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In memory of József Antall, the librarian
KAPRONCZAY László

ABSTRACTS

The study analyzes the career of the Hungarian prime minis
ter, deceased on 12 December 1993, as a librarian between 
1963 and 1990. József Antall spent nearly three decades in 
the Semmelweis Museum, Library and Archive of Medical 
History. First he had been a research worker, then in 1967 he 
became deputy head, in 1974 acting director, and since 1985 
he has been director-general. The history of medicine and 
pharmacology had become a peripheral field of science after 
1948, and in the 1950s its teaching was also ceased at the 
university. József Antall as a librarian had elaborated the 
collection interest of both the museum and the library, he 
compiled the organizational statute, and proposed that the 
library and the museum, working separately at that time, be 
united. With his sense of diplomacy, he won the best experts, 
put out of the way for political reasons, to be fellows of the 
institute. He increased the number of staff considerably, and 
founded the international relations of the institute. He as
sumed leading roles in Hungarian and international associa
tions, edited the journal „Orvostörténeti Közlemények” 
(Communications in Medical History). He expected his fellow 
workers to be well informed and have scholarly thorough
ness. His image of museums of medical and pharmaceutical 
history in the countryside was similar to the pattern of univer
sities in Germany. Besides his activities in organization and 
management, he also issued scientific publications not only 
in the history of medicine, but also in the field of political 
history. He turned the institute into an acknowledged re
search and creative workshop, and considered it to be a part 
of his oeuvre.(pp. 9-14)

Ethnic bibliography and documentation in 
Hungary from the outset until today. Part 2.
CHOLNOKY Győző - FUTALA Tibor - KERTÉSZ Gyula

This part of the article describes first of all the Rá! Teieky 
Scientific Institute and its member institutes and their bibliog
raphic and documentary activities between the two world 
wars. After World War II., following the communist take-over 
(1949) institutions of minority studies were closed down. The 
history of national minorities, the bibliographic control of pub
lications related to it, and the publication of sources in the 
field of the history of nationalities were the only exceptions 
since they did not concern the present of national minorities, 
therefore they did not contradict the so-called automatism 
theory, according to which the bare existence of socialism 
solves the problems of national and ethnic minorities. The 
Institute of Historiography of the Hungarian Academy of Sci
ences was the centre of studies in minority history. It was 
only at the end of the 60s that the party allowed to confess: 
the automatism theory cannot be used for handling and solv
ing minority problems in Eastern Central Europe. This admis
sion made investigations into the history of the period and 
into ethnic policy possible again, as well as the broadening of 
ethnic bibliography and documentation in these directions. 
From among developments since 1968 the study details the 
coming into being and work of Ethnic Documentation, and the 
ethnic bibliographic and documentary activities of the State
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Gorky Library (today: National Foreign Language Library), 
(pp. 15-28)

Registration of research in Hungary
KOVÁCS Mária - KOVÁCS Emőke

The plans of a comprehensive, national research information 
system are just being elaborated under the leadership of the 
Committee of Science Policy. The existing practice is con
fused, there are several institutions keeping records of re
search, however, nationwide registration has not been 
solved. According to a statute of 1982, the National Technical 
Library and Information Centre is responsible for research 
registration not only in the field of technology, but also in 
almost all the areas of scientific research. They issue a list of 
Hungarian research institutes and compile a database of re
search reports. The database HRDS (Hungarian Research 
and Development Information System) is meant to inform 
foreigners, KUFINT (Magyar Kutatási és Fejlesztési In
tézetek) is a database of Hungarian R&D institutions in Eng
lish and Hungarian. The English language database of the 
International Technological Institute, called HUNTECH, offers 
information on recent Hungarian products. The Library of the 
Budapest Technological University registers the scientific 
publications of the university staff in a computerized data
base. OTKA, the National Scientific Research Fund, has an 
inventory of research activities having gained support from 
the fund with the aim of internal information. The computer
ized registration of research activities belonging to the branch 
is good in two ministries (health and environment protection). 
Research in the social sciences is processed in a bulky vol
ume issued by TÁRKI, the Social Science Information Union. 
This survey underlines the strong need for national, central 
registration, and until there is no legal regulation, it is advis
able to cooperate on the bases of agreements to avoid paral
lel research, (pp. 29-34)

On exchange formats. {Foundations and ad
denda to Mirna Wilier: Machine readable 
cataloguing. The necessity for standardiza
tion)
VAJDA Erik

A format is a set of rules enabling the computer to recognize 
data for input, processing, storage and display. Characteris
tics of input, processing (or internal), display and finally of 
exchange formats are given. The elements of the formats i e. 
their structure (syntax), content (semantics) are described 
and the character set as additional elements is mentioned. 
Due to the different internal formats and the different applica
tion oriented softwares used by information systems conver
sion is required to exchange information between the 
systems. The exchange format makes the communication 
easier, saving a lot of conversion efforts and has also a 
certain standardizing effect on the establishment of data
bases and their internal formats. In 1978 the issue of the 
need of a single international exchange format was raised at 
the Taormina Symposium. This format has become the CCF 
(Common Communication Format). Sts establishment was

funded by Unesco and it was published as a document of the 
General Information Programme of Unesco. The application 
of CCF was hindered by various factors, among others by a 
certain rivalry between UNIMARC, and CCF. UNIMARC 
gained some distribution as exchange format of national bib
liographic agencies. CCF proved to be successful in develop
ing countries and international organizations also as a basis 
for local formats. In 1992 the tension was eased by the UNI- 
MARC/CCF workshop (Florence). However national bibliog
raphic agencies and database distributors still use their own 
formats (national MARC formats and various distribution for
mats) for exchange. CCF/B (for bibliographic information) 
and CCF/F (for factual information) appeared as the result of 
further development. In Hungary the HUNMARC format, es
tablished by the National Széchényi Library is about to be 
published. ISO/2709'has its Hungarian version, MSZ 193/1- 
1983, but no unanimous approach has been developed yet 
as far as the content (semantics) of the format is concerned. 
There is a need for a complete format standard, whereas the 
standardization of a limited number of variants (CCF, UNI
MARC, HUNMARC) seems to be rather possible, (pp. 35-41)

Machine readable cataloguing. The necessity 
for standardization
WILLER, Mirna

The appearance of MARC format is closely related to stan
dardization; there could not be MARC formats without highly 
standardized procedures. After summarizing the historical 
background of MARC formats, four topics are described in 
detail a) the international MARC format (UNIMARC), b) the 
structure of MARC formats, c) the non-MARC formats, the 
secondary services community, and d) bridges between for
mat borders: CCF (Common Communication Format) and 
SGML (Standardized General Mark-up Language) (pp. 42-48)

Aims in public librarianship. (An organization 
sociological analysis)
LADOSNÉ VARJÚ Irén

Local aims have practically not occurred in public librarian- 
ship founded and maintained centraily by councils. The most 
important aim of networks was to adopt central aims to local 
levels, and ensure their fulfillment. In spite of this, the fulfill
ment of the central aims - mainly aims of cultural policy - was 
formal, and sham resuits were achieved. Departmental aims 
were maximal, therefore their fulfillment was hopeless for 
smaller libraries, and though impressive results were 
achieved, the situation of disadvantaged libraries had not 
changed much. The political power was sure to achieve its 
goals, for libraries served primarily as means of propaganda 
and the control of culture, (pp. 49-60)
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The state of librarianship and documentation 
in the field of construction
PÁL Eszter

The Information Centre of Construction (Építésügyi Tájékoz
tatási Központ - ÉTK) has created a limited liability company 
retaining its still cost-efficient services due to the change of 
economic conditions. It has also altered the frames for the 
existence and operation of its central library. After the trans
formation of ÉTK and its later privatization a non-profit com
pany was founded under the name of Construction Library 
and Documentation Foundation. This foundation is maintain
ing the document collection in construction having been or
ganized about 40 years ago, offering library and information 
services for the users. The article describes these services 
(library, bibliographic information, translation, visual informa
tion). (pp. 61-65)

„Multilingual written literature - the way to 
Europe”. An account of the HUNRA Confer
ence
NEMES Erzsébet

The Hungarian branch of the International Reading Associa
tion (IRA), the Hungarian Reading Association (HUNRA), 
held its international conference in October 1993, in Buda
pest under the above title. The account describes the major 
points of the contributions. The acknowledgement of multilin
gualism was formulated in every lecture. It also means that 
national minorities living in Hungary must get all support to be 
able to preserve their culture, (pp. 68-70)

Abroad

KOVÁCS Mária: Registration of research in 
progress abroad.
(pp. 73-77)

FÜLÖP Géza: Library automation and ergo
nomics. A review.
(pp. 78-84)

SKALICZKI Judit: The lending right threatens 
libraries’ very existence.
(p. 85)

Lending right in European countries. (A pub
lic lending right.)
(Abstract: Kovács Emőke) (pp. 86-88)

Memorandum against the lending right. 
(Denkschrift gegen die Einfügung eines Ver
leihrechts in das Urheberrecht.)
(Transl.: Kovács Emőke) (pp. 88-96)

LINE, M.B.: How to demotivate staff: a brief 
guide.
(Abstract: Mikulás Gábor) (pp. 97-100)

Book reviews

Public access CD-ROMs in libraries: case 
studies. (Ed. by Linda Stewart, Katherine S. 
Chiang, Bill Coons)
(Rev.: Kovács D. Katalin) (pp. 101-102)

Multicultural librarianship. An international 
handbook. (Ed. by Marie F. Zielinska, Francis 
T. Kirkwood)
(Rev.: Kovács D. Katalin) (pp. 103-104)

Two books on marketing
Die effektive Bibliothek. (Hrsg. Deutsches
Bibliotheksinstitut)
(Rev.: Szabó Eszter) (pp. 104-107)

WALTERS, Suzanne: Marketing: a how-to-do- 
it manual for librarians.
(Rev.: Szabó Eszter) (pp. 107-108)

From foreign journals (Abstracts)
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A könyvtáros 
Antall József emlékezete

(1932-1993)

Kapronczay Károly

... cselekvő életre vágytam...”
(dr. Antall József)

1993. december 18-án vett végső búcsút az 
ország, az ismét függetlenné vált Magyarország, 
az 1993. december 12-én elhunyt miniszterelnö
kétől, dr. Antall Józseftől, aki kormányfővé vá
lasztása előtt közel három évtizedig a Semmel
weis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levél
tár élén állt. E helyen nem Antall József politikai 
életművét kívánjuk elemezni, hanem pályafutásá
nak 1963-1990 közötti szakaszát követjük nyo
mon, amikor távol a politikai közélettől -  amivel 
nemhogy osztozni, de egyetlen gesztust sem kí
vánt adni -  alkotó és tudományszervező tevékeny
séget fejtett ki. Egyéniségéből fakadt, hogy min
dig „építkezett”, bárhová vetette az élet. Minden
ben a rendet, a hagyományokra épülő, jól 
működő szervezetet kereste. Miután 1959-ben el
távolították a középiskolai katedrától, átmenetileg 
a fővárosi könyvtári hálózat Vadász utcai fiók- 
könyvtárában dolgozott, onnan került 1963 őszén 
-  egyelőre szerződéssel és félállásban -  a szer
vezés alatt álló Semmelweis Orvostörténeti Mú
zeumhoz tudományos munkatársnak. Ebben az 
időben -  az 1963. évi ismeretes amnesztia után -  
már megengedték neki az esti tagozatos felnőtt- 
oktatásban is az óraadásos tanítást. 1964-től tel
jes állásban tudományos főmunkatárs, 1967-től 
helyettes igazgató, az intézet egyesítése után fő
igazgató-helyettes, 1974-től megbízott főigazga
tó, 1985-től -  miniszterelnökké választásának 
napjáig -  főigazgató volt az intézetben.

Amikor Antall József munkatársa lett az akkor 
szervezés alatt álló Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeumnak, előtte új terület volt az orvos- és 
gyógyszerészet-történelem, az a világ, amelyet 
akkor zömében a gyakorlati pályától búcsút mon
dó orvosok, gyógyszerészek műveltek, vagy olya
nok, akik a gyógyító munka mellett többre vágy
tak. E sajátos szakterületnek az 1960-as évek de
rekáig voltak ugyan hagyományai a magyar 
tudományos életben, de szervezettség hiányá
ban a perifériákon helyezkedett el. E sajátos hely
zet többekből fakadt: a 18. századi gyökerekre 
visszanyúló és a századforduló éveitől szépen 
fejlődő diszciplína 1945 után súlyos válságba ke
rült. Megszüntették egyetemi oktatását, kiváló 
művelőit -  politikai nézeteik miatt -  háttérbe szo-
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Kapronczay Károly

rították, akik viszont az 1950-es években helyük
re kívántak lépni, a napi politikától átitatott szem
léletükkel többet ártottak, mint használtak, és el
távolítottak mindenkit, aki nem osztozott néze
teikben. Ezekre az évekre mi sem jellemzőbb, 
mint hogy az orvostörténelem három, 1945 előtti 
egyetemi tanára gyári orvosi rendelőkben helyet
tesként működhetett, napi megélhetési gondok
kal küszködve.

Ugyancsak - 1 948-ban -  feloszlatták a Buda
pesti Királyi Orvosegyesületet, amely nemcsak 
művelte az orvostörténetet, hanem 1905-től otvos- 
történeti gyűjteményt (könyvtári, levéltári és tár
gyi) és múzeumot létesített. Ugyancsak feloszlat
ták a Magyar Gyógyszerészeti Társulatot is, ahol 
az Orvosegyesülethez hasonlóan gyógyszeré- 
szettörténeti gyűjteményt alapítottak 1906-ban. 
(A harmadik nagy gyűjtemény, az 1928-ban ala
pított Közegészségügyi és Népegészségügyi 
Múzeum a főváros ostroma idején elpusztult.) A 
feloszlatott egyesületek orvos- és gyógyszeré- 
szettörténeti gyűjteményeit -  sajnos, csak töredé
keiben -  vagy múzeumoknak adták át, vagy 
egyszerűen pincékbe hordatták le, és hagyták 
pusztulni, illetve gyűjtők vagy műkereskedők az 
értékesebb tárgyakat széthordták.

A tudományos társasági élet 1948 után kiala
kított új szervezeti formáiban az orvos- és gyógy- 
szerészet-történeiem -  sajnos, egymástól mere
ven elkülönülő két területnek tekintették -  nem 
kapott helyet, pedig a szovjet uralom alá került 
szomszédos államokban -  Csehszlovákiában, 
Romániában, Lengyelországban, a Szovjetunió
ban -  sem számolták fel szakterületünk egyetemi 
oktatását, tudományos társasági életének kere
teit, nem szórták szét gyűjteményeit. Ugyan Ma
gyarországon 1951-ben -  a volt budai Irgalmas 
Kórház, ma az Országos Reuma és Fizikoterá
piás Intézet egykori rendi könyvtárának három 
helyiségében -  létrehozták az Orvostörténeti 
Könyvtárat (1952-től Országos Orvostörténeti 
Könyvtár), ahová a feloszlatott gyógyító szerze
tes rendek könyvtárait, a megszüntetett Buda
pesti Királyi Orvosegyesület 1837-től gyűjtött 
könyvtárának maradékát ömlesztve odaszállítot
ták. (Az utóbbi könyvtár azért vált feleslegessé, 
mert az Orvosegyesület volt székházában az Or
vosok Szabad Szakszervezete és a Szovjet Or
vostudományi Dokumentációs Központ kapott 
helyet, a mintegy 60-80 ezer könyvet pedig a sze
nespincékbe hordatták le. így a még el nem tüzelt
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könyveket szállították 1951/52-ben az Orvos- 
történeti Könyvtárba.)

Az Orvostörténeti Könyvtár szerény költség- 
vetéssel, három munkaerővel kezdte működését, 
raktár céljára pedig az Irgalmas Kórház volt ká
polnáját kapta meg, azt is ideiglenes jelleggel, 
mert a kórház területén a kápolnának még az 
„emlékét” sem akarták megtűrni. Az Országos 
Orvostörténeti Könyvtár 1956 tavaszán megkap
ta a Budapest, II. kerület, Török utca 12. szám 
alatti -  magánpalotából kialakított ideiglenes kór
ház céljaira használt -  épületet, ameiy ugyan 
nem felelt meg könyvtári céloknak, de egy helyen 
iehetett tartani az akkor 60-70 ezer könyvet, meg
kezdődhetett ezek feldolgozása és könyvtári célú 
használata. E könyvtár köré gyülekezett az or
vos- és gyógyszerészet-történelem iránt érdeklő
dők nem nagy létszámú csoportja, akik önmaguk 
művelésére 1953-ban elindították az orvostörté
neti előadások sorozatát, ámelynek nyomtatott 
tükre 1955-től -  az Országos Orvostörténeti 
Könyvtár gondozásában -  megjelenő Orvostörté
neti Közlemények lettek. Csak a forradalom után, 
1958-ban jöhetett létre az Orvostörténeti 
Szakcsoport, ami az akkori tudományos társasá
gi élet szervezeti fonnái között egy korlátozott 
mozgástérrel rendelkező társaságnak felelt meg. 
Ebben az évben alakult meg az Orvostörténeti 
Múzeumi Bizottság, hogy Semmelweis Ignácnak 
a második világháború alatt rombadőlt szülőházá
ban egy emlékmúzeumot hozzon létre, ahol lehe
tőség nyílik bizonyos tárgyi gyűjtemények elhe
lyezésére, kiállításon történő bemutatására. Az 
alapot az a „gyűjtemény” adta, amely az orvos
egyesületi könyvgyűjtemény átadásakor került az 
Országos Orvostörténeti Könyvtárba, s ami még 
szerepelt az Orvosegyesület 1910-ben megnyi
tott múzeumi kiállításán. A szervezés alatt lévő 
emlékház élére 1962-ben a nyolcvanadik évéhez 
közeledő Fekete Sándor nőgyógyász professzort 
nevezték ki, aki előtt ismeretlen volt nemcsak a 
múzeumi élet, de az orvostörténelemmel is kine
vezése után ismerkedett meg. A múzeumot szer
vezetileg és költségvetésében elkülönítették az 
Országos Orvostörténeti Könyvtártói, ami épp 
olyan lehetetlen dolog volt, mint ahogy csak két 
tudományos munkaerőt engedélyeztek a mú
zeumnak. Ekkor került ide Antall József, akire 
mint történészre azonnal hatalmas feladatok vár
tak: ki kellett dolgoznia a múzeum gyűjteményi és 
gyűjtőköri rendszerét, a működéssel kapcsolatos 
összes szervezeti és működési szabályzatot, ja
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vaslatot kellett tennie a működést biztosító rende
letekre, tervezetet kellett készítenie a kiállítások
ra, a tárgyi gyűjtemények begyűjtésére stb. Az 
alaptervezetekben már külön kiemelte a Múzeum 
és a Könyvtár egyesítésének szükségességét, 
lehetetlen dolognak tartotta a párhuzamos, való
jában azonos célokat betöltő intézmények fenn
tartását. Mindenben a rendet, a jói működő szer
vezetet kereste. Mivel az orvos- és gyógyszerészet- 
történetet nem tanították, az ifjabb nemzedéket 
erre nem készítették fel, csupán önképzéssel le
hetett benne elmélyülni. Antall kiválóan képzett 
történészként felismerte, hogy a művelődés- 
történet egyik sajátos területét képező orvos- és 
gyógyszerészettörténetet lehetetlen a humán és 
az orvos-gyógyszerészeti tudományos végzettsé
gűek együttműködése nélkül feltárni, továbbá, 
hogy e munkát ki kell terjeszteni a rokon és érint
kező tudományokra is. Ez a szemlélet ma már 
természetes, de az 1960-as években sokan ide
genkedtek ettől. Ehhez kellett intézeti hátteret te
remteni, ahol egy gyűjteményi egységet képez a 
múzeumi, könyvtári és levéltári területet. Ez a mo
dell új volt -  nemcsak hazánkban, hanem Euró
pában is. Ezekben az években nemcsak a szer
vezés, a gyűjteményi rendszer kidolgozása és fel
építése kötötte le energiáját, hanem az előbb 
említett „idegenkedés” feloldása is. Itt is érvénye
sült hatalmas diplomáciai érzéke, amikor a két 
szemléletet „tárgyalóasztalhoz” tudta leültetni, 
meg tudta nyerni elképzeléseinek az ellentétesen 
gondolkodókat, s végül eredményesen együtt
működő társasággá formálta át. Soha nem titkol
ta politikai nézeteit, mindenki előtt nyíltan kifejtet
te álláspontját, még e szűknek ítélt területen sem 
tett kompromisszumokat, ami a másként gondol
kodókban is tiszteletet váltott ki. Az intézet szer
vezésének éveiben megkeresett minden olyan 
értékes szakembert, akit az akkori politika háttér
be szorított, működési lehetőséget kínált nekik, 
megnyerte vagy visszavezette őket arra a terület
re, ahol -  ahogy gyakran mondta -  sikerélmé
nyekhez juthatnak, alkothatnak, és az adott körül
mények között kicsit jobban érezhetik magukat. 
Nemcsak a humán területek iránt érdeklődő orvo
sokat és gyógyszerészeket kellett megnyernie, 
hanem a humán tudományok művelőiben is le 
kellett győznie azt az idegenkedést, amit számuk
ra a reál tudományok jelentettek. Valójában egy 
szemléletet kellett kiformálni, hogy a két -  talán 
egymással ellentétes -  szakterület igen is alkotó-

an tud együttműködni, egymást kölcsönösen kie
gészítve újat teremteni.

Már a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
helyettes igazgatója volt, amikor a múzeumot 
1968-ban egyesítették az addig külön intézmény
ként működő Országos Orvostörténeti Könyv
tárral, s az intézetet 1972-ben levéltári jogkörrel 
ruházták fel. Ezen részlegben a magyar orvos- és 
gyógyszerészettudomány történeti értékű társa
sági iratait, személyi fondokat, megszűnt in
tézmények iratállományát helyezték el. Az egye
sített intézmény az 1970-es évek első felében in
dult gyors fejlődésnek: Antall József fiatal 
munkatársakat hívott meg, olyan tudományos kö
zösséget formált ki, amely vállalta a nem minden
napi feladatot, hogy egyetemen nem oktatott 
szaktudománynak kötelezze el magát. Valójában 
az ő elképzelései szerint és irányítása mellett 
szerveződött meg az orvos- és gyógyszerészet- 
történet írott és tárgyi emlékeinek országos feltá
rása, begyűjtése és intézeten belüli gyűjteményi 
rendjének kialakítása, a tárgyakra vonatkozó ku
tatások megkezdése. A páratlan gyűjtemény tük
re lett a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum ál
landó kiállítása (1968-ban, 1974-ben, 1981-ben 
átalakítva), a budai Várnegyedben levő Arany 
Sas Patikamúzeum, a vidéki orvos- és gyógysze- 
részet-történeti kiállítások (Győr, Sopron, Kőszeg, 
Székesfehérvár, Pécs, Kaposvár, Eger, Kecske
mét, Nagykálló, Tiszavasvári stb.) sora, amelyből 
kiemelkedő a kőszegi és a soproni patikamú
zeum, a védett gyógyszertári berendezésekkel 
működő patikák láncolata. A Semmelweis Ignác- 
emlékházból eiőbb valóban múzeum, majd 1972- 
ben országos múzeum lett. A gyűjtemények 
egyesítéséből kialakult intézményből a hazai or
vos- és gyógyszerészet-történet tudományos bá
zisintézete lett. Jelentőségét csak emelte, hogy 
az 1980-as években orvosegyetemeinken és 
azok gyógyszerészeti karain megindult az orvos- 
és gyógyszerészet-történet oktatása, amelynek 
Antall József egyik szorgalmazója volt az 1970-es 
évek legelejétől. Tisztán látta, hogy jó szakember 
csak az lehet, aki alapjaiban ismeri választott 
szakterületének múltját, eszmerendszerének, 
gondolkodásmódjának fejlődését. Ennek szelle
mében alakította ki az intézet munkatársi gárdá
ját, gondosan ügyelt a szakképesítések sokszí
nűségére, arányaira, az új munkatársak nyelvtu
dására, sőt a munka melletti továbbtanulási 
lehetőségek igénybevételével újabb és újabb ké
pesítések megszerzésére ösztönözte munkatár
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sait. Az intézetben dolgozókat soha nem tekintet
te „beosztottjainak”, mindenkit munkatársnak hí
vott meg, akiknek munkakörét egyéni adottságaik 
nagyban meghatározták. Nem szerette a „beska
tulyázás” rendszerét, gyakran élt azzal a lehető
séggel, hogy a munkatársak alapfeladatkörének 
megtartása mellett más feladatokkal is megbízta 
őket, és sokoldalú, széles szaktudású munkatársi 
gárdát nevelt ki. Munkatársnevelő felfogására mi 
sem jellemzőbb, mint hogy az intézetből eltávo
zott volt munkatársai más intézményeknél csak 
vezető beosztásba kerültek. Az intézetbe vezetői 
állásra senkit nem hívott meg kívülről, mert ezen 
tisztségekre a munkatársi gárdából kérte fel azo
kat, akik elképzeléseinek megfeleltek, és eleget 
tudtak tenni szigorú követelményrendszerének.

Alapelve volt, hogy semmilyen munkakörben 
-  beleértve a speciális feladatokat is -  nem sza
bad „szakbarbárrá” válni, ezért mindenki számára 
lehetővé tette az alapképzettségének és érdeklő
dési körének megfelelő tudományos tevékenysé
get. A sokszínűség és alaposság volt másik kí
vánsága munkatársaival szemben. Számtalan 
lehetőséget biztosított a tudományos ismeretter
jesztéstől az elmélyült tudományos feltáró mun
káig kollégái számára, ösztönzött, de senkit nem 
kényszerített a publikálásra.

Antall József tevékenysége nem korlátozó
dott kizárólag az intézeti munkára: a Magyar Or
vostörténeti Társaság felfelé ívelő szakasza 
(1970-1985) főtitkársága, majd pedig elnöksége 
(1985-1993) idején következett be. 1966-ban le
hetőség nyílt -  az 1948 után kialakult helyzettel 
szemben -  az önálló tudományos társaságok 
újbóli megalakítására, így 1966-ban megalakult a 
Magyar Orvostörténeti Tá, a szakterületük 
iránt érdeklődő orvosok és gyógyszerészek tudo
mányos egyesületeként. A megalakuláskor alig 
40-50 tagja volt a Társaságnak: zömében azok 
alapították, akik az 1950-es években az Orszá
gos Orvostörténeti Könyvtár előadásait látogat
ták, s maguk is előadók voltak. Antall József 
1968-tól a Társaság titkáraként és az 
neti Közlemények szerkesztőjeként tevékenyke
dett. Céljának tekintette -  és következetesen 
megvalósította -  a többi orvosi és természet- 
tudományi társaságokkal való kapcsolatterem
tést, és ezt tette az MTA köré tömörülő humán és 
reáltudományi társaságokkal kapcsolatban is. A 
közös területek megtalálása után olyan tudo
mányos rendezvényeket szervezett, vagy támo
gatta szervezésüket, ahol a legkülönbözőbb tu

dományágak képviselői közös pontokat és témá
kat találtak az orvos- és gyógyszerészet-történe- 
lemmel. Tágította a Magyar Orvostörténeti Társa
ság hazai és külföldi kapcsolatrendszerét, amit 
részben a Társaságon belüli szakosztályi rend
szer, részben a személyesen vagy levelezés so
rán kialakított kapcsolatok jelentettek. Külföldi 
kapcsolatokat szakterületünk nemzetközi szerve
zeteiben elsősorban Nyugat-Európában és a ten
geren túli országokban keresett. Az 1970-es 
években ez nem volt természetes jelenség, és az 
agyonszabályozott nemzetközi kapcsolattartás 
viszonyai között sok nehézségbe ütközött. Nem 
egyéni ambíciók vezérelték, hiszen Nyugatra 
csak 1974-ben mehetett először, és később sem 
gyakran utazott Nyugat-Európába. Magyar nem
zeti érdeknek tekintette, hogy minden európai fó
rumon tisztességesen képviselve legyen Magyar- 
ország, a magyar tudomány, és azok képviseljék, 
akik erre méltóak. Felemelte szavát -  igaz, 
kezdetben csak levélben- minden olyan jelenség 
ellen, ami nem az igazságnak megfelelő formá
ban tüntette fel a magyarságot, a magyar tudo
mány eredményeit. Tiltakozott minden olyan je
lenség ellen, amikor rólunk nem az egyenlő elbí
rálás elve alapján nyilatkoztak, vagy elferdített 
tényeket közöltek. Legkeményebb összetűzései 
a szocialista országokkal való kapcsolattartásban 
voltak: nem tűrte a lekezelést, az „utolsó csatlóst” 
megillető bánásmódot, nyíltan és keményen véd
te a magyartudományt. E szemlélet fórumává tet
te a szerkesztésében megjelenő Orvostörténeti 
Közleményeket, amely hamarosan a hazai és a 
külföldi szerzők nívós lapjává vált. 1970-ben 
kezdeményezte, hogy az 1974. évi nemzetközi 
orvostörténeti kongresszust Budapesten rendez
zék meg, amelynek szervező főtitkára lett. Ez a 
kongresszus teljes nemzetközi elismerést hozott 
a magyar orvos- és gyógyszerészet-történelem- 
nek, amit az 1981. évi budapesti nemzetközi 
gyógyszerészet-történeti kongresszus csak meg
koronázott. Rokonszenves egyénisége, kiemel
kedő tudása, rendkívüli diplomáciai érzéke, 
kapcsolatteremtő készsége rengeteg hívet szer
zett az intézetnek és a Magyar Orvostörténeti 
Társaságnak. Ezekben az években az intézet ki
állításait és kiadványait jobban ismerték külföl
dön, mint itthon. 1974 augusztusában, a nemzet
közi orvostörténeti kongresszuson megjelenő 
nyugat-európai és amerikai szakemberek itt talál
koztak először vele, pedig már évek óta szoros 
levelezésben álltak vele, ismerték nézeteit, véle

12 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.



A könyvtáros Antall József emlékezete (1932-1993)

ményét, publikációit, gyakran kérték tanácsát, ál
lásfoglalását.

Mielőtt még politikai pályára lépett volna, 
majd minden európai orvos- és gyógyszerészet- 
történeti társaság tiszteletbeli vagy levelező tag
jává választotta. Tagja lett a Nemzetközi Gyógy- 
szerészet-történeti Akadémiának, a Nemzetközi 
Orvostörténeti Akadémiának, és a Nemzetközi 
Orvostörténeti Társaság 1990-ben egyik alelnö- 
kévé választotta. Ezek az elismerések nem a mi
niszterelnök AntaH Józsefnek szóltak, hiszen 
mindegyik társaság és nemzetközi szervezet is
merte és nagyra értékelte intézetteremtő és szak- 
irodalmi tevékenységét.

1967-ben megbízták az Orvostörténeti 
Könyvtár vezetésével. Még 1962-ben posztgra
duális képzés keretében könyvtárosi diplomát 
szerzett. Záródolgozatát Eötvös és a Politikai He
tilap címmel írta, s bírálója már akkor publikálásra 
méltónak találta. Ezt a témát fejlesztette tovább 
bölcsészdoktori disszertációvá, mely nemcsak 
alapos politikai, hanem sajtótörténeti elemzést is 
adott a Politikai Hetilap 1865-1866-os működésé
ről. Könyvtárigazgatói feladatköre akkor is meg
maradt, miután 1968-ban egyesítették a két pár
huzamos intézetet. A könyvtár fejlődése az ő 
igazgatása alatt indult meg, nőtt a munkatársak 
létszáma, és kiszélesedett az intézet kapcsolat- 
rendszere. A belső, szakszerű feldolgozást nem 
szervezte át, de az intézet egyesítése során ki
mondatta, hogy ez a gyűjtemény egy speciális 
szakterület „könyvmúzeuma”, nem tartozik egyik 
könyvtári hálózatba sem, ennélfogva sajátos te
rületként kell továbbfejleszteni. Az intézet anyagi 
helyzetén nem sokat segíthetett, de az adott le
hetőségek között a legcélszerűbb és legértéke
sebb dokumentumokra irányuló állománygyarapí
tást követelt meg. A hazai orvosi könyvtárakból 
és nagyobb könyvgyűjteményekből átvette a régi 
orvosi könyveket, folyóiratokat, mindazt, ami 
azokban „elfekvő”, feleslegesnek számított. így 
szinte teljessé vált a magyar orvosi könyvkiadás 
1900 előtti könyvállománya, miközben vásárlá
sokkal igen értékes ősnyomtatványokkal és 18. 
század előtti orvosi könyvekkel gyarapodott a 
gyűjtemény. Az 1960-as években rendkívül ne
héz volt a „devizaigényes” nyugati szakmai köny
vek és kiadványok megvétele, ugyanis a rendel
kezésre álló keretet bővíteni nem lehetett. Ezért 
az Orvostörténeti Közlemények szerkesztőjeként 
és a Könyvtár igazgatójaként levélben megkere
sett minden európai és tengerentúli orvosi könyv

kiadót, hogy a szakterületünkön megjelenő köny
veket a lap referáló rovatában ismertetjük, a 
folyóiratot pedig cserepéldányként felajánljuk. 
E kapcsolatteremtésnek köszönhető, hogy az
1970-es években gyakran 1000-1500, amúgy 
csak devizáért beszerezhető kiadvány érkezett 
ún. tám- és cserepéldányként. Gyakran az oko
zott gondot, hogy az Orvostörténeti Közlemények 
referáló rovatának terjedelme nem volt elég a re
ferátumok közlésére. Valóban, sok olyan szak
könyv és kiadvány érkezett a könyvtárba, aminek 
megvásárlására más forrásból nem iett volna le
hetőség, többségük egyetlen példány hazánk
ban. A könyvtári állománygyarapítás másik elve, 
az orvos- és gyógyszerészettörténettel rokon 
szakágak és az általános történeti munkák gyűj
teményeinek kialakítása, illetve fejlesztése. Két 
évtized alatt a könyvtár állománya 140 ezerre 
emelkedett, s az egyik legjobb kézi és segéd
könyvtárral rendelkező történeti gyűjtemény lett. 
Az állománygyarapítás nem volt „öncélú”, hiszen 
a kőszegi Patikamúzeum mellett kutatóhelyet ala
kítottak ki, amelynek közei tízezres könyvtárát az 
intézet könyvtárának duplumpéldányaiból állítot
ták össze. Az intézethez tartozik az Ernyey 
József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, amely 
a budapesti Mátyás téren működik, egy védett 
berendezésű, volt gyógyszertár helyén. A könyv
tár közel húszezres állománya eredetileg a Sem
melweis Orvostudományi Egyetem gyógyszeré
szeti karának egyik tanszékének pincéjében vár
ta a jobb napokat. A könyvek a feloszlatott 
Magyar Gyógyszerészeti Társulat könyvállomá
nyának maradékát képezték, s ide szállították le a 
Kari Könyvtár ritkán használt régi könyveit is. 
igazgatónk intézkedett az embertelen körülmé
nyek között tárolt könyvállomány feldolgozásáról, 
így az 1970-es évek elejétől már a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár tu
lajdonát képezte e gyűjtemény, majd 1981-ben a 
Mátyás téri volt gyógyszertár helyiségeiben -  mint 
különgyűjtemény és szakmai történeti könyvtár -  
megnyílhatott az Ernyey József Gyógyszerészet
történeti Könyvtár. Nem az volt a cél, hogy beol
vasszák a könyvtár állományába, hanem hogy 
egységben tartva szolgálja a szakirányú kutatást, 
s ehhez megfelelő körülményeket és „légkört” te
remtsünk. Antall József tervei között szerepelt, 
hogy minden egyes vidéki orvos- és gyógysze- 
részet-történeti múzeum mellett hasonló kisebb 
kutatóhelyek szerveződjenek, melyek a helyi és 
helytörténeti vizsgálódások állomásai lehetnek.
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Kapronczay Károly

Ezzel a tervével megszüntetni kívánta e szakterü
leten belül is a Budapest központúságot. Ilyen jel
legű elképzeléseket dolgozott ki az orvosegyete
mek -  elsősorban a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem -  szakmatörténeti gyűjteményeinek 
kialakítására is. Budapesten két évszázad, a vi
déki orvosegyetemeken (orvosi karokon) 50-60 
év alatt értékes tárgyi, könyv és írott anyagok ke
letkeztek, amelyeknek mindenütt egységes gyűj
teményt kell képezniük. Mintának a német egye
temi hagyományokat tekintette, ezt kívánta követ
ni hazánkban is. Elképzelései sajnos, még nem 
valósultak meg maradéktalanul, de az alapok 
megteremtődtek, a végső megvalósítás viszont 
rengeteg pénzt igényel. Ezek az elvek vezérelték 
akkor is, amikor a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem közel kétszáz esztendős Kari Könyvtára 
helyzetének javítását, az önálló egyetemi levéltár 
felállítását szorgalmazta. Nem vezérelték „önző 
szándékok”, hiszen a rendezetlen jogi állapotok 
mellett „egyszerűbb” lett volna ezen értékes gyűj
teményeknek az intézethez való csatolását szor
galmazni. Mindig ésszerű rendszerekben gondol
kodott, építeni és nem rombolni akart.

Antall József 1963-ban ismerkedett meg az 
orvos- és gyógyszerészettörténettel, előtte és 
utána is elmélyült tanulmányokat folytatott a magyar 
liberalizmus történetében. Elsősorban Eötvös 
József és a centralisták eszmerendszere foglal
koztatta. Alapjaiban tárta fel a centralisták mun
kásságának az államépítő, a társadalmat átfor
máló, a gazdaságot, a szellemi életet (oktatást)

és a közegészségügyet érintő elméleti és gyakor
lati megvalósító munkásságukat. Kiemelkedő ta
nulmányok születtek -  igaz, nyomdai napvilágot 
sokszor csak jóval később láttak -  az oktatás- és 
egyetemtörténet, a neo-abszolutizmus, a kiegye- 

' zés témaköréből. Az orvostörténeti irodalom kuta
tása újabb kérdéseket ébresztett benne: az állam 
és az egészségügyi politika kapcsolata, a centra
listák egészségpolitikája, a pesti orvosi iskola, a 
közegészségügy reformja a múlt század második 
felében, a magyar medicina nyugat-európai 
kapcsolatai stb. Politikatörténeti alapokon nyugvó 
tanulmányai iskolateremtőek lettek, munkatársait 
is erre ösztönözte. Igazgatósága idején -  mint 
már említettem -  nem volt kötelező a munkatár
sak számára a publikálás, csak tanácsolta, még
pedig úgy, hogy az ajánlott kutatási terület mindig 
„illett” az adott munkatárs képességeihez, tudá
sához és egyéniségéhez. Kutató- és alkotóműhely 
lett az intézet, ahol teret és lehetőséget kaptak 
olyan kutatók, akik politikai meggyőződésük miatt 
máshol nem működhettek volna. Ez vonatkozott 
a Magyar Orvostörténeti Társaságra is, ahol 
olyan előadások hangzottak el, amelyek máshol 
szóba sem kerülhettek volna.

Az intézetet életműve egy részének tartotta 
akkor is, amikor 1990 májusában lemondott fő
igazgatói tisztségéről, és vállaira vette a magyar 
kormány vezetését. Továbbra is megtartotta a 
Magyar Orvostörténeti Társaság elnöki tisztsé
gét, és vállalta az intézeti tudományos tanács el
nökségét.
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ii.

Nemzetiségi bibliográfia 
és dokumentáció 

hazánkban a 
kezdetektől napjainkig.

