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N e m z e t k ö z i
k ö n y v t á r ü g y

03/280THORHAUGE, Jens: Biblioteki publiczne w prosesie zmian = Bibliotékára. 2003. 5.no. 8-11 .p.
Nyilvános könyvtárak a változások folyamatában

Könyvtári rendszer -országos; Nemzetközi helyzet
kép; Nyilvánosság -könyvtáréAz alábbiakban referált cikk szerzője a Dán Könyvtári Igazgatóság vezetője. Bevezetésként azt fejtegeti, hogy a 21. század nyilvános könyvtára a hibrid könyvtár lesz. Míg a 20. században a nyilvános könyvtárak a kulturális nevelőmunkával, az olvasás általánossá tételével foglalkoztak, addig a hibrid könyvtárak, anélkül hogy a 20. századi elődök feladatait elhagynák, az információs munka vitelére fognak koncentrálni. Mondhatni: tényleges és virtuális szolgáltatásokat működtetnek majd a hatókörükbe tartozó lakosság igényeinek maximális kielégítésére törekedve.Ezt követően kerül sorra a hibrid könyvtárrá alakulás anyagi és szellemi előfeltételeinek ismertetése. Az EU dicséretes módon ambicionálja e feltételek mielőbbi előteremtését. Mindennek számos olyan jele van, amely különböző állásfoglalásokból és projektekből tűnik elő. Különösen fontos a nyilvános könyvtárak fenntartóit orientáló NAPLE-fórum

(2000) és az oeirasi manifesztum (2003). Ez utóbbi dokumentum részletesen szól a hibrid könyvtárak demokratikus voltáról, illetve annak szolgáltatásokban való realizálódásáról.Szerzőnk végül a dán nyilvános könyvtári rendszert ismerteti. Ennek számos tagja már-már elérte a hibrid könyvtári szintet, de az egész rendszer is e cél felé indult el a legutóbbi öt év folyamán. Erről tanúskodik, hogy az önkormányzatok által fenntartott helyi könyvtárak mindegyike az elektronikus hálózatba kapcsolódva működik, és kihasználja e tény hatáskörbővítő lehetőségeit. Munkájukban a központi fenntartású járási könyvtárak segítik őket. A könyvtárközi kölcsönzés és a nemzetiségi ellátás központja az Arhusi Állami és Egyetemi Könyvtár. A koppenhágai Királyi Könyvtár mindenekelőtt a tudományos és szakkönyvtárakkal áll könyvtárközi kölcsönzési és egyéb együttműködési kapcsolatban.A dán nyilvános könyvtárak szolgáltatásai hagyományosan ingyenesek. Mindössze az egészen speciális szolgáltatásokért (pl. sajtófigyelés, bonyolult információkeresés) kell munkadíjat fizetni.
(Futala Tibor)

03/281KACPRZAK, Joanna: Biblioteki publiczne w krajach Unii Europskiej = Poradnik Bibi. 2003. 5.no. 4-8.p.
Nyilvános könyvtárak az EU tagországaiban

Nemzetközi helyzetkép; Nyilvánosság -könyvtáréA huszadik század 90-es éveitől kezdve mindinkább hódít az a meggyőződés, hogy a nyilvános könyvtárak feladatrendszerét ki kell bővíteni, azaz:
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míg meg kell tartani, sőt magasabb szintre kell emelni e könyvtárak hagyományos szolgáltatásait (a számítógépi és távközlési forradalom ebben is segíti őket), addig a megváltozott igényű lakosságra tekintettel mind határozottabban lépni kell az információs funkciók vállalása felé.A nyilvános könyvtárak fejlődése ennek ellenére még az EU-ban sem egyenletes: vannak országai (pl. a skandinávok), ahol -  kis túlzással mondva -  közkönyvtárilag már-már „tejjel-mézzel folyó Kánaán” van, más országai viszont, noha ők is igyekeznek felzárkózni, még sok kívánnivalóval adósak az ellátásban.E bevezetést követően a cikk szerzője országonként írja le a nyilvános könyvtárak helyzetét (az ország területe, az intézmények száma, állománya, használata, a személyzet száma, ráfordítások, szervezeti megoldások). Ezek az országok a következők: Dánia, Finnország, Svédország, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Írország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Portugália, Spanyolország és Nagy-Britannia.Európában kb. 100 ezer könyvtár működik, ebből 40 ezer a 70 millió olvasót ellátó nyilvános könyvtár. Ez a könyvtártípus valamennyi országban területileg szóródó, az adott országok szinte valamennyi települését átfogó hálózatot alkot, miközben az intézmények számadatai felettébb eltérőek (Írországban 500, Németországban 13 ezer nyilvános könyvtár működik). Ugyancsak eltérő mértékű a beiratkozott olvasók aránya: az EU-átlag a lakosság 20%-a, miközben Finnországban és más skandináv országokban 50%.A bemutatott különbségek ellenére a szemle egyértelműen dokumentálja: nyilvános könyvtári ellátás nélkül sehol nem lehet „meglenni” , a nyilvános könyvtári ellátásnak pedig mindenütt az az iránya, amely e referátum elején körvonalazódik.
(Futala Tibor)

