresett könyv ma már alig érhető el a polcról, 
hanem kvázi „várólistára” kerülve, a sort kivárva 
kölcsönözhetik ki az olvasók az áhított művet. 
A legújabb felmérések szerint -  sokak meglepe
tésére - a finnek kedvenc szabadidős elfoglalt
sága újból a tévécsatornák nézése, az újság- és 
könyvolvasás lett az aktív sportolás mellett. Kü
lönösen az ún. „trendcsináló” fogyasztói réteg, 
jellemzően a magasan iskolázottak, a fiatalok, a 
városban élők lettek inkább elutasítóak a kvá
zi „élménytársadalomnak” felfogott társadalmi 
struktúrával szemben a cikkben idézett felmé
rés szerint.
Természetesen naiv feltételezés lenne, hogy 
a szabadidejében is aktívnak mondott sikeres 
menedzser minden percében valami borzasz
tóan célirányos és fontos tevékenységgel len
ne elfoglalva. Ezen kívül köztudott a fiatalabb 
generációról, hogy szüntelenül kapcsolatban áll 
mindenkivel, merthogy ők a „connecting people” 
megtestesítői természetszerűleg.
Az emberek a környezettől egyre inkább nyu
galmat, ellazulást, kikapcsolódási lehetőséget 
várnak el gyorsan változó világunk ellensúlyo
zásaképpen. Vonzó trendnek tűnik pl. a hobbite
vékenység és a család hagyományos értékeihez 
való kötődés. Érzékelhető, hogy az emberek a 
nekik fontosat, a számukra értékeset egyre in
kább a közvetlen környezetükben vélik felfe
dezni.
E megállapítások fényében a könyvtáraknak is 
saját környezetükben kellene jobban körülnézni. 
A legfontosabb kérdés, amit fel kell tenniük ma
guknak: mit várnak el tőlük ténylegesen a „fo
gyasztók”? Képesek lesznek-e megbirkózni a 
könyvtárak a minőséggel és az ügyfelek, olvasók 
egyéni igényével a mennyiségi teljesítés helyett? 
Nem lenne-e jobb mégis a kisebb, emberléptékű 
fiókkönyvtári szektor, mint a bevásárlóközpon
tokba telepített, tömegkultúrát kiszolgáló „ma
mutkönyvtár”? A könyvtári marketingnek van 
még dolga, hogy hasznosíthatóbb elemzéseket 
tegyen le az asztalra.

A cikk szerzője ugyanakkor elvárja, hogy a 
könyvtárügy szakmai felelősei is lépjenek, azaz 
nyissanak nyílt vitát a jövő alternatíváiról. Kö
zel lehet ugyanis az a pillanat, amikor Finnor
szág is csatlakozni fog a GATS-hoz (General 
Agreement on the Trade in Services, azaz Álta
lános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedel
méről). Annak életbelépése esetén pedig a nyil
vános szolgáltatásokat is versenyeztetni kell a 
szabályok szerint. Nem elképzelhetetlen tehát, 
hogy a könyvtári szolgáltatások is magánkézbe 
kerülhetnek.
A cikkből nem derül ki, hogy a szerző vajon el
rettentő példaként hozza-e fel az iskolaügyet az 
USA-ban. Ott már valóság, hogy egyes iskolák
ban az osztálytermekben kivetítőkön óriásrek
lámok „pörögnek”, amelyek ellentételezésére 
az iskolákat számítógépekkel és más, legmo
dernebb technikai eszközökkel szerelik fel a 
fenntartók.
A szervezeti megújulás, a „reform” a szerző sze
rint a második nagy kérdőjel. Szkeptikus azon
ban az ezzel járó közismert, nem kevés bürok
rácia, központi ellenőrzés miatt. Kifejti, hogy a 
reformokat, újításokat az új munkavállalói gene
ráció az eddigiektől merőben eltérő munkakul
túraként fogja értelmezni, így a változtatásokat 
sem a szakbizottságok asztalán tornyosulva kép
zeli a régi idők szellemében.
A szerző végül annak a reményének ad hangot, 
hogy a könyvtárfejlesztés, az olvasóközönség 
igényeinek jobb megismerése követelményé
nek egy, ún. „saját” könyvtárban is minden bi
zonnyal meg lehet majd felelni.

(Kránitz Lászlóné)
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Mi történt a közkönyvtárakban a rendszervál
tás óta?
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Feladatkör; Fenntartó szerv; Közművelődési könyv
tár; Működési feltételek; Támogatás -pénzügyi -álla
mi, hatósági

1989 a lengyel közkönyvtárak szempontjából is 
fontos korszakhatár. A 2. világháború után köz
ponti keretből kiépített és támogatott közkönyv
tári rendszernek nemcsak a fenntartási keretei 
változtak meg, hanem céljai, alapelvei és társa
dalmi szerepe is.
A rendszerváltás „sokkhatása” megmutatkozott 
a szejm azon 1990-es állásfoglalásában, amely 
a közkönyvtárakat a kommunista propaganda 
eszközének tekintette, és az állami finanszírozás 
megvonását javasolta. Ez a máig fel-felbukkanó 
negatív megközelítés súlyos következményekkel 
járt a közkönyvtárak számára. Ilyen környezet
ben jött létre az új könyvtári törvény (1997). A 
Lengyel Könyvtárosok Egyesülete, amely szin
tén hitelességének visszaszerzéséért küzdött, há
rom célt tűzött maga elé: a könyvtári környezet 
integrációját, az új fejlesztési elképzelések nép
szerűsítését és a könyvtárak bezárása és összevo
nása ellen folytatott küzdelmet. Ennek érdekében 
találkozókat, konferenciákat szerveztek -  mind 
hazai, mind nemzetközi szinten, és új projekte
ken kezdtek dolgozni.
A közigazgatás átszervezése további nehézsége
ket okozott. A kilencvenes évek végére az addigi 
49 vajdaságból 16 lett, létrehozták az új járáso
kat, és minden szinten az új önkormányzatokat, 
amelyek teljes mértékben felelősek lettek a köz
könyvtárak fenntartásáért. Az állami finanszíro
zás megszűnése -  és a szűkös költségvetés -  arra 
kényszerítette az önkormányzatokat, hogy min
den lehetséges módon spóroljanak a közkönyvtá
rakon: jelentős összevonások történtek (nemcsak 
kulturális intézményekkel, iskolákkal, de akár 
postahivatallal vagy települési önkormányzat
tal is egyesítették a könyvtárakat), a szakképzett 
személyzetet szakképzetlenekkel váltották fel, 
katasztrofális mértékben csökkentették a gyara
pítási kereteket, a modernizáció pedig szóba se 
jöhetett. A könyvtárak az összevonások során ál

