
N e m z e t i  k ö n y v t á r a k

03/294BOOTH, Keitha -  NAPIER, Julia: Linking people and information: Web site access to National Library of New Zealand information and services = EI.Libr. 21.V0I. 2003. 3 m  227-233.p.
Az új-zélandi nemzeti könyvtár webhelyének kor
szerűsítése

Ember-gép kapcsolat; File-szervezés -gépi; Honlap; 
Nemzeti könyvtárAz új-zélandi nemzeti könyvtárban 2002-ben erőteljesen átalakították a könyvtár webhelyét. E mögött a lépés mögött három megfontolás állt: az országban új kezdeményezések indultak az e-kor- mányzat megvalósítása terén, megváltoztak a Webes szabványok és a használók elvárásai.Az e-kormányzat új portáljához kapcsolódva a megjelenítésre, tartalomra és a működtetésre vonatkozóan irányelveket adtak közre, amelyekhez a kormányzathoz tartozó intézményeknek és szervezeteknek alkalmazkodniuk kell. Ennek megfelelően a nemzeti könyvtár számára is használóbarát és a korábbinál interaktívabb felületet alakítottak ki (miközben megőrizték a korábbi, a szervezeti felépítésből kiindulva közreadott tartalom jelentős részét). A szabványokat illetően szakértőt alkalmaztak, és nagymértékben támaszkodtak két nemzetközileg is elismert webguru, Jakob Nielsen és Steve Krug kutatási eredményeire. Igyekeznek megfelelni a használók elvárásainak, azaz hetente hét napon 24 órában szolgáltatni.

Szintén az e-kormányzat törekvésének megfelelően a webhely stílusa a köznapi nyelvezetet igyekszik követni. A korábban már szereplő szolgáltatások és termékek mellett fokozottan ráirányítják a használók figyelmét a gyűjtemény érdekes témáira (helyismeret, maori kultúra, családtörténet, zene stb.). A kapcsolattartók adatainak közlésénél tekintetbe veszik, hogy a használót nem érdekli, melyik részlegben dolgozik az illető munkatárs, akitől további információt kaphat. A metaadatokat a New Zealand Government Locator Service (NZGLS) szabványai szerint adták meg, a könyvtár saját, Dublin Core metaadatokkal kapcsolatos előírásait is figyelembe véve. A szolgáltatások leírásai a teljes szövegű kereshetőség logikáját és két NZGLS-tézaurusz szókincsét követik.A portálon helyet kaptak az on-line katalógusok, címtárak és digitális gyűjtemények; az előfizetéses elektronikus szolgáltatások; az iskolai tananyaghoz kapcsolódó források; a kötelespéldányok és az azonosító számok adminisztrációjával kapcsolatos és az állományvédelmi szolgáltatások.Krug és Nielsen nyomán a következő alapelveket alkalmazták a tervezésnél:-  a használó számára legyenek a megfogalmazások és választási lehetőségek egyértelműek („Don’t make me think” ): például az elindulást segíti a „Gyűjteményeink használata” gomb, amelyhez a „Mi szerepel a gyűjteményeinkben?” választási lehetőség kapcsolódik, illetve a „Szakértői tanácsok és szolgáltatások” gomb és a további súgók (köztük az „Ask a librarian” elnevezésű on-line referensz szolgáltatás lehetősége),-  az információk struktúrája legyen könnyen áttekinthető (mi hol található, hogy kell elindulni);
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a szakkifejezések használatát tesztelték, az elektronikus termékekhez magyarázó megjegyzéseket fűztek,-  a webes konvenciókhoz messzemenőin ragaszkodtak (pl. a keresőablak a képernyő' jobb felső sarkában, a funkciók szokásos elnevezései stb.),-  a megoldásokat (navigációs struktúra, elnevezések stb.) több szempontból is tesztelték, egyénileg és fókuszcsoportok keretében, gyakorlati feladatokon is,-  tömör, köznapi megfogalmazásra törekedtek (kerülték a bevezető és reklámszövegeket, és a könyvtári szakzsargont).A portált úgy alakították ki, hogy a használók a szolgáltatásokat és forrásokat több csatornáról is el tudják érni. Mindenütt igyekeztek figyelembe venni a Wellington városán kívüli használók igényeit a távoli elérésre. A közkönyvtárak legfontosabb szolgáltatásai szintén helyet kaphatnak a portálon, ehhez segítséget nyújtanak számukra. És viszont: a közkönyvtárak használói számára a portál információval szolgál arról, hogy a helyi könyvtárak közvetítésével milyen szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 365-366
F e l s ő o k t a t á s i

k ö n y v t á r a k

03/295ALBANESE, Andrew Richard: Deserted no more = Libr.J. 128-Vol. 2003. 7.no. 34-36.p.
Egy egyetemi könyvtár újjászületése

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Szolgáltatások; 
VezetésNéhány, az egyetemi könyvtárak kihalásáról szóló cikk nagy felháborodást váltott ki a könyvtáros kol

