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SZÁNTÓ Péter

Koordináló szervezetek

A második világháború után a kutatás-fejlesztés (K+F) és a felsőfokú oktatás gyors 
fejlődésnek indult Svédországban. Az egyetemi hallgatók száma ma már eléri a 100 ezret, 
posztgraduális képzésben 12 500 hallgató vesz részt, a kutatók száma pedig a második 
világháború utáni időszakban 200 %-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan megnőtt a tudo
mányos könyvtárak (research libraries) iránti igény. 1965-ben a tudományos könyvtárak 
közötti koordináció ellátására létrehozták az FBR-t (Swedish Council of Research 
Libraries = Svéd Tudományos Könyvtárak Tanácsa). Konzultatív jellegű hatáskörrel ren
delkezik, adminisztratív szempontból a Királyi Könyvtárhoz (Royal Library) tartozik. 
Az FBR-ben a jelentősebb tudományos könyvtárakon kívül közművelődési könyvtárak 
(public libraries) és könyvtárosi szervezetek képviseltetik magukat. Elnöke a Királyi 
Könyvtár igazgatója. Titkársága három főből áll. Fő feladata a könyvtárak közötti megfe
lelő munkamegosztás kialakítása a gyarapítás, tárolás, feldolgozás, gépesítés és egyéb 
területeken. 1968-ban hozták létre a SINFDOK-ot (National Council for Scientific 
Information and Documentation = Tudományos Tájékoztatási és Dokumentációs Nemzeti 
Bizottság), a tudományos tájékoztatási és dokumentációs terület tervezésének és koordi
nálásának ellátása, valamint a kutatások elősegítése céljából. A SINFDOK öt tagja többek 
között képviseli a felsőfokú oktatási intézményeket és az ipart is. Munkáját egy tanácsadó 
bizottság segíti. Az 1977/1978-as költségvetési évben pénzügyi fedezete 7,4 millió svéd 
korona volt. Titkársága 8 főből áll. A SINFDOK elsősorban a számítógépes információ- 
keresés fejlesztését támogatja. Ennek köszönhetően készültek el a KOMPOST, EPOS, 
VIRA és PROTECT programcsomagok, amelyek együttesen a szelektív információter
jesztés valamennyi funkcióját ellátják. Ugyancsak a SINFDOK támogatásával készült el 
az on-line párbeszédes információkeresést lehetővé tevő 3RIP elnevezésű programcsomag. 
A SINFDOK kezdeményezte a SCANNET, a közös skandináv adatátviteli hálózat kiépí
tését is. A SINFDOK a svéd összekötő szervezet egy sor nemzetközi és északi szervezettel, 
mint pl. az Unesco, OECD, ESA (European Space Agency = Európai Űrkutatási Ügynök
ség), NORDINFO (az északi államok 1976-ban megalakított közös tudományos tájékozta
tási és dokumentációs szervezete), NORDFORKS (Alkalmazott Kutatások Skandináv 
Tanácsa). Számos más kutató és egyéb szervezet támogatja pénzügyileg a tájékoztatási 
területet, illetve vállal bizonyos feladatokat. Az 1. ábra nyújt áttekintést a tájékoztatási 
területtel kapcsolatban álló kormányszervekről és szervezetekről (lásd a lap végén mellék
letben).
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A svéd könyvtárakat két csoportra osztják: tudományos könyvtárakra (research 
library) és közművelődési könyvtárakra (public library). Az első csoportba beletartozik 
néhány információkeresést és -szolgáltatást nyújtó tájékoztatási központ is. A tudomá
nyos könyvtáraknak három típusa ismert: általános (general), szak- (specialized) és 
kormány-könyvtár (government library). Egyes ipari cégek könyvtárai is tudományos 
könyvtári jelleggel bírnak.