tálában alárendelt szerepbe kényszerültek.
A vajdasági könyvtárak 1999-ig állami támoga
tást kaptak és felügyelték a vajdaság közkönyv
tári hálózatát. 1999 után önkormányzati finanszí
rozásra tértek át, így gyakran próbálták fizikailag 
is szétválasztani a vajdasági (hálózati) és a városi 
könyvtári funkciókat. A vajdaságok területének 
nagymérvű megnövekedése megnehezítette a 
szakmai segítségnyújtást, felügyeletet is. Egy
re nagyobb gondot okozott a járási könyvtárak 
hiánya vagy nem megfelelő működése, ezeknek 
többsége ugyanis a járási székhely városi könyv
tárába „települt” -  azaz tulajdonképpen soha nem 
jött létre. Az egyes vajdaságok könyvtári háló
zata igen változatos képet mutat, és sok múlik a 
vezetők hozzáállásán, törekvésein.
1999 után az állam nem fenntartóként, hanem a 
jogi szabályozás és a koncepcionális irányítás 
felelőseként lépett fel. Alig egy évvel később 
kiderült, hogy ez a modell a könyvtárak szín
vonalának drámai romlásához vezet, így ettől 
kezdve a kulturális kormányzat céltámogatást 
biztosít állománygyarapításra és modernizáció
ra. Az EU csatlakozás kapcsán elkészült „Kul
turális fejlesztési stratégia 2004-2013” része 
„Az olvasás és a könyvszektor népszerűsítése
2004-2013” c. koncepció, amelynek keretében 
támogatást biztosítanak különböző könyvtári 
projektekre (infrastruktúra-fejlesztés, számí
tógépesítés, virtuális hálózat kialakítása, digi
talizálás, állományvédelem, olvasómozgalmi 
rendezvények stb.). E program keretében 2005- 
ben jelentős forrásokhoz jutottak a könyvtárak 
gyarapítási elmaradásaik csökkentésére és szá
mítógépes fejlesztésre (IKONKA program). A 
kormányzat továbbra sem vállal közvetlen irá
nyító-felügyelő szerepet, de az újítások, kezde
ményezések élére állt.
A rendszerváltás óta közel kétezer közkönyvtár 
szűnt meg. A jelenlegi 8591 (2005) egységből 
2350 nem önálló és 21 településen egyáltalán 
nincs könyvtár. Míg 1988-ban 100 lakosra 18,6 
kötet gyarapodás jutott, 2003-ban már csak 5,1. 
A könyvtáraknak csak viszonylag kis része volt
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képes épületét, felszerelését, működését moder
nizálni, bár ezt a használók 3/4 részét kitevő ta
nulók (gyermekek és felnőttek egyaránt) igényei 
nagyon is indokolnák. 2004-ben a közkönyvtá
rak 25,66%-ában volt számítógép és 23%-ban 
internet. A korszerű épített és számítógépes 
környezet jelentőségét mutatja, hogy ezekben a 
könyvtárakban az átlagos 19%-hoz képest a von
záskörzet lakosságának 35-40%-a olvasó.
A könyvtár szerepének újraértékelése alá
húzza a könyvtárak korszerűsítésének és a 
könyvtárosképzés fejlesztésének jelentőségét. A 
regionális számítógép-hálózatok révén koncent
rálhatok a jelenleg elaprózott források. Az Euró
pai Bizottság által a lengyel könyvtárak számára 
felkínált eszközök, az Unióban működő vonzó 
szakigazgatási megoldások (a brit és a skandináv 
modell) megfelelő kritikával történő adaptálása 
révén elképzelhető, hogy a könyvtárügy ismét 
erőre kap és aktív szakmapolitikát folytat.

(Orbán Éva)

07/006
EICHERT, Christof: Die Strategie zeigt über das Jahr 

2007 hinaus. Politische Rahmbedingungen für die Bib

liotheksarbeit in Deutschland = BuB. 58.Jg. 2006. 6.no. 

473-475.p.

Res. angol és francia  nyelven

(Deutsche Gesellschaft für Informations- Pra
xis und Wissenschaft) összeolvadása, és így a 
BID (Bibliothek & Information Deutschland; 
www.bideutschland.de) megalakulása.
A politikai megnyilvánulásokban a könyvtárak 
továbbra is elsősorban az oktatással összefüg
gésben kerülnek felszínre, jelezvén az új együtt
működések és hálózatok kiépülésének irányát. A 
levéltárak és múzeumok helyett az oktatási in
tézmények fogják biztosítani a könyvtárak jö
vőjét, még akkor is, mikor azoknak a költségve
tési megszorításokkal és a marginalizálódással 
kell megküzdeniük. A könyvtáraknak például 
lehetősége nyílik arra, hogy az élethosszig tartó 
tanulás alapvető infrastruktúrája legyenek. Az 
átfogó szerkezeti változásoknak, különösen az 
oktatásban, csak körülbelül tíz év múlva érez
hető a hatása, ezért a mostani erőfeszítésekhez 
jól megalapozott célok, kreativitás, spontaneitás, 
de mindenekelőtt kitartás szükségesek. Végeze
tül pedig találékonyság az egyes lépések helyes 
időzítéséhez. Igen kedvezően játszanak közre a 
könyvtári törvény előkészületei és olyan európai 
szintű fejlemények, mint a Google projektjére 
válaszképpen létrejövő európai digitális nemzeti 
könyvtár. A németországi vezető politikusoknak 
előbb-utóbb fel kell ismerniük, hogy a könyvtá
rakban, mindmáig kihasználatlanul, az oktatás
nak milyen kincsesbányája rejlik.