legák körében. Ha indulatmentesen tekintünk vissza ezekre az időkre, el kell ismernünk, hogy az internet bevezetésekor a könyvtárak forgalma valóban csökkent. Az azonban, hogy elhagyatott helyekké váltak, túlzó megfogalmazás volt. Olyannyira, hogy ma mind a látogatottság, mind a könyvkölcsönzési adatok a korábbi értékek közelébe tértek vissza.Ez a tendencia a kis magánegyetemi könyvtárakra és a nagy akadémiai kutatóintézeti könyvtárakra egyaránt jellemző az Egyesült Államokban. A könyvtárak az egyetemek közösségi és intellektuális központjai váltak.Természetesen, mindez nemcsak úgy magától alakult így, hanem a könyvtárosok következetes munkájának eredményeként: annak a felismerésnek köszönhetően, hogy a könyvtáraknak követniük kell az oktatási szokások megváltozását, szolgáltatásaikban ezekhez alkalmazkodniuk kell. Vagyis az egyetemi könyvtár nem csupán egy hely, ahol összegyűjtik a forrásokat, hanem alapvető feladata az újfajta, technikai támogatottságot igénylő tanulás, oktatás, kutatás segítése könyvvel, adatbázisokkal egyaránt. S mindezt kellemes környezetben, a többfajta tanulási stílus egyidejű kielégítésével, barátságos társasági közegben. Sokat tanultak a könyvtárak a „konkurenciától” , a könyváruházaktól és az internet-kávézóktól is.Alapelv a „mindent egy helyen” alkalmazása. Van, aki a laptopját akarja használni, mások nyugodt, csendes helyen szeretnének jegyzetelni. Igény lehet csoportos foglalkozások tartására is. Az egyetemi könyvtárak napjainkban lehetővé teszik sokféle igény egy helyen történő kielégítését, barátságos, felkészült és segítőkész könyvtárosok állnak az olvasók rendelkezésére feladataik megoldásához.Az internet megjelenése megváltoztatta a könyvtári szolgáltatások iránti igényeket is. A referensz kérdések száma és a hagyományos folyóiratok használata csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor látványosan nőtt az elektronikus folyóiratok és a könyv
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tárhasználati oktatások iránti igény. S a kezdeti internet eufória után az oktatók is egyre inkább szorgalmazzák, hogy a hallgatók ne csak az internetet, hanem a hagyományos forrásokat is használják, hiszen az emberi tudásanyagnak csak töredéke található a világhálón.Annak ellenére, hogy az egyetemi könyvtárak ismét felemelkedőben vannak, a 90-es években rájuk sütött elhagyatottság bélyege még mindig árnyékot vet rájuk. Főleg azokban az intézményekben, ahol az „internet boom” idején alábecsülték a könyvtárak jövó'beni szerepét, s így háttérbe szorultak a fejlesztési pénzek elosztásánál.Persze van ellenpélda is, ahol az oktatási intézmény arra törekedett, hogy a digitális és hagyományos szükségleteket egy helyen szolgáltassa a hallgatók és oktatók számára. Olyan megoldás is született, hogy több, kisebb számítógépesített könyvtári hálózaton keresztül valósították meg a könyvtári szolgáltatásokat.A lényeg, hogy át kell gondolni, mi is a 21. század könyvtárának valódi szerepe. A technikai fejlődés megváltoztatta az oktatási, kutatási szokásokat, s természetesen a megváltozott módszerek az egyetemi könyvtárak fejlődési irányaiban is változást hoztak. Ez azonban korántsem jelenti a könyvtárak elsivatagosodását, csak a változásokhoz való alkalmazkodás szükségességét. Ahol ez megvalósul, ott nem gond becsalogatni a könyvtárba az olvasókat, mert a hallgatók tudják, ez az a hely, ahol segítségre számíthatnak, így tehát nagyon népszerűek az egyetemen belül.Az egyetemi könyvtárak sikerének letéteményesei maguk a könyvtárosok. Személyiségük, segítőkészségük nagy vonzerő. A jövőben azonban arra is törekedniük kell, hogy a könyvtári munkában egyre nagyobb szerepet kapjon a marketing tevékenység. Fontos, hogy a könyvtár egyre több céget, támogatót nyerjen meg céljai eléréséhez, s jó kapcsolatot alakítson ki az egyetem informatikai részlegével.
(Szénászky Mária)

03/296BRULEY, Caroline: Les sites web des bibliothéques uni- versitaires: évaluation et sites de référence = Bull.Bibl.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 14-23.p. Bibliogr. 21 tétel.Rés. angol, német és spanyol nyelven
Egyetemi könyvtári webhelyek értékelése

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Haté
konyság; HonlapAz egyetemeket elárasztó elektronikus dokumentumok miatt az egyetemi könyvtári webhelyek radikális változáson mentek keresztül. A mostanáig pusztán a dokumentumokról informáló képernyők mára olyan eszközökké váltak, amelyek a digitális források gazdag kincsesbányájaként szolgálnak -  immár nemcsak a szolgáltatás elérését támogatják, hanem magát a szolgáltatást jelentik. Nagy különbség van azonban az angolszász, illetve az európai országok között, és Franciaország igencsak le van maradva az előbbiek mögött. A jó hír az, hogy már születtek megoldások a digitális anyagok hatékonyabb elosztására, aminek eredményeként ezek jobban láthatók és így könnyebben hozzáférhetők.

(Autoref.)

Lásd még 286, 293, 307, 323-324, 341, 348-350, 352, 356, 362-363
K ö z m ű v e l ő d é s i

k ö n y v t á r a k

03/297GABEL, Gernot: Die Öffentlichen Bibliotheken Frankreichs : Eine Bilanz des Jahrzehnts 1991-2000 = Bibliotheksdienst. 27.Jg. 2003. 5.no. 577-583.p.
A francia közkönyvtárak helyzete 1991 és 2000 
között

Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]Franciaországban 2000-ben 2886 közkönyvtár működött. Az 50 ezernél népesebb települések mind
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egyikén van könyvtár, a 10-50 ezer közötti települések túlnyomó részén, a legkisebb települések ellátását általában bibliobusz végzi. A 61,6 milliós ország 38,4 millió lakosának (62,4%) településén működik közkönyvtár.A francia közkönyvtárak történetében a legutóbbi évtized a növekedés időszaka volt. Sok könyvtár épült, bővült, újult fel. A kulturális minisztérium erre a célra fordított összege évről-évre nőtt: az 1991. évi 459 millió francia frankról a 2000. évi 1,5 milliárdra. A könyvtárak alapterülete ennek következtében tíz év alatt 1,3 millió négyzetméterről 2 millióra nőtt (54%). Leginkább a központi könyvtárak bővültek (70%), a fiókkönyvtárak növekedése velük szemben csak 41%-os volt. Kevésbé megnyugtató az olvasóhelyek számának alakulása. Bár a legutóbbi öt évben (1996-2000) ez is 133 ezerről 156 ezerre növekedett, ami ezer lakosonként 4,2 könyvtári ülőhelyet jelent, ez a szám azonban alatta marad a kultuszminisztérium által meghatározott minimálértéknek.2000-ben az üzemben levő bibliobuszok száma 163 volt, ezek 10,7 millió lakos ellátását biztosították. Ez a szolgáltatás azonban az idők folyamán redukálódott: 1996-ban még 177 busz működött.Növekedtek a működésre fordított összegek: tíz év alatt a személyi kiadások 1,8 milliárdról 3,7 milliárdra, az állománygyarapítási kiadás pedig 367 millióról 613 millióra. Ennél kisebb arányban, de nőtt a beszerzett dokumentumok mennyisége is: 1991-ben 4,5 millió kötet könyvet vásároltak, 2000-ben 5,7 milliót. A beszerzett hanglemezek száma 455 ezerről 664 ezerre, a videokazettáké 41 ezerről 158 ezerre nőtt. Ennek megfelelően növekedett tíz év alatt a könyvtárak állománya: a könyveké 70 millióról 101 millióra, a lemezeké 3,3 millióról 6,5-re, a videóké 135 ezerről egymillióra. (A könyvek mellett a könyvtárak 53%-a szolgáltat hangkazettát is, és 23%-a videokazettát.)1991-ben a könyvtárak 5,8 millió olvasót regisztráltak, 2000-ben 6,6 milliót (+13%), a beiratkozott

gyerekek és fiatalok száma azonban enyhén csökkent. Erőteljesebb ütemben nőtt a kölcsönzés: a könyvek esetében tíz év alatt 104 millióról 156-ra, a hangzó anyagnál 12 millióról 26-ra, a videónál 800 ezerről 7 millióra emelkedett. A könyvtárak negyede díjmentesen nyújtja szolgáltatásait, a többiben díjat szednek, átlagosan 36 frankot évente.A 90-es években a személyzet száma lényegesen emelkedett. Az 1991-es 13 300 könyvtári alkalmazottal szemben 2000-ben 20 400-at foglalkoztattak. Ezen belül azonban lényegesen kisebb mértékben nőtt a diplomás könyvtárosok száma: az 1991-es 5360-ról csak 6300-ra emelkedett, miközben a felsőfokú szakvégzettséggel nem rendelkezők száma megduplázódott. Igen nagy számban dolgoznak a francia könyvtárakban önkéntes társadalmi segítők is, a közkönyvtárak több mint 40%-ában megtalálhatók, 2000-ben kb. 9600 személy vállalkozott ilyen munkára.Kevésbé örvendetes a könyvtárak nyitvatartási idejének alakulása. A minisztérium ismételt javaslatai ellenére átlagosan csak hetente 19 órán át vannak nyitva ezek az intézmények, a növekedés tíz év alatt mindössze 12 perc volt. A stagnálás elsődleges oka valószínűleg a kötelező munkaidő 35 órára való csökkentése volt.A közkönyvtárak felében található számítógép, mint az állományfeltárás eszköze. (1443 könyvtárban 6967 személyi számítógép van üzemben.) Az internetes hozzáférés tekintetében a közkönyvtárak rosszul állnak: csak 828 könyvtár nyújt ilyen szolgáltatást látogatóinak. A fejlődés viszont e téren is reményt keltő: egy évvel korábban az internetes szolgáltatást nyújtó könyvtárak száma csak 453 volt.
(Katsányi Sándor)
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03/298HILDEBRAND, Ian: Service please! Rethinking public library Web sites = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 6.no. 268- 277.p. Bibliogr. 6 tétel.Res. francia és német nyelven
A közkönyvtári webhelyek újragondolása

Honlap; Közművelődési könyvtár; SzolgáltatásokAusztrália a jelentős internethasználatot felmutató országok közé tartozik. (A felhasználásra vonatkozó számos adatot tartalmaz a cikk.)2003-ban a könyvtárak döntő többsége jelen volt az interneten. Közel az összes közkönyvtár kínál a weben információt szolgáltatásairól. Mintegy 80% nyújt hozzáférést katalógusához, 60% a könyvtár által előfizetett adatbázisokhoz, 68% ad csatolókat hasznos webes forrásokhoz. A közkönyvtárak közel 18%-a teszi lehetővé, hogy felhasználóik e-mailben tegyenek fel referensz kérdéseket. Néhány kivételtől eltekintve, az ausztrál közkönyvtári weboldalak továbbra is a fizikai könyvtárakra vonatkozó információkra összpontosítanak. Maguk a WebOPAC-ok is a helyben őrzött állományra vonatkoznak. A dokumentumok tehát a weben előj egyezhet ők, de be kell értük menni a könyvtárba. A növekvő internethasználat és a kereskedelmi konkurensek megjelenése azonban arra készteti a könyvtárakat, hogy végiggondolják, miként fejleszthetik az új technológiák felhasználásával weboldalaikat olyan szolgáltató helyekké, amelyek a könyvtári szolgáltatások széles körét teszik egy helyen elérhetővé.Van a közkönyvtáraknak számos olyan tevékenysége (pl. meseórák, szemináriumok, bemutatók, előadások), amelyeket nem célszerű on-line (is) működtetni, mivel jelenlegi formájukban sokkal hatékonyabbak.Hosszú ideig lesznek még olyan olvasók, akik nem fogják használni az internetet. Lesznek olyanok is, akik kizárólag egyes hálózati eszközöket, mint például az e-mailt fogják használni. Ennek megfelelően hosszú ideig, talán örökre szükség lesz a fizikai