N e m z e t i  k ö n y v t á r ü g y

03/282LUX, Claudia: The German library system : Structure and new developments = IFLA J. 29.vol. 2003. 2.no. 113-128.p. Bibliogr.Res. francia, német, orosz és spanyol nyelven
A német könyvtári rendszer: felépítése és a leg
újabb fejlemények

Könyvtári rendszer - országos; KönyvtárügyA tanulmány áttekintést nyújt a német könyvtári rendszerről, amely jelentős változásokon ment át az ország 1990-es újraegyesítése óta. A rendszer négy szintből áll, amelyek mindegyike szoros kapcsolatban áll egymással, egyre több a hasonlóság a különböző szektorok között. Ez a könyvtárosképzés új fejlesztési koncepciójában is tükröződik, és a könyvtárosképző intézetek látványos fejlődéséhez vezetett. Az egyik jelentősen megváltozott szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés, amely teljes mértékben kihasználja az új technológiai lehetőségeket. A digitális könyvtár víziója a különböző könyvtárak új típusú együttműködéséhez vezetett, ami számos projekt keretében anyagi támogatást is talált. Az információs jártasság oktatásának kiinduló pontja az internet, a számítógépes keresési technikák oktatása nem csak a nagy tudományos könyvtárakban, hanem közkönyvtárakban is zajlik. Tekintettel a német iskolásoknak a PISA-felmérésben elért gyenge eredményeire, az olvasáspedagógiai programok, a könyvtárak és iskolák együttműködése a korábbi években tapasztaltakhoz képest egyre szélesebb körű támogatást nyert. A következő néhány évben a német könyvtárosoknak számos kihívással kell még számolniuk.A cikk az IFLA 69., Berlinben rendezett világkonferenciájára készült.
(Autoref. alapján)
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03/283STARODUBOVA, Nina Zaharovna: Raspredelennyj fond Rossii: istoriá i sovremennoe sostoänie = Bibliotéka. 2003. 3.no. 43-46.p.
Oroszország osztott állománya: a múlt és a mai 
helyzet

Állomány; Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári 
rendszer - országos; KötelespéldányAmit napjainkban osztott állománynak, illetve a könyvtárak/információs központok erre alapuló működésének neveznek, korábban, mondhatni: még a szakma „kézműves korszakában”, orosz földön is egyszerűen gyűjtési (gyűjtőköri) munkamegosztásnak és együttműködésnek tituláltak. A központi katalógus és a könyvtárak benne való részvétele révén egyes könyvtárosok (pl. F. Reiss, V. So- bolsikov) már a 19. század elejétől kezdve gondolták megoldani azt a problémát, amely abból adódott, hogy egyetlen könyvtár képtelen minden jogos igényt kielégíteni.Az októberi forradalom után -  a könyvtárügy centralizálásáról kiadott dekrétum tanúskodik róla -  radikális könyvtári, következésképpen állományi egyesítést tűztek ki célul. Ennek megvalósítását a NÉP körülményei tették lehetetlenné.Ezt követően különféle párt- és kormányhatározatok (1932, 1959, 1984) érintették a problémát, pontosabban: e problematika egyik-másik vonatkozását. Átfogó rendezésre azonban nem került sor. Az osztott állomány immár korszerűen értelmezett kérdését a realitás talajára az 1994. évi kötelespél- dány-szolgáltatási törvény helyezte azzal, hogy meghatározta: mely könyvtárak és intézmények milyen (országos, regionális, helyi, speciális gyűjteményi funkciójú) kötelespéldányra jogosultak. Ugyanekkor keletkezett a könyvtári törvény is, melyet köztársasági (regionális) könyvtári törvények követtek. Ilyetén módon megteremtődtek az osztott állománnyal kapcsolatos koncepció jogi alapjai.

2000- ben a kötelespéldány-szolgáltatási törvény korszerűsítése további „zöld jelzéseket” adott,2001- ben az Oroszországi Állami Könyvtár tüzetes felmérést végzett az osztott állománnyal kapcsolatos koncepció megvalósulásának helyzetéről. 2002- ben aztán szemináriumon mutatták be a felmérés eredményeit. A szeminárium egyetértett a dokumentumban javasolt állásfoglalással, miszerint ágazatközi bizottságnak kell elvégezni benne az „utolsó simításokat” , miközben az osztott állomány intézményi struktúráján változtatni nem kell. Az említett végmunkálatokat főként bizonyos részletek (pl. letéti helyek, „megőrző könyvtárak” stb.) „ci- zellálására” kell fordítani. Van még egy fontos feladat: rögzíteni, hogy a használók miként férjenek hozzá az osztott állományi rendszerben megtalálható dokumentumokhoz. Elvileg ez korlátozottság nélküliséget jelent. S hogy ne csak elvileg jelentse ezt, hanem a legkorszerűbb értelemben gyakorlatilag is, a bizottságnak a „belekerülési támogatások” összegszerűségeiben is állást kell foglalnia.
(Futala Tibor)

03/284SZYMOROWSKA, Tereza E.: INFOBIBnet -  szansa czy ztudna nadzieja? = Poradnik Bibi. 2003. 1.no. 8-10.p.
Az INFOBIBnet -  esély vagy hiú reménység?