Könyvtári stratégia 2007 után: a könyvtárügy po- (Autoref. alapján)
litikai keretfeltételei Németországban Lásd még 8,44

Középtávú terv; Könyvtárpolitika

A német könyvtáros szakma felismerte: ah
hoz, hogy szempontjai hatással bírjanak a po
litikai döntéshozatalra, a külvilág felé egyéni 
vélemények helyett egységes szakmai állás- 
foglalásokat kell felmutatnia. Ennek érdeké
ben az utóbbi években a szakmai szervezetek 
mélyreható átalakítása folyik. Ennek jelentős 
mérföldköve volt a BDB (Bundesvereinigung 
Deutscher Bibliotheksverbände) és a DGI

Központi szolgáltatások

07/007
PETERSEN, Anders-Henrik - LOSE, Rikke: The Danish 

union catalogue DanBib and library.dk: „physical” and „vir

tual” union catalogues = Interlend.Doc.Supply. 34.vol.

2006.3.no. 119-124.p.

A DanBib dán központi katalógus és a library.dk. 
„Fizikai” és „virtuális” központi katalógusok
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Dokumentumszolgáltatás; Kísérlet; Könyvtárközi köl
csönzés; Központi katalógus -online; Szabvány

A tanulmány a „DanBib” (1994-) és a 
„bibliotek.dk” (2000-) nevű közös katalógus je
lenlegi (2003 őszi) és jövőbeli helyzetét ismer
teti a könyvtárközi kölcsönzésre és az olvasói 
kérésekre koncentrálva.
A dán közös katalógus két nagy bibliográfiai 
adatbázisból áll, amelyből az első a könyvtáros 
szakmát, a második a végfelhasználót szolgálja 
(a DanBib alrendszereként).
A DanBib adatbázisban találhatók:
-  dán egyetemi könyvtárak, tudományos és 

szakkönyvtárak bibliográfiai rekordjai és 
példányadatai (mintegy 170 intézményé);

-  dán közkönyvtárak bibliográfiai rekordj ai és 
példányadatai (mintegy 250 intézményé);

-  a dán nemzeti bibliográfia (könyvek, periodi
kák, cikkek, hangfelvételek, AV-anyagok),

-  más északi és balti országok periodika-pél
dányai;

-  a brit nemzeti bibliográfia, a kongresszusi 
könyvtár és az ISSN Network bibliográfiai 
rekordjai.

Elérhető (jelszóval) a webes zsilipen (http:// 
netpunkt.dk) és a Z39.50 kliensen keresztül.
A bibliothek.dk a dán nyilvános közös katalógus 
interfésze; szabadon lehet keresni (és rendelni)
-  a dán egyetemi könyvtárak, tudományos és 

szakkönyvtárak bibliográfiai rekordjai és pél
dányadatai között (mintegy 170 intézmény- 
ben);

-  dán közkönyvtárak bibliográfiai rekordjai 
és példányadatai között (mintegy 250 intéz
ményben);

-  a dán nemzeti bibliográfiában (könyvek, pe
riodikák, cikkek, hangfelvételek, AV-anya- 
gok).

(A http://bibliotek.dk címen, illetve annak angol 
verzióján (http://library.dk) érhető csak el.)
A tanulmány ezután a két közös katalógus 
könyvtárközi kölcsönzési funkciójának rendszer
architektúráját ismerteti, majd kitér a Z39.50

könyvtárközi kölcsönzési funkcióját alkalmazó 
danZIG csoport működésére, a danZIG profil 
leírására,majd gyakorlati működésére. Foglalko
zik a Z39.50 automatikus példányigénylés egyéb 
alkalmazásával is (így az azonosítás új szabvá
nyával, a könyvtárközi kölcsönzési protokollal), 
és kitér az újabb kísérletekre (így a SOAP/XML 
alkalmazásokra) is.

(Murányi Lajos)

Együttműködés

07/008
0STBY, Jon Birger: Cross-sectorial challenges for ar

chives, libraries and museums = IFLA J. 32.vol. 2006. 

3.no. 232-236.p.