2.*

Cholnoky Győző -  Futala Tibor -  
Kertész Gyula

A Teleki Pál Tudományos Intézet és tagintézetei

Észak-Erdély visszacsatolása után, 1940. ok
tóber 20-án alakult meg Kolozsvárt az Erdélyi Tu
dományos Intézet a humán tudományok művelé
sére. Első igazgatója Tamás Lajos volt. A munka 
azzal indult, hogy az anyaországban és Erdély
ben kéziratban már elkészült művek sajtó alá ke
rültek, az előkészületben lévők pedig a hatékony 
anyagi és szellemi ösztönzésnek köszönhetően 
gyorsabban haladtak a befejezés felé. A kutatá
sok és gyűjtések általában egy-egy tájegység in
terdiszciplináris vizsgálatára, adat- és okmánytá
rak, helynévgyűjtemények -  az esetek egy részé
ben tehát a feldolgozást megalapozó adatok -  
felhalmozására irányultak. (Ez az ígéretesen in
dult, 11 szakosztályt működtető intézmény Ko
lozsvár Romániához való visszakerülése után 
egy ideig vegetált még, majd -  a negyvenes évek 
végén -  a Bolyai Egyetembe és a Román Tudo
mányos Akadémia kolozsvári fiókjának két társa
dalomtudományi intézetébe olvasztva enyészett 
el.)57

A nagyvonalúan megfundált Erdélyi Tudo
mányos Intézettel valójában be is fejeződött a 
nemzetiségi lét felől közelítő kutatás intézménye
sülése a két világháború közötti időszakban. Ami 
e tekintetben hátra volt még, az az addig létrejött 
egyetemeken kívüli társadalomtudományi-nem- 
zetiségkutatási intézetek egybeszervezése a Te
leki Pál Tudományos Intézetbe, amelynek meg
alakulását Hóman Bálint 1941. szeptember 15-én 
jelentette be.

Az új csúcsintézet a kibővített Államtudomá
nyi Intézetet58 és az Erdélyi Tudományos Intéze
tet foglalta magába, továbbá egy újonnan alapí
tott, de hamarosan kiváló tudományos eredmé
nyeket felmutató intézményt, a Történettudományi 
Intézetet Ez az intézet a „magyarországi nemze
tiségek történetének, politikai törekvéseik kiala
kulásának részletes feldolgozását tűzte ki egyik 
céljául’59, s így szükségképpen vált a nemzetisé
gi bibliográfia és dokumentáció egyik legfonto
sabb bázisává is. Nem kevésbé volt bibliográfia-

* A tanulmány első része a Könyvtári Figyelő 3. (39.) 
1993. 4. számában jelent meg. (A szerk.)
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és dokumentációigényes az intézet második cél
ja, nevezetesen azon kérdések tudományos gon
dozása és előrevitele sem, „amelyek a magyar
ság belső fejlődésére, így népi, társadalmi és ál
lami sajátosságaira vonatkoznak.,(3°

Az intézet eredeti programjában tehát még 
egyenlő súllyal szerepelt a Kárpát-medence ma
gyarságának és nemzetiségeinek vizsgálata. Idő
vel azonban az intézet kutatásai, bibliográfiai 
gyűjtései és feidoigozásai a hazai és a külföidi 
nemzetiségeket, valamint a szomszéd népekkel- 
országokkal való kapcsolatainkat állították mind
inkább érdeklődésük középpontjába. Ennek biz
tos jele, hogy az intézet „hozományba kapott” fo
lyóirata, az Études Hongroises 1943-ban Revue 
d’Histoire Comparée-re változtatta a címét, míg
az eredeti cím a folyóirat alcímébe szorult.61 A fo
lyóirat egyik programadó tanulmányában egyéb
ként Kosáry Domokos -  Pirenne francia törté
nészre hivatkozva -  ki is fejti, hogy „ha a nemzeti 
identitás és eredetiség fogalmát meg akarjuk ér
teni, arra egyetlen eljárás alkalmas, a történeti 
összehasonlító módszer”, mivel „a nemzeti törté
netírás etnocentrikus. Abba a hibába esik, hogy 
ha a kortárs Európában nem talál hasonló in
tézmény- vagy szokásrendszert, az egyes jelen
ségekben a nemzeti géniusz megnyilvánulását 
látja. Pedig valószínű, hogy az adott jelenségek 
nagyon is általánosak voltak Európában, csak az 
idők folyamán eltűntek.,62

Nem véletlen: a Teleki Intézet munkája és ki
adványaiban tükröződő szellemisége a késői utó
kor tiszteletét is felébresztette, és azt folyamato
san etalonként kezeli63

A továbbiakban már szorosan vett dokumen
tációs szempontból kell megemlékeznünk a Re
vue d’Histoire Comparée-ról, minthogy Kritikai át
tekintés rovatában olyan forrásfeltáró, értékelő és 
korábban elhanyagolt nézőpontokat érvényesítő 
szintézisek jelentek meg, mint Gogolák Lajos 
szlovák, Makkai László román historiográfiája 
vagy I. Tóth Zoltán román történetírásról szóló 
szemléje.64

„Az intézet által irányított forrásfeltáró tevé
kenység során olyan adatbázis létesül, amely 
megfelelő módon rendszerezve a különböző 
szakkutatások megkönnyítését szolgálhatja” -  
ígérte az intézet igazgatója.65 A szóban forgó 
adatbázis létének és gyarapodásának egyik bizo
nyítéka az intézet folyóirata mellékleteként kiadott 
Kárpát-Európa bibliográfia (Bibliographie de l’Eu- 
rope Carpathique), amelynek két éves kötete

(1942, 1943) jelent meg.06 A regisztrált művek 
száma a két kötetben közei 3000 tétel.

Az első kötet felépítése a következő: általá
nos kérdések; az egyes országok irodalma (Cseh
ország, Horvátország, Magyarország, Erdély, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia). A 
fejezeteken belül az első csoportba kerültek az 
összefoglaló művek, bibliográfiák, gyűjteményes 
kötetek, a másodikba az illetékes nemzeti törté
netírás produktumai, a harmadikba pedig az adott 
ország nemzetiségeiről szóió publikációk. Az 
alcsoportokon belül a közlés tárgy-időrendi volt. 
Az érdekesebb-fontosabb művek leírásait ma
gyarázó jegyzetek egészítették ki, a gyűjte
ményes műveket analizálták.

A bibliográfia -  s egyben a folyóirat -  szer
kesztőjének, Benda Kálmánnak előszavából érte
sülünk róla, hogy a bibliográfia megjelentetését 
nemzetközi együttműködés tette lehetővé: Geor
ges Pascu (la§i) készítette a román, Arany László 
(Pozsony) a szlovák, Maria Neorsió (Zágráb) a 
horvát, Valerian KlafaczyTiski (Poznan) a lengyel 
tételeket, amelyek ezáltal az ottani termés érdemi 
teljességét reprezentálhatták.

A szerkesztő ezt a vállalkozást joggal tekinti a 
kárpáti együttműködés egyik kezdeti és biztató je
lének, amely azután -  a háborús események és a 
háborút követő fejlemények következtében -  
elenyészett.67

Kitekintés a nemzetiségtudományi kutatás és do
kumentáció rokonterületeire

A két világháború között intézményesült nem
zetiségtudományi kutatás vizsgálódásait a külön
féle kisebbségek, nemzetiségi létek felől indította 
el. Ezzel párhuzamosan kialakult egy másfajta 
megközelítést alkalmazó irányzat is, az, amely a 
magyarságot állítja érdeklődésének homlokteré
be, függetlenül attól, hogy egy-egy adott esetben 
többségi vagy kisebbségi magyarságról van-e 
szó. Ennek az irányzatnak a geneziséről itt mind
össze a következőket idézzük: „A nemzetiségtu
dományi kutatások intézményes felkarolásával 
párhuzamosan, bár azoktól függetlenül, születtek 
meg a magyarságtudomány megteremtésére 
vonatkozó kezdeményezések. A frissen bontako
zó ’új tudományt' azért kell megemlítenünk, mivel 
kutatási koncepciója eleve magába foglalta a ma
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gyár kisebbségek vizsgálatát, vagyis volt nemze
tiségtudományi aspektusa

Ez az 1920-as évek közepén „nevesített” és a 
30-as évek derekán kibontakozott (inter)diszciplína 
(névadói, kezdeményezői Bartucz Lajos és 
ger Róbert) azóta is sajátos összefonódásban 
van a nemzetiségtudománnyal (már amikor egyál
talán létezési lehetősége volt akár az egyiknek, 
akár a másiknak). Bár dolgozatunkban a magyar
ságtudomány pályafutásával nem foglalkozunk, 
csak nemzetiségtudományi aspektusból érintjük, 
megjegyzünk róla mégis annyit, hogy a kritikai 
szellem, a fokozatos intézményesülés és az adat
tárak felhalmozására való törekvés éppen úgy jel
lemző rá, mint a nemzetiségtudományra.69

Dolgozatunkban mindvégig kínálkozott, hogy 
nyilatkozzunk a nemzetiségtudományi és a hely
ismereti-helytörténeti, illetve regionális bibliográ
fia közeli rokonságáról és „egymást átfedéseiről”, 
de eddig kitértünk előle. Ha ui. ezt a körülményt 
túlhangsúlyoztuk volna, alighanem háromszoro- 
sára-négyszeresére duzzadt volna e tanulmány 
terjedelme. Ezért az egyébként helyismeretinek- 
regionálisnak is felfogható bibliográfiák közül 
csak azokat érintettük, amelyeknek a nemzetisé
gi kérdés állt a fókuszában. Mindenesetre tény
ként könyvelhetjük el, hogy az itt számításba ve
hető hazai bibliográfia-termés jelentős része 
egyszerre nemzetiségtudományi és helytörténeti
helyismereti.

A nemzetiségtudományi kutatás szempontjá
ból rendkívül fontosak azok a forráskiadványok, 
amelyek a levéltárakban őrzött oklevelek, emlék
iratok, iratok közzétételével teszik e dokumentu
mokat széleskörűen kutathatóvá, szakirodalmilag 
felhasználhatóvá. ( Kriszticsnem is habozott fel
venni községi adattárába a levéltári kiadványok 
információit.)

A két világháború között egyébként nem sok 
nemzetiségi tárgyú forrásgyűjteményt adtak ki, 
noha a Magyar Történelmi Társulatnak 
ország újabbkoritörténetének forrásai (Fontes
históriáé Hungaricae aevi recentioris) címen -  kü
lön, több szekcióból álló sorozati vállalkozása volt 
erre a célra. Az Emlékiratok szekcióból e helyt 
Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és 
honvédezredes visszaemlékezései és jelentései 
az 1848/49-i szabadságharcról és a tót mozga
lomról címűt kell megemlítenünk (Bp. 1924.). Kü
lön szekció volt az Iratok a nemzetiségi kérdés 
történetéhez, amelynek keretében négy opus 
látott napvilágot: A horvát kérdés története és iro

mányai a rendi állam korában. (Kiad. és bev. Mis- 
kolczy Gyula. 1-2. köt. Bp. 1927.); Iratok a ma
gyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790- 
1848. (Szerk. és bev. Szekfű Gyula. Bp. 1926.); 
Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben.
1. köt. A kérdés története. 2. köt. Okmánytár (Bp. 
1937.); Thim József: A magyarországi1848/49-iki
szerb fölkelés története. (1-3. köt. Bp. 1930-1940.).

A nemzetiségi kérdéskör irodalmának bibliográ
fiai és dokumentációs gondozásában 1944/1945-ig 
elérve, meg kell jegyeznünk még: a nemzetiség
kutatás és a magyarságtudomány (hungarológia) 
munkatársainak módjuk volt arra, hogy az itt be
mutatott intézmények és szervezetek körén túl is 
szerepeljenek a legkülönfélébb egyesületekben, 
társaságokban és ligákban. Az említettek gyakorta 
éltek is a szóban forgó lehetőségekkel. Közülük a 
legtöbben, akár előadtak, akár írtak e „vendégfel
lépéseken”, nem feledkeztek meg a tudományos
ság azon követelményeinek érvényesítéséről, 
amelyek betartására kutatóként-egyetemi elő
adóként kötelezve voltak. A „területgyarapítási si
kerek” és a szélsőjobb szirén hangjai ebből a kis
ded tudományos populációból alig-alig szédítet
tek meg valakit is. Ellenkezőleg: a legtöbben, így 
pl. a Revue d’Histoire Comparée köré csoporto
suló tudósok (i Deér, Makkai, Kosáry, Benda, I. 
Tóth és mások) éppen a nacionalizmussal és a 
sovinizmussal ellentétes irányba indultak el, és 
jobban, mint valaha, kötődtek és ragaszkodtak 
európaiságukhoz.

Fejlemények a második világháború után

1945-1948

Nem kétséges: Magyarország és a magyar
ság számára az 1944. március 19-e és 1945. 
április 4-e közötti egyetlen esztendő annyi ke
mény próba- és tehertételt hozott, amennyi a sze
rencsésebb sorsú nemzeteknek évszázadok alatt 
sem adatott. Az első békeévek viszont -  a „teher 
alatt nő a pálma” bölcsessége jegyében -  a népet 
együtt-cselekvésre sarkallták (újjáépítés), sőt 
még a „valahol utat vesztettünk” erkölcsi súlyú 
kritikája70 sem igen osztotta meg a vezető értel
miséget pártállásuk szerint. így volt ez a nemzeti
ségi kérdés vonatkozásában is: a politikailag ko-
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rábban elnyomott vagy legalábbis háttérbe szorí
tott demokratikus elit és az uralomra törő kommu
nista párt egyaránt elítélte az előző rezsimek 
nemzetiségkezelési elveit és gyakorlatát.71

A valóságban persze: a kommunista straté
giában, bármit is hirdettek taktikailag, már meg 
voltak határozva a kelet-közép-európai népeknek 
szánt, számunkra különösen kedvezőtlen keretek 
(Ady így mondta volna: szégyen-kalodák), míg a 
progresszív hazai értelmiség -  minden bekövet
kezett rettenetét őszintén átérezve, de korábbi 
szellemi ellenállására hivatkozva és vele érvelve 
-  Európa „új tavaszáénak érdekében és jegyé
ben munkálkodott. Amíg tehette. Nem sokáig, 
mint azt Bibó István saját maga által javasolt sír
felirata is tanúsítja: „Élt 1945 és 1948 között.”

Az imént vázolt (látszólagos) kezdeti egyetér
tésből következik, hogy -  az Erdélyi Tudományos 
Intézet szükségképpeni leválásától eltekintve -  a 
nemzetiségkutatási és velük együtt a nemzetiségi 
bibliográfiai-dokumentációs műhelyek 1948(49)- 
ig, nagyjából a fordulat évéig tovább működhet
tek, igaz: különböző mértékű háborús vesztesé
gek érték őket.

A háborús veszteségeket, majd a fordulat éve 
után bekövetkezett pusztulásokat együtt szem
ügyre véve, a két világháború között létrehozott 
nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció sorsá
ról az alábbiak mondhatók el:

a) „Jól jártak” azok a bibliográfiák és doku
mentációs produktumok, amelyek nyomdai (kő
nyomatos) többszörözésben részesültek, függet
lenül attól, hogy ez különféle időszaki kiadványok 
hasábjain vagy önálló kiadványként történt-e 
meg. Belőlük néhány példány mindenképpen 
fennmaradt, s így ma is használhatók, értékelhe
tők és bírálhatók.

b) A pécsi Kisebbségi Intézetben 1945 előtt 
felhalmozott adatbázisokat, dokumentációs-, 
könyv- és folyóiratállományt nem érte háborús 
kár, s mind az Intézet, mind az intézeti bibliog
ráfiai-dokumentációs munka tovább folytatódott. 
A fordulat évét követően azonban e bázis sorsa is 
megpecsételődött: „dokumentumállománya az öt
venes évek elején -  ömlesztett állapotban -  a 
Pécsi Egyetemi Könyvtárba került. könyvtár 
munkatársai a Művelődésügyi Minisztérium Nem
zetiségi Önálló Osztályának megbízásából... dol
gozták fel és tették hozzáférhetővé a jelentős, 
hazánkban egyedülálló gyűjteményt" 1973 folya
mán. A rekonstrukció egyrészt az Intézet könyv- 
állományára vonatkozott (5026 kötetéből 3450

maradt meg), másrészt dokumentációs termékei
re (belőlük 8 ezer kivágatot és számos kéziratot 
sikerült megmenteni, illetve az eredeti rendet a le
hetőségek mértékéig helyreállítani. Sajnos, az in
tézet folyóirat- és hírlapállománya olyannyira 
szétszóródott, hogy esetében nem kerülhetett sor 
ilyen rekonstrukcióra. Összeállítójának köszön
hetően menekült meg Bédi Imre nagyszabású 
nemzetiségi bibliográfiájának kézirata, amely
1945- ben lett nyomdakész, de a Kisebbségi Inté
zet már nem tudta kiadni. A Művelődésügyi Mi
nisztérium közvetítésével 1970-ben az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárának állományába 
került.72

c) Ami az időközben Kelet-Európai Intézet né
ven (igazgatója: Bibó István) újjászervezett Teleki 
Intézet tagintézményeiben felhalmozódott adattá
rakat és dokumentációkat illeti, róluk a következő 
summázat a legközismertebb: „Bibó Isván már
1946- 48-ban is ’csak szétszóródó piszkozat-cé- 
dulákat’ látott az államtudományi tagintézet két 
háború között feltárt, rendezett nagy tömegű 
anyagából. Feltehető, hogy a többi tagintézmé
nyével is ugyanez történt: szerteszóródott, szét
hányódott. Annyi bizonyos, hogy a felbecsülhetet
len értékű adatbázis nyomtalanul eltűnt, az utókor 
számára az hasznosítható inkább belőle, ami 
egykorú publikációkban ’lecsapódott’73." Ez va
lószínűleg túlzó állítás, aminek pl. az is ellent
mond, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
égisze alá került Történettudományi Intézet szinte 
újjászervezésétől kezdve nagyszabású bibliog
ráfiai kiadási gyakorlatot alakított ki. Ez a gyors 
feifejlődés aligha lett volna lehetséges, ha nem 
maradtak volna fenn korábbról különféle bibliog
ráfiai és dokumentációs nyersanyagok. Ennek 
részletező felderítése ugyancsak kutatóra vár.

A fordulat éve után...

A második világháború után, s különösen az 
ötvenes években a nemzetiségi kérdés tabu lett 
azon általános vulgármarxista tétel jegyében, 
hogy a szocializmus megléte önmagában oldja 
meg a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket. 
Ezt a kortársi emlékezet éppen úgy tanúsíthatja, 
mint az e korszakról kelt, kutatásokon alapuló 
szakirodalom.74

Ezzel szemben -  ellentétben az elméleti és 
az adott korra vonatkozó kutatások elsorvasztá-
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sával vagy letiltásával -  a nemzetiségtörténeti 
kutatások előtt meglehetősen széles tér nyílott, 
amit a kutatók nagyszabású vállalkozások, köz
tük bibliográfia és forráskiadványok elindítására 
használtak fel.

A hatalom ilyen vonatkozású engedékenysé
gét feltehetően az magyarázza, hogy

♦ a hazai nemzetiségi politika egyes koráb
bi, kétségkívül negatív tényeit sikeresen 
lehetett hasznosítani az ország akkor kö
telezően hangoztatott önkritikájának egyik 
szólamaként, s annál hatásosabban, mi
nél inkább komoly kutatások támasztották 
alá a megrovó következtetéseket;

♦ a fent említett munkálatok egytől-egyig 
régebbi korokra vonatkoztak, nem érintet
ték az éppen átélt éveket és azok nemze
tiségpolitikai vétségeit, s így nem is kerül
hettek összeütközésbe a vulgármarxiz- 
mus automatizmus-tételével.

E korszak legnagyobb könyvészeti vállalko
zása az 1825-1867 közötti időszakra vonatkozó 
Magyar történeti bibliográfia, amelynek első kötete 
1950-ben jelent meg, a negyedik -  Nemmagyar 
népek (Nemzetiségek) címmel -  1959-ben.'5 A 
nagy bibliográfiai szintézisnek ez a nemzetiségi 
kötet a legszínvonalasabb, legteljesebb tagja. 
Több ponton túl is lépi az 1825-1867 közötti 
tárgyidőszakot, miközben a tárgyidőszakra vonat
kozó egyetemes és hazai szakirodaimat -  a cik
keket is beleértve -  1957-ig öleli fel a tartalmi tel
jesség igényével.

Kár, hogy a mű 5. és 6. kötete már nem jelent 
meg, mivel „kiadását az akadémia 1962. szep
tember 6-án sajnálatos módon megszüntette. Ez
zel a tudományos kutatás elől beláthatatlan ideig 
a 45 300 értékes és nélkülözhetetlen bibliográfiai 
tétel hozzáférhetetlenné vált... A 115 ívterjedelmű 
kézirat és katalógus anyaga az MTA könyvtára 
zárt letétjében van’’-írj a Tóth Ede 1982-ben.76 Az 
MTA Könyvtára Bibliográfiai osztályának közlése 
szerint ez a kézirat 1971-ben(!) visszakerült a 
Történettudományi Intézetbe, ahol azonban ille
tékesek e tanulmány nyomdába adásáig nem 
tudtak meglétéről, hollétéről.

A bibliográfia ötödik kötete a románokkal, az 
erdélyi szászokkal és magyarországi németekkel 
foglalkozik. A hatodik kötet tartalma: kárpátukrá
nok (ruszinok), örmények, görögök, egyéb nem
zetiségek. (Ez utóbbiak felsorolása is érdekes, 
hogy ki mindenkik: cincárok, makedónok, bolgá

rok, krassovánok, lengyelek, franciák, lotha- 
ringiaiak, vallonok, fiumei olaszok). Végül pótlá
sokat tartalmaz(ott) a 4. kötethez. A két kötetet 
Kemény G. Gábor, Horváth Viktor és Katus 
László szerkesztette.77

Az is sajnálatos, hogy az 1867-1918 közötti 
és a még későbbi tárgyidőszakokra vonatkozó 
szakirodalom csak katalógusokban és kartoté
kokban (a Történettudományi Intézetben), illetve 
megjelenési idő szerint válogatott anyagot tartal
mazó bibliográfiai művekben tanulmányozható.78 
Noha a szóban forgó bibliográfiák sem tisztán 
nemzetiségiek, nemzetiségi kérdésekkel igen sok 
tételük foglalkozik. Ugyanebbe a vonulatba tar
toznak Kosáry Domokos bibliográfiai kalauzai is, 
amelyek a magyar történelem forrásaiba és iro
dalmába vezetnek be, s mint ilyenek a nemzeti
ségtörténeti és -tudományi kutatásoknál is nélkü
lözhetetlenek.79

Igen jó megoldásnak tartjuk, hogy a törté
nettudományban a kutató és a bibliográfus gya
korta ugyanaz a személy. így a Törté
nettudományi Intézetben dolgozó Katus Lászió 
egyik dolgozatából80 tudjuk, hogy a Magyartörté- 
neti bibliográfia 1825-1867 kötetein feltüntetett 
megjelölés, nevezetesen hogy „szerkesztette a 
Történettudományi Intézet munkaközössége I. 
Tóth Zoltán vezetésével” nem valamiféle külön 
bibliográfusi alakulat volt, hanem ugyanaz a nem
zetiségi munkaközösség, amely 1950 elején ala
kult meg, és amely „az intézeti munkatársak mel
lett magába foglalta a kérdésnek egyebütt- főleg 
levéltárakban és könyvtárakban dolgozó -  szak
értőit is”. Ez az [első] munkaközösség formálisan 
1953-ig állt fenn, miközben „szorosan kapcsolód
tak a munközösség munkájához Kemény G. Gá
bor nagyszabású iratpublikációi [róluk a további
akban lesz szó], valamint a nemzetiségi bibliog
ráfia gyűjtőmunkálatai [róluk az 1825-1867 közötti 
évkörre vonatkozóan már megemlékeztünk]”.

A nemzetiségtörténeti kutatások második 
szervezeti képződménye a Történettudományi In
tézetben, annak Egyetemes Osztályán belül az 
1958 elején létrejött nemzetiségi munkacsoport 
lett (tagjai: P. Mayer Mária, Csatári Dániel és Ka
tus László). Ezt követően -  1959-ben -  az iménti 
csoport, valamint az ELTE Kelet-Európa Tanszé
kének kezdeményezésére a kérdés hazai kutatóit 
és bibliográfusait összefogó szélesebb nemzeti
ségi munkaközösség is megszerveződött Arató 
Endre vezetésével.
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Kemény G. Gábor és Arató Endre forrásfeltáró 
tevékenysége

A nemzetiségi dokumentáció és bibliográfia 
terén különösen Kemény G. Gábor81 és Arató

0 9
Endre játszott rendkívül szerteágazó -  szerve
ző, koordináló és szerkesztői -  szerepet. Ebben a 
fejezetben a két tudós utóbbi munkásságáról kí
vánunk megemlékezni, minthogy a népi demok
ratikus kor 50-es és 60-as éveiben ez mindkette
jükre nézve igencsak jellemző volt, mégha előttük 
és utánuk is megvolt-megmaradt tevékenységük
ben ez a szál.

Kemény G. Gábor forráskiadványi és szöveg
gyűjteményi tevékenységének első -  a 45-ös for
dulatot és a fordulat évét megelőző, majd utána 
szervesen nem folytatódott -  produktuma az 
1790 és 1918 közötti hazai nemzetiségi törvé
nyek és törvénytervezetek kommentált közreadá
sa vo lt83

Kemény legfontosabb és legterjedelmesebb 
forráskiadványa, amely részben mára szerző ha
lála után jelent meg, az Iratok a nemzetiségi kér
dés történetéhez Magyarországon a dualizmus 
korában. Az eddig megjelent hat kötet publikálása 
a „krisztusi kornál” is valamivel hosszabb időt 
(1952-1985) vett igénybe, miközben bizonyos, 
hogy ennél sokkal hosszabb időn át alapvető, 
megkerülhetetlen forrásmű marad, különösen, ha 
hozzávesszük a még megjelenésre váró 7-8. kö
tetet is.84

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a hét 
évszázad írásaiból publikált terjedelmes, főként 
felsőoktatási célokat szolgáló válogatást sem, 
amely A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből címen jelent meg.85 Végül említést 
érdemel vizsgálódásunk nézőpontjából is egy 
személyhez kötődő dokumentumválogatása, a 
Mocsáry Lajos válogatott írásai című, amelyet 
még a román-magyar közös könyvkiadás is át
vett.86

Most, amikor tudatosan eltekintünk Kemény 
G. Gábor forrásközlésen és bibliográfián kívüli tu
dományos tevékenységétől, mindjárt előre bo
csátjuk, hogy a továbbiakban hasonlóképpen 
méltánytalanok leszünk Arató Endréhez is.

Indításként elégedjünk meg Tóth Gyula sum
mázó méltatásával?7 ,Arató Endre A nemzetiségi 
kérdés története Magyarországon 1790-1848... c. 
alapvető szintézisében88 és más munkáiban ha
talmas forrásfeltáró, forrás- és irodalomkritikai te

vékenységével gazdagította a nemzetiségi doku
mentációt.” Ehhez azonban hadd tegyük hozzá: 
,A [történettudományi intézeti] munkaközösség 
munkájának eredményeképp 1953-ig az egykori 
Magyarországon élt valamennyi nagyobb nem
magyar nép történetének összefoglalása megtör
tént” a nemzeti mozgalmak időszakára, tehát az 
Arató által átfogott időszakra vonatkozóan. „A ro
mánok történetét I. Tóth Zoltán, az ukránokat és 
szerbeket Perényi József, a németeket V. Win- 
disch Éva, az erdélyi szászokat Sárközi Zoltán, a 
horvátokat Katus László, a szlovákokat Arató 
Endre és Székely Erzsébet dolgozta fel. Az előta
nulmányok alapján Arató Endre nyújtott össze
foglaló képet a magyarországi nemzetiségi kér
dés történetéről 1790 és 1849 között...’89 Innen 
eredeztethető a szóban forgó mű erőteljes bib
liográfiai-dokumentációs hátterének java része.

1968: új lehetőségek a nemzetiségi bibliog
ráfiában és dokumentációban

A nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció 
szempontjából felettébb fontos volt az MSZMP 
KB 1968. évi, ún. nemzetiségi határozata, bár 
nem mondható, hogy ez lett volna e tárgyban 
akár az első, akár az utolsó ilyen dokumentum, 
de az igen: valahogyan ennek ténylegesen lett 
némi foganatja.

E határozat létrejöttének legfőbb indítóoka a 
’’prágai tavasz”, illetve a nyomában kisarjadt szlo
vák nemzeti (ha ugyan már-már nem nacionalis
ta) törekvés volt: törődni kellene a határon túli, el
sősorban a magyarországi szlováksággal is.

Nem feladatunk a határozat következtében 
megszületett valamennyi (olykor csak: tessék- 
lássék) intézkedés felsorolása, ezért közülük itt 
csak azokat soroljuk fel, amelyek a nemzetiségi 
művelődésügy és kutatás szempontjából hasz
nosnak bizonyultak:
-  visszaállt a Művelődésügyi Minisztériumon 

belül a Nemzetiségi Önálló Osztály, amelyet 
1967-ben a Közművelődési Főosztályba ta- 
gosítottak be, majd ezen belül egy-két év 
alatt teljesen elsorvasztottak;

-  a nemzetiségtörténet és a nemzetiségi poli
tika, illetve a nemzetiségi múlt és a nemzeti
ségi jelen kutathatósága közé emelt ideoló
giai válaszfalak, ha nem is omlottak le egy
szeriben, de erodálódni és alacsonyodni
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kezdtek, komoly rések keletkeztek rajtuk, 
ami a kérdés bibliográfiai-dokumentációs 
gondozása szempontjából is bizonyos mér
tékű kiteljesülést tett lehetővé;

-  nem túlságosan jelentős, ám a korábbi 
majdnem semmihez képest mégis hatéko
nyan hasznosítható pénzügyi alapok létesül
tek a nemzetiségi ellátás különféle területei
nek kifejlesztésére, különféle tevékenysé
geinek megszervezésére 90 

Példa gyanánt röviden hadd soroljuk fel a 
szóban forgó párthatározat kedvező következmé
nyeit szakmánk területéről, ahol korábban szóba 
sem került a nemzetiségiekről szóló kortörténeti 
kutatások és publikációk hivatalos ösztönzése, 
és maga a nemzetiségi nyelveken történő könyv
tári ellátás kérdése is legfeljebb marginálisan. Ez 
a következménytörténet az alábbiak szerint ala
kult: 1969-ben a Könyvtártudományi és Módszer
tani Központ feltárja a nemzetiségek speciális 
könyvtári ellátásának majdnem teljes hiányát;
1969 és 1972 között az egyes nemzetiségek iro
dalmából törzsanyagjegyzékek jelennek meg91;
1970 decemberében megkezdődik Kemény G. 
Gábor vezetésével a Nemzetiségi Dokumentáció 
feltöltése; 1972-ben a Művelődésügyi Minisztéri
um kiadja az Irányelvek a nemzetiségi lakosság 
könyvtári ellátásának továbbfejlesztésére c. do
kumentumot és évi 700 ezer Ft központi támoga
tást biztosít a nemzetiségi könyvek beszerzésére; 
megindul a nemzetiségi báziskönyvtárak (később 
alapkönyvtárnak nevezik őket) működése, köztük 
az Állami Gorkij Könyvtár, a mai Országos Ide
gennyelvű Könyvtár budapesti nemzetiségi bázis- 
könyvtár lett; 1974-ben Nemzetiségi könyvek cí
men állománygyarapítási tanácsadót indít a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ és 
az Állami Könyvterjesztő Vállalat, amely 1975-től 
Új könyvek. Nemzetiségi irodalom címen jelent 
meg, majd 1976-tól nemzetiségenkénti bontás
ban folytatta szolgálatát, 1979-től már az Állami 
Gorkij Könyvtár szerkesztésében Nemzetiségi Új 
Könyvek címen; az 1976. évi könyvtári tvr. ren
delkezéseiben átvette az 1972-ben kialakított 
könyvtári ellátási rendszert, sőt az Állami Gorkij 
Könyvtárat a rendszer egészének koordinációs 
központjává emelte; 1978-ben az Állami Gorkij 
Könyvtár országos szakkönyvtár lett, aminek fo
lyományaként immár nemcsak a nemzetiségi 
könyvtári ellátás koordinálása lett a gondjaira bíz
va, hanem a kérdés irodalmának gyűjtését, bib
liográfiai-dokumentációs gondozását is feladatul

kapta. (Ez egyébként belső feszültségeket oko
zott a könyvtár funkciórendszerében, aminek 
egyik legfontosabb következménye a feladat- és 
gyűjtőkör újrafogalmazása lett.92)

A Nemzetiségi Dokumentáció vándorútja

A továbbiakban a nemzetiségi bibliográfia és 
dokumentáció 1968 utáni alakulásait illetően jó- 
néhány éven át mintha a „Megy a gyűrű vándor
útra” kezdetű gyerekjáték érvényesült volna. Ez 
azt jelenti, hogy ha egy-egy intézmény vállalta is 
a „Chrisztoforosz” szerepét az általunk tárgyalt 
témában, mihelyst alkalma nyílott rá, e funkciót 
szívesen adta át másnak, más intézménynek.

A Művelődésügyi (később: Kulturális) Minisz
térium Nemzetiségi Önálló Osztályának kezde
ményezésére az Országos Széchényi Könyvtár 
keretében jött létre az a kis bibliográfus csoport, 
amely 1970 decemberétől 1973 végéig mintegy 
30 ezer bibliográfiai leírást produkált Kemény G.
Gábor (az OSZK tudományos főmunkatársa) irá

nyításával. Történeti értékű Kemény G. Gábor 
1971. január 5-én keit gyűjtési szabályzata, 
amelyből az alábbiakban Bállá Gyula közléseinek 
megfelelően idézünk93:

„A Nemzetiségi Dokumentáció bibliográfiai 
anyaggyűjtése keretében gyűjtendő:

1.Minden olyan könyv, tanulmány, cikk, tudó
sítás, híranyag és egyéb közlemény címe és bib
liográfiaileírása, amely a magyarországi nemzeti
ségekről szól, azok társadalmi, gazdasági és kul
turális kérdéseivel részben vagy egészben 
foglalkozik.

2. Gyűjtendő minden, a magyarországi 
könyv, hírlap és folyóiratcímekben (tehát a Ma
gyarországon megjelent könyvekben, hírlapok
ban és folyóiratokban) előforduló, a szomszédos 
országokban élő magyar kisebbségekre vonatko
zó, azokról szóló nyelvi, irodalmi, általános műve
lődésügyi, iskolaügyi, művészeti és tudományos 
jellegű anyag.

3. A dokumentáció gyűjtőkörébe tartozik min
den hazai kiadványban, hírlapban és folyóiratban 
(a meghatározott címjegyzéken belül) megjelent 
nemzetiségi kérdésről szóló anyag, vagy ki
sebbségi magyar szerzőtől megjelent könyv, ta
nulmány, cikk, vers, felhívás, nyilatkozat stb., va
lamint a magyarországi nemzetiségi szerzők min-
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den irodalmi alkotása, beleértve a nemzetiségi 
kalendáriumokban megjelent írásokat is.

4. A dokumentáció keretében feldolgozandó 
a Magyar Közlöny, a rendeleti gyűjtemények (pl. 
Művelődési Közlöny) minden nemzetiségi tárgyú 
közleménye, s végül:

5. a Nemzetiségi Dokumentáció gyűjtőköre 
(bibliográfiában és dokumentációban egyaránt) a 
nemzetiségi kérdés általános, elméleti tárgykörén 
belül a dunamenti országok nemzetiségi problé
máival, a fent megjelölt korszakkal foglalkozó 
könyvekre, tanulmányokra terjedjen ki.

Az igencsak tágan meghatározott gyűjtőkör 
időhatára az 1945 utáni időszak.

A bibliográfiai adatgyűjtés támogatása -  a mi
nisztériumi hatáskörből -  1974-től a Magyar Tu
dományos Akadémia Társadalomtudományi Fő
osztályához került át, maga a Bibliográfiai Mun
kacsoport pedig az ELTE Kelet-Európai Történeti 
Tanszékének, majd a Kelet-Európai Irodalmak 

Tanszéki Akadémiai Kutatócsoportjának szerve
zeti keretébe illesztődött.94 Mindez olyan szem
pontból is fontos, hogy a korábban több helyütt 
tárolt bibliográfiai leírásokat, amelyek száma idő
közben a 65 ezret is meghaladta, katalógussá- 
adatbázissá lehetett szervezni az új keretek között.

Az akadémiai támogatás összege 1974-ben 
400 ezer Ft-ot tett ki, majd 1981-ig, amikor az 
adatbázis és az azt fejlesztő és gondozó csoport 
az Állami Gorkij Könyvtárba került, évi átlagban 
300-400 ezer Ft között mozgott. (Egyébként -  pá
lyázati formában -  valamennyi a későbbi évekre 
vonatkozóan is fennmaradt belőle.)

Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció az Ál
lami Gorkij Könyvtárban

Addig is, amíg a Nemzetiségi Dokumentáció 
az Állami Gorkij Könyvtárba átkerült, utóbbi in
tézményben tárgyunk szempontjából az alábbi je
lentős változások történtek:

♦ 1978 szeptemberében a Kulturális Mi
nisztérium miniszterhelyettesi értekezleté
nek határozata nyomán létrejött az Állami 
Gorkij Könyvtár keretében egy ún. Nem
zetiségi Közművelődési Kutató és Doku
mentációs Központ egy mellékfoglalkozá
sú tudományos, főmunkatárs, Arday Lajos 
vez ' ősével és külső munkatársak foglal
koztatásával. A kutatások és a dokumen

tációs tevékenység finanszírozása 1980 
végéig a „Kulturális emlékeink és hagyo
mányaink...” kutatási főirány célhiteleiből 
történt. Ez idő alatt 4 témakörben (nem
zetiségi sajtó és rádió-tv, könyvtárügy, 
klubmozgalom, kulturális ellátottság) 17 
tanulmány készült el, s további hat kézira
tos anyag került -  vásárlással -  a könyv
tár tulajdonába. 1984-re^a tanulmányok 
száma 36-ra emelkedett,95

♦ 1980 közepén a Magyar írók Szövetségé
nek -  ilyen is volt! -  égisze alól lépett az 
Állami Gorkij Könyvtár kötelékébe -  Für 
Lajos vezetésével -  egy három fős cso
port (2 kutató és 1 adminisztrátor), amely
nek fő feladata a külföldi -  főként az utód
államokban élő -  magyarság helyzeté
nek, irodalmi produktumainak feltárása és 
dokumentálása volt, s így bizonyos érte
lemben a Magyarságkutató Intézet szerény 
elődjének tekinthető, amit az is bizonyít, 
hogy magyar vonatkozású kéziratai 1985 
után a Magyarságkutató Intézet archívu
mába kerültek át.96

A Magyar Tudományos Akadémia Társada
lomtudományi Főosztálya és az Állami Gorkij 
Könyvtár 1979. május 10-én kötött megállapodá
sa készítette elő az addig „többször utaztatott” 
Nemzetiségi Dokumentáció mai helyére kerülé
sét. Ez annak a jegyzőkönyvnek alapján ment 
végbe, amelyet a fent nevezett két intézmény 
1981. július 3-án írt alá.97 Ez a következőket tar
talmazza:

„Az Állami Gorkij Könyvtár átveszi a Nemzeti
ségi bibliográfia (1945-1975), más néven Bibliog
ráfia és dokumentáció című gyűjteményt, gon
doskodik az Állami Gorkij Könyvtárba (Bp. V., 
Molnár u. 11.) való elszállításáról, szakszerű el
helyezéséről, azzal a céllal, hogy a gyűjteményt a 
kutatás számára biztosítsa.

Az Állami Gorkij Könyvtár átveszi és állomá
nyába iktatja a periodíkumokat, a bibliográfiai 
munkához eddig felhasznált könyveket is.

Az Állami Gorkij Könyvtárba kerülő anyag 
átadása nem tételes felsorolással, hanem az áta
dó és átvevő legjobb tudomása szerinti teljesség
gel történik. ”

A „legjobb tudomása szerinti Tóth
Gyula megfogalmazásában98 több százezer cé- 
dulányi bibliográfiai kartotékot, számos kéziratot 
és hozzá tartozó, félig publikált irodalmat és köny
vet jelentett.
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Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció hazánkban a kezdetektől napjainkig. 2.