Könyvtári rendszer -országos; Gépesítési terv; Szá
mítógép-hálózatLengyelországban 2001 folyamán közel tízmillió állampolgár vette igénybe a nyilvános könyvtárakat, ami az ország lakosságának megközelítően 39%-a. Az irántuk fokozódó igény kiáltó ellentétben van a működési-felszerésbeli feltételek elégtelenségével. Tömegesen fordulnak elő olyan könyvtárak (főként falun), amelyek egy év leforgása alatt egyetlen könyvet sem tudtak vásárolni. Még kedvezőtlenebb a szituáció a könyvtárak számítógépesítését illető-
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en. Városon az intézmények 3,64%-a rendelkezik web- oldallal, 15,44%-a internet-hozzáféréssel, 32,38%-a számítógép es munkafolyamatokkal. Ugyanez falun: 0,27; 2,06 és 7,2%.A siralmas elmaradás felveti az államhatalmi és államigazgatási szervek felelősségét. A könyvtárosokét is annyiban, hogy eleddig képtelenek voltak intézményük társadalmi fontosságát a fenntartóknak és a felügyeleti szerveknek bebizonyítani. A társadalom informatizálásával kapcsolatos kormányzati és parlamenti dokumentumokban szóba sem került a nyilvános könyvtárak e folyamatokban való hasznosítása.E kilátástalanságban revelációként hatott, hogy az „E-Lengyelország 2006” című legújabb minisztériumi tájékoztatási tervezetben hirtelen megjelentek a nyilvános könyvtárak mint fontos letéteményesei a minél előbb és minél következetesebben véghezvi- endő nagy társadalmi „továbbképzésnek”, illetve mielőbb megvalósítandó társadalmi gyakorlatnak. Az iménti dokumentum az „INFOBIBnet” című al- projektben rendeli el a nyilvános könyvtári részvétel fejlesztési, anyagi és szellemi beruházási tennivalóinak kimunkálását. A könyvtári alprojekt tartalmi összetételében már kialakult az első konszenzus. Az elkészítendő dokumentum a következő tagolódásban adja elő a teendőket: az alprojekt prioritásai, a nyilvános könyvtár rendeltetése, a nyilvános könyvtári hálózat céljai, a várható haszon, az alprojekt partnerei. Az egyes fejezeteken belüli tartalomhoz hozzá lehet szólni -  módosítani és/vagy ki lehet egészíteni - ,  minthogy az interneten megtalálható. Az illetékes könyvtárosok óvatos optimizmussal kísérik a fejleményeket.
Lásd még 280, 285 (Futala Tibor)

03/285RICHTER, Vít: Spolupráce : Nejobtíznéjsí knihovnická disciplína = Ctenár. 55.roc. 2003. 6.no. 162-167.p. Bibliogr. 12 tétel.
Együttműködés: a legnehezebb könyvtárosi „tudo
mány”

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Támoga
tás -pénzügyi -állami, hatóságiNapjainkban az egyének és az intézmények egyaránt kénytelenek kooperálni. Ez alól a könyvtárak sem kivételek.A könyvtárközi együttműködésnek is az az első feltétele, hogy a kommunikációt, az információcserét ne akadályozza semmi. Egyébként az új lehetőségek (internet, elektronikus periodikumok, weboldalak) túlnyomórészt kiküszöbölik a kommunikáció korábbi lassúságát és drágaságát. A jelenlegi helyzet jellemző előnyei az alábbiak:-  Az internetes információterjesztés kikerüli a hierarchikus irányítási struktúrákat, számos alapozó munka nem kötődik többé szükségszerűen a nagykönyvtárakhoz.-  A szakmai diskurzusban új résztvevők hallathatják a hangjukat, s ennek következtében kibővül a könyvtáros közösség szellemi potenciálja.-  Az olcsó kommunikációnak köszönhetően nem kerül elköltésre az utazási költségek jelentős része.-  Az előzetes információ lehetősége eredményesebbé tette az értekezleteket és a konferenciákat, mivel nem szükséges tartamuk jelentős részét információközlésre fordítani, hanem azonnal rá lehet térni a napirendi pontok megvitatására.-  A könyvtárosi közösségen belül könnyebbé válik a közmegegyezés.
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-  A közösség speciális érdeklődésű tagjai egyszerűbben szervezhetik együttműködésüket.-  Az együttműködés további feltétele a bizalom. Bár természetesen mindenki nyerni akar valamit a kooperáción, nem szabad hagyni, hogy bárki munka nélkül tegye ezt. Ezért ragaszkodni kell ahhoz, hogy az együttműködésen belül a bizalom légköre uralkodjék. Ennek kialakulását és fennmaradását elősegíti:-  a közös érdekek és problémák megtalálása és megfogalmazása;-  a hatékony inspiráció, a negatívumok kiküszöbölése, a pozitívumok szüntelen erősítése;-  az együttes tervezés és feladat-végrehajtás;-  a vitafórumok és döntéshozatalok demokratikus realizálása;-  a célszerű taktika és módszerfelhasználás;-  működőképes csoportok szervezése;-  a vezetésre alkalmas kollégák kiválasztása;-  a méltányos publicitás;-  a nem formális kontaktusok kialakításának ösztönzése.„Belkönyvtári” viszonylatban nem kell együttműködésről beszélni, minthogy itt a kapcsolatok és a hierarchiák szabályozva vannak. Ez a hivatalos szigorúság azonban könyvtárközi szinten nem használható: itt az empátiának van nagy szerepe,
Az együttműködés felbomlásának lehetséges okai:-  Akadozik az információáramlás, nem demokratikus a döntéshozatal.-  Sok a klikk, gyakori a személyeskedés.-  Megbénül a kritika és a vitaszellem.-  Nem kell megfogadni a legmegalapozottabb kritikát sem.-  Az együttműködés tematikáját az izgágák kérdőjelezhetik meg.-  Eluralkodik a hazudozás és az őszintétlenség.-  A „kivételezettek” jobban járnak, mint a többiek.

