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ABSTRACTS

SZENTE Ferenc: Model change. - Having analysed some types of Hungarian libraries, the author states that 
structural changes must take place in librarianship as well. This requires computerisation of library work. 
Economic potentialities, however, question in many places even the possibility of maintenance. The author says 
that the present circumstances demand open policy making. In November 1989 the propaganda campaign of 
the Society for the Protection of Libraries was launched, so that citizens of small means may retain their right to 
obtain information, for which library services provide equal chances. The author holds the view that for the 
government a new concept of librarianship must be offered. This concept should not be based on the sacrifice of 
weak libraries, but on the organization of the environment and on the protection of existing libraries. It would be 
good if in the library-related parts of the law on public collections, now being prepared, these aspects were 
reflected as well. (pp. 461 -464)

AMBRUS Zoltán: The Economic Council of Libraries - a possible form of co-operation. - The Economic Council 
of Libraries, comprising county libraries and three large libraries with the functions of networking and 
methodology, tries to help its members with economic means. This venture has tried so far first of all the 
advantages of co-ordinated acquisitions in its computerisation programmes. A software for automated 
circulation has been prepared and the setting up of a database of books sold in the booktrade in Hungary in the 
period 1965 to 1989 has started, headed by the Metropolitan Ervin Szabó Library. Computerisation is 
considered as a central task for the future as well. This open organization - now named as Library Union - is 
waiting for the joining of other libraries too. (pp. 465-470)

HORVÁTH Tibor - NEMESI Lászlóné: The first results of OPIR. - In the National Educational Library and 
Museum (abbreviated in Hungarian as OPKM) the first phase of the National Educational Information System 
(OPIR) has been realised. The Library’s processing system has been modified and fully computerised, so was - 
as an operating service - the entire output that can be produced in batch and precedes the setting up of the 
database, namely a/ the production of various kinds of catalogue cards, b/ a special bibliography and an abstracts 
journal (MPI and KPI) are produced from the same input, c/ the bibliographical records of MPI and KPI are 
provided on floppy, in a machine-readable from, d/ the entries are available on streamer in an archived form for 
a future database. The system used in indexing is PRECIS, it appears in the indexes to the bibliography and the 
abstracts journal. The format of items meant for exchange meets the requirements of international standards. 
The authors discuss some organizational considerations, (pp. 471 -482)

RÓNAI Iván: Information in the Library of the Hungarian Parliament. - Computerisation in the Library of the 
Hungarian Parliament has covered first of all inf ormation and documentation activities. The library now provides 
its information service on world politics (exploring and making accessible the best of foreign literature on politics 
and economy) with the Microlsis software. In 1989 the Library launched a new information service, the 
Hungarian press documentation, distributed on floppy discs. In the near future online cataloguing will start as 
well. (pp. 483-490)

FEJŐS László: State of the art of computerisation in Hungarian public libraries in 1989. - In the survey by the 
Centre for Library Science and Methodology 16 county and 41 town libraries provided information in the 
summer of 1989 on the hardware in their possession, on the software applied and on the types of data involved, 
as well as on related plans for the future. The main findings were the following: it is only in a very small amount 
of libraries that the select on of hardware is adjusted to the requirements of the task to be computerised; libraries 
apply a great variety of individually elaborated systems which differ substantially in their methods of data 
processing; the quantity of materials, information processed is not as yet considerable. The analysis of data 
provides an opportunity to f ormulate tasks waiting to be solved in the library application of computers, in the field 
of distributing computer literacy, of methodological help, of shared cataloguing, (pp. 491 -498)
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RÁCZ Ágnes: The R&D Information Infrastructure Development Programme (HF). - The review describes the 
way done and the results archieved so far by the HF in the four years of its existence. Since 1986 the IIF 
programme, directed by the National Committee on Technological Development and the Hungarian Academy 
of Sciences, has attracted considerable attention. The aim of the programme is to develop information 
infrastructure based on a network of computers to support R&D activity; to develop the equipment park of 
computer technology; to build out local systems of organizations and to include PC-based workstations in the 
system. The author describes the structure of the system, its sof tware tools, services (separately listing databases), 
publications and development plans, (pp. 499-508)

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa: The new handbook of book collectors. - The Acquisition Department of the 
National Széchényi Library acts as an authority: it decides whether printed and manuscript materials may be 
taken abroad or should be preserved in Hungary. To make their work easier, staff members have prepared an 
aid which will be soon published. A precedent for this work was the book “A magyar könyvgyűjtó kézikönyve” 
(The handbook of Hungarian book collectors), published in 1939 with data of rare books and handbooks having 
shown up in Hungary at auctions in the period 1888 to 1938. The new handbook describes the Hungarian and 
Hungarian-related offer of the last 20 years, on the basis of auction catalogues (till end-1988), without selection. 
The main part of the handbook is arranged alphabetically. Search is f acilitated by a detailed index, (pp. 509-516)

Abroad

STOCK, Karl F.: Today’s solutions by computer - tomorrow’s problems. (Summ.: SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa) 
(pp. 517-521)

HERING, Jürgen: The bibliographic control of old books by retrospective cataloguing in the research libraries 
of the FRG. (Summ.: KÖVENDI Dénes) (pp. 523-530)

LULF Miklós: Automation of cataloguing in Switzerland’s large libraries, (pp. 531 -537)

GYESZLY, Suzanne D.: The role of computers in large libraries of the USA. (pp. 539-544)

SZEPESVÁRY Tamás: Education of information specialists in Europe - and Hungary, (pp. 545-553)

KOVÁCS Lászlóné: How to obtain information on the European Communities? (pp. 555-562)

PAPPNÉ FARKAS Klára: Libraries and information services in a changing world. Report on the 53rd general 
conference of IFLA. (pp. 563-569)

THE RESEARCH LIBRARY AS AN INTEGRATED INFORMATION ORGANIZATION.
International conference, Budapest, 13-15 November 1989. (Rózsa György: Opening address; Köpeczi Béla: 
Opening speech; Häkli, Esko: Developing Helsinki University Library - the national library of Finland; Zahradil, 
Jiri: Unity of librarian and information activites; Hegedűs Péter: Integration in the library - a key to survival?; 
Wojtilla Gyula: The Archives of the Hungarian Academy of Sciences as a unit of the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences) (pp. 570-586)

FARAGÓ Tamás: American academic libraries, as seen by a Hungarian user. (pp. 587-594)

TÉGLÁSI Ágnes: Computers serving readers in the Library of Kent State University, (pp. 595-602)

TANAKA Azusa - KYOTO Matsuko: Libraries in Japan. (Summ.: MOHOR Jenő) (pp. 603-607)

KOVÁCS Lászlóné: Kansai-kan, the new national library of Japan, (pp. 608-611)

TIHOMIROVA, Jelena: Services or education? Meditation about children’s librarianship in the Soviet Union. 
(Transl.: MÁTYUS Krisztina) (pp. 612-616)

RUSZÉK, Adam: Profession: librarian. Librarians of university education working in Polish public libraries - 
about themselves, about their work and vocation. (Transl.: MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona) (pp. 
617-622)

KOVÁCS Mária: I was a fellow at the International Children’s Library (Munich), (pp. 623-624)
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Reviews

CARSON, James: Desktop publishing and libraries. (Rev.: LUKÁTSNÉ TAKÁCS ZsuzsaXpp. 625-627)

SHELOW, Frederick: The management of oral history sound archives. (Rev.: DIPPOLD Péter) (pp. 628-630)

LINE, Maurice B.: National library and information needsAltemative means of fulfilment of fulfilment, with 
special reference to the role of national libraries. - SYLVESTRE, Guy: Guidelines for national libraries. Line 
versus Sylvestre? Subjective report on an - or two? - essay(s). (Rev.: MOHOR Jenó) (pp. 631 -633)

BRANTOIN, Ellen: Determinanten einer Fachdidaktik Bibliotheksinformatik. (The factors determining the 
methodology o f teaching library and information science ) (pp.634-636)
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INHALTSANGABEN

SZENTE Ferenc: Modellschnitt- Modellwechsel. - Nachdem der Autor die einzelnen Typen des ungarischen 
Bibliothekswesens analysiert hat, stellt er fest, dass der Strukturwechsel auch für die Bibliotheken gültig sein 
muss. Er beansprucht die Computerisierung der Bibliotheksarbeit, obwohl die jetzigen Wirtschaftsbedingungen 
mancherorts die Grundlage des Fortbestehens in Frage stellen. Die jetzigen Umstände sollen ein offenes 
Politisieren verlangen - behauptet der Autor. Im November 1989 wurde ein Anstoss der Propagandakampagne 
zum Bibliotheksschutzverein gegeben, damit der geldarme Staatsbürger weiterhin das Recht hat, zu 
Informationen zu gelangen, zu denen der Bibliotheksdienst eine Chancegleichheit gibt. Der Meinung des 
Autoren nach solle eine neue Bibliothekskonzeption der Regierung angeboten werden, die nicht auf der 
Aufopferung der schwachen Bibliotheken, sondern auf der Organisierung der Umgebung und dem Schutz der 
existierenden Bibliotheken basiert. Es wäre gut, wenn diese Gesichtspunkte auch in den die Bibliotheken 
betreffenden Teilen des in Vorbereitung stehenden Gesetzes für die öffentlichen Sammlungen widerspiegelt 
würden. (S. 461 -464)

AMBRUS Zoltán: Die Wirtschaftsgesellschaft der Bibliotheken und eine reale Form der Zusammenarbeit. - Die 
Wirtschaftsgesellschaft der Bibliotheken, die die Komitatsbibliotheken und noch drei grossen Bibliotheken mit 
methodologischen Aufgaben vereinigt, versucht ihren Mitgliedern mit wirtschaftlichen Mitteln eine Hilfe zu 
leisten. Im Computerprogramm probierte diese Gesellschaft bis jetzt in erster Linie die Vorteile der gemeinsamer 
Erwerbung aus. Ein Ausleihprogramm wurde zusammengestellt und es wurde unter der Leitung der 
Hauptstädtischen Bibliothek “Ervin Szabó” angefangen, die Bücher innerhalb des Buchhandels in Ungarn 
zwischen 1965-1989 für eine Datenbank vorzubereiten. Sie betrachtet das Computerisieren als eine zentrale 
Aufgabe. Als eine offene Institution erwartet sie jetzt unter dem Namen “Bibliotheksvereinigung” den Anschluss 
anderer Bibliotheken auch. (S. 465-470)

HORVATH Tibor - NEMESI, Lászlóné: Die ersten Ergebnisse der OPIR. - Die erste Phase des OPIR 
(PädagogischesLandesinformationssystem) wurde im OPKM (Pädagogischen Landesbibliothek und Museum) 
durchgeführt. Man hat die veränderten bibliothekarischen Bearbeitungsvorgänge vollkommen automatisiert, 
bzw. alle Outputs, die in Batch herzustellen sind und dem Bau einer Datenbasis vorangehen, bilden eine 
funktionierende Dienstleistung. Diese Outputs sind: a.) Karteikarten in mehreren Varianten, b.) aus demselben 
Input wird eine Referaturzeitschrift und Fachbibliographie zusammengestellt, c.) an eine durch Computer 
lesbare Dienstleistung, an Floppys, deren Inhalt die bibliographischen Records der Referaturzeitschrift und der 
Fachbibliographie bilden, d.) die Titel stehen an einem Streamer für die Datenbasis zur Verfügung. - Das 
Typische bei der Technologie ist die PRECIS-Registratur, die in der Bibliographie als Index erscheint. Die für 
den Tausch bestimmten Titel entsprechen dem internationalen Standard. Die Autoren erörterten einige 
organisatorische Standpunkte. (S. 471 -482)

RÓNAI Iván: Information in der Parlamentsbibliothek. - In der Parlamentsbibliothek betraf das Computerisieren 
als erste die Informations- und Dokumentationstätigkeit. Ihre Dienstleistung, die Information für Weltpolitik 
(VPI), in deren Rahmen die Bibliothek die Allerbesten der ausländischen politischen und wirtschaftlichen 
Fachliteratur auswählt, erschliesst und sie für die Benutzer erreichbar macht, wird schon durch Computer, das 
Micro-Isis-Program durchgeführt. 1989 fing die Bibliothek eine neuere Informationsdienstleistung, eine 
Dokumentation der ungarischen Presse an Floppy-disk an. In der nahen Zukunft wird das 
Online-Katalogisierung auch verwirklicht. (S. 483-490)

FEJŐS László: Die Lage des Computerisierungsprogramms in den öffentlichen Bibliotheken im Jahre 1989. - 
16 ungarische Komitats- und 41 Stadtbibliotheken lierferten im Sommer 1989 Angaben über ihre 
Computerversorgung, die verwendeten Programme und die verarbeiteten Daten, sowie über die daran 
knüpfenden Zukunftspläne nach der Abschätzung der Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und 
Methodologie. Die grundlegenden Erfahrungen, die Auswahl der Maschinen passen sich nur in wenigen 
Bibliotheken an die Ansprüche der verarbeitenden Auf gaben; in den Bibliotheken wurden viele, in der Methodik 
der Datenverarbeitung wesentlich unterschiedliche Systeme individueller Ausführung verwendet; die Menge
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der verarbeiteten Dokumente, Informationen ist noch gering. Die Datenanalyse bietet eine Möglichkeit, die zu 
lösenden Aufgaben bei bibliothekarischen Anwendung des Computers zur Verbreitung der EDV-Kenntnisse, 
zur methodologischen Beratung und der Koordination der Verarbeitung zu formulieren. (S. 491 -498)

RÁCZ Ágnes: Informatorische Infrastrukturprogramm für Forschung und Förderung. - Die Autorin legt die 
bisherigen Wege der nun vierjährigen informatorischen Infrastrukturprogramm (UF) und ihre Ergebnisse dar. 
Seit 1986 bekam das IIF-Programm einen deutlichen Akzent, welches das Forschungstechnische 
Landeskomitee (OMFB) und die Ungarische Akademie der Wissenschaften leiten. Das Ziel des Programmes ist, 
eine Forschungstätigkeit fördernde, auf einem Computemetz basierende informatorische Infrastruktur 
herauszuarbeiten, die computertechnische Projekte zu entwickeln, die lokalen Systeme der jeweiligen 
Institution auszubauen und die Arbeitsstellen durch PC’s in das System einzuschalten. Die Autorin legt den 
Systemaufbau, seine Software-Projekte und seine Dienstleistungen (sie zählt die Datenbasen extra auf), die 
Publikationen und die Fortentwicklungspläne dar. (S. 499-508)

SZJNAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa: Neues Handbuch des Büchersammlers. - Die Erwerbungsabteilung der 
Nationalbibliothek führt bei der Ausfuhr von gedruckten und handschriftlichen Dokumente ins Ausland oder 
bei ihren Schutzerklärung eine staatliche Aufgabe durch. Zur Erleichterung ihrer Arbeit haben die Mitarbeiter 
dieser Abteilung ein Hilfsmittel zusammengestellt, das bald auch in Buchform erscheinen wird. Ein Vorgänger 
dieser Publikation ist das “Handbuch des Ungarischen Büchersammlers” aus dem Jahr 1939, das die 
Auktionsangaben der in Ungarn vorgekommenen raren Bücher und Handbücher in der Zeit von 1888-1938 
beinhaltet. Das neue Handbuch ermittelt bis Ende 1988 nach den Auktionskatalogen ohne Auswahl den 
ungarischen oder ungambezogenen Angebot der vergangenen 20 Jahre. Das handbuch ist im Grossteil 
alphabetisch geordnet, ein Register erleichtert die Suche. (S. 509-516)

Ausblick

STOCK, Karl F.: EDV-Lösungen von heute - Probleme von morgen (Réz.: SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa). 
(S. 517-521)
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DIE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK ALS INTEGRIERTE INFORMATIONSINSTITUTION - 
Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Budapest, 13-15. November 1989 (Rózsa György: Vor die 
Konferenz; Köpeczi Béla; Eröffnung; Häkli, Esko: Die Entwicklung der Universitätsbibliothek zu Helsinki, der 
finnischen Nationalbibliothek; Zahradil, Jiri: Die Einheit der Bibliotheks- und Referencearbeit; Hegedűs Péter: 
Integration in der Bibliothek - ein Schlüssel zum Überleben?; Wojtilla Gyula: Das Archiv der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften als ein Teil der Bibliothek der UAW.) (S. 570-586)

FARAGÓ Tamás: Die amerikanischen Universitätsbibliotheken mit den Augen eines ungarischen Benutzers 
(S. 587-594)

TÉGLÁSI Ágnes: Computers im Dienste der Leser in der Staatlichen Universitätsbibliothek zu Kent 
(S. 595-602)

TANAKA Azusa - KYOTO Matsuko: Bibliotheken in Japan (Rez.: MOHOR Jenó). (S. 603-607)
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KOVÁCS Lászlóné: Kansai-kan, die neue Nationalbibliothek in Japan (S. 608-611)

TIHOMIROVA, Jelena: Dienstleistung oder Erziehung? Eine Meditation über die Kinderbibliothekar-Beruf in 
der UdSSR (Übers.: MÁTYUS Krisztina). (S. 612-616)

RUSZÉK, Adam: Beruf: Bibliothekar. Die Mitarbeiter mit Hochschulabschluss und Universitätsdiplom in den 
polnischen öffentlichen Bibliotheken sprechen von sich selbst, ihrer Arbeit und ihren Beruf. (Übers.: 
MARTIN ОVITSNÉ KUTAS Dona). (S. 617-622)

KOVÁCS Mária: Ich war eine Stipendialistin der Internationalen Jugendbibliothek. (S. 623-624)

Rezension

CARSON, James: Desktop Publishing and Libraries. Publikation am Tisch und die Bibliotheken.
(Réz.: LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsa) (S. 625-627)

STDELOW, Frederick: The management of oral history sound archives. Organisieren von historischen 
Tonarchive (Rez.: DIPPOLD Péter). (S. 628-630)

LINE, Maurice B.: National library and information needs: Alternative means of fulfilment, with special 
reference to the role of national libraries+ SYLVESTRE, Guy: Guidelines for national libraries. Line kontra 
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Modell vágás - modell váltás

Szente Ferenc

A magyarországi könyvtárak a jogszabályok felől nézvést egy átgondoltan kiépí
tett rendszer képét mutatják. Az 1976. évi 15. tvr. és a végrehajtásáról intézkedő kor
mányrendelet hosszú időn át formálta és segítette a könyvtári szolgálat fejlődését. A 
tvr-ek felett azonban eljárt a történelem. A jogalkotó elmúltával elszállt a jogforrás 
tekintélye. Pedig tárgyilagos tanulmányozás után ma is arra a megállapításra kell ju t
nunk, hogy az említett jogszabályok a lényeget illetően ma is helytállóak, a szocialista 
barokk fordulatok és díszítések elhagyásával egészen “civil” alkotásnak tekinthetők. 
Derekas doktrinéi szakmunkák, mai megtagadóinak nem kell szégyelhiiök az apaságot. 
Legfőbb erényükként említem meg, hogy gazdaságosnak, sőt takarékosnak mondható 
rendszer fejlesztését szorgalmazzák, olyan rendszerét, melyben az átfedések csak indo
kolt mértékben vannak jelen, s magát a rendszert - mint megálmodott valóságot - a 
szolgáltatási és együttműködési készség és felelősség hatja át.

Méltatlan dolog lenne ma számon kérni a korszerűség olyan ismérveit, melyek 
csak az információs technika, a fejlett távközlési rendszer általános, vagy legalábbis 
széles körű alkalmazása mellett jelennek meg. Ilyen a kevesebb, de tartalmilag gazdagabb 
könyvtárakból álló, általános és speciális hálózatokra alapozott gépi kereső és szolgáltató 
tevékenység, mely rengeteg időt, fáradságot, pénzt kímélhet meg társadalmi méretekben, 
természetesen regeteg idő, fáradság és pénz társadalmi méretű előzetes befektetése árán.

Vegyük szemügyre a józan szegényember tárgyüagosságával a tegnapi terveink
ből kikelt mai valóságot, hiszen a gazdasági-társadalmi megújulás reménye szoros függő
séget mutat a szellemi felpezsdülés, az információs reform tárgyi lehetőségeitől, a való
ságosmai iskoláktól, ösztöndíjaktól, külföldi tanulmányutaktól, könyvtári-informatikai 
bázisoktól. Abból a sarkalatos tényből kiindulva, hogy a könyvtári-információs bázis és 
a ráépülő tudományos-információs szolgálat a maga helyén mindenütt a szellemi élet 
infrastruktúrája, azt találjuk, hogy ez a hazai infrastruktúra egy aszimmetrikusan fejlő
dött manufakturális korszak karakter jegyei t viseli magán, egy megkésett lumpenpolgári 
f e jlődést, amely a világ élvonalához képest a tegnapot jelenti, a tegnapi emberi környezet 
és a tegnapi szolid értékek nélkül.

Két nagy könyvtárcsoportot érdemes közelmúltja szerint minősíteni, hogy a jelen 
helyzet és a kibontakozás útjának hossza és iránya érzékelhető legyen. Az egyik az okta
tás-felsőoktatás könyvtári infrastruktúrája, a környezet, amely a társadalom intellektu
ális fogyasztói magatartását kialakítja, a másik a lakóhelyi és a munkahelyi komfort 
mellőzhetetlen részének tekintendő közkönyvtárak országos rendszere, a megyei, a vá
rosi, a falusi és az üzemi könyvtárak és szolgáltató állomások.

Tudományegyetemeink könyvtári háttere ma tényszerűen gyengébb, mint volt a 
háború előtti utolsó békeidőben. A szellemi vasfügggöny talán jobban elzárta tőlünk
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Európát, mint a fizikai vasfüggöny. Emögé nehezen jutottak el az idegennek, sőt ellensé
gesnek minősített ideológiák szellemében fogant társadalomtudományi művek és az al
kalmazott tudomány embargós újdonságai. A kemény valuta szűkös porciózása a kevés
bé gyanús természettudományi- alkalmazott tudományi újdonságokat is a minimum 
kiszámíthatatlan szintjére korlátozta. Végül pedig ezt se hallgassuk el - a könyv
tárfejlesztés legfőbb hajtómotorja, a személyes érdek is legyengült azáltal, hogy a tudo
mányos élet nagy egyéniségei eltűntek, kikoptak, kihaltak az egyetemekről és helyükbe a 
tudomány iparosai jelentek meg meghatározó mértékben, az egyetemi aparatcsikok, 
akik nem sokat koptatták a könyvtár küszöbét, s mércéjük alkalmatlan volt arra, hogy a 
szellemi elszegényesedést valóságosan érzékelhették volna. Pedig az elszegényedésnek 
látványos külső jelei is voltak; a romló állagú épületek, a belső terek kopottsága, az egyre 
szűkösebbé váló olvasótermek, a lelassuló, elkedvetlenedő szolgálati magatartás.

A szakegyetemek helyzete lényegesen jobb, illetve fokozatosan egyre elfogadha- 
tóbbá vált könyvtári ellátottság dolgában is. Gyűjteményfejlesztési eszközeik a profilba 
illő szakirodalom szerény, átlagosnak minősíthető keresztmetszetét tették beszerezhe- 
tővé a nemzetközi kínálatból; ebben a körben indult el és jutott a legmesszebbre a könyv
tári épületek felújítása, bővítése, illetve újracserélése és a könyvtári munka racionalizálása is.

A főiskolák között a szakspeciális csoportba tartozók könyvtárai a jobban kista- 
fírozottak. A tanárképző főiskolák - az egyetlen nyíregyházi kivételével - szűkösen, néhol 
átmeneti elhelyezésben, a nélkülözésig menő takarékoskodás viszonyai között léteznek.

A középiskolai könyvtárak éppen, hogy elindultak gyűjteményi megerősödésben 
a magukhoz térés állapota felé. Az országos mezőny még így is erősen szétszórt. Van, ahol 
már igazi gyűjteményi kezdeménynek örülhetünk, de van olyan hely - ez a több - ahol 
könyveket vesznek, de könyvtárról még nem beszélhetünk.

Az általános iskolákban volt a leglátványosabb az utóbbi évek fejlődése. Ahol az 
alapfeladatra koncentráltak és a tantárgyi kiegészítő irodalmat szerezték be kellő pél
dányszámban és kézikönyvtárat, szemléltető dokumentumokat, hangzóanyagokat te
matikus gyűjteménybe szerveztek, kiegészítés, frissítés mellett jól működtethető könyv
tár szolgálja ma már az oktató-nevelő munkát. Ugyanakkor szinte országosan rossz külső 
képet mutatnak az általános iskolai könyvtárak: felszerelésük, berendezésük ritkán al
kalmas arra, hogy életre szóló kedvező benyomást tegyen az ifjú használókra.

Térjünk át most a lakosság könyvtárainak dolgára. Mint mondtuk, elvben ezek a 
gyűjtemények egymást racionálisan egészítik ki, egy megye területén - község, város, 
megye fokozatokban - teljes keresztmetszetét kínálják fel a hazai könyvtermésnek, fo
lyóiratokat, hangzó dokumentumokat, mikrofilmeket, egyéb modern médiákat szolgál
tatnak. Beszerzési politikájukban érvényesítik annak előnyét, ha területükön más nyil
vános könyvtár is működik. Ez a legkiterjedtebb és a legszervezettebb része az ország 
könyvtári rendszerének, több mint másfél millió beiratkozott olvasóval, évi tizenhatmil
lió látogatóval, harmincnyolcmillió fölötti kölcsönzéssel: valóságos politikai tényező, 
amire a vállalkozói szellemű fölemelkedési programban joggal számíthatunk. E könyv
tárak sorsának alakulása, a gyűjteményfejlődés viszonya a könyvkiadáshoz, az olvasók 
számának, valamint életkor, nem, iskolai végzettség és foglalkozás szerinti megoszlásá
nak alakulása egyszerre tükröz egy művelődési,szabadidő-felhasználási állapotváltozást 
és egy szociális folyamatot.
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A lakossági könyvtárak erőnléte és keresettsége szorosan korrelációban van és azt 
mutatja, hogy az ellátó hálózat a széleknél elvékonyodik és letöredezik. Most hal ki falun 
és a városok hagyományos földszintes beépítésű külső övezeteiben az a népiskolát - pol
gárit végzett “népi elit”, amelynek életviteléhez is hozzátartozott, ha nem a mindennapi, 
de legalább a vasárnapi olvasás. Utánuk csak az utolsó év hozott újabb érdeklődési hullá
mot, nem túl nagy ot, de észrevehetőt azzal, hogy sok adósságát törlesztette a hazai könyv
kiadás a memoár irodalom és a kor társ történelem közrebocsájtásával.

A hálózatnak sajnos alig vannak szálai a sok tízezres népességű lakótelepeken. 
Budapesttől a legkisebb városig haladva a vizsgálódással azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy minél nagyobb egy városban a lakótelepi népesség részaránya, annál kisebb az 
egy főre jutó könyvtári ráfordítás. A lakótelepek népének túlnyomó része üzemi dolgozó, 
szakmunkás vagy alkalmazott, illetőleg fiatal műszaki értelmiségi. Az ő olvasmány be
szerzési forrásuk az üzemi - szakszervezeti könyvtár volt. Az üzemi könyvtárak közönsé
géhez tartoztak a bejáró, ingázó dolgozók és a munkásszállások lakói, mármint azok, akik 
közülük erre való szellemi igénnyel bírtak saját indítékból, vagy családtagjaik megbízá
sából. A múlt idő használata egyre indokoltabb erre a fontos könyvtári szolgálatra vonat
koztatva. A vállalatokon belül még alig több mint frázis a piac szemléletű gazdálkodás, 
mégis a könyvtárra fordított csekély támogatást, mint hasznot nem hozó kiadást azonnal 
szűkítésre, vagy megszüntetésre ítélték maguk a szakszervezeti tisztségviselők. Látniva
ló, hogy bennnük egyfajta hamis tudat éltette a könyvtár iránti óvatos, elnéző szemléle
tet, az, hogy számonkérhetik rajtuk a szocialista tudatformálás feladatát és erre mentsé
gül legalább a könyvtár szolgáltatómunkáját felmutathatják. Most, hogy elmúlt a feddés
től való félelem, megmutatkozik egy tipikusnak tetsző lumpen attitűd, az olvasáskultúra 
teljes lebecsülése és elutasítása. Balgaság lenne részünkről struktúra váltást látni abban 
a jelenségben, hogy képzett könyvtárosok százai menekülnek el megalázottan azokból az 
üzemi könyvtárakból, amelyeknek olvasó tömegeire tegnap még megbízható eredmény
ként hivatkoztunk.

Ily módon áttekintve a nyilvános és részben nyilvános közkönyvtárak főbb cso
portjait, a képet azzal kell teljessé tennünk, hogy e látható könyvtári szolgálat mögött van 
egy a tudományos szakintézményeket kiszolgáló, nem nyilvános könyvtári rendszer, 
amely mind szélességben, mind mélységben gazdagabb lehetőséget rejt egy-egy tudo
mányág nemzetközi eredményeinek beható tanulmányozásához, a tudomány művelésé
hez, s ez a könyvtári háttér hozzáférhető a nyilvános könyvtárak közvetítése révén.

Ez így elmondva olyan egyszerű, amilyen ideális. Működésbe hozása azonban a 
könyvtárügyünk magasabb osztályba lépésének a kérdése. A magasabb osztályba lépés
hez pedig meg kell járni azt az utat, amely a korszerűség és az ökonómia együttes szem 
előtt tartásával most megnyílni látszik. A struktúraváltás a könyvtári feltáró eszközök, 
visszakereső rendszerek számítástechnikára hangolását és egyidejűleg egy mélyreható 
szemléletváltozás követelményét írja elő számunkra, miközben a fennmaradás alapjai is 
veszélybe kerültek a depresszív gazdasági körülmények hatására.

Legnagyobb bajunk most is mint évtizedek óta mindig, képviseletünk erőtlensége 
az érdekérvényesítésben. Nem vagyunk ott, nem tudunk ott lenni, ahol a kultúrpolitika 
lapjait keverik és újraosztják, mert nem ez a szerepünk. Helyettünk és a könyvtárak 
védelme céljából tudósoknak, íróknak, művészeknek kellene felszólalniuk, ha ők is
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ügyért és nem rövid távú előnyszerzésért működtetnék befolyásukat. Súlyos düemma 
előtt állunk, mert, ha megmaradunk a hivatásunkkal együtt járó jámbor szelídség állapo
tában, a társadalomnak teszünk kárt. A körülmények nyüt politizálásra köteleznek ben
nünket. Elsősorban a tömegbázis megszervezésére kell figyelmünket fordítani. 1989 no
vemberében elindítottuk a Könyvtári Védegylet propaganda kampányát, hogy mozgó
sítsuk a könyvtárba járó milliós olvasótábort az egész országban. Minden egyes könyv
tárnak meg kellene szerveznie saját védegyletét, ha nem akarja elszenvedni, hogy róla 
nélküle döntsenek. A közösségekre épülő, alulról felfelé szerveződő nyitott demokrati
kus rendszerben a védegylet olyan nagy erőt kölcsönözhet ügyünknek, hogy biztos esé
lyünk lehet céljaink elérésében. A Könyvtári Védegylet valódi megnyüvánulása a polgár
jogi mozgalomnak, melynek sarkalatos tétele a következő:

Akiváltságos és a gazdag megszerezhet minden információt, minden olvasnivalót. 
Az egyszerű állampolgár ezt a kiváltságot csak úgy birtokolhatja, ha közösségi jogon 
tulajdonosa a könyvtári szolgálatnak, melynek révén ő is megszerezhet minden informá
ciót, minden olvasnivalót. A könyvtári szolgálat a társadalmi igazságosság és esélyegyen
lőség intézménye. Védd és élj a lehetőségével! Ezt mint akciós reklámszöveget is alkal
mazni kellene minden lehetséges helyen és időben, nemcsak az állampolgárok közkönyv
táraiban, hanem például az egyetemi és a tudományos intézeti könyvtárakban is. Fiatal 
kutatók örökös sérelme, hogy a tudományos intézeti újdonságok nem a könyvtárba ke
rülnek, ahol hozzáférhetnének mások is, hanem a főnöki Íróasztalokba, nem ritkán tartós 
elsüllyesztésre ítélve. Azt szeretném bevallottan szorgalmazni, hogy a politizáló könyv
tár minden rendeltetési helyen keressen szövetségest a fiatal társadalomban is, ha aktív 
tömegbázist akar tudni maga mögött.

Meg kell újítanunk a könyvtári képviseleti stratégiánkat és vezetési elveinket - 
ezzel bíztatjuk egymást, magunkat -, de eleddig csak nagyon szerény változásokat tud
tunk kivívni, azt is jobbadán saját kereteink között, egymás rovására. Sakk nyelven szól
va: lépés helyett rosáltunk. Most újból támad a saját lelkiismeret: magunknak kell kínálni 
korszerű koncepciót a kormányzat számára a jövő magyar könyvtárügyéről! Elő a papírt, 
írjuk rá, hogy önkormányzó könytárügy, csoportosítsuk át szegénységünket egyik hely
ről a másikra, karcsúsítsuk azokat, akiket nem ismerünk elég jól, vagy nem szeretünk 
(már) úgy mint mást és megszerezhetjük magunknak a cselekvés illúzióját, az okosság 
látszatát. A valóság ezzel szemben makacsul ellenáll. A társadalmi önigazgatás megjele
nésére nem a könyvtári rendszer fellazítása és a gyengék feláldozása a válasz, hanem a 
környezet megszervezése valamennyi közkönyvtár védelmében, amely mögött valódi 
használói közösség van, a központi és könyvtárügyi szolgáltatások működtetésének és 
társadalmi méretű hasznosulásának kiharcolása a törvényhozás szintjén a kitüntetett 
dotációs területek közé sorolásra! A közeli jövőben megkezdődnek a közgyűjteményi 
törvényelőkészítés munkálatai.

Ebben a társbérleti törvényben mennyi hely jut egymás javára, egymás rovására? 
Kiket hívnak meg törvényt előkészíteni? Akik a mérés nélküli metszést ígérik, vagy akik 
ismerik a régi mesterek bölcs figyelmeztetését: tízszer mérj, mielőtt egyszer vágsz!

Senki könyvtári szabó ne örüljön, ha hallja, hogy egy bárhol való könyvtár fölött 
meghúzták a harangot. A harang érte is szól!
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A Könyvtárak Gazdasági Társasága az együttműködés 
egy lehetséges formája

A m brus Zoltán

A Könyvtárak Gazdasági Társasága, bár korát tekintve fiatal szervezet és ered
ményei különösen szerénységre intenek, de hozzájárulhat a könyvtári szervezet, tágab- 
ban a magyar kultúrális élet szükséges átalakításának jelzésére. A Társaság nem egészen 
újkeletű, nem a mostani forradalmi idők eredménye, hanem egy korábbi időszak szerény 
kezdeménye, azoknak a kis próbálkozásoknak egy példája, melyek belekaptak és ki
akasztották az egy rugóra járó szisztémát, legyen szó akár kultúráról, akár politikáról. 
Időszerűségét sajnos mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a járomszalag talán épp a 
kultúrában oldatik meg legnehezebben, talán itt sérül a legtöbb személyes egzisztencia és 
látszatra itt válik a legtöbb “eredmény” is semmissé. Tehát a mi kis könyvtárügyünkben 
sajnos még nem vált, válhatott valami szépemlékű múltbeli erőlködéssé, túlhaladott ócs
kasággá. Ezt láttatja az is, hogy a mi kis könyvtárügyünk néhány vezetőjét még ma is 
ellenérzésekkel telíti. Pedig az almáskertben a csősz régen sem ok nélkül szaporázta 
lépteit a kerítés mellett. Még van, aki siet kijelenti, hogy “Magyarország fővárosa nem 
véletlenül Budapest...” De innen már önkényszerítéssel kell visszatérnem a tárgyszerű
séghez, igyekezvén bizonyítani, volt alapja és főleg oka e gazdasági társaság létrehozásá
nak.

Múltbeli kihívások-(legalább) jövőbeli válaszok

Ha valaki ma azzal érvel, hogy a magyar könyvtárügyben e politikai földindulást 
követve valami újkeletű szakmai leépülés és működési lehetetlenülés megy végbe, enyhén 
szólva téved. E tudatosan lágyított minősítést csak azért kockáztatom meg, hogy ne 
kelljen már az elején ezt az egyébként eléggé elterjedt és kényelmes nézőpontot egy 
legyintéssel elintéznem. Nem, mert ez annál sokkal veszélyesebb, rombolóbb, talán még 
félelmetes is, ha egy új rendszer, újrendszerű kultúrális ellátási módjára gondolok. Tud
niillik ebben a megközelítésben ott fel tételezhető az a nézet, hogy a könyvtárügy egy rossz 
(vagy tán jó?) politikai szisztémában azért igazán maradandó eredményeket ért el (ez 
egyébként kétségbevonhatatlan) mintegy dacolt az egész rendszer rátapadó, lehúzó elér
téktelenedésével. Pedig az elmúlt évek szakirodaimának átforgatása engem az ellenkező
jéről győz meg.

Gondoljanak az olvasási szokások átalakulásából adandó szükséges válaszok el
maradására, a könyvtárosképzés nehézkességeire, említhetem a megoldatlan, megvála
szolatlan szervezeti kérdéseket, az adott lehetőségekkel sem élő szakmai tanácsokat, a 
könyvtári (könyv)-ellátás mélyülő megoldatlanságát, a hálózatok fokozatos szétzüálódá-
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sát, a központi szolgáltatások kiüresedését, a könyvtári vezető posztok hitbizomány jel
legét.

Sorolható még, de a leginkább fájó és leghosszabban elhúzódó következmény a 
társadalomban, és a kultúra rendszerében elfoglalt pozíció erőteljes gyengülése. Ez nem 
egy-két év, nem egy-két rossz döntés és nem is egy-két rossz vezető “eredménye”.

Ez a kiszolgáltatottság és kiszolgálás következménye, ez a visszahúzódás, a “jobb 
a bizonyosság, mint a bizonytalanság” szemléletének eredménye, talán egy szakma hibás 
“életérzésének” következménye. Ami a hosszútávon elhúzódó, elemeiben nehezen érzé
kelhető válság fő problémája és kiváltója, hogy a hierarchikus rend felbomlásával együtt 
a különböző szintek csak eltávolodtak egymástól, azok közben nem váltak, válhattak 
egyen jogúvá és a korábbi összekötő - nagyrészt hatalmi, bürokratikus - kapocs helyébe 
nem lépett semmi. Nincs igazi szakmai kommunikáció, nincs igazi szolgáltatási kapcso
lat, csak emlékek vannak, emlékek kiváló programokról és kiváló tanítókról. De az emlé
kekből nehéz megélni, különösen ma, amikor már nem az a kérdések kérdése, hogy hány 
fedeles a könyvtár, hanem, hogy van-e fedele a könyvtárnak, vagy a képet megfordítva: 
van-e alapja a működésnek? Mert kihez forduljunk? Vegyük sorra!

A fenntartó, de minden más igazgatási felettes is (megye, minisztérium) teljes 
funkcionális bizonytalanságban szenved, jó néhány éve. Ennek eredője természetesen 
nem az, hogy úgymond “nem értenek hozzá”, hanem ennél sokkal mélyebb és generáli- 
sabb okok: kinek az érdekeit képviselik, milyen felhatalmazás alapján, és ezeket az érde
keket milyen működési rendben képesek érvényesíteni. Ez egyértelműen legitimációs 
zavar, illetve a legitimáció hiánya. Ez áttevődik minden igazgatási szintnek megfelelő 
szakmai intézményre is, és mivel ebben a szisztémában a centrum az eszközök és jogosít
ványok nagy részét elvonta, ezért a problémák is ott csúcsosodtak ki. Bár, tehetjük hozzá 
szomorúan, éppen az eszközök és jogosítványok birtokában itt lehetett leginkább azt a 
látszatot kelteni, hogy gond egy szál sem! Gond az csak a végeken, a falvakban és a 
városokban van, ahol hát “valljuk be, sem a tanács, sem a könyvtáros nem biztosítéka az 
igényes működésnek”. És közben ezek a könyvtárak magukra maradtak, az emlékeikből 
élő szakmai központok elhessegették azon lehetőség gondolatát is, hogy e könyvtárak 
egymással, és a társintézményekkel fogjanak össze. Ez utóbbitól különösen óvtak.

Ebből a szempontból én rendkívül kritikusnak érzem az elmúlt 4-5 évet, különö
sen mert ekkorra ezek a problémák túljutottak a diagnosztizálás szintjéről, akuttá váltak. 
Két nagy szakmai központot terhel elsősorban felelősség (az igazgatási szférát ebben már 
nem lehet hibáztatni, mert az önszerveződés lényege, hogy ettől elkülönülve, sőt legtöbb
ször ez ellen jön létre): a Magyar Könyvtárosok Egyesületét és a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központot. Az elszalasztott lehetőség mindkettőnél ugyanaz: önmaga 
gyors mgújításával új, a szakmától kapott felhatalmazások alapján jogosult és képes 
lenne ezekben a gyötrelmesen nehéz időkben a szakma valós érdekeinek képviseletére és 
védelmére.

Az egyesületet évek óta kínozza a kit képviseljen kérdése, a könyvtárost, a könyv
tárat vagy mindkettőt? Ma már egyre inkább úgy látom, a könyvtáraknak nem ebben a 
szervezetben van a helyük. Fontosabb és erősebb lehetne egy könyvtári kamara, mely 
természetesen együttműködne a Könyvtárosok Egyesületével, sőt támogatná azt, és tag
ságot kaphatna a Kultúrális Kamarában.
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Az egyesület, a könyvtári kamara, a különböző igazgatótanácsok jogosultak le
hetnének a szakmai önigazgatásra, önkormányzatra, csúcsszervezet és érdekegyeztető 
mechanizmust hozhatnának létre, ellenőrizhetnék és irányíthatnák a központi intézmé
nyeket, tárgyalóképes partnerei lehetnének a könyvkiadásban, kereskedelemben érde
kelt szervezeteknek. Részt tudnánk venni abban, a remélhetőleg nyüvános alkufolyamat
ban, mely az állam, és az önkormányzatok újtípusú kultúrális felelőssége körül zajlanak. 
Verseny folyik a közpénzekért, és azzal a folyamattal párhuzamosan a könyvtári szerve
zeten belül, főleg kívül, piacosodás megy végbe, de ezt mi még most is fanyalogva vesszük 
tudomásul. A piacon pedig leginkább a legszegényebb, legkisebb vevő jár rosszul.

Nem javul a pozíciónk a helyi önkormányzatokban sem! Kikkel kell megütköz
nünk? Az elementáris érdekek a kialakulatlan alkurendszerben, az (gyors) eredményben 
érdekelt pártok szemében előtérbe kerülnek.

Különösen aktuális a használóhoz fűződő új viszonyunk gyors megfogalmazása. 
Kit látunk a kölcsönzőpultnál, az olvasóteremben átlagot, vagy egyént, autonóm szemé
lyiséget? Ma segítségért az aggódó könyvtáros félelmében az olvasóhoz fordul. Segítsen! 
De vagyunk-e olyan jóban vele, elhiszi-e nekünk, hogy őt akarjuk szolgálni, van-e hite
lünk nála? Partnerré válhat most hirtelen, amikor nincs is előzménye az elmúlt 40 évben, 
hogy valaha is megosztottuk volna vele a gondjainkat? Meg egyáltalán nem túl sok min
dent kémek ma az állampolgártól - aki egyébként is egyre szegényebb? Én is ezt a könyv
tár-olvasó szövetséget tartom a legtermészetesebb együttműködésnek, de félek, csak 
hosszú távon lesz gyümölcsöző. Egy prosperáló társadalom vállalkozó, személyes ambí
cióval rendelkező, sikerorientált polgára fogja önmaga számára nélkülözhetetlenné ten
ni a könyvtárat.

Mit akar és mit tett a Könyvtárak Gazdasági Társasága?

Visszatérve a kiinduláshoz: amikor 1986-87-ben néhányan arról beszélgettünk, 
tenni kellene valamit annak érdekében, hogy kipróbáljuk a könyvtárak közötti együtt
működés új, gazdaságorientált formáját, lényegében ezek a kérdések fogalmazódtak 
meg. Hogy a problémaláncolatokat máig sorolom, annak az a magyarázata, hogy a Ga; - 
dasági Társaság működése már ebben a közegben megy végbe, már ezekre a problémákra 
kell/ene/ feleletet adnia.

Az alapgondolat a következő volt: próbáljuk ki egy viszonylag kis területen, az 
együttműködés új modelljét, pontosabban keressük meg azokat a közös problémákat, 
melyek azonosan jelentkeznek minden megyei könyvtár számára és ennek kezelésére 
hozzunk létre egy adekvát szervezetet. Úgy érzékeltük akkor, gondjaink egyik eredője, 
hogy megújulásunk - innovációnk - a kívánható mértéktől nagyon elmarad, ahhoz nem 
kapunk kellő ösztönzést és szakmai megerősítést azoktól, akiknek ez “hivatali” feladata 
lenne és egyenként sem rendelkezünk olyan pénzeszközökkel, melyek látható eredmény
hez vezetnének. Úgy gondoltuk, vannak olyan területei a munkánknak, ahol a kérdések 
külön-külön meg sem oldhatók, mert indokolatlanul zsákutcába tévednénk.
Mely területek jöhettek számításba:
• számítógépesítés
• beszerzés
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• közös gyártatás
• meglévő kapacitások feltárása
• könyvkiadás
• könyvrestaurálás
• új eljárások elterjesztése.
Az együttműködés szervezeti formájára két javaslat volt:
• Munkamegosztás alapján 1-1 könyvtár vállalkozzon bizonyos feladatok elvégzésére, 

tulajdonképpen ne jöjjön létre cégbíróságnál bejegyzett szervezet. A koordinálást az 
igazgatótanácsi üléseken végeznénk el.

• Legyen bejegyzett, ha nem is jogi személyiséggel rendelkező szevezet.
Ez utóbbi mellett maradtunk végülis. Vagyis egy olyan jogi személlyel nem rendelkező 
gazdasági társaságot hoztunk létre, mely saját nevén jogokat ugyan szerezhet, de műkö
dése teljesen beépül a gesztorintézménybe, gazdálkodására annak előírásai alkalmazha
tók. Ez a forma jelentős előnyöket jelentett, hiszen nem kellett külön apparátust alkal
mazni, nem fizettünk adót, stb.

A megalakulás időpontja 1988. áprüis 26, a húsz alapító tag a 19 megyei könyvtár 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. (Később az 1989. évtől csatlakozott az OSZK KMK 
és az Állami Gorkij Könyvtár.)
A társasági szerződésben az alábbiakat fogalmaztuk meg:
• “A társaság célja a művelődéspolitikai döntésekben és a könyvtárügyi jogszabályok

ban meghatározott célok és feladatok gyakorlati megvalósítása, a tagkönyvtárak által 
létrehozott szakmai orientációjú országos gazdasági társaság által, szoros összehan
goltságban és együttműködésben az irányító, a szakmai és érdekképviseleti szervekkel.

• A társaság tevékenységi köre a teljes könyvtári működés, működtetés korszerűsítése, 
új eljárások bevezetése, a könyvtárak közötti gazdasági együttműködés szervezése, a 
közös beszerzés és hasznosítás. A tevékenységi körben meghatározott feladatok, 
eredmények végzésére szervezi a tagokközötti hatékony információcserét, összehan
golja a különböző fejlesztéseket, együttműködéseket, együttműködik más szerveze
tekkel, javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki, tapasztalatcseréket és tájékoztatókat 
szervez/'

A Gazdasági Társaság döntéshozó szerve az igazgatótanács lett, míg a folyó ügyek vite
lére három fős ügyvezető titkárság jött létre. A gesztorintézmény vezetője egyben az 
ügyvezető titkár szerepét is ellátja.

Ismeretlen, a könyvtári tevékenységtől nagyrészt idegen döntési rend, a hatékony, 
tevőleges részvételre számító működés sok nehézséget, nehézkességet eredményezett. Ezek 
feloldására, átalakítására az eddig eltelt idő semmiképpen nem volt elegenr1" ^  komoly 
tapasztalatot adnak a most átalakuló szervezet újraindításához.
A megalakulással egyidőben két évre (1988-89) szólóprogram készült, az alábbi feladatokkal:
— Készüljön el egy összehangolt számítógépesítési koncepció.
— Ennek alapján rendeljük meg, dolgoztassuk ki a különböző részprogramokat.
— Készüljön terv a közös többpéldányos másolásra vagy mikrofilmezésre.
— Tárjuk fel az intézmények szabad kapacitását, rögzítsük mely intézmény mit tud 

vállalni a többieknek.
— Vizsgáljuk meg a regionális könyvrestauráló műhelyek létrehozását.



A  Könyvtárak Gazdasági Társasága az együttműködés egy lehetséges formája 469

— Közösen finanszírozzunk bizonyos könyvtári kiadványokat.
— Szervezzünk tanulmányutat Ausztriába, a könyvtárak számítógépesítése ügyében.

Ezen vállalt feladatok közül az utóbbi 5 (3-7 pontig) kisebb-nagyobb döccenőkkel, 
(némelyikben a GT erejét meghaladó nagyságrendek miatt) végbement, lebonyolódott, 
vagy teljesen elmaradt, mint pl. restauráló műhelyek létrehozása. Az igazán izgalmas 
kérdésekké, különböző okokból a számítógépesítéssel kapcsolatos programpontok váltak.
— Több könyvtár önálló fejlesztésben elért bizonyos eredményeket és ezek átvételére 

nagy igény mutatkozott.
— Most jutottak eszközökhöz a könyvtárak, de tesztelt, mondjuk a KMK által ajánlott 

programok nem álltak rendelkezésre.
— Ez a könyvtári terület nem rendelkezett (ma sem rendelkezik!) átfogó, a kapcsolódá

sokat lehetővé tevő egységes számítógépes koncepcióval.
— A számítógépesítés anyagi támogatására mód nyüt a Kultúrális Alapból.
Ennek hatására a GT központi kérdésévé vált a számítógépesítés, mely a legtöbb felmu
tatható eredményt, a legtöbb vitát és buktatót hozta létre. Meggyőződésem, hogy hibás 
ebben az az igazgatótanácsi határozat, mely szerint felesleges elkészíteni a számítógépe
sítési koncepciót, erre kár energiát, pénzt és időt áldozni, hanem meg kell vásárolni vagy 
ki kell dolgoztatni a konkrét programokat, ezeket el kell terjeszteni a szakmában. Úgy 
ítélem meg, hogy ugyan nem tévedtünk tévútra, de mindenesetre sok lett a bizonytalan
ság, a kapkodás.

Mi is történt?

A Gazdasági Társaság megvette a TEXTAR adatbáziskezelő programot, mely 
fontos lépés volt egy elképzelt közösen kifejlesztendő adatbázis megalapozásához. De 
abban az értelemben váratlanul érte az intézményeket, hogy alkalmazásához alig 1-2 
helyen voltak meg a személyi feltételek, az egyhetes betanító tanfolyam csak a géppel és 
működésével való ismerkedésre volt elegendő.

Az adatbázis létrehozásának mindenki által elfogadható legtermészetesebb útja az 
lett volna, ha a Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) rekordjait át tudtuk volna venni, illetve 
a korábbi időszakban keletkezett dokumentumokat a nemzeti bibliográfia szellemében táp
láljuk be az adatbázisba. Hosszú és gyötrelmes, tulajdonképpen az egész 1989. évet kitöltő 
huzakodás kezdődött. Végül is a MNB-től való elállásunkat az alábbiak: motiválták:
• Bizonytalannak éreztük és érezzük az MNB-hez való hozzájutást, különösen annak 

időpontját.
• Az MNB nyújtotta mélységű leírás talán nem feltétlenül kell a mi könyvtárainkban 

számítógépes formában (analitikák kérdése).
• Nekünk kellett volna elkészíttetnünk, igen nagy összegért a konvertáló programot.
• Rugalmasabbnak és időben korábban megvalósíthatónak tűnő ajánlatot adott a Fő

városi Szabó Ervin Könyvtár.
Ennek lényege: a TEXTAR program segítségével feldolgozzák az 1965-1989. évek között 
Magyarországon megjelent könyveket, (mintegy 50000 tétel), ezt negyedéves ütemezés
ben megküldik mágneslemezen a könyvtárnak. Az elkészítési határidő a szerződés aláírá
sától számítót 15 hónap, nagyjából az 1990-es évvége.
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Most, 1989 év végén az első próbaadatállomány került el a 22 tagintézményhez, 
ismerkedés és tesztelés céljából. Készült javaslat a különböző funkcionális adatbázisok 
és részprogramok TEXTAR alapú elkészítésére, a kölcsönzés mellett a szerzeményezés, 
a feldolgozás, az állományellenőrzés stb. számítógépes megtámogatására is.

Átalakulás

Az új Társasági Törvény szükségessé tette a Gazdasági Társaság átalakulását. Az 
ezzel foglalkozó 1989. december 14-i igazgatótanácsi ülés a Könyvtári Egyesülés létre
hozása mellett döntött. Bár az átalakulás látszólag formális aktus, de elhatározásunk és 
terveink szerint a feszesebb szervezeti keret, a nagyobb hatékonyságra való tudatos tö
rekvés az eredményekben kell, hogy megmutatkozzon.

Ez a szervezeti forma alkalmas az érdekvédelmi típusú és a gazdálkodási jellegű 
feladatok együtt tartására. Talán az “érdekvédelem” kifejezésfelcserélhető az “érdekér
vényesítő” kifejezéssel és azt az érdekérvényesítést elsősorban a tagintézmények gazda
sági tevékenységével kapcsolatban kívánja végezni. Minden olyan területen, ahol a 
könyvtárak vevőként, megrendelőként lépnek fel, ott szükség lehet, szükség van az ösz- 
szehangolt közös cselekvésre, akár a pénzeszközök egyesítésével, akár a közös beszerzés
sel, akár az elvárások közös megfogalmazásával. Valószínű, hogy meg kell ismerkednünk 
a bankvüág nyújtotta szolgáltatásokkal is. Itt elsősorban a lízingre gondolhatunk. Az 
egyik fő működési terület a közös beszerzés lesz, ami ebben a szervezeti keretben szabá
lyos kereskedelemmé is válhat. Ez alkalmat ad a nagy- és kiskereskedelem közötti árrés 
részbeni megtartására és a nagybani vásárlás előnyeire. Új partnereket kereshetünk bél
és külföldön, akik a könyvtárak speciális igényeit jobban szolgálnák.

Alapfeladatunknak képzeljük a számítógépesítés és egyáltalán a gépesítés segíté
sét. Elsősorban úgy, hogy kipróbálásra gépeket kérünk, melyeket megfelelés esetén aján
lanánk a tagintézményeknek, illetve speciális hardverek és szoftverek gyártását, készíté
sét kezdeményeznénk. Szeretnénk a különböző nemzeti fejlesztési programokhoz a saját 
eszközeink és lehetőségeink összehangolásával csatlakozni (pl. IEF). Konkrét progra
munk 1990. márciusára készül el, amikor azt a szaksajtóban közzétesszük.

A Könyvtári Egyesülés már nyitott szervezetként működik és nem korlátozódik a 
hálózati szerepkörű könyvtárak összefogására. Majd várjuk tagjaink közé a könyv
tárakat, információ feldolgozással és terjesztéssel foglalkozó szervezeteket, valamint 
azokat az intézményeket, vállalatokat stb., melyeknek munkája kötődik a könyv
tárakéhoz.

Az átalakuló szervezet 3,2 mülió Ft vagyonnal kezdi működését és tagjaitól évi 
rendszeres hozzájárulást vár a működéshez, illetve a gazdálkodást lehetővé tevő vagyon
hoz. Ez utóbbiakat a közösen elfogadott program ismeretében határozza meg az igazga
tótanács.

A Könyvtári Egyesülés szeretne a különböző feladatkörű könyvtári szervezetek 
jó együttműködő partnerévé válni, szeretne ötleteket és javaslatokat kapni és segítséget 
a megvalósításban. A Könyvtári Egyesülés, akár csaka Könyvtárak Gazdasági Társasága 
az együttműködés egy lehetséges formája kíván maradni.
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Aki a Magyar Pedagógiai Irodalom (MPI) és a Külföldi Pedagógiai Információ 
(KPI) ezévi első számát kézhez vette, merőben új szerkezetű, teljesen automatizált előál
lítású tájékoztató kiadványokkal, bibliográfiával és referáló folyóirattal találkozott. Az 
MPI-ben egy szűkszavú előszó hívja fel a használók figyelmét, de inkább csak az index 
használatát magyarázva el. E két termék egy nagyobb könyvtári fejlesztés része, amely 
ismét csak része egy országos léptékű fejlesztésnek. Az utóbbit a szakma OPIR (Országos 
Pedagógiai Információs Rendszer) néven ismeri.

Az OPIR-ról itt annyit érdemes említeni, hogy a közoktatás információellátását 
biztosító intézmények társulása révén létrehozandó rendszer. Az információk három fő 
típusának, a szakirodalomnak, a tényinformációnak és az ún. oktatási segédleteknek 
tájékoztatására vállalkozik. A fejlesztés szakirodalmi moduljának első kézzelfogható 
eredménye a feldolgozási folyamat automatizálása, új indexelési eljárás bevezetése és a 
tájékoztató kiadványok számítógépi előállítása. A szakirodalmi rész természetesen on
line elérésű adatbázis létrehozását tekinti végső céljának, ennélfogva a jelenlegi gépi 
termékek a fejlesztés első megvalósult lépésének tekinthetők. Az MPI és KPI ismertetése 
előtt szükségesnek látszik néhány szervezési megfontolást megvitatni.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) eddigi és későbbi fejlesz
tése is három szervezési elven nyugszik. Elnézést kell kémünk mindazoktól, akik a három 
elvet a szervezési tankönyvek közhelyeinek érzik. Azok is, szervezési közhelyek. Mégis 
érdemes rájuk szót vesztegetni, mert a hazai könyvtárak fejlesztésében sajnos gyakran 
sértenek akár tankönyvszintű közhelyeket is. E megjegyzéssel persze senkit nem akarunk 
bántani, sem a magunk eredményeit nem kívánjuk túlbecsülni, csupán némi töprengésre 
bíztatjuk olvasóinkat.

A három, általunk vezérfonalnak tekintett szempont a következő

• Minden könyvtári fejlesztés első lépése - az integrált rendszerek létrehozásának is - a 
feldolgozás automatizálása.

• Akönyvtári és számítógépi folyama toknem egymást követő szakaszok, hanem egyet
len folyamatot képeznek, ezért a teljes munkamenetet egyetlen feldolgozási folya
matban kell egyesíteni, amely egyszerre könyvtári és számítógépi.

• A feldolgozási technológiában nem lehet cél egy kialakult régi eljárás átmentése a 
számítógépekre, - hiszen ezeket eleve korlátozta a manuális kivitelezés - hanem ki kell 
használni a számítógépek lehetőségeit. Ezért a technológiát hatékonyabb eljárások 
bevezetésével kell javítani annyira, amennyire csak a számítógép lehetővé teszi.
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Az első ponthoz kiegészítésül hozzá lehet fűzni, hogy számos helyen azonnal adat
bázist kezdenek építeni. Bárki szert tehet valamüyen adatbáziskezelő szoftverre. Ezt 
30-50 tétellel bárki be is tudja mutatni. A kérdés azonban az, hogy mi táplálja az adatbá
zist? A feldolgozási folyamat automatizálása nélkül létrehozott adatbázis-kezdemény 
olyan, mint vízierőmű építése olyan folyón, amelyben nem folyik víz: nincs, ami hajtani 
tudná a turbinákat.

A második pont önmagáért beszél. Ha a számítógépi munkák akkor kezdődnek, 
amikor a könyvtáriak befejeződnek, akkor lényegében nem történt semmi: mintha bér
munkában készülne az, ami elsődleges kötelesség. Drágít, lassít, konzervál régi könyv
tárat, hibalehetőségeket teremt. Idegen testként kezeli a technikát. Akinek beteg a szíve, 
a ritmusszabályozót nem a szomszéd mellkasába helyezteti, hanem a magáéba. Egy fo
lyamat csak akkor lehet megfelelő a funkciójához, ha abban ember, technika, eljárás 
egységesül. Egyik sem helyezhető a folyamaton kívülre járulékos, vagy pót-, vagy utóla
gos elemként. Úgy értendő, hogy büntetlenül nem helyezhető.

Aharmadik pontban megfogalmazott követelményt egy valóban korszerű indexe
lési eljárásnak, a PRECIS-nek abevezetésével kívántuk elérni. APRECIS általános leírá
sát a TMT 1987/7. számában ismertettük.5 (A magyar nyelvre kidolgozott változatot 
eddig még nem publikáltuk, az indexelést támogató szoftver leírását sem. A közeli jövő
ben várható ezek közzététele is.) A PRECIS azok közé az igen kevés indexelési eljárások 
közé tartozik, amelyek magas szintű szintaxist alkalmaznak. Az elterjedt indexelési 
módszerek általában abból állnak, hogy a dokumentumokhoz rendelik az indexkifejezé
sek (term, tárgyszó, deszkriptor stb.) egy részhalmazát. Csakhogy a kifejezések részhal
maza még nem mutatta fel magát a közlést. Ahogy a szavak egy részhalmaza még nem 
közöl gondolatot, ítéletet. A szavakat valamüyen szintaxis kapcsolja össze mondatokká, 
a közlést pedig a mondat hordozza. Hasonlóan az indexelő kifejezéseket egy PRECIS 
szintaxis szervezi az indextétel egészévé, amelyből az egész közlés rekonstruálható, nem
csak a közlés egyik-másik szempontjára, vetületére mutat rá. A PRECIS indextételből 
egy rotációs eljárással bemeneti “mondatok” állnak elő, vezető (besorolási/elérési) pozí
cióba állítva a tétel valamennyi releváns kifejezését. E bemenetekben megjelenhetnek 
viszonyjelölő ragok, jelek, amelyek a természetes nyelvtől származnak. Persze sem a 
rotálás, sem a viszonyjelölés nem mechanikus.

Úgy gondol juk, hogy a PRECIS-nek e néhány mondatból álló jellemzése is mutat - 
ja, hogy új alapokra helyezett, valóban korszerű eljárásról van szó.
Álljon itt egy példa:
Legyen a cikk témája pl. a biológiatanárok véleménye a biológiatanításról. (A példa 
szándékosan leegyszerűsített.)
Ehhez a könyvtáros begépeli (a mi esetünkben) Commodore 64-en a következő “monda
tot”:
általános_iskola biológiatanítás biológiatanárok vélemény
Ezt a PRECIS program elemekre bontja és a következő szerkezetet állítja elő a képernyőre: 

A általános_iskola
В biológiatanítás
C biológiatanárok
D vélemény
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A könyvtáros ekkor megállapítja az egyes kifejezések szintaktikai funkcióját, 
méghozzá először a cselekvést, folyamatot, majd annak tárgyát, végrehajtóját stb., mint
ha egy természetes nyelvű mondatot elemezne igazi állítmány, tárgy, alany stb. szem
pontjából. A formális nyelvtan analógiája egy kicsit sántít, ugyanis a PRECIS-ben nem 
ezek élnek, hanem a nyelvi mélyszerkezet esetrendszere. Ha a szintaktikai funkció már 
tisztázott, akkor a könyvtáros beírja a szükséges szerepoperátorokat, amelyek a progra
mot utasítják a PRECIS-elés módjára, azaz, hogy mi legyen vezető helyzetben, hová 
milyen ragok, jelek kerüljenek, hol van az ún. differenciált (összetett) szerkezet.
A jelölés után a képernyő tartalma:

A 1 általános_iskola /jB, 1 =ában/jC,0=i
В 2’ biológiatanítás/jC,0=ról
C 3’ biológiatanárok
D s vélemény /jB,C,0=e

Aszámok itt a főoperátorok jelei. 1 :tárgy, 2:cselekvés, 3:a cselekvés végrehajtója, ágense. 
A többi jel a viszonyjelölést szolgálja, itt nem részletezendő módon. A számok után 
található aposztróf azt jelenti, hogy a kifejezés vezető pozícióba is kerül.

Ezek után a következő indextételek keletkeznek:

BIOLÓGIATANÍTÁS: általános iskolában 
biológiatanárok véleménye

BIOLÓGIATANÁROK véleménye; általános_iskolai biológiatanításról

Ezek a tételek (a megfelelő bibliográfiai leírásra utaló azonosítóval együtt) kerül
nek át az IBM gépre, majd a bibliográfia végén a PRECIS tárgymutatóban a magyar abc 
szerinti rendezésben jelennek meg, mellettük a kérdéses cikket tartalmazó tételazonosí
tóval.
Az OPKM automatizált feldolgozásának csupán egyik terméke a két tájékoztató kiad
vány, az MPI és a KPI. A könyvtári feldolgozási folyamatot az 1 /a  sz., illetve az 1 /b sz. 
ábra szemlélteti.

Az adatok felvitele Commodore 64-es gépeken megy végbe a könyvtárunkban 
kifejlesztett CHAIN ellenőrző-felvivő, illetve a PRECIS program segítségével. A rögzí
tést maguk a könyvtárosok végzik, nincs szükség adatlapok kitöltésére kézírással, esetleg 
a magyar ékezetes karaktereket nem tartalmazó írógéppel. Nem keU külön adatrögzítő
ket sem alkalmazni. így nagymértékben csökken az átfutási idő és természetesen a hiba- 
lehetőség is. A PRECIS program esetében pedig ez a felvitel interaktív (párbeszédes) 
üzemmódban történik, ami eleve feltételezi a könyvtáros közreműködését. A CHAIN 
program a számítógép képernyőjén megjeleníti a kívánt adatlap-formát. Az ellenőrizhe
tő mezőket begépeléskor szintaktikusán megvizsgálja, és hibás beütés esetén kijelez, nem 
engedi továbbími az adatokat, amíg ki nem javították a helytelenül bevitt értéket. A 
rögzített adatok floppy-ra kerülnek, majd ez a floppy megy a következő munkahelyre, 
ahol a további adatokat egy másik szervezeti egység könyvtárosa írja be. A gépi adatlap- 
formátumhozaz egyes szervezeti egységek csak “ületékességüknekmegfelelően” férhet
nek hozzá, erről előzetes megállapodás alapján szintén a program gondoskodik. Felvitel-
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11 a. ábra
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Hb. ábra

I. ) Kijelölés:
milyen szolgáltatásban jelenik meg + 
feldolgozás típusa 
(monografikus, analitikus stb.)
II. ) Adatelemei:
MPI:
a. ) Monográfia
1. Feldolgozás típusa
2. OPIR intézmény kódja
3. Katalóguscédulaszám
4. Raktári szám
5. Kézi
6. MPI/KPI
7. Beszerzés módja
8. Vételár
9. Becsérték
10. Nyelv
11. Egyéb fizikai jellemző
12. Dokumentum típus
13. Monogram (A könyvtárosé)
14. Dátum
15. Besorolási adat 
16-18. Cím
19-20. Szerzőségi közlés
21. Kiadás
22. Dokumentumtípusból eredő egyéb
23. Megjelenés
24. Terjedelem
25. Sorozat 
26-27. Megjegyzés 
28. Terjesztési adatok 
29-30. Többkötetes adatok
31. Melléktételek
32. Monogram (A könyvtárosé)
33. Dátum
34. ETO
35. Szakcsoportszám
36. Monogram (A könyvtárosé)
37. Dátum
38. Katalóguscédula darabszáma
b. ) Analitikus folyóirat
1. Szakcsoportszám
2. Használaton kívül
3. Monogram (A könyvtárosé)
4. Dátum
5. OPIR intézmény kódja
6. Folyóiratazonosító
7. Besorolási adat 
8-9. Cím

10. Szerzőségi közlés
11. Újságcím (ahol megjelent)
12. Megjelenés (város)
13. Évf.
14. No.
15. Év
16. Hó
17. Nap
18. Terjedelem
19. Megjegyzés
20. Címfordítás
21. Monogram (A könyvtárosé)
22. Dátum
c.) Analitikus könyv
1. OPIR intézmény kódja
2. Leltári szám
3. Raktári szám
4. Besorolási adat
5. Cím
6. Szerzőségi adatok
7-9. A kiadvány főcíme és szerzőségi adatai
10. Monogram (A könyvtárosé)
11. Dátum
12. E T O
13. MPI/KPI szakjelzet
14. Használaton kívül
15. Monogram (A könyvtárosé)
16. Dátum 
KPI:
1. Folyóiratazonosító
2. Használaton kívül
3. Szakcsoportszám
4. Használaton kívül
5. OPIR intézmény kódja
6. Szerző(k)
7-8. Magyar cím
9-10. Idegen nyelvű cím
11. Lelőhely
12. Évfolyam
13. No.
14. Év
15. Hó
16. Nap
17. Terjedelem
18. Melléklet 
19-21. Referátum
22. D. szám
23. Monogram (A könyvtárosé)
24. Dátum
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kor a könyvtári feldolgozók szakcsoportszámokkal látják el az egyes tételeket, majd 
PRECIS indextételeket is készítenek, amelyek nagyban megkönnyítik a pontos visszake
resést. A teljes “adatlap” kitöltése után az adatokat át játsszuk ЮМ PC gépekre, majd itt 
történik a tulajdonképpeni feldolgozás.

A dokumentumok PRECIS indextételekkel való ellátása a többi bibliográfiai le
írástól függetlenül, külön floppyn történik. Az eredeti dokumentummal az azonosító 
hozza össze a PRECIS tételt.