Az Állami Gorkij Könyvtárba került 1945 és 
1975 közötti adatgyűjtést Kemény G. Gábor halá
la miatt Käfer István vette át, illetve rendezte -  
nemzetiségenként külön-külön kiadványban -  
sajtó alá. Az első két nemzetiségre -  a németre 
és a románra -  vonatkozó bibliográfia 1983-ban, 
a következőre -  a szlovákra -  vonatkozó 1985- 
ben jelent meg, s utolsóként -  1990-ben -- a 
délszlávokra vonatkozó hagyta el a nyom dát"A  
meglehetősen terjedelmes könyvészetek (még a 
legszikárabb román is meghaladja a 700 oldalt) 
az általuk felfogott irodalmi termés jellegének 
megfelelő szakrendet használnak, s ebben tárják 
fel az adott nemzetiségekre vonatkozó hazai 
napi- és hetilap cikkeket-riportokat-híreket, a fo- 
lyóirati és kalendáriumi tanulmányokat, cikkeket, 
szépirodalmi alkotásokat, illetve az önálló kiad
ványokat. Esetenként a rádióriportokról készült 
gépiratok is megtalálhatók bennük.

A szóban forgó opuszokban a legnagyobb 
biztonsággal az adott nemzetiségek sajtója és 
könyvkiadása által produkált szakirodalmi-zsur- 
nalisztikai-szépirodalmi termés bibliográfiai leírá
sait lehet meglelni. A nem nemzetiségi sajtó nem
zetiségekre vonatkozó anyagainak leírásait 
annyiban, amennyiben az MHV sajtófigyelő szol
gálata ezeket az anyagokat kiszűrte. (Ez még ak
kor is előny, ha ez a kiszűrés korántsem teljes és 
következetes.)

A tárgyalt bibliográfiák tételei számozottak, 
ami a fő részen belül egészen konkrét egyedi uta
lásokat tesz lehetővé az általános utalásokon túl
menően, továbbá azt, hogy a szerzői-közreműkö
dői és a földrajzi mutatóból könnyen el lehet jutni 
a kívánt bibliográfiai tételhez. (A földrajzi mutató a 
helyismereti kutatások szempontjából is értékel
hetővé teszi ezeket a bibliográfiákat, mintegy az e 
„kapcsolatról” korábban hangoztatottak ismételt 
bizonyítékaként.)

A nemzetiségiek szerint tagolódó publikálás 
hátránya: az átfogó, több nemzetiségre vonatko
zó és elméleti jellegű szakirodalom e négy részes 
kiadványból vagy kimaradt, vagy többször is sze
repel, ám sem itt, sem ott nem olyaténképpen, 
hogy „mérget lehessen rá venni”. Jobb lett volna 
e sorozatot egy általános kötettel kezdeni. De 
még most sem volna késő. Egyébként a könyv
tárnak korábban szándékában is állt egy ilyenféle 
tartalmú -  akkor nemzetiségi politikainak neve
zett -  bibliográfia elkészítése és közzététele.

Lényegében az „1945-1975. évköri hagyo
mányra” illesztődnek a tíz éves kihagyással, azaz

1985-ös tárgyévvel indult éves nemzetiségi bib
liográfiák, amelyeknek az általánoson kívül nem
zetiségek szerint tagolódó fő fejezeteik vannak. 
Különben -  tartalmukat, szerkezetüket és muta
tóikat illetően -  nagyjából ugyanaz jellemző rájuk, 
mint retrospektív elődeikre, miközben -  a pantha 
rhei jegyében -  az egyes éves kötetek a megelő
zőekhez képest hol tökéletesedtek, hói meg -  
mint legutóbb is -  sajátos szakmai anomáliákat 
mutatnak.100

A továbbiakban -  tudatosan -  eltekintünk az 
intézmény olyan kiadványainak méltatásától, 
amelyek meghaladják a dokumentációs munka 
szintjét101, sőt még néhány tárgyba vágó kisebb 
bibliográfiájának tárgyalásától is™2, csakhogy két 
jelentősebb vállalkozásának ismertetésére bizto
síthassunk nagyobb teret. (Az általánosabb tájé
kozódásra javasoljuk Az Állami Gorkij Könyvtár 
évkönyve 1986 c. kiadványt103.)

Az egyik vállalkozás a forráskiadásba való 
„belekóstolás”, amit egy azóta (1990-ben) elhunyt 
szlovákiai magyar tudós, Blaskovics József, 
hosszú ideig „fiókban tartott" két munkája tett le
hetővé. Az egyik forrásgyűjtemény és
vidéke a török hódoltság korában'04. Gerincét az 
érsekújvári ejáletre (vilajetre, nagyobb közigazga
tási egységre) vonatkozó három defter (török 
adózási okmány) lefordítása adja, „holdudvarát” 
pedig a különféle elemzések és mutatók tekinté
lyes száma. Ez a kiadvány nemzetiségtörténeti 
szempontból rendkívül fontos: mintegy 470 má- 
tyusföldi település 17. századi nemzetiségi viszo
nyait dokumentálja több mint 20 ezer személynév 
felsorolásával. (A magyar-szlovák nyelvhatár már 
a 17. században nagyjából ott húzódott, ahol 
1918-ban.) A másik forrásgyűjtemény: Rima
szombat és vidéke a török hódoltság korában 
című105, kevésbé reveláló, ám még így is felet
tébb tanulságos olvasmány a 17. századi ma
gyarság-pozíciókról.

Másodjára az Országos Idegennyelvű Könyv
tár 1991 őszén indult azon vállalkozását kívánjuk 
bemutatni, amelynek címe: ;
periodicitása: évi négy szám; műfaja: referáló 
szemle. Róla a következő érdemi információkat 
idézzük: „Most, amikor végre nem titkolni, szé
gyelleni való dolog magyarságunk felmutatása, 
nemcsak a magyarságkutatás produktumai jelen
nek meg egyre-másra, hanem velük szoros össze
függésben szaporodtak el a magyarországi ki
sebbségekkel és a kelet-közép-európai interetni- 
kus kapcsolatokkal foglalkozó tudományos
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publikációk is, részben az e témára szakosodott 
folyóiratokban, részben az egyes tudományágak 
orgánumaiban. A Kisebbségkutatás útra bocsátá
sával nem ezeknek a kiadványoknak a számát kí
vánjuk szaporítani, hanem -  e vonatkozásban el
sőként [és tényleg így!] -  olyan hiánypótló infor
mációs szemle folyóiratot kiadni, amely a már 
megjelent magyarországi és külföldi tudományos 
irodalom tartalmairól nyújt folyamatos tájékoz
tatást.’* 06

És a második évfolyam elejére írt szerkesztői 
számvetésből: „Az első évfolyam négy száma kö
zel 40 ív terjedelmű. A bennük szemlézett szöveg 
(bibliográfiai) egységeinek száma 241 ami
181 önálló tömörítvényként jelent meg a lapban...
A... szemle-dolgozatok 54%-a támaszkodott ide
gen nyelvű forrásokra, 68%-a pedig külföldi
ekre.’*07

A folyóirat által eddig kiváltott reflexiók igen 
pozitivek, sok esetben a munka további kibővíté
sére biztatnak.

...végső körültekintés

Noha a 80-as évek közepére hazánkban is je
lentősen megnövekedett azon intézmények és 
orgánumok száma, amelyek kisebb-nagyobb 
mértékben foglalkoznak a nemzetiségi kérdéssel 
általában, illetve a hazai és a határon túli nemze
tiségekkel, az általuk létrehozott produktumok 
nemzetiségi szempontú bibliografizálására és do
kumentálására csak az eddig tárgyalt adatbázi
sok, illetve dolgozatok vállalkoztak.108 (A kivéte
leket és legújabb törekvéseket !d. alább.)

A nemzetiségi alapkönyvtárak -  túlnyomó- 
részt: megyei könyvtárak -  is eltekintettek a nem
zetiségekre orientált bibliografizálástól és doku
mentálástól, ami nem baj. Ha ki is adtak a nemze
tiségek számára néhány bibliográfiát, az ajánló 
bibliográfia volt a nemzetiségi nyelvű művelődés 
előmozdításának szolgálatában. Ezzel szemben 
helyismereti-helytörténeti tevékenységük kereté
ben több regionális bibliográfiájuknak -  kimondva 
vagy kimondatlan -  nemzetiségkutatási vonatko
zása is van.109

Ahogy a két világháború között is, ebben az 
1945 utáni korszakban ugyancsak alapvető fon
tosságúak a statisztikai adatforrások, amelyek a 
régebbi években gyéren jelentek meg, újabban

viszont örvendetesen megsokasodtak és (temati
kájukat illetően) kiszínesedtek (száz-kétszáz 
éves népszámlálási adatok nemzetiségi vonatko
zású részei, szinkron és történeti helységnévtá
rak, egyházi anyakönyvek tanúságtételei stb),110 
1991-ben jelent meg az a kötet, amely az erdélyi 
települések 1850 és 1941 közötti nemzetiségi 
megoszlását közli.111

Általában is: a nemzetiségi kérdés tudomá
nyos gondozása a 90-es évektől nálunk -  épp
úgy, mint más demokráciákban mindenütt -  re
neszánszát éli. Ez nemcsak a tudományos kuta
tások iránti érdeklődés és a teljesítmények 
növekedésében, valamint a mecenatúra (OKTK 
Vlll/b főirány, Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Dunatáji népek kutatása, Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, Illyés Ala
pítvány, Soros Alapítvány stb.) rendszerének kié
pítésében mutatkozik meg, hanem abban is, 
hogy egyre-másra létesülnek olyan önálló szerve
zetek, intézmények (vagy kapnak jelentős súlyt a 
hagyományos szervezeti keretek között), amelyek 
fő feladata nemzetiségi bibliográfiák, adattárak 
létrehozása és a tudományos eredmények, sta
tisztikai-demográfiai stb. adatok közvetítése a ku
tatás, képzés, politika, államigazgatás számára. 
(Feltesszük: abból a felismerésből táplálkozva, 
hogy a tudományos gondolkodás conditio sine 
qua non-ja a kritikai szellem, amelynek funda
mentumát a tények ismerete és tisztelete adja.)

Nos, az említett folyamat hatása érhető tetten 
az Országos Széchényi Könyvtár kebelében, de 
önálló szervezetként 1985 végén Juhász Gyula 
vezetésével létrehozott Magyarságkutató Csoport 
életútjában is. A Csoport később -  Magyarság
kutató Intézet néven -  önálló intézménnyé vált, 
majd 1992-től -  a Teleki László Alapítvány égisze 
alatt két független szervezetté: Közép-Európa In- . 
főzetté (igazgató: Kiss Gy. Csaba), illetve Könyv
tár és Dokumentációs Szolgálattá alakult Dippold 
Péter vezetésével. (Az Alapítvány harmadik tag- 
intézménye a Magyar Külügyi Intézet). Termé
szetesen nem feladatunk a frissiben alakult ala
pítványi intézmények tevékenységének méltatá
sa, annál kevésbé, mert a bennünket közelebbről 
érdeklő KDSZ vonatkozásában ezt Dippold Péter 
autentikus módon megteszi.112 Viszont a szerve
zeti változás önmagában azt sugallja számunkra, 
hogy: a) az Alapítvány kuratóriuma a magyarság- 
és nemzetiségkutatást szerves egységben szem
léli és művelését ennek megfelelően határozza 
meg; b) a KDSZ önállósításával kifejezésre juítat-
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ja a bibliográfiai-dokumentációs munka jelentősé
gét a komplex Közép-Európa kutatásokban.

Az utóbbira bizonyságul álljon itt a KDSZ pro
dukcióinak, illetve terveinek -  akárha jelzés-érté
kű -  mustrája:
-  Közép-Európa kisebbségi bibliográfiája (a 

Südost-lnstitut-tal együttműködésben);
-  az ún. EtnoGraf, a magyarság térképészeti

statisztikai adatbázisa;
-  Közép-Európa magyar kisebbségi intéz

ményrendszere -  adatbázis;
-  Közép-Európa etnikai térképe az 1930-as 

években (reprint).
Időrendben másodikként szólunk az MTA Ál

lam- és Jogtudományi Intézet Emberi Jogok Ma
gyar Központjáról (tudományos vezető: Bokorné 
Szegő Hanna), amely az Európa Tanács ajánlá
sára 1990-ben jött létre.113 Alapvető feladatának 
tekinti az emberi jogok (ezen belül a kisebbségi 
jogok) hazai érvényesülésének elősegítését, a 
nemzetközi szervezetek és tudományos intézmé
nyek tevékenységéről a hazai jogalkalmazó szer
vek, politikusok, kutatók tájékoztatását. E cél ér
dekében egyrészt az ENSZ és az Európa Tanács 
emberi jogi dokumentumaiból, a kérdés hazai és 
külföldi szakirodaimából szakkönyvtárat működ
tet, másrészt Acta Humana címmel 1990-től ne
gyedéves folyóiratot ad ki, melynek az elméleti ta
nulmányokon kívül állandó dokumentációs rovata 
is van. Ebben rendszeresen ismerteti az Európa 
Tanács dokumentumait, regisztrálja az emberi jo
gokra vonatkozó új hazai jogszabályokat (1988-), 
közli a magyar szakirodalom válogatott bibliog
ráfiáját (1987-), a külföldi és hazai emberi jogi in
tézmények címtárát, a külföldi könyvek szemléjét 
stb. 1993. évi 11-12. összevont száma a hazai 
nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó te
matikus szám.

Végül, de nem utolsósorban az Európa Ta
nács Információs és Dokumentációs Központ 
(megalakult 1992. április 14-én, igazgatója Szil- 
vássy Zoltánná) tevékenységéről kell röviden 
megemlékeznünk. Tesszük ezt azért, mert ez a 
szerény, három fős létszámmal működő szerve
zet archiválja-dokumentálja a legteljesebben az 
Európa Tanács célkitűzéseivel, működésével 
kapcsolatos dokumentumokat, első renden a Ta
nács kisebbségvédelmi határozatait, szakértői je
lentéseit, speciális vizsgálatait (egy-egy ország 
kisebbségvédelmi rendszerének áttekintése, a 
média szerepe a kisebbségi identitásra és kultú
rára, a bevándorlók menekültek helyzete stb.). A

Központ igényre SDI szolgáltatást közvetít az Eu
rópa Tanács teljes állományából, sajtófigyelést 
végez és az Európa Tanács kiadványaiból 20 ol
dal terjedelemig térítésmentesen (!) szolgáltat xe
roxmásolatot.1 4

Hosszú sora lenne azoknak a hagyományos 
gyűjteményeknek (tudományos könyvtáraknak), 
amelyek tevékenységi körükbe -  kisebb-nagyobb 
mértékben -  beépítik a nemzetiségi bibliográfia
dokumentáció feladatait, rész- vagy határterületi 
diszciplínaként. Gazdag külföldi folyóirat-bázisa 
és a szolgáltatás frissessége, informatív jellege 
miatt viszont kiemelésre kívánkozik ebből a kör
ből az Országgyűlési Könyvtár Világpolitikai Infor
máció c. SD! szolgáltatása, illetve ennek nemze
tiségi politika szekciója. Hagyományos kurrens és 
retrospektív állam- és jogtudományi bibliográfiája, 
némely számítógépes adatbázisa (PRESSDOK, 
HUNDOK) tárgykörünkben is jól szolgálják a friss 
tájékozódást-tájékoztatást.

*  *  *

A közeljövő -  az időközben hatályossá vált 
nemzetiségi törvény115 hatására is -  hazánkban 
várhatóan kedvezni fog a nemzetiségi-nemzeti- 
ségtudományi kutatásoknak, s feltehető az is, 
hogy a szomszédos és távolabbi államokban sem 
lesz ez másképpen. S mindennek célja nem lehet 
más, mint a „rendezni végre közös dolgainkat”.

A fentiekből következik: a nemzetiségi bib
liográfiára és dokumentációra ugyancsak megnö
vekedett feladatok várnak. Ezek megoldásához 
jó lenne felhasználni közelebbi és távolabbi múl
tunk pozitív és negatív tapasztalatait.

Jegyzetek, hivatkozások

57. BENKŐ Samu: Az Erdélyi Tudományos Intézet. = Való
ság, 35.évf. 1992. 4.sz. 62-72.p. (A kiadványok felsoro
lásával.)

58. Az Államtudományi Intézetet a Teleki Intézet létrejöttével 
párhuzamosan a Magyar Szociográfiai Intézettel és az 
1938-ben alapított Táj- és Népkutató Intézettel (Köz
ponttal) „bővítették ki” . Ez utóbbi intézmény magyarság
tudományi jellegű volt.

59. Ld. a 33. alatti hivatkozást.
60. Az intézet igazgatójának, Deér Józsefnek e funkciómeg

határozását a 11. alatti hivatkozott mű idézi (65.p.).
61. A címváltozás a 21. évfolyamban következett be, s ez 

egyben alkalmat adott arra, hogy a folyóiratnak új soro
zata, ezen belül új évfolyamszámozása induljon.
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62. KOSÁRY Domokos: Sur quelques problémes d'histoire 
comparée. = Revue d’Histoire Comparée, NS. I.tome. 
1943. 3-4.no. 3-32.p.

63. CHOLNOKY Győző: Töprengés a Teleki Intézet szel
lemi örökségéről. = Könyvtáros, 40.évf. 1990. 11.sz. 
647-650.p.

64. Vö. Revue d'Histoire Comparée, NS. I.tome. 1943. 3- 
4.no.

65. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 65.p.
66. Bibliographie de l’Europe Carpathique. Publications his- 

toríque de l’année... = Revue d’Histoire Comparée,
1942. - NS. I.tome. 1943. 3-4.no. [1]-96.p. Klny. is. 
(1040 tétel.)
1943. - NS. 2.tome. 1944. 3-4.no. 245-406.p. (1886 té
tel.)

67. Ld. a 66. alatt hivatkozott 1943. évi kötet.
68. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 56.p.
69. A hungarológia, magyarságtudomány születésére, fogal

mának értelmezésére vonatkozóan ld. A magyarságtu
domány kézikönyve (Szerk. Kosa László) c. alapvető 
összefoglaló munkát. (Bp. 1991, Akad. K. 2. kiad. 1993.) 
Ennek is különösen Hungarológia -  magyarságtudo
mány -  országismeret c. 1. részét, bibliográfiai appará
tussal (11-74. p.)

70. SZEKFŰ Gyula: „Valahol utat vesztettünk." = Uő: Forra
dalom után. Bp. 1947. 13-46.p. (A Magyar Nemzetben 
1943. nov. 7-től 1944. febr. 27-ig megjelent 7 részes 
cikksorozat változatlan utánközlése.)

71. Egyfelől vö. BIBÓ István: A keleteurópai kisállamok nyo
morúsága. Bp. 1946. 116 p. (Az Új Magyarország röpira- 
tai), másfelől pedig: Nemzetiségi kérdés és a magyar 
demokratikus külpolitika. (Révai József: A csehszlovák
magyar viszony. + Betlen Oszkár: Vesszen a soviniz
mus!) A Magyar Kommunista Párt álláspontja. Bp.' 
[1945], Szikra. 11 p.

72. A feldolgozó akcióról ld. FÉNYES Miklós: A Pécsi Tudó- 
mányegyetem Kisebbségi Intézetének Könyvtára és 
adattára. = Könyvtári Figyelő, 20.évf. 1974. 3.sz. 236- 
241 .p. -  A feldolgozás nyomán keletkezett kézirat ada- 
tai: FÉNYES Miklós -  FARKAS Józsefné: A Pécsi Tudó- 
mányegyetem volt Kisebbségi Intézetének sajtókivágat- 
és kéziratgyűjteménye. Pécs, 1973. 223 lev. Gépirat. -  
BÉDI Imre munkájának bibliográfiai adatai: A nemzetisé
gi kérdés magyar irodalma. -  Die ungarische Literatur 
der Nationalitätenfrage. 1-2. köt. (524, 358 lev.) Gépirat. 
Kiadási helye: Budapest -  Milano -  Leipzig, éve 1945 
lett volna. Magyarországon a Pécsi Egyetemi Kisebbsé
gi Intézet kiadványai c. sorozat 22. köteteként tervezték 
kiadni. (OSZK kézirattári jelzete: Föl. Hung. 3289/1-2.)
Az 1800-as évek elejétől 1944-ig megjelent könyveket, 
térképeket és cikkeket tartalmazó kb. 6500 tételes 
összeállítás tartalmi és módszertani szempontból Mikó 
Tibor azonos című rejtett bibliográfiájára (Id. a 41. alatti 
leírást) és saját adatgyűjtésére támaszkodik. Újítása: 
minden címről német címfordítást is ad. A csaknem fél 
évszázada kész és negyedszázada (1970-től) közgyűjte
ményben (habár „zárt anyagaként) elhelyezett munkára 
tudomásunk szerint eddig senki nem hivatkozott.

73. Ld. a 11. alatt hivatkozott mű, 74.p.
74. Csak példaként emlékeztetünk a 2. alatt hivatkozott 

műre, továbbá FEHÉR István Az utolsó percben c. mo
nográfiájára (Bp. 1993, Kossuth K. 344 p.), ebből is fő
ként a 12-20. oldalra.

75. Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. (Szerk. a Törté
nettudományi Intézet munkaközössége I. Tóth Zoltán

vezetésével.) 1-4. köt. Bp. 1950-1959. Akad. K. 4 db. - A 
4. kötet részcíme: Nemmagyar népek. (Nemzetiségek.) 
Szerk. Kemény G. Gábor, Katus László. Bp. 1959. 
XXXV, 675 p. (29 682 számozott tétel.)

76. TÓTH Ede: A nemzetiségtörténeti kutatások helyzete. = 
Tájékoztató, 1982. 1.sz. 7-44.p. Az idézett hely: 36.p.

77. KEMÉNY Gábor: Kemény G. Gábor publikációi 1945- 
1981. = Az OSZK évkönyve, 1981. Bp. 1983. 21 -36.p. A 
kéziratban maradt bibliográfia leírása: 34.p.

78. Bibliographie d’oevres choisies de la science historique 
hongroise 1945-1959. [Red.] Émil Niederhauser. Bp. 
1960, Akad. K. 279 p. /Klny. az Études historiques 2. 
kötetéből./ Folytatásai: 1959-1963. = Nouveile études 
historique. 2.köt. Bp. 1965. 463-629.p.; 1964-1968. Bp. 
1970. 262 p. /Studia historica... 83./; 1969-1973. Bp. 
1975. 137 p. /Studia historica... 126./ ; 1974-1984. = 
Études historiques hongroises 1985. 3. köt. Bp. 1985. 
XIII, 216 p. ; 1985-1989. = Ua. 1990. 7. köt. Bp. 1990. 
Vili, 174 p.
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 
1945-1968. (Összeáll, az MTA Történettudományi Inté
zetének munkaközössége.) Bp. 1971, Akad. K. 855 p. 
Éves bibliográfiák 1954-től a Századokban, 1985-től 
önálló kötetekben.

79. KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem 
forrásaiba és irodalmába. 1-3.köt. Bp. 1951-1958, MTA 
Történettudományi Intézete, 3 db. - Uő: Bevezetés Ma
gyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Ál
talános rész. 1-2. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 889 p.

80. KATUS László: A nemzetiségtörténeti kutatások főbb 
problémáiról és a nemzetiségi munkacsoport munkájá
ról. = Történelmi Szemle, 3.évf. 1960. 4.sz. 536-543.p.

81. A róla szóló nekrológok közül a mi szempontunkból leg
fontosabbak az alábbiak:
HAVASI Zoltán: Kemény G. Gábor 1915-1981. = Az 
OSZK évkönyve, 1981. Bp. 1983. 17-20.p.
TÓTH András: Kemény G. Gábor 1915-1981. = Könyv
táros, 1982. 5.sz. 288-289.p.
Műveinek bibliográfiájára 77. alatt hivatkoztunk.

82. Gedenkschrift Endre Arató. Hrsg. v. Sándor Balogh un
ter Mitw. Mária Diószegi. Bp. 1981, ELTE. 512 p.

83. KEMÉNY G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés törté
nete. 1 .r. A nemzetiségi kérdés a törvények és terveze
tek tükrében 1790-1918. Bp. 1946, Gergely. 188 p. (Do
cumenta Danubiana 1.)

84. KEMÉNY G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés törté
netéhez Magyarországon a dualizmus korában. 1-6.köt. 
Bp. 1952-1985, MTA Történettudományi Intézete - Tan- 
könyvkiadó. 6 db. (A megjelent kötetek 1867-től az I. 
világháború kitöréséig terjedő időszak forrásait tartal
mazzák.)

85. KEMÉNY G. Gábor: A szomszéd népekkel való kapcso
lataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból. 
Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 1039 p. 1 5 1.

86. Mocsáry Lajos válogatott írásai. Bev., vál. és jegyz. eil. 
Kemény G. Gábor. A névmutatót készítette: Katus 
László. Bp. 1958, M. Tört. Társ. 799 p. 9 1. - Román-ma
gyar közös kiadás.

87. A 12. alatt hivatkozott második forrásdokumentum.
88. ARATÓ Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyar- 

országon 1790-1848. Egyetemi tankönyv. A mutatókat 
összeáll. Varga István. 1-2.köt. Bp. 1960, Akad. K. 2 db.

89. A 80. alatt hivatkozott forrás is hangsúlyozza, hogy az 
intenzív nemzetiségtörténeti kutatás jórészt egyetemi 
oktatási szükségleteket elégített ki. Ezt az igényt a buda
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pesti Egyetemi Könyvtár is érzékelhette, amikor kibocsá
totta a témakör egyetlen „tudományos ajánló bibliog
ráfiáját": Nemzetiségi iskolapolitika a dualizmus korában. 
Bp. 1954, ELTE Központi Könyvtára - Tankönyvkiadó. 
47 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára 1./

90. A nemzetiségi kérdés és politika 1945 utáni alakulásáról, 
illetve a nemzetiségi párthatározatok 1956-tól 1978-ig 
tartó soráról Id.:
Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika. Szerk. Csatári 
Dániel. 2. kiad. Bp. 1968, Kossuth K. 102 p.
KŐVÁGÓ László: A nemzetiségi kérdés Magyarorszá
gon. = Együtt a nemzetiségekkel. Bp. 1984.165-179.p. 
ARDAY Lajos: A magyarországi nemzetiségekre vonat
kozó jelenkori kutatások, kutatási eredmények. = Nem
zetiségi kutatások Magyarországon. (Szerk. Kővágó 
László.) Bp. 1984. 7-38.p.
A 74. alatt hivatkozott FEHÉR-mű.

91. Kuriózumként említjük, hogy 1953-ban készült egy nem
zetiségi állományjegyzék az összes hazai nemzetiség 
számára. Ez igencsak gyenge kísérlet volt. Bibliográfiai 
adatai: A Népkönyvtári Központ hálózatának nemzetisé
gi könyvei. Bp. [1953.] 52 lev. Soksz.

92. Vö. KERTÉSZ Gyula: Az Állami Gorkij Könyvtár gyűjtő
körének fejlődése és mai problémái. = Az Állami Gorkij 
Könyvtár évkönyve 1986. Bp. 1988,33-50.p.

93. A 13. alatt hivatkozott dolgozat, amelynek egy korábbi 
változata A magyarországi kisebbségek bibliográfiája és 
dokumentációja címen a Nemzetiségi kutatások Magyar- 
országon c. gyűjteményben jelent meg. (Bp. 1984. 167- 
176.p.).

94. Az említett történeti tanszék vezetője Arató Endre, az 
akadémiai kutatócsoporté pedig Király Péter és Juhász 
Péter volt.

95. A 90. alatt hivatkozott Arday-dolgozat melléklete közli a 
szóban forgó tanulmányok jegyzékét.

96. DIPPOLD Péter: A Magyarságkutató Intézet Archívuma. 
= Regio, 1991.2.sz. 213-215.p.

97. Iktatási száma: 16/81-1. Lelőhelye: Országos Idegen
nyelvű Könyvtár

98. Ld. a 12. alatt hivatkozott forráshelyeket.
99. Németek Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist

ván. 1-2.köt. Bp. 1983, Állami Gorkij Könyvtár. 794 p. 2 
db. /Nemzetiségi dokumentáció. AI Nemzetiségek Ma
gyarországon 1./
Románok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist
ván. 1-2.köt. Bp. 1983, Állami Gorkij Könyvtár. 703 p. 2 
db. /Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Ma
gyarországon 2.1
Szlovákok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer Ist
ván. 1-2.köt. Bp. 1985, Állami Gorkij Könyvtár. 2 db. 
/Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Magyar- 
országon 4.1
Délszlávok Magyarországon 1945-1975. Szerk. Käfer 
István. 1-2.köt. Bp. 1990, Állami Gorkij Könyvtár. 2 db. 
/Nemzetiségi dokumentáció. A/ Nemzetiségek Magyar- 
országon 5./

100. Nemzetiségek Magyarországon. A nemzetiségi és a 
nemzetiségekre vonatkozó hazai válogatott irodalom 
bibliográfiája. Szerk. B. Nádor Orsolya, 1988-tól Mada
rász Katalin. 1985-1991. Bp. 1986-1992, Állami Gorkij 
Könyvtár -  Országos Idegennyelvű Könyvtár. 7 db. Foly
tatása az 1992-es tárgyévtől tágabb gyűjtőkörrel számí
tógépes adatbázisban történik. Ebből publikált kurrens 
bibliográfiai szolgáltatás is lesz a tervek szerint.

101. Pl. HOÓZ István -  KEPECS József -  KLINGER András: 
A Baranya megyében élő nemzetiségek demográfiai 
helyzete 1980-ban. Bp. 1985. 433 p.; GYIVICSÁN Anna 
-  KOZMA Mihály -  SZÁSZ András: A magyarországi 
nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői. Bp. 1985. 286
р. ; Magyarok és szlovének. Együttélésük és együtt
működésük a jugoszláv-magyar határ mentén. Szerk. 
Arday Lajos, Joó Rudolf, Tarján Gábor. Bp. 1987. 2 db. 
(739 p.)

102. BÁLLÁ Gyula: Nemzetiségek Magyarországon 1967- 
1984 (első félév). Válogatott bibliográfia. Rétság, 1984. 
[20] lev. -  Készült a 20. Országos Nemzetiségi Fesztivál 
alkalmából; a gyűjtés lényegében a Nemzetiségi kutatá
sok Magyarországon c. konferenciai anyag (Bp. 1984, 
MM Nemzetiségi Önálló Osztály) 177. és következő ol
dalain található összeállítás előzetes kiadása.

103. Az Állami Gorkij Könyvtár évkönyve 1986. Bp. 1988. 
245 p. 8 1. -  A kiadványból a könyvtár szerteágazó nem
zetiségi szolgálatának jó áttekintéseként ajánljuk - 
VERSEGHI György: Az Állami Gorkij Könyvtár szerepe 
a nemzetiségi könyvtárügyben, 105-112.p. Ezen össze
foglaló korábbi változata -  Az Állami Gorkij Könyvtár a 
nemzetiségekért címen -  az Együtt a nemzetiségekkel
с. gyűjteményben jelent meg (312-318.p.). S ugyanitt 
újólag felhívjuk a figyelmet ARDAY Lajos 90. alatt hivat
kozott dolgozatára.

104. BLASKOVICS József: Érsekújvár és vidéke a török hó
doltság korában. (A kéziratot gond. Käfer István.) Bp. 
1989, Állami Gorkij Könyvtár, 843, VIII p. + 2 mell.

105. BLASKOViCS József: Rimaszombat és vidéke a török 
hódoltság korában. (A kéziratot gond. Käfer István.) Bp. 
1989, Állami Gorkij Könyvtár. 406 p. + 1 mell.

106. CHOLNOKY Győző: Beköszöntő. = Kisebbségkutatás, 
1 .évf. 1991/1992. 1.sz. 1.p.

107. CHOLNOKY Győző: Számvetés az első évfolyam után. 
= Kisebbségkutatás, 2.évf. 1992/1993. 1 .sz. 417-418.p.

108. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek intézményeiről 
és orgánumairól tájékoztat a 90. alatt hivatkozott Arday- 
dolgozat, az Együtt a nemzetiségekkel (Bp. 1984.) cím
tára (347-356.p.), a 74. alatt hivatkozott Fehér-monográ
fia, a legújabb helyzetről pedig a Magyarországi ki
sebbségi intézmények és szervezetek adattára 
[Összeáll. Tokaji Nagy Erzsébet], amely az Acta Huma
na 1993. évi 12/13. számában jelent meg (111-131 .p.).

109. Ld. példaként BODA Miklósné: Válogatott bibliográfia 
Baranya település- és nemzetiségtörténetéhez. = Bara
nyai helytörténetírás 1978. Pécs, 1979. 569-591.p. Foly
tatása gyakorlatilag benne foglaltatik a megye kurrens 
helyismereti bibliográfiájában: Baranya megyéről. (Bib
liográfia és repertórium.) 1979- . = Baranyai Művelődés, 
1979- (negyedévenként). Ez utóbbi példa is mutatja, 
hogy hosszúra nyúlna felsorolni azokat a táj-, megye-, 
város- és falubibliográfiákat, amelyeknek csak tartalmá
ból derül ki, hogy -  nemzetiségek által (is) lakott terüle
tek irodalmát gyűjtvén -  természetesen tartalmaznak rá
juk vonatkozó irodalmat is.
Egy határeseti és kuriózum bibliográfia: KORBULY Do
mokos - SIMON J. Zaven: Örmény-magyar bibliográfia 
magyar nyelven. Bp. 1986, Országos Közművelődési 
Központ. 91 p. / kb. 1400 könyv és cikk Örményország
ról - az ókortól máig -, valamint nemzeti kisebbségbe és 
szórványba került népességéről./

110. A statisztikai adattárak legteljesebb összefoglalóit a Köz
ponti Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs 
Szolgálat adja ki. Az 1945 utáni korszak terméséről a
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következő két kötetből tájékozódhatunk: Statisztikai 
adatforrások. Bibliográfia. 1945-1985. (Szerk. Csahók 
István.) Bp. 1987. 431 p. Ua. 1986-1989. Bp. 1990. 311 p.

111. Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) meg
oszlása. (1850-1941.) Összeáll. Kepecs József. Bp. 
1991, Központi Statisztikai Hivatal. 534 p. + Melléklet. 
(67 p.)

112. Ld. a 96. alatti hivatkozást, továbbá: DIPPOLD Péter: 
területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási 
dokumentáció rendszerében. = Magyarságkutatás 1988. 
A Magyarságkutató Intézet évkönyve. Bp. 1988. 283- 
295.p.

113. Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet Emberi Jogok 
Magyar Központja. [Ismertető.] Bp. 1990, MTA Soksz.
[8] p.

114. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ, 
Budapest. [Ismertető.] Bp. 1993. [4] p. Soksz.

115.1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbsé
gek jogairól. = Magyar Közlöny, 1993. 100.sz. 5273- 
5285.p.
Ua. = Kisebbségi Értesítő, [1993.] 1.sz. 5-42.p. -  A 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által 1993 szep
temberében indított és Beköszöntőjében évi 3-4-szeri 
megjelenést ígérő folyóirat 1. száma részcímes, csak az 
új törvényt tartalmazza. Ebből a számból további 16 
nyelvi változat is készül: a törvényben felsorolt kisebbsé
gek nyelvén és világnyelveken. Anyaggyűjtésünk lezárá
sáig már megjelent az angol, francia, horvát, lengyel, 
német, orosz, román, szerb és szlovén nyelvű változat.

Naprakész eligazodás
könyvek, folyóiratok és CD lemezek segítségével 

EURO INFO SERVICE - MAGYARORSZÁG

az Európai Közösségek  és az OECD
hivatalos magyarországi ügynöksége

Valamennyi kiadvány, köztük az EK Hivatalos Lapja 
és az EK Bizottság Bulletinje beszerezhető ill. megrendelhető 

az EURO INFO SERVICE - MAGYARORSZÁG-nál

levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1271 
te l/fa x :  111 60 61 

11162 16
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A kutatások hazai nyilvántartásának helyzetéről, mint a 
könyvtári tájékoztató munka kiemelten fontos területéről sze
rettünk volna teljes képet adni. A jelenlegi gyakorlat sokféle
sége és az állandó változások miatt, ez nem sikerülhetett 
maradéktalanul. Ezért ha valakinek hozzáfűznivalója lenne az 
általunk közölt cikkhez, örömmel vesszük észrevételeit.

{A szerk.)

A kutatások 
nyilvántartása 

Magyarországon

Hazánkban az átfogó, országos szintű kuta
tásnyilvántartás nem megoldott. A Miniszterelnöki 
Hivatal Tudománypolitikai Titkárságának vezeté
sével most dolgozzák ki a koncepcióját, melyet az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal törté
nő egyeztetés után a Tudománypolitikai Bizottság 
elé terjesztenek. Erről még később bővebben 
szólunk.

Összeállításunkban először a meglévő gya
korlatot ismertetjük, bár tudjuk, hogy jelen formá
jában már nem sokáig lesz érvényes.

Kovács Mária - Kovács Emőke

Az Országos Műszaki Információs Központ 
és Könyvtár (OMIKK) szerepe a kutatásnyil
vántartásban

A magyar kutatások nyilvántartói között első
ként az OMIKK szerepéről kell szólni. A kutatási 
és fejlesztési feladatok nyilvántartásának szabá
lyozására 1982-ben hozott rendelet értelmében, 
az OMIKK részeként működő kutatásnyilvántar
tási szerv „gondoskodik a bejelentett adatok gyűj
téséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, feldolgozá
sáról, szolgáltatásairól, valamint az érvényes 
nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről”. Nyil
vántartási kötelezettsége nemcsak a műszaki te
rületre terjed ki, hanem a tudományos kutatás tel
jes területére is.

Az OMIKK kutatásnyilvántartó tevékenységét 
a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1993. 
évi 9-10. száma részletesen ismerteti1. A kép tel
jessé tétele kedvéért vázlatosan itt is érintjük.

Az OMIKK-ban évek óta rendszeresen kiad
ják a magyarországi kutatóhelyek jegyzékét. Itt 
működik a magyar kutatási jelentések adatbázi
sa, az Országos Kutatásnyilvántartás (OKNY) is. 
A kutatókat különösen súlyosan érintő, nehéz
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gazdasági helyzetben a Magyarországon folyó 
K+F tevékenység és a hasznosítható hazai kuta
tói kapacitás ismerttététele külföldön, első számú 
céllá vált. Ennek érdekében újabb adatbázisokat 
hoztak létre.

HRDIS. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság (OMFB) megbízásából és támogatásával 
megkezdték a hazai kutatási és fejlesztési szférá
ról tájékoztató, angol nyelvű, online szolgáltatás 
bővítését és korszerűsítését. A nemzetközi aján
lásoknak megfelelően épülő és nemzetközi adat- 
átviteli hálózatokon keresztül hozzáférhető Hun
garian Research and Development Information 
System (HRDIS) nevű adatbázis elsősorban a 
külföldi érdeklődők színvonalas és ingyenes tájé
koztatását szolgálja2.

KUFINT. A magyar felsőoktatási intézmények
ről, továbbá az egyetemeken, főiskolákon, kuta
tóintézetekben, iparvállalatoknál és más gazdál
kodó szervezeteknél folyó kutatásokról 1991 
tavaszán kezdték meg az adatgyűjtést, és a vég
leges anyagot 1992 februárjáig állították össze. 
Összességében mintegy 1500 kitöltött kérdőív 
számítógépen rögzített adatai alapján épült fel a 
Magyar Kutatási és Fejlesztési Intézmények 
Adatbázisa (KUFINT). Az adatbázis kétnyelvű: a 
szöveges mezők tartalma magyar és angol nyel
ven jelenik meg. Évenkénti karbantartását és bő
vítését tervezik. A KUFINT adatbázisból online 
szolgáltatás az Információs Infrastruktúra Fej
lesztési (IIF) hálózaton keresztül történik.