-  Senki nem tartja be vállalásait, nem teljesíti őket.-  Alkalmatlan a vezető.Csehországban mostanában kezdenek „divatba jönni” azok a támogatási formák, amelyek elnyerésének feltétele meghatározott kooperációk vállalása. Ez érezhetően növeli az együttműködési hajlamot. A támogatásoknak ezt a formáját a Soros-féle Open Society Institute honosította meg. Nyomában a kulturális és az oktatási minisztérium élt vele. 1999-ben 75,4, 2000-ben 212,2, 2001-ben 329,9,2002-ben pedig 296,6 millió cseh koronát fordított az ilyen módszerű célra a két minisztérium. A jövőben sem kíván lemondani róla.
(Futala Tibor)

03/286BRAHMS, Ewald: Haben Sammelschwerpunkte noch eine Zukunft? = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 50.Jg. 2003.2.no. 89-96.p. Bibliogr.Res. angol nyelven
Van-e jövője a gyűjtőköri együttműködésnek?

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés 
-belföldi; Felsőoktatási könyvtárA német könyvtárügyben a szakirodalmi ellátás fontos bázisa az a gyűjtőköri együttműködés, melyben az országos feladatkörű szakkönyvtárak és a hasonló funkciójú szakgyűjtemények vesznek részt. E hálózat a 2. világháború után a Német Kutatási Társaság ösztönzésére jött létre, mivel az NSZK nemzeti könyvtára nem tudta vállalni a szak- tudományok által igényelt külföldi szakirodalom biztosítását, (ahogyan azt némely más ország nemzeti könyvtára megtette). A szakkönyvtárak és szakgyűjtemények feladata, hogy a maguk tudományterületén beszerezzék a külföldi és hazai releváns szakirodalmat, biztosítsák ennek feltárását katalógusok, gyarapodási jegyzékek, szakbibliográfiák formájában, és a kutató-tájékoztató munkában maxi
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málisan használják fel a számítógépes lehetőségeket. Ezzel a többi könyvtárat, elsősorban az egyetemi és főiskolai könyvtárakat felmentik a szakiroda- lom teljességre törő beszerzésének terhétől.A „kiemelt gyűjtőköröket magában foglaló hálózat 47 szakkönyvtárból és 23 szakgyűjteményből áll, ezen belül „központi szakkönyvtáraként működnek az alkalmazott tudományok legfontosabb könyvtárai (mérnöki-, agrár-, közgazdasági és orvostudományi könyvtárak). A hálózat eredetileg az NSZK-ban épült ki, de a két német állam egyesülése után az NDK-ra is kiterjesztették.Az információs technológia változásai újabban megkérdőjelezni látszanak a szakkönyvtári és szakgyűjteményi hálózat jövőjét. A folyóiratok kiadói és az üzleti információszolgáltatók közvetlenül a használót célozzák meg elektronikus szolgáltatásaikkal, az egyetemek és főiskolák kutatói az interneten keresztül közvetítő nélkül is hozzájuthatnak az adatbázisokhoz, a könyvtárak már nem elsőleges lelőhelyei a tudományos irodalomnak, szerepük megváltozott.A szakkönyvtáraknak azonban megvan a lehetőségük pozíciójuk megerősítésére. Esélyüket növeli, hogy minőségileg kiemelkedő gyűjteményekre tudnak támaszkodni és szakértői a nehezen hozzáférhető külföldi irodalomhoz való hozzájutásnak is. Sajátos előnyt biztosíthatna számukra, ha a nyomtatott és a digitális információhordozóikat egységes rendszerben tudnák feltárni. (Ez a munka már elkezdődött, de még nem jutott el a kívánatos eredményhez.) A szakkönyvtárak a tudományos kommunikációs rendszer meghatározó részeivé válhatnának a szakmai elektronikus preprint szolgáltatások kiterjesztése útján, ami az információ útját ingyenessé vagy olcsóbbá tenné, s ezzel a szakkönyvtárak a tudományos folyóiratok árrobbanásának mérsékléséhez is hozzájárulnának.A német tudományos élet fontos intézményei ugyancsak a jövő fontos szereplőiként tartják számon ezeket a könyvtárakat. A Német Kutatási Tár