könyvtárakra. A növekvő internethasználat kihívásának azonban csak úgy tudnak megfelelni a közkönyvtárak, ha webhelyeik mint sajátos fiókkönyvtárak működnek, ahelyett, hogy egyszerűen a fizikai könyvtárra vonatkozó információk tárolóhelyei lennének.Az on-line közkönyvtár nem működik, ha olvasói nem tudnak a könyvtárba úgy beiratkozni, hogy nem mennek el a fizikai könyvtárba. A könyvtáraknak ugyanakkor mindig is szüksége volt a személy- azonosság és a lakcím hiteles megállapításának lehetőségére. On-line környezetben a lakcímre csak akkor van szükség, ha az olvasó fizikai dokumentumot akar kölcsön venni és címére kiszállíttatni. A lopások elkerülésére pedig olyan modelleket használhatnak a könyvtárak, amelyek például egy DVD-kölcsönző cégnél működnek, amely a korábban leszállított DVD visszaküldése után indítja a következő DVD-t. Alternatíva lehet különböző e-ke- reskedelmi eszközök és változatos fizetési módok felhasználása.Az on-line katalógus útján történő megrendelés és házhozszállítás példája Victoria szövetségi államban a Bayside Library Service (http://bayside.vic. gov.au/library).Az ausztrál könyvtárak lassúak voltak interaktív referensz szolgáltatásaik kialakításában, ami utat nyitott a kereskedelmi szolgáltatóknak. Van viszont a könyvtáraknak néhány együttműködésen alapuló e-mailes tájékoztató szolgálata, amelyek egy-egy szövetségi állam olvasóit szolgálják ki.Nemrégiben az Ausztrál Állami Könyvtárak Tanácsa (Council of Australian State Libraries) kezdeményezésére valós idejű, együttműködésen alapuló tájékoztató szolgálat jött létre. Az AskNow! előnye az e-mailes szolgáltatásokkal szemben, hogy a tájékoztató könyvtáros valós referensz interjút tud lefolytatni. Egyik szolgáltatás sem működik a hét minden napján és napi 24 órában. Meglétük azonban egy magasabb színvonalú tájékoztatás kezdetét jelenti.
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Az állami szintű vagy országos on-line tájékoztató szolgálatok valószínűleg lassabban vagy egyáltalán nem tudnak helyi jellegű kérdésekre válaszolni. Nem tud azonban minden könyvtár on-line tájékoztató szolgálatot működtetni. A helyi vonatkozású információkkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához viszont elegendő', ha az illetékes könyvtáros e-mail-címét megadjuk.Tovább kell folytatniuk a könyvtáraknak az olyan on-line, de a fizikai állományukat használó olvasókat segítő' szolgáltatásaikat, mint az új könyvek listái, vagy annotált forráskalauzok hasznos webhe- lyekről. Ezen kívül továbbra is szükség van a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó hagyományos információkra, ide értve a fizikai könyvtár helyét és nyitva tartását, a rendezvények időpontját. Kellenek azonban olyan információk is, amelyek azoknak szólnak, akik ritkán vagy sohasem mennek el a könyvtárba. Nem szabad, hogy a könyvtár weboldala pusztán a nyomtatott prospektusok html- vagy pdf-változata legyen.A nagyobb könyvtárak önálló erőfeszítései mellett együttműködésben is fejleszthetők a könyvtári weboldalak. A SPARQ (Sidney Public Libraries Answer Reference Questions) Űj-Dél-Wales állam tájékoztató szolgálata. Működik Victoria állam virtuális könyvtára (http://www.libraries.sa.gov.au). Ezen kívül Tasmánia és Nyugat-Ausztrália állami könyvtárai nyújtanak közös felületen a közkönyvtárak OPAC-jaihoz (LISWA http://www.liswa.wa. gov.au, TALIS http://www.talis.tas.gov.au).A könyvtárosok hamar felismerték a web jelentőségét, sok esetben részt is vettek az önkormányzati weboldalak létrehozásában. Ezt a szerepet aztán az informatikusok vették át. Célszerű volna azonban a könyvtárosoknak a web fejlesztésében újra szerepet vállalniuk.
(Koltay Tibor)

03/299HAETTIGER, Magali: Vers la conservation des sites web régionaux = Bull.Bibi.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 77- 84.p. Bibliogr.Res. angol, német és spanyol nyelven
Regionális webhelyek archiválásának problémái

Együttműködés -nemzeti; Honlap; Megőrzés; Városi 
könyvtárA regionális webhelyek archiválása számos érdekes lehetőséget kínál majd a városi nagykönyvtárak számára, és részévé válik ezek országos és helyi feladatkörének, de ennek még mindig sok műszaki, jogi és pénzügyi akadálya van. Az akadályok annyira komolyak lehetnek, hogy egy webhely beszerzése és konzerválása a városi könyvtárak szintjén jelenleg szinte megvalósíthatatlan. Olyan megoldások jöhetnek szóba, mint a nagykönyvtárak együttműködése egymással vagy a nemzeti könyvtárral.

(Autorej. alapján)

03/300SCHURICH, Frank-Rainer: Die kulturelle Infrastruktur stirbt leise. Die Heinrich-Heine-Bibliothek in Berlin- Mitte ist seit Februar zu -  der Protest geht weiter = BuB. 55.Jg. 2003. 4.no. 243-245.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.
A kulturális infrastruktúra csendes halála. A 
Berlin-Mitte városrész Heinrich Heine könyvtára 
február óta zárva tart -  a tiltakozás folytatódik