Ágazatközi kihívások a levéltárak, könyvtárak és 
múzeumok számára

Együttműködés -belföldi; Közgyűjtemény; Módszer
taniközpont

A könyvtárak, levéltárak és múzeumok, vagyis a 
közgyűjtemények a helyi és a nagyobb közössé
get szolgáló intézmények. Szerepüket, értéküket 
a társadalom és a társadalomra gyakorolt hatá
suk minősíti. Norvégia közgyűjteményeiben -  a 
különbségek mellett -  jelentős átfedések is ta
pasztalhatók (fényképgyűjtemények, helytörté
neti dokumentumok stb.), és céljaik is közösek. 
Jelentős különbség csak anyagaik egyediségében 
és feldolgozottságában, ennél fogva hozzáférhe
tőségükben rejlik.
1999-ben a norvég kulturális minisztérium , fe 
hér könyvet” nyújtott be a parlamentnek 99A 
tudás és a tapasztalás forrásai. Könyvtárak, 
levéltárak és múzeumok az információs társa
dalombarí'’ címmel, melyben egy olyan központi 
intézményre tettek javaslatot, amely összehan
golja a közgyűjtemények fejlesztését (az angol 
Resource mintájára).
Az új intézmény, a Norvég Archívumok, Könyv
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tárak és Múzeumok Felügyelete (ABM- 
utvikling) három meglévő intézmény összevo
násából alakult meg: a közkönyvtárak norvég 
igazgatóságából, a norvég múzeumi hivatalból 
és a tudományos, dokumentációs, egyetemi és 
szakkönyvtárak nemzeti irodájából. Az új intéz
mény a kulturális és egyházügyi minisztérium 
irányítása alatt dolgozik, de tárcaközi jelleggel, 
és fő feladata a közgyűjtemények közötti együtt
működés fejlesztése. Mindegyikük önálló szek
torként működik a jövőben is. Az új intézmény 
számos tevékenységet folytat és támogat, így 
ICT programokat, új szabványok kidolgozását, 
valamint a digitális technika széles körű alkalma
zásának elősegítését (konferenciák, szemináriu
mok szervezése), a három intézménytípus közös 
fellépését a médiában, az országos szakbizottsá
gokban való részvételt, információs kiadványok 
publikálását politikai döntéshozók és a nagykö
zönség, illetve az ágazat szakemberei számára 
(előbbit ABM címen évente egyszer, utóbbit pe
dig ABM-skrift néven évi 8-12 számban), a ve
zetőképzést stb.
Az együttműködés igazi terepe nem az országos, 
hanem a regionális és a helyi szint, hiszen itt van 
elsősorban mód a dokumentumok közös haszná
latára és az interneten való közzétételére. (Egy- 
egy megye, város közös helyi vagy központi 
intézményeket vagy szolgáltatásokat is tervez: 
Vest-Agder, Aust-Agder, Trondheim, Vadso.) A 
norvég kulturális portál, a kulturnett.no négy kü
lönböző terület külön honlapjából jött létre, és 
az ABM-utvikling a felelős érte. (Több megye 
is saját honlapot készít, melyen fontos helytör
téneti dokumentumokat tesz közzé.)
Az intézmény szándéknyilatkozata hangsúlyoz
za, hogy a „könyvtárak, levéltárak és múzeumok 
a tudás- és a tapasztalatszerzés fontos intézmé
nyei a társadalom egésze számára”. Amikor ter
veiket és stratégiájukat megfogalmazták, azok
ra az értékekre és célokra helyezték a hangsúlyt, 
amelyek a közgyűjtemények mindegyikében ér
vényesülniük kell:
-  a toleranciára, a szólásszabadságra és a de

mokráciára,
-  a kultúra önmagában rejlő értékére,
-  az információhoz való j ogra,
-  a kultúra sokszínűségére,
-  a társadalmi integrációra,
-  a mindenki számára elérhető webes megj ele- 

nítésre és
-  a pénzügyi források gazdaságos felhasználá

sára.
Összefoglalásképpen a cikk hangsúlyozza, a 
használók számára teljesen lényegtelen, me
lyik intézményben juthatnak hozzá a keresett 
információkhoz, a könyvtárban, a levéltárban 
vagy a múzeumban. (A teljes szöveg a http:// 
ifi. sagepub. com/cgi/reprint/32/3/232.pdf címen 
olvasható.)

(Murányi Lajos)

07/009
STANGE, Kari: Caught between print and electronic = IFLA 

J. 32vol. 2006.3.no. 237-239.p.

A svéd BIBSAM konzorciumi együttműködés tör
ténete és licencelési tevékenységének különbö
ző szakaszai

Együttműködés -belföldi; Elektronikus folyóirat; Fo
lyóiratárak; Folyóirat-előfizetés; Tudományos és 
szakkönyvtárak

Az ötvenöt tagú svéd BIBSAM konzorcium -  
amelynek tagjai felsőoktatási, tudományos és 
kutatóintézeti könyvtárak -  1998 óta licencel e- 
folyóiratokat; tevékenységét a Királyi Könyvtár 
egyik részlege koordinálja. Az egyes megálla
podásokat külön-külön tárgyalják meg, jelenleg 
közel 30 licencet működtetnek. A szakterületi li- 
cencekről külön szakértői testületek tárgyalnak a 
konzorcium nevében. A konzorcium célja, hogy 
segítse a könyvtárakat a nyomtatottról az elekt
ronikus információforrásokra való áttérés idő
szakában; árképzési modelljei is ezt tükrözik. A 
BIBSAM kezdettől fogva elvetette azokat a mo
delleket, amelyek a nyomtatott előfizetésekhez
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ragaszkodnak.
Az elmúlt közel 10 évben különböző üzleti mo
delleket teszteltek. Az e-előfizetésekre való át
térés kezdeti, 1998-2002-es időszakában a John 
Hopkins Egyetem Muse projektjéhez csatlakoz
tak, az EBSCO és az IDEAL (Academic Press) 
szolgáltatásait vették igénybe „big deal” kereté
ben (amelynél minden tagnak azonos hozzáférési 
jogai vannak, ahol minden licencelt folyóiratra 
azonos feltételek vonatkoznak, és az árkalkulá
ció alapját az előző évi nyomtatott előfizetések 
jelentik). A nyomtatott változatot további díjért 
biztosították (deep discount on print, DDP mo
dell). Hasonló „big deal”-eket kötöttek más ter
jesztő cégekkel (Springer, ÁCS). Az Elsevier 
kiadóval kötött megállapodásnál választani le
hetett a nyomtatott plusz elektronikus vagy a 
csak elektronikus változat között. E modellek 
adminisztrációja nagyon munkaigényesnek bi
zonyult.
Néhány év múlva felkészültek az igazi csak 
elektronikus modellek alkalmazására. A 2002-
2005-ös időszakban keresték annak megoldását, 
hogy különböző paramétereket figyelembe véve 
a konzorciumi tagok között igazságosan tudják 
megosztani a költségeket. A teljes konzorcium 
által fizetett költségek nem változtak, de egy 
belső költségmegosztási modellt alkalmaznak 
a konzorciumon belül.
Felvetődik, hogy mi történik a következő ese
tekben: ha a kiadó megszünteti bizonyos folyó
iratok közreadását, eladja termékeit egy másik 
kiadónak, átvesz folyóiratokat másik kiadótól, új 
folyóiratokat indít, egyes tagok kilépnek a kon
zorciumból, új tagok csatlakoznak. A BIBS AM 
azoknál a megállapodásoknál tudott rugalmasan 
reagálni, ahol az előfizetés díja már elszakadt a 
korábbi nyomtatott előfizetésektől.
Az e-folyóiratok piacán a biológiából ismert 
konvergens evolúcióhoz hasonló folyamat fi
gyelhető meg: a BIBS AM és a FinELib kon
zorcium például hasonló megoldásokra jutott a 
belső költségmegosztási dilemmában. Ugyanez 
látható a BIBS AM és az OHIO-Link gyakorla