saság 1998-ban „Memorandum”-ot adott ki a szak- irodalmi ellátás továbbfejlesztéséről, a szakkönyvtári hálózat új feladatairól. A Német Tudományos Tanács 2000-ben kiadott „Tézisei” a nemzetközi tudományos hálózatokhoz való szorosabb kapcsolódásban, a modern információs- és kommunikációs technika intenzívebb használatában látják a jövő fejlődésének útját, a Tanács Ajánlásai pedig leszögezik, hogy a jövőben az egyetemi és főiskolai könyvtárak nem vállalhatják egyedül a szakirodalmi igények kielégítését, hanem „a hazai és külföldi könyvtárak hálóval összekötött és kooperáló rendszere” tud csak megfelelő szolgáltatást nyújtani.
(Katsányi Sándor)

03/287KALTWASSER, Franz Georg -  WEBER, Hartmut: In Büchern manifestiert sich der geistige Austausch zwischen Polen und Deutschland : Bericht über ein deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt = Z.Biblio- thekswes. Bibliogr. 50 Jg . 2003. 2.no. 78-88.p.Res. angol nyelven
Német-lengyel közös projekt régi és ritka könyvek 
mikrofilmezésére

Együttműködés -nemzetközi; Folyóirat; Mikrofilme
zés; Régi és ritka könyvek; Támogatás -pénzügyi 
-társadalmiA német és a lengyel könyvtárosok legnagyobb közös projektjeit eddig wroclawi, gdanski, poznani, szczecini, varsói és müncheni könyvtárakban valósították meg. Üjabban a stuttgarti Robert Bosch alapítvány és a varsói német-lengyel együttműködési alap támogatásával 2 millió 250 ezer eurós költség- vetést hoztak létre olyan program megvalósítására, melynek célja 40 ezer olyan régi és ritka, 1501 és 1800 között megjelent könyv mikrofilmezése volt, amelyek Sziléziából, Pomeraniából és olyan területekről származtak, ahol a történelem folyamán a német és a lengyel kultúra egybefonódott. Ezenkí
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vül a projekt keretében 19. és 20. századi héber és jiddis folyóiratokat és újságokat is konzerváltak.
(Autorej.)

Lásd még 291, 310, 312-313, 323-324, 335, 356, 365, 369

Lásd 283
K ö n y v t á r o s i  h i v a t á s

03/288CROWLEY, Bill: The suicide of the public librarian = Libr.J. 128.V0I. 2003. 7.no. 48-49.p.
A közművelődési könyvtár „öngyilkossága”: a vég
zettségi követelmények leszállítása

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; Mun
kabér, alkalmazás; VezetésA könyvtári rendszert erőteljesen használják az olvasók tömegei, de a rendszer egy csúnya titkot is rejt magában: folyamatosan gyengülnek ugyanis szakmai pozíciói. A professzionális könyvtárosság túléléséhez az is hozzátartozik, amit más területen a „szakmai elmélet kialakításáénak neveznek. Ezen elméletek szerint, még ha valaki tudományos fokozatot is szerez, esetleg az ALA által akkreditált programok valamelyikéből, nem jelenti egyben azt, hogy a munkahelyén meg is becsülik.A támogatottság hiánya abból is jól látszik, hogy a munkaadók alulfizetik könyvtárosaikat. A személyzet megbecsültségének szisztematikus leépítése többféle formában jelenik meg; a gyűjteményalakítás feladatait például elveszik az olvasószolgálat munkatársaitól -  nekik most az információnyújtásra kell koncentrálniuk - ,  és részmunkaidős gyara

pítókra bízzák (emellett magasabb díjazást kapnak, mint az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosok). Egy jól ismert könyvtár pedig, miután összevetette saját személyi ellátottságát a helyi könyvtárakéval, arra a megállapításra jutott, hogy „túl sok a fokozattal rendelkező könyvtárosuk” . Rendszerré vált az is, hogy a megüresedett könyvtárosi állásokra olyan kisegítőket alkalmaznak, akik nem szereztek fokozatot; ezeket a munkatársakat azután beosztják a tájékoztató szolgálatba, ahol a végzett szakembereknek is legalább három évükbe telik, amire megfelelően el tudják látni ezt a munkát. A gyermekkönyvtárosoktól is elveszik a mesefoglalkozásokat, és vezetői feladatokat bíznak rájuk. Nevezzük ezt a könyvtárat „Jonestown Public Library” - nak (JPL), a várost pedig „Franklin” -nek -  ha ugyanis igazi nevén szerepelne, személyeskedővé válna a mondandó, és elterelné a figyelmet a lényegről: a szakma laicizálódásáról. A szerző nem azt állítja, hogy a JPL felső vezetése hozzá nem értő vagy hogy gonosz, hiszen elismertségük és helyi támogatottságuk láttán nyilvánvaló, hogy rövid távon jól működnek. Ami felróható nekik, az a szakmai rövidlátás. Egykori főnöke mindig arra törekedett, hogy a könyvtárosok bére, s ezáltal szakmai elismertségük is emelkedjék, mert ezt alapvető fontosságúnak tartotta. A JLP viszont csökkenti a könyvtárosok feladatkörét, és tanonc szintre redukálja a képzettségüket.A szerző, aki maga is oktat a Dominikánus egyetemen (River Forest, Illinois), nem szeretné, ha részrehajlással vádolnák, és hogy a tanári presztízs miatt emeli fel szavát, kijelenti: ha ez a tendencia általánossá válik, akkor a képzés is alkalmazkodni fog ezekhez az igényekhez. Ugyanakkor meggyőződéssel vallja, hogy a JPL esete nyomán a könyvtárosoknak össze kell fogni szakmájuk jövője védelmében.
(Murányi Lajos)
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03/289PARK, Soyeon: Research methods as a core competency = J.Educ.LibrMSci. 44.vol. 2003. 1.no. 17-25.p. Bibliogr. 9 tétel.
A kutatásmódszertan oktatása a könyvtárosképzés 
keretében