Könyvtárbarátok köre; Megszűnés -könyvtáré; Vá
rosi könyvtárA Berlin-Mitte városrészben 1850-ben 4 népkönyvtár működött, 1989-ben pedig 11, ezzel szemben 2002-ben már csak három. Ezek egyikét, a Heinrich Heine könyvtárat 2003 elején bezáratta a kerületi önkormányzat.A felnőtt- és gyermekrészlegből álló könyvtárnak évi 50 ezer látogatója volt, évente 87 ezer dokumen
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tumot kölcsönzött. 2002 elején az intézmény még beruházásokra kapott pénzt, a modernizálás 40 ezer euróba került. A felújítás befejezése után hat nappal, 2002. július 16-án a kerületi elöljáróság közölte, hogy a 2003. évi költségvetés sarokszámai megkövetelik az intézmény bezárását.A határozatot a kerület lakóinak tiltakozása fogadta. A helyi sajtó közölte a lakosság protestáló leveleit, hozzátéve, hogy a könyvtárat éppen most újították fel. A bezárás ellen többen szót emeltek, pl. a düsseldorfi Heine Társaság, számos író, a lakosság köréből pedig 2000 aláírás gyűlt össze a könyvtár érdekében. A berlini tévé és sajtó is foglalkozott a kérdéssel, amely politikai üggyé vált.A Heinrich Heine könyvtár és a környék más bezárásra ítélt könyvtárának pótlására bibliobusz beállítását vették tervbe, a könyvtárosok és a lakók véleménye szerint azonban a heti egy alkalommal 150 percig ott tartózkodó és a gyerekek ellátásáról gondoskodó busz nem pótolja a megszüntetett gyerekkönyvtárt, másrészt a kerület számos mozgáskorlátozottja, csekély jövedelmű és csekély mobilitású lakosa számára gyalogosan elérhető könyvtárat kell biztosítani.A könyvtár érdekében történt kezdeményezés anyagi erőket is tudott mozgósítani. A könyvtárhelyiség tulajdonosa lemondott a 2003-as év teljes bérleti díjáról, mások a működési költségekhez voltak hajlandók hozzájárulni, összességében 100 ezer EUR szponzori felajánlás történt. A kerület vezetőit azonban mindez hidegen hagyta: 2002. október 31-én jóváhagyták a költségvetést, s vele a könyvtár megszüntetésének tervét.December 18-án még egyszer fogadta a kerület vezetése a könyvtári mozgalom képviselőit. Közölték a delegációval, hogy a könyvtár bezárása eldöntött ügy, de hajlandók annak berendezését a társadalmi fenntartóknak átengedni, viszont a könyveket elviszik más könyvtárak részére. Az új könyvtárosok képzési díját (2-3 ezer EUR) fizessék be a kerületi önkormányzatnak. A könyvtár bezárásának kérdé

se ezzel eldőlt, a könyvtár március óta zárva maradt, de a könyvtári mozgalom résztvevői nem adták fel: most már a könyvtár újranyitásáért vették fel a küzdelmet.A Berlin-Mitte-i eset tanulsága, hogy az ilyen akcióba mindenkit be kell vonni, aki a könyv ügyében érdekelt: kulturális egyesületeket, kiadókat, írókat és természetesen a könyvtárosokat. Az utóbbi a legnehezebb. Leszámítva a „Kritikus Könyvtárosok Munkacsoportját” (AKRIBIE) a Heinrich Heine könyvtár alig kapott ilyen támogatást. Ez részben érthető is: Berlinben újabb könyvtárak bezárását tervezik, a könyvtárosok nem merik kockáztatni munkahelyeiket. Elmúltak azok az idők, amikor a berlini könyvtárosok 1993-ban együttes mozgalomban tiltakoztak a könyvtárbezárások ellen. A könyvtárosoknak azonban fel kellene ismerniük, hogy nem elég a saját munkahelyüket félteni. A fenntartók új jelszava szerint a polgárok -  ha már annyira szenvedélyük az olvasás -  tartsák fenn maguk a könyvtárat. Ennek azonban beláthatatlan következményei lennének, például maguk a képzett könyvtárosok is fölöslegessé válnának, mert a társadalmilag fenntartott könyvtárakban csak gyorstanfolyamokon végzett laikusok (olcsóbb) alkalmazására lenne lehetőség.
(Katsányi Sándor)

03/301GULAEVA, Natal’a Petrovna: Uveräem: skucaf ne pridetsä = Bibliotéka. 2003. 3.no. 12-13.p.
A csukcsi körzeti könyvtár munkájáról

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Helyismereti 
munka; Körzeti könyvtár; TapasztalatcsereA Csukcs Autonóm Terület V. G. Tan-Bogorazról, a híres történész-etnográfusról elnevezett központi könyvtára 55 éves lett. Születésekor a könyvtár egy Kazacska folyó parti aprócska házban nyert elhelyezést, működéséhez szakmai és módszertani segítsé
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get sokáig a Magadan városi területi tudományos könyvtár nyújtott. A Csukcs Autonóm Terület önállóvá válásakor a könyvtár is önállósult, eleinte azonban anyagi forrásoknak és szakembereknek egyaránt híján volt. Komoly erőfeszítések után sikerült az autonóm terület könyvtárai számára módszertani és koordinációs központtá, a régióban pedig a Csukcsföldről szóló és a nemzetiségi nyelveken kiadott helytörténeti-helyismereti anyag őrzőjévé válnia. A kilencvenes évek elején osztály szerveződött a helyismereti gyűjteményt kezelő könyvtárosokból, az osztályon belül pedig külön részleg jött létre, amelynek feladata a csukcs vonatkozású nemzeti irodalom bibliográfiai feldolgozása. Az autonóm terület könyvtárai az állománygyarapítást is a központi könyvtáron keresztül intézik, itt gyűlnek össze a megrendelések, és innen történik a beszerzett dokumentumanyag szétosztása is.A könyvtár a hagyományos szolgáltatások ellátása mellett gyakran szervez irodalmi esteket, a csukcs etnográfiáról és kultúráról szóló beszélgetéseket (pl.: „A vidék, ahol Oroszország kezdődik” , „A természeti kincsek ösvényén”, „Őseink nyelve nem halhat ki”). A Csukcsföld híres embereit bemutató sorozatban nagy sikere volt az autonóm terület első női kormányzójának kalandos életéről szóló estnek. A Város napjára a könyvtár az „Anadirról készült legjobb fénykép” kategóriájában fotópályázatot hirdetett az olvasók között. Csukcsföld hatalmas kiterjedése miatt nem könnyű a területről összegyűjteni a könyvtárosokat, de amikor „Bűvöld el az olvasót” címmel a központi könyvtár vetélkedőt rendezett a kollégák körében, a könyvtárosoknak drukkoló tömeg nem fért el az olvasóteremben. Az olvasók gyakran ajándékoznak könyveket saját magángyűjteményükből a könyvtárnak, sőt: virágokat a könyvtári környezet szebbé tételéhez.Nemrégiben a könyvtárban bevezették a számítás- technikai eszközök alkalmazását, adatbázisokat hoztak létre és -  többek között tanfolyamok segít