tában, amikor a teljes konzorcium e-előfizetési 
költségeit igyekeztek kiigazítani a kiadói port
foliók változásainál „big deal” esetén.
Arra is vannak példák, hogy eltérő irányt vesz
nek a megoldások. A brit JISC keretében a mag
folyóiratokat és a periferikus folyóiratokat más
ként kezelik a licencekben. A Springer ehhez 
hasonló modellt ajánlott tesztelésre a BIBS AM 
konzorciumnak és másoknak. A modellt a teszt 
során egy-egy intézmény számára megfelelőnek, 
de konzorciumok számára nehezen kezelhetőnek 
találták. Az egyes könyvtárak és a konzorciumok 
megbeszélései az egyes modellek finomítását cé
lozzák, a modellek javításából adódó haszon pe
dig végső soron a felhasználók javát szolgálja.

(Hegyközi Ilona)

07/010
MEINHARDT, Haike - LORENZEN, Heinz-Jürgen [et a lj: 

Auf dem Weg zum virtuellen dynamischen Lektoratsdienst. 

Die Lektoratskooperation - ein moderner Klassiker = BuB. 

58.Jg. 2006.9.no. 605-606.p.

Res. angol és francia nyelven

A virtuális, dinamikus állománygyarapítási tanács
adó szolgáltatás felé: a Lektoratskooperation

Állománygyarapítási tanácsadó; Együttműködés -bel
földi; Közművelődési könyvtár

Az 1976-ban alapított Lektoratskooperation 
(LK) az állománygyarapításban és a katalogi
zálásban már olyan mértékadó forrás lett, hogy 
el sem képzelhető, miként működne nélküle Né
metország közkönyvtárainak döntő többsége. Az 
üzleti alapokon álló szolgáltatás a könyvtárellá
tó EKZ és a könyvtáros szervezetek (Deutsche 
Bibliotheksverein, DBV; illetve Berufsverband 
Information Bibliothek, BIB) együttműködésé
vel valósul meg. A dokumentumtípusok teljes 
skáláján évente megjelenő 70-80 ezer új kiad
vány értékelése alapján mintegy 14 ezer anno
táció, illetve recenzió készül, minősítő jelekkel
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a különböző méretű könyvtárak és célcsoportok 
számára.
A munkában az EKZ, valamint Németország 45 
könyvtárának munkatársai közül összesen több 
mint 300-an működnek közre. Az eredmény nem 
egyszerűen egy információs szolgáltatás, hanem 
több annál, mert szakmai kritériumok alapján 
végzett, független minőségi értékeléssel segíti 
az állománygyarapítást. Az LK ezért nem ha
sonlítható más, kereskedelmi célokat szolgáló 
referáló forrásokhoz.

(Autoref.)
Lásd még 2,17, 39, 59-60

Jogi szabályozás

Lásd 16, 62

Könyvtárosi hivatás

07/011
ELDREDGE, Jonathan: Evidence-based librarianship: 

the EBL process = Libr.Hi Tech. 24.vol. 2006. 3.no. 341- 

354.p. Bibliogr.

A bizonyítékokon alapuló könyvtárosság

Könyvtárosi hivatás; Könyvtártudományi szakiroda- 
lom

A bizonyítékokon alapuló könyvtárosság (Evi
dence-based librarianship, EBL) a szakirodalmi 
szemle definíciója szerint az a folyamat, amely
nek során alkalmazott kutatások eredményeit 
(azaz a bizonyítékokat) beépítik a gyakorlati 
könyvtári munka során meghozott fontos dön
tésekbe, ezekkel alapozzák meg őket. A bizo
nyítékokat a kutatók „állítják elő”, a gyakorló 
könyvtárosok pedig a kutatási eredmények „fo
gyasztói”. Az EBL nem tévesztendő össze azok
nak a könyvtárosoknak a tevékenységével, akik 
az EBM (Evidence-based medicine, bizonyíté

kokon alapuló orvoslás) folyamatát segítik, bár 
az EBM-nek és az EBL-nek vannak közös ele
meik. Az EBL az egészségügyi-orvostudományi 
könyvtárosok köréből indult, és onnan terjedt el 
a legkülönbözőbb típusú könyvtárakban.
A könyvtárosok munkaidejük nagy részét az
zal töltik, hogy a használók kérdéseit megvála
szolják. Ugyanakkor nekik maguknak is vannak 
olyan szakmai kérdéseik, amelyek megválaszo
lása gondot okoz. Az EBL folyamat öt lépése a 
következő:
1. a kérdést már a kiinduláskor világosan és re

leváns módon kell megfogalmazni, és legyen 
a kérdés megválaszolható (érdemes a gyakor
lati munka során felmerülő kérdéseket azon
nal lejegyezni; ellenőrizni, hogy -  ahogy a 
referensz munkában megszokott -  a háttérben 
nincs-e másik kérdés; a kérdéseket fontossá
gi és sürgősségi sorrendbe kell állítani; és ha 
szükséges, új kérdéseket kell feltenni);