Könyvtárosképzés - felsőfokú; Könyvtártudományi 
kutatás; Tanterv, óratervAz Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) által akkreditált 56 program közül 52 tantervét vizsgálták. Ezek közül húszban nem kötelező a kutatásmódszertan, sőt nem is szerepel ilyen jellegű tárgy a kínálatban. A U.S. News 8c World Report c. napilap listája alapján a legjobbak közé tartozó 11 tanszék közül csak ötben kötelező e tárgy felvétele. Egy utó- vizsgálat azt mutatja, hogy a fentiek nem változtak 2002 áprilisában sem, sőt kettővel nőtt a kutatásmódszertant nem oktató tanszékek száma.A felmérés készítője ebből azt a következtetést vonja le, hogy a könyvtártudomány e tekintetben a humán tudományokhoz közelít, nem pedig a társadalomtudományokhoz, amelyek oktatásában -  az üzleti tanulmányokhoz és a szociális munkások képzéséhez hasonlóan -  jóval nagyobb szerepet kap a kutatásmódszertan. A könyvtártudomány ezzel egyúttal a kutatásmódszertant szintén kevéssé fontosnak tekintő pedagógiai szakokhoz közelít. Pedig a könyvtárosok a kutatásnak nemcsak fogyasztói, hanem termelői is, azaz tudományos kutatást folytatnak és publikálnak. Nem helyeselhető tehát, ha nincsenek erre felkészítve. A kutatásmódszertan ilyen mértékű elhanyagolása pedig azt teheti esetleg szükségessé, hogy az ALA az akkreditáció feltételéül szabja ennek a tárgynak a kötelező felvételét.

(Koltay Tibor)

03/290PETERSON, Lorna: Using a homeless shelter as a library education learning laboratory. Incorporating service-learning in a graduate-level information sources and services in the social sciences course = Ref.User Serv.Q. 42.vol. 2003. 4.no. 307-310.p.
A hajléktalanszálló mint a könyvtári képzés tere
pe. Nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése 
az információs források és szolgáltatások terüle
tén egy társadalomtudományi kurzus keretében

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyvtáros
képzés -felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás; Tájékoz
tatás -társadalomtudományiAz amerikai felsőfokú oktatásban az elméleti képzés mellett jelentős hagyománya van a szolgáltatásnyújtás gyakorlati oktatásának. A Buffalói Egyetem könyvtári és információs szakán büszkék arra, hogy két ilyen jellegű kurzus is szerepet kapott az oktatásban. Az egyik ezek közül a könyvtári ellátás megtervezése a hajléktalanok közössége számára. A Menedék egy tizenkét házból álló „városrész” Buffalóban, ahol a gyermekeiket egyedül nevelő otthontalanok kapnak átmeneti szállást. A Menedékhelyet eredetileg egy episzkopális egyházi közösség alapította és tartotta fenn, de ma már állami támogatásban is részesülnek. Lakói többnyire afro-amerikaiak.Kilenc olyan hallgató vett részt a kurzuson, akik főként egyetemi vagy szakkönyvtárban szándékoztak elhelyezkedni az egyetem elvégzése után, vagyis a hátrányos helyzetűeknek hivatásszerűen nyújtott segítség nem szerepelt terveik között. Mégis -  bár lehetőségük lett volna más kurzust választani -  mind a kilencen vállalták a feladatot, és elkötelezetten, felelősségteljesen végezték munkájukat. Valamennyien a város „jobbik” részén laktak, mindannyian fehérekA munka során a hallgatók naplót vezettek, melyben értékelték nemcsak a feladat alakulását, hanem társaik eredményét és a csoport egészének te
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vékenységét is, figyelembe véve a közösségi szellemet, a megnyilvánulás szabadságát, az egymás iránti bizalmat, a nyitottságot, a döntéshozó képességet és az időbeosztást is. A hallgatók hozzáállásának, fejlődésének és eredményességének megítélését segítették azok a kérdőívek is, amelyekre adott válaszokból kiderült, hogy milyen, a feladat során hasznosítható képességekkel, adottságokkal, készségekkel rendelkeznek (számítógép-használati ismeretek, kommunikációs képesség, íráskészség, csoportmunkában való jártasság, szervezőképesség stb.) Feltérképezték erősségeiket és gyengeségeiket egyaránt (jó problémamegoldó képesség, önállót- lanságra való hajlam, humorérzék, becsületesség, nyíltság stb.). A hallgatók egész idő alatt szoros kapcsolatot tartottak egymással, főként e-mail útján és az egyetemi órákon tartott megbeszélések során.A Menedék igazgatónőjétől kapott kívánságlista és a tanár bevezető instrukciói alapján a diákok összeállították a könyvtári szolgáltatás létrehozására irányuló részletes tervet, mely tartalmazta a hely- és eszközigényt, a szükséges bútorok listáját, a költségeket, a javasolt állományt, az elektronikus forrásokat és számos egyéb információt. Kapcsolatba léptek a Buffalo és Erie Megyei Közkönyvtárral, és elintézték, hogy a Menedék könyvtára közkönyvtári hálózatban fiókkönyvtárként funkcionálhasson. A megyei könyvtár kérésére megírták a leendő könyvtár küldetésnyilatkozatát, bibliográfiát állítottak össze a könyvtárosok által megjelölt témakörökben, elkészítették a javasolt szoftverek, hardverek listáját és meghatározták a könyvtár működtetéséhez a megyei könyvtár részéről szükséges támogatások körét is. Ezen kívül harmincöt gyermekkönyvből álló adományt gyűjtöttek a leendő könyvtár részére. A számos melléklettel rendelkező végső dokumentumot a Menedékhely igazgatónője bemutatta az igazgatótestületnek, melynek tagjai egyértelműen kiválónak ítélték meg a hallgatók munkáját. Köszönőlevelük szerint nem kaphattak volna töké