ségével -  igyekeznek bevezetni olvasóikat az informatikai szolgáltatások használatába, valamint a világháló rejtelmeibe. A könyvtárosokat is rendszeresen továbbképzik.Az autonóm területen összesen 59 könyvtár működik, közülük 39 községi. Mint a beszámolókból kiderült, utóbbiak kétségbeejtő körülmények között működnek: a könyvtár helyiségeiben az állandóan túlfűtött kályhákból áradó korom és hamu miatt a könyvek állaga az átlagosnál sokkal gyorsabban romlik. A térségben dolgozó mintegy 100 könyvtáros kb. 54 ezer olvasót szolgál ki, évente 1 millió 371 ezer dokumentum forgalmazásával. A legutóbbi továbbképzés fontos témája volt a könyvtáraknak a lakosság ökológiai felvilágosításában betöltött szerepe. A továbbképzéssel egy időben a városban rendezték meg az északi népek irodalmának hetét és a csukcs költők szemináriumát, a könyvtárosok így „első kézből” értesülhettek a legfrissebb irodalmi alkotásokról, beszélgethettek a szerzőkkel és a kiadókkal.A térség könyvtárai különös figyelmet fordítanak a helyismereti-helytörténeti anyag gyűjtésére, e téren a legészakabbra fekvő Bilibino városka gyűjteménye jár az élen, ahol szorgalmasan ápolják az északi aranyforrásokat feltáró geológus, Jurij Bilibin emlékét.Az autonóm terület könyvtárai számára a működést leggyakrabban nehezítő problémák közé tartozik a gyenge anyagi bázis, a modern technikai eszközök és a képzett szakemberek hiánya. Remény azonban szerencsére van: ha lassan is, de elindult az északi területek felé irányuló migráció és kollégiumi képzési formában elkezdődött a levelező könyvtárosképzés.
(Hangodi Ágnes)
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03/3020MAR0V, Kazim Omarovic -  MIRZAEVA, Ajzanat Rustamovna -  NUROVA, Zarema Nurmagomedovna: Rodnoj zemli mnogogolos’e... = Bibliotéka. 2003. 4.no.
66-68.p.

A multikulturális nevelésről

Ifjúság nevelése; Konferencia -rokon területen; 
Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi olvasó

Észak-Kaukázus, közelebbről Dagesztán pedagógusai úgy tartják, a felnövekvő nemzedéknek az alkotótevékenységet kibontakoztató oktatást-nevelést kell kapnia. A soknemzetiségű Dagesztán számára különösen fontos az össznemzeti kultúrát alkotó egyes nemzetiségi kultúrák történetének ismerete, hagyományaik őrzése. Az utóbbi két-három évben olyan tudományos nemzetközi, nemzeti és regionális konferenciák zajlottak a témában Mahacskala és Pjatyigorszk városában, amelyeken könyvtáros szakemberek is aktívan részt vettek. A soknemzetiségű népek kultúrájának megőrzésében, terjesztésében fontos szerepet játszanak a térség könyvtárai azzal, hogy feladatot vállalnak az új módszereket alkalmazó oktatásban, az Open Society által finanszírozott projektek segítségével. Hat éve a Dagesztáni Egyetem Könyvtártudományi tanszékének kutató- csoportja is foglalkozik a soknemzetiségű régió könyvtárainak fejlesztésével az észak-kaukázusi területeken, a projekt pénzügyi támogatója az Orosz Humán Tudományos Alap.A Mahacskalában működő városi nyilvános könyvtár 10. sz. fiókkönyvtára szoros együttműködésben segíti a városrész oktatási intézményeit egy új tantárgy, a „Dagesztán népeinek kultúrája és hagyományai” elnevezésű kurzus bevezetésében. A könyvtár kérdőíves felmérést készített a felső tagozatosok körében arról, hogy miért keresnek a könyvtárban ország- és helyismeret, helytörténeti forrásokat. A válaszok között a leggyakrabban a következők fordultak elő: órai felkészüléshez, referátum