A fontosabb általános tudományos könyvtárak közé a Királyi Könyvtárat és az 
egyetemi könyvtárakat sorolják. A Királyi Könyvtár speciális helyzetben van, ugyanis 
mint nemzeti könyvtár, közvetlenül a kormány alá tartozik. Feladatát képezi:

— a svéd patriotica dokumentumok gyűjteményének gyarapítása, tárolása és 
hozzáférhetővé tétele;

— a Könyvtár felelősségi körébe eső kéziratok beszerzése és megőrzése;
— a svéd könyvtári hálózat fejlesztése.
1661 óta kötelespéldányként minden Svédországban megjelent dokumentumot 

megkap. Ugyancsak gyűjtőkörébe tartozik a svéd szerzők műveinek idegen nyelvű fordí
tása. A külföldi irodalomból elsődlegesen a humán, társadalmi és jogi tudományok doku
mentumait gyűjti. A svéd kiadványokról a Királyi Könyvtár keretében 1953-ban létesített 
Bibliográfiai Intézet (Bibliographic Institute) által heti, havi, éves, ötéves gyakorisággal 
kiadott katalógusok tájékoztatnak. Az Intézet gondozásában jelenik meg a Külföldi 
Könyvek Katalógusa (Union Catalogue of Foreign Books), amely a svéd tudományos 
könyvtárak által 1886 óta beszerzett külföldi tudományos műveket öleli fel. 1955 óta 
a Királyi Könyvtár a svéd zeneművek (lemezek, magnetofonfelvételek) nemzeti archívu
ma. A Királyi Könyvtár költségvetése 1976/77-ben 19,1 millió svéd korona volt, ebből 
13,8 milliót fordítottak bérekre, 5,3 milliót állománygyarapításra és egyébre.

Az egyetemi és szakkönyvtárak feladata az oktatás és kutatás részére információ
szolgáltatás szervezése. Az ország 6 egyetemi körzetének mindegyikében működik 
egyetemi könyvtár (2. ábra). Fontosabb szakkönyvtár van Stockholm és Gothenburg 
műszaki intézeteiben, a Mezőgazdasgi Egyetemen (University of Agriculture), a stockhol
mi Gazdasági Iskolában (School of Economics in Stockholm) és a Karolinska Intézetben. 
A kormány-könyvtárak közül kiemelkedik a Parlamenti Könyvtár.

A tájékoztatásgépesítés Svédországban korán elkezdődött, mind a Karolinska 
Intézet, mind a Stockholmi Műszaki Intézet (Stockholm Institute of Technology) az
1960-as években megkezdte a MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System), CAC (Chemical Abstracts Condensates), INSPEC (International Information 
Services for Physics and Engineering Communities) gépi adatbázisok hasznosítását. 
A Stockholmi Műszaki Intézet Információs és Dokumentációs Központja elsősorban 
a tudományos és műszaki információ területén nyújt számítógépes szelektív információ- 
terjesztést és retrospektív keresési lehetőséget. Az Intézet terminálokkal kapcsolódik az 
ESA/SDS-hez (European Space Agency Space Documentation Center = Európai Űrkutatási 
Ügynökség Űrkutatási Dokumentációs Központja), valamint az amerikai SDC-hez

Könyvtárak és tájékoztatási központok
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1. ábra

Minisztériumok Központi kormányhivatalok



с  * i f  I im *u .........  n Szervezeti kapcsolatEgyetemek, főiskolák stb.



A kormány- és más szerveknek a tájékoztatási szervekkel alkotott kapcsolatrendszere