letesebb munkát akkor sem, ha egy vállalkozással kötöttek volna szerződést a feladat végrehajtására. A könyvtár létrehozását megszavazták, a hallgatók és tanáruk pedig méltán lehettek büszkék munkájukra.
(Fazokas Eszter)

Lásd még27Sy 303, 347, 368
S z a b v á n y o k ,
n o r m a t í v á k

03/291GÖMPEL, Renate -  HOFFMANN, Luise: Daten und Fakten für künftige Entscheidungen. Das Projekt „Umstieg auf internationale Formate und Regelwerke (MARC21, AACR2)” = BuB. 55.Jg. 2003. 4.no. 230- 234.p.Res. angol nyelven
Tények és adatok a jövőbeli döntésekhez. A nem
zetközi formátumokra és szabályzatokra (MARC21, 
AACR2) való átállás projektje Németországban

Adatcsere; Dokumentumleírási szabályzat; Fejlesz
tési terv; Nemzeti könyvtárA német nemzeti könyvtárban és bibliográfiai központban (Die Deutsche Bibliothek, DDB) működő Szabványosítási Bizottság 2000 végén úgy döntött, hogy folytatja a jelenlegi katalogizálási szabályzat (RAK) fejlesztését. A DDB-t e munka alapkoncepciójának kidolgozásával bízták meg, amelynek során figyelembe kell vennie az AACR2 átdolgozott kiadását. A RAK revíziója két irányban halad: (1) Első lépésként a nemzetközi adatcsere igényeinek megfelelően kell módosítani a RAK-ot, és ki kell dolgozni a különleges esetekre vonatkozó szabályokat is. (2) Ezen kívül a módosításoknak a nemzetközi katalogizálási szabályokra és formátumokra (MARC21) való áttérést kell célozniuk. Levelezési listákon, szá
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mos kiadványban és előadásokon vitáztak -  gyakran emócióktól sem mentesen -  az áttérés támogatói és ellenzői. Sokan azt állították, hogy az áttérés jelentős strukturális és pénzügyi következményekkel jár. Ezért a DDB-t tanulmány készítésére kérték fel a feltételekről, következményekről és a megvalósítható ütemtervről. Az elkészült tanulmány önmagában még nem jelent döntést, csupán adatokat és tényeket tartalmaz, és hiteles forrásként szolgálhat a politikai döntéshozatalhoz.
(Autorej.)

Lásd még 315
r e n c i ő l c

03/292OWEN, Tim: Understand your brand values -  but trust the professionals, too = Inf.Outlook. 7.no. 2003. 4.no. 30-32.p.
Az angol könyvtárosegyesület (CHIP) új arculata

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Public relationsA brit könyvtáregyesület utódja, a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), valamint termékei és szolgáltatásai számára új arculatot alakítottak ki. Ennek során kiderült, hogy a szakmai és etikai értékek mellett egy ilyen munkában igen fontos szerepet játszik az, hogy aki erre megbízást kap, megértse a szervezet tevékenységének lényegét, és értelmezze az arculat hivatásos tervezője számára. A designer például szívesen vette, amikor a megbízó a CILIP törekvéseit kulcsszavakkal megfogalmazta számára (elkötelezettség, közösség, globalitás, befolyás, erő, program, szakértelem, vízió, gyakorlat, szolgáltatás, támogatás, tájékozottság). Ugyanakkor teljesen meg

bíztak benne a design, a színek és a stílus tekintetében.Tiszta, klasszikus megjelenést kívántak kialakítani, amely a szakmai hitelességet és megbízhatóságot sugallja. így esett a választás a Baskerville és a Gill Sans betűtípusokra. Hosszabb távon használható, nem avuló logot kerestek, amely iratokon, brosúrákon, jelzéseken, prezentációkon, webhelyeken egyaránt jól mutat. A terveket többen több alkalommal véleményezték, majd a vélemények figyelembevételével folytatódott a tervezési folyamat további része. Egy jó design hosszú távra szóló befektetés, rá kell szánni a szükséges időt.
(Hegyközi Ilona)