2. a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékot 
mind a publikált, mind a nem publikált forrá
sokban, továbbá bármely más hiteles forrás
ban kell keresni (a bizonyítékok igen sokféle 
forrásban rejtőzhetnek, például konferenciai 
anyagokban -  ezek áttekintésében segíthet
nek a strukturált összefoglalók - , sőt szóbeli 
beszámolókban, ezért szakítani kell a meg
szokott keresési stratégiákkal;

3. a bizonyíték kritikus értékelésére van szük
ség (az értékelés során felteendő ellenőrző 
kérdéseket Booth és Price így foglalta össze: 
A tanulmány jól reprezentálja-e a valóságot? 
Az eredmények hihetőek és megismételhe- 
tők-e? Segítik-e információs gyakorlatomat? 
Az EBL folyamat során a bizonyítékok érté
kelésénél és összehasonlításánál az eredeti 
kérdést három kategória egyikébe sorolják 
be (aszerint, hogy előrevetítésről, beavat
kozásról vagy kutatásról van-e szó). Ami a 
módszereket illeti, mindhárom kategóriában 
a szisztematikus szemle megállapításait te
kintik a legmeggyőzőbb bizonyítéknak.

4. a tervezett lépések hatásait és költségeit fel
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kell becsülnie (nemcsak anyagiakról, hanem 
a szervezeti ösztönzőkről, a helyi társadalmi 
és kulturális környezetről, továbbá politikai 
megfontolásokról is szó van itt; ez az a lé
pés, amely a helyi körülményektől a legin
kább függ);

5. értékelni kell a cselekvési terv hatékonyságát 
(a gyakorló könyvtárosok döntéseit a munka
társak megbeszélései készítik elő; intézményi 
szinten a projekt előkészítő szakaszában és a 
folytatásról, kiterjesztésről vagy befejezésről 
hozandó döntéseknél más és más módszere
ket kell használni; ezen a ponton sokszor visz- 
szatémek a kiinduló kérdéshez).

Értékelés az egész könyvtárosi szakma szint
jén is zajlik, a következő kérdéseket feltéve: A 
szakma a legrelevánsabb kérdéseket teszi-e fel? 
A legmegfelelőbb módszerekkel keresi-e a vá
laszokat? Különbözőképpen kezeli-e a különbö
ző típusú bizonyítékokat? Csoportok is gyako
rolhatnak értékelő tevékenységet, például azok 
a bizottságok, amelyek a szakmai egyesületek 
koncepcióit alkotják meg. Az egyes szakmai kö
zösségek eltérő értékrendszere miatt az értékelés 
sokféle eredménnyel járhat. A szakfolyóiratok 
szerkesztői, lektorai és az észrevételeket bekül
dők átfogó értékelő tevékenységet végeznek a 
szakma javára. A könyvtári szakmának minden
képpen kötelessége eredményeinek közzététele, 
hogy gazdagítsa a tudásbázisát.

(Hegyközi Ilona)

07/012
PETERCOVÁ, Stefánia: Spolocenské postavenie a imidz 

kniznicno-informacného pracovníka = Kniznica. 7.roc. 

2006.6-7.no. 12-14.p.

A könyvtárosok-informatikusok társadalmi hely
zete és imázsa

Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás

A könyvtáros és információs szakember társadal
mi presztízse egyáltalán nincs arányban azzal a

munkával, amelyet végez. Ezt a tényt nem lehet 
egyik napról a másikra megváltoztatni, el lehet 
azonban gondolkodni az okain, majd szisztema
tikusan megkeresni azokat a lépéseket, amelyek 
a helyzet javításában előbbre vihetnek.
A könyvtáros foglalkozás a régi és elismert szak
mák közé tartozik. A múltban a könyvtárosokat 
„két lábon járó enciklopédiáknak”, a bölcsesség 
szimbólumainak, széles látókörű, ugyanakkor 
szerény, rejtőzködő egyéniségeknek tartották, a 
társadalom és uralkodó rétegei pedig respektál
ták a tudósokat. A könyvtárosok többnyire mű
velt férfiak, szerzetesek, papok, később tanárok 
voltak. A legismertebb könyvtárosok közé tar
tozott a könyvnyomtatást föltaláló Gutenberg, a 
polihisztor Leibnitz, a filozófus Hume, a költő 
Schiller, a mesegyűjtő Grimm testvérek és a hí
res hősszerelmes, Casanova is.
A sok hírességhez köthető könyvtáros foglalko
zás feljogosít a szakmánkra való büszkeségre. 
Alacsony társadalmi presztízsünk javítása ér
dekében jobban és többet kellene képeznünk 
magunkat, öntudatosabb, erélyesebb, rugalmas, 
innovatív hozzáállással bizonyíthatnánk, hogy 
méltó utódai vagyunk híres elődeinknek. 
Problémáink összefüggésben vannak azzal is, 
hogy az emberekkel foglalkozó más szakmák
kal szemben, vannak még hiányosságaink a kép
zésben, főként annak az oktatásában, hogy mi
ként viselkedjünk a használóinkkal.
A könyvtáros és információs szakembereknek 
folyamatosan képezniük kell magukat, hogy kö
vetve az új trendeket, minőségi szolgáltatásokat 
biztosíthassanak az információk közvetítésében, 
nehogy a konkurencia megelőzze őket.
A pozitív imázs kialakítása hosszadalmas fo
lyamat, amiért meg kell dolgozni, és amit köny- 
nyen el lehet veszíteni. A pozitív képhez nem
csak a könyvtáros személye járul hozzá, hanem 
a könyvtár által kínált szolgáltatások is.
A vonzó könyvtárost jó kommunikációs kész
ség, széles látókör, szolgálatkészség és alapos
ság jellemzi. Vonzó a külső megjelenése és vi
selkedése, s ugyanakkor öntudatos, energikus és
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empatikus is.
Javíthatunk a könyvtárosról alkotott kép és társa
dalmi megítélés helyzetén azzal is, hajói választ
juk ki a használókkal foglalkozó könyvtárost, 
figyelünk a könyvtár tereinek és berendezésé
nek esztétikus kialakítására, fontosnak tartjuk a 
könyvtári munka megismertetését a nyilvános
sággal, akadály- és bürokráciamentes könyvtá
rat alakítunk ki.
A könyvtáros és információs szakember szem
szögéből fontos, hogy a munkájával összhang
ban, az intézmény értékeinek alakításában 
közreműködve, a feladatával azonosulva, a vál
tozásokra motiváltán, hittel vegyen részt a fo
lyamatokban.
Az egyén szemszögéből nézve akkor alakul ki 
pozitív kép rólunk, ha figyelünk a használókra, 
udvariasan viselkedünk, aktívak vagyunk, lépést 
tartunk a korral, képezzük magunkat, elemezzük 
a nehézségeket, értékeljük a használók hűségét, 
megoldjuk a felmerülő problémákat, a legkisebb 
szolgáltatást is fontosnak tartjuk, nem intézzük 
személyes ügyeinket a használók előtt stb.
Ne feledjük, hogy az imázs alakításának egyik 
legegyszerűbb és legolcsóbb eszköze lehet a 
mosoly.

