
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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a Tartományi Archívum végzi. A legjelentősebb 
újdonságot a nyilvánosságnak szánt weboldalak 
gyűjtőkörbe emelése jelenti.
A törvény a kötelespéldány küldésének kötele
zettségét is kiterjeszti a digitális közlemények
re, ezek esetében azonban a kötelezettség nem 
jelent minden esetben a könyvtárnak történő el
küldést, elég, ha a közreadó a könyvtár számára 
az átvételt lehetővé teszi.
A Német Nemzeti Könyvtár három különféle 
módszert dolgozott ki a weboldalákhoz való hoz
zájutás céljára: 1. Közvetlen kooperáció magá
val a közreadóval vagy valamely közvetítő in
tézménnyel (pl. a regionális kötelespéldány jogú 
könyvtárakkal vagy egy-egy szakterület közpon
ti könyvtárával). 2. Az egyes hálózati publikáci
ók fogadása a Nemzeti Könyvtár portálján stan
dardizált módszerekkel. 3. Harvesting módszer 
alkalmazása. Jelenleg együttesen alkalmazzák 
ezt a három eljárást, az új gyűjtőköri feladatok 
terén. A mai személyzeti kapacitással csak lé
pésről lépésre tudnak előre haladni, a jövőben a 
teljes körű gyűjtés megvalósítása technikai beru
házást és személyzeti fejlesztést igényel.
A hálózati publikációk gyűjtése megkerülhetetle
nül felveti a bibliográfiai feldolgozás kérdését is. 
A feltárásnak ki kell terjednie olyan, más doku
mentumoknál nem szereplő adatokra is, mint pl. 
a technikai jellemzők, a felhasználást szabályozó 
szerzői jogi státus stb. Meg kell valósítani az au
tomatizált feltárást, mert a publikációk várható 
tömegének egyedi feltárása elképzelhetetlen. Az 
automatizálás feltétele, hogy a közreadók online 
úton vagy tárgyi mellékletben közöljék a leírás
hoz szükséges metaadatokat. Erre az új törvény 
is kötelezi őket. A Német Nemzeti Könyvtár azt 
tervezi, hogy minden egyes egyénileg azonosít
ható és címmel ellátható digitális publikációt 
szerepeltessen a nemzeti bibliográfiában.
A digitális publikációk gyűjtése és megőrzése 
nagy és különleges feladatokra képes számító- 
gépes tároló kapacitást követel meg. Biztosíta
ni kell a folyamatos kiegészítés, fejlesztés, fel- 
használás lehetőségét, a hardver, a szoftver és a

felhasználói eszközrendszer elévülése esetére is 
meg kell teremteni az adatmegőrzés és a konver
zió lehetőségét. A hosszú távú megőrzés problé
máival a Német Nemzeti Könyvtár az IBM-mel 
és a Göttingeni Tudományos Adatfeldolgozó 
Társulattal közösen foglalkozik.
A technikai feltételek biztosítása mellett a pub
likációk használatának jogi kérdéseit is rendezni 
kell. Alapkövetelmény, hogy a hálózati publiká
ciók a könyvtár olvasótermeiben szabadon hoz
záférhetők legyenek.

Lásd még 32

Felsőoktatási könyvtárak

07/017
SAVIO, Maria Vittoria: La biblioteca universitaria nel siste- 

ma produttivo locale = BolLAIB. 46.vol. 2006 .1/2.no. 35- 

44.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol nyelven

Az egyetemi könyvtár a termelés helyi rendsze
rében

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -regionális; Üze
mi szakkönyvtár