A rövidítések feloldása

BI
FOA
FFD

MDN

DFE
VTI
Sö
STU
SIND
BFR
SPPB

TNC

SIS
TLS

WA

BYGGDOK

FBR

NE

UHÄ

KB
SAFAD

UUB
LIUB
LUB
SUB
KTHB

KIB
IDC

MIC
CTHB

GUB
UmUB

The Bibliographic Institute (Bibliográfiai Intézet)
Research Institute o f  Defence (Honvédelmi Kutató Intézet)
Delegation for Transportation Research (Közlekedéskutatási Koordináló 
Testület)
Swedish Council o f Environmental Information (Svéd Környezettudományi 
Tájékoztatási Bizottság)
Delegation for Energy Research (Energiakutatási Koordinációs Testület) 
National Road Research Institute (Országos Útügyi Kutató Intézet)
National Board o f  Education (Országos Oktatásügyi Bizottság)
Board for Technical Development (Műszaki Fejlesztési Bizottság)
The National Swedish Industrial Board (Svéd Nemzeti Ipari Testület) 
Building Research Council (Építésügyi Kutatási Tanács)
National Library o f Psychology and Education (Pszichológiai és Oktatási 
Nemzeti Könyvtár)
Swedish Centre o f  Technical Terminology (Svéd Műszaki Terminológiai 
Központ)
The Swedish Standards Institution (Svéd Szabványügyi Intézet)
The Swedish Society o f  Technical Documentation (Svéd Műszaki Dokumen
tációs Társaság)
Royal Academy o f Engineering Sciences (Mérnöki Tudományok Királyi 
Akadémiája)
The Swedish Institute o f Building Documentation (Svéd Építésügyi Doku
mentációs Intézet)
Swedish Council on Research Libraries (Tudományos Könyvtárak Svéd 
Tanácsa)
The National Swedish Board for Energy Source Development (Svéd Energia
forrásfejlesztési Testület)
National Board o f  Universities and Colleges (Egyetemek és Főiskolák 
Országos Testülete)
The Royal Library (Királyi Könyvtár)
The Swedish Agency for Administrative Development (Svéd Kormányfej
lesztési Hivatal)
Uppsala University Library (Uppsalai Egyetem Könyvtára)
Linköping University Library (Linköpingi Egyetem Könyvtára)
Lund University Library (Lundi Egyetem Könyvtára)
Stockholm University Library (Stockholmi Egyetem Könyvtára)
The Stockholm Institute o f  Technology Library (A Műszaki Könyvtár 
Stockholmi Intézete)
Karolinska Intitutet Library (Karolinska Intézet Könyvtára)
The Information and Documentation Centre (Tájékoztatási és Dokumentá
ciós Központ)
The Medical Information Centre (Orvosi Információs Központ)
Chalmers Institute o f Technology Library in Gothenburg (a Műszaki Könyv
tár Chalmers Intézete Gothenburgban)
Gothenburg University Library (Gothenburgi Egyetem Könyvtára)
Umea University Library (Umeai Egyetem Könyvtára)





(System Development Corporation) és a LIS-hez (Lockheed Information System). Az 
Intézet K+F tevékenységet folytat a párbeszédes információkeresés területén.

A Karolinska Intézet a MEDLARS svéd és egyúttal északi központja, de más 
adatbázisokat is szolgáltat (BIOSIS). Szelektív információterjesztésen kívül mind kötegelt 
üzemmódú, mind on-line párbeszédes retrospektív keresést nyújt, (MEDLARS IL). 
Nemcsak Svédországban és az északi államokban, hanem Európa más országaiban is
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terminálon keresztül kapcsolódnak az Intézethez a MEDLARS elérése céljából; a MED
LARS a SCANNET-en keresztül is hozzáférhető. Az Intézet on-line kapcsolatban áll az 
SDC és a LIS adatbázisaival.

További szervezetek is nyújtanak információkereső szolgáltatásokat, pl. a Nemzeti 
Pszichológiai és Oktatási Könyvtár (National Library of Psychology and Education) az 
ERIC adatbázis, az AB Atomenergy, az INIS adatbázis, a Nemzeti Útügyi Kutató Intézet 
(National Road Research Institute), az IRRD adatbázis, a Mezőgazdasági Egyetem az 
AGRIS adatbázis alapján. Számos más szervezet használ még számítógépes információ- 
kereső rendszert különböző célokra, így pl. az ENSZ ISIS rendszerét a Honvédelmi Kuta
tó Intézet (Research Institute of Defense), az SAFAD és az Építésügyi Kutatási Tanács 
(Building Research Council).

A legtöbb hagyományos könyvtár az Oktatási Minisztérium alá tartozik. Kivételt 
képez a Mezőgazdasági Egyetem Könyvtára, a Parlamenti Könyvtár és néhány más kor
mányhivatali könyvtár. A jelentősebb információszolgáltató központok a felsőoktatási 
intézmények keretein belül működnek, az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt, pénz
ügyi támogatást kapnak azonban az Ipari Minisztériumhoz tartozó SINFDOK-tól.

Az 1974/75-ös költségvetési évben az állam a könyvtárakra és információszolgálta
tásokra 120 millió svéd koronát fordított, ebből 11 milliót számítógépes szolgáltatásokra.