vagy beszámoló készítéséhez, személyes érdeklődésből, tanári javaslatra.A könyvtárak bibliográfiai munkájukkal is segítik az oktatási-nevelési folyamat nemzeti kultúrára vonatkozó részét, hiszen a tanárok számára szükséges irodalom összegyűjtését, az ezekre alapozott információszolgáltatását vállalják az orosz kultúra, a Kaukázus és Dagesztán népeinek kultúrája, a történelem, a földrajz, az ökológia, a vallás és a művészetek területén. (A problémát legfeljebb e könyvtárak szűkös beszerzési kerete jelentheti, gyakran éppen az az információforrás hiányzik, amelyből a felhasználó által feltett kérdésre válaszolni lehetne.) Ez a feladat a könyvtárosok szemszögéből is új módszerek alkalmazását igényli, nem véletlen, hogy a könyvtárosképzésben megjelent a „Könyvtári-bibliográfiai didaktika” címet viselő speciális kurzus, amelynek óráin az iskola és a könyvtár közötti együttműködés munkamódszereit lehet elsajátítani. A városi könyvtárban és fiókkönyvtáraiban gyakran rendeznek a Dagesztánt alkotó nemzetek nyelvén folyó felolvasásokat, szavalóversenyeket és előadóművészi esteket. A nézőközönség soraiban ott ülnek a tanárok és a tanulók, a szülők, a könyvtárosok és a könyvtárostanári pályára készülő egyetemisták, a tudomány, a kultúra és az irodalom képviselői.A városi könyvtár egy alkalommal „Az én Dagesz- tánom” címmel szerkesztett hangos folyóiratot (így hozva vissza a hetvenes-nyolcvanas évek kedvelt könyvtári rendezvénytípusát a köztudatba), melynek négy „rovata” volt: a résztvevők hallhattak Dagesztán ősi történelméről, tehetséges alkotóművészeiről, a mecsetekben működött régi dagesztáni könyvtárak történetéről és azokról a kortárs könyvekről, amelyek témája Dagesztán. A városi könyvtár részt vesz a dagesztáni költészet napjának megrendezésében is, segít kiválogatni és hozzáférhetővé tenni az ünnepségen a különböző nemzetiségek nyelvén elhangzó verses és zenés alkotásokat. Minden évben megszervezik a gyermek- és ifjúsági
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könyv és zene hetét, amelynek során az iskolások írókkal, költőkkel, zeneszerzőkkel, könyvillusztrátorokkal találkozhatnak, rajz- és szavalóversenyeken vehetnek részt. így a gyermekekben megerősödik és szélesebb körűvé, élővé válik a nemzeti-nemzetiségi kultúráról az iskolai tanórákon elsajátított ismeretek halmaza.
(Hangodi Ágnes)

03/303MITROFANOVA, Natal’ä Anatol’evna: licitéi, nauci ucenika = Bibliotéka. 2003. 4.no. 37-41.p.
Tanító, tanítsd meg a tanulót! Alkotóműhely falusi 
könyvtárosok számára

Gyűjtőkör: Községi könyvtár; Szakrészleg-rendszer; 
Tervezes: TovábbképzésManapság már senki sem kételkedik abban, hogy szükség van a könyvtári szolgáltatások megújítására. Különösen fontos lehet ez a községi könyvtárak számára, amelyek egyre nehezebben felelnek meg felhasználóik összetett igényeinek. A községi könyvtárak újjászervezésének egyik útja a specializáció, a szakrészlegek kialakítása. A Pszkov környéki községi könyvtárak vezetőinek a területi központi könyvtárban második alkalommal létrehozott alkotóműhelye a következő témával foglalkozott: Specializáció -  érvek és ellenérvek.A műhely résztvevőinek első feladata egy speciális községi könyvtári részleg megtervezése volt. Ehhez az előre kialakított, 3-4 fős kiscsoportok nagy papírlapokat kaptak, amelyre egy házikó formájában felrajzolhatták: milyen külső és belső tényezőkkel és forrásokkal rendelkezik könyvtáruk speciális részlege már a létrehozás pillanatában, kikkel és hogyan fognak majd a munkatársak együttműködni a feladat végrehajtása során, milyen nehézségek láthatók előre. A munkához segítséget nyújtottak a műhelymunkát megelőző napokban lezajlott személyes konzultációk és a résztvevők számára biztosított, témába vágó nyomtatott szakirodalom másolatának gyűjteménye. A csoportmunka valamennyi

szabályának megfelelő metódus szerint (jóindulatú légkör, egymás véleményének meghallgatása és figyelembevétele, kollektív munkavégzés, valameny- nyi csoporttag szerepeltetése stb.) folyó feladatmegoldás során a felkészülésre 30, a prezentációra 5 perc állt a csoportok rendelkezésére.A megalakult négy csoport közül kettő helyismereti, egy helytörténeti, egy pedig családi könyvtári részleg kialakítását tervezte meg. A csoportok eredményei közé sorolható, hogy fontosnak tartották a tervezés során felmérni az adott helyszínen élők véleményét a létrehozandó szakrészleg szükségességéről; kapcsolatot akartak teremteni más, a térségben működő szervezetekkel (iskolák, óvodák, területi hivatalok, szponzorok, sajtó); számba vették a rendelkezésre álló gyűjtemény összetételét a tervezett részleg szakirodalomigénye szempontjából; megvizsgálták az egyes használói rétegek (tanulók és oktatók, értelmiség, nyugdíjasok, mezőgazdasági szakemberek, helytörténeti kutatók) potenciális szakirodalmi igényeit. Eredményesnek mutatkoztak a tervek abban is, hogy összeállítóik mindig figyelmet fordítottak az új szakrészleg kialakításának propagandájára, a helyi tradíciók előtérbe helyezésére, a megcélzott szakirodalom fizikai különválasztására a gyűjteményben.A csoportok munkáját a pszkovi területi központi könyvtár szakemberei is értékelték, táblázatba rendezve az egyes tervezetek erősségeit és gyengeségeit: előbbiek közé a választott szakosodás irányának megalapozottságát, a megvalósításhoz szükséges finanszírozási források feltérképezését, a kultúra területén működő egyéb társintézményekkel való együttműködést; utóbbiak közé pedig a helyi lakosság megvalósításba való bevonásának hiányát, a tervezett részleg számára rendelkezésre bocsátható állomány szűkösségét és a terület egyéb könyvtártípusaival való együttműködés figyelmen kívül hagyását sorolták.Annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen szakrészlegek létrehozására van szükség a községi könyvtárakban, az alkotóműhely megvalósítása mellett a pszkovi területi központi könyvtár kérdő
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íves felmérést is készített. A terület 24 járásának 17 könyvtárából érkeztek válaszok, amelyek bizonyították: a gyakorló könyvtárosokból nem hiányzik az alkotóerő', ötleteik között szerepeltek a községi könyvtáron belül működtetni kívánt családi és ifjúsági könyvtárak, helyismereti és helytörténeti, valamint hagyományőrző gyűjtemények, ökológiai, esztétikai és könyvművészeti speciális gyűjtőkörrel rendelkező gyűjteményrészek. A felmérés egyetlen negatív tapasztalata az volt, hogy a megkérdezetteknek a szakrészleg milyenségére vonatkozó választása nem olvasói és felhasználói igényekre támaszkodott, hanem a könyvtárosok személyes adottságaiból, érdeklődési és munkaköréből indult ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 288, 308, 322, 331, 335, 344, 351, 355, 360, 371
T u d o m á n y o s  é s  
s z a k k ö n y v t á r a i t