A kutatói világ, az egyetemek és az ipar, a „ter
melő szféra” között egyre szorosabb az együtt
működés, hiszen a kölcsönös előnyök nyilván
valóak. Az ipari-üzleti élet irányt mutat(hat) az 
egyetemek oktatásának, hogy a fiatalok jobb 
felkészültséggel érkezzenek a munka világá
ba; számos egyetem az oktatásba is bevonja az 
ipari szakembereket; a vállalati-üzleti gyakorlat 
kreditpontokat érhet. Az egyetemek tanácsadást 
és kutatást végezhetnek mind a nagyvállalatok, 
mind a közép- és kisvállalkozások számára; kö
zös laboratóriumokban egyesíthetik tapasztala
taikat és tudásukat az egyetemi és ipari kutatók;
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az egyetemek képző és továbbképző kurzusokat 
szervezhetnek az ipari-üzleti szereplők számára; 
segíthetnek a technológia-transzfert célzó euró
pai projektekben való részvételben.
Akis- és középvállalkozásoknak (melyek Olasz
országban a javak és szolgáltatások 70%-át ál
lítják elő) általában nincs megfelelő kutatási 
struktúrájuk, így az egyetemek nélkülözhetet
len forrásai a versenyképességhez szükséges új 
technológiák megszerzésének.
A hagyományos vállalati szakkönyvtár olyan 
dokumentációs központ volt, mely megren
delte és katalogizálta a cég által kért szöve
geket, őrizte (és körözte) a szakfolyóiratokat, 
dokumentumellátással foglalkozott, és kere
séseket végzett a „fizetős” adatbázisokban. 
Az utóbbi években még a legnagyobb szak- 
könyvtárak is kezdtek elégtelenné válni a 
dokumentumellátáshoz. Ugyanakkor fő céljuk 
nem a megőrzés, hanem a szükséges informáci
ókhoz való gyors hozzáférés biztosítása lévén, 
kezdték feleslegesnek érezni papíralapú állomá
nyukat. (A Torinói Egyetem Könyvtára pl. meg
kapta a FIAT és az Olivetti állományát.)
Ahogy az internet elterjedésével a „végfelhasz
náló” kezdte mindenhatónak érezni magát, feles
legessé vált a vállalati szakkönyvtár, majd ismét 
szükségessé vált, hogy legyen, aki megszervezi 
az információkhoz való hozzáférést. Az elekt
ronikus források költségei pedig egyre inkább 
rászorítják a különböző könyvtárakat az együtt
működésre. Úgy tűnik, hogy Európában a terüle
ti alapon szerveződött könyvtári konzorciumok 
csak a nonprofit szektor könyvtáraira korlátozód
nak. Éppen ezért tűnik ideális példának az ame
rikai Corporate Services Center (Akron, Ohio), 
mely az akroni egyetem, az amerikai vegyészeti 
társaság gumi szakosztálya (American Chemical 
Society Rubber Division) és három iparvállalat 
együttműködésével jött létre.

(Mohor Jenő)

Lásd még 26, 29, 31, 33, 35, 52

Közművelődési könyvtárak

07/018
LIETTI, Peraldo - PARISÉ, Stefano: II bilancio sociale della 

biblioteca = Boll.AIB. 46.vol. 2006 .1/2.no. 9-21.p. Bibli- 

ogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A könyvtár társadalmi mérlege

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Társadalmi kö
vetelmények

A közkönyvtárak az elmúlt tíz évben megmu
tatták, hogy képesek egyre változatosabb kö
zönségük információigényeinek megfelelni. 
Ennek következtében megnőtt, pontosabbá és 
gazdagabb tartalmúvá vált az a szerep, amelyet 
az adott térség szolgáltatási struktúrájában tény
legesen betöltenek. Meg kell, hogy újuljon tehát 
a könyvtári tevékenység társadalmi dimenziójá
nak felfogása. A rendszerezés, a leírás, és a mérés 
-  a hatások tekintetében -  a társadalmi mérleg 
segítségével lehetséges, mely ennek az elemző 
tevékenységnek lehet az eszköze. Összefüggé
sek, viszonyok állapíthatók meg a könyvtár te
vékenysége, és a bármilyen módon érintettek, 
illetve az azokra gyakorolt hatás között. Olasz
országban vita folyik a könyvtári tevékenység 
társadalmi értéke, különösen gazdasági értéke, 
illetve a könyvtár társadalmi hatása témaköré
ben. Vitán felüli, hogy a közkönyvtárak támo
gatják a helyi gazdaságot; erősítik a demokrati
kus társadalmat, a polgárokat a közéletben való 
részvételre nevelik, ellene vannak a társadalmi 
kirekesztés jelenségeinek, és hozzájárulnak a 
kultúra terjesztéséhez. A könyvtár tehát értéket 
teremt. Koncepcionálisan az érték két értékelési 
paradigma szerint közelíthető meg.
A gazdasági értelmezés gazdasági értéket tulaj
donít mindazoknak a társadalmat érintő „jóté
teményeknek”, amelyek a könyvtári szolgálta
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tások használatából következnek. Ilyen érték 
több módszerrel határozható meg. A járulékos 
értékelés (contingent valuation) szerint a piaci 
ár nélküli javaknak próbál értéket meghatározni 
egy feltételezett piaci helyzetben. Azt állapítja 
meg (kérdőívek, interjúk stb. segítségével), hogy 
van-e fizetési készség valamely javak vagy szol
gáltatások elérésére, illetve, hogy van-e készség 
gazdasági ellenszolgáltatásra, ha egy meglévő 
szolgáltatás a jövőben csak így lenne elérhető. 
Az „útiköltség” módszer abból indul ki, hogy 
noha a kulturális javak hasznosításához nem le
het közvetlenül pénzbeli értéket rendelni, meg
becsülhetek azok a költségek, amiket az egyén 
adott célja elérése (pl. egy információ megszer
zése) érdekében elkölt. Itt valódi piaci árakról, 
direkt megközelítésről van szó, kétségtelen vi
szont hogy a kulturális javak értékének itt csak 
egy kis hányada jelenik meg, inkább csak a kér
dés feltevésének, mintsem a válasz hasznosítá
sának komplex értéke becsülhető meg. Morris, 
Sumsion és Hawkins optimizációs módszere 
(<optimisation model) annak meghatározására 
törekszik, hogy a közösségnek mennyibe kerül
ne egy szolgáltatás hiánya, és ezt hasonlítja össze 
a szolgáltatás tényleges költségeivel. (Módsze
rüket a kölcsönzés példáján mutatják be, s mivel 
a vásárlás és a kölcsönzés nem összehasonlítha
tó, bevezetik mérési egységként az olvasást. Azt 
próbálják megállapítani, hogy mennyi a könyvtár 
egy olvasásra eső költsége, illetve, hogy mennyi
be kerülne egy olvasás piaci áron a közösségnek, 
ha nem lenne könyvtári szolgáltatás.)
A társadalmi értelmezés a polgárok jólétének 
elősegítését célzó politika szélesebb keretei kö
zött vizsgálja és értékeli mindazon hatások fon
tosságát, amelyek az adott területen érték a társa
dalmat. Ezt célozza a kísérleti jellegű elméleten 
alapuló értékelés (Theory Based Evaluation), 
melynek kiindulása igen egyszerű: minden 
program vagy projekt mögött áll valamilyen el
mélet, melynek alapján a projekt célokat, cse
lekvéseket, stratégiákat tartalmaz. Ezeket kell 
mikrofázisokra bontani, és hatásait folyamato