A KUFINT adatbázisból származó adatokból 
készült az EUROMECUM 1992-ben megjelent 
kötetének először közreadott magyarországi feje
zete. A stuttgarti Dr. Josef RaKiadó gondozá
sában megjelenő, EUROMECUM Felsőoktatási 
és Kutatóintézetek című, jelenleg már három kö
tetes (több ezer oldalas) kiadvány útmutatóul 
szolgál „az európai tudomány világában való el
igazodáshoz, segítve a tudományos kutatással 
és fejlesztéssel foglalkozó hazai és külföldi válla
latokat és más intézményeket tervezett együtt
működéseikhez a megfelelő partnerek gyorsabb 
megtalálásában’3. Először 1991-ben jelent meg a 
kötet, még meglehetősen hiányos adatokkal, 
mindössze néhány ország felsőoktatási intézmé
nyeit bemutatva. A kiadvány cserelapos kivitel
ben készült, ami megkönnyíti bővítését. Évente 
átlagosan 3-4-szer jelennek meg a pótlapok, 
amelyeket a megrendelőnek automatikusan meg
küldenek.

A Nemzetközi Technológiai Intézet HUNTECH 
adatbázisa

A HUNTECH (Hungarian Ideas in Techno
logy) elnevezésű, angol nyelvű számítógépes 
adatbázist a Nemzetközi Technológiai Intézet 
(NETI) és az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság (OMFB) közösen hozták létre.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
törvényi felhatalmazásra kezeli a Központi Mű
szaki Fejlesztési Alapot, melyet 1991 eleje óta pá
lyázati rendszerben működtet. A pályázati rend
szerekben sikeresen lezárult témák vizsgálata 
azt mutatta, hogy arányaiban kívánatos tovább 
javítani ezek gazdasági hasznosítását egy segí
tő-követő szolgálattal. Ezért 1992-től a magyar 
K+F vállalkozói szféra eredményeinek piacra jut
tatása érdekében létrehozta a Technológia Érté
kesítő Szolgálatot, mely díjmentesen áll az ügyfe
lek rendelkezésére. Feladata a hazai műszaki 
eredmények összegyűjtése és közvetítése belföl
dön és külföldön. Ennek érdekében a piaci forgal
mazáshoz szükséges információkat a HUNTECH 
adatbázisban teszik közzé.

A Nemzetközi Technológiai Intézet a Puskás 
Tivadar Alapítvány támogatásával jött létre 1993 
elején. Célja a Magyarország számára létfontos
ságú technológiák és menedzsment ismeretek 
átvétele külföldről, valamint a magyar tudo
mányos és technológiai fejlesztések bemutatása. 
Feladatai közé tartozik az információgyűjtés és 
-elemzés a nemzetközi technológiai együtt
működés területén és az eredmények eljuttatása 
az intézmények és a vállalkozások számára.

Az 1991 májusa óta épülő HUNTECH adat
bázis azoknak az új magyar termékeknek, kutatá
si-fejlesztési eredményeknek és szabad kapaci
tásoknak (intézményeknek) az adatait tartalmaz
za, amelyek nemzetközileg is versenyképesek, s 
amely termékekből -  megfelelő pénzügyi támo
gatással -  piacképes cikkek fejleszthetők ki.

Az adatok regisztrálása a rendszerben 
díjmentesen történik. A bejelentésnél a következő 
adatokat kell angol nyelven közölni:
-  a beküldő intézmény neve, címe, telefon-, 

telefax-, telexszáma;
-  az ügyben a kapcsolatfelvétel szempontjá

ból illetékes személy neve, beosztása, tele
fon-, telefax-, telexszáma, levélcíme;

-  a beküldött téma, termék, szabad K+F kapa
citás megnevezése;
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-  a jellemző kulcsszavak;
-  a beküldött tétel rövid, kb. 200 szóból álló, 

angol nyelvű leírása;
-  az esetleg szükségesnek tartott kiegészítő 

információk (technikai jellemzők, újdonság
érték, kidolgozottság, a továbbfejlesztés ter
vezett irányai, ipari háttér, stb.);

-  referenciák (korábbi hazai és/vagy külföldi 
projektekben való részvétel, publikációs 
helyzet, szabadalmak stb.);

-  kutatási-fejlesztési kapacitás esetén a kuta
tói gárda létszáma, nyelvismerete, a kutató
hely műszerezettsége, infrastruktúrája;

-  esetlegesen: a bejelentő végezzen költség- 
becslést az alkalmazásba vételhez, to
vábbfejlesztéshez szükséges anyagi eszkö
zökről.

Az adatbázis-építéskor a NETI az adatok mi
nimumának meglétét ellenőrzi csupán, szakmai 
ítéletet a bejelentésről nem alkot. A beküldött 
anyag információtartalmáért szakmailag és jogi
lag a bejelentő felelős.

A HUNTECH 1994 januárjában mintegy 1300 
rekordot tartalmazott.

Az adatbázis Micro-ISIS program segítségé
vel készül. Hozzáférni többféle formában lehet. A 
hazai felhasználók online üzemmódban -  telefon- 
vonal és modem birtokában -  közvetlenül, vagy 
az X.25-ÖS hálózaton keresztül használhatják. A 
magyar szervezetek számára az adatbázis 
használata térítésmentes. Bejelentkezni és jel
szót kérni a következő címen lehet: 1450 Buda
pest, Pf.20. Budapest, V kér., Alkotmány u. 25. 
Tel: 153-0633; Telefax: 153-2320. A külföldi fel
használók számára online módon a Gesellschaft 
für Betriebswirtschaftliche Information (GBl) nevű 
adatszolgáltató hoston keresztül érhető el. Ezen 
kívüi mintegy 30 nagykövetségen (a tudományos 
és technológiai attaséknál vagy a kereskedelmi 
kirendeltségeken) is megtalálják az érdeklődők a 
HUNTECH rendszeresen frissített adatait. A 
NETI azt is tervezi, hogy a külföldi magyar intéze
tek könyvtárainak is megküldi az adatbázist, hogy 
az érdeklődők ott is hozzáférhessenek.

A külföldi partnerek és a magyar adatszolgál
tatók között a NETI, kérésre, díjmentesen kap
csolatot teremt. Megállapodás alapján az intézet 
közreműködik a technológiai kapcsolatok tovább
fejlesztésében is.

Az adatbázis magyar nyelvű változata most 
készül.

A kutatások nyilvántartásáról és az adatbá
zisról további tájékoztatás a fent megadott címen, 
dr. Tóth Ferenciül kérhető.4

A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) publi
kációs bibliográfiai adatbázisa

A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára az 
egyetem munkatársai által készült publikációk 
(könyvek, cikkek, konferenciaanyagok, tanul
mányok stb). bibliográfiai adatait rögzíti számító- 
gépes adatbázisában, elsősorban a BME Év
könyve megfelelő kötetének számítógéppel tá
mogatott szerkesztéséhez. Miután az évkönyv a 
hallgatók legértékesebb tanulmányaira vonatko
zó adatokat is tartalmazza, ezeket is beépítik az 
adatbázisba.

Egy létrehozandó magyar kutatásnyilvántar- 
tásí rendszer üzemeltetésében döntő szerepet 
kívánnak vállalni a kutató intézmények a kutatást 
finanszírozó szervekkel való önkéntes együtt
működésben. A vonatkozó adatgyűjtés, -feldolgo
zás, -tárolás és -szolgáltatás értékes elemmel 
gazdagítaná az egyetemi könyvtár tevékenysé
gét5

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) szerepe a kutatásszervezésben

Az OTKA az alapkutatások támogatására hi
vatott; segítségével egy-egy kutatási pályázat 1-4 
évre nyerhet támogatást. A támogatások fő forrá
sa az állami költségvetésbői származik. Az Alap 
1986-tól 1991-ig a Magyar Tudományos Akadé
mia keretében működött, 1991-től autonóm testü
let, független mind a kormánytól, mind az Akadé
miától. 1992 óta új értékelési rendszert honosított 
meg, mely más fejlett országokét követi. Az „ab
szolút objektivitás” megközelítése érdekében leg
alább a nagy összegű támogatást kívánó kutatási 
pályázatok értékelésében külföldi tudósok közre
működésével kívánnak élni. Az elkövetkező évek
ben kialakítják a támogatások felhasználásának 
ellenőrzését is. Minden döntésük nyilvános.6

Az OTKA az általa támogatott több ezer kuta
tás nyilvántartását számítógépes adatbankban
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végzi, ami csak belső nyilvántartás céljait szolgál
ja. A támogatott pályázatok jegyzékét az OTKA 
Hírlevél különszámában teszik közzé. Ebből a 
szakterületenként csoportosított kutatásokról a 
kutatásért felelős személy nevét, a kutatás címét, 
a kutatóhely nevét, a kutatás időtartamát és a tá
mogatási összeget tudhatjuk meg.

Kutatásnyilvántartás két minisztérium gya
korlatában

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Mi
nisztérium a tárca által megkötött minden szerző
désről 1986 óta vezet számítógépes nyilvántar
tást. Tulajdonképpen csak a Magyarországon 
végzett környezetvédelmi kutatások szűk rend
szere fölött diszponál, melyeket a Minisztérium 
maga finanszíroz. A többiekről, melyekkel az 
OMFB köt szerződést -  s a különböző szerveze
tek, intézmények (OMFB, OTKA, Népjóléti Mi
nisztérium, Országos Kiemelésű Társada
lomtudományi és más rendszerek) finanszírozzák 
azokat, és a Minisztérium csak mint zsűritag sze
repel - , a Minisztérium csak tájékoztatást kap. Az 
összegyűjtött adatokból „Tárcaszintű kutatások 
feldolgozása”címmel évente annotált bibliográfiát 

adnak ki, nagy példányszámban. A kiadványt in
gyenesen terjesztik, elsősorban államigazgatási 
szervek, de mások körében is. A fontosabb 
témákról külön kiadványt jelentetnek meg, szin
tén nagy péídányszámban, s azt is ingyenesen 
küldik szét.

A Népjóléti Minisztérium az orvostudomány 
„tárcaszintű támogatásában” részesített kutatá
sait 1981 óta tartja nyilván, kezdetben kartono
kon, 1986-tól számítógépen. A „kutatóhelyek” a 
tárca által támogatott egészségügyi kutatóhelyek 
és az akadémiai és a vállalati rendszerekben mű
ködő, egyéb egészségügyi kutatóhelyek. A nyil
vántartás tartalmazza a témavezető nevét, mun
kahelyét, a kutatók nevét, a téma címét, a támo
gatás összegét és egy megjegyzés rovatot. Az 
adatokból összeállított kétnyelvű (magyar és an
gol) kiadvány rendszeres időközönként jelenik 
meg, a legfrissebb „A Népjóléti Minisztéríum tár
caszintűtámogatásban részesített témái az 1991- 
1993-as években”címmel 1992-ben. A könyvet
megküldik a kutatóhelyeknek, témavezetőknek, a 
társtárcáknak (pl. környezetvédelem, közoktatás

stb.), az OMFB-nek, sőt a külföldi magyar követ
ségeknek is. Külön nyilvántartást vezetnek a 
nemzetközi kapcsolatokról. Az 1986-1990 közötti 
periódus beszámolóinak összefoglalója most 
készül, minden kutató egyéni stílusú leírásában, 
saját szemléletét tükrözve.

A tárca eredetileg prioritásokat ír ki a pályá
zók részére, szakmai kollégiumok, különféle tár
saságok, nagyobb kutatóhelyek stb. véleménye 
alapján, s az ezekből kialakuló prioritási rend
szerből kiindulva írják ki a pályázatot. A beérke
zett pályázatokat nyilvántartásba veszik, a könyv
be a támogatást elnyert pályázatok kerülnek.

A pályázatok bírálati rendszere is több
lépcsős. Először a 12 szakmai bírálóbizottság (80 
fő) készíti el javaslatát, majd ezt egy kb. 32 főből 
álló Tudományos és Kutatásetikai Bizottság tár
gyalja meg, utána további javaslatot tesz a 6-7 
fős Egészségügyi Tudományos Tanács elnöksé
géhez -  ők továbbítják a miniszterhez, aki a vég
ső döntést meghozza.

A kutatás félidejében ellenőrzik eredményeit, 
ha nem sikeres, a tárca meg is szüntetheti. Min
den a teljes nyilvánosság előtt zajlik: tudható, 
hogy ki, mire kapott támogatást, s a nyilvánosság
nak az eredményt is joga van megismerni, A nyil
vánosság erkölcsi dicsőséget is jelent, olyannyi
ra, hogy gyakran még azok is, akik nem kaptak 
anyagi támogatást, kérik adataik felvételét a nyil
vántartásba.

Az egészségügyi nyilvántartás, úgy látszik, 
egészségesebben működik, mint más intézmé
nyeké -  ahogy ez a következőkből majd kitűnik.

Az országos kutatásnyilvántartás tervei, prob' 
lémái

A kutatási és fejlesztési tevékenység orszá
gos nyilvántartásának rendezésével foglalkozó, 
ma is érvényben lévő 1982-es rendelet „a termé
szet-, a műszaki, az orvos-, az agrár- és a társa
dalomtudományi kutatási és fejlesztési [kutatás
nyilvántartás] adataira terjed ki , beleértve a tu
dományos fokozatok elérése alapjául szolgáló 
értekezések adatait is. A rendelet többek között 
meghatározza, mennyi időn belül, milyen adato
kat keil bejelenteni, és ki felelős a bejelentésért. 
Az országos kutatásnyilvántartást végző szerv, 
mint már említettük, az OMIKK részeként műkö
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dik. A rendelet végrehajtásáért az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke felelős.

Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy bár a 
szerződések előírták a kutatóhelyek bejelentési 
kötelezettségét, mégis a kutatóhelyeknek keve
sebb mint a fele teljesítette azt. ,A rendszer tu
lajdonképpen sosem működött” - vallja Bernát Ist
ván, a Tudománypolitikai Titkárság főtanácsosa.
„A tudomány területén gyakran megjelennek 

olyanok is, akik nem a feladat iránti lelkesedés
ből, hanem anyagi érdekből vesznek részt egy 
kutatásban, és egy témát többfelé is értékesítet
tek. Egy korszerű és nyilvános hozzáférésű nyil
vántartási rendszer nem engedné meg, hogy egy 
látványos témáról több bőrt is lenyúzzanak.

A rendelet azonban él, és pillanatnyilag az 
OMIKK semmi céltámogatást nem kap, dolgát 
társadalmi munkában végzi. A még „lendületből” 
beérkező bejelentések száma 1992-ben is 5-600 
körül volt. Időközben megváltozott a világ. Jelen
legi jogi berendezkedésünkben nincs mód a beje
lentést központilag kötelezően előírni.

A Miniszterelnöki Hivatal Tudománypolitikai 
Titkársága megbízása alapján a Társada
lomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) el
készítette és megjelentette a Társadalomtudo
mányi Kutatások Magyarországon 1986-1991 c. 
könyvet. Az elektronikusan hozzáférhető adato
kat adatbázisokból vették át. Ahol erre nem volt 
mód, ott kérdőíveket küldtek szét. A több mint 
1500 kérdőívből 800 fölött volt a kitöltve vissza
küldött kérdőívek száma. Hiányoznak tehát az 
adatbázisból a többi kutatások és azok, amelyek 
egyik fenti nyilvántartásban sem szerepeltek. E 
hiányok ellenére, jelenleg ez a legátfogóbb, tár
sadalomtudományi kutatásokra vonatkozó adat
bázis az adott időszakra” - olvashatjuk a kötet be
vezetőjében. A különböző forrásokból származó 
adatok, illetve az adatbázisok heterogenitásából 
következik, hogy a kiadványban szereplő kutatá
sok információtartalma nem egyforma. Azonban 
a munka elsődleges célja nem a kötet, hanem a 
folyamatosan karbantartható számítógépes adat
bázis létrehozása volt. A kiadvány 1603 tétele 
azonban így is átfogó képet ad az adott időszak 
társadalomtudományi kutatásairól. Hasznosan 
forgathatja mindenki, aki tájékozódni szeretne ar
ról, hogy egy-egy témának ki a szakértője, milyen 
szakterületen, milyen kutatások folynak, és a ku
tatók megtudhatják belőle, hogy kollégáik mivel 
foglalkoznak.

A 689 oldalas vaskos kötetnek rendkívül pozi
tív visszhangja volt. Segítségéve! két alapvető 
megállapításra jutottak: 1. nagy szükség lenne fi
nanszírozási adatok szerepeltetésére ; 2. bár a 
kérdések az elért eredményekre irányultak, a vá
laszok csak a célkitűzéseket tartalmazták. Tekin
tettel arra, hogy a kutatásokat közpénzből finan
szírozzák, fontos lenne az eredményekről is ké
pet kapni, és arról, azok hol és hogyan 
hasznosulnak?

A kötet új kiadását is tervezik, kiterjesztve 
más tudományokra is. Előtte azonban tisztázni 
szeretnék, hogy mit is várnak el egy ilyen nyilván
tartási rendszertől? Milyen legyen az új, javított 
kiadás? Miután az eredeti jogszabály működés- 
képtelen, milyen eszközökkel lehetne a kutatókat 
legalább a közpénzből finanszírozott kutatási 
adatok benyújtására rábírni? Fontos, hogy a kér
dezési rendszer korszerű legyen, ami illeszkedik 
a nyugat-európai rendszerekhez, hogy majd 
azokkal összekapcsolható legyen.

E problémákkal kapcsolatban megbeszélése
ket tartottak, melyeken az OTKA is résztveti. Fel
vetődött, hogy milyen szférára terjeszthető ki a 
kutatás bejelentési kötelezettsége, és milyen kér
déseket tartalmazzon a rendszer? Megegyeztek 
abban, hogy a magyar kutatásokról egy rendszer 
létrehozása a legfontosabb állami, Tudomány- 
politikai Bizottság szintű feladat. A közpénzekből, 
pályázati rendszerrel támogatott kutatások beje
lentési kötelezettségét a pályázat feltételeként ta
lán elő lehet írni, különben senki nem lesz képes 
a bejelentést behajtani. Későbbiekben elenged
hetetlen lesz az állami pénzből finanszírozott ku
tatások (az intézményekben végzett kutatások is 
közpénzből táplálkoznak!) nyilvántartásának kö
telezővé tétele. A magánszféra részére másfajta 
módszereket kell kitalálni, hogy az önkéntes beje
lentés érdekükké váljon (pl. a publicitás hasznos
ságának hangsúlyozása).

Több szakértő bevonásával az OMIKK, a 
TÁRKI és a Budapesti Műszaki Egyetem olyan 
kérdőívrendszert kíván kialakítani, ami ellentétes 
követelményeknek is eleget tesz. A kérdőív egy
szerű, a nyugat-európai rendszerekkel is kompa
tibilis, így jól illeszkedik a nemzetközi rend
szerekhez. A TÁRKI évente különszámok kiadá
sát tervezi, melyek a pályázati rendszerekkel is 
foglalkoznak, mivel eddig csak azt közölték, mely 
témák nyertek támogatást. Szeretnék most kibő
víteni a kutatásokról szóló beszámolókkal, hogy 
az eredmények is nyomon követhetők legyenek.
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Sajnos, jelenleg kutatói körökben nagy a be
jelentéssel szembeni ellenállás: „ez bürokratikus 
tevékenység, minek”. Vagy: „a kutatók 20 millió
ért elvégzik a kutatást, de ha egy oldalban össze 
kell foglalniuk, azt már nyűgnek érzik”. E ténye
zők a megoldás ellen hatnak. Pedig külföldi pél
dákból8 is nyilvánvaló, hogy egy kutatásnyilván
tartási rendszer lehet többcélú, ezeknek csak 
egyike a közpénzek hasznosításának áttekinthe
tősége. Az adatok nélkülözhetetlenek, amikor a 
kutatócsoportok egymással kapcsolatot akarnak 
felvenni, vagy egyes kutatók partnert keresnek, 
esetleg megbízók kívánnak egy teamet összevá
logatni.

Amíg nincs jogi döntés, a magánszférában 
megegyezéses alapon kell működni, aztán össze
kapcsolni közpénzű, magánpénzű finanszírozású 
kutatások adataival.

A külföldi helyzetről készült összefoglalást a 
szám Kitekintés rovatában olvashatják.
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alapján. Az adatok a hangosfilm megjelenésétől (1930) kezdve adnak képet a filmművészet életéről 
(egyes nagy alkotók esetében a némafilm korába is visszanyúlva). A filmeket cím, kulcsszó, rendező, 
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(Chadwyck-Healey Ltd, Cambridge)

LATIN NYELVŰ BESZÉDBEN köszönte meg az új lipcsei szakfőiskola bibliológiai-múzeológiai 
karának dékánja annak a szakbizottságnak a tevékenységét, amely kidolgozta a főiskola könyvtáros- 

és múzeológusképzésének rendszerét, törekedve a lipcsei tudós hagyományok feltámasztására s 
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Bevezető szerzői magyarázkodás

A csereformátumokról

(Alapozás és kiegészítések 
Mima Wilier: A szabványosítás 
szükségessége a géppel olvas

ható kata
c. cikkéhez)

Vajda Erik

A vaksors (vagy inkább a szaksors) úgy 
hozta, hogy amikor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója fel
kért, hogy tartsak előadást a csereformátumokról, 
és amikor a Könyvtári Figyelő szerkesztője hoz
zájárulásomat kérte az előadás szövegének köz
léséhez, akkor már beérkezett a KF szerkesztő
ségéhez CCF munkacsoportbeli kiváló kolléga
nőm és barátom, Mima Wilier fent említett 
cikkének1 angol nyelvű kézirata.

Bár az ismétlés a tudás anyja, ezúttal ez még
sem látszott célszerűnek, és ezért meg kellett 
vizsgálni, hogy érdemes-e, és ha igen, mit érde
mes előadásom tartalmából közölni. Az elemzés 
azzal az eredménnyel járt, hogy

♦ előadásom didaktikusabb, mint M. W-é, 
vagyis olyan fogalmakat tisztáz és ma
gyaráz meg, amelyek általános ismertsé
ge hazai könyvtári/tájékoztatási berkeink
ben kétségbevonható,

♦ olyan témákat is érintettem, amit M. W. 
cikke -  amely elsősorban a MARC formá
tumokról szól -  szükségképpen mellőzött.

így született, vagy -  Bereczky Lászlóval szól
va -  állt össze ez a cikk, amelynek bibliográfiai 
kapcsolata M. W. cikkével (lásd az alcímet), gon
dolom, meglehetősen nagy fejtörést okozna a 
bibliográfiai kapcsolatok típusait (mondjuk a re
kord-kapcsoláskor szükséges típusmegjelölés 
kódjainak meghatározásához) kategorizálni aka
ró kollégáknak. Az olvasót viszont -  remélem -  
segíti tájékozódásában. Módszertani tanácsom 
szerint kezdje az én írásommal (aminek első két 
fejezetét nyugodtan át is lapozhatja, ha mindezt 
már tudja), majd a harmadik fejezet után olvassa 
el M. W. cikkét és aztán térjen vissza hozzám.

1. Mi az, hogy formátum ?

A formátum -  esetünkben, vagyis bibliográfiai 
adatrekordok esetében, a bibliográfiai adatközlés 
formátuma -  megnevezéseket, definíciókat, pa
ramétereket (megengedett, illetve előírt értéke
ket) tartalmazó szabályrendszer, amely lehetővé 
teszi, hogy a számítógép szoftverje felismerhes
se a bevitt, feldolgozandó, tárolandó és megjele-
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nítendő adatokat. A formátum lehet adatbeviteli, 
feldolgozási, megjelenítési és csereformátum.

Az adatbeviteli (input) formátumot az teszi 
szükségessé, hogy az adatokat már bevitelükkor 
is a szoftver által felismerhető formában kell rög
zíteni, bár -  és ezt itt jegyezzük meg, de minden 
formátumra vonatkozik -  a formátum olyan sza
bályokat is tartalmaz, amelyek valójában a köz
lendő adatok körére és közlésük módjára vonat
koznak, tehát -  bibliográfiai rekordok esetében -  
voltaképpen katalogizálási előírások. Az adatbe
viteli formátum lényegében egy űrlap, vagy mun
kalap, a hozzá tartozó magyarázatokkal együtt, 
jóllehet az űrlap szót nem kell fizikailag konkrétan 
felfogni, mert ezt a beviendő adatok listája és be
viteli előírásai is helyettesíthetik. Az adatbeviteli 
formátum tartalmában a rendszer céljához -  te
hát ha úgy tetszik a feldolgozási formátumhoz -  
igazodik, formájában (legalábbis bevallott elvek 
szerint) igyekszik az adatokat bevivő könyvtáros, 
vagy egyéb „rabszolga” munkáját könnyíteni és 
pontosabbá tenni. Az alkalmazói szoftver többféle 
adatbeviteli formátum alkalmazását is lehetővé 
teheti.

A feldolgozási (vagy belső) formátum a gépen 
belül tárolt és kezelt adatok körének meghatáro
zására, egyértelmű megjelölésére, kezelésük 
módjának rögzítésére szolgál. Az alkalmazói 
szoftvertől függ, hogy a használónak milyen „be
leszólása” van a feldolgozási formátumba, jólle
het ma már ritkák a kulcsrakész, de merev, min
den paramétert előre meghatározó, zárt jellegű 
formátumok. A felhasználónak tehát különböző 
mértékű lehetőségei, és egyben kötelezettségei 
vannak a feldolgozási formátum meghatározásá
ban, aminek gyakorlati minimuma az adatelemek 
körének meghatározása. Aki azonban már hozott 
létre adatbázist, az tudja, hogy -  pl. a CDS/ISIS 
mezőmeghatározó táblájának (field definition 
table) elkészítésekor -  ennél lényegesen többet 
határoz meg.

A megjelenítési formátum (a szoftverek készí
tői gyakran csak ezt nevezik formátumnak, pi. 
CDS/ISIS, ALEPH) a tárolt adatok közül megjele
nítendő adatok körét, sorrendjét, elhelyezését, 
központozását, esetleges állandó, vagy feltételes 
kísérő szövegeit, jeleit, vagyis a képernyőn látha
tóvá tett, illetve kinyomtatható rekordok (tételek) 
képét határozza meg. Egy-egy adatbázishoz 
többféle megjelenítési formátum tartozhat (és 
többnyire tartozik is) a különféle használók külön
féle igényeinek kielégítése végett.

Végül a csereformátumokról csak annyit (hi
szen erről szól e cikk), hogy -  a megjelenítési for
mátumokhoz hasonlóan -  ezek is kommuniká
ciós (output) formátumok, de egyfelől esetükben 
nem képernyő, vagy nyomtatás útján, hanem 
géppel olvasható formában történik a kommuni
káció, másfelől e kommunikáció címzettéi más, 
számítógépes könyvtári és rokonterületi számító- 
gépes rendszerek.

2. A formátumok elemei

Minden formátumnak -  kérem fogadják el a 
felosztás önkényét, hiszen ezek az „elemek” is 
alárendelhető elemekből állnak -  két, eltérő ren
deltetésű és jellegű eleme zés további egy kiegé
szítő eleme) van.

Mielőtt ezek ismertetéséhez fognánk, a rend 
kedvéért tisztázzunk egy általánosan ismert, de 
gyakran pontatlanul értelmezett fogalmat, az 
adatelem fogalmát. E témakör szövegkörnyeze
tében az adatelem a rendszer (a szoftver) által 
egységként kezelt legkisebb karaktersor. (A 
szoftver az ezen az egységen belüli karaktereket 
már csak speciális célokra „bontja” tovább, és ke
zeli elkülönítetten, mint pl. akkor, amikor szavak
ból álló keresőfájlokhoz készít ott adatelemként 
viselkedő kisebb elemeket.) Az adatelemeket ter
mészetesen a formátum is elkülöníti, méghozzá 
hívójelekkel megjelölt mezőkben és -  esetleg -  
almező azonosítókkal megjelölt almezőkben, 
amelyek egymástól még a sajátos alkalmazási 
célt jelző indikátorokkal megjelölve is eltérhetnek. 
Más szóval, egy adott hívójeliel megjelölt mező 
és -  esetleg -  almezőazonosítóval megjelölt al
mező, adott indikátorral megjelölt változatának 
tartalma egy adatelem. Ezért nevezik a hívójel, az 
esetleges almezőazonosító és az esetleges indi
kátor együttesét tartalmi azonosítónak (content 
designator). A mezők -  mint ismeretes -  rekordo
kat alkotnak, egy-egy rekord pedig -  a legyakrab- 
ban használt bibliográfiai csereformátumok ese
tében -  a rekordfejbői, a mutatóból és az adatme
zőkből, valamint a rekordhatároló jelből áll.

A formátumnak felismerhetővé kei! tennie a 
szoftver számára, hogy az egyes rekordok, ezen 
belül pedig az egyes adatelemek hogyan külön
böztethetők meg és hogy találhatók meg. Erre kü
lönféle eszközök szolgálhatnak. A legkezdetlege
sebb megoldás szerint a formátum egységesen
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rögzíti a rekordok és azon belül a mezők hosszát. 
Ezáltal a mezők elkülöníthetővé válnak, tartalmu
kat pedig sorrendjükkel lehet meghatározni. A 
korszerű formátumok ettől eltérnek, és változó 
(előre meg nem határozott) hosszúságú rekordo
kat, illetve mezőket tartalmaznak. Ennek megfe
lelően bonyolultabb „megjelölő eszközöket” 
(egyebek között a fent említett tartalmi azonosító
kat) kell alkalmazniuk.

Azok az információk, amelyek lehetővé teszik 
a rekord és a mezők, illetve almezők és indikáto
rok felismerését a rekordfejben (más néven re
kordcímkében) helyezkednek el. Ezek az infor
mációk -  amelyek a rekordfej fix hosszúságú ré
szeinek pozíciójához kötöttek -  pl. megmutatják, 
hogy a rekordban milyen határolójeleket használ
nak, milyen hosszúságúak az almezőazonosítók 
és indikátorok, milyen a mutató elemeinek szer
kezete. A rekordfej tartalmaz emellett a rekord jel
legére, tartalmára és konkrét szerkezetére vonat
kozó információkat is. A rekord mutatója már az 
adott rekord adatmezőinek azonosítását, keresé
sét segíti, az adatmezők -  határoló elemeik, al- 
mező azonosítóik és indikátoruk mellett -  a bib
liográfiai információkat tartalmazzák.

A formátumnak az az eleme, amely a rekord
fej, a mutató és az adatmezők szerkezetét, ré
szeit és ezek rendeltetését határozza meg, a for
mátum szintaxisa (struktúrája). Ez a szintaxis -  
mint említettük -  független a rekord tartalmától, 
így természetesen azoktól a szabályoktól is, ame
lyek szerint a rekord tartalmát meg kell választani 
és amilyen formában e tartalmat le kell írni, vagyis 
a struktúra független -  esetünkben -  a katalogi
zálási és kapcsolódó bibliográfiai adatközlési sza
bályoktól.

Az ISO 2709-1981 sz. nemzetközi 
és magyar megfelelője, az M S I 3 a
bibliográfiai információcsere formátumaként a 
formátum szintaxisát határozza meg. A szintaxis
nak a tartalomtól független használhatósága ma
gyarázza az ISO 2709 sikerét: a csereformátu
mok többsége erre épül (mégpedig nem csak 
azért, mert -  lásd M. W. cikkét -  a formátumok jó
részt MARC-alapúak, az ISO 2709 „nagyanyja" 
pedig az USMARC szintaxisa volt). E siker követ
kezménye, hogy a legtöbb könyvtári alkalmazói 
szoftver képes ISO 2709 szintaxisú rekordokat 
importálni.

A formátumok másik eleme -  amit a formá
tum szemantikájának nevezhetünk és neveztünk 
is a néhai szocialista országok néhai szab

ványosítási együttműködése keretében -  a for
mátum tartalmi kereteit (nem tartalmát, hiszen ez 
a mindenkori leírt dokumentumtól függ) határozza 
meg, azáltal, hogy felsorolja a kötelezően közlen
dő, vagy a közölhető adatelemeket, megállapítva 
természetes nyelvű nevüket, „gépi nevüket”, 
vagyis tartalmi azonosítójukat, valamint fogalmu
kat, kötelezőségi státusukat, ismételhető, vagy 
nem ismételhető voltukat, továbbá -  közvetlenül, 
vagy katalogizálási szabályokra hivatkozva -  köz
lésük módját (ide értve azon adatelemek eseté
ben, amelyeket kódolva kell közölni, a kódkészle
tet és feloldását is). E „szemantikát” nevezhetjük 
az adatelemek adattárának is. Aligha nehéz be
látni, hogy itt már nehezebb a szabványosítás, 
mert -  nemzetek, kultúrák és iskolák szerint, de a 
könyvtárak és tájékoztatási intézmények funkció
adta igényei miatt is -  majdhogynem ahány rend
szer, annyi formátum. Ezért aztán a több rend
szert érintő csereformátumok mindenképpen 
kompromisszumokra kényszerülnek a szemanti
kát illetően.

A formátum szintaxisa és szemantikája ön
magában még nem elégséges az adott formá
tumban közölt rekordok kezeléséhez. Ehhez még 
ismerni kell a kódolt jelkészletet is, amit az adott 
formátumban rögzített rekordokban használnak. 
Magát a jelkészlet azonosító megnevezését a re
kord tartalma, vagy a fájl címkéje megadhatja, de 
ez még nem elégséges. Ezért tekinthető -  feltéte
lesen -  a formátumokhoz nem tartozó jelkészlet a 
formátum harmadik elemének.

3. Csereformátumok szükségessége

E cikk keretében nem szorul bizonyításra, 
hogy a korszerű információs világ az információk 
cseréjének és kölcsönös hasznosításának, a 
rendszerek összekapcsolásának, a hálózatoknak 
a világa. Másfelől a fentiekből következő, és 
egyébként is ismert tény, hogy az egyes könyv
tárak, információs rendszerek meghatározó belső 
formátumai elütőek. Ehhez járul még, hogy a kü
lönböző könyvtárak eltérő alkalmazói szoft
vereket használnak, (ha nem is mindenütt érik el 
az egy könyvtárra jutó alkalmazói szoftverek szá
mának magyarországi, kiemelkedő értékét, vagyis 
-  legalábbis szoftver-lobbyjaink által -  dédelge
tett szoftver-heterogenitásunkat, finomabban 
sokszínűségünket). A szoftverek eitérése szintén
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a formátumok különbségére vezet. Ez azt jelenti, 
hogy még optimális esetben is (az abszolút gátló 
tényezőkről utóbb lesz sző) a rendszerek közötti 
adatcsere konverziót igényel, kedvező esetekben 
számítástechnikai eszközökkel megvalósítható 
konverziót. Az adatcsere gyakorlata aránylag 
gyorsan vezetett két felismerésre, nevezetesen 
arra, hogy

♦ a belső, és ebből adódóan az input-for
mátumok olyan közelítése, amely a kon
verziót szükségtelenné tenné, nem oldha
tó és nem is oldandó meg, de

♦ a konverziós erőfeszítések és ráfordítá
sok csökkentendők lennének, cserefor
mátumok útján.

Ha feltételezzük, hogy egy adatcserét lebo
nyolító könyvtári együttesnek öt tagja van, és 
mindegyiküknek eltérő saját formátuma van, ak
kor a teljes körű adatcseréhez mindegyik könyv
tárnak négy konverziós programot kell készítenie, 
a másik négy könyvtár által adott adatok haszná
latához (vagy ha az ügy iránti őszinte odaadást 
tételezünk fel, akkor saját formátumának mind a 
négy cserepartnerének formátumára való konver
ziójához, ami ugyanannyi programot jelent). Öt 
könyvtár esetében ez 20 konverziós program, ál
talánosítva, X könyvtár esetében X(X-1) konver
ziós program. Ha azonban létezne egy közösen 
elfogadott csereformátum, akkor mindenkinek 
csak két konverziós programra (sajátjáról a cse
reformátumra és a csereformátumról a sajátjárS) 
lenne szüksége, tehát az öt könyvtárnak 10 prog
ramra (X.2). Minél nagyobb a könyvtárak száma, 
annál inkább nő ez a különbség: nyolc könyvtár 
esetében az első variáns maximálisan 56, a má
sodik maximálisan 16 konverziós programot igé
nyel.

Ilyen egyszerűen, a konverziós programok 
számának csökkenthetőségével bizonyítható a 
csereformátum (elvileg optimálisan egyetlen cse
reformátum) szükségessége. Emellett egy általá
nos csereformátum (legalábbis szemantikájában) 
befolyásolhatja, közelebb hozhatja, adott körön 
belül akár egységesítheti is az érdekeltek saját 
formátumait.

A csereformátumnak a fentiekből adódóan 
-  a leggyakoribb alkalmazásokhoz kell alkal
mazkodnia, illetve lehetővé kell tennie egymást 
nem szükségképpen kizáró variánsok rögzítését. 
Az első cél viszonylag jól elérhető, ha a szeman
tika a legelterjedtebben használt katalogizálási 
szabályzat(ok)ra épül (mint teszi pl. az ÜSMARC,

vagy a MAB), az utóbbi -  kissé ellentmondó -  cél 
viszont minél többféle megoldás befogadását kö
veteli meg (mint a CCF és -korlátozottabb mér
tékben -  az UNIMARC esetében).

A csereformátum valójában szabvány. Követ
kezésképpen elvileg egyetlen csereformátum 
országos, vagy világszerte elterjedt alkalmazása 
lenne célszerű. Az előbbiek és a gyakorlat utal
nak arra, hogy ez a cél legfeljebb megközelíthető.

ide tartozik még egy félreérthető és egy vitás 
kérdés lehetőség szerinti tisztázása:

a) A csereformátum nem csodaszer! Semmi
lyen csereformátum sem oldhatja meg az 
adatcserét, vagyis a kapott adatok gépi konver
zióját és hasznosítását, ha az adatelemek adattá
ra úgy tér el, hogy
-  a fogadónak olyan adat kellene, amit a kül

dő nem dolgoz fel,
-  a küldő (és a csereformátum) adatai össze- 

vontabbak mint a fogadóé,
-  ha az adatelemek közlésmód-szabályai elté

rőek a küldőnél és a fogadónál.
Ilyenkor csak a megalkuvás és/vagy a kapott 

rekordok intellektuális/manuális szerkesztése se
gít!

b) Sokan úgy vélik, hogy az online adatcsere, 
pontosabban egymás adataihoz való online hoz
záférés korszakában az adatcsere problémája 
elavult. Ebben van némi igazság, de csak igen 
korlátozottan, mert a sok adatbázisban online ke
reső használónak a különböző körű, és igen kor
látozottan szabványosított adatokban való eliga
zodás nehézségeket jelent, vagyis az adatcsere, 
vagy legalább az elterjedt formátumok egysége
sítő hatása nem mellőzhető. Maradéktalanul igaz 
viszont ez a feltételezés (mert vagy feleslegessé 
válik, vagy igen egyszerű az adatcsere) oiyan zárt 
hálózatokon belül, ahol
-  azonos az alkalmazói szoftver,
-  azonos az adatelemek adattára,
-  azonosak a közlésmódra vonatkozó és 

egyéb szabályok.

4. Kiegészítő történelmi és alkalmazói átte
kintés a CCF-ről és a „csereformátum-poli
tikáról”

Olvasóm már gazdagabb a MARC-formátu- 
mok és fejlődésük számos ismeretével, és rövi
den tájékozódott a Common Communication For-
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mat-ról (Közös Adatcsere Formátumról, CCF-ről) 
is, M. W. cikkéből. Az alábbi kiegészítések 
részben a CCF kialakulását, fejlődését és helyze
tét, részben ennek tanulságait illetik.