Annak ellenére, hogy a könyvtári feldolgozás és adatrögzítés folyamatos, a Szá
mítástechnikai Osztály jelenleg (a gépek viszonylag kis tároló-kapacitása miatt) csak 
részletekben végzi a feldolgozást. Ennek eredményeként készül az MPI, a KPI és a kata
lóguscéduláknak másolásra előkészített formája. A kemény katalóguscédula-másolato
kat egy COPYMAT berendezései állítjuk elő. A végtermékek mind ugyanabból az egy
szer géprevitt adattömegből készülnek, amelyet a későbbiek folyamán más célra is fel
használhatunk, és elrakjuk a később építendő adatbázis számára is.

Az MPI a magyar pedagógiai irodalom bibliográfiája, amelyet a GABO nevű 
programunk teljesen automatikusan állít elő. Az inputból jövő különböző típusú “adat
lapokéból származó adatokat a program egységesíti, és a feldolgozásnál már eltűnik 
azok eredete. A kiadványban az egyes tételek a megadott besorolási adat szerint rendez
ve, a megfelelő szakcsoportszám alá elhelyezve jelennek meg. Minden tétel kap egy tétel
számot, amelyre az utalásokban, illetve a mutatókban hivatkozunk. Jelenleg kétfajta 
mutatót készítünk, a névmutatót és a PRECIS tárgymutatót. A progam igen rugalmasan 
paraméterezhető, ami azt jelenti, hogy tetszőleges formai követelményeket, különféle 
szerkesztési utasításokat adhatunk meg. Megadhatjuk a megjeleníteni kívánt adatele
meket, és a leírást általunk választott konstans elemekkel bővíthetjük. Minden egyes 
adatelemre külön utasítást adhatunk, a konstansot kérhetjük az adatelem előtt és/vagy 
után is. Ezeket a paramétereket minden adatlaptípusra külön fájlban, az ún. vezérlő 
fájlban adjuk meg. A feldolgozáshoz felhasználjuk az OPIR tárgyszavainak szakcsopor
tos jegyzékét. A kiadványban a tétel az első, a legjellemzőbb szakcsoportszámhoz kerül, 
a többinél az adott tételre utalás készül. A lapszám és a tételek indulószáma paraméterrel 
adható meg, így a negyedévenként készülő kiadványokban a számozás folyamatossága 
biztosítható. A besorolási adatelemekre, azon belül a másodlagos besorolási adatelemek
re történő rendezés a magyar szabványnak felel meg. Rendezéskor a program figyelmen 
kívül hagyja pl. a nevek előtti címeket (mint dr.,id.,özv., stb.) Felismeri a római számokat 
is, és értéküknek megfelelően a betűk elé, az arab számok közé írja be őket. Lásd a 2. sz. 
ábrát.

Ugyanez a program készíti a KPI-t, a külföldi pedagógiai irodalom referáló folyó
iratát is. Lásd a 3. sz. ábrát.

A katalóguscédulákat mátrix-nyomtatókra, ill. lézer-nyomtatóra is ki tudjuk írni. 
Azokhoz a tételekhez, amelyekhez már van katalóguscédula, nem kell új cédulát készíte
ni, csak kiegészítést (pl. hányadik példány) kell hozzáírni a már meglévőhöz, ehhez vezet
tük be a kiegészítő adatlapokat, amelyek tartalmazzák az azonosításhoz szükséges infor
mációkat, de a már meglévő bibliográfiai leírást nem. Amennyiben az információ nem fér 
el egy cédulán» a program második cédulát készít, és ezt egy sorszámmal jelzi is. A cédu
lákat két, kissé különböző formában állítjuk elő. A szükséges adatokat mind a két forma
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2  sz. ábra
E gy o ld a l a z  M P I-b ő l

1035VAJÓ Péter
Kilencéves kötelező oktatás Portugáliában /Vajó Péter = = Köznevelés 45.19.1989.-12.p.

1036VÁRDAI Gábor
A szakképzés helyzete Hajdú-Bihar megyében /Várdai Gábor == Köznevelés 45.13.1989.-6-7.p.

1037. ZALKA György
Tétova gondolatok a nevelésfilozófiáról /Zalka György == Köznevelés 45.14.1989 -10-11 .p.

1038. ZOMBORI Katalin
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt lehetséges kultúipditikája /Zombori Katalin == 
Kritika.6.1989.-33-34.p.

1039. ZSUKOV, Vlagyimir
Gondolatok a diákönkormányzatról /Vlagyimir Zsukov == If j.Szle 9.2.1989.-100-104.p.

Lásd még: 972, 1048,1121,1123,1126,1132,1136,1188,1406,1426,1698,1709,1793,1813

113
Az oktatáspolitikát befolyásoló tényezők

1040. FERGE Zsuzsa
- -felháborodása egy jó ügy érdekében/[riporter] Kronstein Gábor == PedagógL.45.-7-8.1989.-1,6.p.

1041. HORVÁTH Attila
Alternatívák, de honnan? /Horváth Attila == If j.Szle 9.2.1989.-26-30.p.

1042. IVANITS István
A nevelés és innováció /Ivanits István == Ma és Holnap 17.1.1989.-59-68.pBibliogr. a jegyzetekben 
69.p.

1043. KANAWATY, G.-LEE,E.-PFUHLMANN,H.
Az oktatás, a képzés reformja mindent meghatároz: Az átfogó tervezés megbízhatatlan, értelmetlen 
/[riporter]Gál Róbert == Népszava 117.89.1989.04.17.-4.p.

1044. KÉRI László
“az igazi ifjúsági problémák még előttünk vannak” /[riporter]Jakus Ibolya == Heti Világgazd. 
1123.1989.-60-6 l.p.

1045. KOVÁCS Kálmánné
Gondolatok a zeneiskolai tanárképzésről a fővárosi tanárhelyzet tükrében /Kovács Kálmánné == 
Parlando 312.1989.-1 l-12.p.

1046. KOVÁCS Tibor
Egy folyamatkövető vizsgálat tapasztalatai: 3jr./Kovács Tibor == Szakoktatás 4.5-62.1989.-29-32.p.
1 .Uo2.1989.-5.p.,2.3.1989.-5-11 .p.

Lásd még:974____________________________________________________________________

tartalmazza, az egyikről a másolat készül, a másik viszont ehhez nyújt segítséget azáltal, 
hogy tartalmazza az elkészítendő cédulák számát, valamint aláhúzással látja el a besoro
lási adatelemeket. Különjelölést vezettünk be arra az esetre, ha a már meglévő katalógus- 
cédulát kell kicserélni az újra, mert a már állományban lévő dokumentumhoz érkezett 
újabb példány vagy kötet. Ebben az esetben 0-t írunk a darabszámhoz. Lásd 4. és 5. sz. 
ábrát.

A könyvtárunkban számítógépre vitt adatokat konvertáló programunk segítségé
vel át tudjuk alakítani a nemzetközi szabványnak megfelelő CCF (ül. ISO 2709-es szab-
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3. s z  ábra
Egy o ld a l a  K P I  referá ló -fo lyó ira tbó l

293. Webb,R.-Vulliamy,G.: A közoktatás, a műveltség, szerepe és a gazdasági válság Lengyelországban. 
(Education and Economic Crisis in Poland.)
= Educational Review. 1989.No. 1.55-70.

A Yorki Egyetem két kutatója 1988-ban hosszabb tanulmányutat tett Lengyelországban nagyrészt 
közoktatási intézményekben. Tapasztalataik összegzésénél azt hangsúlyozták, hogy a válság 
torzulásokra vezetett abban a hagyományos kapcsolatban, mely a közoktatás és a társadalmi-gazdasági 
szerkezet között fennáll. Egy esettanulmány adataiból mutatják ki, hogy folyamatosan leértékelődik 
Lengyelországban azon munkák anyagi elismerése, amelyek felsőfokú végzettséget kívánnak és ennek 
egy sor káros következménye van.

294. WojciechowskaA-: A matematika tanterv reformja
(Curriculum reform in mathematics: beyond the impossible revolution)
= Journal of Curriculum Studies. 1989.No.2.151-159

A szerző ismerteti a matematika oktatásának európai történetét, a matematikusok véleményét a 
reformokról, amelyek nem hozták meg a várt eredményeket. Ennek egyik oka, az újításokkal szembeni 
ellenállás volt. Aközvélemény a döntéshozókat, a pedagógusokat ésaz oktatási rendszert is befolyásolja. 
Az iskolától elvárja, hogy a tanulókat a mai életre készítse fel, a matematikai oktatástól pedig azt, hogy 
fejlett technológiai és számítógépes tudást adjon. A szerző véleménye szerint hatástalan és 
eredménytelen reformok helyett a mindennapos gyakorlatnak megfelelően kell a matematikát oktatni.

Lásd még: 261,263,299,301,353,370,403,439,457,489,515
113

Az oktatáspolitikát befolyásoló tényezők
295. Knoll,HJ.: Régi fogalmak újraértékelése. Pluralizmus, felcserélhető formák és piacorientáltság a 

felnőttoktatásban
(Alte begriffe neu gedacht: Pluralismus, Subsidiaritaet, Markorientierung)
= Bildung und Erziehung. 1988. No.001.31 -49.p.

A szerző Baden-Würtenberg tartomány (NSZK) felnőttoktatási intézményeiből származó két 
dokumentumot dolgoz fel. Azok álláspontja eltér ugyan egymástól, megegyezik viszont abban, hogy a 
pedagógiának ezen a területén lényeges hangsúlyváltás tapasztalható. Az alapvetőtételek az eddigiektől 
eltérő irányban fordulnak. Az Észak-Rajna-Vesztfália 1979. évi továbbképzési törvényében már szó 
volt a szakmai képzés, az általános irányú fejlesztés és a politikai oktatás szerepéről ebben a keretben. 
Ma a problémák másként jelennek meg, megváltozott a továbbképzésre jelentkezők összetétele, ezért 
nem általános irányú fejlesztés és a politikai oktatás szerepéről ebben a keretben. Ma a problémák 
másként jelennek meg, megváltozott a továbbképzésre jelentkezők összetétele, ezért nem általános 
irányú továbbképzésre van szükség, hanem az emberek által használható tananyagokra.

296. Les jeunes et les autres: Contributions des sciences de Thomme ä la question des jeunes Vaucresson : 
CRIV, 1986.2 db; 23cm

297. Les jeunes et les autres: Contributions des sciences de Hiomme ä la question des jeunes Vaucresson: 
CRIV, 1986,2 db; 23 cm

Lásd még: 312,355_________________________________________________________ _ _ _ _ _
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4. sz. ábra
Ilyen ka ta lógu scédu lákró l készü l a  m á so la t

687.154
Az automatizált irányítás alapjai a szakmunkásképző intézetek

2., 3. és 4. oszt. számára = Základy automatického riadenia pre
2., 3. a 4. roő. strednych odbornych ucilist’ / Róbert Binder
; [transl. Pavol Hlavácsj. -  2. bőv. kiad. -  Bratislava : SPN, 
1989. -  409, [13] p . : ill.; 21 cm 
Magyar nyelven

687.153
Magyar nyelv az alapisk. 5. oszt. számára = Maóarsky jazyk pre 

5 roó. zákládnej Skoly s vyucovacím jazykom mad’arsk^m / 
Szuhyné Szjőcs] Magdolna, Simonná LJipták] Rózsa. -  1. kiad. 
-  Bratislava : SPN, 1989. -  279, [3] p.: ill.; 20 cm 

Magyar nyelven 
ISBN 80-80-00120-8

©@xfR), 1989

ványú) formátumra, s így lehetővé válik azok cseréje bármely más könyvtárral is. Az ilyen 
alakú adatokat viszont egy ‘Visszakonvertáló” program segítségével be tudjuk olvasni 
dBASE adatbázisba. Ez a program automatikusan létrehoz egy dBASE adatbázist, mely
ben a mezők neve az “X_” kezdőszelethez tapasztott hívójel lesz, a mezők hossza pedig az 
összes rekordban a megfelelő előfordulások maximális értéke.

A fent leírt feldolgozási lánc és outputok már egy begyakorolt, üzemelő eljárást 
rögzítenek, úgy is mondhatnánk: rutin munkává váltak. A fejlesztés következő lépéseiről 
az alábbi rövid, szinte tőmondatos hírekkel szolgálhatunk.
• A KPI és MPI alapján SDI szolgálatot tervezünk. A fejlesztés itt abban áll, hogy a 

keresőprofilt nemcsak az eddigi - logikai operátorokkal ellátott - formában kell leírni, 
hanem a PRECIS szerepoperátoraival is.

• A feldolgozást kiterjesztjük újabb dokumentumfajtákra, képekre és érmékre is. 
Ezekből - kisebb mennyiségük miatt - adatbázis szervezhető.

• Megindítjuk a géppel olvasható tételek cseréjét. Mint jeleztük, az MPI-t és KPI-t 
floppyn is forgalmazzuk A  csere azonban több ennél, mivel osztott katalogizálásról 
van szó. Elsőként a veszprémi Oktatástechnikai Központ “Pedagógiai Technológiá”-
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5. sz. ábra
A  m á sik  kata lógu scédu la

687.154
Az automatizált irányítás alapjai a szakmunkásképző intézetek

2., 3. és 4. oszt. számára = Základy automatiokého riadenia pre
2., 3. a 4. roc. strednych odbornych ucilist’ / Róbert Binder
; [transl. Pavol Hlavács]. -  2. bőv. kiad. -  Bratislava: SPN,
1989. -  409, [13] p.: ill.; 21 cm 
Magyar nyelven

6 darab

687.153
Magyar nyelv az alapisk. 5. oszt. számára = Madarsky jazyk pre 

5 roő. zákládnej ékoly s vyucovacím jazykom mad’arsk^m /
Szuhyné Szfőcsl Magdolna, Simonná Lfiptákl Rózsa. -  1. kiad.
-  Bratislava : SPN, 1989. -  279, [3] p .: ill.; 20 cm 

Magyar nyelven 
ISBN 80-80-00120-8

8 darab

jának bibliográfiai, illetve referáló rovatait emeljük át az MPI-be, ületve a KPI-be, az 
OOK pedig visszakapja a feldolgozott tételek teljes körét.

• Elkezdjükastatisztikaiadatokfeldolgozását lehetővé tévő strukturált tárgyszórend
szer kidolgozását.

• Előkészületeket teszünk szakirodalmi adatbázis építésére. Ez a feladat azonban 
hardver fejlesztésünk függvénye, így rajtunk kívüli tényezők határozzák meg.

Reméljük, a közeli jövőben az OPKM munkatársai ezekről a munkákról is beszá
molhatnak. A közlésre vonatkozó alapelvünk azonban változatlan marad: csak kész, be
gyakorolt, kipróbált eredményekről teszünk közzé publikációt.
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6. sz. ábra
Egy PRECIS index-oldal

SZAKKÖZÉPISKOLA
—  geológiai szakközépiskolában; szakmai alapismeretek tantárgy tanítása, 1550
—  idegenforgalmi szakközépiskolában; kéttannyelvű oktatás 1456
—  műszaki szakközépiskola 1237
—  Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában; esztétikai nevelés és művészeti nevelés 1393

SZAKKÖZÉPISKOLA; Berettyóújfaluban
—  Zalka Máté Szakközépiskola; együttműködése vállalatokkal; gyakorlati oktatás területén 1428 

SZAKKÖZÉPISKOLA; Középfokú Oktatási Intézetben; Hevesen
—  integráció 1239

SZAKKÖZÉPISKOLA; Szentlőrincen
—  Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola: mezőgazdasági és áruforgalmi szakképzés 1431 

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANULÓK
—  Békés megyei szakközépiskolai tanulók; továbbtanulása (1983-1986) és

munkavállalása (1983-1986), 1671
—  felvétele; felsőoktatási intézményekbe; oktatásügyi statisztika 1116

SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKOSÍTÁSI JEGYZÉKE
—  törvény 1660

SZAKMAI ALAPISMERETEK TANTÁRGY; vegyipari szakközépiskolákban
—  tananyagbeosztási; javaslat 1156

SZAKMAI ALAPISMERETEK TANTÁRGY TANÍTÁSA; geológiai szakközépiskolában
—  1550 

SZAKMAI MUNKA; általános iskolai tanároké
—  értékelése; kézikönyv; igazgatók részére; könyvismertetés 1162

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS
—  hegesztő szakmunkásképzés; gyakorlati oktatásának; módszertana 1549
—  karosszérialakatos szakmunkásképzés; gyakorlati oktatásának; módszertana 1425
—  lakatos szakmunkásképzés; gyakorlati oktatásának; módszertana 1458
—  törvény 1133

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS; felnőttoktatás
—  oktatási formái és közismereti tantárgyak; tananyaga 1450

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS (19-20. SZÁZAD)
—  1436  

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS SZAKOSÍTÁSI JEGYZÉKE
—  törvény 1660

SZAKMUNKÁSKÉPZÉSI ALAP; szakképzésben
—  interjú 1053

SZAKMUNKÁSKÉPZÉSI ALAP FELHASZNÁLÁSA; szakképzésben
—  interjú 1054,1460

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET; Középfokú Oktatási Intézetben; Hevesen
—  integráció, 1239
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IRODALOM

1. BUDAI Tamás - HORVÁTH Tibor: Az Országos Pedagógiai Információs Rendszer. Tanulmányterv. Bp. 
OPKM,1984.48.p.

2. CSABAY Károly: A számítástechnikai önálló csoport -  Az OPKM évkönyve. Bp. OPKM, 1988. 
119-126.p.

3. CSABAYKároly - HORVÁTH Tibor: Országos Pedagógiai Információs Rendszer. Oktatás - Informatika, 
1988-89/2.

4. HORVÁTH Tibor: A pedagógiai információs rendszer = Az OPKM évkönyve-Bp.OPKM, 1988.45-51 .p.
5. HORVÁTH Tibor - ORBÁN Éva: PRECIS = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 34.évf. 1987.7.sz.

* * *

TÍZMILLIÓ KÖTETNEK helyet adó tárolókönyvtári épület első 7000 m2-es 
részét felavatták az NSZK-beli Garchingban. Ezzel a tárolókönyvtárral remélhetőleg 
évtizedekre megoldódnak majd a Bajor Állami Könyvtár (München) és más könyvtárak 
raktározási gondjai. A 70-es években merült fel először, hogy szükség lenne egy tároló- 
könyvtárra. AzÁllami Könyvtárban, ahol 4,5 millió könyv számára van hely, jelenleg 5,7 
millió kötetet tárolnak. 1979-ben készült el az új tárolókönyvtár költségvetése, 1986-ban 
rakták le az alapkövét. A tárolókönyvtár most elkészült első épületrészében 2,6 mülió 
kötet fér el. Az építkezés 24,3 millió márkába került. Csak a polcrendszerre 6 millió 
márkát költöttek. A könyvek kölcsönzése továbbra is a Bajor Állami Könyvtár korábbi 
épületében zajlik, a könyvszállító autók naponta háromszor fordulnak München és Gar
ching között. A kultuszminiszter avató beszédében a tárolókönyvtárat a német könyv
tárépítés történetében egyedülálló vállalkozásnak nevezte. (Süddeutsche Zeitung, 1989. 
okt. 10.)

* * *

EURÓPASZERTE ÚJDONSÁGNAK SZÁMÍT a bielefeldi egyetemi könyv
tárban kifejlesztett számítógépes hálózat, amelynek révén a normál postai hálózaton 
keresztül bármely tetszőleges személyi számítógépes munkahelyről keresést lehet végez
ni a könyvtár katalógusában, elő lehet jegyezni a műveket, használni lehet a folyóirat-le
lőhelyjegyzéket, ingyenesen lehet igénybe venni a CD-ROM-on rendelkezésre álló adat
bázisokat stb. Ezekkel a lehetőségekkel nemcsak Kelet-Vesztfália más könvvtárai, ha
nem egyéb intézmények és magánszemélyek is élhetnek majd. Az online Katalógus első 
részhálózata 1989 novemberében lépett üzembe, két év múlva lesz a rendszer teljesen 
kiépítve. Előreláthatólag 1990 elejétől üzemelni fog a saját fejlesztésű könyvkereskedel
mi online megrendelési rendszer is, amely a könyvtár és a könyvkereskedelem dolgát 
egyaránt megkönnyíti. Ezek között elektronikus posta útján zajlik majd a kommuniká
ció. (Neue Westfälische Zeitung, 1989. okt. 31.)
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Számítógépesítés az Országgyűlési Könyvtárban

Rónai Iván

A számítástechnika végérvényesen bevonult az Országgyűlési Könyvtár minden
napjaiba. Ma már kissé megmosolyogjuk azokat a berendezéseket, amelyek előzményét 
jelentették a jelenleg működő számítógépes rendszereknek. Az első lépés a technika 
bevonására a könyvtári munkába lyukszalagos íróautomaták alkalmazása volt az 1970- 
es évek közepén. Ezeket követték a hajlékony mágneslemezes adatrögzítők a nyolcvanas 
évek elején, majd a személyi számítógépek elterjedésével az ЮМ kompatibilis PC-k, 
amelyek a mai alkalmazások gépi hátterét adják.

Az Országgyűlési Könyvtárban a gépesítési folyamat elsőként az információs és 
dokmentációs tevékenységet érintette. A könyvtár 1974-ben megindította a Világpoli - 
tikai Információs (VPI) szolgáltatást, amely keretében válogatva feltárta és a felhaszná
lók számára elérhetővé tette a külföldi politikai és gazdasági szakirodalom legjavát. A 
feldolgozott dokumentumok (folyóiratcikkek, tanulmánykötetek, ENSZ- és külföldi 
parlamenti dokumentumok) adatait cédulákra gépelték és ezeket küldték szét a felhasz
nálóknak. A tájékozódás könnyítése érdekében az eredeti dokumentum forrásadatain 
kívül a cédulák a cím magyar fordítását és rövid, lényegi kivonatát is tartalmazták. A 
fel tárt tételek számának gyors gyarapodása szükségessé tette a visszakereshetőség bizto
sítását. Ezért minden tételhez ún. deszkriptorláncokat rendeltek, amelyek természetes 
nyelvi megfogalmazásban tartalmazták a dokumentumot jellemző legfontosabb fogal
makat. Ezeket a deszkriptorláncokat KWIC-indexben tették közre, amely a feldolgozott 
tételek visszakeresésére szolgált. A KWIC-index elkészítése, a deszkriptorláncok per- 
mutálása számítógépet igényel, így ezt a munkát külső számítóközpont végezte. Ekkor 
már felmerült az igény, hogy a rögzítést olyan formában végezzék, hogy a teljes feldolgo
zott tétel számítógépbe kerülhessen és visszakereshetővé váljék. Természetesen a könyv
tárnak nem volt módja önálló számítóközpont létesítésére, így az együttműködés útját 
választotta. Hajlékony mágneslemezes adatrögzítőket vásárolt, amelyek segítségével az 
adatokat olymódon vitték fel, hogy azt a külső számítóközpontban képesek voltak fogad
ni és feldolgozni. Ebben a felállásban tehát a könyvtár floppy diszkre rögzítette a deszk
riptorláncokat és a feldolgozásokat (vagy ahogy mi nevezzük - annotációkat), ez utóbbi
akat saját nyomtatóján kiíratta. A számítóközponttól kapta a permutált indexeket, de 
nem volt lehetősége a gépi visszakeresésre. Ekkor kezdtük el az adatrögzítők programo
zási lehetőségének kihasználását. Ezekre a gépekre visszakereső programokat írtunk, 
amelyek az akkori adottságokhoz képest jó telesítményt nyújtottak. (Erről lásd Rónai 
Iván TMT cikkét.)
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A PC-fordulat

1988-ban az Országgyűlési Könyvtár beszerzett két IBM személyi számítógépet a 
Soros Alapítvány támogatásával és két ЮМ kompatibilis gépet saját forrásból. Az 
UNESCO-tól megszereztük a Micro-ISIS programcsomagot. Mindez lehetővé tette, 
hogy a VPI-feldolgozással áttérjünk egy új rendszerre. Bár a régi rendszer bejáratott és 
jól működő volt, az új számos előnyt kínált, mint például:
• nagyobb tárkapacitás;
• gyors keresés nagy állományokban;
• egyszerűbb adatbevitel;
• rugalmas kiíratási formátumok;
• hordozhatóság más rendszerekbe.
Felmerült az a kérdés, hogy a korábban rögzített floppy diszken lévő feldolgozásokat 
átvigyük-e az új rendszerbe. Elkészítettük a szükséges konverziós programokat, mégis 
úgy döntöttünk, hogy az adatbázisba csak új tételeket viszünk be, tekintettel a könyvtári 
igényekhez képest még mindig szűk tárkapacitásra.

VPI Micro-ISIS-ben

Az áttérés rövid, de alapos előkészítés után igen gyorsan megtörtént. A korábbi 
rendszer szolgáltatásaiból mindent megőriztünk és újabbakkal bővítettük.

A VPI szolgáltatás első számú terméke továbra is a nyomtatott figyelemfelhívó 
lap. Számítógéppel rendelkező felasználók részére azonban floppy diszken is tudunk 
szolgáltatni.

A Micro-ISIS lehetővé teszi, hogy az adatok bevitelére a képernyőt űrlapszerűén 
alakítsuk ki (Id. l.sz.ábra). Az első képernyő tartalmazza a dokumentum forrásadatait, 
míg a második egy rövid tartalmi ismertetést (annotációt), továbbá a cikkre jellemző 
fogalmakból összeállított deszkriptorláncokat valamint tematikus kódokat.

A visszakeresés az invertált mezőkre lehetséges. Az invertálásnak különböző tí
pusait alkalmazzuk. így pl. a szerző, a folyiratcím, a tematikus kód mezőket teljes mező
ként invertáljuk, a deszkriptorlánc, annotáció, cím mezőket pedig kijelöléses módon. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy a mezőből csak azok a szavak, szókapcsolatok kerülnek be az 
indexfájlba, amelyeket kijelöltünk, azaz a < és a > jel közé tettünk. A keresés az indexfájl 
(invertált fájl) segítségével történik. Az invertálás eredményeként a rendszer létrehoz 
egy alfabetikusán rendezett szótárt, amely tartalmazza az invertálásra kijelölt mezők 
szavait. A kereséskor ebben a szótárban lehet böngészni, azaz megtekinteni a benne lévő 
kifejezéseket, ezek közül néhányat kiválasztani és ezt összekapcsolni logikai operátorok
kal (* : ÉS, + : VAGY, л : DE, NEM). Az így összeállított keresőkérdésre a rendszer 
elemenként megadja a találatok számát, ill. az összesített találatszámot. Ezután a vissza
keresett tételek megtekinthetők a képernyőn, vagy kilistázhatok nyomtatóra vagy mág
neslemezre.

A szótár használatánál kissé zavaró, hogy a magyar ékezetes betűk az abc végére 
kerülnek, valamint az, hogy az egyes mezők nem különülnek el. Tehát pl. A SCHMIDT 
nevű szerző együtt fog szerepelni a SCHMIDT-ről írt névvel. Ennek áthidalására az in-
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vertálásnál ún. pref ixeket alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a szerző neve elé pl. “=SZE=” 
tagot invertálunk, így a szerzők a szótárban elkülönülten jelennek meg. A szótárban való 
böngészés helyett a keresőkérdést közvetlenül is megfogalmazhatjuk, amikor is a szavak 
megadásánál a $ csonkoló karaktert használhatjuk, pl.:

magyar$ * (nemzeti$ + kisebbség$) * =SZE=Tóth

keresőkérdés a magyar(országi) nemzetiségi kérdésre utal Tóth nevű szerzőtől.
A találatok kijelzésénél a rendszer megadja a csonkolásnak megfelelő indexszavak elő
fordulását is. Tehát a fenti példánál maradva:

magyar$

MAGYAR
MAGYAROK
MAGYARORSZÁG
MAGYARORSZÁGI
MAGYARORSZÁGON
MAGYARSÁG

változatok találatszámai is megjelennek.

Annak ellenére, hogy a keresőkérdéseket igen rugalmasan lehet megadni a Micro-ISIS- 
ben, a felhasználói profiloknak megfelelő szétválogatást a könyvtár mégsem ezzel végzi. 
Mivel egy-egy cikkfeldolgozást átlagosan 25-30 felhasználónak kell kiküldeni, a géppel 
ennyiszer kellene kiiratni az annotációkat. E helyett az időt rabló munka helyett a téte
leket egyszer kiiratjuk egy fekvő A4-es papírra négyesével, majd ezeket sokszorosítjuk, 
a kötészeten pedig négyfelé vágják.

A kiválogatás nem manuálisan történik, hanem egy erre a célra írt kis program 
segítségével, amely összerendeli a felhasználók témaprofü ját tükröző tematikus kódokat 
a cikk tartalmát kifejező témakódokkal. Az eredmény egy olyan lista, amely a felhaszná
lók neve mellett feltünteti a kiküldendő annnotáció sorszámát. A borítékolás eme lista 
alapján történik.

Mivel a Micro-ISIS hálózati üzemmódban nem működtethető, a feldolgozást a 
dokumentátorok munkalapra gépelik, és az adatbevitelt egy adatrögzítő végzi. Ugyanak
kor célként azt tűztük ki, hogy a dokumentátorok közvetlenül számítógépbe dolgozza
nak. Ez esetben a feldolgozó saját gépébe írja be az annotációkat, majd ún. export formá
tumban floppy-lemezen adja tovább azokat, amelyek a központi számítógépbe - ahol az 
adatbázis épül - import útján kerülnek be. Ha majd megfelelő számú PC áll rendelkezé
sünkre, leszünk képesek áttérni erre a rendszerre.
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Új információs szolgáltatás: PRESSIX)K

Mind a VPI-előfizetőinktől, mind pedig eseti felhasználóinktól egyre több jelzés 
érkezett arról, hogy igényt tartanának egy olyan szolgáltatásra, amely segít eligazodni a 
magyar politikai sajtóban. Ekkor indítottuk el floppy-diszkes sajtódokumentációs szol
gáltatásunkat, a PRESSDOK-ot.

Célunk az volt, hogy nagy mennyiségű információt tegyünk elérhetővé, biztosítva 
a sokoldalú és gyors visszakereshetőséget.

Havonta kb. 2300 cikket dokumentálunk mintegy 110 magyar napi- és hetüapból, 
ül. folyóiratból. Egy-egy tétel csupán a legfontosabb adatokat tartalmazza: forrásadatok, 
szerző, cím, a tartalomra utaló deszkriptorlánc és témakódok.

A feldolgozásban résztvevő munkatársak mindegyike megadott lapokat doku
mentál, mégpedig úgy, hogy az adatokat közvetlenül számítógépbe viszi szövegszerkesztő 
segítségével. Mindenki saját floppy-lemezre dolgozik és hetente egy alkalommal a feldol
gozáskor összegyűjtjük, kiíratjuk, a hibákat javítjuk. Lapzárta a tárgyhónapot követő hó
3-án van, a kész lemezeket pedig 5-én postázzuk.

A felhasználó olyan lemezt kap, amely nem csak az adatokat tartalmazza, hanem 
a kereséshez szükséges szoftvert is. Ezt úgy igyekeztünk kialakítani, hogy minimális 
számítástechnikai ismerettel használni lehessen. Egy ún. HELP képernyő segíti az eliga
zodást. A kereső képernyőt úgy terveztük meg, hogy a felhasználó gondolkodását követve

2  sz. ábra

PRESSDOK
1989 1990 1991 JAN FEBR MÁR ÁPR MÁJ JUN 

ALAPLEMEZ
KÉPERNYŐ A kérdés legyen:

..................................................... V A G Y

Országgyűlési Könyvtár (C) 
JUL AUG SZE OKT NOV DEC 

KIEGÉSZÍTŐ
PRINTER

VAGY . . .
VAGY . . .
VAGY . . .
VAGY . . .

ÉS

VAGY . . .
VAGY . . .
VAGY . . .

ÉS
VAGY . . .
VAGY . . .
VAGY . . .

ÉS VAGY . . .

DE N E M ____
NEM NEM ___

1989. JAN.

1 FI :H e lp |A lt -F 1 0  K ilép ési N yilakkal vá lasszon , majd ENTER| i
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lehesssen megfogalmazni a keresőkérdést (Id. 2.sz-ábra). A képernyőn űrlapszerűén 
kitöltve kell megadni a keresésre jellemző szavakat. Az így beírt szavak között, attól 
függően, hogy hova írtuk, ÉS, VAGY, DE, NEM logikai kapcsolatok létesülnek.

A keresés elvégezhető a dokumentált tétel minden szavára, szórészletére, szerző
jére, témakódjára. A keresőszavakat elölről és hátulról is lehet csonkolni. A találatokat 
képernyőre vagy nyomtatóra lehet kiíratni, a találati halmazban lehet lapozni és a talála
tokat válogatva nyomtatóra vagy fájlba kiíratni.

A PRESSDOK nagy előnye, hogy a dokumentált tételekhez a felhasználó nem 
papíron jut, ezáltal a nagymennyiségű információ “testre szabása” magánál a felhaszná
lónál megy végbe, mivel a keresőkérdést ő maga alakítja ki, és a találatok közül is ő maga 
válogatja ki a relevánsakat.

A szolgáltatáshoz tartozó keresőszoftver szekvenciális keresést végez (tehát a 
tételeket egyenként fésüli át) 3-4 perces keresési időt is megkövetelhet. Azon felhaszná
lóinknak, akik a havi adatokat kumulált adatbázisban akarják tárolni és lekérdezni, lehe
tőséget biztosítunk arra, hogy Micro-ISIS vagy TEXTAR programokkal dolgozhassanak. 
Számukra a havi gyarapodást a megfelelő csereformátumban küldjük meg.

Tekintettel arra, hogy a politikai lapok száma egyre gyarapodik, 1990-től máso
dik, kiegészítő lemez kiadását indítjuk meg. Ez az új lapokon kívül tartalmazza az Orszá
gos Sajtószolgálatban közreadott dokumentumok forráshivatkozásait is.

Online katalógus TEXTAR-ral

Mivel a könyvtári munkafolyamatok egymásra épülnek, szinte magától adódik az 
az igény, hogy az egyszer már elvégzett munkát ne kelljen megismételni a könyvtár másik 
részlegének. így például az előszerzeményezés során felvett adatok felhasználhatók a 
feldolgozásnál. Ezeknek a gondolatoknak a figyelembevételével dolgoztuk ki azt a rend
szert, amelynek végső eredménye az online katalógus.

A TEXTAR programcsomag segítségével olyan adatszerkezetet alakítottunk ki, 
amely lehetővé teszi a dokumentumok adatainak felvitelét és megjelenítését a bibliográ
fiai címleírási szabványnak megfelelően (Id. 3.sz.ábra).

A feldolgozási folyamat az előszerzeményezéssel kezdődik, amikor is a különböző 
külföldi bibliográfiákból származó adatokat visszük be a rendszerbe. Ezt követően a 
szerzeményezési bizottság kijelöli a megrendelendő dokumentumokat. A megrendelés 
tényét, dátumát és a rendelési számot rögzítik a gépen. A könyv beérkezésekor csupán a 
raktári jelzettel kell kiegészíteni a már meglévő rekordot.

A dokumentumok csoportos indítással kerülnek tovább a Feldolgozási Osztályra. 
Minden csoportot kísér egy floppy diszk, amely tartalmazza az adott dokumentumok 
“csontváz” adatait a TEXTAR csereformátumában. A Feldolgozási Osztályon importtal 
beviszik az újonnan érkezett tételeket, majd kiegészítik a szükséges adatokkal, szakoz
zák, Ш. elvégzik az esetleges javításokat. Ezt követi a katalóguscédulák törzspéldányának 
nyomtatása a megadott besorolási szempontok szerint. Az így létrejött adatbázis másod- 
példányát az olvasószolgálatra telepítjük, ahol online katalógusként használható.
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5. sz. ábra

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR ONLINE KATALÓGUS
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A TEXTAR nagy előnye, hogy igen gyorsan be lehet hasonlítani a tételeket, akár 
szerző, akár cím, vagy szerkesztő stb. szerint. A korábban már előfordult szavak, nevek 
átmásolhatók az aktuális tételbe, így az elírási hibák nagy részét ki lehet küszöbölni.

Az előszerzeményezés során bevitt tételek egy részéből a program segítségével 
szerkesztjük a legfontosabb külföldön megjelent művek jegyzékét, anélkül, hogy azokat 
újból le kellene írnunk.

Szintén az adatbázisból nyerjük az új szerzeményeinkről hírt adó könyvkiértesí
téshez a bibliográfiai tételeket.

Az online katalogizálás fent leírt folyamatát az előszerzeményezéssel megkezd
tük. Kiterjesztésére a feldolgozási folyamatra akkor lesz módunk, ha gépeink száma 
növekszik.

ÚJ NEMZETI KÖNYVTÁR, az ún. Nagyon Nagy Könyvtár (Trés Grande 
Bibliothéque) megalapításával kívánja emlékezetessé tenni Francois Mitterrand újabb 
elnöki megbízatását. Az új könyvtár épülete Párizs délkeleti részén kap helyet. 1991 -ben 
lesz az alapkő letétele, 1994-re tervezik a megnyitót. A jelenlegi nemzeti könyvtár, a 
Bibliothéque Nationale sorsáról még nincs határozott elképzelés. Valószínűleg részlege
sen (egy vagy több részlegét, vagy egy bizonyos időpont után beérkezett dokumentumo
kat) elköltöztetik majd. A jelenlegi álláspont szerint az 1945 után megjelent könyvek 
kerülnének át az új könyvtár állományába. Az új nemzeti könyvtár tervezése során fel
vetődött, hogy esetleg szükség volna a kötelespéldány-szolgáltatási rendelet módosításá
ra,a megőrzendő művek szelekciójára, a dokumentumok egy részének kisebb helyet fog
laló és megbízhatóbb információhordozókra (pl. mikrofilmlapra, optikai lemezre) való 
konvertálására. Az olvasók szabad hozzáférése érdekében fontolgatják egy kisebb, pár
huzamos gyűjtemény kialakítását, amely néhány százezer, közvetlenül kézbevehető kö
tetet tartalmazna. Amennyiben az új nemzeti könyvtár információs központi funkciókat 
is kap, számítógépes katalógust fognak létrehozni a kül- és belföldi nemzeti könyvtárak 
állományáról. A tervezett új nemzeti könyvtár már ajándékokat is kapott: 4000-4000 
kötetet Belgiumtól, az NSZK-tól és Portugáliától. Belgium rendszeresen át fogja adni 
számára a francia nyelvű könyvtermést; egy portugál alapítvány keretösszeget bocsát 
rendelkezésére portugál könyvek vásárlásához; az NSZK pedig Franciaországban hagyta 
a párizsi könyvszalon alkalmával kiállított műveket. (Le Monde, 1988. dec. 1., Lübecker
Nachrichten, 1989. okt. 19.)
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A közművelődési könyvtárak számítógépesítési 
helyzete 1989-ben

Fejős László

Utoljára 1986-ban mérte fel a KMK Oktatási és módszertani osztálya a közmű
velődési könyvtári hálózat számítógépesítettségének helyzetét. Nemcsak az eltelt három 
esztendőnyi időtávlat, sokkal inkább a gépbeszerzési lehetőségek olykori nekiiramodása 
(hol meg visszacsendeséde), no meg a kifejezetten könyvtári célokra írt, vagy átalakított 
programok, programrendszerek megjelenése, szaporodása indokolta a felmérés megis
métlését.

A kérdőívet a megyei és a városi könyvtáraknak küldtük el, közülük sajnálatosan 
sokan éltek a lehetőséggel, hogy visszaküldése nem volt kötelező, az adatszolgáltatásért 
csak udvarias köszönet járt. Az ősz elejéig beérkezett adatlapok 16 megyei és 41 városi 
könyvtár helyzetét tárják fel.
A felmérés elsődleges célja volt, hogy összegyűjtse:
• milyen típusú és kapacitású gépekkel (konfigurációkkal) rendelkeznek és müyenek 

beszerzését tervezik a könyvtárak,
• milyen programokkal dolgoznak és melyek beszerzését tervezik,
• melyek azok a területek, ahol a számítógépet már használják és melyekre szándékoz

nak kitér jeszteni,
• a már f eldolgozott állomány nagyságát is szerettük volna megbecsülni,
• értékelést kértünk a hazai számítógépesítés megítéléséről,
• javaslatokat a jobbítás érdekében. e
A kérdőíveket számítógéppel összesítettük, külön feldolgozva a megyei és külön a városi 
könyvtárak adatait.

Megyei könyvtárak

Sajnálatos, hogy kitért a válaszadás elől a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Fejér és a 
Nógrád megyei könyvtár, így adataink a megyei könyvtárak esetében sem teljesek.

Nem feltétlenül minősítenek, de érdekesek a következő adatok: a legtöbb gép a 
Veszprém Megyei Könyvtárban van (5), több könyvtár készül legalább két ШМ-котра- 
tibilis gép vásárlására. Zalában gyűjtötték össze a legtöbb programot (13), az újak beszer
zésében pedig Vas megye lehet az élen (8). A legtöbb munkaterületet (4) a Veszprém és a 
Szolnok megyeiek gépesítették, s a legtöbbet (10) Szolnokon szeretnék (ámbár lehet, hogy 
két programozni is tudó munkatársuk távoztával ezek csak tervek maradnak). A Zala 
megyeiek vonták be a legtöbb (7) számítógépes partnert munkájukba, és bár szerény e 
szám, a legtöbb (2) adatcsere-kapcsolatról is ők számoltak be.
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A ló  megyei könyvtárban összesen 19 (zömmel Commodore 64-es) mikroszá
mítógép és 43 IBM AT/XT kompatibilis személyi számítógép van. 1986-ban a 19 
megyei könyvtár összesen 23 kisgéppel rendelkezett (1,21 gép/könyvtár), PC egy sem 
volt köztük.

A gépparkot ma a sokféleség jellemzi, kevés jelét mutatva annak, hogy a gép
típusok kiválasztását a tervszerűség vezette volna a gépek későbbi hálózatba köthető- 
sége érdekében. A Commodore 64 kvalitású gépek kategóriájában (természetesen) 
nem terveznek új beszerzést, ezzel szemben 26 új IBM-kompatibilis gép vásárlására 
van remény.

3,64 gép jut ma átlagban egy megyei könyvtárra. IBM-kompatibilisgépekből 2,52. 
Ebbéli szívderültségünket azonban azonnal lelohasztja a tény: e gépek jó része 20, max. 
40 Mb-os winchesterrel rendelkezik csak, így nagy tömegű adat fogadására, tárolására 
nem igazán alkalmasak. (Mindössze a veszprémi és a szombathelyi megyei könyvtár 
gépei között fordul elő 80 Mb-os merevlemezű).

Nézzük, mire használják a gépeket, milyen célprogramokkal dolgoznak megyei 
könyvtáraink?

Közismert, hogy néhány programhoz a hozzájutást részben az MM, részben a 
megyei könyvtárak Gazdasági Társasága könnyítette meg: a vonal kódkészítő, a vonal
kódos kölcsönzésnyilvántartó ésa TEXTAR bibliográfiai feltáróprogramot (IBM- 
gépekhez), valamint a statisztikai adatszolgáltatást gépesítő, Commodore 64-re írt 
programcsomagot átalánydíjért megvásárolták, a telepítés ily módon (a TEXTAR 
esetében csak a GT-tagok számára!) ingyenes. Öt megyei könyvtár rendelkezik az 
ISIS mikrogépes (általában az első, 1.0 verziószámú) programváltozatával, négyen 
rendelték meg az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOK  szolgáltatását, és a ’89-es 
nyár folyamán még néhány könyvtárban telepítették a Szolnok megyei könyvtárban 
készült, ugyancsak átalánydíjért megvásárolt Hej kát a (sic!) helyismereti katalógus
építő programot (hat megyei könyvtár). A kérdőíveken csak egy könyvtár jelzi, hogy 
közhasznú információkat kezel számítógéppel, az eltelt idő alatt a Selyemgombolyító 
(Közművelődési Információs Vállalat) közvetítésével (díjmentesen adott számítógé
pekkel és az ISIS programmal) e könyvtárak száma minden bizonnyal tovább nőtt. 
Egy könyvtárnak van adóval latója  (reméljük, díj- és adómentesen szolgáltat vele), 
egy könyvtár járatja a számítástechnikai információkat hajlékony lemezen nyújtó 
Alaplapot, két könyvtár gépesítette az állományéi lenőrzést.

További célprogramok a megyei könyvtárak birtokában (zárójelben a program
mal rendelkező könyvtárak száma): EDIKWICK gyorsindex-készítő (1), EDITAP szö
vegszerkesztő (1), Info kölcsönzőprogram (1), könyvelőprogram (1), KWICK-indexké- 
szítő (1), KWOCK személyiadat-nyilvántató (1), Libsys 2000 kölcsönzőprogram (1), 
Linguasoft nyelvgyakorló program (1), MSZHIR szabványnyilvántartó (1), munkavé
delmi jogszabálynyilvántartó (1), rendelésnyilvántartó (2), Rosy text szövegszerkesztő 
(1), személyzeti nyilvántartó (1), Ventura kiadványszerkesztő (2).

Lássuk a feldolgozott adatmennyiséget is, hozzátéve, hogy ezek a számok semmi
képpen nem minősítenek adattartalmat; jelenthetnek teljes bibliográfiai feltárást, de 
akár egy mindössze 13 számjegyből álló vonalkódot is:
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Bács-Kiskun 35600
(5600 olvasó és 30000 könyv vonalkódja) 
Baranya 352
(302 község könyvtári statisztikája és 50 címtétel) 
Békés 10 800
(12000 olvasó és 96000 dokumentum vonalkódja)
Borsod-Abaúj-Zemplén
(nem szolgáltatott semmilyen adatot)
Csongrád 160000
(Dokumentumleírás bibliográf iái f el táráshoz és kölcsönzésnyilván tar
táshoz)
Fejér
(nem szolgáltatott semmilyen adatot)
Győr-Sopron nincs konkrét adat 
Hajdú-Bihar
(264000 könyv adatai és 100000 etikett)
Heves nincs konkrét adat 
Komárom 
Nógrád
(nem szolgáltatott semmilyen adatot)
Pest nincs konkrét adat 
Somogy 
(helytörténet)
Szabolcs-Szatmár
(raktári katalógus a kölcsönzés-nyilvántartáshoz)
Szolnok 32 550
(30 000 dokumentum a kölcsönzésnyilvántartáshoz 1600 helyismereti
anyag, 700 tétel folyóirat és 250 személy adatai
Tolna nincs konkrét adat
Vas nincs konkrét adat
Veszprém nincs konkrét adat
Zala 6000
(olvasónyilvántartás)

No és a tervek? Az állományfeltárás gépesítésére törekszik a legtöbb megyei 
könyvtár, s mára eldőlt, hogy ennek programjául általában a TEXTAR-t választották, 15 
megyei könyvtár rendelte meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak a TEXTAR prog
rammal készülő, az Új Könyvek 1964-től megjelenő füzeteit feltáró adatbázisát.

Mi mindent szeretnének még gépesíteni: folyóiratrendelés (2), gazdálkodásnyil
vántartás (1), helyismeret (6), kölcsönzésnyilvántartás (5), könyvtárközi kölcsönzés nyil

364000

0

4700

59000
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vántartása (1), kötelespéldányok feldolgozása (1), leltározás (1), referenszkérdések fel
dolgozása (1), regionális központi katalógus (1), statisztika (1), szakirodalmi tájékoztatás (1).

Városi könyvtárak

Az 1986-os felméréskor hat megye kilenc városa rendelkezett valamilyen (kizá
rólag mikro-) számítógéppel, ezek száma akkor összesen 26 db volt. Az 1989-ben jelzett 
összesen 29 mikrogép és 5 db IBM-kompatibilis gép számszerű adata nem lehet az össze
hasonlítás alapja, hiszen nem egészen azonos az adatszolgáltatók köre. Mindenesetre 
tény: e 41 könyvtár mindösszesen kilenc új PC megvételében és meglevők bővítésében 
reménykedik. A meglevő mikrogépekből három Commodore 16, nyolc Commodore 64 
típusú.

Adatszolgáltató könyvtárak száma megyénként:

Bács-Kiskun 4
Baranya 1
Békés 1
Borsod-Abaúj -Zemplén 7
Csongrád 1
Fejér 1
Győr-Sopron 3
Hajdú-Bihar 5
Heves -

Komárom 3
Nógrád
(a megyei könyvtártól sincs adat!)

-

Pest 2
Somogy 1
Szabolcs-Szatmár -

Szolnok 5
Tolna -

Vas 3
Veszprém 3
Zala 1
Összesen: 41

A legtöbb gép (egyaránt 8 mikrogép és egy PC) Hajdú-Bihar, valamint Borsod- 
Abaúj-Zemplén városi könyvtáraiban van, legtöbbet (3 PC-t) Komárom megyében ter
veznek vásárolni, mindhármat a tatabányai Városi Könyvtárban.

A városi könyvtárak esetében nem beszélhetünk egységesen használt programok
ról, a Micro-ISIS-szel ugyan 3 könyvtár is rendelkezik, ám az egyéb programok jobbára 
csak egv-egy könyvtár birtokában vannak. Mik ezek?: állományellenőrző, állomány-
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nyilvántartó, adréma, angol nyelvoktató, betűreklám, ChiWriter szövegszerkesztő, 
dBASE adatbáziskezelő, DELTEX szövegszerkesztő, Értekezletkultúra (?!), hanglemez- 
nyilvántartó, Hejkata helyismereti katalógusnyilvántartó (2 könyvtárban), képújság (2 
könyvtárban), Kérdőív (?!) kézikönyvtár-nyilvántartó, leltár-, Linguasoft (nyelvoktató), 
Médea, Morzes, munkaügyi nyilvántartás PC lemezújság, Pétex szövegszerkesztő, 
PRESSDOK, személyzeti nyilvántartó, Téka revizor (2) TEXTER Plus Robotron szöveg- 
szerkesztő, tezaurusz-, TUDOR (2), videofüm-nyilvántartó, Vizsga, Word 4.0 szöveg- 
szerkesztő program.

Arról, hogy ezekkel a programokkal milyen feldolgozást végeznek ténylegesen, 
csak néhány könyvtár számolt be, és ebből is csak annyi derül ki, hogy pl. havonta 2000 
tételnyi folyóiratcikk-feldolgozással gyarapodik az adatállomány (Tatabányai Városi 
Könyvtár). Jellemzőnek az látszik, hogy néhány száz tételnyi adatot, dokumentumot 
dolgoztak fel, azt is inkább gyakorlás, mint egy későbbi valódi adatbázis megalapozásá
nak céljából. A programok zöme (mint ahogy ez a géppark összetételéből következik), 
Commodore 64 gépre íródott. Az e géptípus könyvtári alkalmazhatóságával kapcsolat
ban kialakult bizonytalanság és bizalmatlanság, a hozzá kapható programok különböző 
színvonala és még a valóban korrekt, esetleg nagyobb géppel is kapcsolatot teremtő rend
szerek bizonytalan referenciája, gyenge reklámja a magyarázat e csupán néhány száz 
tételnyi méretű adatállományokra, hiszen ezek a gépek már öt-hat éve ott vannak a 
könyvtárakban.

A városi könyvtárakban feldolgozott adattételek számai:

Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén 585
(200 festmény katalógusa Leninvárosban, 235 helyismereti dokumen
tum Kazincbarcikán, 150 videokazetta Edelényben)
Csongrád
Fejér
Győr-Sopron
Hajdú-Bihar 1200
(200 folyóiratcím, 1000 diapozitív Hajdúnánáson)
Heves
Komárom 24000(?)
(havi 2000 tételnyi sajtófigyelő Tatabányán)
Nógrád
Pest 50
(helyi művészek adatai Érden)
Somogy
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Szabolcs-Szatmár
Szolnok 471
(232 tétel számítógépes szakirodalom és 239 videofilm Törökszent- 
miklóson)
Tolna
Vas
(50 postai cím és 500 helytörténeti anyag Kőszegen) 
Veszprém 213500

550

(3500 olvasó és 210 ezer könyv a kölcsönzésnyilvántartáshoz Pápán)
Zala 35200
(3000 olvasó, 30 ezer leltári tétel a kölcsönzésnyilvántartáshoz,
1000-1000 tétel zenei, ill. kézikönyvtári anyag, 200 személyzeti adat).

A városi könyvtárak - hasonlóan a megyeiekhez - az (elsősorban a helyismereti) 
állományfeltárásban, a kölcsönzésben, az állományellenőrzésben, a közhasznú informá
ciók rendszerezésében szeretnék alkalmazni a számítógépet.

Összegzésül

A megyei és a városi könyvtárakban egyaránt tarka képet mutat a meglévő (vásá
rolt vagy kapott) programok választéka, és nem sikerült egyértelmű képet kapni ezek 
használatáról, végképp nem a feldolgozásban elért előrehaladásról. Ami látszik: a legin
kább birtokba vett terület a kölcsönzés gépesítése és a szövegszerkesztés (mindkettőhöz 
viszonylag jól használhatók a kisebb gépek is). Már bizonytalanabb a helyzet a bibliográ
fiai feltárásnál, ami jobbára a helyismereti anyagra, esetleg annak is csak valamilyen 
kiemelt részére terjed ki.

Bebizonyosodott, hogy az elérhető áron kínált, “jó helyről” származó könyvtári 
programnak nagy az ázsiója: sokan használják a PRESSDOK-ot, noha ismertek gyengéi 
(nincs kumuláció), ám a szolgáltatás hasznossága vitathatatlan. Úgy hírlik, a TEXTAR- 
ral kívánják a kumulálást megoldani. A könyvtárak számára nagy teher, hogy az igazán 
könyvtári léptékű és értékű programok nagyon drágák, pl. a TEXTAR ára 200 ezer 
forint. Ezzel szemben a Megyei Könyvtárak Gazdasági Társaságának (nyilván a nagyté
telű eladhatóság reményében) sikerült a vonalkódos kölcsönzőrendszer árát 10-20 ezer 
forintra leszorítania.

A (különösen a városi könyvtárak esetében) bizonytalan géphez jutás miatt nyil
ván nem fogalmazódnak meg konkrét programvásárlási szándékok, legfeljebb kiválasz
tódik az a terület, amelyben “gépesíteni” szeretnének. Nagy baj azonban, hogy a már 
benyújtott pályázatoknak sincs mindig elképzelésháttere még a gépesítendő terület ki
választásában sem, nemhogy a munkatársak számításgépesítési felkészítésében.

Egyértelműen pozitív értékelés a könyvtárak számítógépesítési helyzetének meg
ítélésében (számítógépes ismeretek, programválaszték, a könyvtári célprogramok szak- 
szerűsége, használhatósága stb.) egyetlen adatközlésben sem volt. Jobbára azok a könyv
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tárak derűlátóak, amelyeknek még nincs gépük s nem ismerik a “terepet”. Szinte minden 
adatközlő könyvtár elégedetlen a hazai helyzettel, amelyet summázva így jellemeznek:
— átdondolatlan,
— koordinálatlan,
— helyi kezdeményezésekből épül s így elszigetelt,
— a felhasználás területeit illetően csekély a programválaszték,
— az azonos célú programok kiválasztásában kevés az eligazodást segítő szakszerű, 

korrekt referencia,
— nincs rendszerszemlélet, a kínált alkalmazói programok nem épülnek egymásra s 

csak részfeladatokat oldanak meg.
A felmérés természetesen nem volt öncélú, hiszen nagyon fontos számunkra annak isme
rete, miben várnak (mind kiderült, gyökeres) változást a könyvtárak. íme (a fenti anomá
liák megszüntetésén túl):
— központi törekvést a könyvtári rendszerek közötti kompatibüitásra s ebben segítsé

get is,
— a fejlődési irányok koordinálását,
— konkrét tanácsokat a helyi döntésekhez,
— a központi képzés helyett a helyi képzés megszervezésében segítséget,
— a könyvtárosképzésben és -továbbképzésben az eddigieknél hatékonyabb számító- 

gépes felkészítést, hogy az ott szerzett tudás tovább vihető szintű legyen az otthoni
képzéshez,

— ajánló katalógust, amely állománynagyságot is figyelembe véve megbízható iránytű 
lehet nem csak a programok, hanem a gépek kiválasztásában is,

— a könyvtári felhasználásra a KMK által is ajánlott programokból és leírásaikból 
valamint referenciahelyeikről központi adattárat,

— programbemutatókat konkrét alkalmazási példákkal és végül hangsúlyozottan:
— a kezdeményező, iránymutató szerep felvállalását az OSZK-KMK részéről.

*

Hogy sok minden nincs rendben a számítógépek könyvtári alkalmazhatóságában, hasz
nálatában, számos jelből érzékelhető volt eddig is. A felmérés meg számos közvetlen 
tapasztalat ezt bizonyossá tette, de vall a türelmetlenségről is.

Elsősorban a géppel már rendelkező könyvtárak - természetesen - szeretnék, ha 
minél több információt, ismereteket hordozó-tartalmazó dokumentum lenne mielőbb 
számítógépen is elérhető. Ugyanakkor nem vesznek tudomást arról (ezt nem a felmérés 
bizonyítja), hogy idő és szorgos igyekezet kell a számítógépek könyvtári eszközzé válásá
hoz, s végzetes hiba, ha magabiztos ismeretük csak egy-egy kolléga birtokában van.

Sok helyről lehetne példákat sorolni a számítógépről kialakult már-már illuzóri
kus képzetekről, ami arra vall, van még pótolnivaló a könyvtárosok és a számítógép ösz- 
szebarátkozásának elmélyítésében. Elkeserítő véggel járó eset, ha az egyetlen hozzáértő 
távozásával nincs, aki kommunikálna a géppel, aki továbbgondozásra átvenné mindazt, 
ami a gép tárolólemezein összegyűlt. Ez képzési-továbbképzési gyengeség s helyi koncep
cióhiba egyben.
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Mulasztásunk, késésünk sokunknak van abban, hogy e szakmában, ahol a temér
dek információ önmaga lét jogosulttá teszi a számítógép bekapcsolását a munkába, sok a 
bukdácsolás, a bizonytalanság. Abban is, mire használjuk e magát a könyvtárak anyagi 
lehetőségeihez mérten még mindig drágán kellető “csodamasinát” meg abban is, hogy 
hogyan. Hogyan okosan?

Rossz az informáltság! A kérdőíveken ezt így summázzák: a helyi kezdeményezé
sek (új programok készíttetése, ezek alkalmazási tapasztalatai) elszigeteltek, nem jutnak 
el a többi könyvtárhoz. Ezen a KMK korábban a Könyvtári szoftverek című kiadvány 
négy füzetének közreadásával próbált segíteni, újabban pedig új lapjában, a Könyvtári 
levelező /lap -ban kínálkozik lehetőség az új programtermékek bemutatására, vélemé
nyezésére. A kérdés persze megint csak nyitva marad: a könyvtárak milyen köréig jut el 
ez a kiadvány?

A KMK nevében megköszönöm valamennyi adatszolgáltató könyvtárnak a szá
mítógépesítési helyzetünk (legalább részleges és a tendenciákra következtetést engedő) 
adatait és kertelés nélküli, őszinte helyzetértékelésüket. (Személy szerint külön is köszö
nöm az ívekhez csatolt levelekben megfogalmazott, együttműködési készséget is sugalló 
jókívánságokat új munkakörömhöz). A kérdőívek figyelmes elemzése saját feladataink 
megfogalmazásához értékes segítséget ad. Ennek nyomán határoztuk el egy számítógé
pes adatbank létrehozását (és természetesen folyamatos karbantartását):

a/ a számítógépeket és tartozékaikat reális árakon forgalmazó vállalkozások ada
tairól, termékeik jellemzőiről,

Ы a könyvtári célprogramok alkalmazási jellemzőiről, referenciahelyeiről, a ké
szítő és forgalmazó adataival és

d  (bár ennek kivitelezhetőségében nem lehetünk egészen biztosak), kísérletet te
szünk a már kész, kipróbált és bevált programokra alapozva a könyvtári munka minden 
területét kiszolgáló, egységes szemléletű, a párhuzamos adatbevitelt kiküszöbölő könyv
tári programrendszert kimunkáltatni. Nem utolsó törekvéseink sorában a kereslet és 
kínálat összhangjának egymáshoz igazításával az árak mérséklése, a könyvtárak számára 
elérhető közelségbe hozása. Ennek sikere persze a partnerek együttműködési készségén 
múlik.

Ha megvalósulna, sokat nyerne vele a könyvtárügy s törölni lehetne egy nyugtala
nító adósságot is.

+++

WASHINGTON SEGÍTSÉGE LENINGRÁDNAK. - Az 1988. januári könyv- 
tártűz idején 3,6 millió kötet sérült meg a leningrádi Akadémiai Könyvtárban. A helyre- 
állításhoz nyújtott nyugati segítséget a konzerválási technológiában vezető szerepet ját
szó Kongresszusi Könyvtár koordinálja. 1989 augusztusában a Reader’s Digest c. folyó
irat 135 000 dollárt adományozott a Kongresszusi Könyvtárnak erre a célra; ebből az 
összegből berendezéseket vásárolnak és szakértőket küldenek ki Leningrádba a három
éves konzerválási program megindítására, amelynek keretében 200 000 régi és ritka 
könyvet szeretnének rendbehozni. (IFLA Journal, 1989. nov.)
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Bevezető

Ebben a szemlében egy olyan nagyszabású vállalkozásról lesz szó, amely ugyan 
már négyéves múltra tekint vissza és a program résztvevői számára ismert, de vélemé
nyünk szerint a szélesebb könyvtáros társadalom nem vagy nem eléggé tájékozódhatott 
róla jórészt a publikációk kis száma és korlátozott hozzáférhetősége miatt.

Lapunk 1989. évi 3. számában Berke Bamabásné és Szűcs Erzsébet tollából meg
ismerkedhettünk a KIR (Számítógépes Könyvtári információs rendszer) alapkoncepció 
tervezetével*. A szerzők a bevezetőben röviden vázolják a szóban forgó kezdeményezés, 
a K+F Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (röviden DF, vagy újabban I2F) 
lényegét és benne a könyvtárak és információs intézmények lehetséges szerepét. Ez a 
program úgy tűnik, reális esélyt adhat a már évtizedek óta tervezett, de soha létre nem jött 
országos információs rendszernek.

Most az IIF eddigi útját és eredményeit kívánjuk ismertetni, a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján.

Az IIF létrejötte, fő  céljai és feladatai

“Hazánkban (néhány - jobbára in-house jellegű - kísérlettől eltekintve) egészen a 
legutóbbi időkig üzemszerűen működő adatbázis-szolgáltatás nem született. Ennek az 
okát mindenekelőtt abban a tágabb társadalmi-gazdasági környezetben kell keresni, 
amely nem kényszerítette versenyhelyzetbe a magyar vállalatokat és amelyeknek - kö
vetkezésképpen - nem vált (válhatott) létezésük nélkülözhetetlen elemévé a folyamatos 
tájékozódás igénye. Továbbmenve, a 60-as és 70-es években a népgazdaság egésze nem 
kívánt tudomást venni a világpiac objektív kihívásairól, látszólag nem kényszerült ver
senyhelyzetbe, aminek következtében a kormányzati szerveket sem késztette semmi ar
ra, hogy hathatós intézkedéseket hozzanak a tudományos és műszaki információs inf-

* BERKE Barnabásné - SZŰCS Erzsébet: KIR: Számítógépes könyvtári információs rend
szer az IIF Program keretében. Alapkoncepció tervezet. = Könyvtári Figyelő. 35. évf. 
1989. 3. sz. 233-240. p.
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rastmktúra fokozódó ütemű lemaradásának a megállítására és legalább részleges felszá
molására. Csupán a 80-as évek derekán született meg az a felismerés, hogy a lepusztuló 
információs infrastruktúra már népgazdasági méretű károkat okoz a hazai kutatás-fej
lesztésben és - hovatovább- ellehetetleníti a magyar népgazdaság megújulási törekvéseit 
is.”*

A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (K+F) információs ellátásának gyö
keresjavítása Magyarországon az 1980-as évek közepére tehát elodázhatatlanná vált, ha 
az ország nem akar végérvényesen leszakadni a nemzetközi fejlődéstől, hanem minél 
hamarabb felzárkózni szándékozik. Az amúgy sem gazdag számítógéppark elavult, de a 
szűkös anyagi lehetőségek és a nyugati embargó politika miatt új gépek beszerzése nehéz
ségekbe ütközött. Az elavult távközlési infrastruktúra is megnehezítette a szakemberek 
dolgát. Ezzel szemben sok nyugati országban a korszerű személyi számítógép szinte már 
minden kutató mindennapos munkaeszköze, számítógéphálózaton keresztül online mó
don szerzik be a szükséges információkat, egymással szintén e hálózaton keresztül kom
munikálnak.

A hazai tájékoztatási helyzet jellemzője volt, hogy egyes külföldi - főként nyugat- 
európai - adatbázisok (DERWENT, INIS, AGRIS, DIALOG, INSPEC stb.) online eléré
sére már a 80-as évek elejétől mód nyüott, de a a hazai információk online átvitelének a 
feltételei nem voltak meg. Az egyre sürgetőbb igény kielégítésére végül is 1986-ban a 
Tudománypolitikai Bizottság jóváhagyott egy fejlesztési tervet. Ez az előterjesztés “A 
tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló 
elgondolásokról és a VII. ötéves tervidőszakban végrehajtandó feladatokról” címet vise
li, és nemcsak az információs infrastruktúrával, hanem szélesebben a kutatás infrastruk
túrájának fejlesztésével (számítógépesítés, műszerezettség javítása) foglalkozik. Ennek 
keretében kap jelentős hangsúlyt az információs infrastruktúra fejlesztési programja, 
amelyet az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia 
irányít. A program alapvető célja K+F tevékenységet támogató, számítógéphálózaton 
alapuló információs infrastruktúra kialakítása, vagyis a számítástechnikai eszközpark 
fejlesztése, bővítése, ületve a számítógépes hálózati infrastruktúra kiépítése keretében 
az egyes intézmények belső, lokális hálózati rendszereinek kialakítása, és a PC-bázisú 
munkaállomások bekapcsolása az IIF rendszerbe. Olyan információs infrastruktúra 
megteremtését célozza meg a program, amely szolgáltatásaiban és felépítésében is kom- 
patibüis a vüágban, de főként Nyugat-Európában működő rendszerekkel, és a továbbfej - 
lesztése révén a későbbiekben alkalmas lesz az e rendszerekbe való bekapcsolódásra (pl. 
az EGK EUREKA programjának keretében megvalósuló COSINE (Cooperation for 
Open Systems Interconnection Networking in Europe) projektbe.

A program megvalósításában kulcsszerepet játszik a Magyar Posta, amelynek 
feladata a nyilvános, vonal- és csomagkapcsolt adathálózat létrehozása. Számos nyu
gat-európai országban hoztak létre hazai vagy nemzetközi projekteket információs 
hálózati rendszerek kialakítására (pl. az NSZK-ban a DFN - Deutsche Forschungs
netz, a skandináv államokban a SCANNET, vagy az EGK tagjai számára az EURO-

* KERTÉSZ József: Adatbázisok fejlesztése a műszaki szakirodalmi szolgáltatásban. = 
Tanulmányok az információgazdaságról. 2. Köt. 1989.173. p.
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NET). E projektekmindenütt a posta közreműködésével valósultak meg, hiszen a hírköz
lést mindenhol postatörvényekkel szabályozzák. A hazai fejlesztési munkákban a Ma
gyar Postán kívül elsősorban az MTA SZTAKI, MTA KFKI, a VEIKI és az SZKI vesz 
részt.

Az IIF rendszer architektúrája

Az információszolgáltatás alapja a megfelelő hardver eszközök kiépítése. Néhány ténye
ző alapvetően befolyásolja a fejlesztés irányát:
• A számítógéphálózat kialakításához szükséges nyugati közepes számítógépek és 

egyéb eszközök beszerzése korlátokba ütközött, és ugyancsak embargós volt a nyüvá- 
nos csomagkapcsolt adathálózat kialakításának fejlett nyugati technikája is.

• A nyűt hálózatok összekapcsolását szabványok (ún. OSI szabványok) szabályozzák. 
Ehhez a fejlesztés során még a nagy gyártó cégek (IBM, DEC) is általában alkalmaz
kodnak, mégpedig oly módon, hogy az együttműködést ne csak saját termékeik között 
tudják megvalósítani, hanem szükség esetén más által gyártott eszközt is be tudjanak 
építeni a hálózatba.

• A hazai intézményekben a 80-as évek végére már igen sok személyi számítógép mű
ködött, amelyeket a nyüt hálózat elemévé kell tenni. Olyan hardver és szoftver eszkö
zök azonban, amelyekkel már a fejlesztés első fázisában alkalmazkodni lehetne a 
nemzetközi szabványosítási szervezetek (ISO, CCITT) szabványaihoz - az OSI szab
ványokhoz - nem rendelkezünk.

E szempontok alapos mérlegelésével a Magyar Posta a SZTAKI-val együtt fejlesz
tette ki a nyüvános csomagkapcsolt adatátviteli hálózatot, amely a nemzetközi gyakor
latban jelenleg szokásos CCITT X.25 ajánlásait veszi figyelembe. Érdekessége, hogy nem 
egyetlen központi kapcsológépe van (ezt az embargó miatt nem lehetett beszerezni), 
hanem egy osztott intelligenciájú kapcsológépekből felépített hálózatot fejlesztettek ki 
a Posta szakemberei. A hálózat egyelőre 12, egyenként tízvonalas kapcsolómodulból áll 
(ebből 8 a Posta Központi Távíró Hivatalnál, a többi vidéki ill. budapesti távbeszélő 
központokban működik). A kapcsológéphez (SOKBOX) postai üzemeltetésű koncentrá
torok (WANPBOX) csatlakoznak, amelyek összekapcsolják a csomagkapcsolt adatháló
zatot a már meglévő vonalkapcsolt adathálózattal, ületve a hagyományos kapcsolt távbe
szélőhálózattal. (A rendszer architektúráját részletesen bemutatja Csaba László az/ZF 
hírek 1. és 2. számában).