san figyelemmel kísérve értékelni.
A könyvtárak és az egész kulturális szféra komp
lex rendszerében meglehetősen bonyolult lehet 
egyes szereplők tevékenységének hatásait elkü
löníteni, tisztában kell tehát lenni a különféle ér
tékelési modellek korlátáival. Eredményre talán 
a sok elemző módszer szintetizálása vezethet.

(Mohor Jenő)

07/019
CHOWDHURY, Gobinda - POULTER, Alan - McMENEMY, 

David: Public library 2.0. Towards a new mission for public 

libraries as a „network of community knowledge” = Online 

Inf.Rev. 30.VOI. 2006.4.no. 454-460.p. Bibliogr.

A Közkönyvtár 2.0. A közkönyvtárak új küldetése: 
„a közösségi tudás hálózatai”

Elektronikus könyvtár; Feladatkör; Közművelődési 
könyvtár

A közkönyvtárak a világon mindenütt -  Nagy- 
Britanniában is -  új, egyedülálló értékforrást pró
bálnak találni: a tizenkilencedik században még 
„utcasarki egyetemekéként jöttek létre (Andrew 
Carnegie szavaival), ma már azonban a tanulás 
lehetősége az internet révén mindenki számára 
otthon és a munkahelyen is adott. A közkönyv
tárak referensz szolgálatának a helyét a kereső
motorok vették át; akik ezután szépirodalom, 
hangzó anyagok, CD-k és DVD-k kölcsönzé
sébe, majd pedig az olvasásfejlesztés támoga
tásába fogtak. A magánszektor felhasználóbarát 
módon versenyre kelt velük, amire a könyvtárak 
egyre szélesebb körű szolgáltatásokkal reagál
nak (mozgókönyvtárak, gyerekek, idősek, etni
kai csoportok ellátása, e-kormányzati portálok 
stb.) a teljes lakosság érdekében. Ennek eredmé
nyeképpen a könyvtáraknak nincs igazán mar
káns képe a közvélemény előtt, és folyamatosan 
támadások érik hol azért, mert kevés könyvet 
kölcsönöznek, hol azért, mert olyan szolgálta
tásokat nyújtanak, amelyeket alig használ vala
ki. A tanulmány ezért egy olyan új közkönyv
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tár képét vázolja fel, amely által a közkönyvtár 
olyan egyedi és eleven társadalmi szerepre tesz 
majd szert, melyet sem a technikai fejlődés, sem 
a magánszektor konkurenciája nem tud aláásni. 
Az elmúlt években a digitalizálás lett a könyvtá
rak egyik fő tevékenysége, megjelent a szolgálta
tásokban is, de a helyzet közel sem ideális: múlt 
századi szolgáltatások jelennek meg digitális 
formában, nem születtek igazán újak. A feladat 
inkább az lenne, hogy az elektronikus könyvtári 
tartalmakat társadalom-alapú, interaktív forrá
sokká alakítsuk.
Ez a radikális változás, az új technológiák ki
aknázása révén új szolgáltatásokat létrehozó tö
rekvés foglalkoztatja ma leginkább a szakmai 
közvéleményt, amit a Könyvtár 2.0 néven emle
getnek. A  Könyvtár 2.0 elsősorban a szolgáltatá
sok újragondolását jelenti az olvasói igények és 
az új technika adta lehetőségek fényében, mely
nek révén a közkönyvtár visszakaphatja a helyi 
település életében betöltött központi szerepét.
A települések tudásanyaga rendkívül fontos a 
helyi közösségek számára, ugyanakkor helyi és 
globális fogyasztásra egyaránt alkalmas (pl. régi 
mesterségek bemutatása, szemtanúk beszámolói, 
érdekes visszaemlékezések stb.), ezért a szerzők 
egy olyan új modellt vázolnak fel, amely az adott 
településre jellemző tudásanyag kezelésére kon
centrál a tudásanyag megosztását és szétsugárzá- 
sát végző létesítmény-hálózat kialakítása révén. 
A Közkönyvtár 2.0 koncepciójának megfogalma
zásához Ranganathan híres öt törvényéhez for
dultak a szerzők, és azokat átfogalmazva vizs
gálták az új modell jellemzőit:
1. A települések tudásanyaga az emberiséget 