(Prókai Margit)
Lásd még 14

Oktatás és továbbképzés

07/013
KÜBLER, Hans-Dieter: Studienreform: Der Bachelor kann 

(so) nicht das Ende sein = BuB. 58.Jg. 2006. 6.no. 432- 

435.p.

Az oktatási reform hatása a könyvtárosképzésre

Könyvtárosképzés -felsőfokú

Németországban a felsőoktatás átállítása a 
bachelor és a mester szintek kettősségére épülő

bolognai rendszerre, a szerző véleménye szerint 
elsietve és kellő körültekintés nélkül folyik. Ez 
jellemzi a könyvtárosképzést is, melynek átszer
vezésével az Informatikai és Könyvtárosi Képző- 
intézmények Konferenciája foglalkozik.
A könyvtárosképző szakfőiskolák átállása a 
bachelor szintre számos problémát vet fel. A hat 
féléves oktatás sem minőségében, sem mennyi
ségében, sem mélységében nem tud annyit adni, 
mint a diplomás képzés, ezért az oktatandó is
meretek köréből sok mindent ki kellett hagyni. 
A válogatás helyességéről csak később mondhat 
majd ítéletet egy mélyreható szakmai vita és a 
munkaerőpiac. A könyvtárosképző intézmények 
korábban minden szakmai igénnyel szemben 
nyitottak voltak, annál is inkább, mert a könyv
tári munkapiac összeszűkült, és szűk is marad 
a „költségvetési konszolidáció” és a leépítések 
következtében. Valójában a könyvtári tevékeny
ségeket és az ezekhez szükséges kompetenciát 
nem határozták meg pontosan és konkrétan, nem 
folytak érdemi viták, és nincsenek egyértelmű 
döntések a feltétlenül szükséges kompetenciák
ról, a tényleges és a kívánatos kvalifikációról és 
specializálódási lehetőségekről.
A könyvtárosképző szakfőiskolák (mint a többi 
szakfőiskola is) fokozatosan elvesztették koráb
bi jellegzetességüket, a szoros igazodást a meg
határozott szakmai tevékenységekhez, és egyre 
inkább általános, átfogó szakmai ismereteket ad
tak. Lényegében ezt követi a bachelor képzés is: 
nyújt valamit a munkatechnikai ismeretekből, a 
heurisztikus képességekből, a kommunikációs 
készségből stb., megfelelve a munkapiac állan
dóan változó követelményeinek, de nem alapoz 
meg összefüggő, mélyebb tudást.
A továbbképzésre a szakmai szakosodás nyújt 
lehetőséget, de a bachelor szint és a speciális to
vábbképzés együttese sem biztosítja a szakmai 
karriert, ehhez a mester fokozat megszerzése 
szükséges. Vagyis a szakmai képzés lényegé
ben visszajutott a kiindulópontjához.

(Katsányi Sándor)
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07/014
HIDER, Philip: A survey of continuing professional de

velopment activities and attitudes amongst catalogers = 

Cat.Classif.Q. 42.vol. 2006.2.no. 35-53.p. Bibliogr.

Szakmai fejlődés és továbbképzés katalogizálók 
körében

Feldolgozó munka; Felmérés [forma]; Igény; Könyv
tárosi hivatás; Továbbképzés

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

Mindenki számára ismert tény, hogy a felsőfo
kú tanulmányok és a munkahelyi gyakorlati is
meretek elsajátítása után a katalogizálóknak (is) 
tovább kell képezniük magukat, ha teljes érté
kű munkát akarnak végezni, és szakterületükön 
szeretnének maradni. Katalogizálók és más 
metaadat-szakemberek körében végzett kérdő
íves felmérés azt bizonyította, hogy mindnyájan 
igen széles skálájú továbbképző programokban 
vesznek részt, és örülnének további lehetőségek
nek. Különösen kedvelik a rövid tanfolyamokat, 
de érdeklődést mutattak a formálisabb és hosz- 
szabb távú programok iránt is, képességeiket és 
ismereteiket a hagyományos és az új területe
ken egyaránt szeretnék fejleszteni. Többségük 
úgy véli, hogy állandó szakmai fejlődésük segíti 
karrierjüket, de sokan a munkáltatói és szakmai 
támogatást rendkívül kevésnek találják.

(Autoref.)

Szabványok, normatívák

Lásd7

07/015
FOX, Peter: Changing LIBER = LIBER Q. 16.vol. 2006. 

1.no.