Az 1978-ban, a szépséges és felejthetetlen 
Tacrminában tartott szimpózium, amelynek célja 
az volt, hogy tanulmányozza, vajon mennyire kí
vánatos és lehetséges a létező bibliográfiai 
adatcsere-formátumok maximális kompatibilitásá
nak megvalósítása, olyan helyzetben került sorra, 
amikor (a hivatkozásokat lásd M. W. cikkében)

* egy évvel korábban már publikálták az
egységes nemzetközi csereformátum igé
nyével fellépő UNIM

* 1974 óta létezett a szintén nemzetközi 
használatra szánt UNISIST Reference 
Manual,

* további olyan csereformátumok készültek 
a közelmúlt években, amelyeket nemzet
közi használatra szántak, de

* a géppel olvasható bibliográfiai adatok 
tényleges kommunikációja változatlanul 
elsősorban nemzetinek hívott, valójában 
inkább nemzeti könyvtári/nemzeíi bibliog
ráfiai, illetve egyes szolgáltatások által ki
fejlesztett formátumok használatával 
ment végbe,

* mind nemzeti, mind nemzetközi keretek
ben egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a szük
ségletek nem ismerik a nemzeti bibliog
ráfiák közötti, vagy általában a könyv
tárközi adatcsere, vagy éppenséggel a 
referáló és indexelő szakbibliográfiai szol
gáltatások közötti adatcsere korlátáit, ha
nem az e „táborok" között is szükséges.

Nem lehet csodálni, hogy lelkesen fogadták a 
szimpózium ajánlásait4, így azt is, hogy létre kell 
hozni egyetlen, közösnek nevezett csereformátu
mot, amely formátumok, vagy akár csereformátu
mok közötti hídként szolgálhat, és amelynek alap
elvei, hogy

* szintaxisa az ISO 2709 szerinti legyen,
* kevés számú kötelező adateleme legyen 

alkalmas a legfontosabb, szabványosan 
meghatározott bibliográfiai adatokból álló 
rekordok létrehozására,

* ezek az adatelemek egészüljenek ki 
szabványosan meghatározott fakultatív 
adatelemekkel,

* szabványos módszert használjon a bib
liográfiai szintek és a bibliográfiai tételek, 
közötti kapcsolatok kifejezésére.

A munka hat kiválasztott nemzetközi formá
tum elemzésével és egy nagy terjedelmű adat
elem-gyűjtemény összeállításával indult. Ennek 
további elemzésére és az említett szabványos 
technikák meghatározására épült fel a CCF 
1984-ben megjelent első kiadása, amelyet Peter 
Simmons és Alan Hopkinson szerkesztő munkája 
hozott létre, de amelynek minden adatelemét és 
technikáját az egész munkát szervező és finan
szírozó Unesco Általános Információs Programja 
keretében működő CCF munkacsoport (Ad hoc 
Group on the Establishment of a Common Com
munication Format) vitatta meg és hagyta jóvá 
Nathalie Dusoulierelnöklete mellett. Bár nem volt
jó jel, hogy a munkacsoportból (amelynek -  más 
szakértők mellett -  tagjai voltak számos nagy for
mátum reprezentánsai is) munka közben az utób
biak közül többen kiváltak, mégis remélni lehetett, 
hogy a CCF betölti szerepét mint egységes nem
zetközi formátum, amely nem szorítja ki a többi 
formátumot, de azok között hidat képezhet és 
mindazok rendelkezésére áll, akik nem kötelezték 
el magukat egyetlen formátum mellett. E szerep
re a CCF rugalmassága folytán is alkalmasnak 
látszik, ugyanis csak minimálisan tartalmaz köz- 
lésmód-szabályokat, és változatokat kínál ugyan
azon adatelem különböző formájú közléseinek el
helyezésére és megkülönböztetésére. Hasonló
an hat a kötelező adatelemek viszonylag csekély 
száma és a fakultatív adatelemek széles köre.

Tíz évvel első kiadásának0 megjelenése után 
be kell látni, hogy a várakozások túlzottak voltak. 
Ennek egyik oka. hogy valamiféle rivalizálás ala
kult ki az UNIMARC és a CCF között. Az UNI- 
MARC összeállítói -  hiába volt az UNIMARC a 
maga nemzeti könyvtári és nemzeti bibliográfiai 
indíttatásával érzéketlen a szakkönyvtárak, szak
bibliográfiák és a referáló/indexelő szolgáltatások 
követelményei iránt, mind összetételével, mind a 
bibliográfiai szintek kezelésével (így az analitikus 
- cikkrekordok problémáinak megoldatlanságá
val) -  egyetlen nemzetközi formátumként kíván
ták látni az UNIMARC-ot. Másfelől a nemzeti for
mátumok használói és a különféle bibliográfiai 
szolgáltató központok nem mutattak különösebb 
hajlandóságot egyik nagy nemzetközi formátum 
használatára sem, eltekintve az UNIMARC M. W. 
által is említett alternatív használatától a nemzeti 
MARC formátumok mellett.

A CCF elsősorban a fejlődő országokban és 
nemzetközi szervezetek körében aratta sikereit, 
de -  jó egy néhány kivétellel -  nem csereformá-
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tűmként, hanem olyan mintaként és referencia
gyűjteményként, amire adatbázisok létrehozói 
építették adatelem-specifikációikat, vagy éppen
séggel technikáikat is, másszóval a CCF belső 
formátumok alapjává vált.

Időközben a CCF a további években több 
irányban is fejlődött. 1988-ban megjelent máso
dik, a tapasztalatok alapján javított kiadása,
1989-ben sor került a CCF-használók első nem
zetközi tanácskozására, amelynek ajánlásai nyo
mán a CCF legújabb kiadása két teljesen kompa
tibilis részre oszlott, és 1992-ben mint CCF/B, a 
biblográfiai információk közlésére szolgáló CCF6 
és CCF/F, a faktografikus információk közlésére 
szolgáló CCF/ jelent meg. E változást a faktogra
fikus információk és a bibliográfiai információk in
tegrált adatbázisokban és ennek nyomán az 
adatcserében végbementő ötvöződése tette le
hetővé. Az immár két részre oszlott CCF sem 
csak csereformátumként, hanem adatbázisépí
téshez is kitűnően használható -  ezt e sorok írója 
saját tapasztalatával is Igazolhatja. Megjelent a 
CCF használati tanácsadója (Implementation 
notes for users of the Common Communication 
Format) is, Alan Hopkinson tollából8.

Enyhült az UNIMARC/CCF feszültség is. 
1992 júniusában Firenzében UNIMARC/CCF 
munkaértekezletet (workshop-ot) tartottak a prob
lémák tisztázására (lásd még alább). Az ott el
hangzottaknál is nagyobb mértékben járult hozzá 
az együttműködéshez a Peter Simmons által ké
szített UNIMARC/CCF konvertáló program.

Hogy áll ezek után a csereformátum-politika?

a) a csereformátumok eredeti szerepe és je 
lentősége vitathatatlanul csökkent az „online kör
nyezetben”, de amíg offline adatcsere lesz, -  és 
még belátható ideig lesz addig csereformátu
mokra szükség lesz.

b) Sem az UNIMARC, sem a CCF nem tudott 
a másik helyére lépni, sem kiszorítani a nemzeti 
és szolgáltatói kommunikációs formátumokat. 
Mégis, vitathatatlan vezető szerepük kialakult, és 
ma már jellemző egymás kiegészítése, és nem 
az, hogy ki akarnák szorítani egymást (még akkor 
is, ha a fent említett UNIMARC/CCF Workshop- 
on olyan előadás is elhangzott, nem is akárki, ha
nem egy, mindkét formátumban érdekelt személy 
szájából, aminek -  egyszerűsített -  mondandója

az volt, hogy legjobb lenne mindkettőt abbahagy
ni, és egységesen a USMARC-ot használni). A 
két formátum különösen az újonnan nemzeti, 
vagy szolgáltatói formátumot megalkotók számá
ra lehet vonzó, ha Isten és az alkalmazói szoftver 
is úgy akarja.

c) Előtérbe került a két formátum -  főként a 
CCF -  „meliéktermék”-hatása, nevezetesen az, 
hogy belső formátum alapjául alkalmazzák ki
sebb, vagy nagyobb mértékben adaptált változa
tát.

5. Hazai berkeinkből

Éber olvasóm figyelmét aligha kerülte el, 
hogy az ISO 2907 magyar változatának szab
ványjelzete MSZ 193/1-1983 (kiemelés tőlem, 
V.E.) Ez a /1 azt jelzi, hogy a 12, illetve esetleg a 
/x még várat magára, ugyanis ez(ek) a teljes for
mátumhoz még szükséges „szemantika” szab
ványa© lett(ek) volna. Nem nehéz kitalálni, hogy 
a folytatás miért nem született meg: nincs meg
egyezés abban, hogy mit adaptáljunk.

Időközben az Országos Széchényi Könyv
tárnak létre kellett hoznia saját kommunikációs 
formátumát. Bár ez még csak közvetlenül „szüle
tés" előtt áll, az „ultrahangos vizsgálatok” elárul
ják, hogy a „magzat” a USMARC-hoz (tehát ko
rántsem mindenben az UNIMARC-hoz és alig va
lamiben a CCF-hez) hasonlít, több reális indokkal 
(a belső formátum adottságai, az alkalmazói 
szoftver „gusztusa” stb). Úgy vélem, hogy ez nem 
kifogásolható, akár az sem, hogy az újszülött va
lószínűleg a HUNMARC nevet kapja. Szüle
tésének mindenki örülni fog, és várja a HUN- 
MARC-ban terjesztett központi szolgáltatásokat 
(hiszen a konverzió szempontjából a legfonto
sabb mégis csak az ISO 2907-en nyugvó szinta
xis).

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy e HUN
MARC legyen az MSZ 193/2. Személy szerint 
úgy vélem, hogy formátum-szabványra szükség 
van. Semmi baj nem történik azonban, ha több 
változatot enged(nek) a szabvány(ok). Jelöltjeim: 
a CCF (mind a kettő), az UNIMARC és -  esetleg 
-  a HUNMARC, vagy ezek egyszerűsített válto
zatai. A formális szabványt más ajánlások is pó
tolhatják, a jelzett tartalommal. Ha lehet, mielőbb.
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SZERZŐI JOGDÍJ A KÖLCSÖNZÉSEK UTÁN -  ezt írja elő az 1993 elején megszavazott osztrák 
szerzői jogi törvény. A jogdíjat átalány formájában fizetik, a törvény értelmében 1994. jan. 1-től kezdve.

Még vitás azonban a kiszámítása alapjául veendő összeg; kölcsönzésenként 1,90 schillinget javasol 
az állam által megbízott konzultáns cég, mások viszont arra hivatkoznak, hogy Németországban ez az 

összeg csupán 0,40 schillingnek felel meg. Az sem dőlt még el, hogy a szövetségi állam és a 
tartományok milyen arányban osztozzanak a terhen; semmiképp sem akarják a könyvtárakra hárítani

a jogdíj fizetését.
(DBI-Pressespiegel, 1993. nov.)

A SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYEK jelentős módosítását határozta el az Európai Közösség Miniszteri 
Tanácsa 1993 októberében: 1995. jan. 1-től kezdve a jogvédelem a szerző halála után 70 évig tart. -  

Ezt az irányelvet a tagországoknak még külön-külön törvénybe kell iktatniuk, de érdemben nem 
változtathatnak rajta. -  A jogvédelem meghosszabbítása automatikusan hatályba lép azokra a 

művekre nézve, amelyek 1995. jól. 1-én az EK legalább egy országában védelmet élveznek. Átmeneti 
intézkedéseket hoztak azokra a művekre nézve, amelyek (50 éves) jogvédelme jelenleg már lejárt. Ha 
egy művet csak a határidő lejárta után (tehát jóval a szerző halála után) publikálnak először, akkor az 

első kiadásától számított 25 évig érvényes a jogvédelem.
(EBLIDA Newsletter, 1993. dec.)
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A szerző lapunk számára készült Machine readable catalo
guing the necessity for standardization c. tanulmányát Ko
vács Emőke és Vajda Erik fordította.

1. Bevezetés

A szabványosítás 
szükségessége a géppel

olvasható
katalogizálásban

Mima W ilier

A MÁRC formátumok megjelenése szorosan 
összefügg a szabványosítással. A MARC formá
tumok gyakorlatilag nem jöhettek volna volna lét
re magas szintű szabványosítás nélkül.

A MARC rövidítés a MAchine Readable Cata
loguing (géppel olvasható katalogizálás) kifeje
zésből származik. Lényegét legjobban a követke
ző meghatározás tartalmazza: „Formátumok 
csoportja, amely különleges konvenciók (megál
lapodásos szabályok) halmazát alkalmazza a bib
liográfiai adatok azonosítására és rendszerezé
sére, azok gépi kezelésekor,”1 

A fenti fogalommeghatározás a gépi katalogi
zálás két lényeges fogalmát -  a „formátumok 
csoportja” és a „konvenciók halmaza” -  tartal
mazza, melyekkel jelen írásomban foglalkozom.

2. A MARC formátum történeti háttere

A számítógépek könyvtárakban való elterje
dése felvetette a bibliográfiai adatok egységes 
leírásának, azonosításának és szerkesztésének 
szükségességét, vagyis azt, hogy az adatokhoz 
szabványos kódokat rendeljenek annak érdeké
ben, hogy a számítógép kezelni tudja őket.

A hatvanas évek küszöbén a Library of Cong
ress fejlesztette ki az első MARC formátumot, 
amelyből azután a későbbi többi MARC formátum 
származott. Az Egyesült Államokban végzett 
fejlesztést közvetlenül követte a hasonló célú 
nagy-britanniai fejlesztés, és az együttes munka 
eredményeként létrejött két formátum az 
LCMARC, későbbi nevén USMARC, illetve az 
UKMARC lett. Ez volt az az alap, amire építve 
azután több nemzeti MARC formátumot fejlesz
tettek ki. E formátumok széles körű elterjedése a 
bibliográfiai adatok cseréjére bátorított, és új fejlő
dési szakaszt jelentett az Egységes Bibliográfiai 
Számbavételhez (Universal Bibliographic Cont
rol) vezető úton.

Kanada kétnyelvűsége miatt a MARC gondo
zására itt létrehozott munkacsoport az LCMARC,
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az UKMARC, valamint a francia, az olasz és a 
német MARC formátumok messzemenő figye
lembevételével alkotta meg a kanadai MARC for
mátumot. A kanadai MARC formátum az 
LCMARC-on alapszik, csak bővített mezőkkel és 
mezőazonosítókkal a sajátos kanadai igények 
kielégítése érdekében. Az ausztráliai MARC for
mátum, az AUSMARC alapja az USMARC és az 
UKMARC közösen, csekély módosításokkal. Az 
LCMARC, UKMARC, CANMARC és AUSMARC 
továbbfejlesztését és karbantartását az ABACUS 
(Association of Bibliographic Agencies of Britain, 
Australia, Canada, US: Nagy-Britannia, Ausztrá
lia, Kanada és az Egyesült Államok bibliográfiai 
központjainak Szövetsége) keretében végzik.

A Német Szövetségi Köztársaság 1973-ban 
adta közre saját formátumát. Ez volt a MAB (Ma
schinelles Austauschformat für Bibliotheken). 
Legfőbb jellemzője, nem véletlenül, az, hogy lét
rehozták a különböző bibliográfiai leírási szintű 
rekordok -  így a többkötetes monográfiák, a mo
nográfiák és analitikus leírásai -  rekordjainak 
kapcsolására szolgáló eszközöket. Nem véletle
nül, mert a német katalogizálási szabályzat, a 
RAK előírja, hogy e sajátos bibliográfiai körülmé
nyek között többlépcsős bibliográfiai leírásokat 
kell alkalmazni. Az egyes országok bibliográfiai 
leírási szabályzataiban rögzített feltételek és előí
rások nagy mértékben hatnak a nemzeti formátu
mok kialakítására. A MAB formátum kapcsolási 
technikája, amely e bibliográfiai feltétel (mármint 
a többlépcsős leírás; ford, megj.) szükségességét 
felismerő határozott európai gyakorlatra tá
maszkodik, nagy hatással volt az UNIMARC for
mátum fejlesztésére.

A hetvenes években különböző más nemzeti 
formátumokat is kialakítottak, így Olaszország
ban az ANNAMARC-ot, Spanyolországban az 
IBERMARC-ot, Dániában a DANMARC-ot, Kata- 
lóniában a CATMARC-ot, amelyek mindegyike 
vagy az USMARC-on, vagy az UKMARC-on 
nyugszik. Azt is meg kell jegyezni, hogy egyes 
könyvtári információs szervezetek vagy intézetek, 
amelyek saját szoftvert fejlesztettek ki, megalkot
ták saját MARC formátumukat is, melyeket ké
sőbb, a szoftverek elterjedésével együtt, széles 
körben használtak. Ezek közül a legjelentőseb
bek a DOBIS/LIBIS és a Rica formátumai.

A legelső nemzetközi MARC formátumnak az 
1975-ben megjelent INTERMARC (International 
MARC) formátum tekinthető. A nyugat-európai 
nemzeti könyvtárak képviselőinek egy csoportja

fejlesztette ki, és végül ez lett Belgium és Fran
ciaország nemzeti formátuma is, jóllehet Francia- 
ország nem sokkal az UNIMARC közreadása 
után az UNIMARC-ot fogadta el belföldi haszná
latra is, belső adatbázis- és csereformátumként. 
Az INTERMARC-ot belső célokra azonban még 
mindig használja a francia nemzeti könyvtár, bár 
minden cserére szánt terméke lényegében UNI
MARC formátumú.

A nyugat-európai országokon kívül a létező 
formátumok különféle formái és adaptációi terjed
tek el. Több egyéb formátum mellett Kelet-Euró- 
pában a MEKOF-ot használják; a különféle latin
amerikai nemzeti formátumok többnyire US
MARC alapúak, míg Indiában és Dél-Kelet-Ázsiában 
a használatban lévő formátumok vagy USMARC, 
vagy UKMARC alapúak mint az INDIMARC, 
THAIMARC, MALMARC, INDOMARC stb.

A hetvenes évek vége felé és a nyolcvanas 
évek elején az UNIMARC formátum -  melynek 
első kiadása 1977-ben jelent meg -  erősen hatott 
a nemzeti formátumok kialakítására. Ez volt a 
helyzet az ázsiai és az afrikai országokban és ké
sőbb Európában is. Az, hogy az UNIMARC-ot 
vették a nemzeti formátumok alapjául, vagy ma
gát az UNIMARC-ot használták mint nemzeti for
mátumot, a következőkkel magyarázható:

♦ az UNIMARC-ot sokkal általánosabb elvek 
szerint tervezték, mint az USMARC-ot, 
vagy az UKMARC-ot;

♦ az UNIMARC nem ír elő, illetve nem felté
telez különleges katalogizálási szabályo
kat, mint például az Anglo-American Ca
taloguing Rules, melynek használatát az 
USMARC vagy az UKMARC előírja;

♦ miután az UNIMARC maga is IFLA szab
vány, az IFLA által javasolt szabványokat 
és irányelveket alkalmazza;

♦ az UNIMARC-ot a szakterület nemzetközi 
szakértői együttesen tervezték;

♦ lévén, hogy IFLA formátum, elvárható, 
hogy az IFLA biztosítsa annak szakértői 
szintű fenntartását és továbbfejlesztését;

♦ az UNIMARC integrált formátum, ami azt 
jelenti, hogy különböző típusú könyvtári 
anyagok esetében használható;

♦ az UNIMARC lehetőséget biztosít a nem 
latin betűs írás és a többnyelvű rekordok 
kezelésére;

♦ az UNIMARC biztosítja a rekordkapcso
lás mechanizmusát;
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♦ az UNIMARC nemzetközi szintű cserefor
mátum, így minden azt alkalmazó in
tézmény közvetlenül átveheti az adatokat 
más országok intézményeitől.

A hetvenes évek vége felé Japán, Dél-Afrika, 
Tajvan, majd később Kína is az UNIMARC-ot 
adaptálta nemzeti formátumként. Európában 
1980-ban Horvátország Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtára adaptálta belső adatbázis- és csere- 
formátumként. A Maribori Egyetemi Könyvtár 
1984-ben kezdte alkalmazni adatbázisának épí
téséhez, a későbbiekben pedig a formátumot 
adaptálták, hogy kielégítse a szlovén közösség 
használati igényeit; ma ez a formátum COMARC 
néven ismert. 1986-ban Portugália is az UNI
MARC-ot fogadta el nemzeti és csereformátum
nak. A nyolcvanas évek derekán néhány nemzeti 
könyvtár UNIMARC formátumban is rendelkezés
re bocsátotta mágnesszalagos csereszolgáltatá
sait, így a Library of Congress, a Deutsche Biblio
thek, az olasz, a francia nemzeti könyvtárak stb. 
Érdekességként megjegyzem, hogy Olaszor
szágban és Franciaországban az UNIMARC egy
ben az országon belüli adatcsere formátuma is.

A kilencvenes években az UNIMARC 
használata egy újabb lökést kapott. Az Európai 
Közösségben lévő könyvtárak az UNIMARC-ot 
vették figyelembe szabványos csereformátum
ként projektjeik adatcseréjéhez. Ilyen folyamat
ban lévő projekt az EROMM, European Register 
of Microform Masters (a Mikrofilmek Alappéldá
nyainak Európai Regisztere), valamint a Consor
tium of European Research Libraries-nek (Euró
pai Tudományos Könyvtárak Konzorciuma) a régi 
nyomtatványok (a nyomtatás kezdetétől 1830-ig 
megjelent művek) számbavételére irányuló pro
jektje.

3. Az UNIMARC: nemzetközi MARC formátum

A hetvenes években úgy tűnt, hogy az eltérő 
nemzeti MARC formátum, azok egymással való 
gyakori inkompatibilitása és az eltérő katalogizá
lási szabályzatok miatt a nemzetközi bibliográfiai 
számbavétel (UBC) és a nemzeti könyvtáraknak 
a bibliográfiai adatok géppel olvasható formájú 
cseréjén nyugvó együttműködése távol áll a meg
valósulástól. Több találkozó, megbeszélés, vita 
és tanulmány után a nemzeti könyvtárak igazga
tóinak konferenciája tervbe vette a Nemzetközi

MARC Hálózat kialakítását. A munkák irányát 
meghatározó tervtanulmányokat Stephen Green 
(British Library) és R.M. Duchesne (National Li
brary of Canada) dolgozták ki. Duchesne volt az, 
aki már 1971-ben felvetette egy valóban nemzet
közi kommunikációs formátumnak a gondolatát, 
amely a nemzeti változatok szuperhalmaza vol
na. Ez a SUPERMARC formátum kettőre csök
kentené le a könyvtárak konverziós programjai
nak számát: a nemzeti formátumról a SUPER- 
MARC-ra és a SUPERMARC-ról a nemzeti 
formátumra. 1977-ben adták közre A.G. Wells In
ternational MARC Network : A study for an inter
national bibliographic data network című művét. 
E tanulmány a szabványosítást az alábbi területe
ken javasolja:
-  a leíró adatok ISBD alapú szabályozása;
-  a tárgyköri adatok szabályozása;
-  a nemzeti központok közötti kommunikációs 

hálózat, a bibliográfiai adatcsere, a rekord
tulajdon politikájának szabályozása;

-  együttműködésben végzett tervezés és 
fejlesztés az egyes országokban létrehozott, 
regionális MARC hálózati csoportok, vala
mint az International MARC Network Ta
nácsadó Bizottsága, az IFLA-testületek, az 
ISO, az Unesco, az ISDS Központ és min
den más, a szabványosításban érintett in
tézmény részvételével.

A fenti javaslatok egyik eredménye az IFLA 
International MARC Network Committee létreho
zása volt, mely a MARC fejlesztése nemzetközi 
koordinátoraként volt hivatva működni. Az IFLA 
Katalogizálási Bizottsága és a Gépesítési Bizott
ság által fenntartott IFLA Group on Content 
Designators (tartalmi azonosítókkal foglalkozó 
csoport; tartalmi azonosítók alatt itt a nemzetközi 
formátum mezőit és almezőit meghatározó hívó
jelek, almezőazonosítók és indikátorok értendők; 
ford, megj.) által ajánlott UNIMARC első kiadása 
1977-ben jelent meg. Elsődleges célja az volt, 
hogy megkönnyítse a nemzeti bibliográfiai köz
pontok között a géppel olvasható bibliográfiai 
adatok cseréjét. Azt is állították, hogy a formátum 
mintaként szolgálhat új, géppel olvasható bibliog
ráfiai formátumok kifejlesztéséhez. 1980-ban 
megjelent az UNIMARC második kiadása. Az 
UNIMARC Handbook 1983-ban jelent meg. E ké
zikönyv UNIMARC Manual című, 1987-es átdol
gozott kiadása tartalmazza az ISBD legújabb kia
dásaiban található változásokat. így ez tekinthető 
az UNIMARC formátum harmadik kiadásának.
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Az IFLA 1986-os tokiói konferenciáján elhatá
rozták két IFLA program összevonását: a Nem
zetközi MARC Program (International MARC Prog
ramme és az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel 
(Universal Bibliographic Control) összevonását 
UBCIM Programme (Universal Bibliographic Con
trol and International MARC Programme) néven.

1991-ben jelent meg az UNIMARC/Authori- 
ties (egységes besorolási adatok formátuma). E 
formátum az IFLA Working Group on an Interna
tional Authority System (Egységes Besorolási 
Adatok Nemzetközi Munkacsoportja) ajánlásait 
tartalmazó, 1984-ben kiadott Guidelines for Au
thority and Reference Entries alapjaira épül. Az 
UNIMARC/Authorities besorolási, utaló- és általá
nos, magyarázatos utaló-tételek mezőinek hívó
jeleit határozza meg. Ez a formátum kiegészíti az 
UNIMARC Manualban definiált, a bibliográfiai 
adatok közlésének szerkezetét, tartalmi azonosí
tóit, kódolási rendszerét és kapcsolási technikáját 
szabályozó formátumot. A két formátum össze
függését az UNIMARC/Authorities speciálisan 
meghatározza.

Az UNIMARC/Authorities-t még vizsgálni kell. 
A formátumát 1990-ben már adaptálták és 
használatba vették a Horvát Nemzeti és Egyete
mi Könyvtárban, amikor az még csak tervezet for
májában állt rendelkezésre. A hirtelen jött 
használatba vételnek az volt az oka, hogy éppen 
akkor vált hozzáférhetővé, amikor a könyvtár az 
új számítógépes rendszerét tervezte.

Az UNIMARC formátumokkal kapcsolatos 
munka azonban ezzel a legújabb kiadással nem 
zárult le. Éppen ellenkezőleg: új impulzust kapott 
az Állandó IFLA UNIMARC Bizottság (Permanent 
UNIMARC COMMITTEE, PUC) 1991-es létreho
zásával. A PUC fő célja az UNIMARC formátum 
ellenőrzése az egységes bibliográfiai számbavé
tel elveinek szempontjából. A bizottság most dol
gozik az UNIMARC Manual új kiadásán; megje
lentetését 1994-re tervezik. A bizottság népszerű
sítő és marketing kampányt is folytat, 
tanácskozások és projektek útján. A projektek 
egyike az UNIMARC használók és szakértők 
névjegyzékének összeállítására szolgáló kérdőív 
elkészítése; brosúra közreadása az UNIMARC- 
ról és más akciók. A bizottság kapcsolatban áll és 
együttműködik az IFLA más testületéivel, az 
Unesco CCF munkacsoportjával, az ISDS köz
ponttal (új nevén: ISSN központtal; ford, megj.), 
az ISO-val és különféle, UNIMARC alapú projek
tek végrehajtóival.

4. A MARC formátum szerkezete

A formátum három szintből áll, amelyek mind
egyikének alkalmazása magas fokú szabványo
sítást igényel.

a) A formátum struktúrája: a géppel olvasható 
rekordok fizikai megjelenítése. Mindegyik MARC 
formátum az ISO 2709 szabvány alkalmazásá
nak speciális formája, amely szabvány meghatá
rozza a bibliográfiai adatokat tartalmazó rekordok 
szerkezetét.

A könyvtáros társadalom számára közvetlen 
hasznot jelent ez a szabvány, mert következetes 
alkalmazásával különböző formátumok között, lé
nyegében egyértelmű konverzió lehetséges, 
vagyis lehetővé teszi a géppel olvasható bibliog
ráfiai adatok cseréjét.

E szabvány szerint minden cserére szánt bib
liográfiai rekordnak tartalmaznia kell:

-  a rekordfejet (record label), amely a rekord 
szerkezetévei kapcsolatos, az ISO 2709 szab
ványban és egyes, a formátum sajátos alkalma
zásaihoz meghatározott adatokat tartalmaz;

-  a mutatót, amely (helyesen: amelynek egy- 
egy eleme; ford, megj.) három részből áll, a mező 
hívójelét, az illető mezőben található karakterek 
számát és a mező induló (első) karakterének a 
rekordon belüli pozícióját tartalmazza;

-  változó hosszúságú adatmezőket. Ezek in
dikátorokat, almezőazonosítókat és adatokat tar
talmaznak.

b) A tartalmi azonosító kódok -  a mezők hívó
jelei, az indikátorok és az almezőazonosítók -, 
melyek az adatelemeket, vagyis az információk 
legkisebb, egyértelműen megkülönböztetett egy
ségeit azonosítják, illetve kiegészítő információ
kat közölnek az adatelemekről.

A különböző intézmények különféle kód
rendszereket, vagyis gyakorlatuknak és szabá
lyaiknak megfelelő formátumokat fejlesztettek ki. 
Ä könyvtáros társadalomban ezek a formátumok 
az USMARC, UKMARC, az INTERMARC... és az 
UNIMARC.

c) A rekord tartalma: bibliográfiai adatok, pél
dául cím, szerző neve, a kiadás helye, éve, meg
jegyzések, osztályozási jelzetek, tárgyszavak, de 
olyan adatok is, mint a mű nyelve és írásrendsze
re, a megjelenési ország neve is.

A rekordok tartalmának szabványosítása 
nemzetközileg a Párizsi Alapelveken, a különbö
ző típusú dokumentumok bibliográfiai leírásainak
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szabványain, az ISBD-ken, az egységes besoro
lási adatok alakjára vonatkozó irányelveken, a 
személynevek alakjairól és az egységesített cí
mekről készült listákon és egyebeken nyugszik, 
nemzeti keretekben pedig a katalogizálási 
szabályzatokon, osztályozó rendszereken, a 
tárgyszavazást szabályozó szabályokon és szab
ványokon nyugszik. A szabványok másik csoport
jába -  amely szintén a bibliográfiai rekordok tar
talmához kapcsolódik, jóllehet nem közvetlenül a 
bibliográfiai adatok köréhez és alakjához -  tar
toznak azok a szabványok, amelyek a transzlite- 
rációt, a jelkészletet, a megjelenési országoknak, 
a címek nyelvének, a katalogizálási szabályza
toknak és a tárgyköri osztályozási rendszereknek 
a kódjait határozzák meg.

Nem-MARC formátumok: a szolgáltatások 
környezete

A könyvtárakon kívüli környezetben számos 
intézmény fejlesztett ki sokféle formátumot saját 
bibliográfiai adatbázisainak, illetve szakosított 
számítógépes hálózatokban végzett adatcseréjé
nek szükségleteire. Ezeknek a formátumoknak a 
tervei a nemzeti könyvtárak MARC formátumai
nak korai munkálataira, az ISO szabványokra és 
a referáló és indexelő (szakbibliográfiai) szolgál
tatások körének sajátos gyakorlatára épültek. En
nek a fejlesztésnek azután az lett az eredménye, 
hogy e formátumok olyan mértékben tértek el a 
MARC formátumoktól, hogy az adatkonverzió ezek 
között és a MARC formátum között rendkívül ne
hézzé vált. Bár a bibliográfiai feltételek alapjában 
azonosak, a hangsúlyt ezeknél a formátumoknál 
a kiadványok analitikus szintű feldolgozására he
lyezik, különös figyelmet szentelve a tárgyköri in
dexelésnek és a referátumok rögzítésének.

Ennek a környezetnek a meghatározó formá
tuma az UNISIST-ICSU/AB Working Group on 
Bibliographic Description (Bibliográfiai Leírási 
Munkacsoport) által kifejlesztett UNISIST Refe
rence Manual. A munkát az Unesco és az Inter
national Council of Scientific Unions (ISCU) égi
sze alatt végezték, a Világméretű Tudományos 
Információs Rendszer (World Science Informa
tions System; UNISIST) létrehozása végett.

Az UNISIST Reference Manual jellemzője, 
hogy táblázatokat tartalmaz a különféle bibliog
ráfiai szintek minden egyes kombinációjának

rögzítésére szolgáló mezőkkel, így időszaki kiad
ványok cikkeinek, monográfiák részeinek, soro
zatokba tartozó monográfiáknak és monográfiák
nak a feldolgozására. Nem készült tábla az idő
szaki kiadványok feldolgozására. A formátum 
legmeghatározóbb felhasználói voltak: az ottawai 
International Development Research Centre, 
ahol a MINISIS szoftverre alkalmazták, az Ameri
can Geological Institute, amelyik a GeoRef refe
ráló szolgáltatásához használta, a Comisión Eco- 
nómica para América Latina (CEPAL), és még jó- 
néhány intézmény, szerte a világban.

Az INSPEC és a Chemical Abstracts (CAS) 
formátumok még a MARC formátumok előtt ala
kultak ki, amelyek nem az ISO 2709-re épülnek. A 
referáló szolgáltatások környezetében kifejlesz
tett további formátumok az AGRIS (Agricultural 
Information System); az INIS (International Nu
clear Information System) formátumai stb.

Az ISDS formátumot az International Serials 
Data System, az UNISIST program részeként 
fejlesztette ki, és az International Centre for the 
Registration of Serial Publications (CIEPS; neve 
időközben ISSN International Centre-re változott; 
ford, megj.) gondozza. A CIEPS felelős az ISSN 
(International Standard Serial Number) számok 
kiadásáért, és ők kezelik az időszaki kiadványok 
központi adatbázisát. Az ISDS adatbázisban az 
ISDS katalogizálási szabályzata alapján katalogi
zálják a dokumentumokat. Növekedett azonban 
annak jelentősége, hogy fokozzák a kompatibili
tást az ISDS formátum és az ISBD(S) között, mi
vel a nemzeti központok által katalogizált és rög
zített rekordok kettős célt szolgálnak: az inputot 
az ISDS-be és ISBD(S) alapú bibliográfiai tételek 
létrehozását.

6. A formátumok közötti híd: CCF és az 
SGML

A kommunikáció szükségessége, vagyis az 
az igény, hogy az adatok a különféle közösségek 
határain keresztül cserélhetők legyenek, vezetett 
a Common Communication Format (CCF) kidol
gozásához. A CCF az ISCU/AB, az ISDS, az 
IFLA, az ISO, az UNIBID (az UNISIST Reference 
Manual-t gondozó, azóta megszűnt nemzetközi 
központ, ford, megj.) képviselői által végzett 
fejlesztés eredménye. Az UNIMARC, az UNISIST 
Reference Manual, az ISDS, a MEKOF (és néhány
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más nemzetközi formátum; ford, megj.), valamint 
az ISO 2709-es szabvány elemzésén alapul. A 
formátumot a CCF Ad Hoc munkacsoportja keze
li, és az Unesco PGI (Általános Információs Prog
ram Osztálya) felügyeli. A formátum alapeszméje 
az, hogy olyan csereformátum iegyen, melyet 
hídként használnak a könyvtári közösség és a re
feráló és indexelő szolgáltatási környezete között. 
Jellemzői lehetővé teszik azonban, hogy sok inté
zet saját belső formátumaként is felhasználja. A 
formátum két fő jellemzőjét úgy lehet összefoglal
ni, hogy:
-  a formátum nem kötődik katalogizálási sza

bályokhoz;
-  a CCF rekord struktúráját az ISO 2709-1983 

szabvány legfrissebb kiadása határozza meg.
A rekordszerkezet szegmenseken nyugszik:

Minden egyes rekordban annyi szegmens alkal
mazható, amennyit a különböző dokumentumok 
különböző bibliográfiai leírási szintjei megkövetel
nek. Például, a rekordban egy szegmens az idő
szaki kiadvány adatai céljára szolgál, egy másik 
az időszaki kiadványban található cikkek adatai
nak feldolgozására. Másik példaként említhető 
egy sorozatban megjelenő többkötetes monográ
fia többszintű leírása, ugyanabban a rekordban, 
de annak egymástól elválasztott szegmenseiben. 
Mindegyik szegmens tartalmazza a bibliográfiai 
szint kódját és kapcsolatot a többi szegmenshez. 
A kapcsolási technika mind szegmensek, mind 
rekordok közötti kapcsolat kifejezését lehetővé 
teszi. A formátum egy további jellemzője az ISO 
2709-1983 használata, vagyis a szegmenseken 
belül ismétlődő mezők kódolt megjelölése.

A CCF 1984-es, első megjelenése óta újabb 
kiadások láttak napvilágot, ami a használók elis
merését tükrözi: a CCF/B (bibliográfiai adatokra), 
ami a CCF második kiadása; a CCF/F (faktografi- 
kus adatokra), és az Implementation Notes 
(Használói segédlet), amelyek mind 1992-ben je
lentek meg.

A SGML -  Standardized General Mark-up 
Language) Szabványos, Általános Szövegfeldol
gozási Nyelv) -  ISO 8879 formátum a kiadói kör
nyezetből jött, ahol kezdetben a szövegek szedés 
és nyomtatás előtti megjelölésének szabványa 
volt. Mára a géppel szerkeszthető dokumentu
mok kódolt logikai struktúrájának szabványául fo
gadták el. Ez azt jelenti, hogy az SGML lehetővé 
teszi az elektronikus dokumentumok cseréjét, 
azok logikai struktúrájára, formátumára és az in
formációk fizikai struktúrájára vonatkozó informá

ciókkal együtt, nyomtatás vagy képernyős megje
lenítés céljából.

Az SGML a DTD-ből (Document Type Defini
tion - dokumentumtípus meghatározóból), a doku
mentum logikai struktúrájából és magából a doku
mentumból áll. A DTD szerinti SGML szabályok 
szintaxisát a Parser (elemző program) ellenőrzi.

Hogyan kapcsolódik az SGML a MARC for
mátumokhoz? A kapcsolódási lehetőségek sokfé
lék. Minden SGML szerint készült elektronikus 
dokumentum DTD-jében szerepelnek azok a kó
dolt bibliográfiai információk, amelyek leírják a 
dokumentumot. Tehát minden kiadó kódolja a 
bibliográfiai adatokat a DTD-ben, saját szab
ványai szerint. Ha mármost, a könyvtári környe
zetben ezeket a mezőket áttehetik a saját szab
ványaik szerinti MARC típusú formátumokba, 
vagy MARC formátumba, ezáltal mára közeljövő
ben lehetővé válik, hogy az elektronikus publiká
ciókat könyvtárak is felismerhető módon kezelhes
sék, új szolgáltatásokat nyújtva használóiknak.
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Célok a tanácsi 
könyvtárügyben

Szervezetszociológiai elemzés

Ladosné Varjú Irén

A szervezetek „célkövető rendszerek” -  írja 
Jávor István Ackoff és Emery nyomán nemrég 
megjelent egyetemi jegyzetében1. Sarkítva ez azt 
jelenti, hogy szervezetszociológiai értelemben 
nem tekinthető szervezetnek az a társadalmi cso
port, amelynek nincsen célja.