szolgálja.
2. Minden használónak hozzá kell férnie a tele

pülés tudásanyagához.
3. Minden település tudásanyaga legyen hozzá

férhető használói számára.
4. Védd a használó idejét a település tudásanya

gának létrehozása és megtalálása során.
5. A település tudásanyaga élő és növekvő szer

vezet.

Miután egyenként alaposan mind az öt pontot 
ismertetik, és felvázolják annak hálózati sémá
ját, összefoglalóan kimondják, hogy az új köz
könyvtár nemcsak a hozzáférést biztosítja majd, 
hanem a település tudásanyaga megőrzésének 
és szétsugárzásának is a színtere lesz, közvetí
tő szerepet játszva a tudás létrehozói és a helyi 
lakosság között. (A szerzők már munkálkodnak 
ennek a kidolgozásán és bevezetésén.)

(Murányi Lajos)

07/020
RATZEK, Wolfgang: Die Bibliothek als Instrument der Stan

dortentwicklung. Ein Überblick mit Beispielen aus dem In- 

und Ausland = BuB. 58.Jg. 2006. 9.no. 629-632.p. Bib- 

liogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia  nyelven

A könyvtár mint a helyi közösség fejlesztésének 
eszköze. Áttekintés külföldi példákkal

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Társadalmi kö
vetelmények

Éppen 450 évvel ezelőtt, 1556-ban alapította 
meg Drezdában Ágost szász választófejedelem 
a „Liberey”-t, a későbbi tartományi és egyetemi 
könyvtárat (Sächsische Landesbibliothek-Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden; SLUB). Az 
alapítással nemcsak jótékonysági céljai voltak. 
Uralkodása alatt Ágost szívügyének tekintette a 
bányászat, a kereskedelem, a mező- és erdőgaz
daság fejlesztését éppúgy, mint a művészetét és 
tudományét. Ennek megfelelően az új könyvtár 
feladata már kezdetben sem a cimélia, a közép
kori kéziratok és kódexek, hanem egy felvilágo
sult uralkodó számára nélkülözhetetlen könyvek 
szervezett gyűjtése volt. Ezt természetesen még 
nem tekinthetjük gazdasági fejlesztésnek, de -  
ahogy ma mondanánk -  a helyi infrastruktúra 
fejlesztésének igen, mivel a könyvtár segítette 
az uralkodót és tanácsadóit a korszerű döntés- 
hozatalban.
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A mai németországi és külföldi könyvtárakat te
kintve látható, hogy bizonyos könyvtárak tény
leges hatással bírnak a regionális fejlődésre, sőt 
regionális szinten az egész gazdaság fejlődésére. 
A helyi és gazdasági fejlődés, valamint az illető 
város marketingjének eszközeiként a könyvtárak 
olyan távlatokat nyitnak, melyeket a politika és 
az üzleti élet döntéshozói, de maguk a könyvtá
rosok is mind ez idáig alábecsültek. A város, a 
régió vonzerejét az egyes húzótényezők adják, 
ezekbe pedig, mint a szerző kimutatja, könyvtá
rai is beletartoznak.

Lásd még 5, 10,45-46
(Autoref.)

Tudományos és szakkönyvtárak
■ ■

Lásd 15, 17, 50,55

Egyéb könyvtárak

07/021
HEJHÁLKOVÁ PÍSOVÁ, Marta: Církve a nábozenské 

spolecnosti v CR a jejich knihovny = Ctenár. 58.roc. 2006. 

10.no. 325-328.p.

A csehországi egyházak és vallási közösségek 
könyvtárai

Egyesületi könyvtár; Egyházi könyvtár; Együttműkö
dés -belföldi

Csehországban jelenleg 26 regisztrált egyház, 
illetve vallási közösség működik. A 2001-es 
népszámlálási adatok szerint a lakosság 30,3 
százaléka tagja valamely egyháznak vagy fele- 
kezetnek. A hívők jelentős többsége, 88,6 száza
léka katolikus. A 26 egyház, ill. vallási közösség 
közül 21 rendelkezik az elvárásoknak megfele
lő könyvtári gyűjteménnyel. A megvizsgált 21 
könyvtár között kettő található, amely szolgál