03/293SEAMAN, David -  GEORGE, Jerry: The Digital Library Federation in America : A portrait = Z.Bibliothekswes. Bibliogr. 50.Jg. 2003. 3.no. 124-130.p. Bibliogr.Res. német nyelven
Az amerikai Digitális Könyvtári Szövetség

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Elektronikus könyv
tár; Fejlesztési terv; Tudományos és szakkönyvtárakA Digital Library Forum (DLF) 1995 májusában alakult azzal a céllal, hogy összegyűjtse az amerikai kulturális örökség körébe tartozó digitális dokumentumokat. Létrehozói a Kongresszusi Könyvtár (American Memory programja keretében már hétmillió dokumentumot digitalizáltak), a National Archives and Records Administration, a New York Public Library, tizenkét nagy egyetemi könyvtár és a Commission on Preservation and Access (ez utóbbi később beleolvadt a Council on Library and Information Resources-be, amely 1997 óta ad otthont a fórumnak).A következő célokat tűzték ki: osztott, nyitott digitális könyvtár létrehozása, a pénzügyi támogatások koordinált elosztása, kiválasztási elvek meghatározása, közös szabványok kialakítása és a bevált gya-
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korlat elterjesztése, az állampolgárok teljes körű hozzáférésének biztosítása, a használat értékelése. A későbbiekben az osztott digitális könyvtár helyett az egyes digitális könyvtári kezdeményezések támogatása, a szabványok kidolgozása és a kutatások koordinálása került előtérbe. 2000-ben a résztvevők konzorciumot alakítottak, és 2002-ben kinyilvánították, hogy a fórumnak még legalább öt évre vannak teendői.Jelenleg 30 intézmény a DLF tagja, köztük 25 egyetem. Társult tagok az elektronikus információszolgáltatás úttörő intézményei/szervezetei: a Coalition for Networked Information, az OCLC, az RLG és a Los Alamos National Laboratory Research Library. A DLF kis létszámú szervezetet tart fenn. Szakmai igazgató és szűkebb körű, ötfős, végrehajtó tanácsot is tartalmazó irányító tanács vezeti. A tagok támogatásából és pályázatokból gazdálkodnak. Szolgáltatásai: koordináció, évente két tapasztalatcsere-fórum, webhely (www.diglib.org), hírlevél, on-line adatbázisok (a szabadon elérhető digitális dokumentumokról, a digitális könyvtári eredményekről), kiadványok.A DLF tevékenységének legfontosabb része a szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos. A DLF szponzorálja a Metadata Encoding and Transmis
sion Standard kifejlesztését, amely a metaadatok XML formátumú kódolását valósítja meg a digitális könyvtári dokumentumok kezeléséhez, cseréjéhez és szolgáltatásához. E tevékenység további terméke a könyvek és időszaki kiadványok digitalizálásához ajánlott műszaki előírások gyűjteménye 
(.Benchmark for digital master fidelity címen). A

LIBLICENSE projekt keretében minta-megállapodást és ingyenesen letölthető szoftvert készítettek a licencek előállítását és testre szabását segítendő. A Getty Alapítvánnyal közösen kézikönyv készül a kulturális objektumok és vizuális szurrogátumaik leírásához és dokumentálásához; a NISO-val közösen pedig szabványos adatelemek kidolgozása van folyamatban; elfogadták a digitalizált források minőségének meghatározására szolgáló irányelveket 
(A framework o f guidance for building good digital 
collections). A DLF speciális kezdeményezéseinek eredményei közé tartozik a több on-line digitális gyűjtemény közös lekérdezését biztosító OAI (Open Archives Initiative) Harvesting Protocol, amelynek jelenleg tesztelése folyik. A DÓI (Digital Object Identifier) és a CrossRef (és hasonló) rendszerek fejlesztése azt célozza, hogy a hivatkozásoktól akadály nélkül el lehessen jutni az idézett műhöz, ha az elektronikus formátumban hozzáférhető akár valamely referáló-indexelő szolgáltatás, akár e-folyóiratok cikkeinek lábjegyzetében szereplő csatolások révén. A cél a kiadók monopolhelyzetének gyengítése és a hosszú távú hozzáférés biztosítása. Az Academic Image Cooperative (AIC) projekt keretében műalkotásokról készült képek on-line adatbázisán dolgoznak, és felvázolták egy nonprofit szolgáltató intézmény (ArtSTOR) tervét. Végül a Mellon Alapítvány támogatásával kutatások folynak az elektronikus folyóiratok archívumainak kérdéseiről.A DLF tevékenységének eredményeit kutatási jelentésekben, koncepciókban, módszertani kiadványokban adja közre.

(Hegyközi Ilona)
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