Lásd 337
E g y é b  k ö n y v t á r a k

03/304PFÖRSICH, Peter: Mitten im Leben -  30 Jahre evangelische Medienzentralen = Information. 54.Jg. 2003.4.no. 211-214.p.Res. angol nyelven
30 évvel ezelőtt alakultak meg az evangélikus mé
diaközpontok

Egyházi könyvtár; EszköztárAz állami fenntartású médiaközpontok mellett az egyházi médiakönyvtárak is az audiovizuális eszközök széles választékát kínálják elsősorban iskolák

nak, továbbképző programok számára és más közösségi használatra. Bár ezek az egyházi intézmények gyakran kevéssé ismertek, az általuk kínált média sok emberhez elér, ha nem is tud róla a (szakmai) közönség. 1973. szeptember 24-én Duis- burgban alakult meg az Evangélikus Médiaközpontok Munkacsoportja. A jubileum alkalmából a cikk bemutatja az evangélikus médiakönyvtárak tevékenységét, valamint médiakölcsönző programjukat, amelyet kifejezetten számukra terveztek és folyamatosan továbbfejlesztenek.
(Autoref.)

03/305SZCZEPANSKA, Barbara: Biblioteki prywatnych firm prawniczych w Warszawie = Bibliotekarz. 2003. 5.no. 19-23-p.
Ügyvédi magáncégek könyvtárai Varsóban

Magánkönyvtár; Szakkönyvtár -jogtudományiLengyelországban -  a társadalmi-gazdasági fordulatot szorosan követve -  kb. tíz éve jelentek meg a gazdasági jogi tanácsadással foglalkozó magánirodák. Bizonyos sejtéseken kívül a könyvtáros szakma eleddig nem tudta, hogy vannak-e ezeknek a világcégek fiókjaiként működő, illetve lengyel eredetű-tulajdonú irodáknak könyvtáraik és könyvtárosaik, pedig legalább ötven van belőlük.Az alábbiakban ismertetett kérdőíves felmérés, amely mikrosokaságot fogott át (a kiküldött kérdőívekre mindössze 6 könyvtár válaszolt, ami 46%-a a szándékolt mintasokaságnak), a következőket konstatálhatta erről az új szakkönyvtártípusról:A szóban forgó könyvtárak lényegében a magánirodákkal együtt alakultak meg. Manapság (általában egy) főfoglalkozású könyvtáros kezeli ezeket a nem nagy gyűjteményeket (az átlagos állomány 4 600 könyv és 40 kurrens folyóirat), viszont intenzív a számítógépes katalógusok és adatbázisok használata (Trigger, Coliber cég szolgáltatásai).
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Az alkalmazott könyvtárosok diplomás emberek, de képzettségük nem teljesen adekvát a tennivalókkal (pl. nem tudnak jól angolul). Egyik-másik kollégát továbbképzésre és tanulmányútra is el-elküldik (ez utóbbi a világcégek fiókjaira jellemzó').A felmérésből nem derül ki egyértelműen, hogy információs munkát is végeznek-e az ezekben az irodákban dolgozó könyvtárosok. Valószínűleg igen, alighanem a más és más értelmezések miatt nem alakult ki világos kép. Ami az országban unikum: az itteni könyvtáraknak nincsenek gyarapítási és eszközfejlesztési gondjaik (számítástechnikai eszközökhöz, az internethez való hozzájutásról van szó). E könyvtárak maguk tervezik meg munkájukat is.E könyvtárcsoportra nem jellemző az együttműködési szándék és kezdeményezés: mindegyik az irodák benti szükségleteihez igazodik. A lengyel könyvtárosok egyesülete iránti érdeklődés ugyancsak jórészt hiányzik könyvtárosaikból.
(Futala Tibor)

03/306BOWDEN, Teresa S.: A snapshot of state prison libraries with a focus on technology = Behav.Soc.Sci.Libr. 21.V0I. 2003. 2.no. 1-12.p.
Pillanatfelvétel az állami börtönkönyvtárakról, kü
lönös tekintettel a technológiára

Börtönkönyvtár; Felmérés [forma]; Információtech
nológia[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk célja, hogy országos körképet nyújtson az amerikai börtönkönyvtárakról, elsősorban az információtechnológia alkalmazását vizsgálva. Levélben keresték meg az ország állami felnőtt börtöneit. A mintában szereplő 207 börtön reprezentatív értékű az ország lakosságának nagyságát, nemi megoszlását és biztonsági szintjét tekintve. A börtönök 97%-ában működik könyvtár, melyek a nyomtatott és elektronikus források széles körét kínálják. Személyzetük, nagyságuk és költségvetésük nagyon eltérő. Majdnem 50%-uk rendelkezik számítógéppel, de a géphasználat oktatásával kevés helyen foglalkoznak. Általában a szövegszerkesztőt lehet használni, CD-khez és a könyvtári katalógushoz lehet hozzáférni. Csak egy könyvtáros engedélyezi az internet használatát személyes megfigyeléssel. A többiek biztonsági okokra hivatkozva ezt elutasítják.

(Autorej.)
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