A szervezeti cél kijelölése hatalmi viszonyok 
függvénye. Részben hatalmi kérdés az is, hogy a 
kitűzött cél hogyan valósul meg, milyen átértel
mezésen, torzuláson megy át közben, megvaló- 
sul-e egyáltalán. Hatalmi kérdés, hogy egy szer
vezetnek mennyire van módja önállóan kijelölni 
céljait, illetve mennyire jelölik ki kívülről. Ziele- 
niewskP külön névvel illeti a szervezet által vá
lasztott és a kívülről feladott célokat, ez utóbbia
kat „feladatnak” nevezve. Bár kétségesnek tar
tom, lehetséges-e ebben az esetben egyértelmű 
elkülönítés (az általam vizsgált időszaknak éppen 
az az egyik sajátossága, hogy a formálisan belül
ről kijelölt célok is szervezeten kívüli hatalom aka
ratát tükrözték), a probléma azonban létező.

A célok, ahogyan a könyvtárakban megjelentek

Előfeltevésem szerint a korszak egészében 
központi célok (az adott szervezethez képest kí
vülről kijelölt célok) uralták a könyvtárügyet. S itt 
nem szükséges különbséget tenni, „fentről” szár
maztak-e az utasítások vagy a helyi tanácstól, 
hiszen a tanácsok a központi irányítás eszközei 
voltak, s mégha szándékukban állt is a helyi igé
nyek képviselete, felépítésüknél és politikai -  tár
sadalmi környezetüknél fogva alkalmatlanok vol
tak rá. Ezzel kapcsolatban elég, ha két dologra 
felhívom a figyelmet. Egyik a tanácstestületek 
tényleges döntési jogosítványainak a hiánya, a 
másik pedig a szakigazgatási szervek kettős alá
rendelésének a ténye, amely ugyan hivatalosan
1971-ben megszűnt, de informálisan továbbra is 
fennmaradt.

A központi céloknak nem voltak vetélytársai a 
helyi célok, a könyvtár tényleges vagy potenciális 
közönségének érdekei csak „suba alatt”, a köz
ponti ellenőrzés hiányosságait kihasználva jelen
hettek meg, illetve groteszk módon központilag 
próbáltak kijelölni „helyi” célokat.

Az igazi harc a politikai és az ágazat által kép
viselt szakmai célok között zajlott. Az ötvenes 
évek teljes átpolitizáltsága után a hatvanas évek
ben alárendelten már szakmai szempontok is
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megjelenhettek, s az 1970-es Népművelési Kon
ferenciát a szakmai értékek térnyerésének szo
kás tekinteni. Azért 1970 után is jelentős szerepet 
játszottak a könyvtárak életében a politikai célok, 
tehát csupán hátrébb szorultak, de el nem tűntek. 
Nem szabad elfelejtkeznünk továbbá arról, hogy 
a használók szemszögéből az ágazat által képvi
selt célok ugyanúgy központiak voltak, mint a po
litikai hatalom által képviseltek. Sőt a tanácsi 
könyvtárak számára is hasonlóan jelentek meg: 
ugyanaz a szervezeti struktúra közvetítette szá
mukra mindkettőt, sokszor egymással párhuza
mosan.

Központosítás

A szocialista propaganda szerint Magyaror
szágon a semmiből teremtettek könyvtári rend
szert az ötvenes években, s ez valóban így is 
volt. A semmiből teremtették, mivel nem építettek 
a meglevő hagyományokra sem úgy, hogy fel
használták volna a meglévő szervezeti-tárgyi fel
tételeket (sokszor a helyi olvasókör helyiségét 
sem), sem úgy, hogy megpróbálták volna a jól 
működő olvasókörök tapasztalatait beépíteni a 
munkába.

A semmiből teremtés lehetővé tette, hogy a 
népkönyvtári rendszer minden ízében ellenőriz
hető legyen, s mivel mellette megsemmisítettek 
minden olyan képződményt, ami nem volt köz
pontilag irányítható, ezzel gyakorlatilag lehetővé 
vált a közkönyvtárügy totális ellenőrzése.

A falusi népkönyvtárakra az 1945 előtti és 
utáni időkben is jellemző volt, hogy felülről telepí
tették. A gond is ugyanaz lett velük mindkét rend
szerben: telepíteni sokkal könnyebb volt egy 
könyvtárat, mint folyamatosan működtetni. 1949- 
től ezt a feladatot a körzeti könyvtárakkal kísérel
ték meg megoldani, nem túl nagy sikerrel. A meg
oldás fő hibája az irányítás alacsony hatásfoka 
volt, és az, hogy nem terjedt ki minden könyv
tárra. Keresni kellett egy alsóbb szintű, de min
den szempontból megbízható irányító centrumot. 
Ez lett a megye. A körzeti könyvtárakat beol
vasztották a városi könyvtárakba, a városi könyv
tárakat pedig kivették a város kezéből, s a me
gyei, illetve a járási tanács kezébe adták. Kialakí
tották a csaknem a rendszerváltásig érvényes 
hierarchiát, amelyben a községi könyvtárak fenn
tartói feladatait a helyi tanácsokra bízták, szakmai

felügyeletét pedig a járási könyvtárak közreműkö
désével a megyei könyvtárra, illetőleg a megyei 
tanács művelődési osztályára. A könyvtári rend
szer hálózattá fűzésével a művelődési irányítás 
két legyet ütött egycsapásra: megoldotta a városi 
könyvtárak központi irányítását, s biztosította a 
falusi könyvtárak működtetését. Az ellenőrzés fő 
formái a módszertani tevékenység és a szakfelü
gyelet voltak, amelyek deklarált különbségeik el
lenére, igen hasonló szerepet játszottak a lakóhe
lyi könyvtárak életében: feladatuk a központi 
értékrend és elvárások megismertetése és lehe
tőség szerinti megvalósíttatása volt.

A könyvtári rendszer felvázolt formájában az 
ötvenes évek második felére nagyjából ki is ala
kult. Felépítését tekintve alkalmas volt arra, amire 
létrehozták, hogy a központban kijelölt célokat 
végrehajtsa, s alkalmatlan arra, hogy a felhasz
nálói igényeket képes legyen szervezeti céljában 
tükrözni. De ez utóbbit sokáig nem is kérte rajta 
számon senki.

Politikai célok

Két alapkérdést feltétlenül fel kell tenni, mi
előtt konkrétan vizsgálnánk egy kulturális szerve
zet céljait.

♦ Milyen sajátos célja volt a hatalomnak a 
kultúrával?

♦ Milyen célokat állított a kulturális intézmé
nyek elé?

A második kérdésre dokumentumok alapján 
könnyű egy egész listát felsorolni. A legfontosab
bak valószínűleg a következők voltak:
-  A kulturális esélyegyenlőség elősegítése;
-  Az általános és szakmai műveltség emelése;
-  Kulturális nevelőmunka a szocialista ember

típus kialakítása céljából.
Most úgy módosíthatnánk az első kérdést, 

hogy adhatunk-e rá olyan választ, amelyet a má
sodikkal kapcsolatban nem fogalmaztunk meg? 
Azaz egybeestek-e a hatalom deklarált és való
ságos céljai? Természetesen nem. A szocialista 
hatalom számára a kultúra elsősorban az ellenőr
zés és a propaganda eszköze volt.

A kulturális szervezetek előtt a második kér
déssel kapcsolatos célok, illetve ezek operacio- 
nalizált változatai jelentek meg főcélokként, míg 
az elsővel kapcsolatosak alárendelt szerepet 
kaptak, sőt a szervezetek nem is mindig voltak tu
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datában ezeknek. Ha azonban egy szervezet úgy 
lát el bizonyos funkciókat környezetében (akár 
szándéktalanul is), hogy arra mint kimeneti érték
re nem törekszik, nem célról, hanem rendeltetés
ről beszélünk3. Ennek ellenére nem kívánok le
mondani az ellenőrzés és a propaganda vizsgála
táról, mert egyrészt kulcskérdésnek érzem 
szerepüket a könyvtárügyben, másrészt izgalmas 
elemzési szempontot ad annak vizsgálata, milyen 
hatással van egy szervezetre (szervezetrend
szerre), ha cél és rendeltetés ilyen távol esik egy
mástól. Ha pedig nem a szervezetek, hanem a 
hatalom szempontjából vizsgáljuk a kérdést, ak
kor a deklarált és a valóságos célok távolságáról 
beszélhetünk, ami szintén izgalmas probléma.

A következőkben a politikai hatalom által pre
ferált célokat és funkciókat vizsgálom (helytaka
rékosság miatt a célok közül csak kettőt), majd 
megkísérlem felvázolni az ágazati irányítás sze
repét a célkialakításban és -befolyásolásban.

Propaganda

Propagandán kiemelkedő teljesítmények, 
eredmények propagandisztikus hatását értem, s 
nem értem alatta a propaganda terjesztését. Ter
mészetesen ez utóbbit is be lehetne sorolni a 
könyvtár céljai közé, hiszen propagálniuk kellett a 
marxizmust, a téeszesítést, a sztahanovista 
mozgalmat és mindenekelőtt az olvasást -  de 
meg akarom különböztetni a „propagandának te
vést” mint rendeltetést az olyan alcéloktól, mint pl. 
a szocialista embertípus kialakítását szolgáló 
szocialista eszmeiségű irodalom propagandája.

Kicsit furcsán hangzik a „propagandának le
vés", de ez fejezi ki leginkább a könyvtárak pro
paganda funkcióját, hogy ugyanis ők maguk vol
tak a propaganda, vagy az, amit csináltak, anél
kül, hogy propaganda célból csinálták volna. 
1950 és 1955 között több mint 6 ezerrel nőtt a 
könyvtárak száma, 5 millióval a könyvtári állo
mány (2 millió helyett 7 millió)4, s miközben eze
ket az adatokat harsogták a pártvezetők és a tö
megkommunikációs eszközök, a könyvtárakba 
betérő olvasók kedvszegetten tapasztalták, hogy 
kevés a könyv (falvakban csupán néhány száz), s 
ami van, annak is nagyrésze olvashatatlan, a ki
szolgálás pedig lassú és nehézkes.

Talán érthetetlennek tűnik, hogy propagan
disztikus célokból rosszul vagy sehogyse működő

könyvtárak ezreit alkotják, hiszen elképzelhető 
tenne sokkal gazdaságosabb propaganada. Erre 
legegyszerűbben azt válaszolhatnánk, hogy 
nemcsak a könyvtárak létesítése vált propagan
dává, hanem minden. Az emberek mindennapi 
életének mozzanatai, étkezésük, munkavégzé
sük, pihenésük, művelődésük minden jellegze
tessége mutatószámmá vált egy olyan grafiko
non, amelyen a szocialista értékek szemmel lát
ható növekedést mutattak, a felszámolandónak 
ítélt jelenségek pedig látványos csökkenést. 
Azonban tudjuk, hogy ez a kultúrával még inkább 
így volt. A szocialista vezetésnek szüksége volt a 
kiemelkedő kulturális teljesítmények legitimáló 
erejére.

A propaganda összekapcsolódik egy manipu
lációs folyamattal, amelyben eleve a politikai pro
paganda szempontjából választják ki a szervezet 
elé állítandó célokat. Tehát már maga a célállítás 
propaganda. Ahhoz, hogy egy cél több tegyen 
deklarációnál, két dolog okvetlenül szükséges: 1) 
olyan pontosan megfogalmazni, hogy akinek meg 
kell valósítani, az tudja, miről van szó. 2) Olyan 
feltéteteket biztosítani, hogy tehetséges tegyen a 
megvalósítás. Véleményem szerint ezek a felté
tetek nem teljesültek. A célok az intézményeken 
kívül propaganda célokká lényegültek át, belül 
azonban komolyan keltett venni őket. Azok a fel
tétetek azonban, amelyek közt tevékenykedtek, 
nem tették tehetővé, hogy az elvárásokat teljesít
sék. Ha a továbbiakban vizsgált néhány cél elem
zésében van közös vonás, akkor az a lehetséges 
és elvárt között feszülő óriási ellentét.

Statisztika

A statisztika uralma az intézményrendszer 
kialakításával nem ért véget. Sőt, ekkor kezdőd
tek az igazi harcok a statisztikával. Az ötvenes 
években minden évben nőtt a könyvtárak állomá
nya, nőtt az olvasók száma, nőtt a kölcsönzők és 
a kölcsönzött kötetek száma. Nem volt olyan 
kölcsönzési adat, amelyet ne keltett volna túltelje
síteni. A könyvtári tevékenység egyetlen mércéje 
az előző évi, sőt az előző havi eredmények túltel
jesítése volt.

Valljuk be, mással mint a beiratkozottak és a 
kölcsönzések számának növekedésével nép
könyvtárosaink akkoriban nemigen tudtak dicse
kedni. igen sok könyvtárnak még önálló helyisé
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ge sem volt, a külön olvasóterem pedig még na
gyobb könyvtárakban is ritkaságszámba ment5 A 
szabadpolcos kölcsönzés csak a hatvanas évek 
elején jött divatba könyvtárainkban, a könyv
tárosok képzetlenek voltak és az elvégzendő fel
adathoz képest kevesen. A pultok előtt hosszú 
sorok álltak, a könyvtárosok egyenként szalad
gáltak a könyvekért a raktárba. Mit lehetett elvárni 
ilyen helyzetben a könyvtárosoktól? Elsősorban 
azt, hogy legyenek lelkesek. A Könyvbarát lapjain 
történeteket olvashatunk lelkes könyvtárosokról, 
akik aratásidőben felolvasnak ebédszünetben az 
aratóknak, vagy házról házra járva propagálják az 
olvasást. A lelkesek.

A realisták (azt hiszem, nagy bátorság kellett 
ahhoz, hogy akkoriban valaki realista legyen) rá
mutattak az olvasólétszám növelésének ne
hézségeire. Dienes László, a Szabó Ervin Könyv
tár vezetője az I. Országos Könyvtáros Konferen
cián felszólalásában ezt mondta: múlt évben a 
Népművelési Minisztérium azt a feladatot adta a 
Fővárosi Könyvtárnak, hogy a 40 000 olvasói 
létszámot emelje fel 80 000-re. Én erre határozot
tan kijelentettem, hogy ezt nem lehet megcsinál
ni. Év végére meglett a 80 000, most megvan a 
100 000. Tapasztalatunk az, hogy nem minden 
arany, ami fénylik, s hogy ez a nagy szám nem 
jelent mindig ugyanolyan eredményes kultúrmun- 
kát. Mert mi történt? Nem tudtuk ugyanolyan arány
ban gyarapítani a könyvtárak személyzeti létszá
mát. Most itt állunk 100 000 olvasóval, akiknek 
nagy részével nem tudunk foglalkozni. Az ered
mény az, hogy az olvasók egy része

Természetesen akadtak szép számmal olyan 
könyvtárosok, aki sem lelkesek, sem bátrak nem 
voltak. Akik csak élni akartak. Ők produkálták a 
statisztikai adatokat. Bármi áron. A mecsekná- 
dasdi népkönyvtár 1954-ben 865 könyvével ha
vonta átlag 1200-as forgalmat bonyolított le, de 
májusban 1800 könyvet kölcsönöztek.7 1951-ben 
Jászdózsán a nyári hónapokban is havi 396 
könyv kölcsönzését jelentették, de az ellenőr
zésnél kiderült, hogy a könyvtárnak nincs is nyil
vántartása, Kenderesen ugyancsak ellenőr
zéskor derült ki, hogy a 200 jelentett könyvtári tag 
közül csak 9 rendszeres olvasó.8 A lebukás azon
ban nem volt jellemző. Nyílt titok volt, hogy 
kozmetikázni kell a statisztikákat, s aki erre nem 
jött rá, szégyent vallott. Valószínűleg a „beavatat- 
lanság” okozta egyszemélyes könyvtárakban 
könyvtárosváltások esetén a hihetetlen forga
lomcsökkenési adatokat. Ez lehet a kulcsa annak

az 54-ben a Könyvtáros Pellengér rovatában 
megjelent cikknek, amely a tiszteletdíjas könyv
tárosokat felváltó teljes fizetésű könyvtárosok 
szemére veti, hogy forgalomnövekedés helyett 
sokuknál feltűnő forgalomcsökkenés mutatkozott, 
néhol az előző tizedrészére esett a forgalom.9

Az 1970-es Népművelési Konferencián10 
számoltak le hivatalosan az olvasólétszám végte
len növelésének illúziójával. Kimondták, hogy az 
előző időszakban a könyvtárak teljesítőképessé
génél gyorsabban növekedett az olvasók száma, 
s az olvasók száma csak olyan arányban képes 
növekedni, ahogy a könyvtárak működési feltéte
lei javulnak.

A statisztika azonban nem veszett el, csak 
átalakult. A könyvtáros munka egy részét -  pl. az 
olvasókkal való foglalkozást -  ugyanis nagyon 
nehéz ellenőrizni, ilyen esetekben segít a sta
tisztika. Jávor István Etzion hivatkozva a cél
rendszer egyik torzító tényezőjének azt tartja, 
hogy a mérhető célok háttérbe szoríthatják a ke
vésbé mérhetőket.11 így a célok teljesítésének 
egyik legfőbb momentuma dokumentálásuk lett. 
Sokszor éppen a könyvtár érezte szükségesnek, 
hogy számokkal bizonyítsa munkájának értékét, 
különösen ott, ahol a tanács bizalmatlan volt vele 
szemben. Az egész korszakra jellemző, hogy sok 
helyen a helyi hatalmak teljesen értetlenül álltaka 
könyvtári munka előtt, nem tudták, milyen értéke
lési szempontokat érvényesítsenek. (Ez azonban 
sokkal inkább általános kulturális színvonal, s 
nem politika kérdése, ezt bizonyítja sok új helyi 
hatalom, akik ugyanilyen értetlenül állnak a 
könyvtárakkal szemben.)

Hogy mennyire élő probléma volt a statisztikai 
adatok mindenáron való teljesítése még a 70-es, 
sőt 80-as években is, személyes élményekkel is 
tudnám bizonyítani, de talán hitelesebb, ha Lipp 
Tamásra hivatkozom. Szociográfiai regényének, 
a Hályogkovácsoknak két szereplője is könyv
táros pályafutása meghatározó élményeként em
líti a statisztikai adatok manipulálásának kény
szerét.12

Szocialista embertípus

Nehezen tudnám meghatározni, milyen a 
szocialista ember. Általában önmagával magya
rázták a fogalmat: szocialista ember az, aki mar
xista-leninista világnézettel rendelkezik, és szo
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cialista módon él, gondolkodik, dolgozik. Nem 
árul el sokat a szocialista embertípusról a követ
kező idézet sem, mégis árulkodó: „Pedig meg kell 
értetnünk mindenkivel, hogy a szocialista forrada
lom az egész élet és az egész ember megvál
toztatására törekszik: felhasználva mindazt az ér
téket, amit az emberiség felhalmozott, új társa
dalmat, új kultúrát, új erkölcsöt, új szokásokat, új 
életet és új embereket kell teremtenünk. ”13 

Aczél György beszéde 1970-ben hangzott el, 
azaz az emberek átnevelése még több mint húsz 
évvel a szocialista uralom hatalomra jutása után 
is kiemelt elvárás volt a művelődési intézmények
kel szemben. Értelmezni azonban senki sem ér
telmezte: sem azt, hogy milyen irányba történjen 
a változtatás, sem azt, hogy milyen módszerek
kel.

Nevelés a könyvtárban

Az ötvenes években nemcsak a közműve
lődési könyvtáraknak, hanem még a tudományos 
könyvtáraknak is nevelniük kellett, azaz ideológiai 
műveket kellett propagálniuk, pártos szakbibliog
ráfiákat kellett készíteniük, s ha egy olvasó ideo
lógiailag kártékony művet akart olvasni (zárt 
anyag!), akkor meg kellett magyarázniuk, hogy 
miért nem adják oda.

Ezalatt a közművelődési könyvtárak dolgozói
tól elvárták, hogy egyénileg kövessék minden ol
vasójuk olvasmányválasztásának alakulását és 
megfelelő irányba tereljék könyvválasztásaikat. A 
megfelelő irány azt jelentette, hogy szovjet szép- 
irodalmat és pártirodalmat feltétlenül kölcsönözni
ük kellett, illetve a pillanatnyi preferenciáktól füg
gően ismeretterjesztő vagy szakmai irodalmat is. 
Ez a feladat okozta egyébként a legkisebb gondot 
a könyvtárosoknak akkoriban: automatikusan 
kaptak az olvasók egy „kötelező” olvasmányt a 
választott mellé.

Ha meg kellene fogalmaznom, milyen volt az 
ötvenes, sőt némileg a hatvanas évek elérni kí
vánt olvasóideálja, akkor az átlagossággal kelle
ne jellemeznem. Ha csak szépirodalmat olvasott, 
rá kellett venni, hogy kölcsönözzön ismeretter
jesztőt is; ha csak ismeretterjesztő munkát, akkor 
szépirodalmat adtak a kezébe; ha csak klasszi
kus szépirodalmat olvasott, meg kellett ismerked
nie a szocialista realizmus alkotásaival, s ha olva
sott szépirodalmat és szakirodalmat is, mai és

régi műveket is, akkor rábeszélték, hogy kölcsö
nözzön több szovjet művet. A szocialista embertí
pus könyvtári konkretizációja az ötvenes években 
annyira sokoldalú volt, hogy lehetőleg minden 
egyes kölcsönzés alkalmával a statisztika által 
előírt könyvkupacot cipelte haza magával.

Az ideológiai és az ismeretterjesztő művek a 
hatvanas években lassan megszűntek kötelezők 
lenni, s így a könyvtárosok teljes figyelmüket az 
olvasók szépirodalmi választásaira fordíthatták. S 
mivel az a kevés könyvtáros, aki diplomás volt, 
okvetlenül magyar szakon végzett, aki pedig nem 
volt diplomás, vonzódott az irodalomhoz, hiszen 
ezért lett könyvtáros, testhez álló feladatnak 
érezték fejleszteni olvasóik ízlését.

Az olvasók szépirodalmi nevelésének hívei 
komoly tudományos hátteret is maguk mögött 
tudhattak: Magyarországon ugyanis a könyvtár
szociológiának jóformán egyetlen virágzó ága az 
olvasásszociológia volt, az olvasásszociológia 
pedig alapfeltevésként támaszkodott az értékes 
és értéktelen irodalom szembenállására. Ennek 
egy kordokumentum értékű példája Kamarás 
István műve: Az irodalmi érték esélye lektűrolva
sóknálu

Az előzményekről annyit, hogy a hatvanas 
években kezdtek megjelenni a korábban tiltott 
szépirodalmi művek, köztük néhány lektűr is. A 
könyvtárosok pedig rossz lelkiismerettel ugyan, 
de vettek belőle. Úgy érezték, a giccs egyelőre 
szükséges, de a jövőben kiküszöbölhető, mint a 
szocializmus építésének más, kezdeti hibái. 
„Napjainkban a fő ellentmondást az a jelenség 
hordozza, hogy az emberek fejlettebb társada
lomban élnek, mint amilyen a többség ízlésszint
je ” -  olvasható az Országos Népművelési Konfe
rencia egyik előtanulmányában.15

Visszatérve Kamarás István művéhez, a het
venes évek elején jelent meg két könyvben, me
lyek közül az egyik tíz lektűrolvasó kérdőívvel és 
tesztekkel kombinált mélyinterjúja életkörülmé
nyeiről és olvasmányairól, valamint annak a kí
sérletnek a leírása, hogyan reagáltak ezek az ol
vasók a könyvtárosok által ajánlott értékes irodal
mi művekre. A másik könyv egy nagyobb (150 
fős) minta hasonló vizsgálatának az ismertetése.

A vizsgálat feltűnő ellentmondása, hogy míg 
maga is életkörülményekbe, pszichológiai vo
násokba ágyazottnak tartja az olvasást, olyannyi
ra, hogy feltélez „értékes” irodalomnál is egy „lek
tűrszintű” olvasást, mégis lehetségesnek és 
szükségesnek tartja a (felnőtt) olvasók nevelését.
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További ellentmondás a nevelő kérdése. Árulko
dó Kamarás megjegyzése, hogy a vizsgálatban, 
illetve annak olvasónevelő szakaszában részt 
vevő könyvtárosok különféle, de többségükben 
középfokú végzettségűek. Ez volt egyébként a 
realitás, a könyvtárosok többsége középfokú vég
zettségű volt, s fele még ma is az16. Magyaror
szágon közmegegyezés, hogy gyerekek nevelé
séhez felsőfokú végzettség szükséges. Felnőttek 
neveléséhez alacsonyabb szintű tudás is elégsé
ges? S ha igen, akkor kit nevelt a középfokú vég
zettségű könyvtáros? Azt, aki hozzá hasonló 
vagy magasabb végzettségű -  nehezen. Marad
nak a munkások. (A parasztfiatalok átnevelésé- 
nek akadálya a falusi könyvtárak rossz helyzete.) 
Kamarás István maga is munkásfiatalokat vizs
gál. A nevelő könyvtár, tehát akárhogy szépítjük 
is, a gyerekeken kívül kizárólag a munkásokat 
nevelte.

Újabb ellentmondás az érték kérdése. Ki 
mondta meg, hogy mi értékes és mi értéktelen az 
irodalomban? Gondos Ernő klasszikus olvasás
vizsgálatában17 25 irodalmárt kért fel az ízlés
alakzatok értelmezésére. A féle, 4 0  C7

Elményalakzatok műtipizálását 5 irodalmár vé
gezte. Felvetődik először is egy kutatáselméleti 
kérdés, hogy ugyan mit vizsgál egy olyan kutatás, 
amely nem irodalmár olvasók olvasmányválasztá
sát értékeli irodalmárok által kialakított értékrend 
segítségével azon kívül, hogy hogy viszonylik 
egymáshoz a két értékrend. De ha belegondo
lunk ebbe a munkásnevelési kampányba, az is 
furcsa, hogy a munkásosztály által vezetett társa
dalomban éppen a munkásosztály ízlése maradt 
el olyan mértékben a társadalmi viszonyoktól, 
hogy fejlesztésre szorult.

Kamarás István egyébként háromféle könyv
tári nevelő stratégiát tart lehetségesnek, melyek 
közül az első a lektűr elzárása az olvasó elől, de 
ez esetben a könyvtárosoknak képeseknek kell 
lenni az ebből adódó feszültségek kezelésére, a 
második a lektűr változatlanul hagyása mellett a 
könyvtárosok nevelő szerepének az erősítése, a 
harmadik pedig az átvezető olvasmányok fokoza
tos növelése a lektűr csökkentése mellett. Minde
gyik stratégia pedagógiai, sőt empatikus képes
ségeket kíván a könyvtárosoktól, de legalábbis az 
értékes és értéktelen művek pontos megkülön
böztetésének a képességét.

Azonban még ezzel a harmadik képességgel 
sincs minden rendben. Először is hogyan szok
tassák le olvasóikat a lektűr olvasásáról a könyv

tárosok, ha azt maguk is kedvelték? Vidra Szabó 
Ferenc vizsgálatában19 a könyvtárosok arra a 
kérdésre, hogy ki a kedvenc írójuk, többnyire va
lóban nagy írókat neveztek meg, de arra a kér
désre, hogy mit olvastak az utóbbi időben, tekin
télyes lektűrlista kerekedett. Ebből úgy tűnik, a 
könyvtárosok legalább „tudják a jót", ha nem is 
teszik, bár Kamarás István 1984-ben publikált Ér
ték és mérték című tanulmánya20 ezt is megkér
dőjelezi. Kiderült, hogy felsőfokú végzettségű 
könyvtárosok is bizonytalanok olyan közismert 
művek értékes vagy értéktelen voltának megíté
lésében, mint az Elfújta a szél vagy az Iskola a 
határon.

Azt kel! tehát mondanunk, hogy az ízlésneve
lés is olyan elvárás volt, amelyhez nem voltak 
meg a (főleg emberi) feltételek a könyvtárakban, 
így csupán deklaráció maradhatott. (Más kérdés 
-  s ez nem tartozik a jelen írás témakörébe - , 
hogy vajon feladatának kell-e érezze a modern 
szolgáltató könyvtár az ízlésneveiést?)

Ez persze nem jelenti azt, hogy semmiféle 
nevelőmunka nem folyt a könyvtárak falain belül. 
Fő formája azonban nem az egyéni, hanem a 
csoportos nevelés volt, és olvasópályázatnak ne
vezték. Különféle alakváltozásokon keresztül- 
menve 1956-tól egészen a 80-as évekig élt. Jel
lemzője volt a központilag előírt olvasmánylista 
(ami megkímélte a könyvtárosokat, hogy érték 
dolgában döntsenek), és a központilag biztosított 
egyéb segédeszközök (forgatókönyvvázlat, pá
lyázati lapok), társadalmi szervezetek bevonása 
(KISZ, MSZBT, Népfront stb.) és sok pénz a jutal
makra. Az olvasópályázatok az olvasásszocioló
gusoknál sokkal tágabban értelmezték a neve
lést: olvasásra, könyvtárhasználatra és igényes 
olvasókká akartak nevelni, de a könyviisták min
dig úgy voltak összeállítva, hogy ideológiai neve
lést is nyújtsanak. Ízelítőül az 1980-83-as pályá
zat listájának első fele -  a „Kezdő olvasóknak 
ajánljuk” című: Dobozy Imre; A tizedes meg a töb
biek; Ember Mária: Hajtűkanyar; Hollós Korvin 
Lajos: Kik voltak, mit akartak?; Illés Béla: Honfog
lalás; Lengyel József: Igéző; Moldova György: 
Tisztelet Komlónak; Palotai Boris: Keserű man
dula; Szabó Pál: Isten malmai; Vészi Endre: Angi 
Vera és a többiek; Veres Péter: Próbatétel.

Természetesen az olvasópályázatok is a fia
tal munkásokat célozták meg, s mivel KlSZ-mun- 
kának minősült, a KISZ-alapszervezetek ki is állí
tottak néhány csapatot. Könnyen és fájdalom- 
mentesen lezajlottak ezek a pályázatok
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(legfeljebb a pályázatra előírt könyvekkel volt 
gond, amelyek mindig vagy túl kevés példányban 
voltak meg a könyvtárban, vagy késve jelentek 
meg), a KISZ-esek kipipálhatták a kulturális válla
lást, a könyvtárak pedig a munkásokat, a fiatalo
kat és a nevelést.

Kulturális esélyegyenlőség

„A kultúra eszközeivel segíteni a szellemi és 
fizikai munka, valamint a város és a falu közötti lé
nyeges különbség csökkentését, végső fokon 
megszüntetését.” (A Magyar Szocialista Munkás
párt művelődési politikájának irányelvei, 1958.)

„A könyvtárosoknak is hozzá kell járulniuk ah
hoz, hogy csökkenjen a szellemi és fizikai munka 
közötti különbség, a falun és tanyán élők kulturá
lis ellátása közelítsen a városi (IV.
Országos Könyvtárügyi Konferencia, 1981.)

A két idézet szemléletesen bizonyítja, hogy 
létezett olyan állandó cél a könyvtárügyben, ame
lyik az egész korszakot változás nélkül jelle
mezte. Ezt volt az a gumicsont, amin rágódhatott 
a könyvtárügy, sőt az egész művelődésügy, 
1958-ben ugyanúgy, mint 1981-ben.

Most elmélkedni kezdhetnék arról, hogy mit 
jelent a fizikai és szellemi munka közötti kü
lönbség csökkentése, csökken-e mondjuk a sza
lag mellett álló munkás és vállalatigazgató mun
kája közötti különbség, ha a szalag mellett álló 
munkás Bulgakovot és esztétikát olvas. A könyv
tárosoknak természetesen nem értelmezniük kel
lett a kapott feladatokat, hanem megvalósítani.

Először is a munkások és a parasztok olvasá
sa nem ugyanaz. A munkások olvasása politikai 
kérdés volt, a parasztoké sokkal kevésbé. Azt is 
mondhatjuk, hogy a munkások olvasásából lehetett 
politikai kérdést csinálni, a parasztokéból nem.

A munkások városokban laktak, ahol voltak 
nagy könyvtárak, szakképzett személyzettel, a 
parasztok falvakban, ahol nem voltak. A munka
helyen is sokkal elérhetőbbek, szervezhetőbbek 
voltak a munkások, mint a parasztok, hiszen so
kan dolgoztak egy helyen. A szakszervezeti 
könyvtárak pedig a tanácsihoz hasonlóan jól kié
pített hálózatot alkottak, minden üzembe eljutot
tak, így a munkások már munka közben beszer- 
vezhetők voltak mindenféle kampányba. Sok szó 
esett a munkásokról a könyvtárakban, sok könyv
táros nem kis fáradságába került az éppen aktuá

lis vetélkedők, felmérések, jelentések stb. elké
szítése „munkásügyben”, de nagyon kevés olyas
mi történt, amitől a munkások valóban jobban 
érezték magukat a könyvtárban. (Ami történt, az 
pedig jobbára a tanácsi könyvtárügy bomlása ide
jén, a nyolcvanas évek második felében történt.)

A falusi lakosok művelődési esélyeinek javítá
sát célzó talán egyetlen reális kísérletről, a taná
csi könyvtári hálózat központosított rendszerré 
való fejlesztéséről az ágazati célok között írok 
majd, s ott jelzem fenntartásaimat is ezzel kap
csolatban. Esélyegyenlősítő törekvésnek kell te
kintenünk az ötvenes évek népkönyvtári rend
szerének kialakítását is, amikor rengeteg falu ju
tott végre könyvhöz. Ezek a népkönyvtárak 
azonban nem váltak túl népszerűekké, sőt sokuk 
a szakma minden jó szándéka ellenére idegen 
test maradt a falu életében.

Utoljára valószínűleg a szabadműveíődés 
korszában próbálták meg komolyan a művelődés 
szakemberei, hogy parasztokra méretezett kultu
rálódási lehetőségeket biztosítsanak a falunak. 
(Természesen itt a tanácsi korszak utáni művelő
désügyről nem szólok.) Abból indultak ki, hogy a 
művelődés szervezeti feltételeit és tartalmát a ha
gyományokhoz igazítsák. A paraszti gazdakörök, 
művelődési egyesületek nem kölcsönzőhelyek 
voltak, hanem a falusi férfiak közéleti fórumai, 
amelyek sokféle funkcióit betöltötték tagjaik életé
ben az újságolvasástól a biliárdozásig, s általá
ban nem túl sok, de társadalmi állását tekintve 
meglehetősen homogén tagja volt. Kovalcsik 
Jó z s e f az 1973-as Magyar Nemzetből idéz ri
portot egy még működő olvasókörről. A riporter 
kérdésére, hogy miért nem járnak inkább a szép 
új művelődési otthonba, az egyik tag azt válaszol
ta: „Messze esik tőlünk. Ide jószágetetés után 
csak elugrunk, még kiöltözködnünk sem kell.”

A parasztember az olvasókörben fesztelen 
együttlétet keresett, közös politizálgatást, híreket. 
Ferge Zsuzsa kifejezésével „hétköznapi tudást”, 
míg a kultúrházban „ünnepnapi tudást” akartak 
rátukmálni22, legalábbis úgy érezte, ki kell öltözni 
hozzá. Olvasási szokásairól pedig annyit, hogy 
könyvet inkább a feleségének vitt haza, maga vi
szont okvetlenül elolvasta az újságot. (Vagy vala
ki felolvasta.) Ehhez képest a népkönyvtárak 
csak kölcsönzőhelyek voltak, gyakran önálló he
lyiség nélkül. Katsányi már említett tanulmánya 
mellett23 hivatkozhatok pl. Arató-Simon 1969-es 
tanulmányára24, melyből kiderül, hogy a hatva
nas években még a kiemelt községekben sem
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volt helybenolvasási lehetőség, s igen kevés volt 
a sajtótermék. A hetvenes években ugyan sok 
modern községi könyvtár épült, különösen Békés 
megyében, de a falusi könyvtárügy általában to
vábbra is hátrányos helyzetű maradt. Nem is le
hetett ez másként. Az 1971-es településfejleszési 
koncepciót követő, elsősorban a községeket sújtó 
elosztási rendszer egyre növekvő területi egyenlőt
lenségeket eredményezett. Ilyen helyzetben a terü
leti egyenlőtlenségek művelődési eszközökkel tör
ténő csökkentéséről beszélni cinizmus.

De hogy munkásokat sújtó területi hátrányo
kat is említsek, először is sokuk községből járt be, 
s így egyszerre érintették a község rosszabb in
frastruktúrájából és a bejárásból eredő hátrá
nyok, aki viszont városlakó volt, különösen, ha fa
luról származott, nagy valószínűséggel a külvá
rosban vagy a lakótelepen telepedett le, s ezek 
voltak a kulturális ellátás fehér foltjai. S ha most 
elvonatkoztatunk az akcióktól és a statisztikai hó
kuszpókusztól, s azt kérdezzük, milyen könyv
tárba jutott el a munkás vagy a paraszt, nincs is 
olyan nagy különbség. Az egyik városszéli fiók- 
könyvtárba vagy üzemi szakszervezeti könyv
tárba, a másik községi, sőt kisközségi könyv
tárba. Éppen ezek azok a közművelődési könyv
tárak, amelyek az átlagnál gyakrabban voltak kis 
alapterületűek, esetleg önálló helyiséggel sem 
rendelkezőek, s olvasóikat az átlagnál gyakrab
ban fogadta képzetlen könyvtáros, szegényes 
gyűjtemény.

Ennél is nagyobb gond azonban, hogy az 
esélyegyenlőség megteremtése nem lehet pusz
tán kultúrpolitikai feladat. A politikai vezetés olyan 
feladatot jelölt ki és kért számon a könyvtáraktól, 
amelynek fő részét sokkal átfogóbb társada
lompolitikai intézkedésekkel lehetett volna csak 
megoldani.

Anélkül, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítanék 
egy olyan mérőszámnak, mint a könyvolvasás gya
korisága, talán megengedhető, hogy megpróbálom 
vele a kulturális esélyegyenlőség érdekében tett 
intézkedések eredményességét érzékeltetni. Ad
dig, míg az értelmiségieknek és a vezetőknek 
csak 2%-a, illetve az alkalmazottaknak 12%-a 
nem olvasott 1978-ban, addig a munkásoknál ez 
az arány 42%, a parasztoknál pedig 72%. 1964- 
hez viszonyítva az értelmiségieknél 3%-kal csök
kent a nem olvasók aránya, a nem olvasó alkal
mazottak száma változatlan maradt, viszont a 
munkások közül 8%-kal többen nem olvastak, a 
parasztok esetében pedig a romlás 12%-os.25

Ellenőrzés

1956 augusztusában Győri tollából vi
tát kavaró cikk jelent meg Könyvtári életünk de
mokratizmusáért! címmer6. Egy részlet belőle: 
„Tudományos könyvtáraink -  felsőbb utasítások 
és nyomás következtében -  a fasiszta könyvek 
után lázas szenvedéllyel vetették magukat min
den könyvre, amely az éppen érvényes politikai 
felfogás szerint gyanús vagy kétes volt. Sorra ke
rültek a munkásmozgalom kezdeti korának köny
vei, úgy hogy a magyar olvasó eredeti művek 
alapján képtelen áttanulmányozni a munkás- 
mozgalom idológiai történetét; sorra kerültek a 
klasszikus polgári közgazdászok; filozófusok és 
irodalomtörténészek, vallástörténészek és pszi
chológusok; és a hamis perek szította beteges 
légkörben a félretaszítottak könyvei; sorra kerül
tek szépírók, költők, esszéisták, s mindenki, aki 
abban a pillanatban nem állott a párt oldalán, 
nem értett mindenben egyet a szocialista orszá
gok kül- és belpolitikájával, vagy szerencsétlen
ségére néhány évtizeddel korábban elhúnyt, s 
nem foglalhatott állást a szocializmus aktuális 
kérdéseiben. Hovatovább olyan zárt anyagok ke
letkeztek, melyek újabb, hatalmas könyvtárak
ként terpeszkedtek az eredeti könyvtár mellett, s 
ha így folytatódik, nemsokára a zárt könyvtárak 
messze maguk mögött hagyták volna az eredeti 
könyvtárakat Egyetlen példa: A Szabó Ervin 
Könyvtárban a ’’Fokozott Védelem,, anyagának 
kötetszáma meghaladja a félszázezret!”