Míg a tudományos könyvtárakért az állam viseli a felelősséget, a közművelődési 
könyvtárakért a helyi hatóságok. Az állami pénzügyi támogatás célja a helyi különbségek 
kiegyenlítése. 1976-ban a közművelődési könyvtárakra a helyi hatóságok 520 millió 
koronát, a kormány 17 milliót fordított. Hagyományos, kultúrális szerepük megőrzése 
mellett fokozódó mértékben törekednek a tudományos és műszaki információ iránti 
igények kielégítésére is. Az 50-es évek elején hozták létre az AB Bibliotekstjáns-t, amely 
mint kereskedelmi vállalkozás a közművelődési könyvtárak szolgáltató funkcióinak 
ellátását végzi, pl. központi katalogizálást, könyvkötési stb.

A két legjelentősebb számítógépes információs hálózat a LIBRIS és a SCANNET. 
A LIBRIS (Library Information System = Könyvtári Információs Rendszer) elsődleges 
célja a tudományos könyvtárak rutinszerű munkafolyamatainak az integrálása. A rend
szert 1970-ben kezdték el kidolgozni, 1972-ben végezték a próbafuttatásokat 
a Linköpingi Egyetemi Könyvtárban.

Kormánydöntés értelmében a rendszer elsősorban az információkeresési, katalogizá
lási és katalóguselőállítási feladatok ellátására készült. 1977-ben már 14 tudományos 
könyvtár csatlakozott a LIBRIS-hez (3. ábra). Egy adott dokumentum katalogizálását 
az a LIBRIS-ben részt vevő könyvtár végzi el, amely elsőnek szerzi be a dokumentumot. 
A LIBRIS-be bevitt bibliográfiai input on-line módon azonnal elérhető, ugyanannak a do
kumentumnak a beszerzése esetén tehát nincs szükség az újbóli katalogizálásra. Az adat
bázis 300 ezer tételt tartalmaz. A LIBRIS egyúttal egy adatátviteli hálózatot is megteste
sít: 24 terminál kapcsolódik egy központi számítógéphez, bérelt adatátviteli vonalakon 
keresztül. Egyelőre a LIBRIS nem teszi lehetővé a tárgyszavas keresést. A tervezett 
következő két fejlesztés: az elért eredmények elemzése, értékelése, valamint egy új számí
tógépre való áttérés. A LIBRIS volt Svédországban az első könyvtári és dokumentációs 
célú adatátviteli hálózat.
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A LIBRIS adatátviteli hálózat
-JL  Kapcsolóközpont (adatkoncentrátor)
____ Bérelt telefonvonal (négy)

•  Bérelt modern, terminál,
2400 baud/sec (24 db)

GUB
CTHBt y

í r * —V \  B H S

3. ábra

AB Atomenergi Library (AB Atom
energia Könyvtára)
School of Librarianship (Könyvtár 
Iskola)
Chalmers Institute o f Technology 
Library in Gothenburg (a Műszaki 
Könyvtár Chalmers Intézete Gothen
burgban)
Gothenburg University Library 
(Gothengurgi Egyetem Könyvtára) 
University of Agriculture Library, 
The Ultuna Library (Mezőgazdasági 
Egyetemi Könyvtár, Ultuna Könyv
tár)
The Royal Library (Királyi Könyvtár) 
The Stockholm Institute of Techno
logy Library (a Műszaki Könyvtár 
Stockholmi Intézete)
Linköping University Library 
(Lingköpingi Egyetem Könyvtára) 
Lund University Library (Lundi 
Egyetem Könyvtára)
The Parliamentary Library (Parla
menti Könyvtár)
The Swedish Agency for Administra
tive Development (Svéd Kormányfej
lesztési Hivatal)
Stockholm University Library 
(Stockholmi Egyetem Könyvtára) 
Umea University Library (Umeai 
Egyetem Könyvtára)
Uppsala University Library (Uppsalai 
Egyetem Könyvtára)
Östergötland Countv Council Data 
Processing Centre (Ostergötlandi Me
gyei Tanács Adatfeldolgozó Központ
ja)
[Megj.: Itt van a központi számító
gép ]