tatásaival a többihez mérten nagyobb mértékben 
célozza meg a szélesebb nyilvánosságot: a Prá
gai Zsidó Múzeum Könyvtára (PZsMK), vala
mint a Központi Katolikus Könyvtár (KKK). A 
KKK 2005-ben egyesült a Károly Egyetem Ka
tolikus Teológiai Karának könyvtárával. (A vizs
gálatokat a szerző 2004-ben végezte.)
A 21 könyvtárban összesen ötvenen vannak al
kalmazásban. Több mint felüket vagy részmun
kaidőben foglalkoztatják, vagy a könyvtári mun
ka mellett más feladatokat is el kell látniuk. A 
dolgozóknak mindössze egyötöde rendelkezik 
szakmai képesítéssel, többségük valamilyen te
ológiai szakon végzett. 72 százalékuknak van 
egyetemi, ill. főiskolai oklevele. Viszonylag je
lentős részük önkéntes munkában, néhányuk 
szállás és ellátás fejében dolgozik a könyvtár
ban.
Állomány tekintetében a legnagyobb a PZsMK 
és a KKK, 100-100 ezres könyvgyűjteménnyel. 
Négy könyvtár rendelkezik interneten is elérhe
tő katalógussal. A gyűjtemények elsősorban az 
adott egyház történetét feldolgozó dokumentu
mokból, illetve vallásfilozófiai művekből épül
nek fel. A könyvtárak egy része levéltári szere
pet is betölt.
A könyvtárak 67 százaléka a nagyközönség szá
mára is szolgáltat, többségükben az olvasók szá
ma évi 20 és 150 között mozog.
A könyvtárak egyike sem önálló intézmény, leg
többjük az adott egyház legfőbb szervéhez tarto
zik. Egyharmaduk együttműködik -  az egyházon 
belül -  külföldi könyvtárakkal. Szintén egyhar
maduk kooperál más cseh könyvtárakkal. Ez az a 
nyolc könyvtár, amely -  további nyolc egyházon 
kívüli könyvtárral karöltve -  együtt építi a cseh
országi teológiai könyvtárak közös folyóirat-ka
talógusát. Az együttműködést a Károly Egyetem 
Evangélikus Teológiai Karának Könyvtára ko
ordinálja.
Tíz könyvtár használ különböző integrált 
könyvtári rendszereket (T Series, Kp-Sys, Kp- 
Win, Vubis, Clavius,Aleph 500, saját fejlesztésű 
rendszerek). Mindössze két könyvtárban nem ta
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lálható egyáltalán számítógép. Az intézmények 
egyharmadában az olvasók számára is tartanak 
fenn gépeket. A legtöbb könyvtárban 1-26 fé
rőhelyes olvasóterem áll rendelkezésre. A Nem
zetközi Baptista Teológiai Szeminárium Könyv
tárában található a legnagyobb, 40 férőhelyes 
olvasóterem.
A könyvtárak fő szolgáltatása a kölcsönzés, de 
többségükben lehetőség van fénymásolásra, 
internethasználatra, országon belüli és nemzet
közi könyvtárközi kölcsönzésre stb. A kölcsön
zési időre vonatkozó szabályok könyvtáronként 
eltérőek csakúgy, mint a kölcsönzési statisztikák 
(0-10 000 kölcsönzött dokumentum). A könyvtá
ri helyiségekben esetenként előadásokat, tanfo
lyamokat is tartanak (pl. a Jehova Tanúi Vallási 
Közösségének Központi Könyvtárában).
A szerzeményezés elsősorban vételezés, aján
dékozás útján történik, valamint a saját kiadvá
nyok gyűjtését foglalja magában. A Csehországi 
Új Apostoli Egyház Levéltára emellett a kiadvá
nyainak terjesztését, az egyes gyülekezetekhez 
és gyülekezeti tagokhoz való eljuttatását is vég
zi, méghozzá nemzetközi szinten. A Krisna-tu- 
datú Hívők Nemzetközi Közösségének Könyvtára 
a belgiumi Bhaktivedanta Library irányítása alatt 
működik, ahogy a közösség többi könyvtára is. 
A 21 -bői öt könyvtár az elmúlt években komoly 
változásokat élt át (pl. rekonstrukció, költözés, 
átszervezés). Nyolc könyvtár vezetése tervez 
fontos fejlesztéseket a közeljövőben (saját web- 
oldal, szolgáltatások kiszélesítése, hathatósabb 
PR-tevékenység stb.).
A könyvtári törvény értelmében a 21 könyvtár
ból 19 nem minősül nyilvános könyvtárnak, jól
lehet 12 a nagyközönség számára is nyújtja szol
gáltatásait. A kis egyházak könyvtárai számára 
jelentős konkurenciát jelentenek a keresztény 
irányultságú nagy, kari könyvtárak. A vallási 
gyülekezetek könyvtárait, ahogy az a profiljuk
ból is következik, nagyrészt csupán a gyüleke
zeti tagok használják.

(Danes Szabolcs)

07/022
SCHMITZ, Wolfgang: Kirche ohne Buch? Der vbnw sorgt 

sich um den Auflösungsprozess kirchlicher Bibliotheken = 

ProLibris. 2006.2.no. 74-75.p.