A rendszer architektúrájának másik lényeges eleme az egyes intézmények belső, 
lokális hálózati rendszereinek a kialakítása, illetve a megf elelő méretű és számú számító
gépek munkába állítása. Az első fejlesztési szakaszban (1986-1988) a hálózati rendszer 
alapjainak kiépítését tervezték (kb. 150-200 munkaállomás, 3-5 helyi hálózat, 25-30 
postai csomagkapcsolt hálózati végállomás, 30-50 postai vonalkapcsolt adathálózati 
(távbeszélő) adatállomás, 2 középgép a központi szolgáltatásokra, 4-6 középgép bibliog
ráfiai és faktografikus adatbázisok szolgáltatására - ezáltal 25-30 adatbázis hozzáférhe
tővé tétele).
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A cél megvalósítására OTKA pályázatot írtak ki, amely az intézmények számítás- 
technikai ellátottságának javítására irányult. Az OTKA pályázatok keretében összesen 
265 mFt felhasználásáról született döntés, és a továbbiakban is támogatják a tárcákat 
52 mFt összegben. A rendszer központi gépeinek beszerzésére vüágbanki hitelt vettek f el.

1988 végére a rendszerterv alapján kifejlesztették a szükséges hardver elemeket, 
ezzel létrejött az HF csomagkapcsolt adathálózatra épülő rendszere. A rendszerhez csat
lakozott több mint 70 intézmény, ahol helyi rendszereket építenek ki. A nagyobb intéz
mények a saját, már meglévő helyi rendszereik révén sok munkaállomást kapcsoltak a 
hálózathoz, így az első szakaszra előirányzott 150-200 állomásnál már jóval több műkö
dik a hálózatban. A program segítségével jelentősen javult a résztvevők számitástchnikai 
eszközellátása. A rendszerben egyébként - a hazai realitásokat figyelembe véve - ЮМ 
kompatibüis XT és AT személyi számítógépeket javasolnak a munkaállomásokra. Késik 
azonban a nagyobb teljesítményű számítógépek beszerzése.

Az IÍF rendszer szoftver-eszközei

A program kiemelt célja az egységes hardver-eszközökön tűi a résztvevő intézmé
nyeknél kompatibilis szoftver-környezet kialakítása. Ennek érdekében gondoskodnak 
arról, hogy a legfontosabb szoftver-elemek az intézmények rendelkezésére álljanak, kü
lön figyelemmel a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő szoftver-módosítások elvég
zésére.

Az információszolgáltató gépek túlnyomó része IBM vagy azzal kompatibilis szá
mítógép. Ez biztpsítja a viszonylag egységes operációs rendszer használatát. Adatbázis
kezelő rendszerként az UNESCO által is támogatott CDS/ISIS-t, illetve ennek mikrogé- 
pes változatát, a Micro-ISIS-t választották. Gondoskodtak az adatbáziskezelők “magya
rításáról” is.

Az ISIS előnyben részesítése nem jelenti azt, hogy minden résztvevő számára 
kötelező lenne. Az 1989 februárjában megjelent referencia-kötetben (IIF adatbázisok: 
Referencia lapok gyűjteménye) ismertetett 50 adatbázis közül 12 nem ISIS-t használ, sőt 
ebből 8 saját adatbáziskezelőt fejlesztett ki. Az IIF-ben résztvevő központi intézmények 
mindegyike sem kötelezte el magát az ISIS mellett, az OSZK pl. a DOBIS/LIBIS integrált 
rendszert fogja alkalmazni.

A magyar ékezetes magánhangzók egységes kezelése érdekében az IIF-hálózat 
számára az MTA SZTAKI-ban kifejlesztett “ÉKEZET” programcsomag használatát 
javasolják. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy az IBM PC-ken elterjedt szoftverekkel (pl. 
KEDIT szövegszerkesztő, dBASE П1 adatbáziskezelő vagy a BASIC, PASCAL program
nyelv) magyar nyelvű szövegeket kezeljenek.

A rendszer céljaira különböző szoftvereket szereznek be, amelyeket a résztvevők 
kipróbálhatnak (pl. KEDIT, XyWRITE, MS-WORD, MS BASIC, MS FORTRAN, MS 
PASCAL, MS C, MS COBOL, Turbo BASIC, Turbo PASCAL, Turbo C, FoxBASE, CLIP
PER, QUATTRO, MS CHART, VENTURA). A rendszerben szövegszerkesztőként az 
XyWrite Ш Plus-t javasolják, amelyhez installálási és felhasználói kézikönyvet is szer
kesztettek.
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Ugyancsak lényeges a készülő kiadványok kéziratának előkészítése. Ennek érde
kében törekszenek az asztali nyomdászat (Desk Top Publishing - DTP) eszközeinek és 
módszereinek meghonosítására, ill. a megfelelő szoftverek (TEX, VENTURA stb.) be
szerzésére.

Az IIF szolgáltatásai

A program keretében 1990-ig a következő szolgáltatások bevezetését tervezték:
• Adatbázis-szolgáltatások: a hálózatba kapcsolt felhasználók online módon elérhe

tik az IIF keretében működő adatbázisokat; a hálózatba kapcsolt intézményekből 
elérhető külföldi adatbázisok a hálózat többi tagja számára is hozzáférhetővé válnak.

• Iroda-automatizálási szolgáltatások: ennek legfontosabb eleme az ún. elektroni
kus postaláda - Electronic Maü (Emaü) amellyel üzenetek, levelek, rövid iratok, 
tanulmányok közvetíthetők a felhasználók számára; különböző formátumú és minő
ségűnyomtatási lehetőségeket (pl. nyomdai minőségű fényszedést) vehetnek igénybe 
a résztvevők; tervdokumentációk készítésére szövegszerkesztők használhatók.

• Adatállomány-transzfer szolgáltatás: azaz állományok mozgatása különböző 
rendszerek között.

• Teleszoftver-ellátás: vagyis a központi programkönyvtárban tárolt programok át
vétele (letöltése).

• “Központi Szervezeti Szolgáltatás”: online információk a hálózat*használatáról, 
az elérhető szolgáltatásokról; a felhasználók által összeállított hírek közlése, ese
ménynaptár rendezvényekről, kongresszusokról, tájékoztatás a rendszer tagjairól.

A központi szolgáltatások elérését a menüvezérléssel működő I IF  Keretrendszer bizto
sítja. A keretrendszer tartalma XyWri te Ш+ szövegszerkesztő, KEDIT szövegszerkesztő, 
ELLA elektronikus levelezés, Kermit program, amelynek segítségével állományokat le
het küldeni egymásnak, UNI (User Network Interface) programcsomag, ami a távoli 
szolgáltatások eléréséhez szükséges parancsokat, ill. az UNICOMP fordító programot 
tartalmazza; az adatbázisok közül (pl. a KUFET) közvetlenül a menüből is elérhető, a 
Tudakozó nevű adatbázis a VEIKI-ben működő központi szolgáltatás, az IBM nevű pedig 
bejelentkezés az MTA SZTAKI központi számítógépébe.

Egy képernyő-leíró nyelv segítségével a felhasználó maga is tervezhet menülapot 
azokról a szolgáltatásokról, amelyeket igénybe akar venni. A keretrendszert általában 
távoli hálózati szolgáltatások eléréséhez célszerű használni, de a lokális hálózatban hasz
nált szolgáltatások (pl. egy szövegszerkesztő) is beépíthető a rendszerbe.

A hálózati szolgáltatások mellett igen népszerűek a rendszer mikrogépes szó ftver 
szolgáltatásai - az MTA SZTAKI-ban 1986-ban létrejött az Akadémiai Mikrogépes 
Felhasználók Köre, az AKAMIK, amelynek eredeti célja a mikrogépes kultúra terjedé
sének támogatása volt az akadémiai intézetekben. 1988-1990-ben az AKAMIK ezt a 
tevékenységét kiterjeszti az IIF résztvevőire is: tanácsadó szolgálatot működtet, tanfo
lyamokat szervez (témakörök: DOS alapismeretek, szövegszerkesztők használata, táblá
zatkezelés, adatbáziskezelés - dBASE Ш, LOTUS 1 -2-3, Micro-ISIS, BASIC, PASCAL, 
C, Assembler programozási nyelvek, VENTURA, ТЕХ kiadványszerkesztők), szoftver
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archívumot és dokumentációtárat működtet (a szoftverek helyszíni kipróbálása, doku
mentáció kölcsönzése), a tagintézményekben alkalmazott szoftvereket minősíti, esetleg 
propagálja, piackutatást végez. Az АКАМПС foglalkozik az HF keretében megjelenő 
dokumentumok előállításával, az XyWrite Ш+ és a VENTURA segítségével szerkeszti az 
IIF  hírek c. időszaki kiadványt és az IIF  dokumentumok c. kézikönyv-sorozatot. (Ezek 
ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk.)

Adatbázisok

A rendszer szolgáltatásai közül külön foglalkozunk az adatbázisokkal. Az IIF 
rendszer fő célja végső soron az információszolgáltatás, amelynek eszköze a kiépített 
infrastruktúra. A bevezetőben már utaltunk arra, hogy a tudományos kutatás és műszaki 
fejlesztés számára fontos a hazai és nemzetközi adatbázisok online elérése. Az IIF fej
lesztésének kezdetén széles körben, online módon használható hazai adatbázisok nem 
nagyon voltak, ületve a meglévőket csak korlázottan lehetett bekapcsolni a rendszerbe az 
eltérő eszközök és adatbáziskezelő rendszerek használata miatt. Ezért az OMFB az 
MTA-val összhangban nyüvános pályázatot hirdetett “a K+F információs infrastruktú
ra rendszerének (IIF) részét képező hazai adatbázisok építésére, és az ezekhez közvetlen 
vagy közvetett terminál összeköttetéssel kapcsolódó felhasználók részére információt 
szolgáltató központok kialakítására és továbbfejlesztésére”. 118 pályázat érkezett be 
800 mFt-ot meghaladó igénnyel, de végül is csak 75 mFt támogatásról döntöttek. Olyan 
adatbázisok kiépítését részesítették előnyben, amelyek 1988 végéig már online módon 
működésbe léphetnek. A Program adatbázisrendszerek - bokrok - építése mellett foglalt 
állást, és gesztor intézményeket kértek fel egy-egy bokor szervezésére. Elsősorban a 
következő témakörökben támogatják az adatbázisok építését: integrált K+F információs 
rendszer; környezeti, környezetvédelmi információs rendszer; elektronikai alkatrészek 
adatbázisa; bibliográfiai információs rendszerek; szabadalmak országos információs 
rendszere; KGST nemzetközi műszaki-tudományos információs rendszer; anyagtulaj
donságok információs rendszere. A fejlesztés elején 30 különböző intézmény vett részt 
az adatbázisépítésben és mintegy 35 online adatbázist hoztak létre, de az IIF adatbázisok 
c. referenciakötet már 50 különböző típusú (bibliográfiai, faktografikus, információs 
rendszer) adatbázisról tájékoztat.

Az adatbázisok között nagy bibliográfiai és faktografikus adatbázisok is szerepel
nek. Példaként említhetjük az OSZK NPA adatbázisát, amely a magyarországi könyv
tárak időszaki kiadvány-gyűjteményéről szolgáltat adatokat, ill. az NPLA adatbázisát, 
amely az NPA-ba jelentő könyvtárak adatait tartalmazza. Ugyancsak jelentős a KUFET, 
a Kutatási Fejlesztési Témák adatbázisa, amelyet az MTA SZTAKI és az OMIKK épít. 
Az OMIKK ezenkívül még 7 adatbázist fejlesztett az IIF Program támogatásával: SZAK
MA néven a környezetvédelmi, automatizálási-számítástechnikai és az elektronikai-hí
radástechnikai cikkek referátumait tartalmazó szakirodalmi adatbázist; a КС-t, a hazai 
műszaki könyvtárakban található külföldi műszaki folyóiratok központi címjegyzékét; 
KFEL néven az OMIKK 1982 óta épített könyvkatalógusát; a TKNSIR-t, a KGST kuta
t á s i é  Vesztési bejelentések adatbázisát; a “Research Reports” adatbázist a külföldi
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kutatási jelentések lelőhelyadatairól; “Számítástechnikai gyorsindex” címen a SZÁ- 
MALK-kal közösen épített cikk-adatbázist; “Ipari Robotok” néven a VINITI-től mág
nesszalagon kapott robottechnikai tárgyú adatállományból épített orosz nyelvű bibliog
ráfiai adatbázist.

Az MTA könyvtára egyelőre a külföldi CD-ROM adatbázisok hozzáférhetőségét 
biztosítja (pl. CD-ROM-DAO: a Dissertation Abstracts ONDISK a University Micro
films International által forgalmazott adatbázis a doktori disszertációkról, a CD-ROM- 
SCI: a Science Citation Index CD-ROM változata, amelyet az Institute for Scientific 
Information készít). Az AGROINFORM a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia gépi 
adatbázisát építi (MABI), a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára a műszaki 
egyetemi doktori disszertációk, ill. a könyvtárban található időszaki kiadványok adatait 
tárja fel.

A faktografikus adatbázisok közül is néhány jelentős példát sorolunk fel. A Tár
sadalomtudományi Informatikai Egyesülés TÁRKADAT nevű szociológiai adatbázisa 
egy 1986-1988 között lezajlott kérdőíves vizsgálat adatait tartalmazza. A Tudo
mányszervezési és Informatikai Intézet a magyar felsőoktatási intézmények számítás- 
technika eszközellátottságáról, az MM intézmények pályázati rendszerű kutatásaihoz 
adott támogatásokról, ill. a kutatóhelyek K+F tevékenységére vonatkozó adatokról (ku
tatók, kutatócsoportok, intézmények) épít adatbázisokat.

Különböző természettudományi és műszaki adatbankokat is építenek: a Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet (MÁFKÍ) az anyagok fizikai-kémiai tulajdonsá
gairól, a Mezőgépfejlesztő Intézet a világ mezőgépgyártó cégei gyártmányainak legjel
lemzőbb adatairól, a BME Vegyipari Műveletek Tanszék a gőz-folyadék fázisegyensú
lyokról, az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet és az MTA-SO- 
TE Egyesített Kutatási Szervezete a gének, fehérjék és peptidek adatairól.

Ugyancsak jelentős szabadalmi adatbázisokhoz lehet hozzájutni már a Prog
ram első fázisában: ilyeneket épít az Ipari Információs Központ az érvényes magyar 
szabadalmakról, a nemzetközi szabadalmi dokumentumokról, az Országos Találmá
nyi Hivatal a találmányi bejelentésekről, az MTA SZTAKI pedig a magyar szabadal
mi bejelentések tartalmi kivonatairól.

Az IIF Program kiadványai

A Program szolgáltatásai közé sorolhatjuk a kiadói tevékenységet is, amivel a 
résztvevők és érdeklődők jobb tájékoztatását szolgálják. Korábban már említettük, hogy 
a Program keretében IIF  hírek címen tájékoztatót adnak ki, amelynek eddig két száma 
jelent meg. A lap beszámol a program célkitűzéseiről, megvalósításáról, információt 
közöl a tagintézmények tevékenységéről.

A különféle IIF szolgáltatások bemutatására, a közérdeklődésre számot tartó 
szakmai anyagok közreadására IIF  dokumentumok címen sorozatot indítottak. Az ed
dig megjelent 10 kötet jórészt különböző, a rendszerben használt szoftverek, adatbázis
kezelő programok felhasználói leírását tartalmazza (1., IIF  Számítógépes szolgáltatás, 
2., IIF  Keretrendszer; 3., ELLA Elektronikus Levelező Rendszer, 4., ÉKEZET Ma
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gyarító Programcsomag, 5., UNI User Network Interface, 6.,XyWrite III+ szöveg
szerkesztő , 8.,TÁRKADAT Szociológiai adatbázis és kezelőprogram, 9., CDS/ISIS 
Szöveges adatbázis lekérdező rendszer, 10.,Az 7ZF hálózat szolgáltatásai).

КЩоп említést érdemel a sorozat 7. tagja, az 7/F adatbázisok c. kötet, amely az 
1989 februárjáig kifejlesztett mintegy 50 különféle, online módon elérhető hazai adat
bázisról tájékoztat. Az adatbázis rövid leírásán kívül közli a tulajdonos intézmény ada
tait, számítógépe típusát, az adatbázis típusát, nyelvét, a kezelőrendszer típusát, az adat
bázis méretét, karbantartásának gyakoriságát, és rövid leírást az adatbázis tartalmáról. 
A Program keretében a későbbiekben is szándékoznak a referencia lapokat közreadni.

Az IIF Program szervezete

A program élén a Program Felügyelő Bizottság áll, amely a program felelősök 
tanácsadó szervezete, tagjai az MTA-t és az OMFB-t képviselik. A bizottság figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a program megvalósítását, a rendszer egészét érintő kérdéseket véle
ményezi, és döntésre előkészíti. A program végrehajtásának megszervezéséért a prog
ram-megbízott felelős, aki a Program iroda működését is felügyeli, tevékenységében a 
Program Műszaki Tanácsa ajánlásaira támaszkodik.

A  Program Műszaki Tanácsa szakmai tanácsadó szerv, amely mind a felhaszná
lói, mind a kidolgozói szempontokat figyelembe véve véleményezi a szakmai célkitűzé
seket. A rendszer operatív szervezete a Programiroda , amely feladata többek között a 
rendszer megvalósításának tervezése, szervezése, a pénzeszközökkel való gazdálkodás, a 
szerződések megkötése és megvalósulásuk ellenőrzése, a megvalósult hálózati és f elhasz
nálói részrendszerek működtetésének ellenőrzése.

Az IIF rendszer alapszolgáltatásainak biztosítására nF Központ létrehozását ha
tározták el. A Központ Kf t-ként jött létre, alapítói az MTA SZTAKI, az MTA Könyvtár 
és az OSZK, de később más intézmények is beléphetnek.

Az IIF Rendszer továbbfejlesztése

A program első szakaszában (1986-1988) a fő hangsúly a hálózati rendszer alap
jainak kiépítésére tevődött, a második szakaszban (1989-1990) a szolgáltatói és felhasz
nálói feltételek kiterjesztése a cél. 1990 végéig - a már működőkkel együtt - mintegy 
2000 önálló üzemmódban is használható munkaállomás, 150-200 csomagkapcsolt adat- 
hálózati végpont, közel 200 vonalkapcsolt hálózati adatállomás és kb. 20 helyi hálózat 
kiépítését kívánják megvalósítani. Az IIF szolgáltató gépei a Magyar Posta interaktív 
Videotex rendszeréhez is kapcsolódni fognak, ez bővíti majd a felhasználók körét. Jelen
tősen bővíteni akarják az első fázisban megindult adatbázis-fejlesztéseket, kiterjesztve 
az ipari, mezőgazdasági és általánosabb gazdasági és kereskedelmi adatbázisokra is. Bő
vítik a rendszer központi szolgáltatásait, továbbfejlesztik a rendszer- és alapszoftvere
ket. Elősegítik, hogy az IIF működését biztosító szolgáltató környezet alkalmazkodjék a 
Maci körülményekhez.
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Fontos szempont, hogy a K+F információs infrastruktúra továbbfejlesztése az 
ország teljes információs rendszerének korszerűsítésével összehangolva, a nemzeti in
formációpolitikának alárendelve, átgondolt fejlesztési stratégia alapján valósuljon meg. 
A továbbfejlesztés egyik legfontosabb feladata kidolgozni a nemzetközi (nyugat-európai 
és KGST) információs rendszerekhez való kapcsolódás feltételeit, a nemzetközi hálózat
ba történő bekapcsolódás eszközrendszerét.
“Az IIF távlati fejlesztése az adatbázisok globális elérhetőségét célozza meg az alábbi 
területeken:
— Az Inf ormáció-átvi tel terén 1990-ig kiépítésre kerülő csomagkapcsolt adatátviteli 

hálózat biztosítani tudja a nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás lehetőségeit.
1990-2000 között meg kell valósítani a telematikai szolgáltatásokat és nagyforgal
mú viszonylatokban fel kell készülni a nagysebességű bérel t vonalszolgálat számí
tógép-hálózati hasznosítására. 2000-2010 között országos jelleggel ki fog épülni az 
Integrált Szolgáltatású Digitális Adathálózat (ISDN).

— Az információ felhasználás területén legfontosabb feladat az információ igény 
felkeltése, a felhasználás széles körű elterjesztése. Egységes oktatási koncepció 
alapján fel kell készülni a professzionális információs szakemberek felsőfokú képzé
sére, és meg kell oldani az információfelhasználók képzését is.

— Az inf ormációszolgáltatás terén a primer dokumentumok tárolásában alkalmazni 
kell az elérhető legkorszerűbb eszközöket és a teljes szövegű dokumentum átvitelt. 
Általánossá kell tenni a nem publikált, ún. “szürke irodalom” bibliográfiai feldolgo
zását. Az információ nemzeti erőforrás, ezért általában is gondoskodni kell a primer 
információs vagyon gyarapításáról.

— A K+F szféra számára meg kell teremteni a számítógépes tervezés (CAD, CAE) 
feltételeit, ki kell alakítani az adat-, ismeret- és szoftverbázisokat. A szakirodalmi 
ellátást biztosító adatbázisok kört be integrálni kell a K+F nyilvántartási, ellenőrzési 
és minősítési rendszereit, a szabadalmi-, szerzői-, know-how stb. adatbázisokat."*

Jó lenne remélni, hogy e célok elérésére egyre nehezedő gazdasági körülményeink között 
is lesz elegendő pénzeszköz.

Felhasznált irodalom

1. ÁGOSTON Mihály: Információ és telekommunikáció. = AV Kommunikáció. 1989.2-3. sz. 101 -102. p.
2. BAKONYI Péter - CSABA László: Akadémiai számítógép-hálózatok Európában. = Információ 

Elektronika. 1987. ó.sz. 271 -276. p.
3. BRAUN Tibor - RÓZSA György - TELCS András: CD-ROM ante portás. Az MTA Könyvtárának kapuja 

kitárva. = Magyar Tudomány. 1988.2. sz. 119-123. p.
4. BRAUN Tibor - KLEIN Ágnes - TELCS András: Szakirodalmi informatikai fejlesztés. = Magyar 

Tudomány. 1989.2. sz. 135-137. p.

* RÁCZ László: A tudományos infrastruktúra gyorsított fejlesztésének hosszűtávú koncep
ciója (1990-2010). = Magyar Tudomány. 1988.11. sz. 876-877. p.
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5. IIF adatbázisok: Referencia lapok gyűjteménye /  [szerk. Springer Ferenc]. - Bp.: MTA SZTAKI, 1989. - 
[ 120]p. - (IIF dokumentumok; D-7.)

6. Ш7 hírek/ Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program. - 1 .sz. (1988. szept.)-2. sz. (1989. febr.). - Bp.: 
MTA SZTAKI, 1988-1989.2 db.

7. KERTÉSZ József: Adatbázisok fejlesztése a műszaki szakirodalmi szolgáltatásban = Tanulmányok az 
információgazdaságról. 2. köt. 1989.167-181 .p.

8. KIS János: Kis lépés a jövőbe SOKBOX-szal. = Delta-Impulzus. 1989. ápr. 8.18-19. p.
9. MAGOS Katalin: Naprakész információk - online szolgáltatásként. = Computerworld-Számítástechnika. 

1989.20. sz. 21 -22. p.
10. TÓSZEGI Zsuzsanna: A Nemzeti Periodika Adatbázis online szolgáltatása. = Könyvtáros. 1989.10. sz. 

578-58 l.p.
11. VÁMOS Tibor: Információs infrastruktúra. = Könyvtáros. 1987.11. sz. 644-647. p.

* * *

ORSZÁGOS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT kiépítése nemcsak a 
fenti cikkben ismertetett IIF program keretében folyik hazánkban. 1987-ben kezdődött 
az a hálózatfejlesztés, amelyet a Magyar Gazdasági Kamara és a KSH-SZÜV tervezett, 
és az UNDP (az ENSZ műszaki fejlesztésre szakosodott szervezete) támogatásával való
sul meg négy év alatt. A tervek szerint 1990-1991 -ben indul meg az információszolgálta
tás a következő területeken: hazai cégekre vonatkozó információk; anyagbörze, kapaci
tásbörze; jogi adatbázis; bankinformációk, tender-kiírások; szabadalmak, újítások, ta
lálmányok, szabványok. E témákban egyelőre alapszolgáltatást nyújtanak: online adat
bázis-lekérdezést és üzenetközvetítésre alapozott információ-lekérdezést. Tervezik to
vábbi szolgáltatások bevezetését: elektronikus posta, rendszeren kívüli adatbázis-elérés, 
adattárak tartalmának elküldése. A kísérleti szakaszban 15-20 adatbázis bekapcsolását 
tervezik, adatszolgálatatók közé fog tartozni a KSH, a MGK és az OMIKK.

Arendszer architektúrája: a SZÜV három számítóközpontja (egy budapesti és két 
vidéki) a hálózat intelligens csomópontja lesz, három további számítóközpont és mintegy 
húsz munkaállomás kapcsolódik a hálózatba a Posta vonal- és csomagkapcsolt adatháló
zatán, ill. bérelt és kapcsolt telefonvonalán keresztül.

A rendszer kiépítésében és az információszolgáltatásban együttműködnek az HF 
projekttel, mégpedig úgy, hogy saját hálózati szolgáltatásait a két rendszer kölcsönösen 
a másik hálózat tagjai számára is képes legyen nyújtani. (Computerworld-Számítástech
nika, 1989.41.sz. 13.p.ésComputrend, 1989.4.sz.2.p.) RÁCZ Ágnes

* * *

ÚJABB ÉRDEKES KEZDEMÉNYEZÉS az IPCOM, az Ipari Minisztérium 
videotex alapú gyorsinformációs rendszere. Kompatibilis a postai nyilvános hálózat
tal és a tervek szerint a jövőben - az HF rendszerhez hasonlóan - össze is kapcsolják 
vele. A központ a Vülamosenergiaipari Kutató Intézetben működik, a felhasználók
kal kétirányú kapcsolatot építenek ki, távprogramok futtatása és üzenetközvetítés is 
lehetséges. A rendszer potenciális felhasználói az ipari vállalatok, amelyek a követ
kező területekről kapnak információt: ipari, pénzügyi, sajtó, gazdasági, vállalati in
formációk; anyagbörzék, megrendelési lehetőségek; grafikus- és képinformációk. 
(Сотриtrend 1989.4. sz. 2. p.) RÁCZ Ágnes
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A Magyar Könyvgyűjtő Új Kézikönyve

Szinam é L ászló Zsuzsa

A könyvtári munkának (mesterségnek, szakmának, hivatásnak) vannak tan
könyvekből, szakirodalomból, jogszabályokból és szabványokból megtanulható és meg
tanulandó részei, és vannak olyanok, melyekhez az előbb felsoroltak ismerete állandó 
“mankótudatot” jelent csak, s melyek pusztán a gyakorlat során sajátíthatók el ilyen 
vagy olyan fokon. A dokumentum- és állományismeret ilyen terület, ahol - ne fetisizáljuk 
a szakmát - ahogy mondani szokás, nem csak a piszok ragad az emberre, hanem a szakis
meret is, ha valakiben van képesség és hajlam ennek befogadására. Nem tagadom, elfo
gult vagyok sok év gyakorlat után magam választotta szakterületemmel, az állománygya
rapítással kapcsolatban. A mindennapos, meglehetősen nagy mennyiségű könyvvel, min
denféle dokumentummal való találkozások évei után is úgy érzem, ennek a területnek 
épp az a szépsége, és persze a nehézsége és veszélye, hogy tankönyvekből meg nem tanul
ható, hogy az évszázadok során túl sok dokumentum látott már napvüágot ahhoz, hogy az 
embernek garanciája lehessen arra nézve, hogy élete (de legalábbis pályája) végéig na
ponta találkozhat valamivel, amivel még sosem találkozott (s itt nem elsősorban a napon
ta megjelenő újdonságokra gondolok.)

Talán nem mindenki tudja, hogy az Országos Széchényi Könyvtár, mint nemzeti 
könyvtár és országos szakmúzeum hatósági feladatokat lát el a nyomtatott és kéziratos 
dokumentumok külföldre vitelének engedélyezése és védetté nyüvánítása terén. Ezt a 
hatósági jogkört a könyvtár Gyarapítási Osztálya gyakorolja. Mivel a munkát az idők 
során változó emberek végzik, mivel a vonatkozó jogszabályok a legjobb szándék mellett 
sem egyértelműek, mivel - mint már említettem - túl sok könyv jelent meg már az évek 
során ahhoz, hogy néhány ember szaktudása és memóriája megbízható forrásként mű
ködjön, mivel a döntéseknél a szubjektív tényező teljesen sosem zárható ki, de egy ható
ság működésénél valamiféle következetessség szükséges - egyértelmű (vagy egyértelmű
sí thető) segédletekre van szükség.

Bírósági, rendőrségi ügyeknél, közgyűjteményeknek felkínált hagyatékok 
(vagy éppen eltulajdonított állományrészek) értékbecslésénél szakértőként, hatósági 
jogkörrel működünk közre. Igen ám, de munkatársaink, mint a kollégák zöme, alap
vetően könyvtárosok, így nem mindig egyszerű “kapásból” válaszolni a vidéki hívá
sokra - megvegyük-e és mennyiért -, a rendőrségi megkeresésekre - müyen régi?, 
milyen ritka? és mennyit ér? - a telefon érdeklődésekre - kiküldhető-e külföldre? és 
kell-e vámot fizetni? Saját munkánk megkönnyítése érdekében, a tévedési arány 
csökkentése, az önmagunkhoz képesti következetesség biztosítása céljából munka
eszközként készült egy segédlet osztályunkon, melyből remélhetően hamarosan kiad
vány lesz, s melyről csak ilyen hosszadalmas, körülményes és személyeskedő beveze
tés után tudok szólni.
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1939-ben jelent meg “A  magyar könyvgyüjtő kézikönyve ”, mely az 1888-1938 
közötti időszakban Magyarországon felbukkant könyvritkaságok és kézikönyvek árve
rési árait adta közre1 .Az összeállítók bevezetőjükben hivatkoznak az előzményre, Petiik 
Géza 1712 és 1910 között megjelent magyar könyveket felölelő bibliográfiájára, mely
nek azután időbeni folytatásai is napvüágot láttak a mai nemzeti bibliográfiai rendszer 
jogelődjeiként és később az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában reprint kiadást 
is megéltek2. Sajnálkozva jegyzik meg, hogy összeállításuk, mely három és félezer ma
gyar könyv ötven éves árverési ártörténetét mutatja be, anyagi okokból közel sem teljes, 
mintegy harmadrészét tudták csak közreadni az érdeklődésre joggal számot tartó könyv- 
ritkaságoknak.

А П. világháborút követően három évtized kényszerű szünet után, 1969-ben ren
dezte meg első, “legújabbkori” antikvár könyvárverését az Állami Könyvterjesztő Vál
lalat. “Az árverési kalapács, igaz értékmérő - olvashatjuk a bevezetőben3. Megméretik 
általa a könyv- és a mű iránti érdeklődés, mérlegre kerülnek valóságos és vélt értékek. Az 
aukció jó szolgálatot tehet abban is, hogy feltérképezzük, milyen sok kultúrtörténeti 
értékkel rendelkezünk”. E célok és gondolatok jegyében váltak rendszeressé a vállalat 
árverései, 1989 novemberében harminc “nagyárverést” és hat kamaraárverést tudhat
tak maguk mögött. Az elmúlt néhány évben a kezdeményezést mások is követték, 1989 
végéig a Könyvértékesítő Vállalat (Téka) hat nagy és három kamaraárverésére került sor, 
a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat előbb az ÁKV-val közösen, majd önállóan eddig 
három árverést rendezett, s 1985-ben egy magánantikvárium is kísérletet tett az aukció 
előnyeinek kiaknázására.

Az Országos Széchényi Könyvtár ezeken az árveréseken nem csupán vásárlóként 
érintett. A már említett hatósági feladatköréből adódóan szinte a kezdetektől vélemé
nyezi, értékeli az árverésre kerülő dokumentumokat, s jelzi az árverési katalógusokban, 
melyeket ítélte egyedileg védendőnek, (***) illetve külföldre nem vihetőnek (*). (Mivel 
ez a gyakorlat valószínűleg nem mindenki számára ismert, magyarázata talán megér 
néhány szót: minden országos szakmúzeumnak joga van ahhoz, hogy a gyűjtőkörét, ille
tékességét érintő műtárgyak köréből kiemelje azokat, melyeket múzeális értéknek tart, 
s ezeket védetté nyüvánítsa. A védettségi eljárás lehetőséget ad a műkincsek útjának, 
tulajdonosváltozásainak nyomon követésére, meglétének, állapotának ellenőrzésére is. 
Az antikváriák körében (nyomtatott dokumentumok, kéziratok, térképek stb.) ez jelent
heti egy műtárgy valamennyi példányának védetté nyilvánítását (ritkasága, kora, stb.) 
miatt, de jelentheti azt is, hogy egy adott példány egyéni specifikumok miatt (kötés, 
dedikáció, tulajdonos, stb.) érdemli meg az egyedi nyilvántartásba vételt, védettséget. A 
kiviteli engedélyezésre jogosult múzeumok döntik el a megf elelő jogszabály szellemében, 
melyek azok a műtárgyak, melyeknek egyedi nyilvántartásba vételére nem tartanak 
igényt, ám különféle okok miatt az országból való kivitelüket nem engedélyezik. A mi 
esetünkben ez ugyancsak vonatkozhat adott műre, vagy egyetlen példányára.

E pontban ér össze a két eddig felvetett, s látszólag egymástól függetlennek tűnő 
gondolat, ill. tevékenység. Értelemszerűen adódott, hogy a következetesség érdekében 
katalógust szerkesszünk valamennyi árverés valamennyi tételéből - s akkor már vala
mennyi (tehát nem csupán a hatósági) adat feltüntetésével. S ha ez a katalógus már 
elkészült, 1988 végére 43 árverés teljes adathalmazával, ugyancsak értelemszerűen me-
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riilt fel közzétételének a gondolata, hogy ezzel mind a többi könyvtár, mind a könyvke
reskedelem gyakorlatát és egységesebb állásfoglalását elősegítsük.

Meg kell említenem, hogy a könyvtárügy akkori minisztériumi képviselői maxi
málisan támogatták a kiadás gondolatát - ha ugyan nem tőlük származott -, abban a 
reményben is, hogy a könyvkiviteli engedélyekkel kapcsolatos, olykor elviselhetetlennek 
tűnő anomáliák magánszemélyekkel és kereskedelemmel egyaránt ezzel is csökkenni 
fognak. Ám az élet árnyalt, az események folynak, az emberek mozognak, s így mire az 
OSZK támogatásért folyamodott az illetékesekhez, kérését elutasították, azzal az indok
lással, hogy az aukciók elsősorban üzleti vállalkozások, melyeknek haszna a könyvkeres
kedelemben csapódik le, s hogy a “magángyűjtők tezaurálási tevékenységét” nem tartják 
célszerűnek állami dotációval támogatni. (Igaz, felajánlották, hogy valamelyik központi 
alapnál kezdeményezik a könyvtári terjesztés támogatását.

Való igaz, az árverések kereskedelmi vállalkozások. Az is igaz, de erről még lesz 
szó, hogy az árverési árak nem igazán mérvadó piaci árak. Ennek ellenére, azok a könyv
tárak, melyek retrospektiv gyarapítást is végeznek, s remélem, többségben vannak - 
egy-egy mű előfordulási gyakoriságáról, ritkaságértékéről csak innen nyerhetnek infor
mációt, de némi elmélyülés után még reális árértékelést is.

Szerencsére azonban, és az el nem hanyagolható tényre való tekintettel, hogy 
tudniillik valamennyi előzmény - bibliográfiai és kereskedelmi teljesség és hitelesség 
fokától függetlenül - a nemzeti könyvtár égisze alatt született, az OSZK vezetése úgy 
döntött, hogy az össze- és előállítás feladatát és költségeit köteles felvállalni, mint ahogy 
azt eddig is tette minden esetben, látva ennek a vállalkozásnak könyvtári, könyvészeti 
hasznosságát is, s fájlalva jelen esetben, hogy támogatás hiányában a rászorulók és fel
használók magasabb összegért juthatnak majd a kiadványhoz.

Az alapgondolat tehát a gyors közzététel volt. Abból indultunk ki, amikor 20 év és 
43 árverés anyaga után átmenetüeg lezártuk és kiadásra kezdtük előkészíteni katalógu
sunkat, hogy néhány éven belül a közgyűjtemények és a gyűjtők még a kereskedelmi (ár) 
adatokat is okosan értelmezhetik és hasznosíthatják. Igaz, az árverési árak - ha pl. beszer
zési döntéshez van szükség rájuk - csak átértékelve használhatók, valahol a gyakoriság, a 
kikiáltási és elért árak keresztértékében. De a nemlévő információknál jóval többet nyúj
tanak.

így készülő kiadványunk - a Magyar Könyvgyűjtő Új Kézikönyve - részben követi 
az előzményeket, részben szakít azokkal. Nem válogat, mint az előzmény, valamennyi 
tételt közzéteszi. Amiben alapvetően eltér azonban valamennyi hazai könyvészeti előz
ményétől, ennek megfelelően nemcsak a magyar és magyar vonatkozású tételeket közli, 
hanem mindent, amit húsz év alatt kínáltak. Úgy vélem azonban, a profil ezen “tisztázat
lanságáért” kárpótlást nyújt az áttekintés lehetősége a hazai antikvár kínálat fölött, nem 
beszélve arról, hogy a nem-hungarika vonatkozások a szakkönyvtárak retrospektív gya
rapításához ugyancsak alapinformációk lehetnek.

Legnagyobb sajnálatunkra a kézikönyv nem lesz teljes értékű bibliográfiai segéd
let, adatok pontosítására nem volt lehetőség. Egyrészt az idő sürgetett, másrészt nem volt 
mód az árveréseken kínált konkrét dokumentumok ismételt kézbevételére - mi pedig 
erről kívántunk képet adni.
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Kiindulásunk az árverési katalógusok leírása volt. Persze ezek is sokat és sokszor 
változtak, koronként, cégenként, közreműködőnként, így egyértelmű azonosság esetén 
egybevontuk, egységesítettük az előfordulások leírásait. Minden árverési tételt közlünk, 
azokat is, melyeket az árverés pillanatában már valamilyen ok miatt visszavontak (ter
mészetesen a tény közlésével).

Az volt a célunk (külföldi vállalkozásoktól eltérően), hogy az eredeti árverési 
katalógusokhasználatát nélkülözhetővé, ill. feleslegessé tegyük, gondolva azokra is, akik 
nem gyűjtögetik ezeket 20 év óta.

így valamennyi tételnél (ez árverési tételt jelent, de erre még kitérek) valamennyi 
előfordulás könyvészeti adatait (kiadvány teljessége, kötése, számozott, dedikált stb.) és 
ár adatait (kikiáltási ár, elért ár), valamint hatósági értékítéletét közöljük. (*, ill. ***). A 
katalógus összeállításakor szembetűnővé vált, hogy egy-egy tétel megítélésében (és nem 
bármely ok miatt egyedinek minősíthető példányra gondolok) az OSZK sem volt követ
kezetes a 20 év során. Ezért úgy gondolva, hogy jogszabályban nem rögzített és nem is 
rögzíthető hatósági elveink ma már konzekvensnek mondhatók, valamennyi tételt újra
értékeltük a mai szempontrendszer alapján, ahol eltérés van a címleírás utolsó elemeként 
a kézikönyv ()-ben közli ezt is. Tudni kell azonban, hogy az árverések anyagát - a doku
mentum jellegétől függően - olykor más országos hatáskörű múzeumok is elbírálják 
hatósági feladatok szempontjából. Természetesen az ő döntéseiket nem vizsgáltuk és 
bíráltuk fölül, csupán az egyértelműen az antikvária fogalmába tartozó, s így az OSZK 
hatáskörébe utalt tételeket.

Említettem, 1988 végével zártunk, s reméljük, hogy 1990 első félévében a három 
kötetre tervezett kiadvány már kapható lesz. Ez a - talán így is lassúnak tűnő - viszonylag 
gyors előállítás ЮМ XT kompatibüis, DOS 3 rendszer alapján működő személyi számí
tógép alkalmazásával lehetséges, s üy módon az azóta eltelt időszak információinak rög
zítése és ennek alapján az újabb kötetek (kiegészítések) közzététele is várható. Ez annál 
is indokoltabb, mivel a 20 év alatt 43 aukció zajlott le, de ebbőL1987-88-ban 8-8-at 
rendeztek, s ez az arány idén is megmaradt. így 5 év újabb 20 árveréssel, újabb - e 
mostanihoz igazodó kiegészítő - kötet közzétételére tesz lehetőséget. A WORD 5 szöveg- 
szerkesztői program alapján rögzített (a későbbiekben adatbázisként is funkcionáló) 
nyüvántartás az OSZK Gyarapítási Osztályán található a jövőben.

A kézikönyv 14 441 árverési tételt tartalmaz, betűrendi besorolásban. Amennyi
ben - és ez elég gyakori - egy tétel több tagból áll, ezeket folyamatos per-számmal láttuk 
el. Csak becslési adatunk van, ez a tételszám mintegy 25-30 000 címleírást jelent. A 
“perezés”-re elsősorban azért volt szükség, hogy a későbbiekben részletesen ismerteten
dő - bőséges index-apparátus szerinti visszakeresést megkönnyítsük. Némi szakmai pi- 
ronkodással be kell vallani, hogy nem a könyvtári betűrendet alkalmaztuk, mivel úgy 
véltük, az érdeklődők nagyobb része nem a könyvtári intézmények köréből kerül majd ki.
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3492
Az Evangeliomok és Epistolak, Melleket Esztendő 
által olvastat az anyaszentegyház Római Rend 
szerént Vasárnapokon, Ünnepeken...
Posonban, 1745, Royer Pál Maradéki. 11 sztlJev.
3961. (*)
Címlap és naptár kétszínnyomással, számos metszet-fejléccel, 
záródísszel, szövegközti képpel. Kopott, bordázott gerincű 
egészbőr-kötésben.
Ш.70.Х1.243. 300,- 300,-

Apéldaként bemutatott címleírás a 3492. tétel. Egyetlen árverésen fordult elő, kikiáltási 
és elért ára azonos. 1970-ben hatósági szempontból nem minősítették, most az újraérté
kelésnél úgy döntöttünk, a mű kora miatt külföldre nem vihető. Mint látható, ez a hatósági 
átértékelés zárja minden esetben a címleírást, s ezt követik az egyedi előfordulás köny
vészeti és az árrésre utaló adatai.

3633
3633/1
FECHHEIMER, Hedwig 

Die Plastik der Ägypter.
Berlin, 1914, Cassirer. 1 sztl.lev.59 1.
1561. (képanyag)
Kiadói félpergamen-kötésben.
Hozzá tartozik;

3633/2
WORR1NGER, Wilhelm

Ägyptische Kunst. Probleme ihrer Wertung.
München, 1927. Piper. 1 sztl. lev. 1101.
2 sztl. lev. 2 4 1.
Kiadói festett egészvászon-kötésben.
XX.84.XI. 100. 600,- 1100,-

Mivel az árverési tételek betűrendben kerültek beszámozásra, a több tagú tételek minden 
tagja utalótételként is szerepel (erről később még szólunk). A nem szerzős művek a 20 év 
során sok változatban kerülhettek elő, cím, összeállító stb. alatt. Ezeket a szerkesztés és a 
lektorálás során igyekeztünk kiszűrni, s elérni, hogy egy-egy dokumentum valamennyi 
előfordulási adata (ül. az arra való utalás) egy helyen szerepeljen. így adódnak a kiad
ványban bizonyos “üres számok”, de úgy véltük, ez még mindig kisebb hiba, mint egy mű 
többszöri előfordulása (ami persze még így sem kizárt), az átszámozással, ül. az ezzel járó 
indexjavítással járó időbeni késedelmet pedig nem akartuk vállalni.
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Tekintettel a nagy adatmennyiségre, igyekeztünk bőséges utaló-alkalmazással 
megkönnyíteni a keresést, az utalókat a folyamatosan számozott tételektől tipográfiaüag 
is megkülönböztettük (ezek a kiadványban dőlt betűsek).

Utalunk szerzői névformára, ill. névkiegészítésre:

AJM.SHJSÍ.
— >

ARANY AS MEDJESI Sámuel

Nem egyértelműen felvett művek betűrendi helyére:

Czáfolata a brassai városi közönség által... 
kiadott magyarázatoknak

PÁVAI VÁJNÁ Elek
Valamennyi többtagú tétel (mint pl. 2.sz. példánk) minden egyes tagja (kolli- 

gátumok, gyűjtemények, együttesen árverezett dokumentumok) ún. utalótételként sze
repel saját betűrendi helyén is.

CZAGÁNY István
A budavári “Arany Sas” gyógyszertár.

(Bp.) é.n.
Ld. 13946/2

Ha az adott tétel csak ilyen formában került elő, mint látható rövidített címleírással, 
könyvészeti és hatósági (s természetesen ár-) adatok nélkül szerepel utalótételként. Ha 
azonban önállóan is árverésre került a mű, úgy valamennyi előfordulási adata után talál
ható a Ld. még utalás a többedik tagként való előfordulás sorszámára.

A kézikönyv egyetlen betűrendbe sorolva közli az árverések tételeit, a dokumen
tumok jellegétől (pl. metszet, kézirat vagy éppen folyóiratcikk) és korától, egyediségétől 
függetlenül. Mindezek azonban keresés, használat szempontjából nélkülözhetetlen in
formációk. Ezért külön kötetben (mely a használatot kívánja egyszerűsíteni, a várhatóan 
fizikaüag is tetemes kötetek esetében) adjuk közzé azt az index-apparátust , mely sok 
szempont szerint kívánja megkönnyíteni a keresést. A betűrendi besorolás az indexben 
nem tükröződik (pl. Balaton... címrendszóval szereplő tétel a Balaton földrajzi mutatónál 
nem található), így a betűrendes bibliográfia és a mutatók együttes használata jelenti 
csak a teljességet.

Tárgymutatónk nem lép fel egy szakkatalógus igényével sem a tárgyszavazás 
mélységét, sem az alkalmazott tárgyszórendszer bontását illetően. Az árverési katalógu
sok tárgymutatóinál valamivel részletezőbb, de így is csak orientációs célja van. Alap- 
problémája, hogy a címleírások és nem a dokumentumok alapján készült, így a tévedés 
egyáltalán nincs kizárva, felelősség nem igen vállalható érte, de az is lehet, hogy olykor 
humort lopunk majd a használók életébe. Nem emeltük ki, nem tárgyszavaztuk a szépiro
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dalmi műveket, műfajilag is csak az ifjúsági irodalmat emeltük ki, mint gyűjtőkörüeg 
speciálisnak vélt kategóriát.

Formai mutatóból választhatók ki az első kiadások, a számozott és dedikált mű
vek, itt találhatók a dokumentum korára (pl. ősnyomtatvány, RMK) és egyéb könyvésze
ti, műfaji szempontokra való bontás (térkép, zenemű, folyóirat stb.), ill. a meghatározott 
tételszámok felsorolása. Itt lehet visszakeresni a minikönyveket, méret szerint, a legki
sebbtől a nagyobbak felé haladva.

Sajátos keveréket képez névmutatónk. A fő betűrendi besorolás kivételével a mű 
leírásában szereplő (de nem szellemi közreműködőnek minősülő) valamennyi személy
névről utalunk (többedik szerző, tulajdonos, dedikáló, ill. a dedikáció címzettje, téma
ként felfogható személy).

Külön kiemeltük a szellemi közreműködőket, az elő- és utószó íróját, magyarázót, 
jegyzetírót, fordítót, szerkesztőt, közreadót, sajtó alá rendezőt, stb. Vitatható index-cso
port, de nem tanulság nélküli, s remélhetőleg jól használható.

Könyvészeti segédletet adunk közzé, ezért éreztük úgy, hogy a dokumentumok 
művészi előállításában közreműködők is a megszokottnál nagyobb figyelmet érdemel
nek. így az ülusztrátorok, metszők mellett tipográfusok, címlaptervezők, kötéstervkészí
tők, sőt, ahol tudott, könyvkötők szerint is visszakereshetők a bibliográfia tételei.

Noha a bibliográfia alapvetően az árverési katalógusok - némiképp egységesített 
- leírásait közli, munkánk során óhatatlanul történtek adatkiegészítések. Leginkább a 
sorozati index esetében igaz ez, mely a 43 árveréssorozatba tartozó dokumentumait 
közli, minimális adatokkal, tételszám feltüntetésével, olykor abban az esetben is, ha maga 
a leírás nem jelzi a sorozathoz tartozást. Azok a sorozatok (vagy előfordulások), melyek 
a sorozat címe alatt szerepelnek a katalógusban (pl. Hungária Könyvek) itt sem tükröződ
nek az indexben.

Földrajzi mutatónk a címrendszó kivételével a címben vagy a témában szereplő 
helyneveket tartalmazza (ha azok a leírásból is kitűnnek), mechanikus betűrendben, 
lehetőség szerint a korabeli előfordulás névformájában (pl. a régi vármegye-elnevezése
ket és azok kombinációit), némiképpp természetesen egységesítve.

Illusztráló anyag összeállításához nyújthat segítséget a portré-mutató , mely a 
címleírásokban feltüntetett címképmetszetek, ill. portrék személynévjegyzéke.

Végezetül összeállítottuk az alkalmazott rövidítések jegyzékét, s angol és német 
nyelven egyaránt közzétesszük a leggyakoribb könyvészeti kifejezések fordításait, bele
értve bizonyos intézmények feloldását, bibliográfiai fogalmak fordítását is, hogy a ma
gyar nyelvű bibliográfiai apparátus használatát a külföldiek számára is megkönnyítsük.

Minden könyvtáros tisztában van azzal, hogy hibátlan, tökéletes katalógus nem 
létezik és minden könyvtáros reméli - különösen egy munka kezdeti időszakában, hogy 
az általa szerkesztett a kivétel ez alól. Nos, nekünk nincsenek ilyen illúzióink, ha lettek 
volna, a szerkesztés és azÁKV munkatársai által végzett lektorálási munka során már 
kiábrándultunk volna. Ennek ellenére meggyőződéssel valljuk, a nemzeti könyvtár sok
rétű tevékenysége során munkaeszközként, házi segédletként, melléktermékként szüle
tő feltáró apparátusok közzé nem tétele a szakma kisebb műhelyeinek munkáját hátrál
tatja.
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Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy egy kis ország könyvpiacán 
húsz év alatt (és milyen húsz év!) előkerült dokumentumok bármennyi is ebben az esetle
gesség és a mindenkori szubjektív döntés azok árai sok mindent elárulnak az ország 
kulturális igényeiről, könyvkultúrájáról, könyvészeti divatáramlatairól, de még pénz
ügyi helyzetéről is. Aligha lehet társadalmi-gazdasági környezettől függetleníteni azt a 
tényt, hogy az első árverések első kiadású magyar klasszikusainak elért árai is többszörö
sen alatta maradnak a mai kínálat induló árainak. A kultúrális termékek is termékek, 
napi áruk van, ami nem mindig a reális érték és nem mindig a valódi kereslet-kínálat 
összefüggései szerint alakul. De az állandó és maradandó értékek megismerése és isme
rete, rangján, szintjén való megbecsülése mellett gazdálkodni is meg kell tanulnunlcgyűj- 
tőknek és gyűjteményeknek egyaránt.

Ahúsz év anyagának együttes szemlélete őszintén szólva valamennyiünknek, akik 
a kötetek előállításában részt vettünk, és egyébként is könyvekkel foglalkozunk, okozott 
számos meglepetést, akkor is, ha tudatában vagyunk annak, hogy az árverési árak alaku
lása normális emberi - vagy akár piaci, szakmai - logikával aligha követhető. De láthatók 
tendenciák, egyértelműsíthetők gyakorisági - vagy éppen ritkasági - következtetések.

S végül azt hiszem, az OSZK mindenkori hatósági értékítéletének ismeretére 
minden állampolgárnak, magánembernek és kereskedőnek, minden gyűjteménynek joga 
van, hogy annak tudatában ugyan, hogy ez sem csalhatatlan, megítélhesse a tulajdonában 
lévő vagy előkerülő dokumentumok nemzeti értékfokát, felmérhesse viszonylag reális 
anyagi értékét. S reméljük, hogy a hasznosság mellett - amiről legalábbis mi, közreműkö
dők meg vagyunk győződve - a könyvszeretők és a nemzeti könyvkultúra számára is 
sikerült gazdagítani a hazai könyvészeti szakirodalmat.
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A ma számítógépes megoldásai — a holnap problémái

Kari F. Stock

A szerző “EDV-Lösungen von heute — Probleme von 
morgen” c. előadását SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa tömö
rítetté

Számítógépes megoldásokat keresünk és bízunk abban, hogy mai befektetésein
ket évek múltával is hasznosítani tudjuk, még akkor is, ha mai berendezéseink addigra 
elavulnak. Elődeink, akik 25 éve megkezdték a könyvtári gépesítést, hasonló gondolato
kat és reményeket dédelgettek. Mi az, ami azokból a vállalkozásokból hasznosítható, mi 
az, ami megmarad és mi válik végérvényesen használhatatlanná? Néhány gondolatot 
fejtenék ki arról, hogy a múltban a számítógépes beruházásokra fordított költségvetési 
keretek miért bizonyultak túlságosan kevésnek, vagy miért nem jártak a kívánt ered
ménnyel, vagy okoztak éppen kudarcot. S néhány gondolatot tennék közzé annak érde
kében, hogy mindez ne ismétlődhessen meg a jövőben.

Bizonyára most legtöbben a hardverre gondolnak, melynek egyik-másik darabja 
már valóban helyet kaphatna egy műszaki múzeumban. Mások a fokozódó technikai 
színvonal alapján reményeiknek adnak hangot, de tudomásul kell vennünk, hogy a mű
szaki vagy a pénzügyi lehetőségek javulása az alapproblémát nem oldhatja meg. Válto
zatlan hardver mellett az egyre érettebb szoftver sem jelenthet örök időre szóló használói 
megoldásokat. Főként akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy a szoftver is alapvetően a 
mindenkori használói igényeknek s még inkább az alkalmazkodás követelményeinek 
alárendelten fejlődik. Ahhoz, hogy ne kelljen ezt is feltétlenül kidobnunk, a jövőben el 
kell sajátítani annak művészetét, hogy a szoftver sajátosságai és teljesítőképessége az 
alapszámítógép és az üzemmód változásai mellett is érvényesülhessen. Ez azonban csak 
akkor lehetséges, ha a felhasználó maga egyben a programkód alkalmazója, s így nincs 
kiszolgáltatva a külső változásoknak.

A kód alkalmazása nem csupán a forrásprogram előírásainak betartását jelenti, 
hanem azt a képességet is, mellyel ezeket a programokat önállóan — illetve a kiszolgáló 
szakemberek segítségével — a szükségletekhez tudjuk igazítani.
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Abban az esetben azonban, ha a kód alapja egy ritka programnyelv, mely egy 
jövőbeni rendszerben nagy valószínűséggel nem, vagy csak nagy ráfordítással alkalmaz
ható, a programkód elsajátítása külső segítséget igényel. Mindenki, aki ilyen helyzetbe 
kerül, s aki a programkód mellett az alkalmazott üzemmóddal is tisztában van, rá fog 
jönni arra, hogy a rendszerfejlesztők alkalmazkodó és átállási képessége lényegesen el
marad a technológiai újítások fejlődésétől.

A könyvtárgépesítés jövője azokon a könyvtárosokon és könyvtári munkatársakon 
nyugszik, akik már csalódtak a számítógépes rendszer bevezetésében, de változatlanul gépe
síteni akarnak, s az a fő törekvésük, hogy most most már jobban csinálják, mint korábban.

Az elmúlt száz év könyvtártechnikai újításai közül — beleértve a telefont, írógé
pet és a másolástechnikát—egyik sem jelentett olyan mértékű átállást és eredményezett 
annyi hibát a könyvtárakban, mint az elektronikus adatfeldolgozás meggondolatlan be
vezetése. Szerencsére egyre több olyan szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelke
ző könyvtáros van, aki meg tudja fogalmazni igényeit a gépesítéssel szemben, vagy maga 
is részt tud venni a megoldások kidolgozásában. Ezért elsősorban nem arra van szükség, 
hogy a könyvtárosokat programozókká képezzük át, hanem arra, hogy képessé váljanak 
a könyvtári igények lehető legmagasabb színvonalú és pontosságú képviseletére.

A számítógépesítésről folytatott viták és a gépesítés hibái és nehézségei egyre 
inkább azt mutatják, hogy a fő probléma és hibaforrás a koncepció hiányában keresendő. 
A jövőben ezért a tervezés egész szakaszára, az alternatívák tesztelésére, a használói 
igényekhez leginkább alkalmazkodó szolgáltatási formák kiválasztására a szerződések 
megkötésére jóval több figyelmet és pénzügyi forrást kell fordítani mint eddig, s ez több 
haszonnal jár, mint a megnövelt gépbeszerzési keretek.

A legfőbb probléma, amit egy számítógépes rendszer az üzemeltetőnek vagy szer
vezetnek örökül adhat, általában az, hogy a hardver elavulásával vagy tönkremenetelével 
együtt maga a rendszer is kidobható. Ez alapvetően a projektek kezdeményezőinek “utá
nam az özönvíz” mentalitásának köszönhető: az első sikerjelentések után nem sokat 
törődnek a rendszerek végső alkalmazóival.

A felhasznált rendszerek zöménél az a helyzet állt elő, hogy ezek függetlenek 
egymástól, s nem profitálhatnak egymásból. Mindegyikük más programmal, más adat- 
struktúrával dolgozik — így aligha találhatnak közös nevezőt. A jövő megoldása csakis 
az lehet, hogy az integrált, több használó által igénybe vett nagygépes rendszert csupán a 
közösen hasznosítható információkkal kell leterhelni, a helyi, egyedi igények kisgépes 
(beleértve a Laptop-nak nevezett utiszámítógépet is) rendszerekkel is megoldhatók. így 
a résztvevők helyétől, számától függetlenül a centralizáció előtt nagy távlatok nyünak, 
míg a kisgépek alkalmazása a megoldási lehetőségek korlátlan variációjára és kombiná
ciójára nyújt lehetőséget.

Ennek szellemében új módszerek, szervezési formák és hardver-konfigurációk 
bevezetésénél már olyan szimbiózisokra kell törekedni, melyek a létező és a leendő vari
ánsokat egyaránt figyelembeveszik, a centralizált és decentralizált adatfeldolgozás egy
mással való összefüggéséből indulnak ki, s abból, hogy az optimális megoldás költségei 
valamennyi érintettet egyaránt terheljék.

Feltétlenül szükséges, hogy a számítógépesítéshez értő könyvtárosok a szerződési 
tárgyalások és a szerződések megkötése előtt az ún. “Potemkin” felhasználói bemutató
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mögé tekinthessenek, A jövőbeni problémák ugyanis részben érzékelhetővé válnak, ha a 
hardver és szoftver teljesítmény és funkciótesztek tényezőivel tisztában vannak. Éppen 
az informáltság hiányával magyarázható a gyakran elhangzó kérdés: “hogyan tudom 6 
vagy 10 év múlva nagyobb problémák nélkül egy új rendszerre átállítani adatállományo
mat és szervezetemet”? Más gépek, berendezések (legyen az autó vagy írógép) beszerzé
sekor ez a kérdés nem merül fel, mivel ott nem kerülnek veszélybe az eddig feldolgozott 
adatok, elért eredmények.

Már a hardver kiválasztásánál adódnak olyan hibalehetőségek, melyek a jövőre 
nézve talán nem hatnak túl hosszú ideig, ám akkor és ott komoly költségtényezőként 
esnek latba, másrészt viszont kevésbé befolyásolják később egy más rendszerre való átté
rés lehetőségét. Ez elsősorban az alap- és háttértárolók, valamint magának a számítógép
nek az optimális kihasználására érvényes. Ha tehát valaki úgy vásárolja meg számítógé
pét, hogy előzetesen nem mérte fel a hozzá tartozó szoftver teljesítőképességét, lehetet
len helyzetbe kerülhet azáltal, hogy a berendezést már élettartama alatt sem tudja maxi
mális teljesítményének megfelelően használni, mivel a szervezeti struktúra, a munka- 
mennyiség és az adatbevitel nincs összhangban a kapacitással. A berendezés legalábbis 
csak élettartama egy részében tud eleget tenni a kitűzött célnak. Ha ez néhány hónapig 
tart, az ember még csak becsukja a szemét, de egy vagy több év távlatában már felmerül 
a felelősség kérdése.

Hasonló a helyzet a nagy és a kisgépek teljesítőképességét illetően. Nem azt állít
juk, hogy ez mindig biztonsággal előre megállapítható, de a kapacitásra vonatkozó köve
telmények pontos ismerete elengedhetetlenül szükséges. Ha valaki például azokra a ter
jedelmes adatállományokra gondol, melyek címleírások vagy bibliográfiák előállítása
kor keletkeznek, úgy véli, hogy ehhez egy kisgép feldolgozási és tárolási kapacitása nem 
elegendő. Ám ez a félelem alaptalan, mivel egy személyi számítógép háttértároló kapaci
tása több mint 300 millió jelet tud rögzíteni, ami mintegy 750 000 könyveimnek felel 
meg, tételenként átlagosan 400 jelet feltételezve. Egy feldolgozó munkatárs évi normá
jának 2500 címet számítva ez tehát azt jelenti, hogy ezt a tárolókapacitást egy év alatt 
300 munkatárs tudná feltölteni. Más megközelítésben: egy izolált, egyszemélyes munka
hely esetében ez a kapacitás csakis idegen adatok átvételével vagy egyéb feladatok gépi 
elvégeztetésével köthető le. Ez egyben azt is jelenti, hogy szerényebb kapacitású háttér- 
tárolóval is megelégedhetünk, mivel annak “túltelítődése” időben nem előzi meg a tech
nikai fejlődés nyújtotta lehetőségeket. A legjobb olyan háttértároló kapacitással kez
deni, amely a meglévő létszámhelyzethez szabott, mégpedig úgy, hogy 5-7 évig a 
könyvadatokat gond nélkül befogadja, ez mintegy 40-80 Mb-os beépített háttértáro
lót jelent. Akkor még mindig van elegendő időnk ahhoz, hogy pótlólag nagyobb kapa
citásról, újabb technológiáról és feldolgozási rendszerről gondoskodjunk. Nagyobb 
könyvtárak az ehhez szükséges egyéb feltételeket arányosan, vagy valamivel bőke
zűbben tervezhetik.

A könyvtárosok számára, akik a kezdetektől fogva nem csupán az állományok 
megőrzői és szolgáltatói voltak, hanem a szükséges feldolgozói munkát is el kellett végez
niük, különösen perdöntő, hogy egy számítógépes rendszer olyan legyen, hogy legalább 
az értékes címleírási adatok túléljék a múlandó hardvert és azok más szoftvert alkalmazó 
eljövendő rendszerekbe is átmenthetők és továbbfeldolgozhatók legyenek. Ez a követel



520 Karl F. Stock

mény igen komoly súllyal esik latba, hiszen sok könyvtárban több évszázada épülnek a 
katalógusok, s minden generáció nem ismételheti meg elődei munkáját. A gépi adatfel
dolgozás bevezetésekor pedig üyen lépés előtt állunk. Ennek célja az állomány leírásai
nak géppel olvasható formában való elkészítése. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, 
hogy a retrospektív konvertáláskor sok dokumentum adatai már rendelkezésünkre áll
nak gépüeg olvasható formában. Ezért különösen ügyelni kell az adatok, típusok és for
mátumok szerinti egyezésére, vagy olyan strukturálására, hogy azok nagyobb ráfordítás 
nélkül is konvertálhatók legyenek.

Aki tehát állományát már az előtt szeretné gépüeg hozzáférhetővé tenni, mint 
ahogy erre saját erejéből lehetősége nyűik, az nézzen utána a már meglévő és elérhető 
forrásoknak. Hiszen több hálózat és egyedi könyvtár rendelkezik olyan adatbázisokkal és 
adatgyűjteményekkel, amelyektől a szükséges leírások beszerezhetők. Az OCLC rend
szer (Online Computer Library Centem, USA) például máris töb mint 20 mülió adatot 
tárol. Az adatbázisok zöme a háború utáni időszak könyvtermését öleli fel napjainkig, 
van azonban néhány, mely kisebb részben régebbi adatokat is tartalmaz.

A legszebb persze az lenne, ha valamennyi rendszer programjai azonosan funkci
onálnának és azonos lenne az adatok felépítése. Ez azonban puszta illúzió, hiszen külön
féle időben, többnyire teljesen izoláltan létrejött rendszerekről van szó, a későbbiek 
pedig valamelyikhez alkalmazkodtak, de sosem változtatások nélkül, amelyeket sokszor 
maga az új technika is sugallt. Mit tehetünk hát, ha a kooperációt és az adatcserét ez a sok 
divergencia gátolja és korlátozza?

A könyvtári-bibliográfiai adatbankok néhány előállítója állományát ma már 
kompakt lemezen (CD-ROM) is kínálja. Más tárolók diszketten és mágnesszalagon hoz
záférhető adatainak használata is elképzelhető és lehetséges. További lehetőség egy 
könyvtári vagy hálózati adatbankkal való szükség szerinti online kapcsolat, melynek 
révén a helyi rendszerek személyi számítógépeibe, vagy a még nagyobb kapacitással 
rendelkező munkaállomásokba az adatok betölthetők. Megfelelő programokkal tetszés 
szerinti adattartamok választhatók ki és hasznosíthatók saját feldolgozás céljaira. így 
nem csupán irodalomjegyzékek vagy bibliográfiák állíthatók össze ezzel a módszerrel, 
hanem helyi adatokkal (raktári jelzet stb.) kiegészítve saját adatbázis is fejleszthető. Ma 
már erre is van néhány példa.

A probléma megoldását az jelentheti, ha a leginkább elterjedt bibliográfiai adat- 
formátum szabvány-jeüeggel általánossá válik. Ma két alapvető adatstruktúra ismere
tes, a MARC, melyet a Library of Congress dolgozott ki, és a német könyvtárak által 
alkalmazott MAB.

Az ún. Import-Export program célja és értelme az, hogy megteremtse a kompati
bilitást a különféle kis- és nagygépes rendszerek között a megfelelő transzformációs és 
adatátvivő programok kifejlesztésével.

Összef oglalásként elmondható, hogy az alább felsorolt tényezők rendszereket és 
generációkat átható problémákat okozhatnak, megfelelő felkészüléssel azonban elkerül
hetők és megelőzhetők.
1. Koncepció és szervezet

Az ide vágó kérdésekkel mind többet és mind alaposabban kell foglalkozni, mivel 
a jövő szempontjából ezeknek döntő jelentősége van. Csak így érhető el, hogy a további
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fejlesztésnek ne a negatívumok kiküszöbölésével, hanem a tényleges fejlesztés problé
máival legyen gondja.
2. A  tények szabályozó ereje

Az adatfeldolgozás messzemenően módosítja a könyvtári üzem belső szervezetét, 
munkaszervezését és irányítási rendjét. Nem a gépesítést kell tehát a meglévő szervezet
hez igazítani, hanem a rendszer bevezetése előtt kell kialakítani a szervezeti koncepciót.
3. A  hardver

Aberendezések adott élettartama és az újabb meg újabb innovációkmiatt minden 
új számítógép beállításával új problémák merülnek fel. Ezért amennyire lehetséges a 
koncepció és a szoftver a hardvertől maximálisan függetlenül dolgozandó ki.
4. A z üzemmód

Ma már egyre több gyártó cég fordít figyelmet arra, hogy az egyes számítógépes 
generációk közti átállás viszonylag problémamentes legyen. Leginkább az UNIX és le
származottai felelnek meg ennek a követelménynek. Az egyedi üzemmódok kerülendők!
5. Felhasználói programok

Gondosan ügyelni kell arra, hogy a kiválasztott felhasználói szoftver egy adott 
számítógéptípustól lehetőség szerint független, míg egy adott programnyelven különféle 
üzemmódban leginkább alkalmazható legyen. Ez nem csupán az eredeti programok ké
sőbbi alkalmazhatóságát jelenti, de azt is, hogy a programgazda számára az olvashatóság 
mellett könnyen kezelhető is legyen, mivel a szof tver-kezelés egyébként a használat során 
a legtetemesebb költségtényező is lehet.
6. Adatok

A címleírások nem lehetnek fontosabbak mint maguk a katalogizált művek. A 
katalógusok azonban eddig is előkelő helyet foglaltak el a könyvtári értékrendben. A gépi 
adatrögzítés részben a hagyományos címleírások szerepének módosulását jelenti. A kép
ernyő-formátumhoz való hozzászokás technikai-lélektani oldalával feltétlenül számol
nunk kell. Másrészt a leírás adatelemeinek önálló visszakereshetősége a katalpgushasz- 
nálatban minőségi változtatást jelent.