603



•  Terminál, bérelt vonal (ESA/SDS)
X Tárcsázásos csomópont (ESA/SDS)
■f ESA/SDS felhasználó saját nemzeti központ nélkül
В  Központi számítógéphez és tárcsázásos kapcsolódáshoz egyaránt alkalmas 

csomópont (SCANNET)
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Míg korábban a MEDLINE keresés Svédországban nyilvános telefonhálózaton 
keresztül, tárcsázással történt, jelenleg már a tárcsázás és a SCANNET (SCANdinavian 
NETwork = Skandináv hálózat) kombinációjával folyik. A SINFDOK által kedzeménye- 
zett északi adatátviteli hálózat, a SCANNET, 1976 végére készült el. Csomóponttal 
rendelkezik Stockholmban, Gothenburgban, Koppenhágában, Helsinkiben és Oslóban 
(4. ábra). A NORD-12 típusú miniszámítógépekkel felszerelt csomópontokat bérelt 
telefonvonalak kötik össze, az átvitel 2400 bit/sec sebességgel, szinkron módban történik. 
A hálózati software a csomagkapcsolásos technikára épült. 1977-ben két svéd számító- 
központ kapcsolódott a hálózathoz: a Gothenburgi Medicindata és a Stockholmi Számí
tóközpont. A Medicindata kristálytani és tömegspektroszkópiai adatbankot tart fenn, 
a Stockholmi Számítóközpont a MEDLARS, az IRRD és az NORDBYGGDOK (építés
technológiai területű adatbázis) adatbázisokhoz nyújt hozzáférést. A hálózaton keresztül 
elérhető adatbázisok használatáért díjat kell fizetni, a hálózati átvitel azonban ingyenes. 
A NORDINFO most vizsgálja a Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress) és a British 
Library MARC szalagjai SCANNET-hez kapcsolódó számítógépeken keresztül történő 
on-line elérésének a lehetőségét. A SCANNET-hez az északi államokból további számító- 
központok kívánnak kapcsolódni, és a közeljövőben bővülni fog a hálózaton keresztül 
elérhető adatbázisok száma is. A SCANNET működését és fejlesztését a NORDFORKS 
finanszírozza. A tervek szerint a SCANNET beépül majd a tervezett Északi Nyilvános 
Adatátviteli Hálózatba, amely 1979-ben kezdi meg működését.

-----------  Szervezeti kapcsolat
_______* Tervezési és koordinációs kapcsolat
- ......... . Pénzügyi kapcsolat

5. ábra
A tudományos és műszaki tájékoztatás koordináló testületé
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A svéd felhasználóknak lehetőségük van egyéb hálózatok használatára is, ezek közül 
említést érdemel az ESA/SDS, a TYMNET (Tymeshare Network), a CYBERNET (a Cont
rol Data Corporation hálózata) és a CYPHERNET (a Cyphernetics Corporation hálózata). 
1976 óta az ESA/SDS hálózatnak Stockholmban csomópontja van

Svédország közvetlenül nem vesz részt az EURONET-ben, de mivel az ESA/SDS 
társtulajdonosa, és az ESA/SDS az EURONET részét képezi majd, bizonyos közvetett 
kapcsolatokkal rendelkezni fog az EURONET-hez. A kérdés azonban nem dőlt el, jelen
leg tanulmányozzák az EURONET-hez kapcsolódás lehetőségét és esetleges formáit.

A fejlesztési koncepció

Már 1970-ben egy Delphi tanulmány* keretében kísérlet történt a könyvtári és tájé
koztatási szolgáltatások fejlődési irányainak megállapítására. A tanulmány egyik fő követ
keztetése ez volt: „A fejlettebb távközlési és tárolási technika lehetővé teszi, hogy az 
információkat gyorsan és kis ráfordítással továbbítsák az információs hálózat különböző 
egységei között. Ezért a különböző tájékoztatási és dokumentációs egységek között, 
valamint ezek és a felhasználók között szoros együttműködés és kapcsolat fog kifej
lődni.”