Egyház könyvek nélkül? Az Észak-Rajna-Vesztfáli- 
ai Könyvtári Szövetség aggódik az egyházi könyv
tárak megszűnése miatt

Egyházi könyvtár; Megszűnés -könyvtáré

Észak-Rajna-Vesztfália könyvtári szövetsé
gének (Verband der Bibliotheken des Landes 
Nordrhein-Westfalen, VBNW) folyóirata az 
egyházi könyvtárak nehéz helyzetére hívja fel a 
figyelmet. Miután a cikk áttekinti az egyházak
nak és könyvtárainak a könyvkultúrában játszott 
fontos szerepét, rámutat, hogy ezt a szerepet a 
mostani fejlemények jelentős mértékben veszé
lyeztetik. A pénzügyi nehézségek és több (főleg 
katolikus) rend utánpótláshiánya miatt, aminek 
a következtében több intézményt összevontak, 
illetve bezártak, a könyvgyűjtemények sorsa ve
szélybe került. Az első aggasztó jelek máris mu
tatkoznak: az aacheni egyházmegyei könyvtár 
vezetőjét felmentették, a könyvtár sorsa bizony
talan; az esseni egyházmegyei könyvtár veszély
ben van; a redemptorista rend száz éve fennálló 
geistingeni főiskolája a változások miatt feladta 
székhelyét, de a könyvtárat a kölni egyetemi-vá
rosi könyvtár átveszi; a münsteri püspökségben 
a könyv- és könyvtári részleget „karcsúsították”, 
bezárták a Borromäus egyesület bonni egyházi 
nyilvános könyvtári főiskoláját.
Az evangélikus egyházban a strukturális re
formok miatt hasonló folyamatok zajlanak: 
az esseni lelkész-szeminárium megszüntetése 
nyomán a 20 ezer kötetes könyvtár is megszűnt; 
több egyházi képzőintézmény (Rengsdorf, Bad 
Kreuznach) Wuppertalba költözése nyomán már 
nem rendelkezik könyvtárral, ellátásukat a helyi 
főiskolai és tartományi egyházi könyvtár bizto
sítja, amely 2005-ben maga is összevonás révén 
jött létre.
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Ez még csak a kezdet, a jéghegy csúcsa, és nyug
talanító, hogy mindez a nyilvánosság kizárásá
val és többnyire szakmai felügyelet nélkül zajlik, 
ezért a VBNW 2005 decemberében levélben for
dult a két egyház vezetőihez, amelyben a könyv
tárak és könyvtári intézmények bezárása, illetve 
karcsúsítása miatti aggodalmuknak adtak hangot, 
és felajánlották segítségüket a megfelelő dönté
sek meghozatalához.
A válaszok egy része barátságosan távolságtartó 
volt, de kész az együttműködésre, mások azon
ban válaszra sem méltatták őket. Bár kifejezet
ten pozitív megoldások is születtek (a domini
kánusok Szent Albert könyvtára a walberbergi 
filiálé bezárása után a kölni egyházmegyei és 
dómkönyvtárba került; a münsteri püspökség új 
épületben helyezte el egyházmegyei könyvtárát, 
a mönchengladbachi ferences könyvtárat pedig 
a Rajna-vidéki szövetség megmentette a szét
szóródástól, és a városi könyvtárba került), de 
a veszély továbbra is fennáll, hogy a pénzügyi 
kényszerhelyzet miatt rossz döntéseket hoznak 
az egyházak vezetői. A nyilvánosság figyelmét 
fel kell hívni erre a tendenciára, és meg kell ke
resni a legjobb megoldásokat.
A kisebb egyházi gyűjtemények esetében a raj
nai (Köln) és a westfáliai (Münster) könyvtári 
részlegeknek is fontos feladata van; bár anyagi 
eszközeik alig vannak erre. A tartomány kultu
rális vezetése politikai szinten is fontos kezde
ményezések gazdája.

(Murányi Lajos)

07/023
ROTTOVÁ, Martina: Mobilní knihovny = Ctenár. 58.roc. 

2006.9.no. 294-295.p.

Mozgókönyvtárak Ir é s z

ROTTOVÁ, Martina: Mobilní knihovny 2.cást = Ctenár. 

58.roc.2006.10.no. 316-317.p.