AZ IFLA UBCIM PROGRAMJÁNAK (Universal Bibliographic Control Inter
national MARC) gazdája 1990-től a frankfurti Deutsche Bibliothek lesz, amely eddig a 
British Library mellett vett részt a munkában. Az NSZK nemzeti könyvtára fogja tehát 
irányítani az állományokat tükröző adatbázisokra a nemzetközi könyvtári hálózatokra 
és az adatcserére vonatkozó szabványok kialakítását. Ezzel négyfelé osztották az IFLA 
négy alapprogramjáért (core programme) viselt felelősséget. Továbbra is a British 
Library irányítja az UAP programot (Universal Availabüity of Publications - a kiadvá
nyok egyetemes hozzáférhetősége), a Library of Congress a PAC-ot (Preservation and 
Conservation - állományvédelem és konzerválás), a kanadai (ottawai) nemzeti könyvtár 
pedig az UDT-t (Universal Dataflow and Telecommunications - könyvtár- és tájékoz
tatásügyi nemzetközi adatáramlás és távközlés). Az utóbbi program eredetileg TDF 
(Transborder Data Flow - nemzetközi adatáramlás) néven indult. (Buch und Bibliothek, 
1989. nov.-dec.)
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Chem-Bank
Három adatbázis egy kompaktlemezen!

RTECH
(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances),

OHMTADS
(Oil and Hazardous Materials Technical Assistance Date System),

CHRIS
(Chemical Hazard Response Information System),

amelyekből kívánságra megkeressük a veszélyes vegyületek 
fizikai, kémiai, biológiai és toxikológiai adatait, valamint 

kezelési útmutatóit.

Ára:
alapdíj: 500  Ft (max. 5 vegyületig) + 

találatdíj: 200  Ft rekordonként.

Részletes felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére.

Ügyintézőnk: 
Pjeczka Etelka

Telefon: 138-4963  
Telex: 22-4944 omikk h 

Levélcím: 1428 Bp. P f. 12
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A katalógusok visszamenőleges gépesítése 
Az 1850 előtti kiadványok számbavétele az NSZK-ban

Jürgen Hering

A szerző “Retrospektive Konversion (Altbestandserfas
sung) in den wissenschaftlichen Bibliotheken der BR 
Deutschland” c. tanulmányát KÖVENDI Dénes tömörí
tetté

Hogy megérthessük, milyen fontos az NSZK-ban a könyvtárak “régi” —vagyis az 
1850 előtti kiadványokat magában foglaló -  állományának számbavétele, vessünk egy 
pillantást az ország könyvtári rendszerére.

Az NSZK-nak nincs olyan értelemben vett nemzeti könyvtára, mint a British 
Library vagy a Bibliotheque Nationale. Sőt, az 1945 előtti Németországban sem volt 
olyan könyvtár, amely egymaga gyűjti és tárja fel bibliográfiaüag a német nyelvű nyom
tatványok teljes körét, valamint más országok és kultúrák irodalmának reprezentatív 
választékát.

A nemzeti könyvtár fő feladatát, a hazai nyomtatványok átfogó gyűjtését és bib
liográf iái feltárását ma az 1946-ban alapított frankfurti Deutsche Bibliothek látja el. (Az 
NDK-ban pedig a lipcsei Deutsche Bücherei.)

A külföldi szakirodalom gyűjtésében két nagy központi általános tudományos 
könyvtár jár elöl: a nyugat-berlini Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz (állomá
nya 4 millió kötet) és az ország legnagyobb könyvtára, az 5,7 millió kötetes müncheni 
Bayerische Staatsbibliothek (BSB). Kiemelkedő szerepet játszik az országos szakiro
dalmi ellátásban a négy nagy központi szakkönyvtár is: Hannover (műszaki tudo
mányok), Köln (orvostudomány), Kiel (közgazdaság), Bonn (mezőgazdaság).

Az országos könyvtári rendszer jelentős tényezői még a nagy regionális — több
nyire tartományi — könyvtárak (Landesbibliothek), az 57 egyetemi könyvtár és számos 
szakkönyvtár, amelyek némelyike szintén több százezer kötetes állománnyal rendelke
zik. A tudományos és szakkönyvtárak állománya 1987-ben együttvéve 153 millió köte
tet, gyarapítási keretük 600 millió márkát tett ki.

Felmerül a kérdés, hogy ez a hatalmas irodalmi potenciál, amely üyen többlépcsős 
és többrétű könyvtári rendszer tagjai között oszlik meg, valóban áttekinthető-e, vagyis: 
van-e olyan segédeszköz, amely biztosítja az átfogó és azonnali hozzáférést a katalógusok 
adataihoz? Sajnos, nincs—kivált ami a monográfiákat s ezen belül is a régi anyagot ületi.

Már a 70-es évek elején felmerült az a gondolat, hogy az egymástól függetlenül 
létrejött katalógusrendszereket és lelőhely-nyüvántartásokat valahogyan egybe kellene 
fogni a könyvtárközi kölcsönzés, a regionális és az országos irodalomellátás érdekében. 
(Ebben az időben épült ki — a könyvtári számítógépesítés második szakaszaként — több
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közös katalogizálási rendszer.) A 70-es évek végén pedig újjáéledt az országos nyomtatott 
központi katalógus eszméje is.

A “Deutscher Gesamtkatalog” ősének, a Porosz Központi Katalógusnak a mun
kálatai 1902-ben indultak meg; csak 1930-ban kezdődött meg a 2,5 millió cím kinyom
tatása. Közben 1935-ben bővült ki a munka Német Központi Katalógussá. 1939-ben 
jelent meg 14. kötete (betűrendben a “Beethordnung”-ig jutva el), majd 1979-ben pótló
lag a 15. kötet— ezzel azonban végleg félbe is maradt a mű, mert kéziratanyaga, amelyet 
a háború miatt Pomerániába telepítettek ki, nyomtalanul eltűnt.

A Porosz Központi Katalógus létrehozását annak idején a könyvtárosok szorgal
mazták — ma elsősorban a kutatók, a humán tudományok (a német szóhasználat szerint 
“szellemtudományok” — a szerk.) művelői érzik a központi katalógus hiányát. Az angli- 
cista B. Fabian “A könyv, a könyvtár és a szellemtudományi kutatás” c. műve1 óta 
állandóan napirenden van a régi állományok országos nyüvántartásba vételének a kérdé
se; a tudományos könyvtárügy fejlődésének döntő tényezője lett a retrospektív katalogi
zálás, a katalógusok retrospektív gépi konvertálásának megoldása. 1988-ban két alapve
tő dokumentum foglalkozott ezzel a problémával: a Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) könyvtári bizottságának állásfoglalása a régi állományok számbavételéről2 és a 
W issenschaf tsrat ajánlásai a retrospektív katalogizálásról, a meglévő dokumentumleírá
sok számítógéppel olvasható hordozóra való konvertálásáról3. (A DFG a tudományos 
kutatás támogatását, infrastruktúrájánakf ejlesztését szolgáló legjelentősebb intézmény 
az NSZK-ban; költségvetését a szövetségi kormány, a tartományok, valamint privát ala
pítványok fedezik; a könyvtárügyi programokat 1988-ban21,5milliómárkával támogatta.)

A régi állományok számbavétele szempontjából tanulságos kitérnünk két rokon 
területen megindult, más módszerekkel dolgozó vállalkozásra is.

Az egyik a német ősnyomtatványok központi katalógusa, a Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, amely autopsziára épül. 1925-1940 között csak az első 7 kötete jelent 
meg, 1972-ben vállalkozott folytatására a berlini (NDK) Deutsche Staatsbibliothek; az
óta a 8. kötet és a 9. kötet első része (a “Gazius” címszóig) látott napvilágot, az Akade
mie-Verlag (NDK) és a stuttgarti Hiersemann Verlag közös kiadásában. A munka elhú
zódása miatt a DFG könyvtári bizottsága azt javasolja, hogy vegyék nyilvántartásba az 
NSZK (és Nyugat-Berlin) könyvtárainak ősnyomtatvány-állományát, egyszerűsített le
írások forrná jában; a munkát a BSB irányítaná, együttműködve a British Library “rövid- 
címes ősnyomtatvány-katalógus” (Incunabula Short Title Catalogue) vállalkozásával.

Megindult 1969-ben a 16. századi német nemzeti bibliográfia4 kiadása is, a BSB 
és a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek közös vállalkozása, amely a megfelelő állo
mányrészek rekatalogizálására épül; jelenleg a 14. kötetnél (Mü — Ni) tart, kb. 40 köte
tesre tervezik.

Ezeknek a nyomtatott nyüvántartásoknak a megjelenése tehát, ha egyáltalán le
hetséges is gyakorlatilag, rengeteg időt igényel. A 16. sz. utáni irodalom összehasonlítha
tatlanul gazdagabb, annak a számbavételéhez ezért egészen más eljárásokra van szükség 
—olyanokra, amelyek belátható időn belül óriási adattöm egekébe/ olvasható formá
ra való átírását teszik lehetővé. Az információtechnológia mai fejlettsége egyenesen 
kötelezi rá a tudományos könyvtárakat, hogy egész állományuknak (tehát a régebbi
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anyagnak is) gépi olvasatú katalogizálásával könnyítsék meg a humán tudományok kuta
tóinak munkáját.

Új szerzeményeit sok egyetemi könyvtár máris gépileg katalogizálja, többnyire 
egy regionális közös katalogizálási rendszer keretében. Az újonnan alapított egyetemi 
könyvtárak már eleve így kezdték el állományuk építését; a régi alapításúaknak viszont, 
amikor egy számítógépes katalogizálási munkaközösséghez csatlakoztak, le kellett zár
niuk addigi katalógusukat, s most kell módot találniuk egész állományuk egységes gépi 
feldolgozására. Nehezíti dolgukat az is, hogy a legtöbb régi egyetemi könyvtárban külön- 
külön cédulakatalógus tárja fel a központi könyvtár állományát, illetve az intézeti könyv
tárak anyagának együttesét.

Az online hozzáférhető gépi katalógus rendkívül nagy könnyebbséget jelentene a 
kutatás számára. E lehetőség gyakorlati megvalósításához azonban először tisztázni kell 
bizonyos prioritásokat, s ki kell dolgozni a leggazdaságosabb eljárásokat.

A DFG ezért már 1978-ban “retrospektív monográfia-nyilvántartási ” munka-
csoportot szervezett, s a 80-as évek elején két nagyszabású programot indított meg e 
téren; a harmadik hasonló program a Volkswagen Alapítvány támogatására épül. (Ez 
utóbbi alapítvány 1 müliárd márka alaptőkével működik.)
• A BSB vállalta, hogy az állományában levő valamennyi, 1501-1840 között keletkezett 

nyomtatványról betűrendes katalógust szerkeszt, s a dokumentumleírásokat, ame
lyeket az 1940-ig vezetett kéziratos katalógusból amúgy is ki kellene írni, számítógép
re viszi. A DFG által finanszírozott próbafuttatás során megállapították, hogy egy 
könyvtáros tejesítménye (a leírás megszerkesztése és a gépi forma ellenőrzése) napi 
80 tétel, a leíró segéderőké pedig 150 tétel; 4 könyvtáros és 2 segéderő tehát kb. 10 év 
alatt készülhet el a munkával. A leírások kétféle betűrendes katalógusból származ
nak, amelyek eltérnek egymástól a névalakok használata tekintetében, ezért a 
nevek írásmódját a RAK-WB (a tudományos könyvtári betűrendes katalogizálási 
szabályzat) követelményei szerint egységesítették; így a leírásokat át lehet venni 
a bajor közös katalógusba és más szabványos gépi katalógusokba. Az autopsziáról 
lemondanak, viszont a leírásokat összevetik a British Library és a Bibliotheque 
Nationale katalógusával, az amerikai National Union Catalog-gal, valamint az 
1700-1910-es időszakot átfogó német “Gesamtverzeichnis des deutschsprachi
gen Schrifttums” c. kiadvánnyal. 1989 nyaráig a feldolgozandó 660 000 címnek 
már 2/3-át gépre vitték. A program befejezése után a Saur Verlag mintegy 80 
kötetben nyomtatásban is közzéteszi a katalógust; már 1987-be megindult ennek 
egy 60 kötetes előzetes kiadása, amely a végleges kiadás anyagának mintegy 80%- 
át fogja tartalmazni.
A másik, különösen gazdag állománnyal rendelkező könyvtár a göttingeni alsószász 
állami és egyetemi könyvtár. Itt az állomány 1501-1945 között megjelent mintegy 1,1 
millió kötetes részének gépi katalogizálását kezdték meg 1982-ben, a szakrendi rak
tári kötetkatalógus alapján, mivel ez tartalmazza részletesebben a bibliográfiai ada
tokat. Az alsószászországi gépi könyvtári hálózatban alkalmazott NMN-formátum 
(Niedersächsischer Monographiennachweis) és a bajor BVK-formátum (Bayerische 
Verbundkatalog) között konkordancia-fájlt dolgoznak ki, hogy a két katalógus ada-
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tait egyetlen katalógusba, ill. adatbázisba lehessen összeolvasztani. Ezt a programot 
12 évre tervezik; 1989 nyaráig 450 000 leírás került gépre.

• A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek nemcsak а 16-17. századi könyvtermés 
egyik leggazdagab gyűjtőhelye, hanem a kor művelődéstörténetére vonatkozó kuta
tások nemzetközi jelentőségű központja is. 1830 előttről származó 350 000nyomtat
ványának gépre vitele ezért elsősorban a tartalmi feltárást szolgálja, a betűrendes 
katalógus csak mellékterméke lesz a munkának. A gépi program kompatibüis az alsó
szász NMN-formátummal; 1989 nyaráig 30 000 tételt dolgoztak fel. A részletekről 
G.Ruppelt cikke5 számol be.

Ezek az alapvető vállalkozások igen költségesek. A párhuzamosságok elkerülése végett 
tehát ki kell alakítani a régi állományok katalógusainak számítógépre való konvertálá
sának országos koncepcióját. Ennek előkészítését szolgálta többek között L. Syré és E. 
Lapp két-két tanulmánya.

Syré első tanulmánya6 az USA-ban és Nagy-Britanniában folyó retrospektív kon
verziós munkálatokat veti össze a német helyzettel. Az USA-ban sok könyvtár szolgáltató 
cégekre bízza régi állományát feltáró katalógusának konvertálását; mások nagy gépi 
hálózatok (pl. az OCLC) adatbázisa segítségét veszik igénybe. Nagy-Britanniában a nagy 
adatbázisok igénybevétele mellett fontos szerepet játszik az együttműködéses konverzió 
is; a legjelentősebb vállalkozás a British Library nyomtatott katalógusában foglalt mint
egy 7 mülió cím gépre vitele. Másik tanulmányában7 az NSZK könyvtáraiban folyó 
munkálatokat tekinti át, valamint azokat a tárgyalásokat, amelyeket a DFG szellemtu
dományi irodalomellátási munkacsoportja a Deutsches Bibliotheksinstituttal (DBI), a 
gépi hálózatok (Verbundsysteme) munkaközösségével és a Központi Katalógusok Kon
ferenciájával folytatott.

Lapp két felmérést végzett a DFG megbízásából. Előbb az 1700-1910 közötti 
irodalomra vonatkozó “Gesamtverzeichnis”-ből 4450 monografikus tétel meglétét elle
nőrizte négy nagykönyvtár katalógusában, valamint a müncheni, a stuttgarti és a kölni 
tartományi központi katalógusban8. Kiderült, hogy igen nagy a szóródás, tehát a kielégí
tő lelőhely-jegyzék összeállításához sok könyvtár közreműködésére lesz szükség. Ezután 
15 könyvtárban és egy központi katalógusban vizsgálta meg a régi (1501-1850 közötti) 
irodalom feltártságát9.

Lapp vizsgálatai alapján határozta el a DFG, hogy München és Göttingen mellett 
további könyvtárakban is támogatja a régi állomány katalógusainak konverzióját. 1989- 
ben indul ez a munka a tübingeni Egyetem Könyvtárában és Északra jna-Vesztfália kölni 
központi katalógusában, 1990-ben pedig a stuttgarti (Württemberg) Landesbibliothek
ban és egy később kijelölendő könyvtárban.

Az e téren végzett 10 évi munka tanulságait és a további teendők irányelveit az 
alábbiakban foglalhatjuk össze, elsősorban a DFG 1988. évi állásfoglalása alapján 
(lásd a 2. jegyzetet).

1. Elvi kérdések. — A régi (1501-1850 közötti) kiadványok nyilvántartására a 
humán tudományok művelőinek nagy szükségük van; ezt csak az egyes könyvtárak állo
mányának koordinált feldolgozásával, a katalógusadatok gépre vitelével lehet biztosí
tani. Ehhez viszont az szükséges, hogy alakítsanak ki gazdaságos (belátható időn belül 
nagy tömegű adat feldolgozására alkalmas) munkamódszereket; használják fel az eddigi
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munkálatok eredményeit és a máshonnan megszerezhető katalógusadatokat; szögezzék 
le a kötelező könyvtári és technikai szabványokat; vegyék számba a gazdag régi állo
mánnyal és jó katalógussal rendelkező könyvtárakat; a katalogizálás és az adatrögzítés 
szintjét illetően vegyék figyelembe a DFG-nek a gépi hálózatok fejlesztésére vonatkozó 
1986. márciusi javaslatait1

2. A  régi állomány nagysága. —A szúrópróbák tanúsága szerint mintegy 6 millió 
1900 előtt megjelent könyvvel kell számolni. Az NSZK-ban legalább 13 könyvtár rendel
kezik legalább 300 000 kötetes régi állománnyal; a közös munkában való részvételük 
szempontjából katalógusaik minősége is lényeges (az erre vonatkozó minimális követel
ményeket minél előbb meg kell határozni). Mindegyik program megindítása előtt próba- 
futtatással kell felmérni a tényleges munka- és időigényt.

3. A z adatok megállapításának módja. — Az autopsziára épülő újrakatalogizá- 
lásnál előnyösebb a meglévő katalógusok konverziója. A hagyományos katalógusok bizo
nyos minőségi szintje és a névformák egységesítése alapján olyan gépi katalógust kell 
szerkeszteni, amely más könyvtárak katalógusaival interregionális monográfia-lelőhely
jegyzékké üleszthető össze, kielégíti a helyi nyilvános online katalógusra (OPAC) vonat
kozó minimális követelményeket, s korlátozott mértékben segítséget nyújthat más 
könyvtárak katalogizáló tevékenységéhez is. Az autopsziáról való lemondás csökkenti a 
munka minőségének szintjét, a jelenlegi helyzethez képest azonban nagy haladást jelent 
majd a konvertált egyedi katalógusokból összetevődő központi katalógus.

4. Szabványosítás. — A munka a RAK-WB-re (a tudományos könyvtári betűren
des katalogizálási szabályzatra) épül. Ennek megfelelően kell egységesíteni a személyek 
és testületek nevének alakját. A GKD-t (Gemeinsame Körperschaftsdatei, 3 nagykönyv- 
tár egységesített testületinév-adatbázisa) ki kell egészíteni a “történelmi testületek” 
anyagával, súj, egységesített besorolási adatállományt kell szerkeszteni a személynevek
ről, a BSB névhasználata alapján.

5. Tartalmi keretek. — A munkába bekapcsolódó könyvtáraknak teljes régi állo
mányuk felvételeit konvertálniuk kell (kivéve a térképeket, kottákat és kelet-ázsiai 
nyomtatványokat). Az időbeli határ 1850; ennek kiterjesztése annyira növelné a munka 
mennyiségét, hogy nem volna rá anyagi fedezet. Az újabb— kivált a 20. századi — anyag 
adatainak konverzióját elsősorban az illető könyvtár fenntartójának kell finanszíroznia, 
kitöltendő a hézagot 1850 és az új szerzemények rendszeres gépi feldolgozásának meg
kezdése között (ez általában legalább 130 év).

6. A  résztvevő kiválasztása.—Előnyben részesülnek azok az egyedi tervek, ame
lyek beleillenek a közös tervbe; a központi katalógusok abban az esetben számíthatnak 
ilyen támogatásra, ha az egyes nagykönyvtárakhoz képest lényeges címtöbbletet tartal
maznak. A kiválasztás kritériumai: nagy, interregionális jelentőségű állomány; teljes és 
jó minőségű feltártság; az adatok díjtalan átadása az interregionális közös katalógusnak; 
készség a feltárt állomány könyvtárközi kölcsönzésére.

7. Munkaszervezés. — Pontosan meg kell határozni a katalogizálási és adatrögzí
tési szintet, fel kell használni a meglévő struktúrákat a DFG 1986. márciusi javaslatai 
értelmében; így a központi lebonyolítás elve, amelyet gyakorlatilag valamennyi közös 
katalogizálási rendszer alkalmaz, a konvertálásban is érvényesül. Az időszaki kiadvá
nyok katalogizálása nem tartozik ebbe a finanszírozási programba; retrospektív feldől-
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gozásukat online kell elvégezni a folyóirat-adatbázis (ZDB — Zeitschriftendatenbank), 
az új szerzemények katalogizálását pedig ezután is autopszia alapján. AVK/Verbundka- 
talog maschinenlesbarer Katalogdaten deutscher Bibliotheken — a német könyvtárak 
géppel olvasható katalógusadatainak közös katalógusa) viszont nemcsak az egyedüli in
terregionális monográf ia-nyüván tartás lesz, hanem adatforrásul is szolgál a konvertálás
hoz. A régi állomány számbavétele során konvertált adatoknak be kell kerülniük mind a 
regionális hálózatok anyagába, mind az interregionális közös katalógusba (VK). Ehhez a 
VK online verziójának kialakítása után MAB-1 interfészt (MAB — Maschinelle Austa
uschformat für Bibliotheken — Könyvtári gépi adatcsere-formátum) kell kidolgozni a 
VK és a regionális hálózatok közötti folyamatos adatcsere céljára. — A DBI-nek fel kell 
mérnie, hogy a külföldi adatbázisok bevonása mennyiben segíthetné elő a retrospektív 
konverziót.

A regionális és az interregionális (országos) szint közötti kapcsolat biztosítása 
reális lehetőséget teremt arra, hogy megvalósuljon az NSZK-ban a központi lelőhely- 
nyilvántartás, az időszaki kiadványok számára a ZDB, a monográfiák számára a VK 
formájában.

A VK szerkesztését 1979-ben kezdte meg a DBI. Ez a nyüvántartás 16 (többnyire 
új alapítású) egyetemi könyvtár géppel olvasható katalógusadatait tartalmazza; máso
dik, 1986-os kumulációjában 1303 mikrofilmlapon 3,45 millió címet és 5,25 millió lelő
helyadatot. Ugyancsak a DBI kezeli a ZDB-t; ennek 1989. áprüisi, 21. kiadása 308 mik
rofilmlapon 524 000 címet, 1534 millió lelőhelyadatot közöl.

Ami a külső adatbázisok igénybevételét illeti, a DBI már 1986-ban megvizsgálta, 
hogy a jelenlegi VK az OCLC adatbázisával együtt müyen mértékben szolgálhat adatfor
rásul a gépre még nem vitt katalógustételek konverziójához. A mintát az NSZK 7 tudo
mányos könyvtárának egyenként 1000 katalóguscédulája szolgáltatta, s az eredmény 
meglepően kedvező volt: az egész mintára nézve a VK-ban 58%-os a találati arány, a 
hiányzó tételek 32%-a pedig megvan az OCLC-ben, a két adatbank együttes használata 
esetén a találati arány 72%. Ha csak az 1945 utáni kiadványokat vesszük, természetesen 
még jobb a helyzet: a VK-ban 69%, a két adatbázisban együttesen 82% volt a találatok 
aránya.

A retrospektív konverzióról egyre szélesebb körű eszemcsere bontakozik ki az 
NSZK-ban.

Az 1988. májusi göttingeni kollokviumon11 ("A retrospektív katalogizálás Alsó- 
Szászországban") előadás hangzott el többek között a skandináv országokban folyó ha
sonló munkálatok állásáról, az OCLC katalóguskonvertáló szolgáltatásairól (Rectrocon, 
Micron, Tapecon), valamint a RAK-WB és az AACR2 viszonyáról, különös tekintettel a 
történeti állományok online katalógusainak kiépítésére.

A Deutsche Bibliotheksverband 1988. novemberi egyik szekcióülésén K. H al
ler 12 fejtette ki, hogy a régi állomány adatainak konverziójához semmiképp sem elegen
dő a hagyományos leírások egyszerű átmásolása segéderők révén; a gépi adatrögzítéshez 
szervesen hozzátartozik az adatok átstrukturálása is, mégpedig ugyanarra a formára, 
amelyet az új szerzemények katalogizálására alkalmaznak. Csak így lehet valóban hasz
nálhatóvá tenni egy-egy könyvtár, ül. egy-egy gépi hálózat valamennyi katalógustételét.
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Ejtsünk szót végül a gépi könyvtári hálózatok funkciójáról is, hiszen az egyes 
könyvtárak számára egyre lényegesebbé válik mind a hálózati központtal való kapcsola
tuk, mind pedig az interregionális együttműködésbe, a központi lelőhely-nyüvántartások 
munkájába való beilleszkedésük.

A számítógépesítés a könyvtárakban belső ügyviteli munkák—a folyóiratkezelés, 
a kölcsönzési nyüvántartás — automatizálásával indult; a minőségi változást a katalogi
zálás gépesítése hozta. 1980-ban születtek meg a DFG ajánlásai gépi könyvtári hálózatok 
(Verbundsysteme) kiépítésére és regionális könyvtári központok szervezésére13; ezek 
azóta már az NSZKvalamennyi tartományában gyakorlati eredményekhez vezettek. Ma 
7, a tartományi keretekhez igazodó gépi könyvtári hálózat működik, nyolcadikként csat
lakozik hozzájuk a bonni szövetségi f őha tóságok hálózata. 1983-ban létrejött a hálózatok 
munkaközössége, amelynek titkársága a DBI keretében működik.

E titkárság 1989 májusában kelt brosúrája14 ismerteti a hálózatok céljait és fel
adatait, egy DBI-felmérés pedig15 munkájuk 1988. októberi számbavételének adatait. A 
Tudományos Könyvtárosok Egyesületének friss kiadványa16 a regionális hálózatok ka
talogizálási gyakorlatát elemzi.

A hálózatok közötti együttműködés, illetve a regionális és az országos szintű mun
ka összekapcsolása sürgetően követel olyan fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a 
regionális központok közötti közvetlen adatcserét nyílt kommunikációs hálózatok fel- 
használásával. Az ISO (International Standard Organization) és a CCITT (International 
Telegraph and Telephone Consultative Committee) által kialakított nyüt hálózatos mo
dell, a hozzá tartozó szakirányítás és használói kommunikációs nyelv (user protocol) 
lehetőséget ad arra, hogy különböző számítógépekkel, terminálokkal, programokkal mű
ködő rendszerek kicserélhessék egymás között adataikat, közleményeiket. A használó
nak csak saját rendszere előírásait és konvencióit kell ismernie és alkalmaznia, függetle
nül attól, hogy a saját rendszerében vagy egy másikban mozog.

A hardvertől és szoftvertől való ilyen függetlenülést az OSI (Open Systems 
Interconnection, nyílt rendszerkapcsolat) réteges modellje teszi lehetővé. A különfé
le rétegek rögzítik a technikai követelményeket, leírják az adatelemeket, megszabják 
az átvitel rendjét és lépéseit. Az első 6 réteg a technikai feltételeket definiálja, a 
hetedik, a legfelső réteg pedig a specifikus alkalmazást; ez a tulajdonképpeni feldol
gozás szintje. A hozzá kialakítandó kommunikációs nyelv az a szabványos forma, 
amely a közvetlen megértést biztosítja. Ennek kidolgozása igen nagy munkával jár, 
de a haszna is nagy.

Az OSI-modellnek megfelelő nyüt kommunikációs rendszerek első könyvtári al
kalmazásai már rutinszerűen üzemelnek. Az NSZK-ban még nincs erre konkrét példa, de 
a helyzet hamarosan megváltozik. Ezt jelezte a Deutsche Bibliothek és a DFG által ren
dezett OSI-kollokvium (Frankfurt, 1989. február) majd H. Bork-пак a bielefeldi adatfel
dolgozási kollokviumon tartott előadása az ISO-OSI modell könyvtári alkalmazásáról; 
ezt Bork részletesebb tanulmánya követte, ugyanerről a témáról17.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy az OSI-val ismételten találkozni fogunk a ret
rospektív katalogizálás egyes problémáinak kidolgozása során.

Egy dologban viszont végképp nem lehetünk bizonyosak — abban ti., hogy 
megkapják-e az NSZK könyvtárai azt a (10 év alatt felhasználandó) 150 millió már
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kát, amelyre a Tudományos Tanács ajánlása szerint szükségük van ahhoz, hogy konver
tálják az 1945 utáni új szerzemények közül a gépre még nem vitt mintegy 30 millió 
tételt.
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Egy 1987-ben megjelent könyvtárstatisztika nyolc könyvtárat sorol a legnagyobb 
svájci könyvtárak közé. Ezek a könyvtárak az éves költségvetésük nagyságának sorrend
jében a következők: a Zürichi Műszaki Egyetem Könyvtára* Eidgenössische Technische 
Hochschule Bibliothek, (ETHB); a Zürichi Központi Könyvtár, Zentralbibliothek (ZZ); 
a Lausanne-i Nyüvános Egyetemi Könyvtár, Bibliotheque Cantonale et Universitaire 
(BPUL); a Baseli Nyüvános Egyetemi Könyvtár, Öffentliche Bibliothek der Universität 
Basel (OBUB); a Berni Nemzeti Könyvtár, Bibliotheque Nationale Suisse (BN); a Berni 
Városi és Egyetemi Könyvtár, Stadt- und Universitätsbibliothek (SUB-Bem); a Freiburgi 
Egyetemi és Kantonális könyvtár, Bibliotheque Cantonale (UB-Freibourg) és a Genfi 
Városi és Egyetemi Könyvtár, Bibliotheque Publique et Universitaire de Geneve (BPU- 
Genf). Ha a könyvtárállományt vagy az évente beszerzett könyvek számát vennénk ala
pul, akkor is ezt a sorrendet kapnánk.

A Nemzeti Könyvtár kivételével mind a nyolc könyvtár automatizált. A két züri
chi nagykönyvtár egy-egy saját rendszert alkalmaz, míg az összes többi a Lausanne-ban 
kifejlesztett SIBIL rendszert. A következőkben ezt a három rendszert vizsgáljuk meg 
közelebbről.

A Zürichi Műszaki Egyetem Könyvtára (a továbbiakban: ETHB) és a Lausanne-i 
Nyilvános Egyetemi Könytár (a továbbiakban: BPUL) automatiziálása kizárólagosan 
saját fejlesztés (beleértve a programozást is) alapján történt, míg a Zürichi Központi 
Könyvtár (a továbbiakban ZZ) egy kulcsrakész rendszert vásárolt, amelyen csak kisebb, 
adaptációs változtatások voltak szükségesek. Az automatizálás e három útját más-más 
sajátosságok jellemzik, mindegyik minta értékű és mindhárom tapasztalataiból érdemes 
levonni a tanulságokat.

Szeretném előrebocsátani, hogy a gépi, technikai és a programozási problémákkal 
nem szándékozom foglalkozni. Inkább szervezési és könyvtárosi szempontból próbálom 
a katalógusok automatizálását megvilágítani.

A kívülálló azt gondolhatná, hogy a svájci könyvtárak automatizálása mögött egy 
céltudatos, központi elképzelés áll. Ez nincs így. Az első erőfeszítések ezen a téren telje
sen improvizáltak voltak, s az egyes könyvtárigazgatók vállalkozó szellemétől függően 
voltak eredményesek vagy hiúsultak meg. Egymás törekvéseiről sokszor nem is tudtak 
vagy csak jóval később értesültek.

***
Először az ETHB, majd a BPUL és a ZZ szánta rá magát a számítógépesítés meg

kezdésére. Míg az ETHB a kölcsönzéssel és a katalógusokkal kezdte, majd a folyóiratok
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nyilvántartásával folytatta, addig a BPUL csak a katalógussal foglalkozott, a ZZ pedig 
csak az állománygyarapítási munkafolyamatot ültette át számítógépre. Igazi hálózattá 
pedig csak a lausanne-i vállalkozás alakult át, többek között olyan fontos egyetemi 
könyvtárak bekapcsolódásával, mint a baseli, berni, freiburgi, genfi stb., viszont nem 
törekedtek egy integrált könyvtári rendszer kiépítésére. Ezzel szemben elképzeléseik 
kivitelezése azonban lényegesen különbözik egymástól.

Mind az automatizálás megkezdésének időpontját, mind a könyvtárak nagyságát 
tekintve először az ETHB-vel kell foglalkoznunk. Itt 1963-ban vetődött föl az automati
zálás gondolata. 1965-ben létrehozták a könyvtáron belül a kutatási és fejlesztési osz
tályt, amelynek a mai napig az a feladata, hogy megtervezze, kidolgozza és kivitelezze a 
könyvtár számítógépesítését. 1966 és 1968 között készült el az első tervezet. 1970-ben 
kezdték meg a kölcsönzés automatizálását és a disszertációk lyukkártyás katalogizálási 
adatfelvételét. Ennek nyomán nyomtatták ki az első, kezdetleges automatizált periodi
ka-jegyzéket. (Az időkfolyamán ezt egyre korszerűsítették.) 1971/72-ben továbbfejlesz
tették a kölcsönzési rendszert és kiadtak egy disszertáció-jegyzéket. 1974-ben egy külön 
adatfelvevő osztályt hoztak létre. 1975-ben a kölcsönzés és a periodika-nyilvántartás 
lyukkártyás formáját vezették be. 1976-ban megindult a lyukkártyás katalogizálás és 
szakozás. Ebben az évben még kiadtak egy mikrofilmlap-katalógust és megkezdték az 
online kölcsönzést. 1977-ben elkészítették a címszókatalógust és összekapcsolták a fo
lyóiratok címváltoztatásait. 1979-ben eldöntötték, hogy saját számítógépet vesznek. 
1980-ban kiadták az utolsó papírra nyomtatott periodika-jegyzéket, s elhatározták, 
hogy online-katalógust vezetnek be saját fejlesztésben. 1981-ben megrendelték a 
saját számítógépet és 1982-ben üzembe is helyezték. Három hónaponkénti mikro- 
f ilmlap-katalógus kiadását határozták el, a lyukkártyákat pedig kivonták a forgalom
ból.

1983-ban az ETHICS (ETH Library Information Control System) kidolgozása 
mellett döntöttek. Ez egy új online-rendszer az adatfelvételre és visszakeresésre, s a 
mikrofilmlap-katalógusok előállítására is szolgál. 1984-ben kidolgozták a leíró és a szak- 
katalógussal, valamint a kölcsönzéssel és a katalógusban való kereséssel felvett bibliog
ráfiai adatoknak az ETHICS-be való átültetésének programozását.

Erre az időszakra esett az NB-val való együttműködési kísérlet is. Elsődleges 
célként az NB új könyveinek és folyóiratainak a katalogizálását és a svájci könyvtárakban 
lévő külföldi folyóiratok jegyzékének újabb kiadását tűzték ki. Egy éves intenzív tárgya
lások után a tervet föladták, mert elképzeléseik összeegyeztethetetleneknek bizonyultak.

1985- ben programozták az adatfelvételhez szükséges funkciókat és előkészítet
ték az adatbázist (rögzítették az adatstruktúra formáját); a mikrofilmlap-katalógus ki
adását áttették az ETHICS-re.

1986- ban elkészítették a szakkatalógus programjait és ugyanebben az évben belső 
használatra üzembe is helyezték őket: ma már lehetséges a keresés a megrendelési szám 
és a könyv számítógép azonosító száma szerint, továbbá a címben előforduló szavak 
szerint is. Az online-keresés németül, angolul és franciául történhet, s megszabható a 
megjelenés időhatárai és a keresett könyvnek nyelve is. A könyvtárhasználók 15 képer
nyőd folytathatnak online-keresést.
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1989 első fele is eseményteli volt az ETHB-ben; az online-keresést követően a 
használó magán a képernyőn rendelheti meg a számára szükséges könyvet. Az 1976 
óta elkészült címfelvételek mindegyike online kereshető az ETHICS-en. (A korábbi 
felvételek adatai persze nincsenek az ETHICS nívóján.) az ETHICS-szel való keresés 
szempontjai tovább bővültek: eddig csak a címek szavaival, vagy azok összetételeivel 
és témák szerint lehetett a katalógusban keresni, most már a szerzőkkel, a szerző 
és a cím kombinációjával a megrendelési számmal és a felvétel számítógépi szám
mal is.

Az ETHICS-et egy programozókból és rendszerszervezőkből álló csoport fejlesz
tette ki, amelyben a könyvtárosi megközelítés kisebb hangsúlyt kapott. Például az érvé
nyes katalogizálási szabványokat nem vették mindig tekintetbe, a könyvtárosok észrevé
teleinek csak akkor adtak helyet, ha azok a gépnek is tetszettek. A csoport lépésről-lépés- 
re haladva állította össze a különböző funciókat, s nem egy előre átgondolt koncepció 
alapján végezte a fejlesztést. Az olvasók vélt érdekeire hivatkozott egyes megoldásaiban, 
s a dolgok leegyszerűsítését mint erényt tüntették fel. így a tudományos könyvtárak 
követelményei gyakran csorbát szenvedtek, és sort kellett keríteni az utólagos javítások
ra. Pozitívnek bizonyult viszont a folyóiratoknál az a megoldás, hogy a címváltozatokat 
összekötötték az adatbázisban. Ugyancsak előnyös a címek szavai szerint való keresés 
lehetősége (az ISBD/M első adatcsoportjában szereplő szó vagy név bármüyen kombiná
cióban kereshető).

* * ♦

ABPUL1971 ótafejlesztikatalogizálásirendszerétSIBILnéven(SystémeIntegré 
pour les Bibliothéques de Laussanne). Egy belső használatra szánt rendszerből alakult ki 
a jelenlegi, öt hálózati rendszert magába foglaló és összekötő rendszerré. A lausanne-i 
központ a legnagyobb, mintegy 100 könyvtár tartozik a hálózatába Francia-Svájcban. A 
két legnagyobb hálózat (a francia-svájci és a baseli) össze is van kapcsolva egymással. így 
a SIBIL új feloldása: Systeme Informatisé pour Bibliothéques.

A lausanne-i elképzelés az volt, hogy minél kevesebb külön rendszer alakuljon ki 
Svájcban, és hogy az adatfelvétel minél egyöntetűbb legyen. Elejét akarták venni annak, 
hogy a rendszerek áttekinthetetlen dzsungelje alakuljon ki.

A SIBIL nem egy integrált, minden könyvtári funkciót átfogó és kulcsrakész 
könyvtári rendszer; ezért is került ki a nevéből az “integré” szó. Különösen regionális 
hálózatok kifejlesztésére, regionális hálózati katalógusok kiépítésére alkalmas. A közös 
katalogizálást és a könyvtárközi kölcsönzést segíti elő és idővel mint bibliográfiai adat
bázis is jelentős lesz.

A rendszer megalkotói egy olyan megoldásra törekedtek, ahol a hálózat közös 
funkciói ellátása (a bibliográfiai adatbázis fölépítése) központilag történnek, míg a helyi 
funkciók (online keresés) helyüeg. A hálózat szíve a közös bibliográfiai adatbázis, amit 
főleg a hálózat tagjai táplálnak. Ez a jelentős, közös erővel fölépített adatbázis lehetősé
get nyújt a legkülönbözőbb hasznosításokra: bibliográfiai keresés, közös katalogizálás, 
különböző katalógusok, bibliográfiai listák előállítása, az egyes művek megrendelési for
rásának felkutatása, a beszerzés koordinálása; a legfontosabb azonban a katalogizálás és 
a regionális központi katalógus.
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A katalogizálást és a katalógust állították a központba, mert úgy gondolták, 
hogy a katalogizálás kulcsfunkció: hosszú lejáratú befektetés, ami egy adatbázis fel
építését eredményezi. Egy ilyen adatbázis esetében szem előtt kell tartani, hogy a 
korlátozásokat később nem lehet visszafordítani, ezért az adatszerkezetnek eleve az 
USMARC vagy UNIMARC csereformátummal kompatibilisnek kell lennie; hasonló
an fontos követelmény, hogy mindenféle betű képezhető legyen és a leírások egy 
nemzetközileg, de legalábbis országszerte érvényes katalogizálási szabály szerint ké
szüljenek. A leírásoknak az egyes résztvevők speciális igényeit is ki kell elégíteni
ük.

Az adatok bevitele online, tehát a számítógéppel való dialógus útján történik. A 
beépített ellenőrző funkciók segítségével a felvétel végén jelzi a gép, ha valamilyen fontos 
adat hiányzik vagy például egy ISBN hibás.

A központi katalogizálás elve egyszerű: minden könyv csak egyszer lesz katalogi
zálva. Az első adatfelvevő elkészíti a teljes felvételt hiánytalanul, a többi könyvtár, ame
lyikben ugyanaz a könyv megvan, csak a saját, helyi adataival egészíti ki. Ez a “szövetke
zeti” katalogizálásnak klasszikus formája. Előnye, hogy csak egy adatbázissal kell a ke
resésnél konzultálni, biztosított a katalógus homogenitása, s a számítógépet sem kell 
adatátvételre programozni.
Az online keresés többféleképpen lehetséges (az OCLC-beli kereséshez hasonlóan). Vagy 
egy egyszerű kulccsal, mint például:
— a fölvételi szám,
— ISBN/ISSN,
— raktári jelzet,
— szakjelzet,
— sorozatcím,
— cím szerint;
vagy hierarchikus sorrendben megadott szerző vagy szakjelzet (ill. tárgyszó) szerint; 
ebben az esetben egy számozott lista jelenik meg címekkel és ezekből a címekből választ
ható ki a megfelelő. Ha a könyvtár saját állományában nincs meg a könyv, akkor a könyvet 
az egész hálózatban is keresni lehet és a lelőhelytől megrendelni. Mivel a tartalom szerinti 
feltárás nem egységesen történik az egész hálózatban, minden könyvtár a maga rendszere 
(Dewey, ETO, tárgyszavak) szerint egészíti ki a felvételt.

A SIBIL a kölcsönzési és a megrendelési funkciót nem támogatja ugyanolyan 
mértékben, mint a katalogizálást. Ezekre a funkciókra kis-, vagy mikroszámítógép alkal
mazását ajánlja, amit esetleg összeköthetnek a helyi katalógussal.

A SIBIL pillanatnyilag öt központban működik: Lausanne, Basel, St. Gallen, 
Montpellier és Luxemburg. A központokat a REBUS (Réseau des Bibliothéques Utili- 
sant SIBIL) nevű egyesület foglalja egybe. A REBUS célkitűzése, hogy:
— a SIBIL-t használó könyvtárak tevékenységét koordinálja és a rendszert továbbfej

lessze,
— az új központokba a rendszert bevezesse és gondozza,
— a SIBIL-könyvtárakat egymással egybekösse,
— más szervezeteket, amelyek hasonló célokért munkálkodnak, figyelemmel kísérjen 

és azokkal együttműködjék.
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A REBUS tehát egyfajta könyvtári szövetkezet az információs áradat közös keze
lésére és hasznosítására. A feladat ellátására néhány fős koordinációs személyzetet al
kalmaz.

A SIBIL kezdettől fogva szolid könyvtárosi alapokon nyugszik, ezért nem rendít
hette meg sem a technika fejlődése, sem a katalogizálási szabályok változása. Ellenkező
leg: flexibilitása oly magas fokú, hogy a rendszer újabb feladatokkal bővülhet és további 
könyvtárak katalógusainak az automatizálását is vállalja. A berni NB megbízásából a 
svájci könyvtárakban található külföldi folyóiratok jegyzéke elkészítését már elkezdte, 
s 1990-től a svájci nemzeti bibliográfiát is előállítja (s egyben az NB gépesített katalógu
sát is).

Az első lépéseket az automatizálás irányába már 1970-71-ben megtette. Gyara
pítási osztálya 1974 óta automatizáltan küldi ki a megrendeléseket és ellenőrzi a leszál
lítást. Ugyanezzel a rendszerrel tartja nyilván a beszerzési keret felhasználását. Hetente 
és havonta listákat nyomtat ki a megrendelt és beszerzett könyvekről, az így nyert bibli
ográfiai adatokat azonban csak közvetve használja fel a katalogizáláshoz. 1983-tól a 
kölcsönzést is automatizálták. A kölcsönzési rendszer a lehető legegyszerűbb, amit el 
lehet képzelni: a könyv számítógépes azonosító száma, a leltári szám, valamint a kölcsön
ző száma és a kikölcsönzés dátuma alapján lehet visszahívni és előjegyeztetni, továbbá 
sokféle statisztika állítható elő.

A katalogizálás automatizálásának tervezése 1983-ban kezdődött. Egy munka- 
csoport azt a megbízatást kapta, hogy keressen egy, már jól működő rendszert, amelyik 
nem csupán a katalogizálás automatizálására, hanem a gyarapítási munkafolyamatok 
automatizálásának korszerűsítésére is, később pedig a kölcsönzést és a periodikumok 
nyilvántartását is el tudja látni, mint egy integrált rendszer.

Hat működő rendszert vizsgáltak meg alaposan: a nemzetközileg is ismert DO- 
BIS/LIBIS, Urica, WLN (Washington Library Network) és GLIS (Geac Library System) 
rendszert: azonkívül a SIBIL-t és az ETHICS-et. A kiválasztáshoz egy pontozásos mód
szert alkalmaztak. A kiértékelés során a 113 kérdésre maximálisan 339 pontot lehetett 
adni, 0-tól 3-ig pontozva a válaszokat.

A legmagasabb pontszámot, 310-et a GEAC GLIS rendszer érte el. Az eredmény 
91,5%-kal magasan a legkielégítőbb volt. (D/L: 273 pont, 80,5%) Urica (IBM): 237 pont 
70%. WNL: 231 pont, 68%, ETHICS: 202 pont, 60%.)

A GLIS a kanadai GEAC cég terméke. A cég f ő működési területe a bankok és más 
irodák adminisztrációjának automatizálása mellett a könyvtári automatizáció. Maga 
állítja elő mind a hardvert, mind a szoftvert. Számos országban a legkülönbözőbb könyv
táraknak adták el rendszerüket (legújabban a leningrádi akadémia könyvtárának), amit 
folytonosan bővítenék és fejlesztenek, az egyes könyvtárak igényeihez alkalmazkodva. A 
ZZ ezzel a rendszerrel 1988 júliusában kezdte meg a katalogizálást majd egyéves előké
szület után a gyarapítási munkák automatizálásának megkezdését 1989 szeptember 1- 
jére tűzte ki.

A GLIS rendszer modulárisan integrálja egy könyvtár öszes munkaterületét, s 
négy fő szoftver részből áll. Az adatbázisban különböző hosszúságú rekordokat lehet 
beadni, ami ideális egy könyvtári rendszer szempontjából. A GLIS mind a könyvtárosok, 
mind a használók számára előnyös. Az egyes részek külön felépítésének és a rendszer
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flexibilitásának köszönhető, hogy a GLIS minden típusú és nagyságú könyvtárban hasz
nálható. Arra is megvan a lehetőség, hogy több kis könyvtár összeállva egy hálózatot 
alkosson és a rendszert közösen használja egy közös adatbázis felépítésével és a kölcsön - 
zés lokális végzésével. A GLIS szíve az adatbázis, amely minden bevitt tétel, minden 
bibliográfiai adatát tartalmazza. Természetesen nemcsak könyvek, hanem bármely más 
dokumentum katalogizálására is alkalmas.

A GLIS dialógusra alapozott katalogizálási rendszerében kényelmesen és gyorsan 
található meg a keresett cím. A tételek bevitele a képernyőn történik és a könyvtár maga 
döntheti el, milyen részletességű leírást készít. A másutt készült, gépileg olvasható tételek 
átvétele MARC-formátumban minden további előkészület nélkül lehetséges, de a nem 
MARC-formátumú adatok átvétele sem jelent problémát.

Katalogizálás közben lehetséges a rendszerben tárolt egyéb adatokat lehívni vagy 
azokat átmásolni, az adott leírásba. Beépített ellenőrző funkciók segítik elő a címfelvétel 
minőségi ellenőrzését.

Minden használati modul kapcsolatban van az adatbázissal, ezért az adatbázis 
ellenőrzésének a rendszer működésére nézve nagy jelentősége van. Az adatbázis ellenőr
zésének fő módja a mutatók rendbentartása. Említést érdemelnek a GLIS alábbi tulaj
donságai:
• Egyszerűen és rövid várakozási idővel lehetséges a közvetlen párbeszéd a rendszerrel. 

Amíg a katalogizáló nem rendelkezik az ehhez szükséges gyakorlattal, addig egy se
gédképernyőre a szükséges tudnivalókat munka közben lehívhatja.

• A GLIS integrálja az egyes alrendszereket, a beszerzési, kölcsönzési és katalogizálási 
alrendszer egymáshoz kapcsolható. Ugyanakkor idegen adatbázisok is (nemcsak bib
liográfiai hanem szerzői adatbázisok is) átültethetők a rendszerbe.

• Listák vagy részkatalógusok mágnesszalagokra kikülöníthetők, papírra kinyomtat
hatók.

• Az online párbeszédre különböző lehetőségek vannak: szerzők (személy vagy testü
let), cím vagy címszó, ISBN/ISSN, megrendelési szám és három vezérszó (szerzővezér
szó, címvezérszó) szerint lehetséges a keresés. Nagy előnye a rendszernek, hogy a 
kereséshez elég beadni egy névnek vagy szónak csak az első néhány betűjét; bár minél 
több jellel keresünk, annál pontosabb választ kapunk. Az évszámokkal is körülhatá
rolhatjuk a keresést: egy bizonyos megjelenési év előtt vagy után megjelent műveket 
kereshetünk.

• A Boole-féle logika szerin ti keresés egy egyszerűbb formájában, a szerző és a cím első 
négy-négy betűjével kombinálva lehetséges. A teljes Boole-féle keresés megoldásán 
intenzíven dolgoznak a GLIS emberei.

• A megtalált tétel öt különböző formában jelenhet meg a képernyőn: 1. kivonat 
a m utatóból, 2. kivonat a szerző műveiből vagy egy adott címen szereplő mű
vekből, 3. teljes leírás, 4. egyszerűsített leírás, 5. M ARC-struktúrában meg
adott leírás.

• Különlegessége még a rendszernek, hogy a “lásd’’-utalás már a mutatóban szerepel és 
onnan is fölhívható a címfelvétel. A “lásd még”-utalás viszont csak a keresett cím 
kiválasztása után jelenik meg.
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• Az a katalogizálási alapszabály, hogy ugyanaz a személynév vagy testületnév min
dig ugyanazon formában képezze a besorolási adatot, teljességgel érvényesül. Az 
első felvételkor az egységesített másolat egy külön mutatóba össze van kötve a 
mutatóban álló egységesített névalakkal, így akár egyik, akár másik névalak sze
rint történik a keresés, a képernyőn a név mögött megjelenik az a szám, amelyik 
mutatja, hogy hány bibliográfiai leírás található a rendszerben a keresett szerző, 
ill. testület nevével. Kívánságra egy gombnyomásra sorban megjelennek a képer
nyőn a lehívott címek.

• A címleírások minden nehézség nélkül megadhatók a MARC-formátumban, mert 
a MARC az amerikai katalogizálási szabályzaton, az AACR-en alapszik, ami vi
szont nagyon közel áll a svájci, egyáltalán a nemzetközi ISBD szabályzathoz. 
(Egyetlen eltérés a többkötetes művek leírásánál az, ahol a svájci szabályok sze
rint többszintű felvételt kell készíteni, amit azonban az amerikai szabályok nem 
ismernek, s ezért a GLIS-ben sem lehetséges. Ezen a problémán még dolgoznak a 
GLIS programozói.)

• Akereséskor előre el kell dönteni, hogy szerzőt, címet, címszót stb. akarunk-e keresni.
• Mind a mutatókban, mind a szerzői (személyek és testületek) ill, címkatalógusban 

előre és hátra lehet lapozni.
Az egyes könyvtárakra jellemző helyi adatok a következők:
— a tulajdonos könyvtár neve,
— a leltári szám,
— a belső ellenőrző szám,
— raktári jelzet, ill. példányszám,
— a példány specifikus leírása.
Az a tény, hogy egy városon, régión, országon belül, vagy akár nemzetközileg is több 
könyvtári rendszer is létezik, a technika fejlődésével mind kisebb akadálya az együttmű
ködésnek. Ezt az is bizonyítja, hogy a ZZ mind a német mind az észak-amerikai nemzeti 
bibliográf iákmágnesszalagos leíróf elvételeit át tudja venni. így az adatbázisban szereplő 
címek 50%-a idegen felvételeken alapszik.

I
BOOKS
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Könyvtárosok
figyelmébe!

Ha nincs ideje a külföldi 
könyvtártudományi 

szakirodalom 
tanulmányozására, 

fizessen  e lő  a

Könyvtári és Dokumentációs 
Szakirodalom (KDSZ)

című negyedévenként 
megjelenő referálólapunkra.

A  lap mintegy 200  jelentős külföldi szakfolyóiratból közöl 
válogatva címeket, annotációval vagy az érdekesebbnek ítélteknél 
az eredeti tartalmat tükröző referátummal. Kívánságára az eredeti 

cikk másolatát is megküldjük a másolási költségek ellenében.

M egrendelhető;
az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 

Könyvtártudományi szakkönyvtáránál (1827 Budapest). 
Telefonon történő rendelésnél számlát küldünk és annak 

befizetése után rendszeresen küldjük a lapot (Tel.: 175-0686)

E lőfizetési díja:
1990-re 440.-Ft (4 szám plusz az éves név- és tárgymutató)
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A számítógépek szerepe az amerikai könyvtárakban

G yeszly, Suzanne D.

A számítógépek használata az Egyesült Államok könyvtáraiban ma már igen el- 
terjedt. A könyvtári automatizálás két évtized alatt megtett fejlődése országos/nemzet- 
közi, körzeti és helyi szinten követhető nyomon.

1. ábra
A u to m a tizá lt kön yvtári rendszerek a z  A m erik a i E gyesült Á lla m o k b a n

Országos/nemzetközi
hálózatok Körzeti hálózatok Helyi könyvtárak

Library of Congress AMIGOS NEBASE Egyetemi
I OCLC/Europe AFLINELINET,

RLIN BCRPACNET Szak
UTLAS CAPCON OHIONET
WLN FEDLINK PALINET 

ILLINET PRLC
Közművelődési

INCOLSA SOLINET 
MLCSUNY 
MINITEX WILS 
MLNC

Iskolai

Megjegyzés: a betűszók neve jórészt a hálózat földrajzi elhelyezkedése alapján keletkezett

Amint az első ábra mutatja, a Library of Congress (LC) vezető szerepet játszott az 
automatizálás bevezetésében. Mint az köztudott, az LC szabványosított MARC (Machi
ne Readable Catalog - Géppel Olvasható Katalógus) mágnesszalagokat készít, amelyeket 
az egyes könyvtárak is megvásárolhatnak, bár ezeket főként a nagy adatbankok, vagyis 
az OCLC (Online Computer Library Center - Online Számítógépes Könyvtári Központ), 
az RLIN (Research Libraray Information Network - Tudományos Könyvtárak Informá
ciós Hálózata), az UTLAS (University of Toronto Library Automated System - Toron toi 
Egyetem Automatizált Rendszere) valamint a WLN (Western Library Network - Nyu
gati Könyvtárak Hálózata) használják.
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Az említett országos hálózatok között az RLIN és az OCLC a két legnagyobb. Az 
RJLIN-t a nagy és régi gyűjteményekkel rendelkező egyetemi könyvtárak (Yale, Stanford 
stb.) alapították meg azzal a céllal, hogy egymás automatizált katalógusait használhassák 
anélkül, hogy lényeges módosításokat végezzenek a helyi katalógusokon belül. Az OCLC 
rendszer, melynek célja alapításától kezdve máig az volt, hogy egy szabványosított leírá
sokból álló, központi katalógust teremtsenek meg, s ezt a katalógust meghatározott tag
sági díj alapján minden típusú és nagyságú könyvtár használhassa az Egyesült Államok
ban és bárhol a vüágon. Az OCLC és az RLIN jelenleg a kölcsönös távkapcsolat kialakí
tásán dolgozik.

A z OCLC története

1967-ben Ohio államban hét főiskolai és egyetemi könyvtár összefogott és meg
alapította az OCLC-t (Ohio College Library Center - Ohio Főiskolai Könyvtárak Köz
pontja). Egy központosított, automatizált könyvtári hálózat meglapítása és egy gépesí
tett katalógus megteremtése volt a cél. A résztvevő könyvtárak kölcsönösen használhat
ták egymás számítógépes katalógusait és bibliográfiai leírásait.

1971 -ben megalakult az első Online Union Catalog (Online Központi Katalógus), 
ami a mai napon majdnem húsz millió bibliográfiai adatot tartalmaz. 1981 -ben az OCLC 
betűnév új jelentést kapott (Online Computer Library Center). A tavalyi év jelentése 
alapján az OCLC-nek több mint négyezer könyvtár a tagja. (Ld. a 2. ábrát)

2. ábra
A z OCLC tagkönyvtárai

Egyetemi 1253 Jogi 285
Közművelődési 751 Teológiai 122
Szövetségi 486 Központi 102
Ipari 445 Szak 95
Főiskolai 374 Iskolai 89
Egyéb 372 Megyei 78
Orvosi 329 Állami 45

A tagság fele (2004) egyetemi és közművelődési könyvtár, a másik felét az ipari, 
állami, szövetségi, jogi, teológiai stb. könyvtárak teszik ki. Minden tagkönyvtár állomá
nyának nagysága szerint fizeti a tagsági díjat. Az OCLC a következő országokkal van 
összeköttetésben: Anglia, Autsztrália, Barbados, Belgium, Dánia, Finnország, Francia- 
ország, Hollandia, Írország, Izland, Japán, Kanada, Kína, Nyugat-Németország, Omán, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaud-Arábia és Taiwan. Két-három évvel ezelőtt 
tárgyalások folytak a szocialista országokkal is, de hivatalos kapcsolat nem jött létre 
velük a mai napig sem.
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3. ábra
A z OCLC adatbázisa 

(1988. Jún. 30-án)

Fajta
Összes LC 
M A RCII 
fe lv é te l

Összes részt
v ev ő k  be

adott adatai

Összes LC ál
tal fe ld o lgo 

zott adat
Összes adat

Könyvek 2 5 5 0 1 3 5 10 391310 2 1 7 5011 15116456
Folyóiratok 119232 867411 47644 1 0 3 4287
Mikrofilmek 78 608 318259 2 5434 422 301
Térképek 111298 92621 25 1 6 206435
Kéziratok 8 79576 264 79848
Lemezek 13 886 422813 46744 503443
Kották 11588 309042 45467 366097
Géppel olvasható 
dokumentumok 4 19329 22 19355

Összesen_________ 2 884 759 ___ 12520361 2343  102 17748 222

Az 1988. június 30-i hivatalos adatok alapján, az OCLC majdnem 18 millió bib
liográfiai adatot tatalmaz. Ennek túlnyomó része könyvekre vonatkozik (15116 456), de 
több mint egy millió adat a folyóiratokat, mikrofilmeket és lemezeket képviseli.

Körzeti autom atizált rendszerek

Az OCLC rendszer a körzeti hálózatokon keresztül érhető el. A 19 nagy hálózat 
betűszó neve többnyire a hálózat földrajzi elhelyezkedését is jelzi. (Például: MLX - Mi
chigan Library Consortium.) Kivételt képez az AMIGOS, ami spanyol szó és “b ará to d 
at jelent. A hálózatok nagysága változó. A legnagyobbak egyike az AMIGOS (teljes ne
vén: AMIGOS Bibliographic Council). 1979-ben alakult meg és Arizona, Arkansas, Kan
sas, Louisiana, New Mexiko, Mexiko, Oklahoma és Texas könyvtárainak automatizált 
rendszere; jelenleg 300 könyvtár a tagja.
Az AMIGOS rendszer céljai:
• központilag oktatni az OCLC rendszert;
• az OCLC központi katalógusának átalakítása a helyi könyvtárak szükségletei alap

ján;
• katalogizálni a helyi állományokat majd a felvételeket betáplálni az OCLC rendszerébe;
• a könyvtári gyűjtemények minőségét értékelni az OCLC/MARC szalagok és a helyi 

bibliográfiai adatok alapján;
• közvetlen kapcsolatot fenntartani a helyi könyvtárak és az OCLC között.

H elyi k önyvtári szám ítógépes rendszerek

A helyi könyvtárak, mint például a Texasi Állami Egyetem Könyvtára, a Sterling 
C. Evans Library az AMIGOS rendszeren keresztül csatlakozik az OCLC országos autó-
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4. ábra
A z OCLC körzeti hálózata
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5. ábra
Számítógépes rendszerek az Egyesült Államok könyvtáraiban

2000
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6. ábra
Számítógépek használatának évei
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matizált rendszeréhez. A könyvtárban lévő 10-15 OCLC terminál segítségével pillanatok 
alatt hozzá lehet férni a közel húsz millió bibliográfiai adathoz. Az adatbázisba való 
keresés igen egyszerű; elég néhány betűt ismerni a szerző nevéből vagy a könyv címéből, 
s a keresett anyag máris megtalálható.

A helyi könyvtárak közül technikai szempontból az egyetemi könyvtárak a legfej - 
lettebbek. A számítógépes rendszerek száma és a számítógépek sokfélesége különösen 
megnövekedett az utóbi négy évben.

Amint az 5. és 6. ábrán is látható, 1984-ben csak 856 számítógépes rendszer létezett,
1987-ben 1600működöttahdyikönyvtárakban.Alegnépszerűbb rendszerek betűneve jórészt 
a gyártó cég vagy a könyvtár nevének rövidítését tartalmazza. (NOUS, CLSI, GEAC stb.)

7. ábra
Automatizált rendszerek az Egyesült Államok könyvtáraiban 

6.20%

□  NOTIS 

0  CLSI 

Ш GEAC 

И  OCLC

□  DYNIX

В Hl
Ш  OTHER

1. CRAWFORD, Walt: Current technologies in the library. An informal interview. Boston, GJK.Hall and Co. 
1988.

2. ELSHAMI, Ahmed: CD-ROM. An annotated bibliography. Englewood, Libraries Unlimited, Ic. 1988.
3. GYESZLY, Suzanne D.: John Harer: “Transition from ALIS to NOTIS-A case study at Texas A&M 

University.” Technical Services Quarterly 7 (4) 1989:17-21.
4. GRAY, Carolyn M.: “AMIGOS: The growth of a network.” Serials Librarian 5(1)1980:59-93.
5. HALL, Hal: Managing technology in libraries: resource cycling, equipment, software, maintenance, 

efficiency and morale. Dallas, AMIGOS Annual Conference. 1989.
6. MACIUSZKO, Kathleen L.: OCLC. A decade of development: 1967-1977. Littleton, Libraries Unlimited, 

Inc. 1984.
7. Online Computer Library Center, Inc. OCLC Annual Report 1987/1988. Dublin. 1988.
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Az európai információs szakemberképzés és 
Magyarország 

Felzárkózás vagy távolodás

Szepesváry Tam ás

H
 Európa ’92 - megvalósulásban lévő politikai, gazdasági és

kulturális gondolatrendszer, s egyben az egységes Euró
pa létrehozásának sürgető dátuma. Nyugat-Európa és 
hazánk között a közeledés a tudomány és a kultúra terü
letén már korábban megkezdődött. A nyolcvanas évek 
végén a fejlődő politikai és gazdasági kapcsolatok követ
keztében azonban, most e folyamat jogi megerősítést is 
nyert: a magyar kormány memoranduma 1989. augusz

tus 1-én, Brüsszelben kinyilványítja, hogy “Magyarország csatlakozik az európai integ
rációs folyamathoz, Európai Közösségi tagság nélkül”1. Európa ’92 így egyszerre erő
próbájává válik a most formálódó magyar társadalmi gondolkodásnak s a magyar gazda
ságnak.
Európa ’92 azonban nemcsak politikai, gazdasági integráció, hanem a nyugat-európai 
oktatásban megvalósuló cselekvés is. Néhány ide kívánkozó adat:
— 1989/90 tanévben az Erasmus-program keretében több mint 20 000 egyetemi és 

főiskolai hallgató kezdi meg ösztöndíjas tanulmányait valamelyik másik tagország 
felsőoktatási intézményében,

— 4046 oktató - egyéves ösztöndíjjal - előkészíti az országok közötti oktatási progra
mokat, ismerkedik az eltérő oktatási rendszerekkel, s elmélyíti szakmai ismereteit 
egy másik tagországban,

— kijelölték azt a 84 európai egyetemet és főiskolát, amelyeken az európai hallgatók 
úgy tanulhatnak, hogy az iskolaváltás esetén a folyamatosságot különbözeti vizsgák 
letétele nélkül is elismerik,

— természetesen folyamatban van a diplomák kölcsönös elismerésének a kérdése is, a 
közösen kialakított követelmények meghatározása.

A z európai in form ációs szakem berképzésről

A könyvtári és tájékoztatási szakemberek (továbbiakban információs szakem
berek) részére jelzésértékű és figyelmeztető, hogy az első európai képzési kongresszus 
C l. Europäischer Ausbildungskongress") az információs szakemberképzés ügyében ült 
össze Hannoverben, 1989. október 16-29 között: “Az Európai Közös Piac konzekvenciái 
az információs szakemberképzésben”2 címen.
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A rendezés feladatát is információs szakemberképző intézet, nevezetesen a Fach
hochschule Hannover Könyvtár-, Információs és Dokumentációs kara vállalta, személy 
szerint Dr. P. Blumendorf dékán és munkatársai, valamint a hallgatók3, de a kongresz- 
szust az Európai Közös Piac oktatási bizottsága, az alsó-szászországi tartomány, és több 
európai és multinacionális nagyvállalat (Siemens, OCÉ, IBM stb.) támogattta.4

A kongresszus bevezető előadását Kernig professzor tartotta (Trieri Egyetem) “A  
világ 2000-ben ” címen. Az előadás közvetlenül nem foglalkozott az információs szak
emberek képzési kérdéseivel, de felvázolta az információs intézmények, könyvtárak je
lenlegi és várható társadalmi környezetét, bemutatva az amerikai, nyugat-európai, Szov
jetunió és a fejlődő országok eltérő fejlődési vagy hanyatlási trendjeit. Az egyesített 
Európa komoly vetélytársa lehet az Egyesült Államoknak és Japánnak. A nyugat-európai 
fejlődés önmagában kiegyensúlyozot, de ez a világ egészére nem mondható el, s a lema
radó vagy elmaradt régiók nehezítik az egyetemes fejlődést. A fejlődés gyorsításában 
vagy hátráltatásában meghatározó szerepe van a politikának.

A nyitó előadás után került sor az egyes országok információs szakemberképzési 
rendszereit bemutató plenáris előadásokra, sorrendben az angol, német, francia, belga, 
holland, olasz s végül a magyar képzés ismertetésére.5
A kongresszus ezután több munkacsoportban folytatta munkáját, az alábbi témákban:
• az információ feldolgozás oktatása,
• új képzési irányok, az oktatás új tartalma,
• a hivatás követelményei és a szakemberképzés,
• a modem felsőoktatás didaktikája és metodikája,
• a folyamatos képzés, továbbképzés.
A záró napon a szekciók elnökei tömör jelentésben jellemezték a munkacsoportok előa
dásait, vitáit és a fontosabb megállapításokat, végül Blumendorf professzor összegezte az 
eredményeket.

Rendkívül nehéz az elhangzott előadások, hozzászólások és viták alapján ennek a 
sokszínű, sokféle nemzeti oktatási sajátosságokat mutató, de valamiféle egységre törek
vő információs képzés jegyeit körvonalazni.

Az oktatáspolitikai konzekvenciák

Az első problémakörbe tartoznak azok az általános érvényű oktatáspolitikai tö
rekvések, amelyek az egységes Európára 1992-től várhatóan jellemzőek lesznek. Néhány 
ezek közül:
— együtt élni a nemzeti oktatással, a korábban kialakult nemzeti oktatási rend

szerekkel, sajátosságokkal,
— a nemzeti oktatást modern tartalommal megtölteni, azaz megvalósítani a külföldi és 

nemzeti szakmai ismeretek integrációját (például: a nemzetközi szakirodalom hasz
nálata az oktatásban, külföldi tankönyvek alapján való felkészülés, a nemzetközi 
kutatások eredményeinek beépítése az előadásokba - szemináriumokba, külföldi 
praktikumok megvalósítása, vendégprofesszorok fogadása, stb.),

— a nemzeti oktatási rendszerek modernizálása, a jó tapasztalatokhoz való igazítása,
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— a hallgatók multikulturális szemléletének kialakítása, erősítése; a tagországok kul
túrájának, történelmi hagyományainak, jellegzetességeinek megismertetése és 
megértetése;

— mentalitás-formálás: az évszázadokon keresztül kialakult nézetek, sablonok lebon
tása; a “toleráns Európa-kép” formálása;

— minden eddiginél nagyobb követelmény felállítása a nyelvtudás, -ismeret elsajátítá
sánál, a nyelvi akadályok felszámolása: passzív helyett aktív nyelvtudás két idegen 
nyelven. ("Közmegegyezéssel" ezek egyike az angol).

A  tartalmi változások súlypontjai az információs szakemberképzésben

A második problémakör már közelebbről érintette az európai információs szak
emberképzés sajátosságait, tartalmi kérdéseit. Itt egyértelműen megállapítható, hogy a 
hagyományos könyvtári és információs programokban a súlypontok erősen az “informá
ciós tartományok” irányában tolódtak el.