1975-ben az oktatási miniszter életre hívta a BIBDOK-ot, a Könyvtárak és Doku
mentációs Szolgáltatások Koordinációs Kormánybizottságát, abból a célból, hogy vizsgál
ja meg a tudományos könyvtárak olyan közös funkcióinak, mint például a tervezés és 
koordináció ellátására egy központi könyvtári szervezet létrehozásának a szükségességét, 
e szervezet és a Királyi Könyvtár közötti munkamegosztás kialakításának, valamint 
a tudományos könyvtárak és a közművelődési könyvtárak közötti együttműködés kérdé
sét. Ugyancsak 1975-ben az Ipari Minisztérium létrehozott egy bizottságot a tudományos 
és műszaki tájékoztatás szervezeti formáinak a tanulmányozására. A két bizottság össze
hangolta munkáját, és 1977. október 20-án közös javaslatot terjesztett a Svéd Kormány 
elé, a tudományos és műszaki tájékoztatás új szervezete tárgyában**.

A két bizottság a Svédországban korábban általában külön kezelt könyvtárügyet 
és tájékoztatásügyet egy egységként kezelte, elvi, szervezeti és gazdasági megfontolások 
alapján nem látta értelmét a két terület különválasztásának.

Jelenleg Svédországban a tájékoztatás decentralizált abban az értelemben, hogy 
különböző adminisztrációs felügyelet (állami, városi, magán) alatt álló intézmények látják 
el és az egyes intézmények egymástól függetlenül döntik el, hogy milyen irodalmat 
szereznek be és milyen szolgáltatásokat nyújtanak. A két bizottság álláspontja szerint 
az operativ funkciókat továbbra sem szükséges centralizálni (így pl. nem szükséges egy 
Svéd Kölcsönkönyvtár létrehozása). Ki kell azonban jelölni a felelősségi köröket. Ennek

Information, documentation and media. Report on a Delphi study by the Swedish Agency for 
Administrative Development -  SAFAD. Stockholm, 1970.
A jelentés címe; Wetenskapling och teknisk informationsförsörjning, hivatalos kormányjelentés
ként jelent meg (SOU 1977:71, ISBN 91 -3 8 -0 3 6 9 7 -5 , ISSN 0975-250)
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érdekében azt javasolják, hogy alakítsák ki a szakterületekre specializált könyvtárak 
rendszerét, minden egyes szakterületre specializált könyvtárnak a helyi funkciók ellátása 
mellett nemzeti (országos) funkciója is legyen az adott szakterület vonatkozásában. 
A szakterületre specializált könyvtár többek között felelős a referenszszolgáltatásért, 
a tárgyszavas indexelésért, a nemzetközi információs rendszerekben való nemzeti szintű 
részvételért, a könyvtárközi kölcsönzésért, a felhasználói igények feltárásáért, a felhasz
nálók oktatásáért, az adatbázisok létrehozásának kezdeményezéséért. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden esetben csak egyetlen könyvtár felelős a vonatkozó szakte
rületért, szükség esetén több könyvtár is elláthatja kooperációban a területgazda szerepét.

A decentralizált struktúra azonban szükségessé teszi egy koordináló testület létreho
zását, amely a nemzeti feladatok teljességét és egyensúlyban tartását hivatott biztosítani. 
E koordináló testületnek három fő országos feladatköre: 1. tervezés és koordináció 
(nemzetközi szinten is); 2. információs K+F (beleértve az oktatást is); 3. nemzeti (orszá
gos) szolgáltatások.

Az országos tervezés és koordináció egyfelől hosszú távú tervek kidolgozását, más
felől, rövidebb távon, konkrét intézkedési tervek készítését is magában foglalja. 
A konkrét intézkedési terveknek tartalmazniuk kell például a szakterületre specializált 
könyvtárak rendszerét, a bibliográfiai és egyéb szolgáltatások célkitűzéseit, a korszerű 
technikai eszközök használatát, új területek információellátását. A jelentés mellékletei 
között egy fejlesztési terv-vázlat is szerepel. Az információs K+F kezdeményezéséhez és 
támogatásához a koordináló testületnek pénzügyi eszközökkel kell rendelkeznie. A nem
zeti szolgáltatási feladatok közé tartozik pl. a könyvtárközi kölcsönzés és bizonyos 
bibliográfiai szolgáltatások.

A jelentés — miután felsorolja a nemzeti könyvtár e koordináló feladatokkal törté
nő megbízása mellett és ellen szóló érveket — arra a következtetésre jut, hogy a koordiná
ciós és fejlesztési feladatokat korszerűbb egy külön szervezeti egységre ruházni, a Királyi 
Könyvtárat pedig nemzeti könyvtárrá átalakítva az operatív feladatokkal -  mindenek
előtt a nemzeti archiváló feladattal — megbízni (5. ábra). A létrehozandó koordináló 
testület egyúttal átvenné a SINFDOK, az FBR jelenlegi feladatait.