Mozgókönyvtárak 2.rész

Könyvtártörténet -nemzeti; Mozgókönyvtár

Csehország területén először 1907-ben, a 
Napajedlai Olvasói és Nevelői Körbon vetődött 
fel mozgókönyvtári szolgálat létrehozásának a 
gondolata, amikor Václav Sova könyvtáros, ta
nárember indítványára két, egyenként több mint 
100 kötettel ellátott „vándorkönyvtárat”, szak
szóval bibliobuszt indítottak útra.
Az 1950-es évek elején a Rymafovi Városi 
Könyvtár a kis falvakban található fiókkönyv
tárairól bibliobusz igénybevételével igyekezett 
gondoskodni.
Akmovi könyvtár 1955 és 1960 között egy moz
gókönyvtárrá alakított Praga típusú kisbusz se
gítségével oldotta meg az egykori Kmov járás 
községeinek könyvtári ellátását. A bibliobuszt 
1956-ban Josef Spejral és felesége vetítőgéppel 
is felszerelte, így az olvasók nemcsak könyveket 
kölcsönözhettek, hanem alkalomadtán filmvetí
téseken is részt vehettek.
A Chomutov járásban található községek olvasói 
kultúrájának javítása céljából 1968-ban vásárol
tak egy, a luxusigények kielégítését is szolgáló 
bibliobuszt. A litoméricei Karel Hynek Mácha 
Járási Könyvtár 1982 és 1997 között üzemelte
tett bibliobuszt a távol eső települések kölcsön
zői igényeinek kielégítése céljából. A  Brandys 
nad Labemi-Stará Boleslavi Városi Könyvtár 
1985-ben létesített mozgókönyvtári szolgála
tot a járás 20 községének ellátására. A szolgál
tatást 1989-ben pénzhiány miatt felszámolták. 
Az egykori gottwaldovói (ma zlíni) járásban 
működő bibliobusz az aratómunkások szállí
tására is szolgált, így idő előtt elhasználódott, 
és ki kellett vonni a forgalomból. A Plzeni Vá
rosi Könyvtár 1954-ben használatba helyezett 
két bibliobuszával a cseh határvidéken kíván
ta a könyvkölcsönzési szolgáltatást biztosítani. 
1996 júniusától a külvárosi negyedek ellátása is 
e busz feladata lett.
1939-ben a Prágai Városi Könyvtár a városi 
biztosító vállalat ajándékának, egy Praga típu
sú busznak köszönhetően indíthatta el mozgó
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könyvtár-szolgáltatását elsősorban a város külső 
kerületeiben élő olvasók ellátására. Abibliobuszt, 
amelynek állományában több mint kétezer kö
tet volt található, a német hatóságok 1940-ben 
katonai célokra lefoglalták, s csak 1948-ban 
került vissza a könyvtár tulajdonába. Az 1960 
utáni időszakot a prágai bibliobuszok aranyko
raként tarthatjuk számon. Ekkor egymás után 
újabb és újabb bibliobuszokat helyeztek üzem
be a kevésbé lakott területen lévő, ill. kevésbé 
kihasznált, és ezért megszüntetett fiókkönyvtá
rak pótlására. 1965 és 1970 között a szolgálta
tást az ismert cseh költő, Petr Skarlant vezette. 
Az 1980-as évek utolsó évei az aranykor végét 
jelentették. 1989-ben már csak egy bibliobuszt 
tudott fenntartani a városi könyvtár. Az 1990-es 
évek elején a városi vezetés úgy dönt, hogy azo
kon a területeken, ahol nem üzemel könyvtár, és 
ahol gazdasági szempontból nem volna célszerű 
könyvtárat nyitni, bibliobusszal gondoskodik az 
olvasók ellátásáról.
2004 nyarán Csehországban három mozgó
könyvtár működött, augusztus végén pedig egy 
újabb, jól felszerelt bibliobuszt helyeztek üzem
be. A négy busz közül három a prágai, a negyedik 
a plzeni városi könyvtár tulajdonát képezi. Az új 
bibliobuszt egy teherautóból alakították ki, így 
egyrészt tágasabb, másfelől kevesebbe került, 
mint az előzőleg beszerzett buszok.
Ami a vonatkozó költségeket illeti: egy alapkí
vánalmaknak megfelelően felszerelt bibliobusz 
beszerzése ötmillió cseh koronába kerül (44,6 
millió Ft). Ehhez járulnak a számítástechnikai 
berendezések és az internetkapcsolat költségei, 
ami kb. 120 ezer koronát (1,07 millió Ft-ot) tesz 
ki. Az üzemeltetésre vonatkozó kiadások: ha 
úgy számolunk, hogy egy mozgókönyvtár egy 
hónapban 300 kilométert tesz meg, a benzin
költség kb. 1560 koronára (14 ezer Ft-ra) rúg. 
A busz karbantartásának havi költsége: 15 ezer 
korona (133 ezer Ft). Takarítás: 2500 (22 300); 
garázs: 20 ezer (180 ezer); bérköltségek (egy 
könyvtáros és egy sofőr): 30 ezer korona (270 
ezer Ft). Ha mindezt összehasonlítjuk egy ha

gyományos könyvtár költségeivel, azt látjuk, 
hogy míg a könyvtárépület megvásárlása, bér
lése vagy felépítése jelentősen többe kerül, mint 
egy bibliobusz üzembe helyezése, a fenntartási 
költségek jóval alacsonyabbak. A mozgókönyv
tárak esetén legfeljebb a bérköltségekből lehetne 
lefaragni, amennyiben minden bibliobuszon egy 
ember teljesítene szolgálatot, aki egy személy
ben lenne sofőr és könyvtáros, ahogy ez pl. az 
USA-ban és Ausztráliában bevált szokás.
A hagyományos könyvtárak jóval több olvasó 
ellátásáról gondoskodnak, mint a bibliobuszok, 
ami főként a hosszabb nyitvatartási idejüknek 
köszönhető, valamint annak a ténynek, hogy 
Csehországban az emberek jelentős része nin
csen tisztában a bibliobusz fogalmával. A szol
gáltatás előnyeit elsősorban az idősek és a gye
rekek élvezhetik. A dolgozóknak nehezére esik 
délután hat előtt odaérni, pedig a mozgókönyv
tárak legkésőbb addig tartanak nyitva.