Az európai programokban általában kétéves számítástechnikai képzést kapnak a 
hallgatók, amelyek keretében alapvetően a programozással, rendszerelemzéssel, szof tver 
értékeléssel, de természetesen a hardver-, távadatvitel kérdéseivel is találkoznak. A kép
zés gyakorlati része gépteremhez kötött, s olyan készségeket adnak a haliga toknak,hogy 
a diploma kézhezvételekor bármelyik információs intézmény, könyvtár terminálján dol
gozni tudjon. Rendkívül hangsúlyos az online technikával összefüggő gyakorlati képzés 
is. Se szeri, se száma a kongresszuson bemutatott számítógépes gyakorlóprogramoknak; 
Computer-Assisted Instruction, Computer Based Training, Retrieval-Simulation, Ret
rieval-Emulation, Übungsdatenbank-Programm, Intelligent Tutor System, Computer 
Based Marketing stb.

Új jelenség a CD-ROM technika kiemelt oktatása: a Freie Universität/Berlin 
önálló tárgyként tanítja a CD-ROM adatbankok és adatbázisok építésének tervezési-, 
szervezési kérdéseit, de a többi programban is hangsúlyos helyet kap ez a fejlődő infor
mációhordozó és -forrás. A számítástechnikával össszefüggő ismeretek át meg átszövik 
a többi klasszikus tantárgyat is: a bibliográfiai leírás, katalogizálás tantárgy az “osztott 
katalogizálás” irányába halad; az osztályozásban megjelent a teljes szövegben való kere
sés (free and full-text searching) és a mesterséges intelligencia oktatása. A rend
szerszervezés stúdiuma a könyvtári és információs intézeteken belüli ("inhouse system"), 
az intézmények közötti helyi hálózatok ("local area network"), és az országos és nemzet
közi számítógépes rendszerek problémáival foglalkozik.

A helyi, nemzeti, és az országok közötti intézmények, szolgáltatások és rend
szerek összekapcsolása óhatatlanul két új stúdiummal gyarapította az információs prog
ramokat: az information management, valamint az information marketing (újabb nevén: 
information economy) tantárggyal. Irányítás, vezetés, döntési folyamatok, hatékonyság, 
munkaszervezés, gazdaságosság, belső és külső erőforrások, jogi és pénzügyi ismeretek 
stb.- az új stúdiumok deszkriptorai.

Szinte minden programban szerepel a hazai “Könyvtár és társadalom”, “Olva
sásismeret” tárgyhoz hasonló stúdium, de itt is erősödött az információs jelleg; erre
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utalnak az új elnevezések: Library and Information Environment, Information and So
ciety, User Communities, Informationspsychologie.

Több programban megtalálható az írásos és szóbeli közléskészség fejlesztésének 
a tárgya, méghozzá az első tanévben, kétféléves stúdiumként (Communication Skills). E 
tárgy indoklásaként elhangzott, hogy az információs szakember alapvetően információ- 
közvetítő, akinek mind az egyéni és csoportos; mind a szóbeli-, írott vagy képi 
információközlésben jártasnak kell lennie. Viszonylag kevés szó esett a hagyományos 
könyvtári stúdiumokról. Ennek magyarázata, hogy az előadók elsősorban az oktatás új 
elemeire, tartalmára hívták fel a figyelmet. Ugyanakkor - a másik szekcióban - az infor
mációs szakemberrel szemben támasztott követelményeknél többször is elhangzott a 
műveltség, az információs etika, multikulturális szemlélet, hivatástudat igénye. Ezek 
gyökerei - többek között - a könyvtár- és művelődéstörténeti stúdiumokra vezethetők 
vissza.

Gondolatok a szervezeti-formai változásokról

A szakemberképzés harmadik problémakörébe csoportosíthatók az oktatás szer
vezeti-formai kérdései. Az információs és könyvtárosképzésben az európai trend a
• 4 éves képzés megszilárdítása, valamint a
• fokozatosság elvének érvényesítése.
A tervezett négyéves képzés természetesen egyszakos, nappali (full-time) oktatás, de 
kiegészítve két - néhol három - idegen nyelv oktatásával, és nagyon sokféle, sokszínű, a 
hallgató által választható speciális kollégiumokkal.

A négyéves képzés és a fokozatosság kombinálására jó példa a francia és az angol 
oktatási modell. A francia felsőfokú képzés az érettségi után (17 éves korban) kezdődik 
és két év után a hallgató (19 évesen) könyvtár-információs asszisztensi záróvizsgát tehet. 
A hallgatók 73%-a itt befejezi tanulmányait, lezárva a képzés első ciklusát. A diplomával 
befejeződő képzést a második ciklus jelenti, ahol- aki az első ciklust sikeresen befejezte 
és tanulmányait folytatni kívánja, az 21 éves korára megszerezheti a Bachelor of Library 
Science fokozatot. Aki viszont még egy évet elvégez, elnyeri az egyetemi fokozatot (Mas
ter of Library Science). A harmadik ciklus a doktorandus kurzus, amelynek első éve a 
disszertáció témájában való kutatás, befejezése pedig függ a doktorandus eredményes
ségétől6.

Az angol képzés hagyományosan 3 éves oktatás után nyújtja az első diplomafo
kozatot (BLS vagy BIS), illetve további egy vagy kétéves kurzussal szerezhető meg a 
Master fokozat. Új jelenség viszont, hogy az általános könyvtáros-információs képzés 
mellett, megjelentek az érettségi után rögtön megkezdhető szakosított képzési formák is7*

Az NSZK-ban a főiskolai képzés 3 éves, de az európai közelítés miatt tervezik az 
egy évvel hosszabb oktatás bevezetését. Egyébként a kilenc főiskola8 biztosítja a közmű
velődési és tudományos könyvtárak, valamint az információs intézetekben dolgozó szak
emberek 85%-át.

A német egyetemi képzés - függően az egyetemi autonómiától és a tradícióktól - 
különböző időtartamú és szervezésű. A Kölni Egyetem Könyvtártudományi Tanszékén 
a képzés 4 éves. A hallgató főszakként a könyvtártudományt hallgatja, s ehhez két vá
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lasztható kötelező mellékszakot vesz fel. A Freie Universität/Berlin kétfokozatú képzést 
szervezett: az első fokozat 3 év (Diplom Bibliothekar an Wissenschaftlichen Bibliothe
ken), míg a második fokozat a “Magister vagy Dr. phil.” kurzus. Az egyetemen más 
főszakot végzők e második fokozatot mellékszakként felvehetik. A Konstanzi Egyetem 
magas színvonalú információs szakemberképzése (Informationswissenschaft, Informa
tion managment) kizárólag posztgraduális, 4 szemeszteres képzés.

E néhány példából is érzékelhető, hogy az oktatás szervezeti formái, időtartama 
távolról sem egységes, mégis a 4 éves képzés irányában halad a “közgondolkodás”.

A másik igen vitatott kérdés az, hogy hogyan képzelhető el az egységes európai 
képzési

Az egyik lehetőség egy közös európai információs “curriculum” megalkotása, 
European Library and Informaton Studies elnevezéssel vagy a német javaslat szerint 
“international integrierter Studiengang”. Az egységes képzésben meg kellene határozni 
azokat a könyvtári-, dokumentációs és információs fő- és melléktárgyakat, stúdiumokat, 
gyakorlatokat, amelyek egy felsőfokú könyvtári vagy információs szakember szakmai 
tudását jelentik, s amelyek - magas szintű nyelvtudás esetén - bármely típusú információs 
intézményben, bármelyik európai országban konvertálható. Ez az elképzelés hallatlan 
nagy szakmai és érdekegyeztetést, rugalmasságot kíván az esetleg létrejövő kidolgozó 
munkacsoport tagjaitól, vagy szakértői testülettől.

A másik lehetséges közös képzési forma egy kicsit a céhlegények európai vándor
lásához hasonlít. Eszerint a hallgató az első évben alapképzésben részesül valamelyik 
nemzeti oktató intézményben. A második évben folytat ja tanulmányait egy másik ország 
egyetemén, főiskoláján. A harmadik év a gyakorlat éve, egy további harmadik külföldi 
országban. Összegzésre és a záróvizsga letételére a negyedik évben visszatér újra a nem
zeti “alma mater”-be.

A nagyon vonzó elképzelésnek számos problémája van: a harmadik évre tervezett 
gyakorlat a többi szemeszter sorrendjének, összefüggéseinek átrendezését igényli, azaz 
az első két évben minden lényeges elméleti és gyakorlati tárgyat meg kell tanítani, s a 
negyedik év a diplomamunkára és a “spec. koll.”-okra marad. Egyébként elég költséges 
- igaz szakmailag megtérülő - formának ígérkezik. (Svéd kollégákkal beszélve, elmondták, 
hogy jelenleg a svéd oktató intézet a hallgató külföldi gyakorlatánál a költségek 1/4-ét 
fizeti, a fennmaradó költséget a hallgató maga vállalja. A külföldi gyakorlat viszont nem 
kötelező, csak lehetőség).

A harmadik lehetséges forma az European Community Course Credit Transfer 
System (ECTS-program, szabad fordításban: átvihető, hitelesített vizsgarendszer Euró
pában) elterjesztése az információs képzésben. Lényege, hogy bizonyos tárgyak magas 
szintű teljesítése esetén az eredmény vizsgapontokban kifejezhető, “hitelesíthető”. A 
hallgató meghatározott pontszám elérése esetén folytathatja tanulmányait más, orszá
gon belüli vagy külföldi tanintézetben (transzferálja a creditet = beválthatja vizsgaered
ményeit), különbözeti vizsgák letétele nélkül. Az új oktatási intézetben újabb crediteket 
gyűjt, sőt szabadon választott tárgyakkal további pontszámokat szerez. (Az egyes tárgyak 
maximális pontszáma eltérő - szakmai súlyosságuk szerint). A credittel megszerzett dip
loma az Európai Közösségen belül színvonalat jelent, mivel az ECTS-program keretében 
jelenleg kijelölt 84 tanintézet oktatási, szakmai, tudományos felkészültsége, felszerelt
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sége összeurópai mércét jelent (nemzetközileg elismert oktatási, kutatási tevékenység, 
többnyelvű konzultációs lehetőség biztosítása, publikálás, stb.).

Nehéz eldönteni, hogy a három elképzelés közül melyik valósítható meg. Többen 
az ECTS-programra voksoltak, mivel ez már egy elindított, s az Európai Közösség által 
támogatott kísérlet. Ugyanakkor a másik két elgondolás egyes elemei - hallgatók cseréje, 
külföldi gyakorlatok szervezése, vendégprofesszorok hívása-küldése, közös tankönyvek, 
jegyzetek használata stb. - részben megvalósult, vagy folyamatban lévő törekvés.

Fachhochschu le, Hannover

A kongresszus munkája közbeni kitérő a főiskola Könyvtári, Információs és Do
kumentációs Karának a meglátogatása volt.9
Az 1979-ben alapított főiskola - amely a Hannoveri Egyetem önálló könyvtáros-infor
mációs kara - jelenleg három szakon képezi a hallgatókat:
• könyvtártudomány,
• általános dokumentáció és információ,
• biotudományok (gyógyszerészet, biokémia, zoológia, botanika, agrártudományok) 

dokumentációja.
A főiskolára évente 42 könyvtárszakos-, 20 általános dokumentáció/információ szakos-, 
és 22 bio-szakos, öszesen 84 elsőéves hallgatót vesznek fel numerus clausus rendszerben. 
Ez azt jelenti, hogy a jelentkezőket felvételi vizsga nélkül, az iskolai eredményeik sor
rendjében veszik fel, úgy, hogy 60%-uk azonnal megkezdi tanulmányaikat, míg 40%-uk 
csak a következő évben kerülnek be a főiskolára, s addig várólistán szerepelnek.
1989/90 tanévben 250 hallgató tanul a főiskolán. Az oktatás munkáját 11 professzor, 4 
óraadó tanár, 7 technikus, adminisztrátor segíti.

A jelenlegi három szak tantervét ötéves kutató-fejlesztő munka előzte meg, német 
alapossággal10 A  kutatás első fázisa 1978/79, tehát a főiskolai oktatás megindításának 
előkészítő szakasza: elkészültek az első programok, tan tervek s megtörtént a beiskolázás 
jogi, pénzügyi s egyéb f eltételeinek biztosítása. Az 1980/82között fokozatosan megkezd
ték működésüket a számítógépek, a laboratóriumok, a nyomda-, fűm és reproüzemek, a 
gyakorlóhelyek. Valamennyi tantárgy programját, tantervét és vizsgarendjét kipróbál
ták. A harmadik fázisban (1983/85) megkezdték az első évek tapasztalata alapján a tan
tervek és a gyakorlatok módosítását, az arányok kiigazítását. Ezek után az elképzelést az 
alsó-szászországi tartomány oktatási reform bizottsága elfogadta, megerősítette s így a 
kidolgozott tan terv és az oktatás rendszere végleges bevezetésre került11.

A tan terv 21 főtárgyat - nagyobb oktatási blokkot - tartalmaz. A 21 főtárgy továb
bi, 160 féle kisebb tartalmi egységet foglal magában.
Példaként álljon itt a számítástechnika főtárgy részletezése:

Informatika  (öt féléven keresztül oktatott főtárgy)
Adatfeldolgozás I. И. III. (három félév)
Adatrögzítő berendezések kezelése (egy félév)
Könyvtári programozás (három félév)
Progranjozás a dokumentáció/információ területén (három félév)
Információs rendszerek alapelvei (egy félév)
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1 sz. ábra
A  Hannoveri KönyvtáriInformációs- és Doku
mentációs Főiskolai Kar elhelyezése, a funkciók 

feltüntetésével

Társalgó 401
Dékáni iroda, tanári és munkaszobák 

402, 405, 406, 408, 414, 415, 416, 
418,424,432,433,434

Oktatótermek 409,410,417,426 
Szemináriumi helyiségek 430,431 
Tanácsterem 407 
Nagyszámítógép 415 
Adatfeldolgozó laboratórium 413 
Online-laboratórium tíz terminállal 425 
Számítógép karbantartó helyiség 427 
Fotó- és reprolabora tórium 428 

Házinyomda 429 
Könyvkötészet 411,412
Olvasóterem és könyvtár (20 000 könyv, 

100 féle periodika, av dokumentu
mok, médiák; az állomány 30%-a ide
gen nyelvű irodalom) 421

Könyvraktár 422

Bio-laboratórium (f iziológiai, mikrobio
lógiai és biokémiai kísérletek végzé
sére) 423

Tárolóhelyiség 435
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Információs rendszerek: előadás (egy félév)
Információs rendszerek: szeminárium (egy félév)
Információs rendszerek a bio-tudományokban (egy félév)
Könyvtári számítógépes rendszerek analízise (egy félév)
Számítógépes rendszerek a dokumentáció/információ területén (egy félév) 
Mikroszámítógépek általában (egy félév)
Mikroszámítógépek a könyvtárban (egy félév)
A három szak hallgatói az egyes résztárgyakat közösen, illetve eltérő mélységben 

vagy elkülönülten (pld. a bio-tárgyakat) tanulják. Egyébként a számítástechnika tárgy 
témaköréből is kiderül, hogy a hannoveri főiskolán, de általában az európai iskolákon 
sokkalta nagyobb hangsúly tevődik e tantárgy oktatására, mint a hazai oktatásban.

A főiskola teljes felszereltségét talán az iskola 35 helyiségéből álló alaprajzának 
bemutatásával is érzékelni lehet. (1. sz- ábra)

1989. október 20-án volt a főiskola fennállásának 10 éves jubileuma. Úgy tűnik, 
hogy a jól előkészített oktatás programja, a képzés tartalma, az elméleti és gyakorlati 
oktatás összhangja, az iskola európai felszereltsége is hozzájárult ahhoz, hogy a főiskola 
lett az első európai információs képzési kongresszus megrendezője.

Összefoglaló megjegyzések

A következtetések levonása lényegében rábízhatok a hazai könyvtári-informáci
ós szakemberképző intézetek tanáraira, hallgatóira, de az oktatás ügyével törődő irányí
tókra és a szimpatizáló könyvtárosokra, információs szakemberekre egyaránt. Mégis 
néhány rövid megállapítás ide kívánkozik:
— a magyar oktatási helyzetet bemutató előadás után a finn és a holland kollégák kérték 

a magyar oktatási programok szinopszisát, mert bizonyos mértékben hasonlóságot 
éreztek egy kis nemzet oktatási törekvéseivel. Ez talán szerény jel, hogy a hazai 
oktatás tartalmában elindult az európai úton;

— a pozitív jelek ellenére a magyar információs és könyvtárosképzés oktatási feltételei 
annyira versenyképtelenek (épület, számítógép, műszer, nyomda, av-labor, gyakorló 
üzemek stb.), hogy azt csak elméleti tudással, ismeretközléssel, szorgalommal ellen
súlyozni nem lehet;

— az állandósult felsőoktatási reformok közepette sem sikerült igazán jó, flexibilis 
képzési elképzeléseket kialakítani. Talán az európai viták termékenyítőleg hathat
nak a jövőbeli fejlődésünkre.

Végezetül: az európai illeszkedéshez elegendő nagy számú, magasan képzett eu
rópai összefüggésekben és multikulturális módon gondolkodni tudó, idegen nyelveket 
ismerő könyvtárosokra, információs szakemberekre lesz szükség.

Oktatási feladatnak ez nem kevés.
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A kutatási jelentést a Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak átadtuk.

11. A három főiskolai szak részletes tanterve ugyancsak megtalálható a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban:
Die Studiengänge Bibliothekswesen, Allgemeine Dokumentation, Biowissenschaftliche Dokumentation, 
Fachhochschule Hannover.
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KI MIT GYÁRT,

MIT KI GYÁRT 

azNSZK-ban?
Erre a gyakori kérdésre könnyen, gyorsan kap választ az

OMIKK-ban,

mert kompaktlemezen rendelkezésünkre áll egy

• korszerű,
• olcsó
• angol nyelvű
adatbázis.

Ára:
alapdíj: termékenként 1000 Ft + 

találatdíj: rekordonként 50  Ft 
öntapadós címkére vagy listára nyomtatva.

Részletes felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére.

Ügyintézőnk:
Válás György

telefon: 138-4963  
Telex: 22-4944 omikk h 

Levélcím: 1428 Bp.Pf. 12
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Hogyan szerezhetők be az Európai Közösséggel 
kapcsolatos információk

Szemle

Kovács Lászlóné

Az Európai Közösség (EK) 1992-re tervezett egységes 
belső piaca a műszaki, adminisztratív és vámkorlátok le
bontásával a munkaerő, az áru, a tőke, a szolgáltatások és 
a tudományos ismeretek szabad áramlását teszi lehető
vé. Egy, összességében az USA területét és lakóinak szá
mát meghaladó nagyságú, 12 országból álló térségnek 
üyen nagyszabású vállalkozása nagyon sok területen 
érinti az összes tagországot, de még a nem tagországokat 

is. Elengedhetetlen tehát, hogy jól szervezett információs hálózattal biztosítsák mind a 
primér (eredeti dokumentumok), mind a szekunder (a dokumentumokra vonatkozó és a 
faktografikus információk) szinten történő információszolgáltatást.

Az Európai Közösség Bizottsága dokumentum és információszolgáltató hálóza
tokkal gondoskodik a tájékoztatásról. Elekronikus hálózatán keresztül gépi adatbázisok
ból nyerhető bibliográfiai és faktografikus tájékoztatás, intézményi hálózat gondosko
dik az eredeti dokumentumok és a rájuk vonatkozó információk szolgáltatásáról.

Elektronikus információs hálózat

Az EK az elektronikus információs hálózat kiépíthetősége érdekében egységes 
adatátviteli hálózatot épített ki. Mára lehetővé vált, hogy minden tagország elektronikus 
úton kapcsolatot teremthessen egymással, de a nem tagországokban lévő gépi hálózatok
kal is. Az Euronet DIANE (Direct Information Access Network Europe) program segít
ségével az EK az információk közös piacát igyekszik megteremteni a gazdaság más ágai
nál alkalmazott elvekhez hasonlóan, vagyis tiszta versenyhelyzetet és egyforma esélye
gyenlőséget biztosítva minden tagországnak. Cél, hogy Európa tudásbázisát nagyobb 
mér tékben f elhasználva lehetővé tegyék a közösség együttes és minden ország egyenkén ti 
előbbre jutását, gazdagodását. Az országok közötti információs hálózat létrehozását az 
alábbi szempontok indokolták: 1.) ílymódon az európai adatbázisszolgáltató központok 
(hostok) számítógépein tárolt információk gazdaságosabban férhetők hozzá. 2.) Több 
információhoz, nagyobb megbízhatósággal lehet kapcsolatot teremteni. 3.) Szükségsze
rűen egységes szabványok alakulnak ki az adatfeldolgozásban. 4.) Egyesült erővel alap
vető fontosságú adatbázisok hozhatók létre. 5.) A rendelkezésre álló információk széle
sebb körben terjeszthetők el és ezáltal intenzívebbé válik használtságuk.



556 Kovács Lászlóné

A különböző adatbázisszolgáltató központok más-más szoftverrel működnek, 
ami a felhasználó dolgát jócskán megnehezíti, ezért az EK bizottsága az egységes pa
rancsnyelv (CCL - Common Command Language) elterjesztését szorgalmazza. Ma már 
több mint tíz adatbázisszolgáltató központ használja és az összes adatbázisnak több mint 
fele kezelhető vele.

A nyolcvanas évek elejére a papír és mikrofonnájú információs források mellett 
megjelentek a számítógépes adatbázisok. A nyolcvanas évek végére elterjedtek a külön
böző optikai eszközök és kereskedelmi célú felhasználást nyert az ISDN (Integrated 
Services Digital Network). Mind több országban állítanak elő különböző CD-ROM adat
bázisokat és nagygépes rendszerek online hozzáférését teszik lehetővé. Adatbázis előál
lítók, adatbázis szolgáltató vállalatok és információs ügynökök (broker) sokasága tevé
kenykedik az információs piacon. Annak érdekében, hogy ez a folyamat ne váljon telje
sen követhetetlenné és kezelhetetlenné, az EK információs stratégiai programjával 
(IMPACT - Information Policy Action Program) szemben támasztott igények - egyebek 
mellett - az alábbiak:
• objektív tájékoztatást kell adni a közösség információs szolgáltatásairól;
• módszertani útmutatást és képzést kell biztosítani a tapasztalatlan felhasználóknak;
• együtt kell működni az új szolgáltatások megvalósítása érdekében;
• az információs szolgáltatások reklámjáról, propagandájáról gondoskodni kell. 
Mindezeknek az igényeknek a kielégítését szolgálja az EK Bizottsága DG ХШ-В (Tele
communications, Information Industries and Innovation - telekommunikációs, informá
cióipari és innovációs) főigazgatósága által 1980-ban létrehozott adatbázisszolgáltató 
központ, amely Luxembourgban működik ECHO (European Community Host Organi
sation) néven.

DIANEGUIDE nevű adatbázisában mintegy 90 adatbázisszolgáltató központ 
900 adatbázisáról tárol többnyelvű információkat. CCL-TRAIN nevű programja a CCL 
parancsnyelv használatát és a hostok közötti eligazodást segíti. Évente mintegy 100 
kiállításon, előadáson, tanfolyamon tanítják, népszerűsítik az információs rendszereket, 
minden tagországban évente legalább két tanfolyamot rendeznek, előnyben részesítve az 
Európai Információs Központok alkalmazottait. A CCL parancsnyelv könnyebb elsajá
tításának segítésére 1989-től hajlékony lemezen oktatóprogramot is kiadnak azért, hogy 
az egyébként ingyenes online tanulóprogramot igénybe vevő használót még a vonalkap
csolat költségeitől is kíméljék. A központ lehetőséget biztosít új információs rendszerek 
gyakorlatban való kipróbálására.

Az EK Bizottsága anyagi támogatásának köszönhetően, ellentétben más kereske
delmi jellegű adatbázisszolgáltató központokkal, az ECHO-nak szinte minden szolgálta
tása ingyenes. Azt is tervbe vették, hogy a használók tájékoztatását szolgáló Help Desk 
hívása esetén még a telefonhívást is igyenessé teszik.
Az ECHO maga is üzemeltet több mint 20 adatbázist, amelyek semmüyen más hoston 
keresztül nem hozzáférhetőek. A központhoz való csatlakozás feltételei:
— TTY típusú terminál vagy mikroszámítógép (VF24 vagy RS232);
— videotex vevőkészülék (CEPT1 ,CEPT2, CEPT3 szabvány szerint);
— X25 protokoll szerinti szinkron vevőkészülék;
— 300 bit/s vagy 1200 bit/s sebességű adatátviteli vonal;
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— távmásoló és telex berendezéssel SDI szolgáltatás vehető igénybe (Telefax: +352 
488040, Telex: 2181).

Az ECHO használók, szerződéskötés esetén, jelszót kapnak, amelynek segítségé
vel léphetnek kapcsolatba a rendszerrel. Nem kell jelszó és bárki szabadon hozzáférhet 
néhány adatbázishoz, az alábbi módon:
— nemzetközi hálózaton keresztül a 300 bit/s adatátvitelnél 352/43 64 28,1200 bit/s 

adatátvitelnél 352/4203 47 számokon;
— nemzeti hálózaton keresztül a 270 443 112-es számon;
— nemzeti videotex rendszereken (mint amüyen Franciaországban a TELETEL, az 

NSZK-ban a BTX, Nagy-Britanniában a PRESTEL) keresztül szintén hívható az 
ECHO.

Az ECHO bejelentkezése után, amikor a rendszer a jelszót kéri, az ingyenes adat
bázisnevek bármelyike megadható: DIANEGUTOE, CCL-TRAIN, ECU, ГМ News (a 
DG ХШ-В főigazgatósága Information Market c. hírlevelének elektronikus változata), 
BROKERSGUIDE, EUREKA.

A használók segítésére szolgál a HELP Desk (hívószáma: 352 48 8041). Naponta 
8.00 és 18.00 óra között lehet élőszóban vagy telefonon és napi 24 órán át számítógépen 
keresztül igénybe venni. A használókat ezen kívül kézikönyvek, a fejlesztésekről számot 
adó hírlevél (Echo News), valamint használóképző tanfolyamok és online oktatóprog
ram segítik. A nem túl könnyen elsajátítható keresőnyelv helyett a menüvezérelt 
DIANE GUIDE-on keresztül célszerű elindulni.

1985-ben az ECHO használók száma 1200 volt, 1989-ben ünnepélyes keretek 
között ünnepelték az ötezredik előfizetőt.

ECHO adatbázisok

Az ECHO adatbázisok az alábbi csoportokat alkotják:
• Használói oktató adatbázisok (plJDIANEGUIDE, BROKERSGUIDE),
• K+F kutatások adatbázisai - az EK által támogatott projektekről (pl. EUREKA, 

ESPRIT),
• Nyelvi, terminológiai adatbázisok (pl. THESAURI),
• Gazdasági és ipari adatbázisok 
BROKERSGUIDE (1987 óta, 600 vállalat adataival)

Az információközvetítő ügynökök (brókerek) - személyek, társaságok és szerve
zetek - adatait tartalmazza.
Előállítója: European Information Market Development Group, Luxembourg 
CCL-TRAIN

Az Európai Közösség országai adatbázisainak több mint feléhez hozzáférést biz
tosító CCL parancsnyelv, valamint az ECHO saját szolgáltatásainak oktatóprogramja. 
DIANEGUIDE (1982 óta, több mint 800 adatbázis adataival)

A DIANE hálózaton keresztül használható adatbázisok előállítóiról, adatbázi
sokról és adatbankokról tájékoztat. Nyomtatás is rendelhető belőle, amit 24 órán belül 
postáznak. Angol vagy f rancia nyelvű használói kézikönyve térítésmentesen igényelhető.
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Az adatbázis neve Az adatbázis nyelvének kódja Aktualizálás

Használói oktatói adatbázisok

BROKERSGUIDE EN havonta
CCL-TRAIN EN,FR, IT, DE
DIANEGUIDE EN, FR, SP, PT, IT, DE, DA, NL, GR folyamatosan
DUNDIS EN, FR, SP folyamatosan
K + F  kutatások adatbázisai

ARCOMÉ EN rendszeresen
BIOREP EN rendszeresen
DOMIS EN rendszeresen
EABS EN, FR, DE havonta
ENREP EN rendszeresen
EUREKA EN rendszeresen
EURISTOTE EN,FR negyedévenként
IES-DC EN rendszeresen
IR-SOFT EN rendszeresen
RURALNET EN,FR,SP,DE rendszeresen
SESAME EN rendszeresen
Nyelvi terminológiai adatbázisok

EURODICAUTOM EN havonta
THESAURI EN,DE évente
Gazdasági és ipari adatbázisok

ECU EN naponta
ELISE FR rendszeresen
MISEP EN rendszeresen
PABLI EN,FR kéthavonta
TED EN, FR, SP, PT, IT, DE, DK, NL naponta

Az adatbázis nyomtatott formája “Inventory of the European Community Information 
Services Market” címmel térítésmentesen igényelhető.
Előállítója : European Information Market Development Group, Luxembourg 
DUNDIS (több mint 600 információs szolgáltatás adataival)

Az ENSZ “Directory of United Nations Databases and Information Systems” c. 
címtárának gépi változata. Az ENSZ információs rendszereinek, szolgáltatásainak, 
adatbázisainak adatait, valamint az ENSZ dokumentumok, kutatási jelentések, folyói
ratok címeit és a beszerzésükhöz szükséges tudnivalókat tartalmazza. Nyomtatás rendel
hető, amit 24 órán belül postáznak. Angol és francia nyelvű kézikönyve ingyenesen igé
nyelhető.
Előállítója: United Nations, Addvisory Committee for the Coordination of Informa
tion Systems
ARCOMÉ (1980 óta, 400 kutató, 200 szervezet és 2000 kiadvány adataival)
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Azoknak a nem hivatásos kutatóintézeteknek és privát kutatóhelyeknek, szemé
lyeknek, illetve kiadványaiknak az adatait tartalmazza, amelyek európai közösségi té
mákkal foglalkoznak.
BIOREP (1972 óta, 1200 rekorddal)

Az EK tagországaiban folyó orvosbiológiai és egészségügyi kutatások adatait tar
talmazza elsősorban azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a területekre, 
amelyeken nem folynak kutatások, illetve a párhuzamos kutatásokat megakadályozza. 
Előállítója: az EK Bizottsága a tagállamok nemzeti szervezeteinek közreműködésével. 
DOMIS
A nyersanyagok európai információs forrásainak címtára.
EABS (1966 óta, 45000 feletti hivatkozás adataival)

Az EK Bizottsága által támogatott műszaki kutatási programokkal kapcsolatos 
publikációk adatait tartalmazza. Nyomtatás igényelhető, 24 órán belül postázzák. Ma
guk a hivatkozott dokumentumok is megrendelhetők online módon, a kérést továbbítják 
az Office for Official Publications of the CEC-hez, ahonnan a kiadványokat számlával 
együtt megküldik a megrendelőnek. Angol és francia nyelvű kézikönyv térítésmentesen 
igényelhető.
Előállítója: az EK Bizottsága 
ENREP

Az Európai Közösség területén folyó környezetvédelmi programok adatai. 
EUREKA

Az Eureka program keretében folyó projektek adatai. (Az Eureka projektek adat
bázisa az OMIKK-ban, saját feldolgozásban szintén rendelkezésre áll.)
EURISTOTE (1950 óta, 5000 kutató, egyetemi professzor és 10000 tézis adataival)

Az európai integráció kérdéseivel f oglalkozó kutatók és tézisek adatait tartalmaz
za. Az egyes tanulmányok eredeti nyelvükön kerülnek bele, azoknál viszont, amelyek 
nem az EK tagországok által használt nyelvek valamelyikén készült, címfordítással. 
Nyomtatás kérhető, amit 24 órán belül postáznak. Térítésmentes kézikönyv igényelhető. 
Előállítója: az EK Bizottsága és a Bizottság Information, University Information Divi
sion nevű főigazgatósága. Az adatbázis Louvainban, a Centre for European Studies of the 
University Catholique közreműködésével készül 
IES-DC (500 kutatás, 1000 forrás adataival és 4200 címmel)

Az európai információtechnológiai kutatások adatai az alábbi területekről: euró
pai intézetek információtechnológiai K+F kutatásai; az információs hálózatok kiépíté
sével kapcsolatos projektek; az elektronikus postarendszereknek, elsősorban az ESPRIT 
programmal kapcsolatos kutatásoknak az adatai. Használói segédeszközként angol nyel
vű brosúra igényelhető.
Előállítója: az EK Bizottságának DG ХШ főigazgatósága 
IR-SOFT (350 szoftver adataival)

Információkeresésre alkalmas mikroszámítógépes szof tver csomagok adatait tar
talmazza. Általános célú programokon kívül speciális információkezelő szoftverek, elő
állítóik, a hardver és operációs rendszer feltételek adatait és az árakat tartalmazza. Hasz
nálói segédeszköze az INFO IRSOFT paranccsal hívható online-help.
Előállítója: Univesity of Loughborough, Nagy-Britannia
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RURALNET (1960 óta, 55 országból 1000 projekt adataival)
Elsősorban a helyi kezdeményezésű fejlesztési projektek adatait tartalmazza, 

biztosítva ezáltal, hogy az izoláltan folyó projektek a közösség minden oszágában ismert
té váljanak. Nyomtatás kérhető, egy munkahéten belül postázzák. Használói kéziköny
vét a Saur Verlag adta ki.
Előállítója: Institute of Cultural Affairs International 
SESAME (csak videotex rendszeren keresztül hozzáférhető)

Kutatások, fejlesztések és demonstrációs projektek adatait tartalmazza, elsősor
ban az energiahasznosítás területéről.
EURODICAUTOM (420 000 terminológiai fogalommal és 120 000 rövidítéssel)

Terminológiai adatbank a tudományos és műszaki terminus technicusokról és 
rövidítésekről az EK országainak nyelvein, a görög kivételével. Az adatbank nélkülözhe
tetlen mindazoknak a fordítóknak, terminológiával foglalkozó szakembereknek, akik 
nyomtatásban eddig még nem szerepelt új műszaki-tudományos kifejezéssel találkoz
nak. Angol és francia nyelvű kézikönyve ingyenes, megrendelhető. Havonta kb. 2000 új 
tétellel aktualizálják.
Előállítója: az EK Bizottsága 
THESAURI (1000 tétel felett)

Mindazoknak a tezauruszoknak, szótáraknak az adatait tartalmazza, amelyek leg
alább az EK nyelveinek egyikén, vagy az USA-ban vagy Kanadában jelentek meg. Elsődleges 
célja a párhuzamos munkák kiküszöbölése azáltal, hogy üymódon ellenőrizhetők az egyes 
szakterületeken már meglévő tezauruszok. Használói segédeszköze az online help. 
Előállítója: Gesellschaft für Information und Dokumentation, Frankfurt 
ECU

Az Európai Közösség fizetőeszközének mindenkori átszámítási rátáit tartalmaz
za.
ELISE

Foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó jogszabályok, képzési, továbbképzési 
anyagok, szabályzatok stb. adatait tartalmazza.
MISEP

A MISEP program keretében megjelent dokumentumok adatait tartalmazza. (A 
12 tagországnak a munkanélküliség ellen tett intézkedéseiről szóló információk.) 
PABLI (Pages Bleues Informatisées)

Az Európai Közösség fenti című kiadványának elektronikus változata, az EK 
projektek állásáról tájékoztat. Térítéses szolgáltatás: az online kapcsolat óránként 800 
FB, telexen, rekordonként 70 FB.
TED (Tenders Electronic Daily)

Az EK Official Journal of the European Communities c. folyóirata “S’* szériájá
nak online változata. Mintegy 90 ország versenykiírásait (tendereit) tartalmazza, amely
nek segítségével a pályázók jelentős időelőnyhöz juthatnak. A görög kivételével vala
mennyi közösségi nyelven hozzáférhető. Telefax, videotex vagy teletex útján is létesíthe
tő vele kapcsolat. Kulcsszavak alapján telex kiíratás is kérhető a rendszertől, ennek térí
tési díjai: rövid formában tételenként 50 FB, standard formában 100 FB, teljes szöveggel 
200 FB. Online üzemmódban is térítéses szolgáltatás: egy órai kapcsolat 1000 FB. Min-
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den versenykiírást tartalmaz, naponta aktualizálják. Használói elsősorban 500 alkalma
zott alatti kisvállalkozások.
Előllítója: Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 

További ECHO adatbázis tervek

További adatbázisok megvalósítására futottak be igények a DG ХШ-В főigazga
tósághoz, összesen 167 javaslat 145 millió ECU támogatási igénnyel. A támogatásra 
rendelkezésre álló 19 millió ECU-ból végül is 16 javaslat kísérleti bemutató program 
szintű megvalósítása lehetséges az alábbi területeken:
— szabadalmi információk (Europat, Markush-Darc, Epos);
— képi adatbankok (MNAM, TECDOC, 500 évvel később címmel Amerika felfedezé

sének 1992-es évfordulójára a sevillai vüágkiállítás, a barcelonai olimpiai játékok és 
a Madrid, Európa Kulturális Fővárosa eseményekről szóló információk)

— intelligens interfészek (Carte infor, MITI, Disnet)
— turista információk (Ulysses, AIT, Teletourismo, Európa kiállítási és konferenciai 

hálózata, Turista információk ISDN hálózata a turisztikai katalógusokról, szállásfé
rőhelyekről, menetrendekről, azok gépi formái)

— szabványinformációk (Alpha Dido, a szabványok egységesítésének kérdéseiről)

EK dokumentumokat, információkat szolgáltató intézményhálózat

Az EK információk és dokumentumok minél szélesebb körben történő eljuttatása 
érdekében többszintű intézményhálózatot építettek ki.

Az EK hivatalos kiadványait terjesztő központ Luxembourgban található (Office 
for Official Publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg). Ez a 
hivatal minden tagországba (de még a nem tagországokba is) egy vagy több sorozatot küld 
minden hivatalos EK kiadványból.
Az egyes tagországok információs intézményhálózatára példaként a nagy-britanniait 
ismertetjük, amelyik ugyan méreteiben felülmúlja a többi tagállamét.

Az információs hálózat első körében álló intézmények:
— az EK Bizottsága Egyesült Királyságbeli hivatalai;
— az EK hivatalos kiadványokat árusító helyek (Official Information Office),
— az európai ügyek információs központjai (European Business Information Centre - 

EBI). Ezeket a kis- és középvállalatok tájékoztatására hozták elsősorban létre. Szá
muk a kezdeti 4-ről 1990 nyarára 20-ra emelkedik,

— EK letéti könyvtári hálózat (EC Depository Library Network).
A letéti könyvtári hálózatot háromféle intézménytípus alkotja:

• az európai dokumentációs központok (European Documentation Centre - EDC),
• letéti könyvtárak (Depository Library - DEP), ezekből három működik, a British 

Library Document Supply Centre-ben, a Westminster Central Reference Library- 
ben és a liverpooli Central Library-ban),

• európai tájékoztató központok (European Reference Centre - ÉRC), ezekből Nagy- 
Britanniában 19, a 12 tagországban összesen 120 van.
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Az EK ügyek alap tájékoztató intézetei az EDC-ék. Nagy-Britanniában ezekből 45 talál
ható, elsősorban az egyetemi és főiskolai könyvtárakhoz telepítve, a helyiséget, személy
zetet és a technikai felszerelést itt biztosítják, a dokumentumokat a luxembourgi hivata
los kiadványok hivatala szolgáltatja. 1987óta két fő csoportjuk alakul t ki, az egyik a teljes 
gyűjtőkörű EDC, ahol minden, az EK ügyeivel kapcsolatos lényeges dokumentum fellel
hető, a másik a szakosodott EDC, amelyekben csak az alapműveket gyűjtik, valamint 
annak a területnek a szempontjából érdekes kiadványokat, amelyikre tevékenységi kö
rük kiterjed.

Az EDC központok feladatai közé tartozik a tájékoztatás és a dokumentumok 
hozzáférhetővé tételén kívül az EK ügyekkel kapcsolatos kutatások szorgalmazása első
sorban abban az oktatási intézményben, ahol működik a központ. Az EDC központok 
szakmai felügyeletét a Bizottság DG X (Information, Communication and Culture nevű) 
főigazgatósága gyakorolja.

Az EDC könyvtárosok munkájának segítésére, a módszertani munkák hatéko
nyabb elterjesztésére 1981 -ben létrehozták az EDC könyvtárosok egyesületét (Associa
tion of EDC Librarians). Az egyesület a tagok számára szemináriumokat és konferenci
ákat szervez, számos kiadványt ad közre és a közösség különböző intézményeibe látoga
tásokat szervez. Az egyesület titkársága a Cardiffi egyetemen található. A londoni British 
Library of Political and Economic Science könyvtárban 1989 márciusában tartott sze
minárium programjával illusztráljuk az egyesület módszertani tevékenységét:
— az Európai Közösség kiadványai;
— az EK törvényhozási eljárása: hogyan lehet figyelemmel kísérni azt;
— EK információkat és információs forrásokat tartalmazó adatbázisok;
— 1992: az egységes belső piac irodalma;
— bibliográfiai és egyéb információk az Európai Közösségről;
— hol találunk EK információkat az Egyesült Királyságban.
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Az ÍFLA konferenciákról lapunk 1978 óta minden évben 
összefoglalót közölt.Ez a már hagyománnyá vált szoká- 
sunkmegszakadt az 1986-os konferenciáról szóló beszá
molóval. Olvasóink közül többen hiányérzetüknek adtak 
kifejezést, reklamálták e beszámolókat. Ezért is, és azért 
is, hogy olvasóink követni tudják az IFLA munkáját, úgy 
határoztunk, hogy folytatjuk az összefoglalások közlését. 
Sajnos, a résztvevők közül nem akadt olyan, aki vállalja 
ezt a munkát, így rátérünk arra, hogy Pappné Farkas Klá
ra, az IFLA magyarországi clearing house kezelője, a 
konferencia dokumentumai alapján, azok beérkezése 
után áttekintést készít a konf erenciák munkájáról. így ke
rül most sor’az 1987-es konferenciáról szóló beszámoló 
közlésére. Az 1990-es számainkban beszámolunk az 
1988-as és az 1989-es konferenciáról, ezután pedig - 
legalábbis terveink szerint - minden évben az előző évi 
konferencia munkájáról tájékoztatjuk olvasóinkat. (A 
szerk.)

Könyvtárak és információs szolgáltatások a változó
világban

Beszámoló az IFLA 53. általános konferenciájáról

Pappné Farkas Klára

Az IFLA 53. általános konferenciáját 1987. augusztus 17. és 21. között tartották 
Brightonban. A közgyűlés ünnepi alkalom is volt egyben, ugyanis hatvan éve, 1927. szep
tember 30-án alakult meg Edinburgh-ban az IFLA a Brit Könyvtári Egyesület 50. évfor
dulója alkalmából rendezett ünnepségalkalmával. Nemcsak az induláskor játszott fontos 
szerepet Nagy-Britannia, később is többször otthont adott az éves közgyűléseknek (1931 
Cheltenham, 1948 és 1950 London, 1961 Edinburgh, 1971 Liverpool)1. A szövetség 
tagjainak száma a kezdeti 24-ről 123-ra emelkedett a 60 év alatt, közülük 84 ország 
képvisel tette magát Brightonban több mint 2500 résztvevővel.2A szocialista országokból 
többen jelentek meg, mint a korábbi években: Bulgáriából 4, Csehszlovákiából 3, Jugo
szláviából 5, Kínából 22, Lengyelországból 9, a Német Demokratikus Köztársaságból 9, 
a Szovjetunióból 8 küldött vett részt. A magyar delegáció 6 főből állt (Balázsné Veredy 
Katali n, Billédi Ferencné, Csahók István, Juhász Gyula, Szántó Péter, Vajda Erik). 
Érdemes megjegyezni, hogy az ISDS Központot a Párizsban szolgálatot teljesítő Szil - 
vássy Zoltánné képviselte.3

Az 1987. évi konferencia témája: Könyvtárak és információs szolgáltatások a változó 
világban, nagy érdeklődésre tartott számot, amint azt a több mint 200 előadás bizonyítja.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, amikor Szántó Péter az éves közgyűlések 
résztvevőjeként számolt be a Könyvtári Figyelőben a konferenciáról, személyes tapasz
talataival, benyomásaival gazdagítva jelentéseit, az 1987. évi brightoni előadásokról, 
megbeszélésekről csak a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján állítottuk össze 
ismertetésünket.4,5
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Megnyitó ülés

Hans-Peter Geh, az IFLA akkori elnöke nyitotta meg a konferenciát. Üdvözlő 
beszédében kiemelte a Brit Könyvtári Egyesület szerepét az IFLA létrehozásában és 
későbbi tevékenységében, majd áttekintette a nemzetközi szervezet 60 évének fontosabb 
eseményeit, fordulópontjait, eredményeit. Az 1987. évi konferencia témájával kapcso
latban az IFLA elnöke kiemelte, hogy a könyvtárosképzésnek jobban kell igazodnia a 
gyorsan változó társadalmi és műszaki követelményekhez, mert csak így lehet a könyv
tárosokat olyan ismeretekkel felvértezni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy meg
feleljenek a kor követelményeinek és ezáltal emelkedjék a könyvtáros szakma presztízse. 
Az elnök szerint fokozni kell az IFLA hatékonyságát, javítani kell a kapcsolatot a külön
böző nemzetközi szervezetekkel (FID, ICA, ISO, ISDS), nagyobb figyelmet kell fordítani 
az információtechnológiára, munkabizottságot kell létrehozni a publikációs tevékenység 
javítása érdekében, felül kell vizsgálni az IFLA-tagok feladatait, új pénzügyi forrásokat 
kell kiaknázni, és végül tartalmilag meg kell újítani az éves közgyűléseket.

Befejezésül az elnök megköszönte a leköszönő Margret Wijnstroomnak hosszú és 
igen eredményes munkáját, melyet az IFLA főtitkáraként végzett. Hans-Peter Geh végül 
üdvözölte Paul Nauta személyében az új főtitkárt.

A vendéglátók nevében Richard Luce művészeti és könyvtárügyi miniszter kö
szöntötte a hallgatóságot. A konferencia témájához kapcsolódva kiemelte a változó vi
lágnak a könyvtárak megújulását ösztönző hatását, hangsúlyozva a brit kezdeményezé
seket az információs piac kiszélesítésében és az információk optimális hozzáférhetősé
gének biztosításában. Zárószavaiban méltatta az IFLA szerepét a nemzetek közötti meg
értés és együttműködés elősegítésében a könyvtárügy keretei között.

Plenáris ülés

K.M.Aithnard (Togo)előadásában feltette a kérdést, hogy a harmadik vüág prob
lémáinak ismeretében szabad-e tovább szaporítani a nyugati típusú könyvtárakat a fej
lődő országokban, ugyanis ezek csak a lakosság elenyésző hányada számára jelentenek 
információs forrást, hatásfokuk meglehetősen alacsony. Helyette a tömegek valós igé
nyeire kellene nagyobb figyelmet fordítaniuk a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak, 
vállalniuk kellene a “népnevelő” szerepkört. Lehetővé kellene tenni ezen országok szá
mára, hogy szabadabban fogalmazhassák meg saját igényeiket.

Alexander Wilson (British Library) az állományvédelem és a hozzáférhetőség 
kapcsolatával foglalkozott előadásában. Átgondolt stratégia kidolgozását javasolta, 
amely módosítva a szerzői jogi előírásokat, lehetővé tenné az optikai információtárolást 
az eredeti dokumentumok védelmében. Az amerikai szabványnak megfelelő savmentes 
papír használata a könyvkiadásban jelentős mértékben csökkentené a könyvtárakra ne
hezedő konzerválási terheket. Hangsúlyozta a könyvtárosok szerepét a gondjaikra bízott 
állomány szisztematikus megóvásában korszerű raktározási feltételek megteremtése ré
vén. Átfogó állományvédelmi program - véleménye szerint - csak az illetékes kormányok 
pénzügyi támogatásával valósítható meg.
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Szekcióülések

Nemzeti könyvtárak

36 ország nemzeti könyvtárának vezetője és az UNESCO képviselője részvételé
vel tartottákmeg a Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak konferenciáját, melynek -a hagyo
mányokhoz híven - a nemzeti könyvtár adott otthont.

Hope Clement (Kanada) a Nemzetközi MARC Hálózat Tanácsadó Bizottságának 
elnöke számolt be a testület tevékenységéről.

Ezt követte az egyes IFLA magprogramokról UAP (Universal availability of pub
lications , UDT (Universal dataflow and telecommunications), РАС (Public acces cata
logue), UBCIM (Universal bibliographic control international MARC) szóló jelentés. 
Majd Adam Wysocki és Aziz Abid  (UNESCO) ismertette Irányelvek nemzeti könyv
tárak számára c. készülő kiadványt, melynek megjelentetését 1988-ra tervezték.6

A Nemzeti Könyvtári Szekcióban gondolatébresztő előadást tartott Maurice В. 
Line (British Library Document Supply Centre) a nemzeti könyvtárak helyzetének és 
szerepének változásáról, ill. ennek szükségességéről. Bár évtizedek óta kiemelt téma a 
nemzeti könyvtárak kérdése, számos országban még nem is alakult vagy csak szűk kere
tek között működik üyen intézmény. Ugyanakkor a nagy hagyományú nemzeti könyv
táraknak számos problémával kell szembenézniük: egyre emelkedő árak és költségek, 
dokumentumözön, rohamosan növekvő állományvédelmi, konzerválási feladatok. Előa
dásában Line felvetette azt a lényeges elvi kérdést, hogy nem kellene-e szakítani a nem
zeti könyvtárak humán orientációjával, mint arra az újonnan megalakult intézmények 
esetében már számos példa van, és egységes nemzeti könyvtárakat létrehozni, feladatai
kat pedig ennek megfelelően újrafogalmazni.

Közművelődési könyvtárak

A  szekció keretében elhangzott előadások három témakörbe sorolhatók. Ezek:
• a szerzői jog,
• a könyvtárak és a felnőttnevelés,
• térítéses szolgáltatások a közművelődési könyvtárakban.
Az IFLA Tanácsa teljes határozottsággal foglalt állást a könyvtári alapszolgáltatások 
ingyenessége mellett. Ehhez kapcsolódott a témában elhangzott másik előadás, melyben 
Trevor Haywood (Nagy-Britannia) az “elektronikus arisztokráciáról” beszélt. Hangsú
lyozta, hogy nagy felelősség hárul a közművelődési könyvtárakra az esélyegyenlőség 
megteremtésében, a kevésbé előnyös helyzetben levő olvasók számára a hagyományos és 
az elektronikus információkhoz való hozzáférés biztosításában.

Hivatali könyvtárak

Heli Myllys (Finnország) és Karen Tina Larsen (Dánia) a világ valamennyi sta
tisztikai kiadványát feltáró LIST STAT adatbázist mutatta be. 1980-tól dán, finn és
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norvég közreműködéssel épül a bibliográfiai adatbázis, amelyről az előadást követő hoz
zászólások tanúsága szerint a felhasználóknak rendkívül kedvező tapasztalataik vannak.

Külön említésre méltó, hogy ebben a szekcióban hangzott el az egyetlen magyar 
előadás. Csákók István a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárát és Dokumentációs 
Szolgálatát ismertette. Előadásában felvázolta a könyvtár működését, feladatait, hagyo
mányos és számítógépes szolgáltatásait, végül beszélt az intézmény publikációs tevé
kenységéről, bemutatta a fontosabb kiadványaikat.

Tudományos és műszaki könyvtárak

Az 1987. évi konferencián két ülést tartott a szekció. Az elsőt az Időszaki Kiadvá
nyok Szekciójával közösen rendezték meg, témája az ADONIS terv volt. Berrie Stern 
(Hollandia) ismertette a programot, melynek keretében a kiadók géppel olvashatóformá
ban (CD-ROM) terjesztik a folyóiratokat, és az egyes cikkek kinyomtatása csak konkrét 
igény felmerülése esetén történik meg. A kísérletet 10 kiadó által közreadott 218 orvos- 
tudományi folyóirattal végezték. Minden cikket egy egyedi ADONIS-számmal láttak el 
(az ISSN-szám alapján készül). A teljes előállítás a gépelt szövegtől indexeléssel együtt 
négy hetet vett igénybe, bár ebben több ország vett részt, az egyes munkafolyamatok nem 
egy helyen történtek. A British Library összesítette a felhasználók tapasztalatait és vizs
gálta a költségeket.

David Bradbury a felhasználó szemszögéből mutatta be az ADONIS-t. Véleménye 
szerint a kísérleti szakaszban gazdaságossági számításokat nem lehet végezni, mert a 
könyvtáraknak elő kell fizetniük párhuzamosan a nyomtatott folyóiratokra és a CD- 
ROM-ra is; és ki kell alakítaniuk az újtípusú folyóiratolvasó helyeket. Szerinte a CD- 
ROM - korlátozott kapacitása miatt - nem tekinthető ideálisnak teljes szövegű tárolásra, 
valamint a kísérleti szakasz tapasztalatai szerint kihasználtsága sem megfelelő.

A második ülésen elhangzott előadások az elektronikus információtárolás és 
visszakeresés emberi vonatkozásaival foglalkoztak.

A.JMeadows (Nagy-Britannia) a felhasználók szemszögéből vizsgálta a kérdést. 
Az OPAC (Online Public Access Catalog) elterjedésével az olvasói szerep lényegesen 
megváltozott. Bár a használók egy része az információkhoz való hozzájutás konzervatív 
módjait részesíti előnyben, a fiatalabb generációk már a korszerű lehetőségek felé for
dulnak. Véleménye szerint a továbbiakban nagyobb gondot kell arra fordítani, hogy a 
rekordok a felhasználó számára fontos információkat tartalmazzák, és ne elsősorban 
azokat, amelyeket a könyvtáros ítél lényegesnek. Ahhoz, hogy mindkét fél igényeit ki 
lehessen elégíteni, sokkal rugalmasabb rendszerek kifejlesztésére lenne szükség, ame
lyek lehetővé tennék a mindenkori felhasználó (könyvtáros vagy olvasó) igényei szerinti 
alternatív megjelenítést.

Christine Baldwin (Nagy-Britannia) a könyvkiadó álláspontját képviselte előa
dásában. Szerinte a kiadónak négy emberi tényezőt kell figyelembe vennie az elektroni
kus információhordozók előállításakor: használhatóság, hozzáférhetőség, megjelenítés 
és a használó munkakörnyezetéhez való illeszkedés. Az elektronikus termékek előállítá
sakor a kiadónak messzemenőkig figyelembe kell vennie a használók igényeit döntései 
előkészítésekor (például a tel jes szövegű keresés vagy a mezőre történő keresés jobb-e egy
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meghatározott esetben). Nagy hangsúly t kell fektetni - véleménye szerint - minden kiadó
nak a vizuális megjelenítésre és a kompatibilitásra.

Dieter Schmidmaier (Német Demokratikus Köztársaság) előadásában a könyv
tárosok oldaláról közelítette meg a kérdést. Tapasztalatai szerint az elektronikus infor
mációtárolás új típusú könyvtárosokat tesz nélkülözhetetlenné a könyvtárakban, akik 
maradéktalanul meg tudnak felelni az információ és a használó közötti közvetítő szerep
nek. Három pontban foglalta össze véleményét: az információ-technológia hatására meg
változik a könyvtár szerepe, feladata és ennek következtében működése; az új technoló
gia alkalmazásához megfelelő személyzet biztosítására van szükség, és végül a könyv
tárosképzésnek rugalmasan kell alkalmazkodnia a követelményekhez. Fokozni kell a 
könyvtárosok problémamegoldó képességét, fogékonyságát az új iránt, mert csak így 
tudják befogadni a munkájuk ellátásához szükséges ismereteket.

Információs technológia

Edward M. Kurdyla és Kenneth C. Harris (Egyesült Államok) előadása a könyv
tárakban egyre inkább tért hódító új információs technológiát, a CD-ROM-ot mutatta 
be, ismertette alkalmazásának gazdasági és a piaci igényekhez igazodó feltételeit. Még 
egyelőadó foglalkozott e témával. K. W. Neubauer a CD-ROM könyvtári felhasználásá
nak lehetőségeit tekintette át, különös tekintettel online katalógusként való működteté
sére.*

Stephen Walker (Nagy-Britannia) az online katalógusok kérdéseivel foglalkozott, 
a használó szemszögéből vizsgálta a menüvezérelt és a parancsüzemű rendszereket. Ta
pasztalatai szerint a használó azt a típust részesíti előnyben - erényeivel és hibáival együtt 
-, amelyikhez hozzászokott.

Állománygyarapítás és kiadványcsere

A szekció két ülést tartott. Az első témája a könyvtárak és a könyvkereskedelem 
kapcsolata volt. David Woodworth (Nagy-Britannia) az állománygyarapítás egy sajátos 
problémákat felvető területéről, az időszaki kiadványok helyzetéről beszélt, ismertette 
az angliai eredményeket az érdekeltek - könyvtárosok, könyvkiadók, nyomdászok, ter
jesztők - munkájának összehangolásában, ami közös tanfolyamok, megbeszélések szer
vezése révén valósult meg.

Derek Whitehead (Ausztrália) a könyvtárosok, könyvkiadók és -kereskedők 
együttműködésének ausztráliai tapasztalatairól számolt be előadásában. Ismertette a 
könyvtárak gyűjtőköri együttműködési törekvéseit, az ésszerű állománygyarapítási po
litika kidolgozását, különös tekintettel az időszaki kiadványokra.

A második ülésen Jan Hagerlid (Svédország) a svéd Királyi Könyvtár és hat 
egyetemi könyvtár részvételével kialakított SULF programról beszélt. Két kiemelt tudo
mányterületen, a történelem és a biokémia vonatkozásában vizsgálták a gyűjtőköri 
együttműködést. Hagerlid hangsúlyozta, hogy a svéd kísérlet bebizonyította, a nemzeti

Tömörítését ld. Könyvtári Figyelő, 35. 1989.4.SZ. 422.p.
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gyűjtőkörikódexkidolgozásánálmesszemenőkigfigyelembekellvenniahelyi érdekeket, 
csak így lehet jól működő rendszert létrehozni.

BrigittaBergdahl (Svédország) a tároló könyvtárak kialakításáról, jelenlegi hely
zetéről és a várható fejlődési irányokról tartott skandináv szemináriumról számolt be.

Rolf Griebel (NémetSzövetségiKöztársaság)azegyetemikönyvtárakrosszpénz- 
ügyi helyzetét, valamint ennek az állománygyarapításban megmutatkozó káros hatását 
vizsgálta. Sürgette egy átfogó elemzés elkészítését az árak alakulásáról, mely segítséget 
nyújtana a könyvtárak költségvetési tervének kidolgozásához. Véleménye szerint a sta
tisztikai adatok bizonyító erejével lehetne támogatásokat kieszközölni a könyvtárak szá
mára.

Konzerválás

Z.P. Dvorásina (Szovjetunió) az állományvédelem terminológiai problémáit is
mertető dolgozatot juttatott el a konferenciára. Mivel sokféle tudományág - kémia, bio
lógia, művészettörténet, nyomdászattörténet, stb. - metszéspontján nyugszik a konzer
válás, szakkifejezései országonként eltérően alakultak. A nemzetközi kapcsolatok fejlő
désével megnövekedett az egységes terminológia iránti igény. Előadásában Dvorásina 
javasolta, hogy a különböző országokban dolgozó kutatók és restaurátorok dolgozzanak 
ki egységes szakkifejezéseket.

Két előadás is foglalkozott az audiovizuális dokumentumok állományvédelmi 
kérdéseivel. Peter c. Mazikana (Zimbabwe) az audiovizuális dokumentumok fizikai tu
lajdonságait ismertette, felvázolta a konzerválási feladatokat és hangsúlyozta a nemzet
közi együttműködés szükségességét.

Helen P. Harrison (Nagy-Britannia) a könyvtárosok szerepét viszgálta az av- 
anyagok állományvédelmével kapcsolatban. Szerinte sok kárt okoznak a nem megfelelő 
tárolási körülmények és a helytelen használati szokások. Ismertette a vonatkozó szab
ványokat és irányelveket, valamint a könyvtárosképzés előtt álló feladatokat e területen.

Záróülés

A konferencia záróülésén két határozatot hozott a testület:
1 ./Több tagország kérését figyelembe véve a Végrehajtó Bizottság úgy határozott, 

hogy legkésőbb az 1989. évi párizsi konferenciától kezdődően a spanyolt is felveszik az 
IFLA hivatalos nyelvei közé, ami maga után vonja a spanyol nyelvű dokumentumok 
elkészítését és a szinkrontolmácsolás kiterjesztését erre a nyelvre is. A költségvetésből 
biztosítani kell az ehhez szükséges pénzügyi keretet.

2J A közművelődési könyvtárakkal kapcsolatban megerősítették, hogy továbbra 
is biztosítani kell az alapszolgáltatások (helybenhasználat, kölcsönzés, referensz) ingye
nességét, míg a számítógépes szolgáltatásokért - indokolt esetben - térítési díj számítható 
fel.

Az 1987. évi általános közgyűlést az IFLA elnöke, Hans-Peter Geh rekesztette be. 
Záróbeszédében megállapította, hogy a konferencia sikeres volt, és megköszönte a ren
dezők és a résztvevők, valamint a leköszönő tisztségviselők munkáját.
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HANGOSÍTOTT DIASOR AZ IFLA MUNKÁJÁRÓL. - Aloughborough-i egye
tem által kiadott sorozat 27 színes diát tartalmaz, 10 perces magnókazettás (nyomtatás
ban is mellékelt) szöveggel. Az anyagot néhány brosúra egészíti ki, közöttük a négy alap
program (core programme) ismertetése. Az egésznek az ára potom 30 font. (IFLA Jour
nal, 1989.nov.)

+++

OTTHON IS KERESHETNEK A KATALÓGUSBAN a bielefeldi Egyetemi 
Könyvtár használói, ha - kb. két év alatt - befejeződik az Egyetemi könyvtár új gépi 
rendszerének most megindult kiépítése. 1989novembere óta már az egyetem valamennyi 
számítógépes munkahelyéről elérhető a könyvtár online katalógusa. 1990 elején (Euró
pában először) üzembe lép az online könyvrendelési kapcsolat a város könyvkereskedé
seivel. A következő lépés a kölcsönzési rendszernek (előjegyzés stb.), valamint a könyv
tárban CD-ROM-on megtalálható adatbázisoknak a bevonása a rendszerbe. Végül mind
ezeket a szolgálatásokat a postai vonalhálózaton keresztül személyi számítógéppel bár
mely irodából vagy magánlakásból is igénybe lehet venni. - Jelenleg még dolgoznak a 
rendszer szoftverjének kialakításán. (DBI-Pressespiegel, 1989. okt.)
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A tudományos könyvtár mint integrált tájékoztatási
intézmény

(Tudom ányos konferencia - 19 8 9 . novem ber 1 3 -1 5 )

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1989. no
vember 13-15-én a fenti címmel tanácskozást szervezett 
neves külföldi és hazai szakemberek részvételével. A ta
nácskozás kötetlen légkörben folyt, nem az előre elkészí
tett előadások felolvasásán, hanem az oldott eszmecserén 
volt a hangsúly. Az alábbiakban az írásban is rögzített 
tanulmányokat adjuk közre, kiegészítve Rózsa György 
bevezetőjével és Köpeczi Béla megnyitójával.

A tanácskozás elé

Rózsa G yörgy

Az MTA Könyvtárának új épületét 1989. november 3-án avatták fel. Mindössze 
egy esztendő telt el a felavatás óta, amikor ezt a konferenciát megtartjuk. Az MTA 
Könyvtárát nagymértékben integrált szellemi vállalkozásként foghatjuk fel, amely pár
huzamosan magában foglalja
• egy hagyományos humán orientációjú könyvtár,
• egy korszerű információs központ (beleértve a számítógépes adatbázisokat, témafi

gyelő és forrástéjékoztató szolgáltatásokat), valamint
• az akadémiai levéltár
működéséhez szükséges gyűjteményeket, feladatokat és jellemzőket.

А / M ivel indokolható a különböző tájékoztatási funkcióknak egy  
intézményen belül történő integrációja?

Minden ilyen indoklás az időtől, helytől és a környezettől függ. Maga az integráció 
nem lehet általános szabály. Ezt a kérdést gyakorlatiasan kell megközelítenünk, a tájé
koztatási intézmény és használó valóságos szükségleteire alapozva. A fő szerepet az egész 
információs infrastruktúra, valamint a szakmai, pénzügyi és munkaerőgazdálkodási 
megfontolások játsszák. Minél inkább többarcúak és többdimenziósak a gyűjtemények, 
minél centralizáltabb szakmai és pénzügyi okokból az információ szellemi és anyagi 
bázisa, annál indokoltabb az integráció.
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В/ A tájékoztatás integrációjának előnyei és hátrányai

A tájékoztatás integrációjának előnyei - tekintetbe véve az А / pontban megfogal
mazott szempontokat - a használat, a vezetés, és a pénzügyek terén jelentkeznek. A 
használó számára előny, hogy a különböző gyűjteményeket és információkat ugyanab
ban az épületben találja meg. A vezetést és a pénzügyeket illetően nyüvánvaló, hogy 
hatékonyabb és gazdaságosabb egységes irányítással és információs infrastruktúrával 
működni (dokumentumok megőrzése és reprodukálása, az elektronikus adatfeldolgozá
son alapuló munkafolyamatok stb.). A gazdálkodás hatékonyabb lehet, ha a nem profitra

tató szolgáltatásokkal kombináljuk.

С/ Az integráció optimális mértéke

Az optimális integrációra nincsenek általános szabályok. Az azonban ésszerű 
megfontolásnak tűnik, hogy minél kevésbé kielégítő az információs környezet, a pénz
ügyi helyzet, valamint a munkatársi gárda szakmai színvonala (ahogy ezt a legtöbb fejlő
dő országban tapasztaljuk), annál erőteljesebben kell szorgalmaznunk az integrációt.

D/ Hogyan lehet összekapcsolni a kéziratok és ősnyomtatványok 
feldolgozását a lézeroptikai eljárásokkal?

Ezt az összekapcsolást a hagyományos dokumentumok (kéziratok, nyomtatott 
szövegek és információk) beszerzése, feldolgozása és az elektronikus adatfeldolgozás 
közötti egyensúly fenntartásával kell megvalósítani. Az egyensúlyt a hagyományos 
anyag kontinuitására és fejlesztésére, egyben a legkorszerűbb információs technikára 
kell alapozni, nem feledkezve el a használói igényekről.

Е/ Létezik-e modellje az integrációnak?

Az A/-D/ pontokban kifejtettekből is következik, hogy nézetem szerint az integ
rációnak nincs elf ogadot t modellje. Az integrációs próbálkozásokat minden régió, ország 
és intézmény számára egyedileg kell kifejleszteni és elemezni. A nemzetközi tapasz
talatokat a hazai információs igényekkel, feltételekkel és lehetőségekkel kell összevetni. 
A megvalósíthatósági tanulmányokat mindig a nemzeti tájékoztatásügyi környezetre 
kell alapozni.

Az említettek mellett sok egyéb kérdést is meg lehetne fogalmazni az információs 
funkciók integrálásának témakörében. Úgy gondolom azonban, hogy már ezek is adnak 
némi ösztönzést a nézetcseréhez.

(Fordította: MÁNDY Gábor)
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Megnyitó

K öpeczi Béla

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégeink!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöksé
gének nevében köszöntsem Önöket akadémiánk könyvtárában. Úgy is vehetjük, hogy ez 
a szeminárium az utolsó aktus a könyvtár egy éve megnyitott épületének felavatásában.

Ahogy a kormány képviselője mondotta a megnyitó ünnepségen, az Akadémiai 
Könyvtár a tudomány és az értelmiség integritásának kifejeződése, szimbóluma. Ehhez 
a megfogalmazáshoz csak annyit kívánok hozzátenni, hogy ez az intézmény egyúttal az 
Akadémiának a könyvtár- és tájékoztatásügy iránti elismerését is kifejezte, amikor a 
közismert gazdasági állapotok ellenére is megvalósította az építkezést. Ez a bizonyítéka, 
és jelképe Akadémiánk ragaszkodásának a könyvtára iránt.

A könyvtár a különféle tudományos információs tevékenységek integrációjának 
a kifejezője. Magában f oglal ja az általános könyvtár, az információs központ és a levéltár 
funkcióit is.

A könyvtár ugyanakkor egyike a magyar kultúrális múlt, a magyar tudo
mánytörténet - különösen a 165 éves nemzeti intézményünk, az Akadémia - kutató mű
helyeinek. Sőt, a könyvtár mint a kutatásirányítás információs szerve is tevékenykedik; 
az Akadémia kiadványcsere-központjaként a világ 80 országából 1500 intézménnyel 
tart kapcsolatot, - hogy csak néhány feladatát említsük. A könyvtár, amely az anyaintéz
ménynél mindössze egy esztendővel fiatalabb, a korszerű tájékoztatási központ felada
tait is ellátja; a számítógépesített tájékoztatással fejleszti tovább és gazdagítja tevékeny
ségét (pl. válogatott információk szétsugárzása, az alapkutatások információellátása 
CD-ROM szolgáltatások révén, a tudománymetriai kutatások művelése - ez utóbbiban a 
könyvtárat nemzetközi viszonylatban is élenjáró kutatóintézménynek tekintik).

Azt jelenti mindez, hogy Akadémiánk meg van győződve arról, hogy a könyvtár 
maximálisan betölti funkcióját? Nem, tisztelt hallgatóság. Az Akadémia és könyvtára 
tökéletesen tudatában vannak annak, hogy a jövőben még több feladat hárul rájuk, így 
például a könyvtári munkafolyamatok automatizálása. A könyvtár már megszerezte, 
használja és alkalmazza a fejlett világnak a tudományos tájékoztatás gyakorlatában 
szerzett tapasztalatait.

Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a munkaértekezlet további tapasztalatokkal 
gazdagít bennünket a kiemelkedő külföldi és hazai szakemberek eszmecseréje révén. 
Ehhez az Akadémiai Könyvtár a különféle információs tevékenységek integrálásában 
szerzett tapasztalatainak ismertetésével járulhat hozzá.

A különböző tudományos tevékenységek közötti egyensúlynak az integráció és a 
specializáció révén való megőrzését a tudománypolitika és kutatásirányítás egyik fő
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problémájaként foghatjuk fel. Ez a tudományos tájékoztatásra nézve is igaz. Ebben a 
tekintetben, úgy vélem, az Önök tanácskozása nem elhanyagolható hozzájárulást adhat 
az információs tevékenységek szervezésének és irányításának helyes megközelítéséhez.

Sok sikert kívánok a tanácskozáshoz, külföldi vendégeinknek pedig azt is, hogy 
érezzék magukat jól Budapesten. Az Akadémia nevében megköszönöm, hogy részvéte
lükkel megtisztelték ezt a tanácskozást.

(Fordította: MÁNDY Gábor)
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A Helsinki Egyetemi Könyvtár, a finn nemzeti 
könyvtár fejlődése

Häkli, Esko

Néhány évvel ezelőtt már volt alkalmam ugyanitt könyvtáram, a Helsinki Egyete
mi Könyvtár bemutatására, így most az intézmény fejlődésének legújabb eredményeiről 
fogok csak beszámolni. Nem célom tehát a könyvtár tevékenységi körének teljes leírása, 
néhány szót kell azonban ejtenem szervezeti felépítéséről.

A könyvtár kialakulása

A fennállásának 350. évfordulóját ünneplő Helsinki Egyetemi Könyvtár (finnrövidí
tése: HYK) Finnország nemzeti könyvtára. Nevében egyetemi könyvtár, mégsem ez a jellem
ző rá, jóllehet 1640-ben az egyetemmel együtt alapították. Gyűjteményei még ennél is 
korábbi időkből származnak. A könyvtár 1827-ig Turkuban működött, ekkor egy hatalmas 
tűzvész elpusztította a várost, így az egyetem Helsinkibe, Finnország új fővárosába költözött.

Nemzeti könyvtári funkcióján kívül a HYK a művészetek és a filológia területén 
országos feladatkörű tudományos könyvtári feladatot is ellát.

A történelem folyamán három könyvtár csatlakozott a HYK-hez, amelyek most 
különgyűjteményként működnek a könyvtár keretén belül. Ezek a következők: a Szláv 
Könyvtár, amely eredetileg az 1827-1917 közötti orosz irodalom kötelespéldány-gyűj- 
teményéből alakult ki az un. Diákkönyvtár, melyet 1974-ig az Egyetemi Hallgatók Szer
vezete működtetett különálló könyvtárként és a Tudományos Könyvtár, mely 1979-ig a 
Tudományos Társaságok Könyvtárának fő részét alkotta.

Új fejlődési Irányzatok

Ide tartozik a könyvtári számítógépesítés, a bibliográfiai munka, a katalógusok 
konvertálása és a konzerválás. Ezekkel kapcsolatosan az integráció, kooperáció és de
centralizálás kérdései merülnek fel.

Számítógépesítés

A Helsinki Egyetemi Könyvtárban 1972-ben használtak először számítógépet a 
katalogizálásban, s 1977-ben már számítógéppel készült a nemzeti bibliográfia. Néhány 
évvel később a központi könyvtár is gépesítette a katalogizálást.

A gépesítés terén valóságos forradalom zajlik most a finn tudományos könyv
tárakban. Minden felsőoktatási és néhány más könyvtár öt éven belül ugyanazt az integ
rált online rendszert fogja bevezetni, az így kialakult helyi rendszereket egy központi
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rendszer révén a LINNEA nevű, egységes hálózatba kapcsolják majd össze. Ez a techni
kai megoldás zavarmentes és rugalmas kapcsolattartást tesz lehetővé a könyvtárak kö
zött. Egyebek között e rendszerben a könyvtárközi kölcsönzés olyan könnyen lesz lebo
nyolítható, mint a tranzakciók az országos bankhálózatban. A rendszer a FUNET nevű, 
már a néhány éve működő adatátviteli hálózatot fogja használni, amelyhez más skandináv 
országok hasonló hálózatai is hozzá vannak csatolva. A FUNET használata ingyenes lesz.

A gépesítés célja - a projekt előrehaladásával -  az, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben tehermentesítse a könyvtárakat az időrabló katalogizálási munkák alól. A 
Helsinki Egyetemi Könyvtár a finn irodalom katalogizálását fogja végezni és a rekordo
kat a lehető legrövidebb időn belül más könyvtárak rendelkezésére bocsátja. A hálózat 
révén a legfontosabb külföldi nemzeti bibliográfiai adatbázisokat hasonló módon hozzá
férhetővé teszik a könyvtárak számára. A könyvtárak használhatják egymás katalógusre
kordjait. A HYK már használja a Library of Congress CD-ROM katalógusainak adatait.

Az észak-amerikai VTLS rendszert választották az új integrált online könyvtári 
rendszer számára, mert már több európai könyvtár is alkalmazza. A kormány döntése 
értelmében a felsőoktatási könyvtárak a rendszer megvásárlásával kapcsolatos alapbe
ruházásra központi támogatást kaptak. Ez azt jelenti, hogy a Művelődésügyi Minisztéri
um 60 millió márkát (13-14 millió dollárt) folyósít a könyvtáraknak és gondoskodik arról, 
hogy a könyvtáraknak legyen elég pénzük rendszereik működtetésére. Ez a beruházás a 
finn egyetemi könyvtárak meglehetős modernizációját tűzte ki célul.

A VTLS-rendszert először a HYK vezette be 1989 őszén Hewlett-Packard 
3000/950 típusú számítógépen. A nemzeti bibliográfia és az időszaki kiadványok köz
ponti katalógusa (FINUC-S) 1990 elejétől kezdve fogja használni az új rendszert, majd 
fokozatosan más munkafolyamatoknál és a katalógusoknál is erre térnek át.

Az integráció a számítógépes rendszerben egyrészt azt jelenti, hogy minden munkafo
lyamat, a szerzeményezéstől a kölcsönzésig, könyvtárközi kölcsönzésig ugyanabban az adatbá
zisban összpontosul. Másik jellemzője, hogy a használó bármikor átugorhat az egyik munkafo
lyama tból a másikba anélkül, hogy először kiszállna a modulból és beszállna a másikba.

Az integráció révén lehetővé válik, hogy minden dokumentumtípust ugyanabban 
az adatbázisban regisztráljanak, legyen az könyv, folyóirat, av anyag vagy akár kézirat. 
Az egyetlen kivételt a f olyóiratcikkek képezik, mert könnyebb a f oly óiratok bibliográfiai 
adatait hozzájuk rendelni akkor, ha külön adatbázisuk van. Ezzel a megoldással egyelőre 
nem vagyunk elégedettek, bár korábban csak előnyeiről hallottunk. Mindenesetre az új 
gépesített rendszer alapjaiban érinti a könyvtári munkafolyamatokat, s reméljük, hogy 
élni fogunk ennek minden előnyével.

A használók, legalábbis az egyetemen belül, közvetlenül a munkahelyükről sza
badon hozzáférhetnek a könyvtár adatbázisaihoz. Az egyetemi tanszékek száloptikai 
kábel segítségével csatlakoznak az egyetem számítóközpontjához.

Bibliográfiai tevékenység

A HYK felelős az új kiadványoknak a nemzeti bibliográfiai adatbázisban való 
regisztrálásáért és a nyomtatott bibliográfia kiadásáért. A nemzeti bibliográfia, Suomen 
kirjallisuus, havi füzetek és éves kumuláció formájában jelenik meg.
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Az anyag regisztrálásának jelenlegi rendszere, a közös katalogizálás tekinthető a 
finn könyvtárügyben nemrégiben végbement racionalizálás és kooperáció egyik legfőbb 
eredményének. A program 1979-ben indult a két másik köteles példány könyvtár, a 
jyväskyläi és a turkui Egyetemi Könyvtár részvételével. Ez a közös program tette lehető
vé, hogy az állandóan növekvő éves könyvterméssel megbirkózzunk és a teljes anyagot 
regisztráljuk. Amikor a munkát elkezdtük, sehol sem találtunk külföldi példát. Most, tíz 
év elteltével, a brit köteles példány könyvtárak készülnek hasonló vállalkozásra.

A közös munka sikere bátorított minket arra, hogy bővítsük a résztvevők körét. 
1988 elején a közművelődési könyvtárakat ellátó “Kirjastopalvelu Oy” vállalat csatla
kozott hozzánk. A vállalat plusz munkaerővel segítette a programot, cserében pedig meg
kapta a bibliográfiai rekordok eladásának jogát a közművelődési könyvtárak számára. Ez 
a katalogizálási szolgáltatások minőségi javulását eredményezte. Lehetővé vált, hogy 
egyetlen közös MARC-alapú országos katalogizálási rendszert dolgozzunk ki a nemzeti 
irodalom feltárásához, közművelődési és tudományos könyvtári célokra egyaránt.

E megoldásnak hatalmas politikai jelentősége van, de egyben lényegesen hozzá
járul az egész lakosság könyvtári ellátásának jobbításához. Fontos lépést jelent az orszá
gos szabványosításban is.

A nyomtatott bibliográfián kívül COM (mikrofilmlapos) kumulált katalógus és 
egy online adatbázis is a könyvtárak rendelkezésére fog állni. A HYK a katalógusrekor
dok másfajta terjesztési lehetőségét is vizsgálja. A tervek szerint 1990 tavaszán a nem
zeti bibliográfia adatbázisa CD-ROM-on is megjelenik. Egyidejűleg a NORDINFO-n 
belül, illetve a skandináv nemzeti könyvtárak között a skandináv nemzeti bibliográfiák 
CD-ROM kiadását tervezik. A végső cél, hogy csatlakozzunk az EGK nemzeti könyv
tárainak hasonló vállalkozásaihoz.

A Helsinki Egyetemi Könyvtár részt vesz a szabványosítási munkában, a katalo
gizálási szabályok kidolgozásában. Felelős (az Állami Levéltárral együttműködve) a finn 
tárgyszójegyzék gondozásáért és fejlesztéséért. A könyvtár munkatársai jelenleg a finn 
irodalom egységes besorolási adatainak jegyzékén dolgoznak, amely országos használat
ra készül. A HYK foglalkozik az ISBN-ISSN ügyekkel, és a finn időszaki kiadványok 
regisztrálásával képviseli Finnországot az UNESCO ISDS-programjában. A HYK szer
keszti a finn történeti bibliográfiát.

A könyvtár évek óta szerkeszti a tudományos könyvtárak külföldi irodalmának 
központi katalógusát. Az egyik legfontosabb központi katalógus a Finn Időszaki Kiadvá
nyok Központi Katalógusa, a FINUC, amelyet 1972 óta gépi úton állítanak elő és online 
módon is hozzáférhető. A Skandináv Időszaki Kiadványok Központi Katalógusát szer
kesztő NOSP-központ szintén a HYK-ben működik.

Úgy tűnik, rövidesen megvalósul a kutatók és könyvtárak egyik legfőbb kívánsága, 
a régi, az 1827-es turkui tűzvész előtti finn irodalom teljes bibliográfiájának összeállítá
sa. A 60-as évek kudarcai után a könyvtár a 80-as évek elején vetette fel újra a bibliográfia 
ötletét, és külső adományok segítségével 1987-ben megindulhatott a munka. A tervek 
szerint öt éven belül be is fejeződik annak a jelentős összegnek (5 millió finn márka = 750 
ezer font) köszönhetően, amelyet a HYK-nek az egyik legnagyobb finn bank ajánlott fel 
e célra. Ez egyébként a legnagyob adomány, amit a könyvtár valaha kapott.
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ARetrospektívNemzetiBibliográfia 1488-1827 közötti időszakra vonatkozó ter
ve első lépésben a teljes időszak bibliográfiai adatbázisának létrehozását célozza. Az 
adatbázis online módon lesz hozzáférhető, a nyomtatott bibliográfia később jelenik meg.

Szintén 1987-ben kezdődött a másik nagy bibliográfiai vállalkozás, a Bibliogra- 
phia Studiorum Uralicorum (BSU) terv a finn és a szovjet tudományos akadémia kétol
dalú egyezménye alapján, célja az 1917 és 1987 közötti finn és szovjet uralica tanul
mányok átfogó, többkötetes bibliográfiájának összeállítása, valamint külön bibliográfiai 
adatbázis létesítése mindkét országban. Ennek Finnország részéről a Helsinki Egyetemi 
Könyvtár a felelős intézménye, szovjet partnere pedig a moszkvai INION. Most vizsgál
ják annak lehetőségét, hogyan terjeszthetnék ki a vállalkozást a vüág minden uralica 
kutatására, vagy legalábbis a főbb országokéra, melyek közül természetesen Magyaror
szág a leginkább érintett a jelenlegieken kívül.

A katalógusok konvertálása gépi formátumra

Nyilvánvaló volt, hogy az egyetemek - a Helsinki Egyetemet is beleértve - a könyv
tári szolgáltatások jelentős javulását várják az új számítógépes rendszerbe fektetett nagy 
beruházásoktól. A kutatók különösen várják már azt az időt, amikor a katalógusokhoz 
távolról is hozzáférhetnek. Ez ösztönözte a HYK-et arra, hogy mérlegelje, hogyan tehet
né mielőbb katalógusait visszamenőlegesen is online módon hozzáférhetővé.

A konvertálási munkák két éve kezdődtek meg külső szolgáltatások felhasználá
sával és saját projektek indításával. Ezek során olyan fontos tapasztalatokat nyertünk, 
amelyekre pusztán íróasztal melletti tervezgetéssel nem tehettünk volna szert.

A Finn Nemzeti Bibliográfia konvertálására, ami a nemzeti könyvtár kiemelt 
feladata, új részleget hozunk létre Kotká-ban (130 km-re Helsinkitől keletre) 1989őszén. 
Itt fogjuk elkészíteni a nemzeti bibliográfia gépileg kezelhető formátumát, amelyet min
den könyvtár használhat majd. Kísérletek folytak OCR (optikai leolvasó) módszerekkel 
is nyomtatott bibliográfia gépi formájában való konvertálására, az eredmények azonban 
egyelőre nem biztatóak.

A konvertálási tevékenység Helsinkin kívülre telepítése a nemzeti könyvtári funk
ció újfajta megközelítését jelzi. A döntés összhangban áll a kormány nagy decentralizá
ciós terveivel, melyeknek célja, hogy csökkentsék az állami finanszírozású tevékenysé
geket a főváros területén. Ebben természetesen foglalkoztatási szempontok legalább ak
kora szerepet játszanak, mint a könyvtári megfontolások. Mi mindenképpen meg akartuk 
indítani ezt a projektet, s mivel ez Helsinkiben lehetetlen lett volna, máshol vágtunk bele.

Konzerválás

Az állományvédelem és konzerválás területén a Helsinki Egyetemi Könyvtár el
sősorban a mikrofilmezésre koncentrál. A finn hírlapok rendszeres mikrofilmezése 
1951 -ben kezdődött, a munka mostanra már naprakész. A hírlapokon kívül a legintenzi
vebben használt finn könyveket ismikrof ilmlapra veszik. A mikrofilmek hazai és külföldi 
terjesztését a könyvtár végzi, számos mikrofilmezési programban vesz részt külföldi
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partnerintézményekkel együtt. A HYK tervezi annak kipróbálását, hogyan lehet az opti- 
kaidemezes technológiát (videolemezt) képi anyagok megőrzésére és használatára alkalmazni.

A konzerválási és mikrofilmezési feladatok ellátására öt éven belül új központ 
épül. Ez a terv is a decentralizációs elképzelések jegyében született, az új létesítmény 
helyéül Mikkeli városát jelölték ki, amely Helsinkitől 230 km-re északkeletre fekszik. A 
városi hatóság az elhelyezési költségekhez való hozzájárulással és öt személy rendelke
zésre bocsátásával anyagilag is támogatja a központot. A könyvtár számos munkahelyét 
Helsinkiből Mikkelibe helyezi át és évi költségvetési keretéből növeli a személyzet létszámát.

Több okból esett Mikkelire a választás. Egyrészt azért, mert már két fontos levél
tár működik ebben a városban. Másrészt a jövő szempontjából nem elhanyagolható 
szempont, hogy az Állami Levéltár is ide tervezi telepíteni milo*of ilmezési tevékenységét 
és érdekelt a könyvtárral való együttműködésben, amikor a jövőben rendelkezésre fog
nak állni a tömeges konzerválást lehetővé tevő eljárások.

A könyvtár jövőjéről

Más nemzeti könyvtárakhoz hasonlóan a Helsinki Egyetemi Könyvtárnak is számos, 
különböző jellegű feladatot kell megoldania. Nagy figyelmet fordít a technika legújabb ered
ményeinek réginél hatékonyabb alkalmazására, új megoldások bevezetésére a könyvtár tel
jesítőképességének növelése érdekében, amelyet nagymértékben gátol a munkaerőhiány.

Olyan banális problémákra is megoldást kell találni, mint a helyhiány. A könyvtár 
főépületét nem lehet bővíteni a föld felszínén, a gyűjtemény nagy része már földalatti 
raktárakban van elhelyezve. A jelenlegi tervek szerint az ezredfordulóra minden állo
mányrésznek új, földalatti raktárakba kell kerülnie a könyvtár épülete alatti új, mélyebb 
alagutak kialakításával. Addig is a raktározást a városközponton kívüli ideiglenes helyi
ségekkel kell megoldani.

A HYK jelenlegi szervezeti felépítését megőrizve az egyetem részeként fog to
vábbra is működni. Ez a kapcsolat a gyakorlatban sok előnnyel jár; a különválás, amit pl. 
Norvégiában terveznek, a mi körülményeink között erőszakos változást jelentene. A 
jelenlegi helyzetnek természetesen hátrányai is vannak, elsősorban pénzügyi vonatko
zásban: ugyanis minden támogatás, amit a könyvtár kap, az egyetem költségvetésében 
jelenik meg, a minisztérium csak a legritkább esetben határozza meg az összeg rendelte
tését. Másrészt viszont a könyvtár sokat profitált abból a kedvező változásból, amely az 
egyetem finanszírozásában következett be és amire nincs példa az Állami Levéltár vagy 
a Nemzeti Múzeum pénzügyi támogatási rendszerében.

A jelenlegi jogszabályok szerint a HYK nem gyakorol irányító, felügyeleti vagy 
ellenőrző tevékenységet a finn könyvtárak felett; ilyent a könyvtár nem is óhajt. Befolyá
sát az általa nyújtott szolgáltatásokra, fejlesztési tervekre és szakértelmére alapozza. A 
számítógépesítési munkálatok előrehaladásával, a könyvtári integrált rendszer megvaló
sulásával, a nemzeti könyvtár szolgáltatásainak a többi könyvtárra gyakorolt hatása nőni 
fog, és ezzel megnő majd a könyvtár felelőssége is az ország minden könyvtáráért.

(Fordította: FEIMER Ágnes)



579

A könyvtári és tájékoztatási munka egysége

Jiri Zahradil

Amikor integrált tájékoztatási intézményekről beszélünk, nem szabad megfeled
keznünk a történeti szempontról. Kezdetben tájékoztatási intézmény ilyen néven nem 
létezett. Természetesnek vették, hogy a tájékoztató szolgálat a tudományos könyvtár 
dolga. Ezt a f eladatát előbb csak a saját könyvállományára alapozva végezte, majd később 
- a múlt század végétől - a tudományos referáló folyóiratokra is kiterjedve. Ezeknek a 
folyóiratoknak színvonala - különösen a nemzetközi együttműködés keretében - egyre 
emelkedett (pl. a Chemisches Zentralblatt stb.).

Eközben azonban néhány intézményben a könyvtáron kívül szervezték meg a 
speciális részlegeket, amelyeket általában dokumentációs központnak neveztek el. En
nek az új szerveződésnek az volt az oka, hogy néhány, az anyaintézményt érdeklő tudo
mányterületen (és a műszaki tudományokban különösen) hiányoztak a referáló lapok. A 
háború utáni időszakra - különösen az ötvenes években - jellemző volt az üyen szolgálatok 
növekvő száma. A dokumentációs központok mind szélesebb hatáskört vívnak ki maguk
nak, és ma komoly vetélytársai a tudományos könyvtáraknak.

Ebben az időben jön létre az a téveszme, hogy “a tudományos könyvtáraknak csak 
az a kötelességük, hogy megszerezzék a teljes szöveget’’, ezt persze a dokumentációs 
központok ajánlják. Van emögött néhány objektív ok is, például:
• a releváns referáló folyóiratok hiánya;
• a sok könyvtár részéről tapasztalható konzervatívizmus, az új fejleményekkel szem

beni idegenkedés;
• a könyvtári káderek hiányos képzettsége, ami miatt nem képesek a használók újfajta 

igényeinek a kielégítésére.
Ám szubjektív okok is szerepet játszanak, nevezetesen:
• a meglevő referáló folyóiratok elégtelen ismerete;
• némely áltudós tunyasága a szaporodó releváns szakirodalom tanulmányozása terén;

és
• néhány esetben az olvasók hiányos nyelvtudása.
Mindezzel összefüggésben vetődik fel az az elmélet, hogy a használóknak tulajdonképpen 
nincs is szüksége a tudományos munka teljes szövegének az elolvasására, egy kivonat is 
megteszi. Az alapjában véve háromlépcsős folyamat (keresés - kiválasztás - a releváns 
irodalom tanulmányozása) egyetlen lépcsőre szűkül le (a referátum elolvasása).

Ebben az időszakban jön létre a “kétvágányú” intézményfejlődés: könyvtári 
rendszerek, és tájékoztatási rendszerek jönnek létre.

Ezt a helyzetet használják ki az irányító szervek, amelyek Parkinson törvényének 
megfelelően - így több kőből építhetik fel saját piramisukat.
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A hatvanas években a tájékoztató szolgáltatásban megjelennek a számítógépek - 
elsőként a referáló folyóiratok kiadásában. Lehetővé válik, hogy outputként ne csak a 
referáló folyóirat nyomtatott formáját kapjuk meg, hanem a számítógéppel kezelhető 
adathordozót is. S néhány év múlva már lehetővé válik a különféle forrásból származó 
adatok kumulálása, valamint nagyméretű adatbázisok építése is, ami most már nem a 
referáló folyóiratok privilégiuma. Először úgy tűnt, hogy ez a fejlődés nem támogatja a 
jelenlegi kétvágányúságot: a tudományos könyvtárak és a tájékoztatási intézmények 
külön rendszereit. És megállapítható, hogy néhány - minőségi kutatómunkát végző - 
intézményre a szóban forgó időszakban is a könyvtári és a tájékoztatási tevékenység 
integrálódása a jellemző.

Példaképpen had említsem a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárát, ahol ez 
a kettősség soha nem következett be, vagy a mi akadémiánkat, amelyben a két szervezetet 
már a hatvanas évek második felében egyesítették.
Az új technika a könyvtári és tájékoztatási munka integrációjának leghatékonyabb fegy
vere, hiszen
— a nagy adatbázisokban való online keresés elméletileg minden pontról - tehát a 

könyvtárakból is - lehetséges;
— a használók arra az egységes álláspontra jutnak, hogy a bibliográfiai adatbázisból 

származó információ csak előzetes jelzés (ugyanakkor nagy segítség), a releváns 
művek kiválasztásához, de a teljes szövegnek mielőbb rendelkezésre kell állnia;

— a papíralapú információhordozót nagy kapacitású új adathordozóval (pl. CD-ROM- 
mal) lehet helyettesíteni, amely lehetővé teszi a gépi keresést; a referáló lapokat és 
referenszműveket mind gyakrabban adják ki ebben a formában, és ezekre a tudo
mányos könyvtárak is előfizetnek;

— a könyvtárak automatizálják saját munkaműveleteiket (és ez jelen ti a konzervativiz
mus elleni legnagyobb támadást, ugyanakkor a könyvtári munkatársak képzettségé
nek korszerűsítésére is nyomást gyakorol).

Ezek a tények szolgáltatják a legjobb érveket a könyvtárosi és tájékoztatási munka integ
rációjához, aminek a szervezeti struktúrában is tükröződnie kell. Mindazonáltal ez lassú 
folyamat.

Mostanában viszont új tendenciákat figyelhetünk meg a könyvtárosi és tájékoz
tatási munka megosztására. Ezek “elméleti bázisa” az a gondolat, hogy “az információ 
áru”, és mint árut kell adni-venni, mint a tájékoztatási intézmények termékét. Ezzel 
szemben a könyvtárak szolgáltatásait az ingyenesség alapján kell nyújtani. így hát 
visszajutunk a korábbi megosztáshoz, de ezúttal más érvek révén. (Itt azokra a tudo
mányos könyvtárakra gondolok, amelyek részben vagy egészében az állami költségvetés
ből gazdálkodnak - mint például keleten az akadémiai vagy állami könyvtárak, nyugaton 
az egyetemi, állami és nemzeti könyvtárak -, nem pedig a kereskedelmi tevékenységet 
folytató intézmények költségvetéséből fenntartott könyvtárakra. Tájékoztatási intéz
ményeken pedig itt most nem a kereskedelmi adatbázisokat előállító intézményeket kell 
érteni.)

Az információ azonban csak részben áru, hiszen egyben az emberiség tudományos 
ismereteinek is része. Abszurd az az elképzelés, mely szerint a tudományos felfedezést is 
(- nem a szabadalmat! - adni-venni fogják). Az oktatási információról sem beszélhetünk
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úgy, mint árucikkről. Végül a tájékoztatás egész területe bele van ágyazódva a kultúrába, 
amelyet lehetetlenség áruként meghatározni.

Itt egy sor újabb tisztázandó kérdéssel találjuk szembe magunkat, de azt hiszem, 
hogy ezt a problémát nem lehet érvként használni egy olyan terület megosztására, amely 
most logikus, hogy integrációra törekszik.

(Fordította: MÁNDY Gábor)

+ + +

AZ ALEXANDRIAI KÖNYVTÁR ÉPÍTÉSÉRE kiírt pályázatot egy norvég ter
vezőiroda nyerte. A tervek szerint 180 millió dollárért épül fel—az ENSZ és az UNESCO 
támogatásával — a nemzetközi jelentőségű tudományos könyvtár. (DBI-Pressespiegel, 
1989.szept.)

+ + +

MOZGÓ ISKOLAI KÖNYVTÁR állott munkába Saarbrückenben, a közmű
velődési könyvtárakat már 10 éve ellátó bibiiobusz mellett; 25 iskolát látogat meg kéthe
tenként (ebből 19 elemi iskola). A két bibiiobusz állománya összesen 23 000 dokumentum 
(könyv, folyóirat, kazetta); egyszerre 5-5 000 dokumentumot tudnak szállítani. (DBI- 
Pressesspiegel, 1989. aug.)

+ + +

HÉTSZERES ÁRAT FIZETETT A KÖNNYELMŰ OLVASÓ a goslari Városi 
Könyvtárból kikölcsönzött könyvekért. A karácsonyi ünnepekre kivitt olvasnivalót be
rakta a kocsija csomagtartójába, s a csomagtartót nyitva felejtette; el is lopták mind a 10 
kötetet. Négyet meg tudott venni, de hat már nem kapható; a könyvtár ezekről másolatot 
készített, beköttette, s benyújtotta az 576 márkás számlát, ami hétszerese a könyvek 
névleges bolti árának. Az olvasó a közigazgatási bírósághoz fellebbezett, de az is jogosnak 
minősítette a könyvtár követelését. (DBI-Pressespiegel, 1989. aug.)
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Integráció a könyvtárban - a túlélés kulcsa?

Hegedűs Péter

Manapság alig lapozhatjuk át a könyvtári szakfolyóiratokat anélkül, hogy ne ta
lálkoznánk olyan írásokkal, amelyek a könyvtárakra nehezedő különféle kényszerekről, 
kihívásokról szólnak, vagy éppen ezen intézmények küszöbön álló végnapjait jövendölik, 
holott őket mindig is a tudás, az ismeretek legfontosabb tárházának tekintettük. De 
hihetünk-e ezeknek a a jóslatoknak? Mi, könyvtárosok csakugyan közel állunk-e ahhoz, 
hogy faladatunk csupán arra korlátozódjék, hogy poros könyveket őrizzünk, bonyolult és 
idejétmúlt katalógusokat tartsunk rendben, mind nominál-, mind reálértékben csökke
nő, csak a puszta stagnáláshoz elegendő anyagi forrásokból?

Ha olyan remek könyvtárban járunk, mint a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, sokan közülünk bizonyára egyetértenének azzal, hogy nem így áll a dolog. 
Másrészt viszont, ha egy átlagos könyvtárat veszünk példaként, azok az érvek, melyek 
a különféle kényszereket és kihívásokat vázolják, ugyancsak igazak lehetnek, ahogy 
például M.BX/'/zc írtaaBritishJ ournal o f  Academic Librarianship egyik legfrissebb 
számában: “A tudományos könyvtárakra jelenleg az alábbi kényszerek nehezednek:
• a kiadások csökkentése, legalábbis reálértékben,
• a létszám csökkentése, főként mivel ez folyamatos kiadásokat jelent,
• a hagyományos szolgáltatások folyamatos és színvonalas fenntartása,
• a szolgáltatások bővítése az elektronikus technológia felhasználásával: hozzáférés a 

bibliográfiai adatbázisokhoz, mágnesszalagok és -lemezek, mikroszámítógépek állo
mánygyarapítása és kölcsönzése, előbb-utóbb szabadszöveges keresést nyújtó adat
bázisok igénybevétele vagy megvásárlása (ez utóbbi komoly beruházást és működési 
kiadásokat igényel)."

Mivel ezeket a kényszereket más országokban és más könyvtárakban is érezni lehet, arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a technikai problémáktól a gazdasági nehézségekig 
terjedő tényezők különféle kombinációinak kezelése nagy erőfeszítést, lelkesedést és 
elkötelezettséget követel a könyvtárak túlélése érdekében. A megoldandó feladatok egy 
része nem szükségképpen fakad abból a negatív körülményből, mely szerint változatlan 
költségvetésből kell megbirkózni a növekvő előfizetési díjakkal, vagy kényszerűen csök
kenteni a folyóiratbeszerzéseket, - hanem azokból a követelményekből, melyek szerint 
alkalmazkodni kell az információs technológia változásaiból fakadó előnyökhöz. Ezek új 
horizontot nyitnak a hagyományos tevékenységek újfajta szolgáltatásokkal való integ
rációjában. (Itt példaként a CD-ROM technológia említhető meg a kéziratok megőrzésé
re és kutatására.)

Mit tehetnek azok a könyvtárak, amelyek ilyen kihívásokkal néznek szembe? 
Mint Line javasolja, a hatékonyság javítása, más könyvtárakkal való együttműködés, 
bizonyos szolgáltatások csökkentése és a bevételek növelése a nyilvánvaló válasz. Ezt
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azzal lehetne még kiegészíteni, hogy új, értéket hozzáadó szolgáltatások létrehozása is 
fontos tényező lehet.

Ezek a tennivalók nagy mértékben összefüggnek egymással és bonyolult kérdések 
megoldását rejtik magukban: például a pótlólagos pénzügyi források iránti igényt való
színűleg csak részlegesen lehet kielégíteni a felhasználói díjak bevezetése vagy növelése 
útján. Egy alacsony színvonalú szolgáltatást nem fog elismerni az ún. felhasználói piac, 
ezért fontolóra kell venni megjavítását vagy megszüntetését, vagy egy új szolgáltatás 
létrehozásával annak kiváltását.

A térítési díjak bevezetése igen kényes kérdés, Sok szakmabeli számára napja
inkban is ez a megoldás nagyobb kockázattal és veszéllyel jár, mint az a számszerű
síthető haszon, amelyet a pótlólagos jövedelem eredményez. Az aggodalmak skálája 
igen széles, az ún. profitorientált tevékenységek egészségtelen eluralkodásától való 
félelemtől kezdve, az “információban gazdag”, “információban szegény” rétegek 
közötti különbség kialakulásának elitéléséig. Nem akarok mélyen belemenni az in
gyenesség vagy térítés kérdésére adandó válasz következményeinek részleteibe, csu
pán érzékeltetni akartam, milyen bonyolult kérdésekkel kell megbirkóznunk, amikor 
efféle kihívással állunk szemben.

Az integráció elvének gyakorlati alkalmazása hasznosnak bizonyulhat e folya
matban. Az integrációt érthetjük funkcionális, szervezeti, irányítási, gazdasági stb. érte
lemben. A funkcionális integráció úgy definiálható, ahogy azt Rózsa György tette a 
vitaindítójában - vagyis a különböző információs funkciók integrációjaként. Ez megkö
veteli a szervezeti értelemben vett integráció gyakorlati elveinek alkalmazását, azaz az 
ún. feladatorientált és “mátrix” szervezet alkalmazását. Mint az közismert, ilyen esetben 
a munkacsoport tagjait különböző részlegekből verbuválják és csak a téma befejezéséig 
dolgoznak együtt. A következő feladat (vagy projekt) új személyi összetételű csoportot 
követel. Ez megoldható azún. dinamikus irányítási rendszerek (pl. célorientált irányítás, 
várakozás-orientált irányítás) keretében, amelyek az irányítási értelemben vett integrá
ció elvein nyugszanak. Mit jelent az integráció gazdasági értelmezése a tudományos 
könyvtárakban? Abból a feltételezésből indulhatunk ki, hogy a tudományos könyvtárak 
olyan rendszerek, (szervezetek), amelyek beruházást és folyamatos ráfordítást igényel
nek, és ezen erőforrások felhasználása optimalizálható. Ez másfelől azt jelenti, hogy a 
könyvtári információs szolgáltatásokat minden szempontból költséghatékony módon 
kell működtetni. A könyvtáron belül a források, a pénz, a munkaerő és a tér f elhasználását 
optimalizálni kell, feltárva az igényelt szolgáltatások nyújtásának alternatíváit, kiszá
mítva e lehetséges módozatok költségeit (beleértve a meglévő rendszert is), s így dönteni 
az egyes alternatívák hatékonyságáról. Az egyik területen nyert bevétel átcsoportosítha
tó egy másik fejlesztésére is. A könyvtárat hatékonyan és gazdaságosan kell működtetni 
annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa a szervezet egészének ren
delkezésére álló források alapján.

A könyvtárost azonban nem az ún. profit-irányultság, hanem a szolgáltatások 
maximális hatékonyságára irányuló törekvés kell vezesse. Ugyanakkor a gazdasági szem
pontok figyelmen kívül hagyása idealista rövidlátásra vall, mivel a könyvtárak finanszí
rozásának aranykora világszerte végérvényesen befejeződött. Hasonlóképpen - leg-
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alábbis rövid távon -erősödni látszik a gazdasági szabályozók szerepe az olyan területe
ken is, mint a könyvtári és információs szolgáltatások.

Nézetem szerint jelenleg Magyarországon a gazdasági értelemben vett integráció 
elveinek gyakorlati megvalósítása a legnehezebb. Az okok részben a következők:

1) A könyvtárak finanszírozásának torz mechanizmusa.
2) Bizonyos könyvtári-informácós szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet hiá

nya; az információs piac igen fejletlen Magyarországon.
3) A szakma vonakodása attól, hogy gazdasági kategóriákban gondolkodjék (leg

alábbis annyira, amennyire a könyvtári viszonyok között egyáltalán lehetséges).
4) A könyvtári és információs szolgáltatások költségszámításában, ármegállapí

tásában stb. való gyakorlatlanság.
Ezen tényezők egy része viszonylag könnyen befolyásolható pl. az oktatás és 

képzés révén, más részük azonban a szakmai területek, egyesületek stb. összehangolt 
cselekvését - lobbyzást - igénylik a könyvtárpolitika vonatkozó területeinek megvál
toztatására.

Remélem, rövid megjegyzéseimből kitűnik, hogy az integráció elve és annak a 
könyvtár különböző dimenzióiban való alkalmazása hasznos segítség egy olyan bo
nyolult szervezet hatékonyságának növelése érdekében, mint amilyen a tudományos 
könyvtár. Hozzátehetjük, hogy a számítógépes technika bevezetése önmagában is 
hozzájárul az integráció elvének gyakorlati megvalósításához, azaz a számítógépesí
tés - legalábbis ideális esetben - önmagában is kikényszerítheti az integrációt, azáltal, 
hogy elfogadtat olyan alapelveket, mint például az egyszeri feldolgozás - többszöri 
felhasználás stb.

Megjegyzéseimnek azt a címet adtam, a könyvtári integráció a túlélés kulcsa. 
Most ezzel fejezem be mondandómat: az integráció feltehetően nem az egyetlen kulcs a 
könyvtári szakma jövőjéhez a kialakulóban lévő információs társadalom korában, de 
eredményes eszköz lehet rendszereink és szervezeteink korszerűsítésében.

(Fordította: KOVÁCS Katalin)
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A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára mint az 
MTA Könyvtárának részlege

W ojtilla Gyula

A levéltár létesítésére 1963-ban hozott határozatot a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége; 1964. január 1-én kezdte meg működését. Az Akadémiai Könyvtár 
önálló részlegét alkotja. Ezt a kis részleget azzal bízták meg, hogy őrizze meg az 1949után 
született akadémiai dokumentumokat. A korábbi iratokat a Kéziratok és régi könyvek 
Osztályán őrzik, amely a könyvtár különgyűjteménye. Egyfajta integráció érvényesül a 
két osztály között a hivatalos dokumentumok, tudósok hagyatéka, valamint a tudo
mányos minősítő bizottság iratai vonatkozásában.

A levéltár feletti felügyeletet a könyvtár főigazgatója és az akadémia két főtitkár- 
helyettese közül az egyik gyakorolja, az oktatásügyi miniszterrel együtt.

A levéltár kettős funkciót tölt be: szaklevéltár is, valamint központi irattárként is 
működik. Az iratok jellege összhangban van a Magyar Tudományos Akadémia tevékeny
ségével.

Az ország legfőbb tudományos testületének elvi irányítási és módszertani befo
lyása van a kutatások egész spektrumára, szorgalmazza a kutatómunka koordinációját, 
különösen a természet- és társadalomtudományok körében. Amellett az Akadémia mint 
jogi személy részt vesz a tervszerű tudományos káderutánpótlás, a tudományos minősí
tés, a tudományos könyv- és f olyóiratkiadás, valamint a nemzetközi tudományos kapcso - 
latok irányításában és fejlesztésében.

Levéltári illetékességünk minden olyan iratra kiterjed, amelyet az MTA Elnöksé
ge, a főtitkárság, a központi hivatal fő részlegei, a tíz akadémiai osztály, a tudományos 
minősítőbizottság, azakadémiai kutatóintézetek, az egyetemi tanszékeken működő aka
démiai kutatócsoportok, az Akadémiához tartozó tudományos társaságok hoztak létre, 
továbbá az Akadémia közgyűléseinek iratanyaga is. Állományunk jelenleg több, mint 
1900 folyómétert tesz ki.

Az akadémiai levéltár elvi és módszertani felügyeletet gyakorol a központi irodá
ban és az intézetekben folyó nyilvántartási tevékenység felett. Munkatársaink olyan 
hagyományos kutatási segédeszközöket készítenek, mint az inventóriumok, jegyzékek 
stb. A retrospektív tájékoztatás iránti nagy igény kielégítése céljából elhatároztuk, hogy 
számítógépesíteni fogjuk a rendszerünket. A tartós megőrzésre szánt dokumentumok 
levéltári értékének megállapítása a levéltáros-történész munkatársaink feladata. Ezeket 
a dokumentumokat a könyvtár mikrofilm-részlegében fényképezzük le.

A referensz-szolgálat főleg az Akadémia központi szerveivel van kapcsolatban, 
míg a történeti kutatások súlya csökken. A levéltár szükség esetén a kutatók rendelkezé
sére bocsájtja az egyedi dokumentumokat vagy azok másolatát.
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A levéltárnak van egy kép- és hangarchívuma is, amely több mint 600 magneto
fonszalagból, valamint mintegy 7000 fényképből áll. Egy audiovizuális részleg felállítá
sát már évek óta tervezzük. Ezek a különgyűjtemények felölelik a közgyűlések, szekció
ülések anyagát, kiemelkedő hazai és külföldi tudósok előadásait. A hangfelvételek között 
vannak kiváló magyar tudósokkal folytatott beszélgetések és visszaemlékezések is.

A könyvtárhoz való szervezeti odatartozás révén a levéltár nagymértékben ki 
tudja használni a könyvtár különféle technikai és adminisztratív szolgáltatásainak elő
nyét. A főigazgató az Akadémia különböző szintjein képviseli a levéltárat; az Akadémia 
igen gazdag könyv- és szakfolyóirat-gyűjteménye a levéltár rendelkezésére áll; a mikro
filmezés és az egyéb dokumentummásolás a könyvtárban történik. Az együttműködés 
egészében kielégítő volt az elmúlt 25 évben. Ha a levéltár az Akadémia székházában, a 
könyvtár mellett kapna helyet, ez az együttműködés még hatékonyabb lenne. Erősen 
reméljük, hogy a korszerű technikai megoldások lehetővé teszik számunkra a könyvtári 
számítóközpont használatát, valamint a magyar levéltáraknak az elkövetkező években 
felállításra kerülő integrált adatbázisához való csatlakozást.

(Fordította: MÁNDY Gábor)

+ + +

NEM KÖTELEZŐ A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS KÖLTSÉGEINEK 
szabványos térítése a dél-afrikai közművelődési könyvtárak számára. — A SAILIS (a 
Dél-afrikai Könyvtár- és Tájékoztatástudományi Intézet) különbizottsága kidolgozta a 
különféle könyvtárközi szolgáltatások térítési díjainak tervezetét, kérve az érdekelt 
könyvtárak véleményét. Eleve javasolja azonban, hogy azok a (főként közművelődési) 
könyvtárak, amelyek ebbe a térítési rendszerbe nem tudnak beilleszkedni, kössenek part
nereikkel külön megállapodást a térítések méltányos mértékéről. (Informát, 1989. máj.)

+ + +

HATMÉTERES REGÉNYT ÍRTAK (lapzártáig) a göttingeni Városi Könyvtár 
olvasói. A könyvtárosok folyamatos papírtekerccsel ellátott írógépet tettek ki az előcsar
nokba, s néhány bekezdésnyi szöveggel megkezdték a “regényt”, amelyet a vállalkozó 
szellemű olvasók egymás után folytathattak, kiélve írhatnékjukat. Ki kalandos fordula
tokat, ki filozofikus elmélkedéseket, ki szójátékos szellemességet vitt az “irodalmi kok
télba”, de mindenki komolyan veszi a dolgát. (DBI-Pressespiegel, 1989. aug.)
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szemével

Faragó Tamás

Mottó:
1. Arra az inf ormációra, amellyel rendelkezel, nincs szük
séged.
2. Nem azt az információt fogod keresni, amire szükséged 
van.
3. Nem ahhoz az információhoz jutsz hozzá, amelyik 
ténylegesen szükséges.
4. Az információ, amelyhez hozzájutsz, többe kerül, mint 
amennyit fizetni akarsz érte.

(Finagle információs törvénye)

Sokadik vagyok azok sorában, akiknek szerencséjük volt részt venni a Gombocz 
ösztöndíj keretében a Kenti Állami Egyetem (Ohio) könyvtár tanszékének posztgraduá
lis képzésében. Ami az oktatást, illetve azzal kapcsolatos tapasztalataimat illeti, aligha 
tudok lényeges dolgokat hozzátenni az előttem ott jártak írásaihoz1-4. Van talán mégis 
valami, amiben megpróbálhatom kiegészíteni őket - ez pedig használói tapasztalataim 
összegzése. Egyrészt amellett, hogy az oktatásban “szenvedő alanyként” részt vettem és 
ezzel összefüggésben kb„ egy tucat könyvtárat látogattam meg, módom volt négy egyete
mi könyvtárban (Kent, Akron és két vancouveri (Kanada) könyvtárban) dolgoznom, 
másrészt sajátos helyzetben éltem és élek, működöm idehaza. Szép képzavarral élve: 
egyszerre állok a pult két oldalán, ugyanis helytörténeti gyűjteményben dolgozva - ahova 
hosszabb kutatói múlt után kerültem, - egyszerre vagyok könyvtáros és történész. Ezt 
legfőképpen abban tapasztalom, hogy öntudatlanul is sokkal inkább a használhatóság, 
mint a belső logika, a szabályoknak megfelelés felől közelítek meg minden könyvtári 
szolgáltatást, könyvtári rendszert. (Másrészt pedig mindkét szakma a másikhoz tartozó
nak tekint.) "Átkos múltam" egyrészt számottevő háttérismeretet, másrészt a különböző 
szakemberek (könyvtárosok és történészek) munkabeli találkozási pontjából következő 
megrázó élményeket erdményezett és eredményez folyamatosan. Hogy ezt szélsőségek
kel illusztráljam: találkoztam könyvtárosok kiváló pontosságú kristálytiszta logikai 
rendbe öntött, ámde gyakran avult és rosszul válogatott anyagot felsorakoztató kiadvá
nyaival, és nem egyszer volt a kezemben hihetetlen pongyolaságú, napokig tartó dühöngő 
kereséseket eredményező, ámde többnyire minden fontos dolgot tartalmazó, történész 
készítette bibliográfiai munka. E kettős létem Amerikában is folytatódott, mivel válasz
tott tárgyaim a könyvtárautomatizálás mellett részben ott is a helytörténeti gyűjtemé
nyek, illetve a történeti szakreferencia köréből kerül tek ki és szabadidőmben - ami bizony
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hónapokig többnyire inkább negyed órákban, mint napokban volt mérhető, - igyekeztem 
a tananyagon kívül is érdemben tájékozódni néhány történelemtudományi területen. 
Úgy gondolom azonban, hogy jelen esetben nem annyira a konkrét eredmények, mint 
inkább az információszerzésem folyamán szerzett és általánosítható tapasztalatok azok, 
amelyek talán némileg szélesebb érdeklődésre tarthatnak számot.

Az információszerzés folyamata és lehetőségei az amerikai egyetemi könyv
tárakban (bár a továbbiakban illetlenül használni fogom ezt az általánosító többesszá
mot, értelem szerint csak az általam tapasztaltakra építek - aligha van ember, aki a 
kb. 4000 amerikai felsőfokú oktatási intézmény könyvtáráról reprezentatív tapasz
talatokkal rendelkezik) igen széles körűek. A legjobb talán, ha megpróbálom őket szám- 
bavenni és egyedileg jellemezni.

A  könyvtáros m int k útfő

Számosán vannak, akik úgy gondolják, hogy a használók jobb kiszolgálása felé az 
előrelépés egyik útja az általános gyűjtőkörű könyvtárakban a szakreferensi rendszer 
létrehozása. (Magamat is ide soroltam.) Nos, a látott helyeken Amerikában ezzel nem 
találkoztam. A kifejezett szaktájékoztatást egy-egy fontosabbnak ítélt témára vonatko
zó 2-4 oldalas igényes leporelló, illetve térítésért végrehajtott adatbanki szolgáltatások 
jelentették. A tájékoztató könyvtáros igen gyakran egy-egy, létfenntartása érdekében 
asszisztensi munkát vállalt hallgatótársam volt, akinek biz’ a legtöbb téren semmivel sem 
volt több szakismerete, mint nekem. Ugyanakkor félelmetes gyorsasággal és pontosság
gal igazodott ki a referensz könyvtáros már hallgató korában a közel tízezer kötetes 
szakrendbe sorolt kézikönyvtár polcai, illetőleg néhány számítógépes adatbázis (elsősor
ban a könyvtár géprevitt saját anyaga, illetőleg az OCLC adatbázis) keresőrutinjai kö
zött. Fejét nem az információ tárolására, hanem a megtalálás leggyorsabb módjának 
kiötlésére használta. Beszélgetésre, könyvek ajánlására nem igazán rendelkezett elegen
dő ismeretanyaggal, de úgy tűnik, ez nem is tartozik feladatához - ő nem szaktanácsadó, 
hanem referensz specialista. A megoldás elvi alapjai vitathatók. Gyakorlati tényként 
kellett viszont megállapítanom,, hogy ez a megoldás működik és az ily módon képzett 
szakemberek konvertálhatók, szemben a magyarországi gyakorlattal, ahol gyakran van 
egy “tudós könyvtáros”, aki fejből hihetetlen mennyiségű információt tud a boldog olva
só elé tárni, de távollétében a referensz tevékenység “leül”. Persze a különbségek nyüván 
összefüggenek a tárgyi-eszközbeli ellátottsággal - ha a referensz tevékenység alapkönyv
tára többszörös méretű, az eszközök kezelése sok és többféle rutin elsajátítását követeli 
meg, akkor nyüvánvalóan más hozzáállásra van szükség.

K ézikönyvtár avagy referensz paradicsom

A mi szemünkkel a gazdagság elképesztő. Hiába tudja a magyar vendég, hogy nagy 
és gazdag országban jár - ami önmagában is sok mindent (de nem mindent) magyaráz -, 
mégiscsak meghökken akkor, amikor rájön, hogy rengeteg kiadó létezik, amelyek kifeje
zetten bibliográfiák és útmutatók kiadására specializálták magukat. (Nem azonosak a 
nagylexikonkiadókkal, sem a könyvtári szakirodalomra specializálódókkal.) Elképesztő
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az a törekvés is, amelyik a közreadott információk frissességének folyamatos “karban
tartására” irányul. Számos kézikönyv évente jelenik meg, de az összefoglaló, illetve egy- 
egy szűkebb témára, szakterületre koncentráló bibliográfiák és útmutatók kiadása sem 
igen várat magára 4-5 évnél tovább. (A nyolcvanas évek elején megjelent fontosabb, 
30-40 dollárba kerülő kézikönyvek egy részét szerencsés esetben leselejtezett példány
ként 30 centért meg lehet venni a Kenti könyvtár kölcsönzőszolgálata melletti rendszeres 
“könyvvásáron“.) A frissesség követelménye egyúttal könyörtelen szelektáló tényező
ként is működik - nagyon kevés az a tíz évnél idősebb mű, amely meg tud maradni a 
referensz könyvtár polcán, avagy az ajánlott, illetve kötelező olvasmányok”, tankönyvek 
jegyzékén. Ez egy tipikus amerikai véleményt tükröz: takarékoskodni sok területen lehet, 
itt azonban nem tanácsos, mivel az információ pénzt ér,a lassúság komoly veszteségekkel
- elvesztegetett idővel és végső soron többletkiadásokkal jár. Mindebből persze az is 
következik, hogy a ref erensz könyvtárosnak állandóan tovább kell képeznie magát. Egye
temen szerzett ismeretei öt év után részben, tíz év után majdnem teljesen elavultnak 
számítanak. Természetesen így megbecsültsége Észak-Amerikában azonos szinten áll a 
számítógépes szakemberével.

Folyóiratpolcok között

Benyomásaim, tapasztalataim a referensz könyvtárakéhoz hasonlóak - a kurrens 
folyóiratállomány minden helyen ezres nagyságrendű volt. Bár magánbeszélgetésekből 
kiderült, hogy a 80-as években - a Reagan kormány alatt - itt is sor került országos 
korlátozásokra, azt bizonyos szakosodással intézték el, amely tudományterületekre, il
letve az USA régióira vonatkozott. Ez volt az első igazi korlátozás, tehát volt egy bizonyos 
tartalék - nem beszélve arról, hogy a referensz lapok csorbítatlanul megmaradtak, így a 
folyóirat információk fontos része továbbra is rendelkezésre állt. Persze a külföldi fo
lyóiratok esetében a képlet már korántsem volt ilyen rózsás, mivel az idegen nyelv 
tudása a használók között meglehetősen alacsony szinten áll. (Csak persze ők megte
hetik...)

Sajátos helyzetbe kerültem akkor, amikor napilapot akartam olvasni. A legfris
sebbeket rendszerint csak igazolvány ellenében adták ki - érthető, mivel a könyvekkel, 
folyóiratokkal ellentétben ezeket nem védte az elektronikus rendszer a lopás ellen. A fél
- egy évesnél idősebb lapokat azután már csak mikroformátumban kaphattam kézbe - a 
tárolás költséges, az amerikai könyvtáraknak nincs arra anyagi f edezetük, hogy köttessék 
és eredeti méretben tárolják azokat.

G épesített katalógusok  avagy nem mind inform áció, ami fé n y lik

A magyar halandó lélekben felkészül arra, hogy Amerikában gépesített katalógu
sokkal találkozik, de bizony a várakozások kisebb csalódásokkal is járhatnak. A szóban- 
forgó könyvtárakban mindenütt volt automatizált katalógus, de sehol sem volt tökéletes. 
Csak egy helyen, Kentben tudták gépre vinni a teljes állományt, így a többi helyen felvált
va kellett a gépi és cédulakatalógust használni. Nem bizonyultak tökéletesnek a rend
szerek a tematikus keresés során sem. A bonyolultabb módszerek (Boole) rendszerint



590 Faragó Tamás

alkalmazhatatlanok voltak, csak a Kongresszusi Könyvtár szimpla tárgyszórendszerét 
lehetett igazában mindenütt használni - ha az ember kezdte megismerni annak sajátos 
logikáját. Ráadásul ennek kapcsán vüágosan kiderült, hogy a könyvtárosok a történelem
ről miként gondolkodnak: azokat a történelmi műveket, amelyek nem ülettek bele a 
hagyományos, névvel vagy uralkodóval jelzett korszakokba, rendszerint az általános 
társadalomtudományi kategóriákba sorolták, ahol aztán esetenként több száz betűrend
be rendezett mű közül lehetett csak őket kibányászni - kivéve, ha szerzőt és (vagy) a címét 
pontosan ismertem. Vagyis a pálmák itt sem nőnek az égig. (Más kérdés, hogy hazajőve 
ezek a pálmák bizony innen nézve egyre nagyobbnak tűnnek...)

Mindent egybevetve azonban sok téren hallatlan kényelmet nyújt ez a rendszer, 
mivel a könyvtár számos pontjáról elérhető, - egyes helyeken - sajnos nem minden könyv
tárban - még ingyen adatkinyomtatásra is volt mód, ami a munkamegtakarítás mellett a 
hibás jelzetkiírás kiküszöbölését is jelentette.

A datbázisok

Komolyabb kutatás és pontosabban meghatározott téma esetében nem a könyv
tári katalógusban való bogarászás az első lépés Észak-Amerikában - különösen akkor 
nem, ha csak egy közepes méretű könyvtár az, amiben az ember ül. Mivel könyvtár szakon 
folytatott tanulmányaim során egyik feladatom egy bibliográfia készítése volt a német 
bevándorlókról, néhány kézikönyv ("guide" és bibliográfia) átlapozása után én is arra 
kényszerültem, hogy a Dialog cégen keresztül meghívjam az “America: History and Life” 
adatbázist. Szerencsére ez a szemeszter költségeire személyenként fizetett 20 dollár fe
jében, oktatási célra ingyenesen volt használható. Egyébként az ületéktelen használók 
elleni védelem miatt havonta megváltoztatták a “password*^ (jelszót), melyet a tanszéki 
adminisztráció csak a listán szereplőknek adott oda. A helyzet grimasza különben, hogy 
két évtizedes kutatói munkásságom során - melynek jelentős része a Központi Statiszti
kai Hivatal Könyvtárában zajlott, tehát nem is olyan rettenetesen távol a számítógéphez 
való hozzáféréstől - eddig nem volt módom történeti adatbázist használni. Az első kísér
letek igen vegyes eredménnyel zárultak - de biztos voltam abban, hogy nem az adatbázis
ban, hanem megközelítésem módjában van a hiba. Miután átnéztem a szóbanforgó refe- 
rensz lap két évfolyamát - az adatbázisba bekerült információkat negyedévenként meg
jelentetik az ugyanilyen néven kiadott referensz folyóiratban - tisztába jöttem azzal, 
hogy milyen tárgyszavakat használnak és milyen logika szerint csoportosítják a feldolgo
zott anyagot. Hiába gondolkozom ugyanis én történészként néha másképp, itt a feldolgo
zók gondolatvilágához is alkalmazkodnom kellett, ha anyagukat használni akartam. Rö
vid címleírásokat kérve és a témát szélesebben megadva így nagyjából félóra leforgása 
alatt - amiből jó 25 perc a kinyomtatással telt el - több mint 500 tételes bibliográfiát 
nyertem. (Ellenőrizve a keresést kiderült, hogy ez volt a leggazdaságosabb; ha túl speciális 
kérdéseket teszek fel, akkor előfordulhat, hogy a fontos anyagok egy része a másképpen 
való tárgyszavazás miatt kimarad, s a többszöri speciális keresés valószínű, hogy lénye
gesen több gépidőt is igényel - vagyis sokkal magasabb összeget kell utána fizetni). Végső 
soron tehát a bibliográfiai feladatom alapja a cél meghatározása és az adatbázis kezelé
sének megtanulása után szinte percek alatt a kezembe került, a szemeszterből hátralévő
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hetek az anyag kézbevételével, szelektálásával és annotálásával teltek el. (Mellékesen: az 
anyag kb. kétharmada volt megtalálható a Kenti Egyetem Könyvtárában.) Mellbevágó 
élmény volt, ugyanis eddigi munkám során a keresés legalább ugyanannyi időt vett igény
be, mint a feldolgozás. Ami persze összefügg azzal, hogy történeti, illetve az erre a célra 
is használható bibliográfiáink intézmények szerint feldarabolva és hagyományos műit 
századi módszerekkel készülnek. Szerencsés esetben céduláikhoz, némi protekcióval már 
menet közben hozzá lehet férni, de a valószínűbb az, hogy csak a kinyomtatott példánnyal 
fogunk találkozni, mely az információkat általában - legyünk optimisták - kettőtől öt évig 
terjedő csúszással teszi közzé.

Böngészés - avagy a szabadpolcé a jövő?

Bár a magyar használó elsősorban a technikai fejlettségre vonatkozó prekoncep
ciókkal lép be egy amerikai könyvtárba, valójában a “legmegrázóbb” élmény sok szem
pontból teljesen hagyományosnak is nevezhető, hisz házikönyvtárában, munkaszobájá
ban kisebb méretekben e jelenséggel itthon is naponta találkozik: a könyvek a polcokon 
vannak, ahonnan szabadon levehetők, csoportosításuk tematikus és olvasásuk ott törté
nik, ahol az embernek kedve szottyan rá, nem rituális elkülönültségben. Míg idehaza a 
könyvtári szervezet komoly erőfeszítéseket tett és tesz aziránt, hogy az olvasókat és a 
könyveket a lehetőség szerint elválassza egymástól a rendre és az ellenőrzés biztonságára 
vonatkozó hivatkozással és üymódon a használókat egy elképzelt rendhez és struktúrá
hoz való alkalmazkodásra kényszerítse,* Amerikában ennek pont a fordítottjával talál
koztam. Mintha itt minden az olvasó kegyét keresné - aki, igaz, egyúttal adófizető és így 
végsősoron a fenntartója a könyvtárnak. A könyvek a Kongresszusi Könyvtár szakrend
jében sorakoznak a polcokon - mindössze a quart és folio méretűek kerültek külön, azok 
is szakonként. A ritkaságok kivételével az állomány egésze szabadon hozzáférhető és 
mozgatható az épületen belül. (A nap végére természetes módon kialakuló rendetlenséget 
részfoglalkozású diákok serege tünteti el minden este és reggel, a kvalifikált könyvtáros 
túl drága ahhoz, hogy ilyen munkára használják.) Kivinni a könyveket persze csak a 
szabályos úton lehet, ellenkező esetben az elektronikus kapu rettentő zajt csap a kijárat
nál és a forgó korlát leblokkol (hja, drágák a könyvek, egy-egy kemény kötéses tankönyv 
könnyedén belekerülhet akár 40-50 dollárba is...) Természetesen előfordul az, hogy a 
diákok sikertelen küzdelmet folytatnak az abc-sorrenddel, illetőleg a jelzetek számaival, 
de esetenként még a téves besorolás logikája is fülön csíphető. Saját tapasztalatom szerint 
össze sem vethető az a veszteség, amit néhány elkeveredett könyv okozott számomra 
azzal az információtöbblettel, amelyhez a böngészés közben hozzájutottam. (És akkor 
még nem beszéltünk az időnyereségről, valamint a vérnyomásemelkedés hiányáról, 
amely a haszontalan várakozások közepette, illetve a raktárosoknak a tizedik kérőlap 
leadását fogadó morc pillantását követően idehaza óhatatlanul bekövetkezik...) Ha az 
ember kiválasztott könyvének polcról való leemelése közepette körülnéz, annak szom
szédságában gyakorlatilag együtt találja az illető könyvtár állományának tartalmilag 
odatartozó részét s percek alatt mintegy ellenőrizheti azt, hogy jól választott-e. S mind-

Szerencsére ez már a magyar könyvtárak többségére nem jellemző. (A szerk.)
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ehhez nem kell beletartozni a könyvtár személyi állományába, nem kell “havernak” lenni 
a raktárosokkal - igaz, óh borzalom, a leltározás viszonylag körülményes lehet. (Hacsak 
nem gépesítették...) Ráadásul ebben a szabadpolcos gépesített rendszerben, ahol az olva
só viszonylagos önállóságot kap, a könyvtár belső viszonyai, prioritásai is némileg átala
kulnak - bizonyos mértékig felborult a megnyugtató hagyományos hierarchia is, amely a 
főigazgatótól a gazdasági osztályon, szakrészleg vezetőkön, beosztott könyvtárosokon és 
raktárosokon keresztül egészen az olvasóig süllyedő “kultúrlejtőt” képez.

A könyvtár, mint a használó munkahelye, a könyvtárhasználat, mint 
életform a

Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom benyomásaimat, akkor - tulajdon
képpen nem nagy örömmel - azt kell mondanom, hogy végre állandóan otthon éreztem 
magam a könyvtárakban úgy, ahogy az itthon csak igen kivételes pillanatokban követke
zett be eddigi életem során. Használni tudtam a könyvtárat mind térben, mind időben 
kedvem, igényem, munkatempóm szerint - azt is mondhatnám, hogy majdnem teljesen 
szabadon birtokoltam a könyvtárat. S ez volt a tipikus általában. Benézve egy amerikai 
egyetemi könyvtárba, hazai cerberusaink megdöbbentő tapasztalatokra tehetnének 
szert: van, aki a földön olvas, van, aki az asztalok tetején; van kijelölt dohányzórész, ahol 
dohányozni éa olvasni lehet egyszerre; olvashatunk egy könyvet, de körül vehetjük 
magunkat hatvan darabbal is, és így tovább. Persze ha a kedves használó akarja, akkor 
a szemeszter végéig ki is kölcsönözheti a könyveket - nekem az egyéni kölcsönzési 
csúcsom egyébként 134 darab volt. Igaz, ha felszólításra egy héten belül nem viszem 
vissza a könyvet, akkor napi 1 dollár késedelmi díjjal tartozom, a kitiltást pedig nem 
érdemes megreszkírozni, mert akkor az ember utazhat egy másik könyvtárba, amely 
történetesen rendszerint egy másik városban található. A könyvtárak tökéletesen 
felszereltek az egész napos ott-tartózkodásra: ha nincs a közelben menza vagy büfé - 
rendszerint van, mert a szolgáltatás nem kényelmetlen kötelesség, hanem üzlet, az 
ország legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazata -, akkor vannak automaták és 
étkezősarkok. Természetesen az Amerika szerte általános, hűtött vizet adó ivókutak 
nem hiányozhatnak a könyvtárból sem. Vannak ezenkívül pénzbedobással működő 
(ámde a pénzt visszaadó) csomagmegőrzők, kisebb ruhatár - bár általában holmijáról, 
annak őrzéséről vagy nem őrzéséről mindenki maga gondoskodik -, és természetesen 
a munkához, az információszerzéshez és feldolgozáshoz szükséges technikai eszkö
zök: pénzbedobással vagy mágneskártyával működő gyorsmásolók és adatbázishoz 
kapcsolható terminálok, a gépi katalógus termináljai - néha, de nem mindig nyomta
tóval is felszerelve -, mikrofilm/mikrokártya olvasók, valamint díjmentesen használ
ható komputer szoba printerekkel az írnivalók elkészítéséhez. A könyvtár rendkívül 
funkcionális, ami az itteni gondolkodás szerint azt jelenti, hogy tágas “társadalmi 
terekkel” kell rendelkeznie: előterekkel, beszélgető sarkokkal - időközönként az ol
vasótereken belül iskijelölnek “csendes”, és “suttogó” területeket -, kellenekfotelok, 
(néha pihenőszoba kanapéval), kisebb kiállítások, nyilvános telefonok, tábla az üze
neteknek és magánlevelezéseknek, stb. A nyitvatartás nem központi normákhoz, ha
nem a szükségletekhez alkalmazkodik: pénteken, amikor a “partyk” vannak, koráb-
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ban zár, míg a szemeszterek alatt a többi napokon éjjel 11-12-ig - a vizsgaidőszakban éjjel 
1 -2 óráig - van nyitva. A nyári időszakokban a nyitvatartás viszont lecsökken a normális 
munkaidőre, hisz ekkor a használók is főként az alkalmazottak, nem a diákok köréből 
kerülnek ki. Természetesen a kevesebb olvasó által használt és speciális képzettségű sze
mélyzettel működő különgyűjtemények nyitvatartása eltérő, általában rövidebb. Vi
szont a pénzügyeket vagy a könyvtárosok intézik helyben, vagy automaták (pénzváltók, 
pénzbedobók, amelyek közvetlenül a szükséges gépet működtetik, vagy az ahhoz szüksé
ges mágneskártya “feltöltését” végzik) látják el ezt a feladatot, az olvasó nincs kitéve a 
csak önmagukkal törődő gazdasági osztályok által kijelölt “fogadó órák” szeszélyének. 
Az információhoz való hozzájutás hasonlóképpen olvasócentrikus, ugyanakkor prakti
kusan rétegzett. A legfontosabb információk szórólapokon állandóan elérhetők, csak
úgy, mint a kölcsönzés is csak zárás előtt 15 perccel fejeződik be - igaz, ahol megfordul
tam, ezt már mindenütt gépesítették -, viszont tájékoztató könyvtáros csak este 7-8 óráig 
található, míg a specialisták többnyire csak munkaidő alatt érhetők el. Természetesen a 
gépi információadás nyitástól zárásig tart - megfelelő, amerikai viszonyok közt nem 
túlságosan költséges felszereléssel akár az otthoni telefon segítségével is igénybevehető - 
modem és terminál, kb. két havi ösztöndíjba kerül - de inkább csak az állandó oktatók 
szoktak erre berendezkedni, mivel egy amerikai csak arra költ, amire feltétlenül szüksé
ges, és ami megéri. Nekik más “gazdag” kelet-európai országokkal ellentétben “nincs 
pénzük” magánkönyvtárakra, “kénytelenek” a működő könyvtári szolgáltatásokkal be
érni.

Szedett-vedett tanulságok

Tulajdonképpen két dolog az, ami hosszú kintlétem tanulságaképpen már lerakodott 
bennem és úgy-ahogy meg is fogalmazható:
• A könyvtár egy rendkívül bonyolult - ámde nem átláthatatlan - rendszert képez, 

melynek minden eleme valahol kapcsolódik a többihez, nem lehet kampányszerűen 
fejleszteni vagy spórolni rajta anélkül, hogy végig ne tekintenék annak egészét; sok
szor ugyanis valamüyen intézkedés hatása egész másutt (is) jelentkezhet, mint ahol 
tervezzük. E rendszer azonban elsősorban a használóért van és nem fordítva. Küátás- 
talan lesz mind a könyvtár, mind az olvasó helyzete abban az esetben, amikor nem a 
közvetlen olvasói igények (mégpedig a konkrét használóké, nem az általában elképzelt 
olvasóké) szabják meg a működés prioritásait, hanem a hatóságszerűen viselkedő 
fenntartó kultúrpolitikai elképzelései;

• A technikai felszerelés csodálata mellett (vagy inkább helyett?) felértékelődött ben
nem a könyvtári hagyományok szerepe. Ezen nem feltétlenül a használatra vonatkozó 
megcsontosodott elképzeléseket értem, hanem a hosszú idő óta átgondoltan működő 
szerzeményezést, feldolgozást, könyvtárépítést, amely nem változtatja állandóan 
koncepcióját - de ha igen, akkor viszont a változtatásokat gyorsan és radikálisan 
hajtja végre - és állandóan az elődök munkájára épít. Megerősödött bennem az a 
vélemény, hogy itt található az amerikai könyvtárautomatizálás sikerének az alapja 
is; egyre jobban félek attól, hogy csak a hagyományosan jól működő rendszereket 
lehet sikeresen gépesíteni. Amennyiben nehézségeinket és mulasztásainkat kívánjuk
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megoldani a gépesítéssel, illetőleg új és új könyvtári struktúrák kiagyalásával - és 
hazajőve valahogy ilyen benyomásom támadt - legalábbis ingoványos talajra kerü
lünk.

Természetesen - ahogy a régi latin közmondás mondja: mindenkinek a más rétje 
zöldebb. Használóként az ember inkább az eredményt látja, mint a befektetést, a küzdel
met, ami azt létrehozta. Bizonyára erről is érdemes lenne megszólaltam olyasvalakit, aki 
azt belülről ismeri. Erre azonban sajnos én nem tudok vállalkozni.