A zárt anyag és a tudományos könyvtárak 
problémája azonban a kérdésnek csak egyik 
metszete. „Megrakott teherautók karavánjai szál
lították a közkönyvtárakból kivont teméntelen 
könyvet...” -  írja Győri később.27 Ezekhez a köny
vekhez azonban a hozzájutás a továbbiakban 
nem egyszerűen antidemokratikus volt -  a köz
könyvtárak olvasói számára ezek a könyvek nem 
léteztek többé. Ma már elég sokat tudunk azokról 
a listákról, amelyek az ötvenes években meg
csonkították a könyvtári állományokat (eltűntek 
pl. Gárdonyi, Kodolányi, Reményik, Tamási Áron 
művei), így ezek történetét nem ismertetem.28

Végeredményben nem is az a legfontosabb, 
hogy mi van rajta a listán, hanem maguknak a lis
táknak a léte. Az ellenőrzés ugyanis a hatalom 
szempontjából nemcsak azt jelenti, hogy a káros
nak tartott dolgokat megtiltja, hanem elsősorban 
azt, hogy ő dönti el, mi káros és mi nem. A kultúr-
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irányítás liberálisabb „3 T-s” korszakában pedig a 
könyvtári nevelőmunkának -  s ebben tért el a po
litikai vezetés és az olvasásszociológusok véle
ménye -  nem valamiféle abszolút értelemben vett 
érték felé kellett vezetni az olvasókat, hanem afe
lé, amit a hatalom értéknek minősített. S minden 
könyvtáros tudta, hogy Dosztojevszkij és Csehov 
művei nem egyszerűen azért szerepelnek az ol
vasópályázat anyagában, mert művészileg érté
kesek, hanem mert ráadásul oroszok is. 
Heller-Márkus: Diktatúra a szükségletek f29 
című művében Mussolinira utalva kiemelik, hogy 
a totalitárius társadalom minden értéke homoge
nizál. Totalizáció és heterogén értékpreferenciá
kon nyugvó értelmezések ellentmondanak egy
másnak. A totális hatalom folyamatosan minden 
kérdésben állást foglal, s ezekben az állásfoglalá
sokban nem a következtesség, hanem az állás- 
foglalások ténye a lényeges. Sőt, a változó, akár 
egymásnak ellentmondó határozatoknak funkció
juk van: a népesség ellenőrzöttségét mérik fel. A 
népesség ugyanis akkor igazán jól ellenőrzött, 
,jia késznek mutatkozik arra, hogy tetszőleges 

kérdésben, véleményét egyik pillanatról a másik
ra megváltoztatva, kövesse a pártot."30

Bár a teljes totalizáció csak a korszak első 
évtizedét jellemezte, a politikai vezetés a 80-as 
évekig magának tartotta fenn a jogot, hogy érték
kérdésekben döntsön. Amikor tehát az olvasás
szociológusok irodalomelméleti -  azaz hatalmon 
kívüli -  szempontokat kínáltak az értékeléshez, 
minden fenntartásunk ellenére el kell ismernünk, 
hogy ezzel a könyvtári tevékenység ellenőr- 
zöttségének a csökkentéséért harcoltak.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a közműve
lődési könyvtárügy története során a könyv
tárosok többször tanújelét adták a civil kurázsi
nak. Sajnos még senki nem írta meg a „névtelen 
könyvtári ellenállók” történetét, így csak vissza
emlékezésekből tudhatunk az 50-es 60-as évek 
könyvmentési akcióiról, amikor a könyvtárosok 
zúzdába szánt könyveket dugdostak a raktárak 
sötét sarkaiban, a 80-as években pedig egyesek 
megvették a szamizdatot is, s persze azt is jól el
dugták. A könyvtári ellenállás hétköznapi hőstet
tei voltak az Új könyvek ajánlása ellenére több 
példányban megvásárolt TŰRT kategóriába tar
tozó könyvek, amelyekbe a fenntartó éppúgy be
leköthetett, mint a hálózati módszertanos.

De a hatalom nemcsak azok által ellenőrzött, 
akik teljesen behódoltak neki. A „különutas” értel
miségi akkor tudott Konrádból több példányt vá

sárolni, ha forgalmazta a Könyvtárellátó, ha kap
ható volt a könyvesboltokban vagy legalább az 
antikváriumban. A szamizdatot, ha bátor volt, be
szerezte, de a polcra nem rakta ki. A rendszer logi
kája alapján azt a szerepet játszotta el, ami ki volt rá 
osztva, s kis lázadozásai csupán a szabadság illú
zióját nyújtották, nem valódi szabadságot.

1989 januárjában egy riport jelent meg az 
Országos Széchényi Könyvtár zárolt kiadványok 
tárának vezetőjével.31 A beszélgetéshez tudni 
kell, hogy egy 81-es miniszteri utasítás alapján32 
könyvtári anyag zárttá nyilvánítása -  legalábbis 
részben -  a könyvtár kompetenciájába tartozott. 
A riporter két kérdést feszegetett: Mi alapján kerül 
be valami a zárolt kiadványok közé, és kinek en
gedélyezik a kutatását. Válaszában az osztályve
zető többször kiemelte, hogy csak addig tartanak 
bent a zárolt kiadványok között egy könyvet, amíg 
okvetlenül szükséges, például amikor elkezdtek 
beszélni Wallenbergről, ők azonnal kivettek min
den Wallenberggel kapcsolatos irodalmat, a kuta
tás pedig ugyan megbízólevélhez van kötve, de 
már többször tettek kivételt. Azzal fejezte be, 
hogy a gyakorlattal nincs baj, azt kell eldönteni, 
kell-e egyáltalán zárt anyag a könyvtárban. A 
könyvtár tehát, mivel miniszteri utasítás rendelke
zett arról, hogy van zárt anyag, bizonyos anyago
kat elzárt az olvasó elől, bár nem volt meggyő
ződve arról, hogy valóban szükséges zárt anyag. 
A beszédszituáció már maga is szimbolikus. A zá
rolt kiadványok tárának vezetője nyilatkozik, aki 
tehát nem lenne vezető, ha nem lenne ilyen 
osztály, de mivel létezik ez az osztály, elzárnak 
bizonyos kiadványokat, hiszen ez a munkájuk. 
Ugyanígy a kulturális intézményrendszer az in
tézményekben dolgozó egyének szándékaitól 
függetlenül létével ellenőriz, azzal, hogy olyan, 
amilyen, s azt teszi, amire be van programozva.

Az ötvenes évek totális ellenőrzésétől a 
nyolcvanas évek puha diktatúrájáig az ellenőrzés 
fokozatos visszavonulásának lehetünk tanúi. Erre 
hívja fel a figyelmet Heller-Némedi-Rényi: A nyil
vánosság szerkezetváltozása című tanulmá
nyában. Egyre több terület kikerült az ellenőr
zés alól, az ellenőrzöttség csökkenése azonban 
sokkal inkább észlelhető volt a magas kultúra 
szintjén mint a hétköznapokban. Míg egyetemi 
előadásokon az előadó szabadon kritizálhatta a 
marxizmust, a csernobili katasztrófa által okozott 
sugárszennyezés mértékét meghamisították a tö
megkommunikációs eszközök, hogy az emberek 
nyugodtan menjenek május elsején felvonulni.
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Azt is mondhatnánk, hogy míg egy szűk értelmi
ségi elit valóban el tudta érni, hogy tevékenysége 
kikerüljön az ellenőrzés alól, addig a többség el
lenőrzéséről a hatalom nem mondott le.

Hann Elemér-Vásárhelyi Mária: Ha nyugat
hoz mérjük magunkat című vizsgálatában34 talál
tam néhány elgondolkoztató adatot. Egy táblázat
ban ábrázolják, hogyan ítélik meg a felnőttek Ma
gyarországot Nyugathoz viszonyítva 1981-ben és 
1986-ben. Csupán néhány kiragadott példát 
említek: A gyermekek megfelelő felnevelésének a 
tekintetében 1981-ben a felnőttek 98%, 1986-ban 
87%-a úgy látta, hogy Magyarország áll jobban, a 
véleménynyilvánítás szabadságában 74%, illetve 
67% az arány szintén Magyarország javára, áru
bőség tekintetében pedig 81-ben 44%, 86-ban 
34% látta úgy, hogy Magyarország áll jobban. 
1986 úgy él az emlékezetünkben, mint amikor 
már mindenről lehetett beszélni, és minden infor
mációhoz hozzá lehetett jutni, s ekkor a válasza
dók túlnyomó többsége még meg volt győződve 
róla, hogy Magyarországon szabadabban lehet 
véleményt nyilvánítani, 34%-uk pedig még abban 
is biztos volt, hogy Magyarországon nagyobb az 
árubőség. (Természetesen nem tudjuk kiszűrni a 
torzító tényezőket, például voltak, akik félelemből 
válaszoltak így, de az adatok annyira egyfelé mu
tatnak, hogy még ezt a torzítást is kibírják.)

Ilyenféle adatok alapján úgy gondolom, hogy 
tudatellenőrzés tekintetében mégiscsak jól vé
gezte a dolgát a sajtó, az iskola, a könyvtár. S ha 
most valaki bebizonyítaná, hogy a könyvtári tagok 
sokkal nagyobb arányban válaszoltak tájékozot
tam ez sem bizonyítaná az ellenkezőjét. Mert a 
könyvtár is része volt annak a mechanizmusnak, 
amely szervezetten álinformációkat közölt az em
berekkel, elzárta előlük a valóságos információ
kat és kutatási engedélyhez kötötte, vagy csak 
olyan kódolt formában engedte nyilvánosság elé, 
amelyet a többség nem volt képes megfejteni.

Ágazati célok

„A ma követelménye az, hogy minden ember 
elérhető távolságon belül olyan könyvtárhoz jus
son, amely -  saját bázisából vagy más könyv
tárak állományának és szolgáltatásainak közvetí
tésével -  az általános tudományos szintű tájéko
zódás és a gyakorlati ismeretek magas szintjéig 
elégítse ki az igényeket. Az önmagában álló, csak

saját lehetőségeire támaszkodó kis könyvtárak 
ideje lejárt, akárcsak a kézműiparé. A kis könyv
tár csupán mint az általános tudományos szintet 
elérő könyvtártípus fiókja lehetséges és életké
pes” -  olvashatjuk a már többször említett Orszá
gos Népművelési Konferencia előkészítő tanul
mányában.36

Az önmagában álló népkönyvtárakkal szem
beni alternatíva, a könyvtári rendszer szoros 
együttműködést feltételez a könyvtárak között. A 
könyvtári rendszer könyvtári értelmezésben egy
ségesen irányított szervezetet jelent. Ebben az 
értelemben használja a kifejezést pl. Futala Tibor, 
Horváth Tibor és Papp István közös tanul
mányukban: „... nem tartunk sem azokkal, akik 
azt mondják, rendszerként, szervezetként nem lé
tezik a magyar könyvtárügy; de azokkal sem, akik 
rendszernek tekintik azt, ami még csak quasi- 
rendszer. Történelmi folyamatnak véljük a rend
szerré való fejlődést, amelyet mindig az adott 
gazdasági, politikai, kulturális stb. feltételek hatá
roznak meg alapvetően, de jelentősen befolyásol
nak szubjektív tényezők is.”

„Minden szervezetnek azonban világosan 
megfogalmazott, minimális céllal kell rendel
keznie, mert ez adja meg léte értelmét. Esetünk
ben ez a cél a dokumentum-és információellátás, 
amelyet a rendszernek garantáltan teljesíteni 
kell.’5,1

A 60-as évek második felében ismert okok 
miatt felértékelődött a tudás, a szakértelem, a ha
tékonyság. A könyvtári célrendszerben is előtér
be kerültek a szakmai célok. Lehetőség nyílt az 
elavult anyag selejtezésére, katalógusépítésre, a 
megyei könyvtárakban pedig bibliográfiai, reper- 
torizálási munkák kezdődtek.

Ez a váltás azonban nem helyi szinten, ha
nem ágazati szinten ment végbe. A centralizált 
könyvtárirányítás megmaradt, sőt talán erősödött 
a járási könyvtárak helyzetének némi javulásával. 
Ezt a meglévő formát töltötte meg az ágazati irá
nyítás olyan központi céllal, amely jól szolgálta az 
érdekeit. A könyvtári rendszer szervezetként való 
definiálásából ugyanis világosan következett a 
központi szerepkör erősödése, a deklarált mini
mális célból pedig (azaz, hogy a kisebb könyv
tárak legyenek képesek a nagykönyvtárak szol
gáltatásainak közvetítésére), adott fejlettségi 
szintjükön csak önállóságuk teljes elvesztése kö
vetkezhetett. Az Országos Népművelési Konfe
rencia előkészítő tanulmányában egyébként ki is 
mondták, hogy „A kis könyvtár csupán mint az ál
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talános tudományos szintet elérő könyvtártípus 
fiókja lehetséges és életkép(Kiemelés tőlem, 
L.V.I.) A kissé maximalista elképzelés alapján a 
magyar tanácsi könyvtárügy egyetlen nagy fiók- 
rendszerré vált volna. Egyébként már maga az a 
tény, hogy a könyvtárügy vezetői közös célt kí
vántak megvalósítani az egész könyvtári rend
szerben, kétségessé tette a falusi könyvtárak 
jövőjét. Olyan színvonalbeli különbségek jelle
mezték ugyanis egy hálózaton belül a könyv
tárakat, hogy a közös cél követése a falusi könyv
tár esetében csak azt jelenthette, hogy lemond 
saját céljairól.

Hogy egészen pontosan milyen módon ala
kultak ki az ágazati célok, annak elemzésére nem 
mernék vállalkozni. De az biztos, hogy az ágazati 
irányítás erősödésének nyertesei a megyei könyv
tárak lettek, amelyek hálózati munkájukban sok
kal függetlenebbé váltak a megyei tanácsoktól.

Az ágazati irányítás erősödésének feltétele 
és következménye a „szakmaiság” rehabilitálása 
volt. (Azt is mondhatjuk, hogy átemelése a tudo
mányos könyvtárügyből, ugyanis néhány nagy
könyvtár kivételével a tanácsi könyvtárügyben 
nem volt hagyománya.) A szakmai szemlélet ér
vényesülésének nagy eredménye a könyvtárosok 
számára, hogy deklarálódott: az olvasók ellátásá
hoz a könyvtárosok lelkességén kívül objektív fel
tételek is szükségesek, így helyiség, könyv- 
állomány, szakképzett dolgozók. Ennek a válto
zásnak egyik dokumentuma az 1973-ban 
megjelent Szakmai irányelvek. A személyi-tárgyi 
feltételek javítása mellett jelentős helyet foglalnak 
el az ágazati célok között a konkrétan szakmai 
orientációjú célok. Az alacsony presztízsű pálya 
alacsony önbizalmú könyvtárosai számára az ér
telmiségivé válás feltétele volt a szakmaiság erő
sítése. A bibliográfiai leírás és a szakkatalógus 
azt jelentette számukra, amit az orvos számára a 
betegségek latin nevei. Érdekes lenne például 
megvizsgálni, milyen hangsúlyt fektettek a taná
csi könyvtárügyben olvasóbarát katalógusok ké
szítésére és gondozására -  azaz olyanokra, 
amelyek használatához nem kell különösebb 
szakértelem. Tudomásom szerint például az 
ETO-szakkatalógusnál jóval könnyebben kezel
hető tárgyszókataiógusok a megyei könyvtárak
nak is csak kisebbik részében épültek. (A gyerek
könyvtárak kivételek!)

Addig azonban, míg a szakmaiság erősödése 
a nagyobb könyvtáraknak kifejezetten jól jött, elvi

selhetetlen helyzetbe hozott egyes falusi könyv
tárakat. Nekik valóban nem volt másuk, mint a lel
kesedésük, de míg olvasók agitálására ez is elég 
volt, katalógusépítésre már alig. S a probléma to
vább gyűrűzött, mert a módszertanos könyv
tárosok elkeseredve tapasztalták, hogy egyes fa
lusi könyvtárakkal „nem lehet produkálni". Az 
„újrakörzetesítés” gondolata már a hatvanas 
évek végén felvetődött, Katsányi Sándor koráb
ban már idézett tanulmánya a kisközségek szá
mára a kiutat a letéti rendszer felújításában jelölte 
meg. A letéti rendszer ellentmondásosságát38 jól 
jellemzi a következő eset:

„A körzeti ellátás bevezetését állományrende
zés és selejtezés előzte meg. Az elhasználódott, 
ám megszokott, piszkos, de »öregbetűs« könyve
ket elvitték, és helyettük számukra többnyire ér
téktelen könyveket hoztak -  igaz, darabszámra 
többet. Az egyik lelkes könyvtáros ezeket a kise
lejtezett és mindenhonnan leírt könyveket vissza
vitte a községbe, megmentve a köz számára azt a 
könyvet, amit talán még a mostani gyerekek apja 
vagy anyja is olvasott gyerekkorában:

-  Ezeket nem rakom a többi közé, mert ugye 
ezek a könyvek itt már nincsenek, de mégis ott 
szeretnek válogatni nagyon sokan, ahol ezeket 
tartom. Volt olyan olvasó is, aki a gyerekének kü
lön elmondta, hogy azt a könyvet ő is innen vitte 
el fiatal korában, le se tudta tenni, még ki is kapott 
érte, hogy csak a könyvet bújja -  olvassa csak el 
a gyerek is, nagyon tanulságos történet! Még az 
is előfordul, hogy veszekednek rajta, kié 
gyen!’39

A letéti rendszer egyébként nem terjedt el 
annyira, amennyire a könyvtárügyi vezetés szük
ségesnek tartotta volna, valószínűleg a más mű
velődési főhatóságok által sikeresebben képviselt 
szervezeti alternatívák miatt. (Ezek közül a legna
gyobb publicitást az ÁMK-k kapták.)

Végezetül meg kell említeni, hogy először 
ágazati szinten jelent meg a felhasználói igények 
képviseletének a szükségessége is. Különös, ski
zofrén állapotot tükrözött egyazon dokumentu
mon belül annak deklarálása, hogy a közműve
lődési könyvtáraknak ki kell elégíteniük olvasóik 
igényeit, sőt igényfelméréssel eléjük kell menni
ük, s annak, hogy az olvasók ízlése elmaradott, s 
fejleszteni kell. E dokumentumok olvasójában fel
merülhet a kétely, vajon melyiket gondolták ko
molyan.
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Befejezés helyett

Az elemzés akkor lenne teljes, ha még két 
szereplő helyet kapna benne, a könyvtárosok, 
akiken állt vagy bukott a kijelölt célok sikere, s a 
könyvtár használói, akiket szolgálta vagy szolgál
nia kellett volna. Sajnos e tanulmány kereteit 
szétfeszítené ennek a szempontnak a vizsgálata. 
Összességében annyit, hogy bizonyos általános 
vonások mellett igen nagyok voltak a különbsé
gek rétegenként mind a könyvtárosok, mind az ol
vasók között a célkiaiakításba való beleszólást il
letően. Az olvasók esetében ezt társadalmi stá
tuszuk, illetve Bourdieu-veI szólva kulturális 
tőkéjük nagysága határozta meg, könyvtárosok 
esetében pedig könyvtáruk helye a könyvtári hie
rarchiában és beosztásuk. Befolyásuk azonban 
csupán árnyalni tudta, s nem meghatározni a cé
lokat a könyvtárügy tanácsi korszakában.
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Az építésügyi könyvtár 
és tájékoztatás helyzete

Pál Eszter

Az elmúlt évtizedekben az építő- és építő
anyagipar szakmai és lakossági információellátá
sa az Építésügyi Tájékoztatási Központ nevéhez 
fűződött.

A piacgazdasággá alakulás folyamatából az 
építő- és építőanyagipari vállalatok sem marad
nak ki. Az új piaci követelményekhez alkal
mazkodva a nagyobb vállalatok kisebb vállalko
zássá alakulnak vagy megszűnnek, míg mások 
külföldi partner és tőke segítségével próbálják 
megvetni lábukat a hazai és külföldi piacon.

Ez az átalakulási folyamat a „tájékoztatási 
piacot” sem kíméli. Megszületnek a kisebb-na- 
gyobb információs vállalkozások, és a forma mel
lett a tájékoztatás belső tartalma is jelentősen vál
tozik: nagy az eltolódás a konkrét piaci informá
ciók irányába. Ez elmélyítette a hagyományosnak 
mondott műszaki tájékoztatás anyagi alapjait: a 
gazdasági nehézségekkel küzdő cégek fizetni 
csak ez utóbbiért hajlandók, a dokumentumgyűj
temények fenntartása, fejlesztése, az információs 
alapfeldolgozás finanszírozási bázis nélkül ma
radt.

Az ÉTK ÉDOC Alapítvány születése

A gazdasági szerkezet és szellem ilyetén vál
tozása arra késztette és kényszerítette az Építés
ügyi Tájékoztatási Központot, hogy a piacérzékeny 
tevékenységeit (mint például szakkönyv és szak
folyóirat kiadás, termékinformáció, szakmai kata
lógusok készítése, konkrét adatokat tartalmazó 
faktográfiai adattárak kiépítése, ajánlott tervek és 
helyszínre adaptálásuk stb.) mint' még rentábilis 
szolgáltatásokat megtartva, egy kisebb és rugal
masabb szervezetet -  korlátolt felelősségű társa
ságot -  hozzon létre és működtessen. Ezzel pár
huzamosan a korábbi, hagyományosnak mondott 
és alapfunkciók mellett az ÉTK információfeldol
gozásának és -szolgáltatásának alapját, a Köz
ponti Könyvtár létét és működését -  ezzel anyagi 
alapjait -  más keretek közé terelje.

A Könyvtár mintegy negyvenéves működése 
alatt létrehozta az építésügyi ágazat egyedülálló 
dokumentumgyűjteményét, központi szolgáltatá
sokat tartott fenn, ugyanakkor az építésügyi ága
zaton belüi összefogta, koordinálta és módszer
tanilag segítette a vállalati műszaki-szakmai
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könyvtárak munkáját, valamint a szakkönyvtáros- 
képzés szervezést.

Az ÉTK átalakulása, majd az ezt követő pri
vatizációja kapcsán, annak érdekében, hogy a 
nemzeti vagyon részét alkotó könyvtári gyűjte
mény ne vesszen el, egy non-profit társulás jött 
létre.

Az ÉTK Építésügyi Könyvtári és Dokumentá
ciós Alapítvány (rövidített neve: ÉTK ÉDOC Ala
pítvány) 1992. május első napjától működteti az 
építésügyi ágazat egyedüli és megismételhetet
len dokumentumgyűjteményét. Ennek a birtoká
ban az Alapítány biztosíthatja egyrészt a gyűjte
mény megőrzését, másrészt a hagyományos 
értelemben vett építésügyi szakmai információel
látást, igaz, a korábbiakhoz képest lényegesen 
szűkítetten.

Az Alapítvány célja tehát az építő- és építőa
nyagiparban dolgozó kutatók, építészmérnökök, 
gépészmérnökök, építész és gépész techniku
sok, közgazdászok, jogászok, egyetemi, főiskolai 
és szakközépiskolai hallgatók, valamint a lakos
ság tájékoztatásának elősegítése, és az Alapítvány 
birtokában lévő dokumentumgyűjtemény megőr
zése, hasznosítása, valamint -  ha mód van rá -  
fejlesztése.

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdeké
ben könyvtári és információs szolgáltatásokat 
nyújt az érdeklődőknek. A szolgáltatások részben 
ingyenesek, részben egyedi megrendeléssel 
és/vagy előfizetéssel vehetők igénybe.

Könyvtári szolgáltatások

A Könyvtár -  részben kényszerítő, részben 
szakmailag indokolt állományapasztás után -  
mintegy 25 000 hazai és külföldi szakkönyvet, 
5000 kötet hazai és külföldi folyóirat évfolyamot, 
szabályozási kiadványokat (szabványok, tervezé
si segédletek stb.) tartalmaz. A kurrens hazai és 
külföldi folyóiratok száma a korábbi 350-400-ról 
mintegy félszáz címre csökkent.

A gyűjteményrészek közül a hatályos jogsza
bály- és segédletgyűjtemény építőipari szem
pontból ma már egyedülálló értéket képvisel, mert 
a napjainkban folyó privatizációs folyamat során a 
vállalati és intézeti szakkönyvtárak többsége 
megszűnt, illetve megszűnőben van. így ezek a 
dokumentumtípusok -  az egyéb értékes állo

mányrészek mellett -  eltűnnek, megsemmisül
nek, hozzáférésük nem, vagy igen nehézkessé 
válik. Az Alapítvány mindent megtesz ezen érté
kes gyűjtemények fenntartására és az aktuális 
dokumentumokkal való kiegészítésére.

Az Alapítvány könyvtára -  bár a korábbiakhoz 
képest csökkentett időben -  minden érdeklődő 
számára nyitva, a dokumentumok az olvasóte
remben tanulmányozhatók, a folyóiratok és a 
kézikönyvtár kivételével kikölcsönözhetők. Ké
résre a kiadványokról fordítás is rendelhető. A 
nem kölcsönözhető dokumentumokról másolatot 
készítünk.

A lakosság építésüggyel kapcsolatos műsza
ki, jogi, gazdasági kérdéseinek megválaszolását 
referensz szolgálatunk segíti. Kiemelt szerepe 
van a műszaki problémák gyakorlati megoldását 
segítő könyveknek, füzeteknek, mind az új épü
letek létesítése, mind a karbantartás, javítás, fel
újítás kérdésével kapcsolatos szakmai ismere
teknek.

A könyvtári dokumentumgyűjtemény gyarapí
tása, különösen a külföldi új szakmai könyvek, fo
lyóiratok és más szakmai segédletek beszerzése, 
vásárlása sokszor anyagi gondot jelent számunk
ra. A gyarapítás volumene, sajnálatos módon az 
elmúlt 3-4 évben a korábbi időponthoz képest 60- 
70%-kal csökkent.

A könyvtári feldolgozás, szolgáltatás korsze
rűsítés tervét csak az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság támogatásával tudjuk meg
valósítani. Ennek alapja egy PC típusú számító
gép felszerelése és egy X.25 adatátviteli kapcso
lat kiépítése. Ezek segítségévei a Könyvtár az 
országos online könyvtárhálózat része lesz, és 
lehetőség nyílik a külföldi könyvtárakhoz való 
csatlakozásra is. Szándékaink szerint egy későb
bi fejlesztési időszakban maga az olvasó is 
használhatja majd a számítógépet az információ- 
kereséshez.

Szakirodaimi tájékoztatás

Az építésügyi szakirodalmi tájékoztatás -  az 
anyagi korlátok és a csekély fizetőképes kereslet 
következtében -  a hazai és nemzetközi, különö
sen az európai integrációval kapcsolatos iroda
lom feltárására, feldolgozására és közreadására 
korlátozódik. E szakirodalmi kiadványok többsé-
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ge ismert az építésügyi szakemberek előtt: az 
Alapítvány ugyanis arra törekedett, hogy folytas
sa annak a néhány fontos információs kiad
ványnak a szerkesztését és közreadását, ame
lyek iránt a szakemberek érdeklődnek, és amelyek 
piaci kérdéseket érintenek. Ezek a következők:

♦ Az Építésügyi Sajtószemle átfogó tájé
koztatást nyújt a hazai építésügyi ágazat 
aktuális eseményeiről, törekvéseiről. A 
naponta megjelenő füzet a fővárosi és vi
déki jelentősebb napilapokban, heti és 
havilapokban, gazdasági szaklapokban 
megjelenő építő- és építőanyagiparral, 
építésgazdasággal, építéspolitikávai fog
lalkozó cikkeket gyűjti össze és adja köz
re. Heti melléklete tartalmazza a hét fo
lyamán megjelent versenytárgyalási és 
tervpályázati kiírásokat, jogszabályválto
zásokat. Az Építésügyi Sajtószemle -  ta
pasztalatunk szerint a kis és középvállal
kozások számára -  olyan munkaeszköz, 
amelynek segítségével a döntéshozó 
szakemberek naprakészen tájékozódhat
nak a hazai építés-piaci irányzatokról.

♦ A nemzetközi szakirodalom feldolgozása 
terén kiemelt szempont a hazai építés
ügyi ágazat Európához való csatlakozá
sának elősegítése. Az Alapítvány e téren 
is folytatja az évekkel ezelőtt megkezdett 
munkát. A TÁJÉKOZTATÓ az európai 
piac változásairól c. rendszeresen megje
lenő kiadvány segíti a hazai építésügyi 
irányító szervek, szövetségek, műszaki 
szakemberek, közgazdászok, jogászok 
tájékozódását az Európai Közösségek 
tagállamai műszaki, gazdasági és jogi in
tegrációs törekvéseiről, az egységes eu
rópai piacon való részvétel követelmé
nyeiről.

A kéthavonta megjelenő TÁJÉKOZTATÓ 
foglalkozik az európai szervezetek tevékenysé
geivel, az európai kutatási programok alakulásá
val, a környezetvédelem, a szabályozás, szab
ványosítás terén folyó európai harmonizációs 
munkával, az egyes országok lakáspolitikai, la
kásgazdálkodási kérdéseivel, az építési és vállal
kozói piac törekvéseivel, üzleti kapcsolatok lehe
tőségeivel, az Európai Közösségek által szpon
zorált akciókkal, valamint az európai integrációs 
kérdéseket feldolgozó különféle kiadványokkal.

Az egyes szakmai kérdéseket speciális téma
füzetek tárgyalják az eredeti dokumentum ma

gyar nyelvre fordításával, tömörítésével. Ezek kö
zül a műszaki harmonizációt illetően kiemelked
nek a különböző irányelveket ismertető füzetek, 
mint például az építőipari termékekre, a gépekre, 
az elektromos kompatibilitásra, a gázkészülékek
re stb. vonatkozók. A kutatás és fejlesztés trend
jei mellett az európai szabadalmi egyezmény és 
az európai szabványosítás és minősítés harmoni
zálási kérdéseit kifejtő füzetek ugyancsak a mű
szaki harmonizációt segítik elő.

Az építőipart érintő általános információt fel
táró füzetek az európai piacra jutást meghatározó 
alapvető követelményekkel foglalkoznak, mint 
például kereskedelempolitika, versenypolitka, 
környezetvédelmi politika, pénzügyi, banki és biz
tosítási szolgáltatások, társasági jog és társasági 
formák, munkaügyi szabályok, szállítási szerző
dések, tenderezési eljárások stb.

♦ Az Európai Közösségek tagállamai az 
egységes belső piac kialakításán évtize
dek óta dolgoznak, és megszámlálhatat
lan dokumentumot készítettek eddig, és 
készítenek folyamatosan továbbra is. Eb
ben a „dzsungelben” iránytűként használ
ható szakirodalmi bibliográfia az Alapít
vány legújabb kiadványa. Az európai in
tegrációs folyamat dokumentumai címen 
a gyűjtemény az építő- és építőanyagipart 
érintő fontosabb szabályozási dokumen
tumokat tartalmazza a műszaki harmoni
záció; egészség, biztonság, munkavéde
lem; veszélyes anyagok; szakmai képesí
tés; szerződések, kommunális ellátás; 
környezetvédelem; termékforgalmazási 
harmonizáció, fogyasztói védelem kérdé
seket felölelve.

Az európai egységes piaccal kapcsolatos ki
adványok felhasználói elsődlegesen az irányító 
testületek, a magas- és mélyépítéssel foglakozó 
vállalatok. Sajnos, a kis- és középvállalkozások 
még kevéssé érzik szükségét ezen információk 
fontosságának.

Képi információszolgáltatás

Az Alapítvány vizuális információt nyújtó szol
gáltatását a Fotó-film-videótár biztosítja. E gyűjte
mény az ÉTK 38 évig működő Film- és Videostú
diójának öröksége. A gyűjtemény több mint fél
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ezer alkotása részben ismeretterjesztő (lakossági), 
részben műszaki-technológiai (épületszerkeze
tek, építési- és gyártási technológiák), munka- és 
balesetvédelmi, valamint műemlékvédelmet be
mutató filmet tartalmaz. Számos filmnek, illetve 
videóműsornak vannak idegen nyelvi változatai.

A most megjelenő új film-videó katalógus idő
rendben tartalmazza az 527 film és 126 videómű
sor legfontosabb adatait. A kópiák kétharmada 16 
mm-es, egyharmad része 35 mm-es film, amelye
ket megőrzésük és további hasznosításuk érde
kében mágnesszalagra szándékozunk átírni. Vi
deótechnikánk UMATIC és SVHS egységekből áll.

Biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy a kutatók, 
oktatók céljaiknak megfelelően -  akár saját kezű
leg is -  át és/vagy egybeszerkesszék az általuk 
kiválasztott filmeket.

A film- és videógyűjtemény jelenlegi haszná
lói elsősorban egyetemek, főiskolák, szakközép- 
iskolák, szakmunkásképző intézetek.

A rendezés alatt álló fotótárban közel 40 ezer 
6x6 cm-es, színes és fekete-fehér negatív őrzi az 
elmúlt 40 év magyar építészetének, építő- és építő
anyagiparának legfontosabb alkotásait, eseményeit.

Szakfordítás

Örömmel mondható, hogy a mai fiatalok, a 
jövő szakemberei fontosnak tartják egy vagy több 
idegen nyelv elsajátítását, amelyhez az oktatási 
intézmények is jelentősen hozzájárulnak. Azon
ban a gyakorló szakemberek többsége -  a biztos 
tudás hiányában -  igényt tart a fordítói munkára. 
Ehhez nyújt segítséget az Alapítvány szakfordítói 
szolgáltatása, amely egyben az egyetlen ún. vál
lalkozói tevékenysége, s mint ilyen jelentős mér
tékben járul hozzá az Alapítvány financiális köte
lezettségeinek teljesítéséhez.

A magas minőségi színvonalon dolgozó szak
fordítók -  nem tartoznak az Alapítvány személy
zetéhez -  idegen nyelvről magyarra, illetve magyar 
nyelvről idegen nyelvre fordítanak és lektorálnak 
információs dokumentumokat, mint például szak
könyvek, szakfolyóiratok, szabványok, gépköny
vek, tervdokumentációk, tárgyalási jegyzőköny
vek, prospektusok stb.

Az ÉTK ÉDOC Alapítvány eddigi tapasztala
tairól

Az Alapítvány indulásához anyagi erőforrást 
és helyiségeket az alapító biztosított. Az átadott 
helyiségekben a dokumentumállomány csak je
lentős selejtezés árán volt elhelyezhető. Az ala
pítványi munkatársak (egy-egy fő könyvtáros, 
mérnök, filmrendező, fordító) kis létszáma nehe
zen tudja megoldani a teljes körű könyvtári, tájé
koztatási és adminisztrációs feladatokat. A 
gazdasági gondok sok energiát vonnak el az ér
demi munkától, és nagymértékben befolyásolják 
a könyvtári állomány gyarapítását, a szolgáltatá
sok féleségeit és minőségét, és nem szólva arról 
a nem utolsó gondról, hogy a dolgozók bére szin
te ugyanolyan alacsony, mint mikor még az alapí
tó alkalmazottai voitak.

Mindezekkel együtt az Alapítvány az alapító 
szándékának maradéktalan tiszteletben tartása 
mellett önmaga fenntartója. Ez azt jelenti, hogy a 
könyvtári alapszolgáltatáson, a film- és videótár 
használatának biztosításán túl, az előzőekben is
mertetett információs kiadványok közreadásából, 
valamint szakfordítói tevékenységből befolyó be
vételekből gazdálkodik.

A Könyvtár jelenlegi forgalmára jellemző, 
hogy látogatóinak száma 1992-ben mintegy 4000 
fő volt, akik közel 20 000 dokumentumot helyben 
tanulmányoztak, és kb. 1900 dokumentumot ki
kölcsönöztek. A könyvtári gyűjteményt igénybe
vevők között a szakemberek és diákok (egyete
mi, főiskolai) aránya 60:40 százalék, amely a 
vizsgaidőszakban a hallgatók javára nő.

A Könyvtár látogatottsága 1993-ban a tavalyi 
év azonos időszakához viszonyítva, folyamato
san nő. Ez egyértelműen jelzi, hogy a munkahelyi 
könyvtári és információellátás folyamatosan sor
vad, amely annak az eredménye, hogy a piaci 
átalakulás első áldozatai szinte minden esetben a 
költségráfordítást igénylő, nyereséget nem adó 
intézményi szakkönyvtárak.

Az újonnan alakuló vegyes vállalkozásokat 
jelenleg kielégíti a külföldi partnertől kapott infor
máció. A hazai magyar érdekeltségű vállalkozá
sok energiájukat profitszerzésre fordítják. A piac- 
gazdaság természetes velejárójaként az üzleti és 
pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információ fel
értékelődik. A magyar gazdaság jelenlegi klímájá
ban a vállalkozások többsége a mára gondol és 
nem a holnap stratégiájának kialakítására.
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Az építésügyi könyvtár és tájékoztatás helyzete

Gazdasági világunk átalakulásával ez a tö
rekvés nemcsak „épít”, de rombol is. Szünetelteti 
a fejlődés, a műszaki fejlesztés alapját segítő 
szakirodalom igénybevételét, s ezzel veszé
lyezteti a műszaki könyvtárak létét. Ugyanakkor a 
pénzügyi szabályozók sem ösztönzik a kultúra 
(könyvtár) karitatív támogatását.

A jövő?

Közismert szlogen, hogy az ország gazdasá
gi helyzete javulásának egyik fontos kiindulópont
ja a műszaki fejlesztés, az építés, amelyhez nél
külözhetetlen a megfelelő szakinformáció. Mivel a 
könyvtári és műszaki tájékoztatás az innováció 
alapja és mint ilyen közvetett, de elengedhetetlen

eszköze a gazdasági élet fejlődésének, nagyobb 
megbecsülést és támogatást igényel. így teszik 
ezt a fejlett gazdaságú országokban. Megfonto
landó a példa a hazai gazdaság és ipar irányítói 
számára a magyar építőipar felemelkedése érde
kében. Annál is inkább, hogy a még meglévő né
hány műszaki könyvtár fennmaradjon, és a mű
szaki szakmai társadalom ne szenvedjen további 
pótolhatatlan hiányt.

Az ÉTK ÉDOC Alapítvány saját erőből segíti 
az építésügy fejlődését. A költségvetési támoga
tást nem élvező Alapítvány önfeláldozóan óvja a 
rábízott nemzeti vagyont, és reményt keltve segíti 
a jövendő szakemberek ismereteinek gyarapodá
sát. Meddig? Az a jövő titka. Alapítványunk köz
célú és nyitott, magán és jogi személy csatlako
zását örömmel fogadjuk a szakmai társadalom in
formációellátása érdekében.

ÉPÍTÉSÜGYI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT 
KFT

1074 Budapest, Hársfa utca 21. 
Levélcím: 1400 Budapest, Pf. 83.

Tel: 111-7317 
Fax: 142-7337 
Tx: 22-8564

ÉTK Magyar Építőipar! Katalógus 
Szerkesztősége

1074 Budapest, Hársfa utca 21.
Tel: 142-2560, 142-2933, 142-3788 

Fax: 142-7337, 122-6479

ÉTK Kiadói és Terjesztési Osztály
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/a.

Tel: 122-6022, 122-7017 
Fax: 122-2675

ÉTK Könyvárusítás
1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/a.

Tel: 122-2689

ÉTK EXPRESS Sokszorosítóüzem
1074 Budapest, Hársfa utca 24/26.

Tel: 141-4338

ÉTK Fónymásolóüzem 
1074 Budapest, Dob utca 24.

Tel: 141-1786, 142-3711

ÉTK ÉDOC ALAPÍTVÁNY
1074 Budapest, Hársfa u. 21. 

Tel/Fax: 111-7317/31

ÉTK-TYPOPRESS Kft. Nyomda
1145 Budapest, Hungária krt. 117.

Tel: 252-4470
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Könyvtörténeti, könyvmúzeoiógiai posztgraduális képzés

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara az 1994/19S5-ös tanévre könyvtörténeti, 
könyvmúzeoiógiai posztgraduális képzést hirdet.