(Danes Szabolcs)

07/024
Lahten uusi kirjastoauto uudelta valmistajalta = Kirjasto- 

lehti. 99.vsk. 2006.4.no. 28.p.

Lahti városa vadonatúj, többcélú mozgókönyvtári 
busz átadását tervezi

Mozgókönyvtár

Lahti önkormányzata 2006 karácsonyára új tí
pusú mozgó könyvtárbusz beszerzését határoz
ta el.
A karosszéria megépítésével első alkalommal 
egy helyi céget bíztak meg, de a Volvo cég is 
kapott megbízást a kivitelezésre. A külső festési 
és a beltéri tervezési munkálatokra szintén egy 
hazai reklámcéget kértek fel. A mozgókönyvtári 
busz hosszát 13 méterben állapították meg. Ez 
a hossz általában csak 12 méter szokott lenni. 
Új megoldás a korábbi típusokhoz képest, hogy 
a polcrendszer nem fixen beépített, hanem mo
dulrendszerű, könnyen kiemelhető. így bármikor
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könnyen, kényelmesen cserélhető a könyvállo- bői az állami támogatás 94 ezer euró várhatóan, 
mány. Egyidejűleg 5 polcmodult lehet behelyez- Az új mozgókönyvtári busz természetesen nevet
ni, ugyanakkor 7 modul van tartalékban a busz is fog kapni, a névadáshoz pedig egy későbbi 
erre szolgáló részlegében elhelyezve, várva az időpontban pályázatot írnak ki. 
állomány legközelebbi cseréj ét. Jelenleg még két mozgókönyvtári szerepet betöl-
Megemlítendő, hogy ugyanez a busz reggelen- tő járművel rendelkezik Lahti városa, de el kell 
ként mozgó gyermekkönyvtárként funkcionál mondani, sajnos a jövőben mindössze egyetlen
útba ejtve az iskolákat és a napközi otthonokat, ilyen célú kölcsönző részlege, vagyis mozgó
dé a felnőtt közönséget is kiszolgálja „rendes” könyvtára lesz a városnak, 
buszként az esti menetrend szerinti útvonalakon (Kránitz Lászlóné)
közlekedve. A beszerzési ár 235 ezer euró, mely- Lásd még 34
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jegyzetekben.

Amikor az ajándék nem ajándék... A gyűjtemény 
értékelése költség-haszon elemzéssel

Ajándék; Állományelemzés; Állománygyarapítás; 
Költségelemzés

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

2005 nyarán a Southern Illinois University 
Carbondale (SIUC) közgazdaság-tudományi 
tanszéke úgy döntött, teljesen átalakítja könyv
tárának gyűjtőkörét. A profilváltás következ
ményeként majd ezer könyv vált fölöslegessé 
náluk, melyet felajánlottak a campus központi 
könyvtárának.
Hogy mi is késztette a közgazdaság-tudományi

tanszék könyvtárát a profilváltásra? Fő gyűjtőkö
re a 60-as évektől a makro- és mikrogazdaságtani 
elméletek és a munkagazdaságtan volt. A 
globalizáció hatására a közgazdaságtudomány 
olyannyira megváltozott, hogy a szakkönyvtár 
gyűjteményének ezt a részét már kevéssé hasz
nálják. Ráadásul az állományt „feldúsították” a 
nyugalomba vonult professzorok adományai, 
melyektől nem lett volna kellemes feladat meg
szabadulni mindaddig, míg bármikor betoppan
hat az adományozó, aki esetleg éppen a maga ál
tal ajándékozott művet keresi a könyvtárban. 
Valaha a könyvtárak fenntartás nélküli lelkese
déssel fogadtak bármilyen könyvadományt, mely 
gyűjteményüket gyarapította, és időt és fáradt
ságot nem sajnálva illesztették be ezeket állo
mányukba. Az 1960-as évektől kezdve azonban 
a gyarapítás a könyvtári munka speciális ágává 
vált, és egyre nagyobb figyelmet szenteltek az 
ésszerű munkaszervezés, a gazdaságosság és 
megtérülés kérdéseinek. Az ugyanis tagadha
tatlan tény, hogy az ajándékok fogadása általá
ban tároló helyet és főként sok munkát igényel. 
A jó szándékú adományozók rendszerint könyve
ik végső nyughelyének gondolják a könyvtárat, 
ám az így beérkező dokumentumok jó, ha felé
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