IRODALOM

1. KOVÁCS Ilona: Tapasztalatok az amerikai könyvtárosképzés köréből = Könyvtári Figyelő, 22.évf. 1976. 
l-2.sz. 156-161 .p.

2. RÓNAI Tamás - SZÁNTÓ Péter: Nem az iskolának, hanem az életnek tanultunk. A kenti 
könyvtárosképzés egy tapasztalata. = uo. 26.évf. 1980.2.sz. 196-205.p.

3. PÁLVÖLGYI Mihály: A könyvtárosképzés oktatástechnikája = uo. 31 .évf. 1985.3.sz. 269-278.p.
4. TÉGLÁSI Ágnes: Számítógépek az olvasók szolgálatában a Kenti Állami Egyetem Könyvtárában = uo. 

35.évf. 1989.5-6.sz.

* * *

ÉVENTE 60 000 KÉPREGÉNY jelenik meg az NSZK-ban, közöttük egyre több 
a felnőtteknek szóló. Amelyik könyvtár tart ilyen kiadványt, abban persze ezeknek a 
forgalma a legnagyobb. A könyvtárosoknak az a fő gondja, hogy a felnőtteknek gyártott 
szex- és erőszak-propagandafüzetek áradatában hogyan fedezzék fel azokat a képregény 
formájú kiadványokat, amelyeknek valóban van információértékük—hiszen pl. Wagner 
Nibelung-tetralógiáját is kiadták képregényben. (DBI-Pressespiegel, 1989. aug.)
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Számítógépek az olvasók szolgálatában a Kenti Állami 
Egyetem Könyvtárában

T églási Á gnes

Az Egyesült Államok közép-keleti részén, az Eire tótól délre, lankás zöldövezeten 
nyúlik a 486 hektáron fekvő campus, az Ohio-beli Kenti Állami Egyetem. 20 ezer diák 
tanul itt és él az egyetemvárosban vagy az azt körülvevő kisvárosban Kentben, melynek 
egyetlen funkciója és megélhetési forrása az egyetem kiszolgálása. Az úgynevezett un
dergraduate (általános egyetemi alapképzés) 170 szakja mellett 12 szakon (közöttük 
könyvtár szakon is) magiszteri és 18 szakon doktori fokozatot lehet szerezni.

Hosszú évek óta ez az egyetem ad otthont évente 10 hónapra a Magyar Könyv
társok Egyesülete által meghirdetett Gombocz ösztöndíj boldog tulajdonosainak. A 
Könyvtártudományi Tanszék posztgraduális képzésében részesülő hallgató nemcsak ta
nulmányai forrásaként és színtereként, de sokszor annak tárgyaként is megismerheti az 
egyetem 12 emeletes könyvtárát, a környék legmagasabb épületét - mely iránytűként 
szolgál a campus bármely pontján.

A több mint 1,5 millió kötet könyv és az évente előfizetett 9929 féle folyóirat 
(1986-os adatok) csaknem teljes egészében hozzáférhető szabadpolcon. A könyvtár ol
vasóközpontúságát mutatja ezen túl a 2200 ülőhely (nemcsak az olvasótermekben, ha
nem egyéni és csoportos tanuló, ül. kutatószobákban is), valamin t a heti 100 órás nyitvatartás.

A magyar könyvtárosnak már első látogatáskor feltűnik a “high tech”, a fejlett 
technika jelenléte a kiszolgálóövezetekben. Számítógép-terminálok sokasága található 
itt szétszórtan vagy külön számítógép-övezetekben a könyvtár minden szintjén. Ezek 
attól függően, hogy milyen feladatot látnak el az olvasóknak nyújtott szolgáltatások 
javítása érdekében, négy kategóriába sorolhatók. Külön egységet képeznek
• a referensz részleg körül elhelyzett OCLC terminálok;
• a könyvtár minden szintjén szétszórtan elhelyezett CATALYST állomáshelyek;
• az önálló részlegként működő CIS (Számítógépes Információ Szolgálat);
• valamint az ugyancsak önálló számítógép-övezet, a Számítógéppel segített oktatás 

(CAI) részlege.
Vegyük sorra ezeket.

OCLC (O n-line Com puter Library Center)

Ennek az automatizált könyvtári hálózatnak a központja (ahogy ez már a Könyv
tári Figyelő számos korábbi cikkéből is kiderül) az Ohio-beli Dublinban működik a 60-as 
évek végétől. Körülbelül hétezer intézmény tartozik hozzá: szolgáltatja saját könyvtára 
adatait és veszi igénybe a központi adatszolgáltatás nyújtotta lehetőségeket. A 70-es
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évektől av-dokumentumok regisztrálását is végzi a központ. A Kenti Állami Egyetem 
Könyvtára is tagja ennek az együttműködési rendszernek. Azon túl, hogy a könyvtárközi 
kölcsönzés terén kiküszöböli a formanyomtatványok kitöltésével járó adminisztrációt, 
az olvasók közvetlenül is érezhetik/élvezhetik előnyeit. Önállóan kereshetnek a ref erensz 
részlegben elhelyezett terminálok segítségével: cím, testületi és egyéni szerző szerint, 
valamint ezek valamely kombinációjával.

Ezen túl még számos numerikus keresőkulcs alapján is kereshetünk, de ez már 
inkább a belső munkálatokhoz kell, az olvasók ritkán élnek ezzel a keresési lehetőséggel. 
Ha a begépelt szerző vagy cím kezdőbetűi nagyon általánosak, akkor először csoportos 
kiírás jelenik meg a monitoron, kiadási évek és dokumentum típus szerint, jelölve a 
rendszerben szereplő tételek számát. (Id. 1 .sz.ábra.)

1. sz. ábra

í  Л
HEMI, ERN. 1

1 Book s 1900-1923 13
2 Book s 1924-1928 52
3 Book s 1929-1933 60
4 Book s 1934-1937 51
5 Book s 1938-1941 50
6 Book s 1942-1946 55
7 Book s 1947-1951 55
8 Book s 1952-1954 64
9 Book s 1955-1957 55

10 Book s 1958-1960 49
11 Book s 1961-1963 50
12 Book s 1964-1966 70
13 Book s 1967-1969 61
14 Book s 1970-1972 92
15 Book s 1973-1976 56
16 Book s 1977-1978 57
17 Book s 1979-1985 57
18 Book s NO DATE 8
19 Media Materials 1932-1948 40
20 Arch/Mss 1934-1958 5
21 Sound Recording 1900-1983 49
22 Sound Recording NO DATE 2

v__________ :__________j

Ezek alapján szűkíthető a keresés és így több műről (vagy egy mű számtalan kiadá
sáról) rövidített leírás nyerhető, (ld. 2.sz. ábra)

2 sz. ábra
^To see title for a COLLECTIVE ENTRY, type lines, DEPRESS ^
DISPLAY RECD, SEND

1 Hemingway, Ernest. For whom the bell /  Philadelphia. PA:
1940
2 HEMINGWAY ERNEST FOR WHOM THE BELL TOLLS (7)
3 Hemingway, Ernest, For whom the bell tolls. Philadelphia,
1940
4 Hemingway, Ernest, For whom the bell tolls. 1940
5 HEMINGWAY ERNEST FOR WHOM THE BELL TOLLS (2)
6 Hemingway, Ernest, For whom the bell tolls. New York, 1940
7 HEMINGWAY ERNEST FOR WHOM THE BELL TOLLS (2)
8 Hemingway, Ernest, For whom the bell tolls. London, 1941
9 Hemingway, Ernest. For whom the bell tolls / London: 1942
10 Hemingway, Ernest, For whom the bell tolls, [n.o.] 1942В______________ _______________ J
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A minimum-adatokat tartalmazó leírásokat átfésülve addig “lapozgathatunk”, 
míg elérkezünk a keresett tételhez és annak egyedi leírásához. (Id. 3.sz.ábra.)

3. s z  ábra

^NO HOLDINGS IN OCL - FOR HOLDINGS ENTER dh DEPRESS 
DISPLAY RECD SEND
OCLC 609080 Rec stat: n Entrd: 790912 Used: 810416 
Type: Bib jv|: m Govt pub: Lang: eng Source: [l]us 
Reur: Enc (v|: Conf pub: 0 Ctry: nyu Dat tp: s M/F/B: 11 
Ind. 0 Mod rec: Festschr. 0 Cont:
Desc. 1 Int |v|: Dates: 1940,
1010 79.106030
2 040 DLC ’c DLC td m.C.
3 050 0 P23.M]736ipFo 194Cb ’PS3515.E37
4 082 813/.5/2
5 090 Ъ
6 049 OCLC
210010 Hemingway, Ernest, ’d 1899-1961. Tw cn

Vi______________________________________________________________  J
Ez tartalmazza mind a bibliográfiai, mind a besorolási adatokat, de sajnos eléggé 

nehézkes az adatok értelmezése. (Hasznos ismerni a kódszámokat ahhoz, hogy tudjuk, 
melyik sorban milyen adat olvasható.) Ugyancsak e kiírás ad támpontot arra vonatkozó
an, hogy a keresett mű megvan-e a könyvtárban.

Amennyiben nincs, úgy lelőhelyjegyzék kérhető. Az adatszolgáltató hálózatba 
tartozó könyvtárak közül azoknak az intézményeknek a listája jeleníthető meg, (akár az 
USA területéről, akár egy adott régióból vagy államból), ahol a keresett mű megtalálható. 
(Id. 4.sz.ábra)

4. sz  ábra

' a l l  LOCATIONS - FOR OTHER HOLDINGS DISPLAY ENTER 
dhg, dhs, OR dhr, DISPLAY RECD, SEND, FOR BIBLIOGRAPHIC 
RECORD ENTER bib, DISPLAY RECD. SEND

STATE, LOCATIONS
AR, AKH
AZ, AZDAZT
CA, CLBCNBCPOCTU
CO, CDACOA
CT, HRMUBI
DC, DGUDLCUSI
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Ez a tulajdonság hallatlan nagy előnyt és népszerűséget biztosít az OCLC-nek, 
annak ellenére, hogy számos negatívuma van. Többek között a már említett kódolás 
mellett hátránya még, hogy a rengeteg adatszolgáltató intézmény nem egységesítette a 
bevitt adatokat, így számos átfedés, többféle leírás található egyetlen műről. Habár lekér
hető egy neveket és szerzőket egységesített névalakban megjelenítő fájl (Name Autho
rity file), hogy a transzliterálásokból és az írói álnevekből, névváltozatokból álló teljes 
névváltozat-sort egyszerre olvashassuk, de ez eléggé nehézkessé teszi a keresést és rop
pant időigényes. Másik nagy hátránya a rendszernek, hogy nem lehet benne téma szerint 
keresni. Hibái ellenére azonban tovább él és kihasználtsága magas fokú, mivel összeköt
tetést biztosít más könyvtárakkal. Ez egyébként a könyvtár legrégebbi online szolgálta
tása.

CATALYST

Egy teljesen integrált könyvtári rendszer, a NOTIS (North Western Online Total 
Integrated System) adaptálásának első elemeként 1987. júniusában került bevezetésre a 
Catalyst nevű online katalógus.

Az innovációs szakirodalomban a vátozást előidéző személyt hívják így, aki kata
lizátorként munkálkodik azon, hogy egy adott rendszeren belül valami új - jelen esetben 
technikai eszköz - bevezetésre kerüljön és sikeresen elterjedjen. Innét az online katalógus 
fantázia-neve. A Catalyst tehát a NOTIS első lépéseként került bevezetésre, melyet egy 
következő lépcsőben a feldolgozás/feltárás mellett a kölcsönzés teljes automatizálása, 
ezek után pedig a rendelés és rendelésnyilvántartás teljes rendszerré való kifejlesztése 
követ majd a tervek szerint.

Az online katalógus bevezetését két és fél éves előkészítő munka előzte meg. 
Visszamenőleg is feltárták (gépre vitték) a teljes állományt, majd 1987. júniusában lezár
ták a cédulakatalógust és teljesen áttértek a gépi feldolgozásra. Az áttérés mellett egyér
telmű érvként szolgál az óriási költségmegtakarítás: ugyanis csak katalóguscédulára 
évente 20 ezer dollárt költött a könyvtár!!

A rendszer 30 terminálja legsűrűbben a referensz-részlegben, a cédulakatalógu
sok mellett, valamint elszórva a könyvtár minden emeletén megtalálható. A teljes nyit
vatartási időben áram alatt van, folyamatosan üzemel. Szerző, cím és tárgyszó szerint 
lehet benne keresni. A kívánt keresőkulcs kezdőbetűjének begépelése után egyenlőség- 
jellel vihető be az ismert adat. Itt is először csoportos kiírás jelenik meg, majd szűkíthető 
a keresés mindaddig, amíg az egyedi bibliográfiai leírás meg nem jelenik a monitoron. A 
tárgyszavaknál a Library of Congress tárgyszójegyzéke az érvényes. Ez a rendszer maxi
málisan használóra orientált. Nagyon egyszerű benne a keresés, nem igényel semmilyen 
előképzettséget. Minden megjelenített kép alján SOS utasítások olvashatók, ha elakad a 
használó, támpontot kap a továbblépéshez. A monitoron megjelenített kép könnyen ol
vasható, jól áttekinthető. Két alapszínnel dolgozik, így a bibliográfiai leírás és a besorolás 
adatai jól elkülönülnek egymástól. Nemcsak a raktári jelzeteket közli (ami itt egyedi 
besorolást jelent), hanem azt is, hogy a mű valamely tanszéki gyűjteményben (pl. zenei 
könyvtár) található.
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CIS - Számítógépes Információs Rendszer

Ez az önálló részlegben működő számítógépes szolgáltatás nem más, mint sze
mélyre szabott bibliográfiai vagy faktográfiai keresés.

A könyvtár által előfizetett több mint 200 adatbázis bármelyikéhez percek alatt 
teremthető telefonösszeköttetés modem rendszer segítségével.

A használó/kereső egy tájékoztató szakemberrel előre megállapodott időpont
ban közösen végigjárja a keresés menetét. Először kiválogatják a témához legmegfe
lelőbb adatbázist, szűkítik a keresést pl. nyelv, kiadványfajta, idő és földrajzi hely 
szerint, majd a vonatkozó tezauruszok segítségével a téma pontos körülírásához meg
határozzák a deszkriptorokat. Ezeket űn. “set ”-ekbe rendezik, azaz logikai sorrendbe 
állítják.

Lássuk mindezt egy konkrét példán keresztül:

5. s z  ábra

TOPIC: The effect of quality circles on employee attitudes and productivity 
DATABASE: ABI/Inform 
File 15 ABI/Inform 
(Copr. Data Courier Inc.)

Set Items Descriation

? SS QUALITY CIRCLES/DE OR PARTICIPATORY MANAGEMENT/DE OR INDUSTRIAL 
DEMOCRACY/DE

1 272 QUALITY CIRCLES/DE
2 599 PARTICIPATORY MANAGEMENT/DE
3 182 INDUSTRIAL DEMOCRACY/DE
4 925 1 0 R 2 0 R 3

? SS EMPLOYEE ATTTTUDE/DE OR JOB ATTITUDES/DE
5 737 EMPLOYEE ATTITUDE/DE
6 519 JOB ATTITUDES/DE
7 2236 EMPLOYEE7/DF
8 1606ATTTTUDES/DF
9 1177 5 OR 6 OR (7 AND 8)

? SS S4 AND S9
10 39 4 AND 9

“A minőségi körök hatása a dogozók attitűdjére és termelékenységére” című 
téma körüljárásához szükséges deszkriptorokat az 5. ábrán olvashatjuk “set”-ekbe ren
dezve. Az 1-3 pontban a témát körülíró meghatározások találhatók, mellette a jelzés, 
hogy hány folyóiratcikk foglalkozik az adott témával. Az 5-8. sorok további deszkripto- 
rok a keresett téma leírására. A 9. sor 1177 cikket regisztrált, ami valamilyen fokon 
foglalkozik a megadott témákkal. Végül a 10. sor összegzi az előbbi,témákat, és csak 
azokat a folyóiratcikkeket “veszi figyelembe”, ami az összes felsorolt kritériumnak meg
felel. így 39 cikk marad fenn a szűrőn.
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Ezekről lekérhető egy címsor, tételszámokkal ellátva, (ld. 6.sz.ábra).

6. s z  ábra

FORMAT 6: Title only (for reviewing results online) 
?TYPE 10/6/1-3

10/ 6/1
84015006
Is the American Labour-Management Relationship Changing?

10/6/2
84004754
’After Japan’: The Quality Circle Transplant and Productive Efficiency

10/6/3
83030045
Going in Circles with Quality Circles? Management Development Implications

Majd, utolsó lépcsőfokként a címek alapján kiválasztott tételről kérhetünk teljes 
hivatkozást, ami részletesen közli a feldolgozás adatait is. (ld.7.sz.ábra)

7. sz. ábra

FORMAT 2: Bibliographic citation (for printing results offline)

? TYPE 10/2/1 
10/2/1 
84015006
Is the American Labour-Management Relationship Changing?

Mroczkowski, Tornász
British Jml of Industrial Relations (UK) v22n 1 PP: 47-62 Маг 1984 

CODEN: BJIRAVISSN: 0007-10800 JRNL CODE: BRI
DOC TYPE: Journal Paper LANGUAGE: English LENGTH: 16 Pages 
AVAILABILITY: Tieto Ltd., Bank House, 8a Hill Rd., Clevedon, Avon, 

England BS21 7HH
DESCRIPTORS: Labor relations; Social change; Employee attitude (PER); 

Participatory management, Quality circles; Management styles 
CLASSIFICATION CODES: 6300 (CN=Lbor relations); 2500 

(CN =Organizational behavior)
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A “végtermék” legtöbb esetben kinyomtatható irodalomjegyzék, annotációval 
vagy anélkül. Ritkábban faktográfiai adat, ami a termékjegyzékektől elkezdve a név és 
címtárakon át, különféle statiszitikai adatsorig, nagyon széles skálán mozog.

A könyvtár ezen szolgáltatása - ellentétben a többivel - nem ingyenes. A használó 
által fizetendő összeg függ a gép használati idejétől (online idő), valamint a kinyomtatott 
tételek számától. Olykor magas költsége ellenére hallatlan népszerűségét annak köszön
heti, hogy amellett, hogy teljesen személyre szabott, alapos és átfogó információt ad, friss 
és naprakész; gyorsan és pontosan lehet vele dolgozni; és nem utolsó sorban időt takarít 
meg: nemcsak a keresés, hanem a “körmölés” idejét is.

♦
CAI - A  számítógéppel segített oktatás részlege

Ez az önálló számítógép-övezet központi helyen, a referensz-könyvtár tőszom
szédságában fekszik.

Míg az előzőekben a számítógépről, mint információkereső eszközről és ennek 
variációiról esett szó, itt most egy merőben új funkció kerül előtérbe.

Tágabb értelemben itt a CAI annyit jelent, hogy a könyvtár, szolgáltatási körének 
bővítéseként, az olvasók/használók rendelkezésére bocsát 30-40 (darab) különféle nagy
ságú és típusú személyi számítógépet. A hallgatók bármikor feliratkozhatnak (megfelelő 
űrlapok kitöltésével, és 1-2 nappal a használat előtt) a kívánt géptípusra és a kívánt 
időpontra, ül. időtartamra.

így számítógépes feladataik elvégzéséhez, program-íráshoz, vagy saját, ül. köl
csönkért program futtatásához mindig van “kéznél” megfelelő gép és képzett szakember. 
Ugyanis ebben a részlegben számítógépes szakember látja el az “olvasótermi” ügyeletet. 
A gépek kihasználtsága nagyon magas fokú, hiszen a matematikus és számítógép-szakos 
hallgatókon kívül rengetegen használják a gépeket dolgozataik elkészítéséhez. Az ehhez 
szükséges szövegszerkesztő programok a részlegben helyben használatra rendelkezésre 
állnak, de természetesen ki-ki dolgozhat a saját szövegszerkesztőjével is. Mivel nagyon 
sok géphez csatlakoztattak nyomtatót is, a használat/igénybevétel megnövekedésével a 
papírellátás komoly gondokat okozott a könyvtárnak. így szükségessé vált a nyomtatókat 
papíradagolókkal felszerelni, ami lehetővé teszi, hogy a használók saját perforálatlan 
(A/4-es) papírral dolgozzanak. A könyvtár pedig továbbra is a meglévő költségvetéssel 
tudja üzemeltetni a részleget.

Azon túl, hogy gépeket és ún. segédprogramokat (pl. szövegszerkesztő vagy külön
féle számításokat végző programokat) bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, szűkebb 
értelemben a CAI részleg oktatóprogramok (courseware) helybenhasználatát is lehetővé 
teszi. A könyvtár ugyanis gyűjti az egyes tanszékeken vagy intézetekben készült elméleti, 
gyakorlati, játék vagy stimulációs programokat és helybenhasználatra rendelkezésre bo
csátja bővítve ezzel dokumentumai és szolgáltatásai körét. A feltárás eléggé kezdetleges 
füzetkatalógus, amiben tanszékenként, azon belül pedig a tananyagok, iü. tananyagrész
letek betűrendjében találhatók a címek.

A CAI-ról ld. még: Könyvtári Figyelő, 35. évf. 1989.1. sz. 65-68. p.
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A “számítógépes kultúra” széles körben való terjesztése érdekében nagyon sokat 
tesz a könyvtár. Figyelemfelkeltő és eligazító táblák, rövid, egy-két lapos segédletek 
állnak a használók rendelkezésére. Minden terminál mellett jól tagolt, ábrás használati 
útmutató segíti az indulást épp úgy, mint a továbblépést. E mellett a használók képzésé
nek szerves része a könyvtárak számítógépeivel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal 
való megismertetés, sőt elfogadtatás. Ez több szinten és számos formában történik. A 
könyvtárosok folyamatosan szerveznek egyéni vagy csoportos foglalkozásokat, ahol le
hetőségvan arra, hogy a használó “hands on” tapasztalatot szerezzen, azazkipróbálhassa 
a gépeket vagy a programokat.

IRODALOM

1. PÁLVÖLGYI Mihály: Ösztöndíjasként. Magyar tanár egy anxerikai egyetemen (Riporter Némethy Mária) 
-  Vas Népe, 1984. febr. 14.

2. PÁLVÖLGYI Mihály: Az amerikai könytárosképzés * Könyvtáros, 34. évf. 1984.8. sz. 473-479. p.
3. RÓNAI Tamás: A Kenti Egyetemi Könyvtárról. ~ Könyvtári Figyelő, 25. évf. 1979.2. sz. 170-178. p.
4. DOWLIN, Kenneth: The “interpreted library system” = EL. Libr. 3. vol. 1985.340-345. p.
5. GOMBA Szabolcsné: Főbb irányzatok az egyetemi könyvtárak fejlesztéséhez. (Külföldi szemle) = Kt. 

Figy. 1985.5. sz. 533-544. p.
6. HILDERTH, Charles, R.: Library networking in North America in the 1980s -  El. Libr. 5. vol. 1987.4.

222-228. p.
7. NOUS: System description
8. NOUS: Circulation module

+ + +

TELEFAX-HÁLÓZAT - HATÉKONYABB VÁROSI KÖNYVTÁRHÁLÓ- 
ZAT. A kölni Városi Könyvtár központi könyvtárának félmillió könyve, 500 adatbázisa 
van, egy-egy fiókkönyvtár viszont legföljebb 50 000 könyvvel rendelkezik. Most az egész 
hálózatban telefax-rendszert építenek ki. Ha a 16 fiókkönyvtár bármelyikében olyan 
folyóiratcikket keres valaki, amely ott nincs meg, a központból telefaxon megküldik (10 
oldalon alul ingyen). Referenszkérdésre is félórán belül válaszol a központ, kimásolva a 
keresett adatokat, szövegrészeket a megfelelő kézikönyvből. Ezt a szolgáltatási lehetősé
get az állományalakítás racionalizálására is fel akarják használni: a fiókokba nem veszik 
meg a ritkán használt, drága kézikönyveket, ehelyett nagyobb példányszámban szerzik 
be az erősen keresett műveket. - Ha más városi könyvtárakban is meghonosodik a telefax, 
lényegesen meggyorsul a könyvtárközi kölcsönzés is. (DBI-Pressespiegel, 1989. okt.)
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Japánra egyre inkább figyelünk, ezért is tartjuk indokolt
nak az alábbi két írás közreadását. Az első ugyan már nem 
egészen friss adatokat közöl, de jó áttekintést nyújt a kü
lönböző könyvtártípusokról, amelyet a még csak tervezett 
új könyvtárról szóló beszámoló jól egészít ki. (A Szerk.)

Könyvtárak Japánban

TANAKA Azusa - KYOTO Matsuko: Libraries in Japan. 
(IFLA Journal. 12. 1986. 82-89.p.) c. írását MOHOK 
Jenő tömörítette. (E témáról korábban Japán könyvtári és 
információs rendszere címmel közöltünk tanulmányt 
lapunkban, Id. 1985.31.3.323-326.p.)

Egy kis földrajz

Japán377 582négyzetkilométerén(a4nagyésa300kisebbszigeten)119 316 000 
lakos él. írástudatlanság gyakorlatilag nincs, a kiadói tevékenység meglehetősen produktív:
1984-ben (a hivatásos kiadványokon kívül) 32 357 cím és több mint 32 500 időszaki kiad
vány jelent meg. A könyvtárak száma 1985-ben 46 371 volt, ebből nemzeti könyvtár 38 (a 
nemzeti és parlamenti könyvtár, valamint fiókjai), a felsőoktatási könyvtárak száma 1347, a 
közművelődésieké 1601,41 362 iskolai és 2148 szakkönyvtár teszi teljessé a számot.

Egy kis történelem

A fel tételezések szerint a japán birodalmat Jimmu császár i.e. 660-ban alapította, 
de az egységes Japánról az első emlékek ezer évvel későbbi keletűek. A japán kultúra 
kezdeti fejlődése erősen Kínai meghatározottságú: a kínai írásjelek és a buddhizmus - 
Koreán keresztül - már a 7. század előtt megjelentek Japánban. Úgy hiszik, hogy az első 
könyvtár Japánban a 606-ban alapított Horyuji templomé; az első megőrző funkciójú 
könyvtár pedig a 701 -ben alapított, az ország és az uralkodó család történetének összeál
lítására hivatott állami intézmény, a Zushoryo (Rajzok és írások Hivatala) volt. Ugyan
csak a hétszázas években működött az első olyan gyűjtemény, melyet a nyilvánosság 
számára is megnyitottak: az Untéi magángyűjtemény, melyet főként fiatal nemesek ke
restek fel. Az 1185-1333-ig tartó Kamakura korszak alapozta meg a következő 400 év 
feudális rendjét, melynek szellemi hatásai között a Zen és Konfuciusz tanításai voltak a 
legerősebbek. Ebből a korszakból két könyvtár maradt fenn máig: a Kanazawa Bunko és 
azAshikaga Gakko, mindkettő buddhista írásokat, kínai klasszikusokat és hadművészeti 
kézikönyveket tartalmaz. Tokugawa -Ieyasu, aki 1603-ban Edoban (ma: Tokió) alapítot
ta meg sogunátusát, uralkodása idején is kezdeményezte és bátorította iskolák,könyv
tárak alapítását. Magánkönyvtára (Momijiyama Bunko) több mint tízezer japán és kínai
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könyvvel és tekerccsel a legnagyobb könyvtár volt Japánban, állományát ma két könyvtár 
őrzi. Az Edo korszak vége felé már kölcsönző könyvtárak is működnek, főként könyvke
reskedők kezelésében. 1867-től kezdődik a japán császárság és a Miji restauráció kora, 
ami a feudalizmus végét, az ország folyamatos modernizálódásának, demokratizálódá
sának kezdetét jelenti; ezzel együtt jár a könyvtári rendszer fokozatos átalakulása is. 
1872-ben a Shojaku-kan (a későbbi Császári Könyvtár), az első modem, a nagyközönség 
számára is nyitott könyvtár megkezdi működését Tokióban. 1892-ben megalakul ъ Ja 
pán Könyvtáregyesület (Japán Library Association), 1899-ben jelenik meg a könyvtári 
törvény. A japán könyvtárosok első konferenciájára 1906-ban kerül sor, és a kővetkező 
évben megjelenik az egyesület folyóirata, a Toshokan Zasshi (Könyvtári Újság). 1911 és 
1925 között (a Taisó-korszakban) közkönyvtárak százai nyíltak meg, kifejlődött néhány 
felsőoktatási és szakkönyvtár is, s a növekedés gyakorlatilag 1941-ig (Japán háborúba 
lépéséig)folyamatosnakmondható. Aháború utáni újjáépítés nem volt könnyű, de 1948- 
ban létrehozták a Nemzeti és Parlamenti Könyvtárat,(az angol nyelvű forrásokban: Na
tional Diet Library) és 1950-ben új könyvtári törvény jelenik meg. A szövetséges hatal
mak az ország 23 nagyobb városában “polgári tájékoztatási és oktatási könyvtárat” hoz
tak létre (az állományban természetesen sok nyugati kötettel, amelyek a modem könyv
tár modell jéül szolgáltak, és az amerikai oktatási misszió már 1946-ban olyan oktatási 
reform-javaslatokat tett, amelyek a könyvtári szolgáltatások javítására is kitértek.

A nemzeti könyvtár

ANemzeti és Parlamenti Könyvtárat (NDL) 1948-ban rendeleti úton hoztáklétre 
a parlament alsó- és felsőháza könyvtárainak és a volt Császári Könyvtár állományának 
összevonásával. Modelljéhez, a Library of Congresshez hasonlóan a könyvtár a parla
ment tagjai rendelkezésére áll. Ám szolgáltatásait igénybe vehetik a kormányzati szer
vek, a más könyvtárak és a nagyközönség is. Az 1948-as alapító jogszabály biztosította a 
könyvtár kötelespéldány-jogát és egyben felelőssé tette a nemzeti bibliográfia ügyéért. 
Az 1948 óta a Japán Nemzeti Bibliográfia (Japanese National Bibliography) - heti 
füzetekben és éves kumulációban - rendszeresen megjelenik. A könyvtárnak 35 “fiókja” 
működik különböző kormány-intézményeknél. Dolgozóinak létszáma 847 teljes munka
idős fő, állománya több mint 4 millió kötet (közel egy negyede nem japán kiadás) könyv, 
közel 82 ezer periodika-cím (és számos egyéb dokumentum); éves költségvetése több 
mint 73 és fél millió dollárnak megfelelő yen (1985-ös adatok szerint). Jelenlegi épülete 
1961-ben épült, az 1968-as kibővítés után 73 986 m2 alapterületű, raktári kapacitása 
négy és fél millió kötet. Az 1982-ben megkezdett 12 szintes (ebből 8 föld alatti) kiegészítő 
raktárépület teljes alapterülete 73 ezer m2, ebbből 49 ezret hét és fél millió kötet perio- 
dikum raktározására szánnak.

Az elvben általános gyűjtőkörű könyvtár - igazodva a parlamenti igényekhez - 
nagyobb hangsúllyal gyűjti a jogi, politikai, közgazdasági, társadalomtudományi anya
got. Egy év alatt a könyvtár kb. húszezer jogi jellegű referensz-kérdést kapott a parla
menttől, 160 ezer felvilágosítást nyújtott a nagyközönségnek és 75 ezer könyvet forgal
mazott könyvtárközi kölcsönzés útján. Nyomtatott katalóguscéduláit 336 könyvtár 
használja. Az 1971-ben megkezdett számítógépesítés 1978-ben a kínai és a japán írású 
könyvekre is kifejlesztett “Japan MARC” rendszerrel vált teljesebbé, az 1981 óta hoz
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záférhető Japan MARC szalagok 1985-ben 37 könyvtár fizetett elő a japán könyv
táregyesületen keresztül. 1984-ben indították meg - kísérleti jelleggel - a több mint 
300 000 rekordot tartalmazó nemzeti bibliográfiai adatbázis online hozzáférésének biz
tosítását a legnagyobb városok könyvtáraiból.

Felsőoktatási könyvtárak

1985-ben Japánban459 egyetem és főiskola (valamint 379 rövidebb képzési idejű 
felsőoktatási intézmény) és ezekben 897 könyvtár) az utóbbiakban további 389 műkö
dött, melyek a hetvenes években váltak egyre inkább nyitott, használható, használó-ori
entált és szakképzett könyvtárosok által vezetett-kezelt intézményekké. Egy tanévben a 
több mint 1848 ezer hallgató 10 és negyed mülió kötetet kölcsönöz az egyetemi és főisko
lai könyvtárak állományából.

Külön említést érdemel a Tokiói Egyetem (University of Tokyo) 1877-ben alapí
tott könyvtára (a legnagyobb felsőoktatási könyvtár), melynek központi és 62 kari, inté
zeti könyvtára öt és fél mülió kötetének közel fele nyugati nyelvű. A magánintézmények 
közül kiemelkedő a Keio Egyetem (Keio University) a legrégibb és legnagyobb magán
felsőoktatási intézmény könyvtára, a teljesen számítógépesített katalógusú Kanazawa 
Műszaki EgyetemKönyvtáriKözpontja (Kanazawa Instituteof Technology Library Center) 
és a Nemzetközi Keresztény Egyetem, (International Christian University), melynek könyv
tárát a nyugati felsőoktatási könyvtár modell-intézményének tekintik Japánban.

1984- ben - három éves kísérleti szakasz után - a Tokiói Egyetemen (a tokiói mű
szaki egyetem, a kiotói és a nagoyai egyetem közreműködésével) létrehozták a bibliográ
fiai információs központot, mely a számítógépes osztott katalogizálás és az online bibli
ográfiai visszakeresés országos központjaként működik.

Közművelődési könyvtárak

Bár a modern “public library” eszméje már az 1870-es években (Japán “nyitását” 
követően) eljut az országba, a közművelődési könyvtár fogalma gyakorlatilag csak 1950, 
a közművelődési könyvtári törvény megjelenése óta létezik. (A törvény megjelenésének 
napja - áprüis 30 - azóta “könyvtári nap”, az ilyen jellegű szolgáltatások elismerésének, 
propagálásának és fejlődésük elősegítésének ünnepi alkalma.)

1985- ben Japánban 1 633 közművelődési könyvtár és 557 bibliobusz (főként a 
nagyvárosi könyvtárak kezelésében) működött. A nagyvárosok 87%-a tart fenn könyv
tárat, de a kisebb vidéki városok és a községek mindössze 16%-a nyújt könyvtári szolgál
tatásokat lakosságának. Az összesen 11369 közművelődési könyvtári alkalmazott 5 1%-a 
szakképzett könyvtáros; 10 500 lakosra jut egy könyvtáros. Évente közel 11 millió olvasó 
- a lakosság 10%-a - iratkozik be a közművelődési könyvtárakba, ahonnan több mint 208 
millió kötetet kölcsönöz (azaz 100 lakosra 175 kölcsönzés jut). A 47 prefektura mind
egyikében legalább egy jelentős könyvtár van, mely egyben a közigazgatási területen 
működő helyi könyvtárak központja is. Ezek a könyvtárak elégítenek ki közel másfél 
millió kérést a teljes, valamivel több mint 9,5 milliós könyvtárközi kölcsönzési forgalomból.
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A gyermekkönyvtári szolgáltatás az utóbbi 40 év fejlődésének eredménye: míg 
1955-ben mindössze a könyvtárak 30%-ában volt gyermeksarok, ma a közművelődési 
könyvtárak közel 80%-ának van gyermekrészlege. Ezek állománya a teljes állomány 
29%-át, kölcsönzési forgalmuk az egész forgalom 5 1%-át teszi ki.

A hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása még nem igazán fejlett Japánban. A 
könyvtáregyesület ezzel foglalkozó bizottságának 1981 -es vizsgálata szerint a közműve
lődési könyvtárak 38%-a nyújt valamilyen e körbe tartozó szolgáltatást: 161 könyvtár 
postán kölcsönöz, 93 szervezte meg a könyvek házhozszállítását, 101 könyvtárnak van 
braüle vagy hangos könyv állománya. A mozgássérültek a könyvtáraknak mintegy 30%- 
át használhatják (ezeknél van rámpa, önműködő ajtó, megfelelően kialakított mellékhe
lyiség stb.) A 65 braüle-könyvtár állományában összesen 820 ezer braüle és 850 ezer 
hangos könyv található.

Az audio-vizuális anyag általában igen népszerű a használók körében, éppen 
ezért sok könyvtár nem csak kölcsönzi ezt az állományt, hanem szombat és vasárnap 
estéken nyüvános zenei műsorokat és videó-vetítéseket is rendez.

Az út technológia fokozatosan jut el a közművelődési könyvtárakba: 1985-ben 
294 könyvtárban volt számítógép, főként kölcsönzésnyüván tartási, bibliográfiai keresé
si, a gyarapítást vagy az igazgatási munkát segítő céllal. Bár ez ma még csak a könyvtárak 
18%-át jelenti, mégis igen sok könyvtár fejezte ki készségét a Japan MARC szalagok 
használatára. A nemzeti és parlamenti könyvtár 1984-ben kezdte meg ezirányú kísérleti 
munkálatait, s közben különböző, inkább közművelődési könyvtári orientációjú MARC- 
formátumokat is kidolgoztak. Úgy tűnik, hogy a közművelődési könyvtárak magas fokú 
számítógépesítése csak idő kérdése.

Iskolai könyvtárak

Az 1947-es oktatási törvény alakította ki Japán mai iskolarendszerét, és az 1953- 
ban megjelent iskolai könyvtári jogszabály kívánta meg, hogy minden iskolának legyen 
könyvtára. Az 1984-es adatok szerint az elemi (hat tanéves) iskolák 97,1%-ában a 3-3 
tanéves alsó és felső középiskolák 99, illetve 98,2%-ában van könyvtár, ám ez nem jelenti 
azt, hogy mindegyik tökéletesen működik is. Az átlagszámok (iskolánként 6 032, tanu
lónként 9,4 kötetes állomány az elemi iskolákban, 5 860 tanulónként, 8,9 a kétféle közép
iskolában, ill. 16 903 tanulónként 17,2) elmaradnak a Japán Iskolai Könytáregyesület 
1977-ben kialakított normatívái tói, és a jogszabály általános kívánalmával szemben. A 
40 ezer iskolából mindössze 389-ben működik az előírt képesítésű tanár-könyvtáros. 
Igen sok iskolában még könyvtáros sincs, és egy teljes munkaidejű pedagógus látja el - 
plusz feladatként - a könyvtárosi teendőket. Az iskolai könyvtárügy állami felügyelete 
(az oktatáséval azonos felépítésben) az Oktatási Minisztériumhoz tartozik.

Az oktatás hangsúlyozottan a felsőfokú tanulmányokra készít elő, ennek megfe
lelően az iskolai könyvtár főként a tanulmányokhoz szükséges olvasnivalót kínálja és 
forgalmazza. A tanterven kívüli olvasnivalót, a nagyobb olvasói szabadságot a közműve
lődési könyvtárak gyermekrészlegei kínálják a diákoknak. A vizsgálatok adatai szerint - 
főként a televízió és az új médiák következtében - az utóbbi 10 évben a tanuló ifjúság által 
olvasott könyvek mennyisége stagnált, ám a legutóbbi időben emelkedni látszik.
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Szakkönyvtárak

1984-ben 2148 szakkönyvtár működött Japánban, ezek közül 636 magánvállala- 
latoké, 390 egyetemekhez kapcsolódó kutató intézeteké, 277 egyesületeké és társaságo
ké. A szakkönyvtárak általában nem nagyok: átlagállományuk 36 ezer kötet és 374 peri
odikacím, főfoglalkozású munkatársaik száma 7,7 fő könyvtáranként.

Az 1957-ben létrehozott Japan Information Center of Science and Technology 
(JICST) Japán Tudományos és Műszaki Információs Központ, állományában többek 
közt 11 360 periodikacímmel (közel 60%-uk külföldi), 50 ezer szabadalmi leírással, és 
1976 óta működő JOIS nevű (JICST Online Information System) online információs 
rendszerével a legjelentősebb japán tájékoztatási központ. Az 1981 -ben kibővített online 
rendszer nem csak saját előállítású adatbázisok, hanem tízegynéhány külföldi adatbázis 
(pl. MEDLINE, BIOSIS, CA SEARCH, INSPEC) lekérdezésére is alkalmas. A három 
legnagyobb japán információs rendszer a JOIS, a Japan MARC és a NEEDS (Nikéi 
Economic Electronic Databank System) közül legalább egyet a szakkönyvtárak 40%-a 
használ, 10%-uk pedig saját adatbázist is épít.

A szakkönyvtári átlagnál jóval fejlettebbek az orvosi szakkönyvtárak. Az 1984-es 
adatok szerint átlagállományuk 58 ezer kötet, személyzetük meghaladja a 10 főt, az 
orvosi könyvtárak egyesülete tagintézményeinek 85%-a saját számítógéppel rendelke
zik, és az említett adatbázison kívül gyakori használója többek között a DIALOG-nak, az 
EXERPTA MEDICA-nak is.

Ámbár a legtöbb szakkönyvtár nem nyilvános - még korlátozott mértékben sem - 
igen sok együttműködési forma és hálózat van közöttük kialakulóban. Kívánatos lenne 
ezek szélesebb fejlődése, esetenként egyetemi, sőt nagy közművelődési könyvtárak be
kapcsolásával is.

Könyvtárosképzés

Az 1921 -ben alapított (és a második vüágháború előtt egyetlen) könyvtárosképző 
intézetet 1964-ben kétéves főiskolaként újították fel, majd 1980-ban 4 éves képzési idejű 
könyvtári és informatikai egyetemmé tették. 1951-ben a Keio Egyetem bölcsészkarán 
indítottak (az ALA és a Rockefeller alapítvány támogatásával) könyvtárosképzést, 
amely később a kar öt részlegének egyike lett, és 1967 óta doktori fokozatot nyújtó 
kurzusai is vannak. E két oktatási központon kívül még 107 egyetem és 94 rövid képzési 
idejű főiskola foglalkozik - kisebb mértékben - könyvtárosképzéssel, 16 egyetem indít 
nyaranta két hónapos intenzív tanfolyamot és levelező oktatás is folyik. A tokiói, kiotói 
és hirosimai egyetemek csak már végzett pedagógusok másoddiplomás könyvtáros-kép
zését végzik.

A japán könyvtárosképzés üy módon igen változatos képet mutat: nincs egységes 
képzési koncepció, hiányzik a szakképzett könyvtárossá válás szabályozott követel
ményrendszere, és mivel a könyvtárak (főként az egyetemi és a szakkönyvtárak) egyre 
inkább igénylik a magasan képzett szakembereket, e kérdések megoldása a könyv
tárosság szakmai színvonalának emelése sürgősen megoldandó feladat Japánban.
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Kansai-Kan, az új japán nemzeti könyvtár

K ovács Lászlóné

Japán nemzeti és parlamenti könyvtára, a National Diet Library (NDL) hamaro
san kicsinek bizonyul a nemzeti könyvállomány megőrzésére. Az NDL két alapfunkció
ján (a nemzeti könyvtári funkciók és a parlament kiszolgálásának feladata) kívül további 
tevékenységi körökkel kívánja bővíteni szolgáltatásait, amelyeket a már amúgyis túlter
helt személyzet nem tud ellátni. Ezek a gondok együttesen egy új, de szervesen az NDL- 
hez tartozó második nemzeti könyvtár létrehozását tették szükségessé. A gondolat elő
ször 1987-ben vetődött fel. Mivel viszont az NDL a földrengés-veszélyes tokiói térségben 
van és közelében egyetlen építési telek sincs már, az új könyvtárat jóval távolabbra, 
földrengésbiztos helyre kívánják telepíteni. A választás a Kioto, Kobe, Osaka városok 
által határolt Kansai térségre esett. Ez a térség az ország 10%-át teszi ki, lakóinak száma 
19%-kal részesedik az össznépességből és a nemzeti jövedelem 20%-át termelik. 65 egye
tem és számos tudományos intézet található a térségben. Tokió után ez a második legna
gyobb politikai, ipari, kulturális és tudományos központ, nagyfokú információs- és tudo
mányos kutatási igénnyel. A kísérletképpen Kansai-Kan (Kansai Könyvtár) névre ke
resztelt új könyvtár Kansai tudományos város központjába kerülne, 30 km távolságra 
Osaka és Kioto városától, így azok intellektuális igényeit is képes lesz kielégíteni. A 
Kansai térség nagy kulturális múltja miatt a város lakossága szívesen vesz egy új, modem 
könyvtárat. Miután a város maga a nemzeti településtervezési program részeként előre 
megtervezett város, a nemzeti feladatokat ellátó könyvtárat a lakosság a város szimbólu
mának tekintené. Egyéb tényezők is indokolják e színhely kiválasztását. A városközpont
tól 30 km-re fejlett ipari központ helyezkedik el, benne elektronikai és csúcstechnikai 
ipari létesítményekkel, ami lehetővé teszi, hogy az amúgyis a legkorszerűbb technikát 
alkalmazni szándékozó könyvtár könnyebben juthasson ilyen berendezésekhez, ugyan
akkor információs szolgáltatásaival kiszolgálhatja e térség igényeit.

A z épület

A 165 000 m2 alapterületű Kansai-Kan két részből fog állni, az egyikben a hasz
nálói terek, a belső munkaterek és 20 millió kötet elhelyezésére szolgáló raktárak kapnak 
helyet; a másikban oktatási központ, szálláshelyek (a továbbképző tanfolyamokra érke
zők és a könyvtárhasználók számára) és személyzeti szálláshelyek (apartmanok) lesznek.

A beruházási program elkészítése 3 évet vesz igénybe, további 5-6 évet a kiviteli 
terv és az építkezés, várhatóan 1996-ra nyithatják meg a könyvtár kapuit.
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A feladatok megosztása a két könyvtár között

A nemzeti és parlamenti könyvtári feladatokat az eddigi NDL mint Főkönyvtár és 
a Kansai-Kan együttesen látják majd el, jól elkülönülő munkamegosztásban. Az új 
könyvtár elsősorban fejlett technikára épülő információszolgáltató központként fog mű
ködni.
A Főkönyvtár (NDL) feladatai:
• Az NDL általános ügyviteli munkája, beleértve az információs rendszerek építését.
• A parlament és a kormány tagjainak nyújtott általános könyvtári szolgálaton felül 

hatékony információszolgáltatás a kutató és a törvénykezési munkákhoz. Ez utóbbi 
tevékenységet elsősorban a Kansai-Kan látja majd el.

• A J apánban megjelenő kiadványok őrzése.
• A patriotika anyag gyűjtésén alapulóan a nemzeti bibliográfiai feltárás és adatbázi

sok építése. (A nemzeti bibliográfia gépesítése 1978 ótafolyik, 1989nyarára 1969-ig 
visszamenően rögzítették a könyvek adatait mágnesszalagra - (Japan-MARC/M/), 
CD-ROM-ra (J-BISC) és nyomtatott formában (NDL Katalógus 1969-1976, 1977- 
1985) -. A nemzeti adatbázis jelenleg 622 500 rekordot tartalmaz. Megkezdődött az 
1958 óta kiadott nemzeti bibliográfia tételeinek retrospektiv konverziója is, a 
276 000 tételt 3 év alatt tudják gépre vinni.)

• A kvantum fizika története archívumának kezelése. A világ 9 országának összesen 16 
könyvtárában találhatók meg a fizikusoknak 1961 -1964-es programjával kapcsolat
ban készült kéziratok, levelek és jegyzetek (Archives for History of Quantum 
Physics).

• A világbankkal 1988-ban történt egyezmény értelmében az alábbi szervezetek hiva
talos kiadványainak letéti könyvtára (clearing house):
— United Nations (UN 1949-)
— United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO 1950-)
— International Court of Justice (ICJ 1951 -)
— World Health Organization (WHO 1951 -)
— Food and Agricultural Organization (FAO1953-)
— International Civil Aviation Organization (ICAO 1953-)
— International Atomic Energy Agency (IAEA 1959-)
— European Communities (EC 1963-)
— Organization for Economic Cooperation and Development (OECD 1968-)
— World Intellectual Property Organization (WIPO 1977-)
— United Nations University (UNU 1983-)

A  Kansai-Kan tervezett feladatai:
• Számítógépek, telekommunikációs és egyéb csúcstechnikai eszközök segítségével ha

tékony információs központként való működés a tokiói Főkönyvtárral szorosan 
együttműködve. A használók online információkkal való ellátása külső és házon be
lüli adatbázisokból egyaránt.

• Gépi szakirodalmi keresések, találati listák készítése, saját előállítású adatbázisaik 
CD-ROM-on és más formában történő terjesztése.
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• Megőrzés és konzerválás: felismerve azt a tényt, hogy az NDL állománya - mint a 
nemzeti nyomdatermékek egyetlen archív állománya - egy esetleges katasztrófa (el
sősorban földrengés) áldozata lehet, egy második kötelespéldány-sor őrzése. Ebből a 
célból a nyomdák által eddig beszolgáltatott egy kötelespéldányt kettőre emelik.

A konzerválási funkciónak egy nagyteljesítményű, évi 100 ezer kötet savtalanítására 
alkalmas berendezéssel, valamint az eredeti forrásokat elektronikus formába duplikáló 
berendezéssel kívánnak eleget tenni. Savtalanítani fogják a könyvtárba kerülő anyagok 
nagy részét és a Főkönyvtár veszélyeztetett anyagait is. A gyakori használatnak kitett 
magfolyóiratokat elektronikus formában is rögzítik és így használtatják azokat, az ere
deti példány megőrzésre szolgál majd.
• Másolatszolgáltatás, kölcsönzés. Az eredeti dokumentumokhoz való hozzáférés biz

tosítása másolat illetve könyvtárközi kölcsönzés útján, hasonló szerepet betöltve, 
mint amilyet a British Library Document Supply Centre Nagy-Britanniában. A kéré
sek gyors teljesítése érdekében gépesítik az ügyintézést. A kérések fogadása és a 
másolatok megküldése telex, telefax stb. segítségével történik majd.

• Olvasószolgálat. Az információ- és másolatszolgáltatáson kívül a mindkét könyv
tárban őrzött eredeti dokumentumokhoz való hozzáférést is biztosítani fogják, (az 
NDL anyagát könyvtárközi átkéréssel). A szakirodalom helyben történő böngészésé
nek, tanulmányozásának lehetővé tételével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a 
kutatómunkához.

Az épület közepén elhelyezett több funkciójú, nagyméretű olvasóteremben japán és ide
gen nyelvű referensz gyűjtemény lesz szabadpolcon, itt lesz a tudományos és szakfolyó
iratok java, valamint maximum 50 ezer kötet könyv. Szintén szabadpolcon kapnak helyet 
a Kansai térségre vonatkozó helyismereti dokumentumok.

A raktárakban őrzött anyagokhoz a használók az adatbázisokkal összekötte
tésben álló terminálok útján férhetnek majd hozzá. Az olvasóterem előtti hallban 
általános tájékoztatópult, másolóberendezések, bibliográfiai kalauzok és könyv
tárhasználati kalauzok kapnak majd helyet elsősorban azoknak a használóknak a 
számára, akik csak általában érdeklődnek a könyvtár iránt. Ugyancsak itt lesz talál
ható a kiállítói tér is. A raktári terek előtt “védőcipőket” helyeznek el, csak ezek 
használatával léphetnek be az arra jogosultak a zárt raktárakba, az ott őrzött anyagok 
közvetlen tanulmányozására.
• Könyvtárközi együttműködés. Más országok gyakorlatától eltérően - ahol a nemzeti 

könyvtárak a kormány intézményeinek valamelyikéhez tartoznak - az NDL a parla
ment alá van rendelve. Ebből következően semmilyen szakfelügyeletet nem gyakorol
hatnak a közművelődési, egyetemi és szakkönyvtárak felett. Amit azonban tehet és 
tenni is fog értük, az az együttműködés és támogatás. Információs és dokumentumel
látó, valamint kutató és képzési központként mintegy a “könyvtárak könyvtára” kí
ván lenni.

A Főkönyvtár és a Kansai-Kan közötti kapcsolattartás telefonon, digitális adatátviteli 
hálózaton (DDX) és integrált szolgáltatású digitális hálózaton (ISDN) fog történni. A 
dokumentumok és a kérések gyors továbbítása elektronikus postarendszer (E-mail) út
ján zajlik majd.
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Az állomány bizonyos fokú megosztására is gondoltak^
• az eddigi egy példányos köteles-sort két példányban őrzik ezentúl, mindkét helyen 

egyet-egyet. A Kansai-Kanba kerülő, előzetesen savtalanításon átesett könyvekkel, 
az archiválás igényeinek kívánnak maximálisan eleget tenni;

• alapvető kézikönyvtári referensz állomány mindkét könyvtárban lesz;
• a nem hagyományos dokumentumokat továbbra is az NDL gyűjti;
• a külföldi anyagokat a két könyvtár megosztottan gyűjti, a magfolyóiratok mindkét 

helyen megtalálhatóak lesznek.

IRODALOM

1. Basic plan for the establishment of Kansai-Kan,National Diet Library. Tokyo, National Diet Library, 1988.
2. First basic plan released for a Kansai-Kan (Kansai Library) of the NDL. = National Diet Library newsletter, 

(1988):8l. p.1-3.
3. NDL designated as a depository library for the AHQP and the World Bank. = National Diet Library 

newsletter, (1989):82. p.5-6.
4. Retrospective conversion of the Japanese national bibliography is now in steady progress. = National Diet 

Library newsletter, (1989):82. p.4-5.

* * ♦

A STUTTGARTI KÖNYVTÁROSKÉPZŐ FŐISKOLÁN három termeten ké- 
peznek szakembereket: közművelődési könyvtárosokat, tudományos könyvtárak mun
katársait és zenei könyvtárosokat. A főiskola jelenleg két épületben található, a főépület 
a zöldövezetben, míg a később épített П. épület a város központban. A főépületben mű
ködik a rektorátus, az igazgatási osztály, a könyvtár, az előadótermek egy része, a másik 
épületben pedig a számítóközpont, az Av-studiók, tanszékek és előadótermek találhatók. 
Évente közel 600 hallgatót képeznek, a tanulmányi idő 3 év. A képzés az un. Y modellre 
épül, először a hallgatók azonos alapismereteket sajátítanak el, azután történik a szako
sodás. Legnagyobb arányban a közművelődési könyvtárakba képeznek szakembereket, 
legkisebb számban pedig a zenei könyvtárakba. (KOVÁCS Mária)
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Szolgáltatás vagy nevelés?
M editálás a gyerm ekkönyvtári hivatásról a Szovjetunióban

Jelena Tihom irova

Még 10-15 éve a címben feltett kérdés a könyvtárral - különösen a gyermekkönyv
tárral - kapcsolatban hideg zuhanyként ért volna bennünket. Természetesen a könyvtár 
társadalmi feladata a nemzedékek nevelése, ám a könyvtáros hivatástudata jelentősen 
megváltozott, és a foglalkozás lényegét tekintve a mérleg megbülent a szolgáltatás és a 
nevelés fogalma között

Ez év őszén Leningrádban felmérést végeztek. “Könyvtárszakma: a jelenlegi 
helyzet és a kilátások" címen. Kimutatták, hogy a gyermekkönyvtárosok többsége szíve 
mélyén még mindig pedagógiai hivatásnak tartja foglalkozását, és épp ebben látja a 
gyermekkönyvtár sajátosságát, ám objektíve kénytelen elismerni, hogy ezen a területen 
nem nagy a megbecsülése, és mint nevelő, ő is bizonytalanul érzi magát. A szolgáltatási 
szférából származó szakszavak napjaink könyvtárosának már megszokottak. “Olvasó
szolgálat”, “Szolgáltató részleg”, “Könyvtári szolgáltatás” - ezek és hasonló kifejezések 
beépültek a köznyelvbe. Ma már csak a Jóisten a megmondhatója, ki használta ezeket 
először: az elméleti szakembereknek köszönhetők-e, a könyvtárban születtek, vagy az 
olvasó azonosította a könyvtárat valamiféle bérleti szalonnal. Az élet törvényeit követve 
valaki az egyetemi tantervben is meghonosította e kifejezéseket. Innen ered egy sereg 
tantárgy elnevezése is. Az “Olvasószolgálat”, amely az új tervezett tankönyv címe is, 
magába foglalja az eddig “Munka az olvasóval”, a “Gyermekek könyvtári irányítása az 
olvasásban”, “Gyermekirodalmi bibliográfia” kifejezéseket.

A “könyvtári szolgáltatás” terminus egyre kelendőbb, fölbukkan cikk- és könyv
címekben, köztük a gyermek olvasásirányításáról szóló művekében is. Akadtak akik 
megpróbáltak küzdeni a fogalmak fölcserélése és a gyermekkönyvtárak szolgáltatássá 
minősítése ellen, ám a folyamatot nem tudták visszafordítani. Igen meggyőzően tette ezt 
pl. T.D. Polozova “A könyvtári munka a gyerekekkel pedagógiai feladat” című cikkében 
(Sovetskaä pedagogika, 1986/12). Már túl messzire jutottunk, és elsősorban nem is szak- 
kifejezésekről van itt szó, hiszen azok csak tükrözik a gyermekkönyvtárak szerepéről 
vallott nézetekben a tőlük függetlenül bekövetkezett változást. A pangás időszakában a 
könyvtár teljesen az “olvasófogásra”, a százalékokra, a nagyszámú kölcsönzésekre, az 
olvasói igények kielégítésére utazott. A “könyvtári munka gyerekekkel és serdülőkkel az 
OSZSZK-ban: a fejlesztés alapvető irányai" című dokumentum (Moszkva, 1988) többek 
között megállapítja: “A könyvtárosok tudatában már meggyökeresedett a változás tevé
kenységük célját illetően. A könyvtári munkát minősítő mutatók hiánya, a munkafolya
matok agyonszabályozása, a mennyiségre orientáltság az olvasók utáni hajszához, s eb
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ben gyakran a könyvtárak közötti konkurrenciaharchoz vezetett, temérdek vállalati lá
togatást eredményezett, s ez gyakran a tartalmas munka rovására ment.

Vagyis a könyvtár pedagógiai tevékenysége megszenvedte a centralizációt. Né
hány könyvtár, hogy átvészelje a nehéz időket, elkezdte “gyártani” az olvasókat, mások 
csábításhoz folyamodtak: szórakoztató, már-már klubszerű programokat szerveztek, ér
dekességekkel, olykor még ponyvával, fércművekkel is csalogattak. Még az ország leg
jobb könyvtárai is kénytelenek voltak elismerni, hogy befolyásuk az olvasmányok kivá
lasztásában elenyészően csekély. (A GRUB adatai szerint 10%.) De ezt soha senki nem 
kérte számon tőlük, csak számokat és rendezvényeket. Emiatt a könyvtáros maga is 
közönyössé vált, a könyvtár pedig elszürkült, és az olvasó szemében fokozatosan átalakult 
szolgáltatási szférává. A “szolgáltatás” egyre inkább a könyvtár csődjére, a személyiség
formálásból való kirekesztettségére utalt.

De nemcsak a könyvtár itt a lényeg. Az olvasószolgálatot mint a könyvtár alapvető 
feladatát, maga az olvasó is aktívan segített fenntartani. A gyerekek, a serdülők és az 
if júság olvasmányaival úgy alakult a helyzet, hogy az első helyre az ún. “szakmai” művek 
kerültek: az olvasók konkrét igényeinek részaránya megnőtt, s a könyvtárnak nem ma
radt más dolga, mint kielégíteni ezeket, mintegy az olvasó “után kullogva”. A pedagógiai 
álláspontot, melyre hajdan oly büszke volt a könyvtár, kénytelen volt feladni. A fent 
említett “Könyvtárszakma...” című felmérés kimutatta, hogy minden harmadik gyer
mekkönyvtáros teljesen a könyvre hárítja át a nevelő feladatot ("A könyv nevel, nem a 
könyvtáros".)

így a könyvtáros lehetősége az olvasás irányításában lényegében kiaknázatlan
marad.

Különösen nehéz azon végzős hallgatók helyzete, akik könyvtártudományra vagy 
a gyermekirodalom bibliográfiájára szakosodnak. Pszichológiai, pedagógiai felkészült
ségük és szakmai beállítottságuk az ifjú olvasókkal való közvetlen társalgásra, ellentmon
dásba került a könyvtári tevékenység értékmérőivel. Ezért vesznek fel szívesebben a 
könyvtárigazgatók az olvasószolgálati részlegekbe technikumban végzett szakem
bereket, akik járatosabbak a kölcsönzés gyakorlatában. Afelsőfokú végzettséggel rendel
kező könyvtárosok kihasználatlan forrásai lassan elapadtak (a megkérdezettek 90%-a 
utalt erre). A túlnyomó többség számára a legfőbb szakmai kötelességek nem vonzóak. A 
szakmai tevékenység sok esetben egyáltalán nem érinti a könyvtáros személyiségét. Az 
egyetemen a gyakorlatvezetőknek évről évre nehezebb megtalálniuk azt az alapot, mely 
pedagógiai szempontból kielégítené hallgatóikat, szemléletes például szolgálna arra, ho
gyan neveljék olvasójukat, miként teremtsenek vele lelki kapcsolatot, és hogyan befolyá
solják személyiségük fejlődését.

A könyvtárosok csak gépies válaszokat adtak az olvasás irányítására vonatkozó 
kérdésekre. Foglalkozásukat elsősorban úgy fogják fel, mint lehetőséget arra, hogy meg
ismerjék a legfrissebb hazai és külföldi szakirodalmat. Ami a gyerekek iránti szeretetek 
a velük való foglalkozás pszichológiájának ismeretét, az olvasói tapasztalat átadását 
illeti, a szakmának e kívánalmait meg sem említik. A könyvtáros olvasottsága, műveltsé
ge, kultúráltsága, alkotóképessége, irodalomszeretete: ezekről minden megkérdezett 
szól, ám mindez csak az olvasón túl, tőle elszakítva létezik, aki - mindezek ellenére - 
mégiscsak a könyvtári tevékenység központja. Csodálkozzunk-e, hogy a megkérdezettek
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89%-a elégedetlen a hivatásával, és több mint harmada (66%) feltételezi, hogy napi mun
kája elvégzéséhez elegendők azok a képességek, melyek úgyis kibontakoznak a szakmai 
felkészülés folyamán? Tehetség, adottságok - üyesmiről szó sincs. A gyermekkönytári 
dolgozók 65%-a nem tartja szükségesnek saját továbbképzését. A szolgáltatási szféra 
diktálja a maga törvényeit. Az objektív egybemosódott a szubjektívval: a könyvtár már 
nem képes másképp dolgozni.

Tehát szolgáltatási szféra. Ha elfogadjuk ezt a realitást, akkor érdemes azon is 
eltűnődni, hogy a jól megszervezett szolgáltatás a nevelés fele. A korszerű kiszolgálás, a 
bibliográfiai tájékoztatószolgálat kiépített rendszere, a személyes tájékoztatás, az állo
mány ésszerű feltárása, könyvbemutatók szervezése stb. valódi olvasót nevel az olvasó
ból, jótékonyan hat személyiségfejlődésére. E területen még soka kihasználatlan lehető
ség.

Ma már van néhány olyan társulás, amely hasonló érdeklődésű embereket hoz 
össze, nem hivatalos csoportokba tömöríti őket és a magányosoknak velük egy cipőben 
járó barátot talál. Miért ne vehetné magára ennek gondját a könyvtár? Hiszen sehol 
másutt nem ismerik annyira az emberek érdeklődési körét, mint a könyvtárban az olva
sókét. Az olvasók maguk is megjegyzik a kérdőíveken, hogy szeretnének szellemi társakra 
lelni. Vagy vegyük a kapcsolat másik oldalát. Vajon a szolgáltatás szempontjából mind
egy, hogy érzi magát az olvasó a könyvtárban?

E sorok a Leningrádi Állami Kultúrális Intézet könyvtárában íródtak. Miféle lelki 
megelégedettségről lehet beszélni, ha a falon ilyen feliratok olvashatók: “Az elveszett 
könyvért tízszeres árat számítunk!” “Zárás előtt fél órával könyvkiadás nincs!” “Disz- 
szertációkat csak tanszékvezetői engedéllyel kölcsönzünk! ” De van itt egy másik példa is: 
“Kedves Barátunk! Ma itt jártál a könyvtárban és már elmész... De milyen hangulatban? 
Jól érezted magad? Megtaláltad azokat a könyveket, amiket el akartál olvasni? Kedvesen 
fogadtak? Szeretnénk mindezt megtudni. Válaszd ki a színes kártyák közül azt, amelyik 
megfelel a hangulatodnak, és légy szíves, dobd be a dobozba!” És mellette mindjárt ott a 
magyarázat: sárga = elég jó, de lehetne jobb is; piros = minden nagyszerű; barna = nem 
tetszett itt; lila = többet nem jövök. A Leningrádi Területi Gyermekkönyvtár kisiskolás 
részlegében dolgozó könyvtárosok gondossága bizonyára visszhangra lel majd a gyere
kek szívében.

Az olvasó elvesztette, tönkretette, nem hozta vissza időben a könyvet... Hasonló 
konfliktusok mindennaposak a könyvtárban. Az ember különösen, ha fiatal, már attól is 
megdermed, hogy magyarázkodni kénytelen a könyvtárosnak. Hány olvasót veszítünk el 
emiatt! Leningrádi megfigyelések szerint tízből két esetben a gyerekeket erkölcsi meg
rázkódtatás éri, amikor a könyvtárossal érintkezik. Pedig nem is olyan nehéz ezt elkerül
ni. Az arhangelszki központi gyermekkönyvtár dolgozói például fenyegető hangú levele
zőlap helyet meghívót küldenek adósaiknak, melyen “Visszahozott könyv” matinéra 
invitálnak, ahol a gyerekeknek bemutatják az újdonságokat, és vetélkedőkbe vonják be 
őket. A jutalom házi készítésű érem: “Ne tartsd vissza a könyvet - a társaid már várják!” 
- felirattal. Ez a jól kifundált játék megszabadítja a könyvtárost az amúgy is hatástalan 
fejmosások kényszerétől, az olvasót megóvja a negatív érzelmektől. A nevelő hatás sem 
marad el. Vagyis a könyvtár, mint a lelki érintkezés színtere, megköveteli a maga felfede
zőit, szüksége van ötletekre, alkotó munkára. Itt széles tere van a leleményességnek, a
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kutatásoknak. A felmérés alapján a könyvtárosok e tekintetben nem bizonyultak eléggé 
kezdeményezőknek. A kérdezettek 82%-a igenlő választ adott arra a kérdésre, hogy meg 
akart-e valaha változtatni bármit a könyvtárban. Ugyanakkor 71%-uk soha nem tett 
javaslatot.

Szüksége van-e a társadalomnak könyvtári szolgáltatásokra? Természetesen igen, 
ám most még nagyobb szüksége van az olvasás irányítására, mint valaha, különösen a 
gyerekek esetében. Éppen a gyermekkorban, amikor kialakul az élet legfőbb értékeihez 
fűződő viszony, kell megalapozni az egyéni olvasást és az alkotó gondolkodást. Az élet 
bebizonyította, hogy sem a család, sem az iskola, sem a tömegtájékoztatás nem rendelke
zik etéren a könyvtár lehetőségeivel. A könyvtáros kezében van egy egyetemes, sajátosan 
rendszerezett állomány, mely igazodik az olvasói kategóriákhoz, a kívánalmak, az érdek
lődés sokféleségéhez. Rendelkezésére áll számos tájékoztató kiadvány, bibliográfia, en
ciklopédia. Ezek nemcsak kielégítik, de kifinomultabbá is teszik az olvasó igényeit. Ehhez 
is a gyermekkönyvtáros rendelkezik azokkal a módszerekkel, amelyek az olvasás fejlesz
tését, a könyv közkinccsé tételét, az olvasáskultúra megalapozását eredményezhetik.

A könyvtár nevelő szerepének növelése fontos szükséglete a gyermekek jövőjéért 
aggódó társadalomnak. A GRUB adatai szerint az ifjú olvasók 72%-a feltétlenül igényli 
a könyvtáros segítségét. Hogyan értelmezi és oldja meg a könyvtáros a pedagógiai felada
tokat? E kérdést tanulmányozva egyetérthetünk azzal, ahogy L. Gudkov és B. Dubin 
értékeli az olvasás irányítását “irodalmi kultúra: folyamat és fejadag” c. cikkében (Lite
ra turnaá Kultúra: process i ráción, Druzba narodov, 1988/2): “szürke didaktika”, mely
nek főbb jellemzői: tekintélyuralom, didakticizmus, primitivizmus. Pedagógiai szem
pontból már az - “olvasásirányítás” szó is helytelen: a könyvtáros mint alany bef olyásol ja 
az olvasót mint tárgyat. Ezzel kétségbe vonjuk az olvasó alkotóerejét, egyéni képességeit. 
Ennek a didaktikának leáldozott a napja. Már N. Rubakin megírta, hogy a gyermek 
elsősorban ember, és nem pedagógiai kísérletezés tárgya. Az ő állampolgári szabadságát 
és önrendelkezési jogát is el kell ismerni, és nem szabad arra kényszeríteni, hogy érje be 
azzal, amit az idősebbek kínálnak, fogadjon szót és engedelmeskedjék. Ez épp úgy vonat
kozik a gyermek általános magaviseletére, mint a könyv kiválasztására.