A LIBER tevékenysége az utóbbi években

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Tudományos és 
szakkönyvtárak

A LIBER (Ligue des Bibliothéques Européennes 
de Recherche) 1971-ben jött létre az Európa Ta
nács védnöksége alatt azzal a céllal, hogy javítsa 
a tudományos könyvtárakhoz való hozzáférést, 
és ezáltal hatékonyabbá tegye az információ
szolgáltatást Európában. A klubjellegű szakmai 
belterjességből a 90-es évek elején lépett ki a 
szervezet. A közép- és kelet-európai országok be
kapcsolódásával ebben az időben nőtt meg jelen
tősen a tagság létszáma, és folyóiratának profilja 
is ekkor vált tudományosabbá (azóta jelenik meg 
LIBER Quarterly címen). Újabb fordulópont volt 
a szervezet státusának és szerkezetének megúju
lása (1994): az ágazati munkacsoportok (hoz
záférés, gyűjteményépítés, megőrzés, könyvtá
ri menedzsment és adminisztráció) felállítása, 
azok évente elkészített beszámolói növelték a 
munka hatékonyságát; az állandó titkárság, il
letve a konferenciák közötti időszakban műkö
dő szakértői bizottságok pedig a folyamatosság 
garanciái lettek.
2003-ban, számot vetve az európai tudomá
nyos könyvtárak előtt álló kihívásokkal, hosszú 
távú programot fogadtak el ( Vision for LIBER s 
strategy 2003-2006). A dokumentumban a veze
tés elkötelezte magát, hogy támogatja az érintett 
könyvtárakat az infrastrukturális fejlesztésekben, 
amelyek révén válaszolni lehet a hálózatépítés, 
az elektronikus források és szolgáltatások ki
építése és azok elérése, valamint az információ 
hosszú távú megőrzésének problémáira. Ugyan
csak része a tervnek, hogy előrelépjenek az elekt
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ronikus információcsere szabványosítása és a li
cencszerződések területén.
A LIBER az utóbbi években jócskán kinőtte a 
számára korábban megszabott kereteket, és te
vékenysége már rég nem korlátozódik pusztán 
az éves közgyűlés munkájára. 2000 óta számos 
területen fejtett ki aktivitást: támogatta a SPARC 
Europe-ot; részt vett az Open Archives Initiatives 
munkájában; létrehozta az információcserét biz
tosító LIBER Security Network-öt a könyvtári és 
levéltári lopások visszaszorítására, illetve hoz
zájárult a MARC 21 kidolgozásához. Érzékel
ve az elektronikus publikációk megnövekedett 
szerepét, szorgalmazza a folyóiratok összeuró
pai digitalizálását (2004-től a LIBER Quarterly 
is online folyóirattá vált), és kampányol a szerzői 
jog témakörében. A fentieken kívül szeminári
umokat szervezett a könyvtárépítészet szakem
berei, valamint a kéziratos anyagokat gondozó 
könyvtárosok számára, és támogatást nyújtott 
egyedi esetekben (csehországi árvíz, „Könyvek 
Bagdadnak” akció).
Jövőbeli szerepének definiálásához a LIBER 
2005 elején áttekintette munkafolyamatait, és 
konzultált a partnerszervezetekkel. E. K. Nielsen 
(a LIBER elnöke) az eltérő területi és gazdasá
gi adottságokból fakadó különbségek kompen

zálása mellett a nemzeti és a nemzetek feletti 
szintek súrlódásmentes kooperációját tartotta 
a legfontosabb megoldandó problémáknak. Az 
együtt gondolkodásnak egy 2005-2006 folya
mán megvalósítandó munkaterv lett az eredmé
nye. Ez egyrészt célul tűzi ki a feladatok pontos 
meghatározását magának a LIBER-nek a szá
mára is; a párhuzamosságok kiszűrésére nyil
vántartást javasol az együttműködő felekről és 
tevékenységeikről; a hálózati szolgáltatások fej
lesztése révén igyekszik megszüntetni az ezen 
a téren még meglévő hiányosságokat. Másrészt 
módosítja a tagság fogalmát (bevonva nemzeti 
és regionális szervezeteket, társaságokat), hogy 
idővel ezek -  lobbiképes -  emyőszervezeteként 
funkcionálhasson. Mindez maga után vonja a 
tagdíjak, valamint a struktúra reformját. Ezek
nek a lépéseknek a nyomán -  reményeik szerint 
-  valóra válik a stratégia célkitűzése, és „a tu
dományos könyvtárak határokon átnyúló, mű
ködőképes rendszere születik meg, amely bizto
sítja Európa kulturális örökségének megőrzését, 
javítja az érintett könyvtárak gyűjteményeinek 
hozzáférését, és hatékonyabbá teszi az informá
ciószolgáltatást.”

Lásd még 50

Nemzeti könyvtárak

07/016
SCHWENS, Ute: Das Gesetz über die Deutsche National

bibliothek = Dial.Bibi. 18.Jg. 2006.2.no. 4-8.p.

Törvény a német nemzeti könyvtárról

Jogszabály -könyvtárügyi; Nemzeti könyvtár

A német nemzeti könyvtárról 2006. június 29-én

életbe lépő új törvény lényeges változásokat ho
zott. Megváltozott az intézmény neve is, az új el
nevezés: Deutsche Nationalbibliothek. Kibővült 
a gyűjtőköre is: míg a korábbi törvény a nyomda
termékekről rendelkezett, az új a „médiatermék” 
fogalmat használja, s ezek közé sorol „minden 
írásos, képi vagy hangzó megjelenítésű anyagi 
formában (papír, elektronikus vagy más adathor
dozó) vagy más nem anyagi formában a nyilvá
nos használat céljára közzétett” anyagot. Csak 
a rádió által közzétetteket zárja ki és a filme
ket, (kivéve a zenei jellegűeket), ezek gyűjtését
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