A koordináló testület a javaslat szerint az Oktatási Minisztériumhoz tartozna, de 
ellátná az egész tájékoztatási terület koordinálását. A koordináló testület egyúttal mint 
központi tanácsadó szerv is működne, a kormányhivatalok kötelesek lennének az infor
mációs szolgáltatások valamennyi lényeges kérdésében konzultálni e testülettel. A testület 
lenne a nemzetközi kooperációban a svéd nemzeti képviseleti szerv. A testületnek véle
ményező szerepe lenne az információszolgáltatásokra adott kormánytámogatások 
odaítélésénél.

A testület kb. 10 tagját a Kormány nevezné ki 3 évi időtartamra. Helyet kapnának 
benne mind a felhasználói szempontokat és a közérdeket képviselő oktatási, ipari, kereske
delmi szervezetek, mind pedig a könyvtári és tájékoztatási szervezetek képviselői. A testü
let munkáját állandó és ideiglenes munkabizottságok segítenék szakértelmükkel.

A testületnek lenne egy kb. 20 főből álló adminisztrációs szervezete, amely két 
részből állna: egy tervező és koordináló, valamint egy fejlesztő egységből. Az adminisztrá-
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dós szervezet feladata a tervek készítése, a K+F tervezetek véleményezése, a testület 
számára döntéselőkészítés.

Az első évben a testület 13,4 millió svéd koronával rendelkezne, az alábbi 
bontásban:

8,1 millió K+F
2.6 millió tervezés és koordinádó
2.7 millió országos szolgáltatások.
A koordináló testület szervezeti felépítését a 6. ábra szemlélteti.

Tanácsadó testületek

Állandó tanácsok

Ad hoc (ideiglenes) 
munkacsoportok

6. ábra
A tudományos és műszaki tájékoztatás koordináló testületének javasolt szervezete

A jelentés javasolja a Királyi Könyviár Nemzeti Könyvtárrá alakítását, amelynek 
két fő feladatköre:

1. Nemzeti archiváló funkció (pl. a svéd publikációk gyűjtése, a nemzeti hangfel
vételgyűjtemény, Nemzeti Bibliográfia)

2. Nemzeti (országos) szolgáltatási funkció (pl. a Külföldi Könyvek Központi 
Katalógusa, külföldi bibliográfiai információ géppel olvasható formában történő 
beszerzése és cserében a svéd bibliográfia információszolgáltatása).

A Nemzeti Könyvtár felügyeletét egy -  valamennyi érdekelt terület, pl. kutatás, 
oktatás, könyv- és zeneműkiadók, nyomdák, tájékoztató központok — képviselőiből 
álló irányító testület látná el. A Nemzeti Könyvtár három fő szervezeti egységből tevődne 
össze: az archív könyvtári funkciókat, a hangfelvételek gyűjtésével kapcsolatos feladato
kat és a bibliográfiai feladatokat ellátó egységekből. A javaslat szerint a Királyi Könyvtárt
1979. június 1-ig kell Nemzeti Könyvtárrá átszervezni.
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SZÁMÍTÓGÉPES KOMMUNIKÁCIÓ formájában folynak az 1979 novemberében 
Washingtonban tartandó Fehér Házi Könyvtári és Tájékoztatási Konferencia előkészüle
tei; a Szervező Bizottság 28 tagja számítógépes hálózat útján érintkezik egymással és 
a washingtoni szervező irodával.

(Advanced Technology/Libraries, 1979. június)

ON-LINE TÁJÉKOZTATÁSI (MÓDSZERTANI) KÖZPONT létesül Nagy-Britanniában, 
az Aslib keretében, a British Library és az Iparügyi Minisztérium támogatásával. Feladata: 
tájékoztatás és tanácsadás az on-line szolgáltatások felhasználásának, a szükséges berende
zések kiválasztásának és üzemeltetésének kérdéseiben — különös tekintettel az Euronet 
kifejlődésére.

(Information Retrieval and Library Automation, 1979. augusztus)
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