Vegyük például az olvasás irányításáról szóló könyvtártudományi dolgozatokat. 
Szerzőik szintén a nyomást, a kényszert hangsúlyozzák az olvasóval folytatott munka 
során. Voluntarista szellemben fogantak meghatározásaik a hatékony egyéni munkáról 
is. Azt sugallják, hogy minél több általános pedagógiai munkán rágjuk át magunkat, annál 
magasabb rendű olvasókká válunk, hogy a kor társ irodalom tanulmányozása lényegesebb 
mutatója az olvasói fejlődésnek, mint a klasszikusoké, és az olvasásirányítás akkor ered
ményes, ha sikerül más irányba terelni az olvasót. Mint látjuk, az egyéni olvasásirányítás 
kritériumai eltávolodtak mind a könyvtáros, mind az olvasó egyéniségétől, életcéljaiktól. 
Ahelyett, hogy az emberre figyelnénk, elméletünk mondvacsinált sémákon, módszerek 
halmazán nyugszik; a földtől elrugaszkodottan figyelmen kívül hagyja azt az ellentmon
dásokkal teli valóságot, melyben a könyvtár létezik. Vajon nem ezért tartja-e fölös
legesnek a könyvtárosok nagy többsége az elméleti munkák ismeretét? Hangsúlyozva, 
hogy számára érdektelen a teória, nem ismeri a könyvtártudomány művelőit; sőt, még a 
szaklapokba is csak elvétve néz bele.
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Az egyéni ovasásirányítás nem bizonyos tevékenységi formákat, nem módszere
ket, űrlapokat és színes mutatókat jelent, amiket a módszertani szakértők mind jobban 
igyekeznek meghonosítani, hanem a könyvtár egész stílusának, társadalmi szerepének 
megváltoztatását, a könyvtárban létrejövő kapcsolatrendszer újraértékelését. Valaha a 
Bibliotekarban megjelent Kozuhova éles hangú cikke, a “Ludmilla eszén nem jársz túl”. 
A gyermekkönyvtáros Ludmilla meg volt róla győződve, hogy ő irányítja a gyerekeket az 
olvasásban, valójában a gyerekek menekültek előle. Föllép az az önellentmondás, melyre 
a könyvtárosok mutatnak rá: minél többet ajánlunk egy könyvet, annál kevésbé kelendő. 
Az olvasásirányítás már oly mértékben kompromittálta önmagát, hogy sok könytáros 
pedagógiai szempontból jobbnak látja lemondani róla. E tekintetben ők a szolgáltatást 
tartják erős oldaluknak, ez nincs annyira szabályok közé szorítva és sokkal demokratiku
sabb.

Az igazi pedagógia nem más, mint egyének közötti viszony, spontán kommuniká
ció, egyénközpontúság, kölcsönhatás a könyv-könyvtáros-olvasó-élet alkotta rend
szerben. A könyvtár akkor válhat valóban az olvasót nevelő, lelkileg-szellemileg fölemelő 
intézménnyé, ha eszménye az a haladó pedagógia, melyet a gyakorlati életben az újító 
pedagógusok tapasztalata és munkássága szentesít. Anélkül, hogy tanulmányoznánk 
gondolataikat, alkalmaznánk elveiket a könyvtári gyakorlatban, nem beszélhetünk pe
resztrojkáról a gyermekek olvasásának irányításában. Most a könyvtáros alap- és to
vábbképzésének peresztrojkája van soron. Lépésről lépésre helyre kell állítani azt a pe
dagógiai pozíciót, amelyet a könyvtár az utóbbi évtizedekben elveszített. Most, a gyer
mekkönyvtár koncepcióinak kidolgozása folyamán kell meghatározni mindenkori célja
it, elveit, lehetőségeit, figyelembe véve a haladó pedagógiai gondolkodás eredményeit és 
a társadalmi átalakítás irányait. Most kell kiélezni a differenciált szolgáltatás és a nevelő 
funkció kérdését, elválasztva e két fogalom egyedi és közös vonásait.

Megérett az idő, hogy végre a gyermekkönyvtáros személyiségéhez, a benne rejlő 
lelki-szellemi erőkhöz forduljunk. J. Koval nemrég így nyüatkozott a Literatumaá 
Gazeta hasábjain: “Kire gondoljon az író, aki ma gyerekeknek kezd dolgozni? Az olvasó
ra, vagy a korszakra, melyben él? Szerintem úgy kell írnia, mintha az ifjú Puskinnak írna. ” 
Ugyanígy kell magáról gondolkoznia a könyvtárosnak. Ez társadalmi felemelkedésének, 
az életbe kilépők sorsa iránti elkötelezettségének biztosítéka.

(Fordította: MÁTYUS Krisztina)
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Foglalkozása: könyvtáros
A  közm űvelődési könyvtárak felsőfokú végzettségű munkatársai 

saját magukról, m unkájukról és hivatásukról

Adam Ruszék

(Adam RUSZÉK: Zawód: bibliotekarz. Pracownicy woje - 
wódzkich bibliotek publicznych z wyzszym wyksztalce- 
niem о sobie, swojej pracy i zawodzie.) = Z badan Instytu- 
tu Ksiazki i Czytelnictwa. Czytelnictwo za granica. Lek- 
tury. Sprawozdania. Warszawa, 1986. 7-42.p. Ism: 
MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona

A lengyel Nemzeti Könyvtár Könyv és Olvasási Intézete felmérést végzett a vaj

ben egyetemi tanulmányaikról és arról, hogyan hasznosítják könyvtári munkájuk során 
az egyetemen tanultakat.

Afelmérésből kiderült,hogy mind a nappalin, mind alevelező tagozaton végzettek 
hiányolták az egyetemi programból a könyvtáros gyakorlati munkáját segítő tantárgya
kat. Tehát azok is, akik már egyetemi éveik alatt is könyvtárban dolgoztak és azok is, akik 
a nappali tagozaton fejezték be tanulmányaikat. A megkérdezettek szerint a gyakorlati 
jellegű tárgyak inkább egyes részletkérdéseket fejtettek ki (pl. feldolgozási szabályok, 
katalogizálási szabályok), de nem érintettek kellő mélységben általános könyvtári prob
lémákat, továbbá a történeti és elméleti jellegű tárgyak rovására növelni kellene a gya
korlati tárgyakra fordított időt.

Ezek a vélemények egyrészt azt igazolják, hogy nem kielégítő a gyakorlati képzés, 
másrészt viszont azt, hogy a végzett hallgatók az egyetemi képzés célját összekeverik egy 
szakiskola célkitűzéseivel. Az egyetemet felsőfokú szakiskolának szeretnék tudni, 
amelynek az a célja, hogy a szorosan vett gyakorlati tárgyak megtanításával felkészítsen 
a nagykönyvtárakban végzendő munkára. Nehéz ezt a nézetet jogosnak tartani: ez inkább 
az érettségire épülő szakmunkásképzés szelleme. A szakemberek szerint a bölcsészkari 
könyvtárosképzésnek inkább általános könyvtártudományi tudnivalókat kell tartalmaz
nia és a hallgatók szellemi szintjét, látókörét kell bővítenie, hogy olyan végzősöket bo
csássanak ki, akik képesek megszervezni és irányítani a kor szelleméhez igazodó könyv
tárakat és tájékoztatási központokat, másrészt olyan tudós oktatógárdát kell kinevelnie, 
akik képesek továbbfejleszteni a könyv- és könyvtár - valamint a tájékoztatás-tudo
mányt.

Vajon képes-e a lengyel könyvtárosképés megfelelni a fenti kritériumoknak? A 
kérdőív válaszai és a szaksajtó cikkei is igen ellentmondásos nézőpontokat tükröznek. A 
megkérdezettek szerint a képzés történeti és elméleti tárgyakkal túlterhelt a humán tár-
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gyak és a gyakorlati tárgyak rovására. Hiányolják pl. az újkori történelmet, Lengyelor
szág történelmét, irodalomtörténetet, pedagógiát, pszichológiát. Szerintük a tanul
mányok sem a pályára való gyakorlati felkészülést nem biztosítják, sem az intellektuális 
látókör szélesítését. Folyóiratcikkekben és sajtóvitákban sokszor hangzik el, hogy nincs 
kialakult tantárgykoncepció a felsőfokú könyvtárosképzésben. Ezen kívül nem alkották 
még meg az “ideális könyvtáros” modelljét, nem határozták meg, hogy mit kell tudnia, 
mivel kell foglalkoznia az ideálisan képzett könyvtárosnak. Eddig ugyanis a felsőfokú 
könyvtárosképzés tananyagának összeállítói előtt a 19. századi könyvtárosideál lebegett. 
A könyvtáros tehát legyen 1) tudós, - általában történész -, aki a könyvek között dolgozik 
és akinek az a legfontosabb, hogy saját tudományágában kutatómunkát végezzen; 2) 
közművelődési, népoktató személyiség, akinek az a feladata, hogy a könyveket a nép közé 
vigye; 3) olyan dolgozó, akinek tevékenysége a szakma szűk horizontján nemigen terjed 
túl.

Napjainkban az ideális könyvtáros képének megrajzolásához többféle kérdésben 
kell dönteni. Vajon a könyvtáros szakmának az-e a legfontosabb eleme, hogy hogyan 
található meg a megfelelő információ, vagy az, hogy a könyvtáros tudjon katalogizálni, 
bibliográfiát összeállítani. Vagy ha a szakmát a szolgáltatási jelleg határozza meg, akkor 
a könyvtárosoknak érezniük kellene, hogy munkájukra a társadalomnak elengedhetetle
nül nagy szüksége van.

A megkérdezettek véleményének ismeretében meg kellene reformálni a könyv
tárosképzést, mégpedig úgy, hogy csökkenteni kellene az egyetemi könyvtárosképzés 
volumenét és ezzel egy időben fejleszteni, bővíteni kellene a középfokú könyv
tárosképzést. Ennek eldöntése meghaladja e cikk kereteit, de annyi bizonyos, hogy igény 
van arra, hogy valaki kidolgozza a könyvtáros szakma tulajdonjegyeit és az elvárásokat 
az egyetemet végzett könyvtárossal szemben.

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a f elsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelke
zők 60%-a levelező tagozaton végzett (ráadásul felvételi vizsga nélkül került be az egye
temre, tehát a kiválasztás nem volt optimális). Minden harmadik megkérdezet t tanárkép
ző főiskolán szerzett könyvtáros diplomát (a főiskolák könyvtár tanszékeinek oktatógár
dája jóval gyengébb, mint az egyetemeké). A 156 vizsgált személy összesen 14 különböző 
felsőoktatási intézményben végzett. A nappali tagozaton végzettek 45%-a, a levelező 
tagozatosok 36%-a vélekedett úgy, hogy tanulmányaik során nem kaptak elégséges fel
készítést könyvtáros munkakörük ellátásához. Igen nagy űr tátong az elsajátított tan
anyag és a szakmai gyakorlat között. A megkérdezetteket munkahelyi frusztráció jellem
zi, minden negyedikük elégedetlen pályaválasztásával, nagy többségük vélekedik úgy, 
hogy a társadalom nem sokra értékeli munkájukat. Egyötödük a könyvtárosságot nem 
szakmának, csak időtöltésnek tartja.

A felmérés alapján nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy hol rejlenek a 
gyökerei a könyvtárosképzés jelzett gondjainak, de kiindulási pontot jelenthet e téma 
további kutatásához.
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A kérdőív

A Nemzeti Könyvtár Könyv és Olvasási Intézete kutatást folytat felsőfokú könyvtárosok között egyetemi 
tanulmányaikról, szakmai előmenetelükről, közérzetükről. A kérdőív anonim, a kutatási eredményeket tudo
mányos célokra használjuk fel. Kérjük, hogy őszintén, részletesen válaszoljanak.

Köszönjük.

1 • Úgy gondolja, hogy a könyvtárosság:
a. külön szakma, melynek ellátása speciális szakképzettséget igényel

b. olyan elfoglaltság, amelyhez általános alapképzettség után elegendő a továbbképzés és a gyakorlat (pl. 
egy egyhónapos felkészítő tanfolyam elvégzése)

c. más olyan “szellemi” foglalkozáshoz hasonló, amely nem igényel lényeges képzést, csak egy “munkába 
való bevezetést” (mint pl. ha valaki idegenforgalmi hivatalban helyezkedik el, vagy munkaerőgazdálko
dási hivatalban?)

2. Ön szerint kit illet a “könyvtáros” besorolás:
a. mindenkit, tehát az adminisztrátorokon és a technikai, takarító személyzeten kívül mindenkit, aki a 
könytárban dolgozik

b. csak azokat a dolgozókat, akik legalább középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek
c. csak az egyetemet (posztgraduális tanfolyamot, vagy szakosítóvizsgát) végzett könyvtári dolgozókat
d. csak néhány olyan könyvtári dolgozót, akik bizonyos (milyen?) munkakört látnak el
e. nem tudom, attól függ?

3. Kit tart ismeretségi körében könyvtárosnak?

4. Könyvtárosnak szoktak nevezni tudományos könyvtárban alapvető, fontos tevékenységet folytató 
embereket is és egyszemélyes f alusi könyvtárban dolgozókat is. Jogosnak tartja ezt? Kérjük, indokolja meg 
válaszát.

5. Egyetért azzal, hogy a könyvtárosság egy általános elnevezés, és a könyvtári intézmény egyes területein 
dolgozókra lehet alkalmazni? Melyek ezek a területek?

6. Van-e Ön szerint olyan feladat (vagy tevékenységi kör), amelyeknek ellátása speciális könyvtárosi 
képzettséget igényel:

a. kis (1 -3 fős) közművelődési könyvtárban, vagy fiókkönyvtárban

beszerzés igen nem
feldolgozás “ ”
kölcsönzés “
tájékoztatás “

b. megyei, városi (kerületi) közművelődési könyvtár

beszerzés igen nem
feldolgozás “
kölcsönzés
tájékoztatás “
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c. nagy tudományos és szakkönyvtár
beszerzés igen nem
feldolgozás u ”
kölcsönzés u ”
tájékoztatás “ ”

7. Milyen részfeladatok láthatók el könyvtárosi végzettség nélkül a következő területeken:
a . beszerzés
b. feldolgozás
c. kölcsönzés
d. tájékoztatás

8. Nagy tudományos könyvtárban mely munkakörökhöz milyen felsöfokű végzettség szükséges:
felsőfokú könyvtárosi egyéb felsőfokú
(megnevezni): (megnevezni):

9. Megyei és nagyobb városi könyvtárban mely munkaterületekhez milyen végzettség kell:
f elsőf okú könyvtárosi egyéb f elsőf okú
(megnevezni): (megnevezni):

10. Kis (1 -3  személyes) közművelődési könyvtárban, vagy fiókkönyvtárban dolgozók számára milyen 
végzettséget tart:
elegendőnek legmegfelelőbbnek

11. Milyen az Ön végzettsége? Kérjük, írja meg, hogy mikor, melyik egyetemen, vagy főiskolán, vagy 
szakosító tanfolyamon végzett
A. karok közötti könyvtár szak
B. posztgraduális könyvtár szak
C. könyvtár-tudományos információs szak

a. esti, nappali
b. levelező

Figyelem: a 11/Avagy 1 1/B-t választóknak adjuk a 12. kérdést.

12. Véleménye szerint tanulmányai során a könyvtáros szakma gyakorlati ismereteit oktató tantárgyak és az 
elméleti tantárgyak (pl. tudományos tájékoztatás elmélete, bibliográfia elmélet, stb.) aránya
a. megfelelő volt
b. nem volt megfelelő, túl kevés gyakorlati tantárgy volt (melyik)
c. nem volt megfelelő, túl kevés elméleti tantárgy volt (melyik hiányzott)
d. nem tudom, nem emlékszem
Figyelem! A 11/c-t választóknak adjuk a 13., 14. és 15. kérdést.

13. Szerintünk a könyvtár szak tanulmányi anyagát három kategóriába lehet sorolni
a. általános humán tárgyak (filozófia, logika, szociológia, pedagógia, művészettörténet, stb.)
b. szakmatörténeti tárgyak és elméleti szakmai tárgyak (könyv- és könyvtártörténet, bibliográfia elmélet, 
információelmélet)
c. a szakma gyakorlati ismereteit felölelő tárgyak (pl. könyvtártan, tudományos információ és dokumen
táció, bibliográfia, stb.)

Megnevezné, hogy tanulmányai során az egyes csoportok milyen százalékban szerepeltek
a. А В C
b. nem emlékszem, nem tudom
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14. Jelenleg, több évi szakmai gyakorlat után úgy ítéli, hogy a három tantárgycsoport megoszlása megfelelő 
volt
a. igen, úgy vélem
b. nem, kevesebb tantárgy lehetett volna a ... csoportban és több a ... csoportban
c. nem tudom

Figyelem! Ha a kérdezett a 14/b-t választja, akkor adjuk a 15. kérdést.

15. Meg tudna nevezni olyan tantárgyakat, amelyek nagyon hiányoztak a programból?

16. A könyvtár szak Ön szerint (legalább két variációt válasszon ki)
- sok munkát, tanulást igényelt
- sok szabadidőt biztosított
- kielégítette intellektuális igényeit (tágította látókörét)
-  elég unalmas volt

17. Szakmai tapasztalata alapján visszatekintve egyetemi tanulmányai jól felkészítették munkakörére 
a könyvtárban (igen, nem, nehéz megmondani)

Figyelem! Ha a válaszadó már munkába lépése előtt befejezte iskoláit, akkor adjuk a 18. és 19. kérdést.

18. Végzés után, munkába lépésekor milyen ismeretek hiányát érezte?

19. Az egyetem után munkába állók egy része úgy érzi, hogy az egyetemen tanultak nagy része felesleges. 
Egyetért Ön ezzel a nézettel 0
-igen
- nagyon is
- nem nagyon 
-nem
- nincs véleményem

Figyelem! A 20. és 21. kérdést csak a levelező tagozaton végzetteknek adjuk.

20. Miért határozott úgy, hogy levelező tagozatra megy?

21. Végzés után mi változott meg munkahelyén (legalább két lehetőséget válasszon ki)
- felemelték a fizetésem
- előléptettek
- más, érdeklődésemnek jobban megfelelő munkakörbe kerültem
- megváltozott, megerősödött a helyzetem, megváltozott a hozzám fűződő viszony
- semmi sem változott
- egyéb

22. Ha még egyszer kezdene és újból választhatna, mit választana:
- ugyanazt az egyetemet, szakot, szakosítót
- ugyanazt a szakmát és szakot, de más felsőoktatási intézményt (milyet)
- ugyanazt a szakmát, de más szakot - (milyet)
- más szakmát - (melyiket)

23. Meg tudná indokolni válaszát?

24. Munkahelyi feladatai közül melyek megoldása okoz problémát?

25. Milyen munkát végezne szívesen, vagyis a könyvtárban hol, mely munkaterületen, milyen jellegű munkát 
végezne szívesen?



S 
g 

23 
< 

3
 E

622 Adam Ruszék

26. Munkahelyén melyik munkát tartja a legfontosabbnak (függetlenül attól, hogy most milyen munkát 
végez)? Kérjük, hogy legalább hármat válasszon ki és állítsa sorrendbe.
- szakmai érdeklődés kielégítése
- önállóságot, önálló döntéshozatalt igényló beosztás betöltése
- szakmai fejlődési lehetőség, pl. továbbképzés, a szakmai tudás elmélyítése
- magas fizetés
- jó munkahelyi légkör
- szakmai előléptetés lehetőségei
- végzett tevékenység vonzó volta
- sok szabadidő, lehetőség az egyéni érdeklődési kör fejlesztésére
- környezet elismerése, dicsérete
-  más - (mi?)

27. Minden szakmára szükség van, de az egyiket nagyobb társadalmi megbecsülés övezi, a másikat kisebb. 
Úgy látja, hogy társadalmunkban a könyvtáros szakmát nagyra becsülik
a. igen, nagy elismerésnek örvend
b. közepesen megbecsült
c . nem becsülik
d. nem tudom
e. attól függ (mitől?)
Figyelem, ha a megkérdezett a 27/a vagy a 27/b-t választja, akkor adjuk a 28. kérdést.

28. Mit gondol, miért becsülik ezt a foglalkozást az emberek? Mit értékelnek benne?
Figyelem, ha a megkérdezett a 27/c vagy 27/d-t választja, akkor kapja a 29. kérdést.

29. Mit gondol, miért nem becsülik ezt a foglalkozást?

30. Ön szerint a könyvtáros magas helyet foglal el a társadalmi ranglétrán?

31. Mivel indokolja?

32. Hány éve dolgozik 
-könyvtárosként
- ebben a könyvtárban
- ebben a munkakörben

33. A válaszadó véleménye az egész interjúról

34. A kérdező véleménye az egész interjúról, a válaszadó jellemvonásairól, a kérdezés f olyamatáról 

Adatok

L Nem: férfi nő 
II. Életkor: 25  év alatt 

26-35  
36-45  
46-55  
56-60  
60 év felett
Jelenleg milyen munkakört tölt be?
Milyen könyvtári részlegben dolgozik?
Munkában eltöltött éveinek száma (összesen)
Családi állapota 
Mennyi a jövedelme 
Lakóhelye



6 2 3

Az Internationale Jugendbibliothek ösztöndíjasa
voltam

K ovács Mária

1989 tavaszán alkalmam adódott arra, hogy ösztöndíjasként két hónapot töltsék a 
müncheni Internationale Jugendbibliothekban. Azzal a céllal indultam útnak, hogy ismere
teimet elsősorban az olvasáspszichológia, pedagógia, gyermek- és ifjúsági irodalom, illetve 
gyermekkönyvtári munka problémakörében bővítsem, természetesen szívesen ismerkedtem 
az ottani kulturális élettel, az ottani emberekkel is. Vendéglátóim nemcsak érdeklődésemnek 
megfelelően szerveztek számomra programokat, hanem felhívták figyelmemet olyan lehető
ségekre is,amelyekremagamnemgondolhattam.Utazásomsorán így jutottam el példáulegy, 
a biblioterápia témakörében szervezett konferenciára, így ismerkedtem a Bayerische Staats
bibliothek tevékenységével, s töltöttem egy napot Stuttgartban, a könyvtárosképző főiskolán.

A gyermekkönyv-gyűjtemények közül az egyik leghíresebb gyűjtemény a mün
cheni Internationale Jugendbibliothek, (IJB) amelyet Jella Lepmann asszony alapított, 
1948. december 15-én. A könyvtár 1983-ig München belvárosában, egy emeletes épület - 
ben működött, amelyet az “ezer ablak házá”-nak neveztek. Lepmann asszony azzal a 
meggyőződéssel hozta létre ezt az intézményt, hogy a világon élő gyermekeket közelebb 
lehet hozni egymáshoz - a gyermekirodalom segítségével, s ezzel leküzdhetőek azok a 
problémák, amelyek megnehezítik az emberek közötti egyetértést, s konfliktusokhoz 
vezetnek. Lepmann asszony véleménye szerint az IJB feladata kettős: egyrészt gyűjtse és 
szolgáltassa az emberi kulturális örökség részének számító gyermekirodaimat (az egész 
világból), ugyanakkor ösztönözze a kiemelkedő gyermek- és ifjúsági művek fordítását.

A könyvtár - miután eredeti helye kicsinek bizonyult - hosszú várakozás után 1983-ban 
Obermenzingbe, München külvárosába költözött. Itt parkosított zöldövezetben helyezkedik el 
a Blutenburg kastély, mely jelenleg a könyvtár otthona, egyben a könyök kulturális központja 
is. (Az épületet П. Lajos király és Zsigmond herceg, a Wittelsbachi uralkodóház tagjai építették, 
Zsigmond uralkodása alatt bajor erődítmény volt.) A kastély átépítése során a legnagyobb 
gondot a meglehetősen nagy könyvtári állomány elhelyezése jelentette. Ezt úgy oldották meg, 
hogy acélból és cementből nagyméretű földalatti raktárhelyiséget építettek a kastély belső ud
vara alatt, de valamennyi köiyvet itt sem tudták elhelyezni. Ezért jelenleg is külső raktárban 
tárolják az állomány egy részét. Összes állománya jelenleg közel 470 ezer kötet, mely 110 
nyelven áll az olvasók, használók rendelkezésére. Az összes állomány három részre tagolódik: az 
olvasótermi gyűjteményre, a gyermek- és ifjúsági irodalomra, s az av-gyűj teményre.

Az IJB ún. Studienbibliothek állományát szakemberek, egyetemi és főiskolai ok
tatók és hallgatók használják. Gyűjteményének jelentős része a 21 ezer kötetes szekun
der irodalom, (bibliográfiák, referálólapok, címtárak stb.) valamint a 245 féle szakfolyó
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irat, különféle nyelveken. Ezt az anyagot jól kiegészítik a különgyűjtemények (plakátok, 
naptárak, kéziratok, illusztrációk gyűjteménye, stb.).

A gyennekkönyvtár (vagy ahogy ők nevezik, a gyermekkölcsönzD)álkxnányakb. 14 ezer 
kötet, 12 nyelven. Maga a könyvtár egy gótikus teremben helyezkedik el melyben életkori bontás
ban csoportosították az irodalmat Az első állományegység a 6 éven aluliak, majd ezt követi a 6-9 
évesek, 9-13 évesek és 13 éven felüliek irodalma. Minden áflományegységnél megtalál juk a korosz
tálynak szóló szép- és szakirodalmat, ugyanakkor a szépirodalmat a korcsoporton belül nyelvek 
szerint is bontják A gyennekkönyvtárban külön található a gyerekeknek szóló kézikönyvtár, ahol 
elégsok,akorosztálynakszólókislexikon,eneikk)pédktaláIható.Akönyvtártevékenységesokszínű, 
a kölcsönzésmellett különfétecsoportos foglalkozásokat is tartanak, könyvvitákat szerveznek, festő 
stúdió és énekkar működik, angol és francia nyelvtanfolyamok vannak Ezen ldvül állandóan szer
veznek író-olvasó találkozókat, könyvpremiereket, filmbemutatókat, stb.

Az UB tevékenységének jelentős részét a 18 nyelven működő lektorátusok végzik. 
A lektorátusok feladata, hogy kapcsolatot tartsanak az egyes nyelvterületeken, orszá
gokban működő, elsősorban gyermekkönyv-kiadókkal, s a könyvtár állományát folya
matosan gyarapítsák. A magyar lektorátus legfontosabb partnere a Móra Kiadó.

A könyvtár állománya évente kb. 13 ezer kötet könyvvel gyarapszik, ezeknek jó 
részét a partner kiadóktól kapják. így folyamatos áttekintésük van a gyermekkönyv-ki- 
adásról, és folyamatosan gyarapszik a gyűjtemény az újdonságokkal.

Évente több alkalommal szerveznek kiállítást, amelynek célja egy-egy ország gyermek- 
könyv-kiadványainak valamilyen szempont szerinti bemutatása, vagy egy-egy évforduló, ün
nep kapcsán kerül sor kiállításra. Ilyen volt 1989. június-júliusában a nagy francia forradalom 
200. évfordulójára megrendezett kiállítás, mely elsősorban a francia gyermekirodalomra tá
maszkodott, de szerepeltek más országok vonatkozó kiadványai is. (így találkozhattunk két 
magyar kiadvánnyal is, a Képes történelem és azíg y  él t sorozat megfelelő köteteivel)

Minden év november-december hónapjában nemzetközi kiállítást rendeznek 
München központjában, a Bayerische Staatsbibliothekban, az évgyermekkönyv-kiadvá- 
nyaiból. E kiállítást általában szakmai megbeszélésekkel, esetleg konferenciával együtt 
szervezik, amelyeken külföldi írók, illusztrátorok, kiadók, könyvkereskedők, esetleg 
könyvtárosok vesznek részt, s amelyeken lehetőség van a kapcsolatok felvételére, illetve 
továbbépítésére is. A killítással egyidőben jelenik meg az IJB-Bulletin , amely az adott 
év újdonságait tartalmazza, rövid ismertetéssel, mintegy 40 országból.

A könyvtár tevékenységének jelentős része az ösztöndíjasok fogadása is. Évente 15- 
20 szakember dolgozik ott, 2-3 hónapig, a vüág minden tájáról. Az ösztöndíjasok saját maguk 
alakítják ki programjukat, ők döntik el, milyen témával, esetleg témákkal kívánnak foglal
kozni. A Studiensaalban kényelmes munkaasztalok, nagy kézikönyvtár, és másológép áll 
rendelkezésre. Az ott dolgozó könyvtárosok szívesen nyújtanak segítséget a kutatóknak, 
ugyanakkor a könyvtár katalógusai is megkönnyítik az állományban való eligazodást.

Az ösztöndíjasok nemcsak a könyvtár munkájában vehetnek tevékenyen részt, 
hanem lehetőségük van arra is, hogy megismerkedjenek más könyvtárak, esetleg egyéb 
intézmények tevékenységével is.

Ott tartózkodásom során részt vettem a München mellett Herrschingben megren
dezett konferencián, amelynek témája az asztma és allergiás megbetegedésekben szen
vedő gyermekek biblioterápiás foglalkoztatása volt.
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A sztali k iadványszerkesztés és a könyvtárak

Mit is jelent az, amit a számítógépes szakma asztali kiad
ványszerkesztő rendszernek hív? Mielőtt idéznénk az is
mertetendő kiadvány erre adott válaszát, a recenzens ki
csit maga mentségére (amiért a desktop publishing ma
gyar megfelelőjeként meggyőződése ellenére az asztali 
kiadványszerkesztő rendszert veszi át a magyar szakiro
dalomból), kicsit azért, hátha a jelenlegi stádiumban még 
befolyásolni lehetne egy nem szerencsés terminus meg- 
rögződését, hadd figyelmeztesse az olvasót már az elején: 
talán jobban fedné a tartalmat a házi kiadványkészítő 
rendszer kifejezés, - hisz mint látni fogjuk itt nemcsak 

szerkesztésről, de nyomtatásról, - tehát a kiadvány készítéséről van szó, s a dolog lényege 
nem is az asztal (amire valóban ráfér a gép), hanem az, hogy intézményen belül, profi 
kiadó és nyomda közbejötté nélkül történik a kiadvány létrehozása.

Akis terminológiai kitérő után tehát a válasz az eredeti kérdésre: a desktop pub
lishing nem más, mint egy asztali számítógép - PC (personal computer) - összekötve egy 
lézernyomtatóval. Ez a konfiguráció - a megfelelő szoftverek alkamazása esetén képes a 
soklépcsős kiadványelőkészítési, szerkesztési és nyomtatási eljárást kiváltani olyan mó
don, hogy a publikáció létrehozásának idejét lényegesen lerövidíti, a hibalehetőségeket 
csökkenti, a folyamatban résztvevők számát egy főre csökkenti, így a költségek egy részét 
is megtakarítja, ugyanakkor a produktum vizuálisan rendelkezik a nyomtatott termékek 
minden esztétikai előnyével.

Ezeknek a rendszereknek a legfontosabb jellemzője, hogy PC bázisúak. Ez ponto
san megkülönbözteti a nagyszámítógép bázisú, professzionális kiadókban és nyomdák
ban működtetett számítógépes rendszerektől. Kialakulásuk is mint a PC egyik új alkal
mazási területének felfedezése ment végbe. 1985-ben az Apple-Macintosh PC-jére 
PostScript néven szövegszerkesztő rendszert fejlesztett ki. Később ez vált a házi kiad
ványszerkesztő rendszerek nem hivatalos “szabványnyelvévé”. Miután az új alkalmazási 
terület adva volt, más szoftverházak is előálltak kiadványszerkesztő szoftvercsomagok
kal - ezek száma gyorsan nőtt a piacon, 1986 novemberétől 1987 júniusáig megduplázó
dott.

A házi szövegszerkesztő rendszerek terjedésének a legnagyobb lendületet a lé
zerprinterek alkalmazása adta. Ez a nyomtatási eljárás ugyanis az, amit a kiadványok 
házilagos előállítását olyan minőségben teszi lehetővé, hogy megfelel a hagyományos
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nyomdák által nyomtatott termékek esztétikai követelményeinek. A lézerprinter - mint 
a számítógépek egy újfajta, a réginél sokkal könnyebben olvasható, jobb minőségű out
putot előállító perifériája - gyorsan népszerűvé vált. Egy felmérés szerint 1986-ban az 
Egyesült Királyságban kb. 20 ezer lézerprinter volt használatban az üzleti életben, amit 
a vállalatok a régi, elöregedett mátrixnyomtatóik helyett vettek, s kizárólag azok kiváltá
sára használtak. Mivel ezeknél a vállalatoknál akadt szabad kapacitású PC is, örömmel 
vették az új alkalmazás lehetőségét, felismerve a házi kiadványelőállításban rejlő nagy 
pénz- és időmegtakarítási lehetőségeket.

A házi kiadványelőállító rendszerek elterjedése a könyvtárak számára gazdasági
lag nem szerencsés időszakban zajlott. Egybeesett az automatizált katalógusok kialakí
tásával, s amelyik könyvtár a komplex számítógépes rendszerre való áttérés mellet dön
tött, azt meghatározott ütemterv szerint bonyolította, így új alkalmazásra a technikára 
szánt, amúgy sem csekély költségen felül kellett pénzt előteremteni. Sok könyvtár felis
merte azonban, hogy az asztali kiadványelőállító rendszerekre, és a szükséges hardverre 
költött pénz gyorsan megtérül, mivel a könyvtárban különösen gazdag az alkalmazás 
lehetősége. A gyakorlat hamar kialakult. Felhasználták jelentések, körlevelek, egyéb 
postázandó nyomtatványok előállítására, bibliográfiák, könyvtárhasználati útmutatók, 
statisztikák publikálására, önálló publikációk, könyvek, oktatási segédletek kiadására, 
olvasójegyek és más könyvtári nyomtatványok házilagos előállítására.

Az asztali kiadványszerkesztő rendszerek kialakulása és könyvtári használatának 
rövid ismertetése után a kiadvány megkísérli felvázolni a perspektívát. Az idő korai, a 
tapasztalat még kevés ahhoz, hogy az új technológia pontos helyét kijelöljék a “nyomta
tott világban”, de az már most látszik, hogy egy fontos fordulóponthoz érkeztünk. A 
komputer előállítók azért bíznak benne, mert a termék minősége a hagyományos nyom
dai termékénél jobb, az eljárás olcsóbb, és a használat könnyen megtanulható, kevesebb 
szakértelmet igényel, mint az egyes szerkesztői-nyomdai tevékenységek. Az üzleti világ 
lelkesen konstatálta, hogy megteremtették számára a gyors, önálló házi kiadványkészítés 
lehetőségét. A könyvtárak elégedettek* hogy egy technológiával elláthatják magukat a 
működéshez szükséges nyomtatvánnyal, megoldják a papírhordozón rögzített informá
ciós szolgáltatások előállítását, és a saját kiadói tevékenységet is.

Több intézménytípusnak saját kiadói tevékenység folytatása esetén azt a hiányos
ságot, hogy a lézerprinter teljesítőképessége limitálja a példányszámot, ellensúlyozza az 
az előny, hogy a kiadásnak soha nincs vége, a piac igényei szerint a rendszer bármikor 
képes további példányokat produkálni. Ez az általában amúgy is kis példányszámban 
publikáló nem profi kiadóknak újabb megtakarítást eredményez a kockázat teljes kizá
rásával.

A rendszerek szülőhelyén, az USA-ban a gyorsaságát emelik ki, mint meghatározó 
tulajdonságot: lehetővé teszi a kultúrált, nyomtatott formában történő, de mégis gyors 
kommunikációt.

A kiadvány külön fejezetekben elemzi a könyvtári szempontú előnyöket és hátrá
nyokat. A mérték természetesen a hagyományos nyomdai eljárással készült termék.

Az előnyök meggyőzőek: a produktum jól olvasható, elegáns, teljesen megfelel a 
nyomtatott szövegen csiszolódott ízlésnek. Tiszta haszonként jelentkezik, hogy először 
nincs gépírási költség, másodszor a nyomdai szolgáltatás költségei megszűnnek. A kiad
vány elkészülésének idejét a hagyományos töredékére rövidíti. A lézerprinter teljesítő
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képességét meg nem haladó példányszám esetében igen gyors a megjelenés. Az eljárás, 
amivel egy sor szakember munkája kiváltható, aránylag könnyen megtanulható, a rend
szer házilagos használata nem igényel különösebb szakértelmet. Az eszközök ára csökke
nő tendenciát mutat 1985 óta, s ez a tendencia az IBM-nek a piacra lépésével erősödni 
látszik. A problémák, amikre szintén felhívja az olvasó figyelmét, megfontolandóak: a 
rendszer beszerzése és üzembe állítása ma még nem elég egyszerű. A Macintosh által 
kínált hardver és szoftver a legelterjedtebb, de sokan vannak már a piacon, s nem alakult 
még ki az a kínálat, hogy komplett, bevezetett rendszert lehessen venni egy szállítótól. A 
választékbővülés egyelőre még csak a gondokat növeli: minél több gyártó lép fel, a válasz
tás a felhasználónak annál nehezebb.

A folyamatos árcsökkenés ellenére a rendszer még mindig elég drága. Egy na
gyobb könyvtár igényeinek megfelelő konfiguráció és a szoftver kb. 20 ezer fontba kerül, 
de a legtöbb könyvtárnak még a legegyszerűbb, igen kis kapacitású konfiguráció - 9 ezer 
font - is túl drága. Nem olcsó az üzemeltetése sem. Az üzemben tartáshoz egy kezelő-szak
emberre van szükség, akinek könyvtári alkalmazása csak abban az esetben gazdaságos, 
ha a rendszer teljes kapacitását kihasználják. Az, hogy a kiadványt olcsón házüag előál
lítják, még nem jelent egyértelműen haszonnal járó kiadói tevékenységet a könyvtárak 
számára. A  “publishing” a termék elkészítésén kívül annak értékesítését is magába fog
lalja. A teljes tevékenység megfelelő menedzselését pedig a produktumot olcsón előállító 
eljárás nem helyettesíti, sőt adott esetben a lehetőség meggondolatlan pénzszórásra is 
inspirálhat. A leendő felhasználó könyvtárnak praktikus jótanácsokkal is szolgál a kiad
vány: beszerzés előtt gondosan kell mérlegelni, a könyvtárnak valóban szüksége van-e az 
asztali kiadványszerkesztő rendszerre, mennyibe fog kerülni, mire szándékozik használ
ni, és ki tudják-e használni a kapacitását, ki fog rajta dolgozni, majd a beszerzésről való 
döntés után gondosan kell keresni a legmegfelelőbb konfiguráció legjobb beszerzési he
lyét.

Ezek a közhelyszerű jótanácsok a leírtak végső összegzésének eredményeként 
azért nem egészen feleslegesek. Nem felesleges az sem, sőt a kiadvány legnagyobb erényé
nek mondható, hogy igyekszik a könyvtárak szempontjából objektiven csoportosítani az 
előnyöket és a hátrányokat. Amit nem tud megtenni, az a használat olyan értékelése, hogy 
az alkalmazó könyvtárakban mennyire emelte a szolgáltatások színvonalát, mennyire 
módosította egy-egy könyvtár image-át az új eljárás alkalmazása. Ennek leméréséhez 
még kevés az eltelt alkalmazási idő, ez a jövő évtized izgalmas kérdése lesz. A kötetben 
fellelhető bibliográfia bizonyítéka szerint az asztali szövegszerkesztő rendszerekről szó
ló publikációk inkább csak leíró jellegűek - mint ez a könyvecske is, s még üyenből is elég 
kevés született.

Jó dolog, hogy a speciálisan könyvtári alkalmazással egy 1987-ben megjelent 
rövid cikk után egy hosszabb lélegzetű munka is foglalkozik - ami tartalmazza egy 170 
könyvtárnak megküldött rövid kérdőív feldolgozását, de ez a kérdőív is csak a használat 
tényére kérdez rá. A tapasztalatokat összegző publikációkra úgy tűnik, még várnunk kell.

LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna
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und archives /Frederick J. Stielow/ - New York; West- 
port; London: Greenwood Press, 1986. - 158 p.

Történeti (oral history) hangarchívum ok  
szervezése

A nyugaton már régen felfedezett és használt for
rásértékű műfaj, a hangban (és képben) rögzített inter
júk tárának elméleti és praktikus modellje alkotja Stie
low könyvének vázát. A kötet hangsúlyozottan foglalko
zik a könyvtárosokra (levéltárosokra) háruló gyakorlati 
teendőkkel, de nem hanyagolja el a történeti visszatekin
tést, és az elméleti modellalkotásra is kísérletet tesz.

A hang- és képrögzítési módszerek megjelenése 
véglegesen megváltoztatta az emberiség viszonyát közel

múltjához. A történelem személyesebbé válik, az események közelebb kerülnek hozzánk, 
mint a puszta írott beszámolókon keresztül.

A hangarchívumok kettős gyökérből nőttek ki. Egyik összetevő a folklór-szociál- 
antropológiai vizsgálatok rögzítését végezte - végzi el (szóbeli kultúra elemeinek lejegy
zése), ennek időbeli előzményei egészen a XVIII. századig nyúlnak vissza. Újabb keletű, 
de nem kevésbé fontos az ún. oral history-típusú gyűjtemény, amely a második világhá
ború során elkallódott dokumentumok emlékezetbeli pótlására indult a történészek kö
zött. Az interjú-műfaj meghonosodásával egy egészen új történeti forrás keletkezett: 
kérdéseiket maguk a kutatók tehették fel a történelem tanúinak; a hiányosan megmaradt 
dokumentumok meghatározását, rendszerezését és tanulmányozását jelentős mérték
ben megkönnyítették a személyes visszaemlékezések. A technika f ejlődésével egyre gya
koribbá váltak a mágnesszalagon rögzített felvételek, a hatvanas évek közepétől (a hor
dozható magnók megjelenésével) pedig ugrásszerűen megnövekedett az oral history 
gyűjtemények száma.

A kézikönyv a működő rendszerek összevetése helyett egy optimalizált rendszert 
igyekszik bemutatni. Maga a modell egyaránt alkalmazható hang- és videoarchívumok 
szervezésére, amelyekben az adathordozó az információk elsődleges forrásának tekin
tett mágnesszalag.

A hangarchívumokban a levéltáros munkája túlmutat az egyszerű kiszolgáló sze
mélyzet szerepkörén. Úgy kell tekintenünk őket, mint a kulturális örökség tudatos köz
vetítőit és gondnokait, akik elősegítik a kommun ikációt az adatközlő, a kérdező, a kutató, 
a nyilvánosság, a hangszalag, a technika és a bürokrácia komplex láncolatán belül. A 
gondnokságban természetesen elsődleges az információs folyamat szervezése és a meg
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őrzési funkció biztosítása, de fel kell ismernünk, hogy a levéltárosok saját területük 
tudósaiként munkálkodnak. Századunkra egyre inkább jellemző, hogy az egyes szaktu
dományok határai elmosódnak. Ezért a levéltárosoknak - anyatudományukon túl - is
merniük kell a különböző tudományágak fogalomrendszereit is. Mindezen túl mene
dzserként is meg kell felelniük. Összetett feladatkörük a hangarchívumok munkatársait 
az új típusú információs szakemberek példájává avatja.

A működtetésre szánt rendszer tervezési fázisát megelőzi a jogi szabályozás meg
ismerése, hiszen a személyes információkat tartalmazó hanganyagok használata nyü- 
vánvalóan jogi és etikai korlátozásokat tesz szükségessé. Az 1976-os USA szerzői jogi 
törvény viszonylag részletesen foglalkozik a problémával, de így is felvetődik egy sor 
kérdés, amely a törvényalkotásban nem szerepel, s így az etika körébe tartozik. Jellemző 
a személyi jogok tiszteletben tartására, hogy a szerző egy komplett szerződési nyomtat
ványt mellékelt, amelyben részletesen szabályozzák a felhasználás körülményeit.

Az előkészületek után következhet a hangarchívumok munkafolyamatainak és 
magának a gyűjteménynek a megszervezése.

A tervezést egy részletes folyamat-útmutató elkészítésével kell kezdeni, mégpe
dig a rendszeranalízis tipikus öt tényezős modellje alapján (definiálás, elemzés, tervezés, 
végrehajtás, értékelés).

A hangzóanyagok feltárása és az adatok visszakeresése három szinten történik, 
mindhárom lehetőség különböző kutatói igényeket elégíthet ki.

A gyűjteményi szintű leírás. A legtöbb hangarchívum ma is különböző katalógu
sok segítségével tájékoztatja felhasználóit. A katalogizálás szabályai azonban sokáig 
kialakulatlanok voltak a nem publikus hangzóanyagok esetében, és a manapság születő 
szabályzatok sem tesznek formai különbséget a megjelent könyv és a szalagon lévő inter
jú között. (Az ISBD által ellenőrzött Anglo-American Cataloguing Rules 2.ed. /AACR2/ 
már tartalmaz hangzóanyagokra vonatkozó rendelkezéseket).

Az osztályozás még kevésbé egységes; a gyűjtemények maguk alakítják ki vagy 
alkalmazzák a számukra legjobban megfelelő osztályozási rendszert.

Online katalógusok szervezésére a legalkalmasabb az 1968-tól a Library of Cong
ress számára kifejlesztett MARC-formátum. Remélhetőleg már elkészült az a program- 
rendszer, amely a levéltárakban található dokumentumtípusok - így a hangzóanyagok - 
szabványos leírására is alkalmazható. A MARC-formátum mellett szól az USA-ban há
lózatba szerveződő gyűjtemények egyre nagyobb száma és az a tény, hogy a legnagyobb 
hálózat, az OCLC ezzel a programrendszerrel dolgozik. Bár a MARC-formátum az inf or- 
mációcsere és a leírás területén jól használható, a részlegesebb, adat-szintű visszakere
sésre kevésbé alkalmas.

Az adat-szintű leírás. A gyűjtemények katalogizálása fontos lépcsőfok, a kataló
guscédulán leírható információk mennyisége azonban korlátozott. A gyűjteményi szintű 
leírás birtokában a felhasználó kénytelen végighallgatni az egész szalagot a számára 
érdekes téma megtalálása érdekében. A leírás második szintje segít a dilemma megoldá
sában, a szalagon elhangzó témák a magnetofon számlálójának állása alapján behatárol
hatók, és a kutatók könnyen visszakereshetik azokat. A feltárást részletes adatlap segíti, 
amelyen a katalógus-szintű leíráson túl további információk rögzíthetők (gyűjtő, téma
kód, cím, dátum, gyűjtési hely, az interjúvolt neve, nemzetisége, vallása, az interjú műfa
ja, a számláló állásával együtt az elhangzó részlet témája).



A résztémák egységes feltárása érdekében hasznos lehet a tárgyszavak bizonyos 
fokú szabványosítása.

A  kézirat-szintű leírás. Az oral history és folklór archívumokban a hangszalago
kon lévő anyagot legépelik és a kéziratot megőrzik. A kéziratok tartalmának feltárásához 
szinte egy az egyben használható az előző adatlap azzal a különbséggel, hogy a témák 
behatárolására alkalmazott számláló-állás helyett egyszerűen a lapszámot kell beírni. 
Általánosságban a kéziratra két szabály vonatkozik: a hűség a szalagok tartalmához és 
érthetőség a felhasználó számára. A kézirat nem képes a kommunikáció minden apró 
részletét visszaadni, végső formája többlépcsős folyamat eredménye (gépelés, javítás, 
szerkesztés, az érthetőség elősegítésére zárójeles kiegészítés).

A hangarchívumokban a mikroszámítógépek elsősorban a leírás, a feldolgozás és 
az inf ormációvisszakeresés területén alkalmazhatók. Kulcskérdés, hogy a gépesítés alap
jául csak megfelelően szervezett gyűjtemény szolgálhat. Részletes leírást találunk az 
ajánlott konfigurációra, valamint az adatbázisszervezés legfontosabb lépcsőfokaira.

Utolsó fejezetében a könyv kimerítően foglalkozik a hangarchívumok állományá
nak fizikai védelmével. A mágnesszalagok speciális tárolási körülményeket igényelnek, 
s ez különösen vonatkozik az eredeti, etalonként őrzött felvételekre (master tape). A 
kutatók a minőségvédelem miatt csak az eredetiről készült másolatokat használhatják. 
Az állomány raktározási feltételeit szigorú előírások szabják meg (páratartalom, hőmér
séklet, porvédelem, légnyomás stb.).

A könyvet “kötelező irodalomként” ajánlom minden hang- és videoarchívummal 
foglalkozó szakembernek.

6 3 0 ____________________________________________________________________________________________ D ippold Péter
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LINE, Maurice В.: National library and information 
needs: alternative means of fulfilment, with special refe
rence to the role of national libraries / prep, by Maurice 
B. Line: [ed.] General Information Programme and UNI- 
SIST United Nations Educational, Scientific and Cultu
ral Organization. - Paris; Unesco, 1989. - V. 62 p. - (PGI- 
89/WS/9)
SYLVESTRE, Guy: Guidelines for National libraries 
/prep., by Guy Sylvestre: [ed.] General Information Prog
ramme and UNISIST United Nations Educational, Sci
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Line kontra Sylvestre? Szubjektív beszám oló  
egy  - v agy  két? - tanulm ányról

Inkább csak a recenzens rosszmájúsága fogalmaztatta meg a címbéli kérdést ám 
annyi tény, hogy M. B. Line„ a nemzetközileg ismert és elismert szakíró a nemzetikönyv- 
tár-ügyek helyett most a nemzeti könyvtárügyek kérdéskörében írt tanulmányt az 
UNESCO számára. S tette mindezt alig két évvel Guy Sylvestre szintén UNESCO-kiadá- 
sú brilliáns nemzeti könyvtári vezérfonala megjelenése után, mintha csak vissza akarná 
perelni egyeduralmát e területen. Nagy lélegzetet vesz tehát, s felvállalja egy nemzet 
(ország) könyvtári és inf ormációs szükségleteinek összességét, vázol ja kielégítésük alter
natíváit - különös tekintettel a nemzeti könyvtár szerepére.

Ez utóbbival igazán kevés dolgunk lesz: 62 oldalas tanulmányának mindösze az 
utolsó három oldalát veszi ez igénybe két oldalnyi szöveg és egy táblázat formájában. A 
táblázat a nemzeti gyűjtemény építésétől a K+F-ig terjedő funkcók ellátásában játszha- 
tó/játszandó nemzeti könyvtári szerepeket tekinti át, a főszereptől a koordinációs szere
pig. A szöveg pedig megállapítja, hogy egy nemzet könyvtári és információs igényei 
egyikének-némelyikének-mindegyikének kielégítésében a nemzeti könyvtárnak valami
lyen szerepet kell játszania.

De ne maradjon említetlenül e részből a nemzeti könyvtárak kérdéskörének már- 
már Murphy törvénykönyvébe való, szellemesen feltárt paradoxona: a fejlett országok 
legtöbbjének - már csak történelmi okokból is - van jól működő, jól ellátott nemzeti 
könyvtára, ám szüksége sokkal kevésbé van rá (információs gondjainak megoldásához), 
mint azoknak a kevésbé fejlett országoknak, melyekben a nemzeti könyvtár létrehozását, 
vagy megfelelő működtetését gazdasági gondok akadályozzák.

Kedves olvasóm, tisztelt kollégám! Ugye Önt is átjárja néha az “én is” érzés? Nem 
az absztrakt kép előtti “ilyent én is tudnék” ostoba értetlensége, hanem az “én is így
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gondoltam/volna’’-szerű örömteli felismerése a rokon gondolatnak, a “de jól összefogta” 
szakértő csettintés. Akad talán, aki ilyenkor inkább sárgul, hogy nem ő kapta a megbízást, 
amiből létrejöhetett a mű, de bizton tudom, többen vagyunk, akiknek öröm egy-egy ilyen, 
minden mondatával, vagy legalábbis legtöbb fejezetével csettintést kiváltó dolgozatot 
olvasni. Ilyen örömszerző “evidens dolgok enciklopédiája”, “kézenfekvő megállapítások 
kézikönyve” a Sylvestre és a Line munka is. Ezzel aztán hasonlóságuk ki is merül. Line 
programszerűen vállalja, hogy a valóság zavaró tényei nélkül, a fantázia birodalmában 
járja körül témáját, s az “elrugaszkodást” odáig fejleszti, hogy a már említett konklúzió 
(a nemzeti könyvtár szerepe) előtti utolsó fejezetben hat modell-országot hipotetizál, 
szinte gondosan ügyelve arra, nehogy ezek bármely létező országgal behelyettesíthetők 
legyenek, s ezek számára nyújtja a könyvtári és információs szükségletek kielégítési 
módjának vázlatát. (Ez a “tényfüggetlen modell-módszer” erősen emlékeztet Colinséra , 
aki az IFLA UAP-irodája által kiadott National acquisition policies and systems című 
munkájában valamely nemzet egységes, összehangolt állománygyarapításának lehetsé
ges módjait vázolja ily módon.) Line tehát a lehetséges megoldásokat veszi sorra, speku- 
latívúton, míg Sylvestre nagy tény- és ismeretanyagot vesz birtokába, hogyannak alapján 
tegye meg javaslatait “kívánatos”, “legyen” formában. Az igazsághoz persze az is hozzá
tartozik, hogy Sylvestre tárgyismeretének, tényanyagának legnagyobb részét éppen Line 
korábbi munkássága gyűjtötte össze és tette hozzáférhetővé.
A könyvtári és információs szükségletek típusai Line szerint a következők:
— A nemzeti publikácók gyűjtése és megőrzése (szó esik itt a nem publikált dokumen

tumok kérdésköréről is)
— Bibliográfiai szükségletek: a publikácók bibliográfiai leírásainakmegteremtéseés az 

azokhoz való hozzáférés
— Dokumentumellátás (az ország könyvállománya)
— A publikációkhoz való hozzáférés
— Kiadványcsere
— Az információkhoz való hozzáférés (primer információk, feldolgozott információk, 

forrástájékoztatás)
— Szolgáltatások könyvtárak és információs egységek számára (központi katalogizá

lás, egyéb szolgáltatások, pl. állományvédelem)
— Irányítás és tanácsadás
— Tervezés és koordinácó
— Oktatás, képzés, továbbképzés
— Kutatás és fejlesztés
E funkciók ellátását (a nemzeti állományépítés, valamint a publikációkhoz és inf ormáci- 
ókhoz való hozzáférés biztosítása kivételével) teljesen centralizált módon is megoldha
tónak ítéli, ám központi intézmény létét csak a nemzeti publikációk gyűjtéséhez, a legál
talánosabb kiadványok (könyvek, folyóiratok) bibliográfiai feldolgozásához és (kevésbé 
fejlett országok esetében) az irányítási, tervezési feladatok ellátásához tart szükséges
nek. Másként közelítve. Nagy, fejlett országoknak csak a nemzeti kiadványtermés gyűj
tését kívánatos magas fokon centralizálni; kisebb fejlett országok jól teszik, ha közpon
tosítják a bibliográfiai feldolgozást, az ország könyvállományának gyarapítását, a kiad
ványokkal való távellátást, a kiadványcserét, a katalogizálást és az irányító tevékenysé
get; míg a kevésbé fejlett országok esetében csak az információellátás és a kiadványokhoz
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való közvetlen hozzáférés nem centralizálható, illetve az országos állománygyarapítás, a 
távellátás, a forrástájékoztatás és a képzés nyújt lehetőséget a centralizáció megfontolá
sára, mérlegelésére. A centralizáció vajon nemzeti könyvtárat jelent-e? Line táblázata 
szerint az “alapjáraton” működő nemzeti könyvtár mindössze a nemzeti kiadványok 
gyűjtésében és azok bibliográfiai feldolgozásában játszik főszerepet, a legextenzívebb 
működésűnek viszont csak a primer és a feldolgozott információkhoz való hozzáférés 
biztosításban nincs fő, mindössze fontos és/vagy koordinatív szerepe. A közbülső műkö
désmódok főszerepei megegyeznek az alapjáratéval, míg a többi funkciók ellátásában a 
“fontos”, a “némi” és a “koordinatív” szerepek variálódnak. Lapozzunk csak vissza két 
évvel! Miket javasol Sylvestre a nemzeti könyvtáraknak? íme: gyűjtsék a nemzeti kiad
ványtermést, vegyenek részt az országos állomány gyarapításába, esetleg e tevékenység 
koordinálásában; minden országnak legyen nemzeti bibliográfiai műhelye, mely normá
lis esetben a nemzeti könyvtár része, s e műhely jó, ha támogatja az e téren folyó képzést 
és a nemzeti szabványosítási munkákat, és ha létrehozza az országban a CIP programot; 
a nemzeti könyvtár gyűjteményén és bibliográfiai tevékenységén alapuló információs 
szolgáltatással egészítsék ki a más könyvtárak által létrehozottakat; a nemzeti könyvtár 
vegyen részt a könyvtárügy szervezésében, irányításában és a kutatásokban; legyen köz
pontja a nemzetközi kiadványcserének.

Mit lehet mindehhez hozzátenni? A más sorrend és a megfogalmazásbeli különb
ségek ellenére azonnal nyilvánvaló: tényleg csak a rosszmájúság, a “blikfangos” címre 
való törekvés a “konktra” oka, nem pedig a két dolgozat tartalma. Line és Sylvestre 
többnyire összecseng, és összecsengésük harmonikus könyvtárügyet zeng.

Sylvestre vezérfonalát kötelező olvasmányává tenném mindazoknak, akiknek 
szakmai közük van a nemzeti könyvtárhoz, s akik, ha csak távoli áttételeken át is, bármi
lyen, a nemzeti könyvtárral kapcsolatos döntést befolyásolhatnak.

Line gondolatai pedig váljanak örömszerző olvasmányává mindenkinek, aki szé
lesen értelmezett szakmánkra, gondjainkra a saját kis könyvtárának falaitól, s egyre 
szűkülő anyagi lehetőségeitől - ha nem is elszakadva, de legalább - messzebbre tekintve is 
gondol néha.

MOHORJenő
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BRANTHIN, Ellen: Determinanten einer Fachdidaktik 
Bibliotheksinformatik. - Köln : Greven Verlag, 1988. - 
XI, 355, XLVni p. - Kölner Arbeiten zum Bibliotheks
und Dokumentionswesen, Heft 11.

A  könyvtári inform atika oktatásának  
m ódszertanát m eghatározó tényezők

A kölni könyvtári és dokumentációs szakfőiskola sorozatá
nak 1 l.kötete:Elleni?ram/w/i professzordoktori disszertá
ciója. A kutatási eredmények széles körű iroda
lomkutatáson, kísérleteken és oktatási gyakorlaton alapul
nak; összef oglalásukra 1987. végéig került sor. A kötet szá
munkra is fontos tanulságokkal szolgálhat, időszerű ugyan
is annak felülvizsgálata, hogy müyen számítástechnikai is
mereteket és hogyan oktassunk a leendő könyvtárosoknak. 

Az 1. fejezer. helyzet- és problémaelemzés. A számítógép napjainkra - különösen a mik
roszámítógépek tömeges alkalmazásával, az 1980-as évek eleje óta - a könyvtárak legsok
oldalúbb munkaeszköze lett, amely visszahat a könyvtárak szerkezetére, munkafolya
mataira, a munka ritmusára, és a munkatársakkal szemben támasztott követelményekre. 
Elengedhetetlen tehát, hogy a leendő könyvtárosok már tanulmányaik során részletesen 
megismerkedjenek az adatfeldolgozó rendszerekkel, az azok alkalmazásával összefüggő 
kérdésekkel, és ehhez megszerezzék a szükséges ismereteket, jártasságokat, készségeket, 
képességeket. Azt, hogy erre a kihívásra hogyan válaszoltak az egyes képzőintézmények, 
jelentősen befolyásolták a helyi adottságok, a személyi, tárgyi, technikai lehetőségek. 
Nyilvánvaló, hogy ez a fajta esetlegesség gátolta a didaktikai követelmények érvényesí
tését. A számítástechnikai ismeretek oktatásában kétféle megközelítés érvényesülhet:
1/ vagy a már meglévő, hagyományos tárgyakhoz rendelik azokat (ezt hívják integrált 
koncepciónak), vagy pedig - tekintettel ezen ismeretek sajátosságaira és komplex voltára 
2/ a hagyományos tárgyak mellett, azokon kívül, rendszerré szervezett modulokban ta
nítják azokat. Ez utóbbi megközelítés képezi a könyvtári inf ormatikai stúdiumok alapját.

A 2. fejezet tisztázza a könyvtári informatika fogalmát, és számbaveszi területeit. 
A könyvtári in formaxika egy széles körben elfogadott meghatározás szerint: az informa
tika egyik alkalmazási területe; a könyvtár, mint információs rendszer létrehozásának, 
felépítésének és működésének kérdéseivel foglalkozik. Központi kérdése: a könyvtári 
munkafolyamatok, tevékenységek, funkciók (a szerzeményezés, a formai és tartalmi 
feltárás, az információközvetítés és a kölcsönzés) automatizálása. Emellett nagy súlyt 
helyez az ilyen automatizált rendszerek szervezésére is. A “könyvtári informatika” kife
jezés mellett, érzékeltetve a problémakör komplexitását, megjelent a “könyvtári és do
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kumentációs informatika” kifejezés is. A könyv lényegében ebben az értelemben hasz
nálja a könyvtári informatika fogalmát. (Nálunk még a “szakirodalmi informatika” ki
fejezéssel találkozhatunk.)

A könyvtári informatika oktatásának alapjául ezen, a fentebb felsorolt automati
zált könyvtári tevékenységek, információs folyamatok elemzése szolgál. Ezzel foglalko
zik a kötet 3., legrészletesebb fejezete. E tevékenységeket - a jelen helyzetből kiindulva, 
de a jövőjére is figyelve - horizontálisan (az automatizált szerzeményezéstől a kölcsön
zésig) és vertikálisan elemezhetjük. Az utóbbi azt jelenti, hogy figyelmünket e tevékeny
ségek végrehajtásának egyes fázisaira összpontosítjuk: a tervezésre, döntésre, kivitele
zésre és ellenőrzésre. Az elemzések eredményeképpen elkészített tevékenységprofil sző
kébb értelmű, mint a pályakép, hiszen annak csak egy szeletét, azokat a tevékenységeket 
tükrözi, melyek közvetlen összefüggésben vannak a számítógép mint munkaeszköz 
könyvtári alkalmazásával. A kötet pontokba szedve, részletesen elemzi e tevékenységkö
rök összetevőit mind a hagyományos, mind pedig a számítógépes rendszerben, felhíva a 
figyelmet a köztük levő különbségekre. A tevékenységek elvégzése meghatározott 
mennyiségi és minőségi követelményeket támaszt a könyvtárossal szemben. Ezeket a 
követelményprofil sorolja fel. Általánosságban megfogalmazható (a gondosan szerkesz
tett táblázatok, és részletes elemzések alapján) hogy az automatizálással csökken a vég
zett munka terjedelme, mennyisége, a munka könnyebb lesz, ugyanakkor nőnek a mun
kával szemben támasztott szakmai, főként minőségi követelmények (pl. rend
szertervezési, - szervezési, inputtal, outputtal kapcsolatos ismeretek szükségessége). Egy 
példa a tevékenységprofü és követelményprofil részletes elemzésére: az információkere
sés és -közvetítés tevékenységnél a kötet egyaránt mélyen foglalkozik a retrospektiv 
irodalomkutatás, a szelektív információterjesztés és az adatkeresés kérdéseivel (hori
zontális elemzés). Mély vizsgálati szinten foglalkozik e tevékenységek egyes fázisaival (a 
keresés előkészítése, a referensz interjú, a keresés lebonyolítása, az eredmények kiadása 
-vertikális elemzés). Az információkereséssel, - közvetítéssel kapcsolatos követelménye
ket 10 oldalon keresztül elemzi; a használóval való kommunikáció képességét, a keresett 
témával kapcsolatos szakmai ismereteket, az adatbázisok ismeretét, az adatbázisközve
títő központ és az adatkommunikációs hálózat megválasztásának képességét, a kereső
nyelv ismeretét, a keresési stratégia optimatizálásának képességét, a terminállal végzett 
keresés és továbbfeldolgozás képességét, a hardver- és szoftverismereteket, és azok érté
kelésének képességét.

Ahhoz, hogy e követelményeknek meg tudjunk felelni, megfelelő ismeretekre, kész
ségekre, képességekre - képesítésekre van szükség, melyek egyaránt tekintettel vannak a 
kognitív, a pszichomotoros, az affektiv és a szociális- kommunikációs szféra követelménye
ire. A követelményeknek megfelelő képesítéseket a képesítési pro fil rendszerezi.

A 4. fejezet mindezek alapján javaslatot tesz a könyvtári informatika tantervének 
kidolgozására és oktatására, éspedig a didaktika átfogó koncepciója szerint, tehát egya
ránt kitérve az oktatási célokra, a tananyagra, a módszerekre, a szervezési formákra és a 
taneszközökre.

A könyvtári informatika oktatásában is érvényesülnie kell a könyvtárosképzés 
átfogó céljának, az önálló és felelősséggel cselekvő ember formálásának. Ennek garanci
ája, hogy a könyvtári informatika magas követelményeket támaszt a kognitiv szférával 
szemben, hangsúlyozva a logikus, analitikus-szintetikus, a rendszerekben, modellekben
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való gondolkodás és az elvont szintű problémamegoldás fejlesztését. A tervezet egyaránt 
kitér a könyvtári szaktudással, ill. a technikai tudással szembeni követelményekre. A 
könyvtári informatikát a hároméves nyugatnémet könyvtári szakfőiskolákon a követke
ző rendben oktatnák:
1. félév:

—  az adatfeldolgozás alapfogalmai (elmélet),
— bevezetés az adatfeldolgozó rendszerekkel (elsősorban a mikroszámítógé

pekkel) végzett tevékenységekbe (bázisgyakorlat),
2. félév:

— a könyvtári adatfeldolgozó rendszerek elemzése,
— mikroszámítógépes könyvtári adatfeldolgozó rendszerekkel végzett gyakorlatok,

3. félév:
— a számítógéppel segített katalogizálás elmélete,
— online katalogizálási gyakorlatok,

4. félév:
— a számítógéppel segített tartalmi feltárás elmélete,
— tartalmi feltárási gyakorlatok,
— az információs rendszerek és az online keresés elmélete,
— ill. a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok,
— a programozás elméleti ismeretei.

Ezeket a modulokat - a kötelező alapstúdium keretében - minden könyvtárszakos hallgató 
tanulná. Az alkalmazott sorrend az egymást követő információs folyamatokat, másrészt az 
elihélet és gyakorlat egybefonódását tükrözi. A további félévekben, speciálkollégiumi keret
ben van lehetőség az egyes területeken alaposabb, mélyebb ismeretek szerzésére.

A célok és tartalom részletes elemzése mellett a kötet komoly figyelmet szentel az 
adekvát ismeretközvetítési módszereknek, szervezési formáknak, taneszközöknek, kü
lönös tekintettel a számítógépes laborok hardverrel és szoftverrel történő ellátására. A 
számítógép, mint (tan)eszköz alapvetően hat az egyéni munka, a kiscsoportos munka, a 
szimulációs projekt-feladatok, és a gyakorlókönyvtárakban végzett munka feltételeire.

A disszertáció eredményei, javaslatai a tantervfejlesztésben, a tematikák össze
állításánál, a módszerek kidolgozásánál és a számítógépes laborok fokozatos létrehozá
sánál nálunk is jól hasznosíthatók. Bár a szerző elsősorban az NSZK-beli főiskolai kép
zésre gondolt, megállapításai jól alkalmazhatók a képzés más szintjein is. Az itt felsorolt 
ismeretek oktatására többé-kevésbé szervezett formában már sor került a magyar könyv
tárosképzésben is (pl. a kommunikációs és informatikai alapok, az információtechnoló
gia, stb. tárgy keretében) de nyüvánvaló, és e kötet tanulmányozásából egyértelműen 
következik, hogy még nagyobb figyelmet kell szentelni a könyvtári informatikai ismere
tek rendszerré szervezett oktatására, és fokozatosan biztosítani kell a tárgyi, technikai, 
gyakorlási feltételeket is, (a kötet sokszor utal áz elmélet és gyakorlat egymásraépülésé- 
nek fontosságára). E feltételek megvalósulása esetén a könyvtárosképzés jól elégítheti ki 
a könyvtárak növekvő igényeit a számítástechnikai ismeretekkel, készségekkel rendelke
ző ifjú könyvtárosok iránt.
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TÁJÉKOZTATÓ
szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 

tartalmi és formai követelményeiről

1. Lapunk a könyvtár* és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalkozó kéziratokat 
fogad el közlésre.

2. A kéziratokat 2 példányban kettes sorközzel gépelve (30 soros, 60 leütéses oldalon) 
kérjük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
tűros ábrát vagy fényképet tudunk elfogadni. A táblázatokat és az ábrákat külön 
lapon szintén két példányban kell mellékelni és helyüket a kéziratban megjelölni.

4. A kéziratok terjedelme tanulmányok esetében ne legyen több egy ívnél (21 oldal): 
a fordítások, tömörítvények. külföldi könyvtárügyi eseményekről szóló beszámo
lók 8 -10 , a könyvismertetések 4 -6  oldal terjedelemnél.

5. A tanulmányok rövid 10 15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük:ha a cikk egészé
ben ötnél kevesebb a hivatkozások száma, a forrásokat lábjegyzetben adják meg, 
egyébként a cikk végén IRODALOM vagy JEGYZETEK címszó alatt sorszám sze 
rint sorolják fel. Szó szerinti idézésnél az idézett mű szerzője, címe kiadója, a kiadás 
helye, a kiadás éve és az oldalszám jelölendő meg. Folyóiratcikkre történő hivatko
zásnál a szerző nevét, a cikk címét, a folyóirat teljes nevét, az évfolyamot, a megjele 
nés évét, a folyóirat számát és az oldalszámot kérjük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájárulása szükséges.

8. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer 
kesztőségnek.

9. A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, munkahelyét, munkahelyi telefon 
számát, lakcímét, személyi azonosító számát és azt, hogy a honoráriumot hová kéri 
átutaltatni.

Kérjük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kész tőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőséé
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