Olyan szakemberek képzése a cél, akik a történeti gyűjteménnyel rendelkező nagy
könyvtárakban (nemzeti könyvtár, egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak stb.J, egyházi 
gyűjteményekben, nagy múltú iskolái könyvtárakban, a megyei és a városi könyvtárak 
helyismereti gyűjteményeiben és egyéb muzeális gyűjteményekben képesek

'* a kódexekkel, egyéb régi és modem tudományos és irodalmi értékű kéziraíok- 
kal,

♦ az ősnyomtatványokkal, a régi magyar könyvekkel, az antikvákkal s az egyéb 
régi és ritka könyvekkel,

♦ a kötéstörténeti és könyvművészeti szempontból értékes kiadványokkal való 
foglalkozásra;

♦ ezek szakszerű könyvtári és bibliográfiai feltárására, könyvegészségügyi és 
restaurálási problémáiknak szakszerű intézésere,

t r:;::;;; :̂t:taz;:iíyén: művekből átlő irányítására és kezelésére;
; : s végül : ;t : ; f tt

t '■*:e területeken önálló kutatómunka, tudományos tevékenység végzésére.

A képzés 2 éves (4 féléves), posztgraduális, amelyet egyetemi végzettséggel és 
több évi gyakorlattal rendelkezők végezhetnek el; latin nyelvtudás kívánatos. A végzők 
„könyvtörténész, könyvmúzeológus” elnevezésű egyetemi szakirányú végzettséget iga
zoló oklevelei kapnak. A képzés az ELTE Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- 
tudományi-lnformatikai Tanszékének keretében, levelező tagozaton történik, külső 
szakemberek bevonásával.

Tandíj: félévente 15 000Ft.

A jelentkezéshez szükséges ű rla p 8 és 16 óra közt a Bölcsészettudományi Kar Ta
nulmányi Osztálya Levelező Tagozatán (Piarista köz 1., I.em. 14.) kapható. Ehhez a 
jelentkező önéletrajza, az egyetemi végzettséget tanúsító oklevél (vagy másolata) és a 
munkahely javaslata csatolandó, A jelentkezési iratok az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Kara Tanulmányi Osztályának Levelező Tagozatára kül
dendők: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
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Könyvtáros kiegészítő szakos képzés

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara az 1994/1995-ös tanévre felvételt hirdet tanár
képző főiskolai könyvtáros diplomával rendelkezők számára kiegészítő, bármely (nem 
könyvtár-szakos) egyetemi oklevéllel rendelkezők számára pedig másoddiplomás 
egyetemi tagozatra.

A képzés esti, illetve levelező formában történik és 3 éves (6 féléves). A végzők 
egyetemi könyvtáros oklevelet kapnak. A képzés az ELTE Bölcsészettudományi Kara 
könyvtártudományi-lnformatikai Tanszékének keretében, külső szakemberek bevo
násával történik.

Tandíj: félévenként 15 00G Ft.

Jelentkezési határidő: 1094. május 15.

A jelentkezéshez szükséges űrlap 8 és 16 óra közt a Bölcsészettudományi KarTa- 
hűlmányrOsztályának Levelező Tagozaiáii (Piarista^ közd-LLem. '14 ;)kapható) Ihhez: 
a jelentkező önéletrajza, az egyetemi, Illetve a tanárképző főiskolai könyvtáros végzett
séget tanúsító okiévá! (vagy: másolata) és:a munkahely javaslaía csatolandó. A jelent
kezési íratok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Tanul
mányi Osztályának Levelező Tagozatára küldendők: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

A jelentkezőket a Könyvtártudományi-lnförmatikai Tanszék 1994. június végén -  jú
lius elején felvételi beszélgetésre hívja be; az időpontról az egyetem kb. két héttel ko
rábban értesítést küld.
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„Többnyelvű írásbeliség
-  út Európába”

Beszámoló a HUNRA-konferen-
ciáról

Nemes Erzsébet

Az International Reading Association (IRA) magyarországi 
szervezeteként működő Magyar Olvasástársaság (HUNRA) 
1993. október 8-9-én tartotta konferenciáját a Budapesti Ta
nítóképző Főiskolán. A találkozón részt vettek az amerikai 
People to people program küldöttei is, Deborah R.
Brian vezetésével.

Magyarországon tradíciója van a többnyelvű 
egymás mellett és együttélésnek. E történelmi 
múltunkban gyökerező, Szent István királlyal 
kezdődött és máig élő hagyományokról, azok ha
tékony folytatásának szükségességéről szólt 
Nagy Attila elnök (OSZK KMK) megnyitó beszéde 
is. Ehhez kapcsolódott a plenáris ülésen Kiss Gy. 
Csabának (Közép-Európa Intézet) az állam és 
nemzet viszonyát, a kisebbségben élők identitás- 
tudatának történeti változásait és globális problé
máit taglaló, „Nemzetiségi kisebbségek és Kö
zép-Európa" címmel tartott előadása.

Valerie A. Anderson (Ontario Institute for Stu
dies in Education, USA) „Tanár-diák együtt
működés nemzetiségi felnőttek olvasási 
giájának fejlesztésére”címmel a nagyvárosokban 

élő, olvasási nehézségekkel küzdő, soknemzeti
ségű felnőtt lakosság írásbeli és olvasási készsé
gének fejlesztéséről beszélt. Olyan tanítási stra
tégia kidolgozása áll a módszer középpontjában, 
amelyet kislétszámú csoportban, szoros diák-ta
nár kapcsolatra építve alkalmaznak, hogy ezzel is 
erősítsék a tanulók önbizalmát, és támogassák 
többféle megközelítésű írás-olvasás stratégia 
kia+akítását. A kognitív stratégiák szerepét is 
hangsúlyozta a szerző a problémamegoldásban.

Koos Hawinkels (Nevelési Tanácsadó iroda, 
Hollandia) „Az irodalom mindig interkulturális" c. 
előadásában azt emelte ki, hogy a jó iroda
lomtanítás kultúrák közötti és kultúrákat összekö
tő tényező kell legyen. Bármelyik kultúrát nézzük, 
mindegyikben több kultúra elemei találhatók meg, 
de egy domináns kultúra árnyékában még sokfé
le másik is létezhet. A szerző úgy látja, hogy a 
hollandiai irodalomtanításban elsősorban nemze
ti irodalmat tanítanak, ami egyfelől érthető, hiszen 
a nemzet kulturális örökségének továbbadása az 
oktatás egyik feladata, de ez néha káros hatáso
kat is eredményezhet, pl. elősegítheti a naciona
lizmus terjedését azzal, hogy bizonyos értékeket 
jobbnak tüntet fel, mint másokat. Hozzájárulhat 
előítéletek kialakulásához is. Fennáll a veszélye
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annak, hogy a nem holland származású gyermek
ek nem, vagy kevésbé érzik magukénak saját kö
zösségük értékteremtő eszközeként az irodal
mat. Az előadó többféle javaslatot tett az iroda
lomtanítás tartalmának megváltoztatására: olyan 
történetekre épüljön, amelyek minden gyermek
nek újat mondanak; a bemutatott irodalom legyen 
népszerű és kövesse a migrációs változásokat; 
ügyeljen a szóbeliség fontosságára; továbbá, 
hogy a gyermekek saját történetei is kapjanak he
lyet az irodalom tanításában.

Lilia Ratcheva (Gyermek Könyvkiadó, Szófia) 
előadásának címe ,A tolerancia tanítása a gyer
mekkönyvek segítségével”. Az előadó irodalmi 
műveken keresztül mutatta be, hogy miként veze
tik rá lépésről lépésre a gyermek és ifjúsági köny
vek a fiatalokat az emberi viselkedés működésé
nek a megértésére. Azáltal, hogy a gyermekek 
ösztönösen azonosulnak a regények főszereplői
vel, olyan önismeret birtokába jutnak, amellyel 
megtanulhatják leküzdeni saját negatív érzelmei
ket is. A leküzdés módja a megismerés, mely a fé
lelmet és a közömbösséget szeretetre váltja. Gol
ding ,A legyek ura” c. regényében az agresszió 
mechanizmusát tárta fel, bemutatva, hogy a féle
lem hogyan szabadítja el az agresszivitást és a 
kegyetlenséget. Az emberi természetben van egy 
olyan réteg -  mondja Golding - , amelyet előbb 
meg kell értenünk annak érdekében, hogy kont
rollálni tudjuk. A tolerancia nagyon fontos az iro
dalomban (is). De az irodalmi művek csak akkor 
fogják betölteni szerepüket, ha minden ország és 
nyelv fiataljait elérik. A könyvek lefordítása, az in
terakció ténye a különböző kultúrák között még 
nem elég. A könyvek jellemformáló és nevelő 
szerepe csak akkor valósul meg, ha a tanárok és 
a nevelők aktívan közreműködnek, azaz közvetí
tenek a könyvek és a gyerekek között.

Szabó László Tamás (Oktatáskutató Intézet, 
Budapest) „Nemzetiségi kisebbségek az európai 
iskolarendszerben”c. előadásában megfogalma

zódott, hogy a kultúrák sokfélesége az európai 
társadalmakban adottság, ugyanis a háborúk 
után átrajzolódtak a határok, és olyan, többkultú
rájú társadalmak jöttek létre, melyekre az ún. „in
ternacionalista” vagy „interkulturális” nevelés volt 
jellemző. A szerző olyan olvasztótégelyhez ha
sonlította ezeket a társadalmakat, ahol az oktatás 
szemben állt az etnikumok tradícióival. Az euró
pai országok oktatáspolitikájára ezzel szemben 
általában jellemző a többnyelvű oktatás. Teljes 
kétnyelvű oktatás alakult ki Finnországban, a ki

sebbség nyelve is választható oktatási nyelvnek 
Belgiumban, Svájcban is az iskolarendszerek 
szintjén különülnek el a nyelvek, német és francia 
iskolákra. A nyugati országokban másképp értel
mezik az internacionalizmust, mint annak idején a 
szovjet típusú társadalmakban. Nyugaton, az 
egységesülő világban a kulturális csere létfeltéte
le az idegen nyelv tanítása. Az Európai Közös
ségben a korábbi nemzeti, állami egységek 
helyébe az összeurópai nagyságrend lépett. Az 
etnikai kisebbségek sikeres társadalmi beil
leszkedését azzal segíti elő az iskola, ha engedi a 
saját nyelv használatát, és ezáltal lehetővé teszi, 
hogy megőrizhessék saját kultúrájukat.

A szekcióüléseken a „Nemzetiségek a hatá
ron innen és túl”, „Idegen nyelvek és népek” té
makörök, valamint a „People to people program” 
angol nyelvű előadásait hallgathatták meg a 
résztvevők. Lanstyák István (Comenius Egyetem, 
Pozsony) ,A kétnyelvűség és az anyanyelvi 
lés” c. előadásában arról beszélt, hogy Szlovákiá
ban a hivatalos helyeken az ország nyelve a kötele
ző, s a kisebbségben élő más nemzetiségűeknek 
kevés lehetőségük van az anyanyelvűk használa
tára. Ennek következtében kétszeres félnyelvű
ség alakulhat ki. Ahol mindkét nyelv egyenrangú, 
egyik nyelv sem veszélyezteti a másikat.

Bodzsár Erika (Tanítóképző Intézet, Nyitra) 
,J\z anyanyelv oktatása Szlovákiában" c. előadá
sának fő mondandója az volt, hogy a tanulók 
identitástudata szempontjából fontos az anya
nyelvi oktatás szerepe. A szülők a kétnyelvűsé
get, a kormány viszont a szlovák nyelvűséget he
lyezi előtérbe, és ebből konfliktusok származnak.

Borbáth Erzsébet (Általános Iskola, Csíksze
reda) a moldvai csángó gyermekek kétnyelvűsé
géről tartott előadást. A megőrzött nyelvi kincsek 
újrabefogadtatásában látja a tanárok legfonto
sabb feladatait. Bár minisztériumi jogszabály biz
tosítja az anyanyelvi oktatást, de a megfélemlítés 
és a helyi vezetés magatartása sok esetben lehe
tetlenné teszi ennek gyakorlati megvalósítását. A 
magyar nyelv mindmáig csak a szóbeliség szint
jén maradt, s a beszélt anyanyelv is sajátos ke
veréknyelvet eredményezett. A 40-50 évesek 
még beszélik a csángó magyart, az ifjabbak már 
inkább a románt, így a csángó gyerekek se ro
mánul, se magyarul nem tudnak tökéletesen. A 
magyar nyelv inkább a dalokban és az imádsá
gokban él.

Lovász Gabriella (Oltalom iskola, Budapest) 
„Út Európába -  egy 2. osztályos tankönyv kon
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Nemes Erzsébet

cepciójában” c, előadásában „Ablaknyitogató” c. 
tankönyvét mutatta be a hallgatóknak. A könyv jól 
megválasztott meséken keresztül tanítja meg a 
kisdiákokat az önismeretre és a világ megismeré
sére, Az Európába vezető út a helyesen írás, he
lyesen olvasás és ezzel párhuzamosan az idegen 
nyelv tanulása révén érhető el. Ez az út értékte
remtő irodalomtanításra épül, mely fejleszti a szó
kincset, hazaszeretetre nevel, tiszteletre más né
pek iránt, és segít a világ megismerésében.

Fátyol Mihály (Cigány Ifjúsági Szövetség) a 
cigányság anyanyelvéről tartott előadásában el
mondta, hogy bár 700 éve beszélik nyelvüket a 
cigányok, sehol a világon nem anyanyelvükön 
végzik iskoláikat, tehát a cigány nyelv csak a szó
beliség szintjén maradt. Magyarországon már 
születtek kezdeményezések a cigány identitástu
dat megerősítésére és egy cigány nyelvszótár el
készítésére, Zsámbékon pedig tanszék indult a 
cigány anyanyelvi tanárok képzésére.

Gereben Ferenc (Közép-Európa Intézet) 
„Kétnyelvűség a határon túli magyar népcsopor
tok körében” címmel tartott előadást a határain
kon túl élő magyarság körében végzett olvasás
szociológiai felmérések eredményeiről. A felmé
réseket az önmagukat magyar anyanyelvűnek 
vallók körében készítették. Egyik legfőbb problé
májuk a határokon túl élő magyaroknak, hogy ha 
értelmiséggé akarnak válni, azt az anyanyelvü
kön nem tehetik meg, mert már a középiskolát is 
az adott ország nyelvén kell elvégezniük. A befo
gadó ország nyelvét legalább 80-90%-ban 
használják, ami azt jelenti, hogy az anyanyelvén 
kívül egy, Kárpátalján pedig a magyaron kívül 
még két nyelven írnak, olvasnak. Csallóközben, 
Székelyföldön, a Vajdaságban viszont a munka
helyükön is a hivatalos nyelvet beszélik. Az üzle
tekben, hivatalokban dolgozók közül 55% beszél 
magyarul, családi és baráti körben 97%-os az 
anyanyelv használata. A nem magyarul olvasott 
könyvek legnagyobb része szakkönyv.

Cs. Jónás Erzsébet (Bessenyei György Ta
nárképző Főiskola, Nyíregyháza) az idegen nyel

vi szövegértés kultúrismereti hátteréről beszélt, 
Gaál Árpádné(Tanítóképző, Budapest) pedig az 

írástanítás szerepét elemezte a négyéves angol 
szakos tanítóképzésben.

A konferencia második napja ugyancsak ple
náris üléssel kezdődött, ahol Petőfi S. Uni
versity Macerata, Olaszország) a „Szövegolvasás 
-szöveginterpretáció”problémáiról szólt, Benkes 

Zsuzsa (Művelődési és Közoktatási Minisztérium) 
„Az elrejtett szó nyomában” címmel tartott előa
dást. A plenáris ülést ezen a napon is szekcióülé
sek követték. Néhány téma az elhangzott előadá
sok közül: A modellezés szerepe erdélyi gyerekek 
nyelvtanításában ( Gergely Géza), A heurisztikus 
módszer alkalmazása az angol nyelvtanításában 
(Katona Nóra), Nemzetiségi tanulók olvasási szo
kásai ( UrosevicsDaniló), A magyar anyanyelvű
oktatás helyzete Romániában (Fóris-Ferenczi 
Rita). A harmadik szekció előadásai a szövegér
telmezéssel, az olvasásérték grammatikai feltéte
leivel foglalkoztak.

Az előadások azt a gondolatot tükrözték, 
amelyet a Magyar Olvasástársaság is megfogal
mazott az alapszabályában mint fő célt, neveze
tesen „a magyar írásbeli kultúra színvonalának 
emelése, a modern európai írásbeliség követel
ményeinek megfelelő olvasás, tájékozódás kiala
kítása, az írásbeli közléstechnikák megismerteté
se és elterjesztése, az olvasás személyiségfejlő
désben játszott szerepének tudatosítása”.

A konferenciának az adott kiemelkedő jelen
tőséget, hogy a nyugat-európai és a határainkon 
túl élő magyar előadókon kívül, most első alka
lommal megszólaltak a magyarországi nemzeti
ségiek is, őszintén beszélve problémáikról, lehe
tőségeikről.

A kétnapos konferencia tanulsága, amely 
szinte mindegyik előadásban megfogalmazódott, 
az volt, hogy csak a többnyelvűség révén élhe
tünk meg Európában európaiként. Másik tanul
ság: meglévő hagyományainkra építve, mi is ad
junk meg minden támogatást a Magyarországon 
élő nemzetiségek számára.
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A Magyar Olvasástársaság tisztelettel meghívja Önt az 1995-ben Budapesten megrendezendő 
9. Európai Olvasáskonferenciára, amelynek témája

írásbeliség és demokrácia
(olvasástanítás, olvasásra ösztönzés, olvasásfejlesztés; elmélet és gyakorlat)

♦ Kétnyelvű (többnyelvű) írásbeliség az iskolában: képzési alternatívák a huszonegyedik században
♦ Pedagógia vagy demagógia
♦ A számítógép az olvasás és a fogalmazás szolgálatában: új dimenziók
♦ A televízió és az olvasás: érvek és ellenérvek
♦ Olvasási nehézségek -  sikeres fejlesztési stratégiák
♦ Olvasásra nevelés szépirodalommal
♦ Olvasástanítás a különböző tantárgyakban
♦ Ahány ház, annyi szokás -  olvasástanítási divatok, nemzeti sajátosságok
♦ A könyvtár az iskola,,lelke” -  a könyvtár szerepe
♦ Új utak az olvasáskutatásban
♦ Előadások szabadon választott témákról

Részvételi díj: HUNRA-tagoknak: 1500 Ft -  nem tagoknak: 5000 Ft

Azok számára, akik az első felhívás hatására 1994 tavaszáig jelentkeznek, a szervezők rövidesen 
részletes tájékoztatást küldenek.

Előzetes program

Július 23.
Regisztrálás -  Információ 

Július 24.
Ünnepélyes megnyitó 

Plenáris előadás 
Szekcióülések 

Fogadás

További felvilágosítás: dr. Gósy Mária 'S* 155-7122/218 
A konferencia titkára: Bátonyi Viola (OSZK)
Fax: 202-0804
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F e l h í v á s
A Könyvtári Figyelő könyvsorozata 3. kötetének 

megrendelésére

Melyik könyvtáros legszebb álmaiban nem szerepelt még olyan 
tájékoztatási eszköz, amelyből egyetlen kérdéssel választ kaphat a 
témára vonatkozó valamennyi publikációról? Az együttműködéses 

online katalogizálás megvalósítható közelségbe hozta ezt az álmot. 
Több országban léteznek már osztott katalogizáláson nyugvó központi

katalógusok.

A  magyar folyóiratcikkek központi katalógusát

szeretnék elkészíttetni a magyar könyvtárügy vezető szakértői, 
világbanki hitel elnyerése esetén. Az Országos Széchényi Könyvtár 

folyóirat-repertórium szerkesztőségének és a különböző szakterületek 
vezető könyvtárainak az együttműködésére alapozott koncepcióról 

Vajda Erik, az Országos Műszaki Könyvtár osztott katalogizálási 
fejlesztési csoportjának vezetője elkészítette a megvalósíthatósági

tanulmányt.

A tanulmány a Könyvtári Figyelő könyvsorozatában jelenik meg 1994 
első felében -  csak annyi példányban, ahányra 1994. április 30-ig 
megrendelés érkezik. Ha Ön is szeretne megismerkedni egy ilyen 
hatalmas, sok könyvtár fegyelmezett együttműködését feltételező 
feladat terveivel, mielőbb küldje el megrendelését. Az 50 oldalas 

kiadvány ára 150 forint (plusz postaköltség).

OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
1827 Budapest, Budavári Palota F-épület
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Kitekintés

Folyamatban levő 
kutatások nyilvántartása

-  külföldön

Kovács Mária

A norvégjai Bergenben, egy nemzetközi kon
ferenciára 1991-ben tizenegy ország képviselői 
gyűltek össze, hogy országuk kutatásnyilvántar
tásának eredményeit, problémáit bemutassák, és 
egy nemzetközi hálózat létrehozásának lehetősé
gét megbeszéljék. Nyolc ország számolt be arról, 
hogyan birkóznak meg különböző kutatási köz
pontjaik nyilvántartásaikkal, és hogyan látják a 
jövő (közös?) megoldását.1

Ki és hogyan?

Angliában a hatalmas tömegű adat sok átfe
dést takar -  ugyanazt az információt több helyen 
is rögzítik, különböző módokon (még a családi 
neveket is többféleképpen írják). A rögzítés mód
ját az adatok használati célja befolyásolja. Ugyan
azok az elnevezések is változó jelentésűek, pl. 
egy projekt „kezdési dátuma” lehet valódi idő, le
het a rögzítés ideje, vagy a projekt jelen, eredeti, 
vagy befejezett állapotáé. Amikor az adatokat egy 
meghatározott cél érdekében felveszik, nem tűn
nek fel e következetlenségek, de annál hamarabb 
kibukkannak, amikor később más célokra szeret
nék használni őket.

A kutatásokat a kutatócsoportok évi jelen
tései és egyéb rendszerek tartják nyilván, mint pl. 
BEST ( British Expertise in Science & Techno
logy), vagy CRIB ( Current Research in ); 
Kutatási Tanácsok és felsőoktatási intézmények 
kivonatai, katalógusai, indexei. A legjobb megol
dásnak mindezideig az EXIRPTS programot tart
ják^

Dániában 1970 óta a DANDOK (Danish 
Committee on Scientific and Technical Informa
tion and Documentation) tartja nyilván a kutatáso
kat, 1988 óta saját adatbázisában. A DANDOK 
egyenként állapodott meg a különböző kutatást 
végző intézményekkel, hogy adataikat beszolgál
tassák. Mindegyikük saját adatbázisát csatolja, 
így a kereső választhat, hogy a teljes adatbázis
ban, vagy csak az albázisok valamelyikében ke
res. A rögzítés formátumához nemzetközi szab
vány hiányában saját szabványukat, az ENSZ kü
lönböző nemzetközi bibliográfiai információs 
rendszereit (INIS, AGRIS) véve alapul alkották 
meg. A DANDOK-nak 1991-ben már 12 tagja volt.

Finnországban 1987-ben végeztek felmé
rést az ország különböző kutatásnyilvántartási 
rendszerei körében -  a kérdőívekre érkezett vá-
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laszok 40, már létező és 35 alakuló kutatási jegy
zéket jelentettek. A felmérés többek között kimu
tatta a fokozottabb közreműködésnek, az átfedé
sek megszüntetésének és egy közös katalógus
nak a szükségességét. 1989-re az ajánlott 
adatelemek és prezentálásuk egységesítésére 
létrehoztak és el is fogadtak egy szabványt, és 
szétosztották az érdekelt intézmények között. 
Sajnos, a régi nyilvántartások (mint pl. a Tudo
mányos Akadémiáé) és azok, amelyek bizonyos 
célra jöttek létre, nem fogják struktúrájukat könnyen 
megváltoztatni. Az sem valószínű, hogy valaha 
valamennyi jegyzék egyetlen nyilvántartásban 
megjelenhet. De azért fokozatosan közelednek a 
végső célhoz, egy nyilvántartások nyilvántartásá
nak megteremtéséhez, ami aztán csatlakozhat 
egy közös északi regiszter regiszteréhez.

Norvégiában a Kutatási Tanácsok kezdték 
meg az információ gyűjtését különböző területe
ken végzett tevékenységeikről -  pl. a Norvég Tu
dományos és Ipari Kutatások Királyi Tanácsa 
rendszeresen kiadta kutatási katalógusait, és sa
ját finanszírozású projektjei részére egy adatbá
zist is létrehozott. A 80-as években a Norvég Tu
dományos és Humán Kutatási Tanács egy kuta
tási dokumentációs rendszert alakított ki, a 
Kutató Tanácsok Közös Bizottsága pedig elindí
tott egy adatbázist, ami 5 norvég Tanács kutatá
sait tartalmazta. Az egyes kutatási területeken 
végzett munkákról rendszeresen kiadják kataló
gusaikat, melyeket sokkal többen használják, 
mint a szélesebb területeket magukban foglaló 
jegyzékeket. A közeljövőben az egyetemek is egy 
közös adatbank létrehozását tervezik.

Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a tagok 
közti cseréhez szükséges, a kutatómunka ismé
telt, többszörös elvégzését megakadályozó háló
zatok kialakításának. Ehhez még egy közös for
mátumot rögzítő szabványt kell létrehozniuk.

A német kutatási adatbázisok három alapkér
désre adnak választ: ki, hol, mit? A Szövetségi 
Kormány 1990-1994 között indított el egy infor
mációs programot valamennyi német dokumentá
ciós tevékenység összefogására. Problémáik: a 
különböző adatbázisok különböző tárgykörök kö
rül működnek, többségük csak államilag finanszí
rozott kutatásokat regisztrál, holott ez a különbö
ző országokban végzett kutatásoknak csak kis 
része, a nagyobbik részét az ipari és magáninté
zetek végzik -  ezek pedig nem hajlandók infor
mációt adni. Ez vezet el a jövő másik problémájá
hoz: hogyan lehet az adatokhoz hozzájutni? Kér

dőívek segítségével, vagy közvetlenül a szponzo
roktól. Végül a különböző formátum, tartalom, 
osztályozási rendszer, a tezauruszok és nyelvek 
is elválasztják a használót a bázistól. A megoldást 
a CERIF (Common European Research Informa
tion Format)-ban látják.3

Hollandiában 1988-ban hoztak létre egy or
szágos adatrendszert, a Kutatási Információs 
Ügynökséget (NBOI), amely információt nyújt 
bárkinek, beleértve a kormányt is. Hálózaton ala
pul, ezt az Ügynökség működteti. A hálózat tagjai 
saját adatbázisukban rögzítik a folyamatban levő 
kutatásokat, s onnan egy közös bankba másolják 
át őket. Minden tag más témával foglalkozik. Az 
iroda koordinálja a résztvevők működését és az 
adatok szótárának irányítását. A folyamatban 
levő kutatások adatait kb. 50 intézmény rögzíti -  
sajnos ahány, annyiféleképpen... A kutatók so
kallják az ismételt kérdőíveket, az adatok megbíz
hatatlanok, a használó nem igazán jut hozzá a 
keresett tájékoztatáshoz. Ennek a sokféle szer
vezetnek, azért vannak közös adatelemei, ezek 
képezik az NBOI-hálózat együttműködésének 
alapját, végterméke a Hollandiában Folyamatban 
Levő Kutatások Országos Közös Adatbankja. Az 
iroda a minőség ellenőrzésével is foglalkozik, 
szabványok szabályozzák a projektleírás modell
jét, aktualitását és revízióját, illetve naprakész ál
lapotban tartását. A kutatók neveinek formáját a 
nemzetközi szabvány szerint készítik. Ismételt 
kérdőívek elkerülése érdekében egységesített 
módszert dolgoztak ki (COMBIFORM). Végül ah
hoz, hogy minél többen és sikeresebben használ
ják, ismerniük kell az adatbank célját, lehetősé
geit és korlátáit, egyszerű parancsnyelvet kell kia
lakítaniuk és megfelelő gazdát taiálniok.

A csehek beszámoltak az akkor még 
csehszlovák információs struktúráról és online 
szolgáltatásairól. A világháború óta két informá
ciós rendszert fejlesztettek ki, az Egységesített 
Könyvtári és a Tudományos és Műszaki Informá
ciós Rendszert. Ez utóbbi koordinációs központ
jaként működött a CESTEI (Centre of Scientific, 
Technical and Economic Information), ezen belül 
(1981-) a CTB (Central Technical Base), s ennek 
keretében a NCADE (National Centre for Auto
mated Data Exchange) (1982-) biztosította az on
line hozzáférést a belföldiekkel együtt a külföldről 
importált adatbázisokhoz. Csehszlovákiában
1990-ig 600 adatbankhoz 16 online szolgáltatás 
(ebből 6 kelet-európai) állt rendelkezésre.
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Kilenc volt szocialista ország adataiból 
épült fel a MISON (International Social Sciences 
Information System, székhelye a moszkvai Aka
démián). Ez 1985-től működött, 15 adatbázissal 
és kb. másfélmillió annotált bibliográfiai rekord
dal, melyek a tagok által beszerzett, az egész vi
lágon kiadott társadalomtudományi irodalmat tar
talmazzák.

E beszámoló idején már megkezdődött a köz
pontosított rendszerek lépésről-lépésre való leé
pítése. Az NCADE-t az új Információs Szolgálati 
Osztály vette át (megnövekedett szolgálati terü
lettel), a MISON adatbázist már csak Bécsen ke
resztül lehet megközelíteni, és 1991 végén két 
amerikai céggel kötöttek szerződést egy nyilvá
nos adathálózat létrehozására. Azóta már maga 
Csehszlovákia sincs többé. De a csehek és szlo
vákok csak központosított hozzáféréssel juthat
nak nyugati online bázisokhoz -  lemaradásukat 
az európai színvonal mögött 10-15 évre becsülik, 
ennek gyors behozására egyelőre nincs remény, 
csak a gazdasági helyzet javulása és az admi
nisztrációs akadályok eltüntetése után.

Franciaországban most dolgoznak egy, a 
folyamatban levő kutatások adatbázisainak létre
hozását tervező javaslaton. Egyelőre közös adat
bank, valamennyi egyetem és kutatóintézet kuta
tásainak nyilvántartására még nincsen, de műkö
dik néhány kisebb, mint pl. a Telelab. Ez egy 
központi „csomópont”, mely 8500 kutatási egység
ről szolgáltat információt (ebből 4500 a felsőokta
tásban, 3000 nyilvános kutatóintézetben és kuta
tó központban, 1000 pedig magáncégnél találha
tó). Az információt a francia Kutatási Minisztérium 
gyűjti össze, az intézményekhez küldött -  megha
tározott formátumú -  kérdőív segítségével. A Te- 
ielab sikeres, elsősorban könnyű megközelíthető
sége miatt (a Minitel hálózaton keresztül). Havon
ta több mint 4000-en használják. Örömmel vették 
ők is a CERIF rendszer megszületését: bevezeté
sét megkezdték.

Flandriában (Belgium északi, hollandul be
szélő része) 1984 óta az IWETO (Inventory on 
scientific and technological research in Flanders) 
adatbázis köti össze a flamand egyetemi intéze
tek, az Egyetemek Közös Tanácsa és a flamand 
kormány tudományos és műszaki kutatásainak 
nyilvántartását. Elsődleges céljuk az egyeteme
ken elvégzett és folyamatban levő tudományos 
kutatási projektek regisztrálása volt, majd később 
kiterjesztették az egyetemi intézetekre, a köz- és 
magán kutatóközpontokra is (IWETO Projekt). Az

inventár nyilvántartja a különböző kutatóközpon
toknál igénybevehető szaktudást és a kínált szol
gálatokat (IWETO Expert), 1988-tól a flamand ku
tatók külföldi kooperációit (IWETO International), 
és 1990-től számbavették a legmodernebb (és 
legdrágább) kutatási felszereléseket is (IWETO 
Equipment). Működésének alapelvei: megbízha
tó, teljes és állandóan naprakész, fedjen le min
den kutatási területet, és adatai legyenek bárki 
számára könnyen visszakereshetőek. Hat évi 
működés után az adatbank koordinációját a Mi
nisztérium vette át.

A jövőben az államilag támogatott ipari kuta
tásokat is regisztrálják, a befejezett projektek 
archívumait is hozzáférhetővé teszik, a nemzet
közi adatbázisokkal kapcsolatot létesítenek. Tu
dománypolitikai és irányítási eszközként való 
használhatósága érdekében az IWETO adat
bankra alapított tudományos statisztika kialakítá
sát is tervezik. Az európai adatbankok harmoni
zálását célzó törekvésekhez boldogan csatla
koznak.

Nemzetközi együttműködés

A NORDINFO (1981-) az északi országok 
együttműködéséből született. Első lépésként 
minden országnak saját nemzeti nyilvántartási 
rendszert kellett létrehoznia, mégpedig közös 
szabvány bevezetésével, melyben rögzítették, 
milyen adatokat tartalmazzanak a nyilvántartá
sok.

Az EXIRPTS (Exchange of Information on 
Research ProjecTS) 1987-ben indult. 8 ország 
(Kanada, Francia-, Német-, Olaszország, Japán, 
Svájc, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Álla
mok) 9 kutatóintézményét köti össze -  ezt tartják 
eddig a legjobb megoldásnak, ha teljes választ 
nem is ad, mivel csak az egyes országokból 
résztvevő szervezetek által támogatott kutatáso
kat fedi.

Az EXIRPTS tudományos és műszaki kuta
tást finanszíroz. Tagjai megállapodtak, hogy ada
taikat rendszeresen, szabványos formátumban, 
elektronikus postán küldik meg. Ezekből minden 
tag felépíti saját adatbázisát, és hozzáférhetővé 
teszi saját országában. Ez a Nemzetközi Kataló
gus. A használó utána érintkezésbe léphet magá
val a kutatóval, vagy további adatokat kérhet a tá
mogató intézménytől. A kérdéseket és válaszokat
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az ENID Protocol (EXIRPTS Nodal Interchange 
Definition Protocol) által meghatározott formában 
használt elektronikus posta továbbítja. A kataló
gus adatait mindenkitől angolul kérik, s ez egyelő
re megnehezíti a kutatók helyzetét.

A CONCISE (COSINE Network’s Central In
formation Service for Europe) hálózat 1992-ben 
már 18 ország háromnegyedmillió kutatója számá
ra tette lehetővé az elektronikus információcserét 
a PARADISE-el közösen, meiy ezidáig -  az 
X.500 elektronikus tartalomjegyzék-szolgáltatás
ban -  a világ legnagyobb kísérlete volt. Mindkettő 
a COSINE (Cooperation for OSI Networking in 
Europe) európai együttműködési program része. 
A CONCISE szolgáltatást egyetemi és a vele 
kapcsolatban álló ipari és kereskedelmi kutatók 
vehetik igénybe, az Európai Közösségen kívül 
Ausztria, Finn-, Svédország, Norvégia, Svájc és a 
volt Jugoszlávia államai. 750 ezer potenciális 
használójának számát az USA-val való összeköt
tetés (Interneten keresztül) tovább növeli. Első 
használói (1991-) még csak elektronikus postán 
keresztül cserélhettek információt, de azóta már 
párbeszédes üzemmódban is megközelíthetik és 
mozgathatják az adatállományt. A kormányok ál
tal finanszírozott CONCISE szolgáltatás 1992 vé
géig ingyenes volt, utána önfenntartóvá kellett 
válnia.

Az említett PARADISE (Piloting a Resear
chers’ Directory Service for Europe) projekt 1990- 
ben indult és 1992 végéig működött. A katalógus 
1000 szervezet 150 000 emberének adatait tar
talmazta Európából, de kapcsolatot biztosított 
Ausztráliával, Japánnal és az Egyesült Államok
kal is, így a regisztrált kutatók végső száma 
420 000 volt. A használók mindent megtudhattak 
a kollegáikról, a többi kutatóról, sőt még képüket 
is láthatták.

CORDIS (Community Research and Deve
lopment Information Service), az Európai Közös
ség kutatásfejlesztési információs szolgálata, egy 
online könyvtár, mely személyi számítógépről is 
elérhető. Célja az EK országaiban készült kutatá
si és technológiai fejlesztések ipari integrálása. A 
szolgáltatás 1990-ben indult, egy év alatt 2300 
bejegyzett használója volt. A rendszer többek kö
zött tartalmazza valamennyi, a Közösség által 
szponzorált programot, ezeken belül 15 000 kuta
tásfejlesztési projektet, s a Közösség tevékeny
ségéből eredő, több mint 50 000 tudományos 
publikációt. Átfogó, koncentrált képet ad a terve
zett és folyamatban levő kutatásokról, tájékoztat

azokról a szervezetekről, melyeknek munkájában 
mások is érdekeltek, és melyekkel együtt
működés céljából kapcsolatba lehet lépni. Menü
jén szerepel az RTD-Results is, mely előzőleg 
mint PROTEAS kísérleti modell volt ismeretes.

Az RTD-Results adatbázist az Európai Kö
zösség támogatja a VALUE program keretében -  
„pre-kereskedelmi” kutatási eredményeket, új 
technológiákat, know-how-t tartalmaz. Célja kuta
tásfejlesztési eredmények terjesztéséhez egy eu
rópai struktúra nyújtása, tapasztalatcsere, mű
szaki és tudományos együttműködés és annak 
ipari-kereskedelmi kiaknázása. A többi rend
szertől eltérően magánadatokat is gyűjt, továbbá 
nemcsak a folyamatban levő kutatásokat tartja 
nyilván, hanem a kész eredményeiket is. A válo
gatás a kutatások integritásának és minőségének 
szigorú ellenőrzése alapján történik, az adatokat 
tudományos szerkesztőcsoport dolgozza fel 
CORDIS-szabályok alapján. A kísérleti modell 
PROTEAS néven 1989-től ingyenesen volt 
használható -  600 regisztrált használóval. 1991- 
től már új nevén, RTD-Results adatbázisként a 
CORDIS-on érhető el.

Közös adatbázis az Európai Közösség részére

A konferencián hozták nyilvánosságra azt az 
Európai Közösség tagországai részére kidolgo
zott javaslatot, mely a tudományos kutatás és 
technológiai fejlesztés adatbankjainak összehan
golását, vagyis egy „valódi” Európai Kutatási és 
Technológiai Közösség létrehozatalát tűzte ki cél
jául. Indoklása, hogy a modem kutatás forráskö
vetelményei óriásiak: a terhet csak több ország 
viselheti, együttesen -  a tudományos ismeretek 
szintje pedig ma már olyan magas, hogy egy or
szág egyedül képtelen ezt kielégítően nyújtani. 
Ugyanakkor az információs technológia és az 
egyre egyszerűsödő közvetítési lehetőség meg
gyorsítja az információcserét. Mivel a kereske
delmi, ipari akadályok a különböző tagországok 
között csökkentek, a multinacionális ipari együtt
működés virágzik, s így egyre nő az igény a többi 
ország tudásának megismerésére. Az országos 
adatbankok közti kölcsönös információcsere csak 
akkor jöhet létre, ha e nyilvántartásokat össze
hangolják, s ebben döntő szerep hárul az egyete
mek, a kutatóintézmények és a kutatást finanszí
rozó szervek önkéntes együttműködésére.
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Pillanatnyilag a különböző országok adatbá
zisai eltérő szempontok szerint épülnek fel: van, 
ahol egy laboratórium, van, ahol a kutatást végző 
személyek köré csoportosulnak az adatok. A ja
vaslat alapján -  melyet azóta az Európai Közös
ség el is fogadott -  a rendszer mindenütt projekt
központúvá kell váljon, vagyis a kutatási tervhez 
kapcsolódnak az adatok. Ezeknek az adatoknak 
a minimális mennyiségét (plusz egy csak kívána
tos mennyiséget) meghatározzák, vagyis minden 
kutatási terv leírásához el kell fogadniok egy kö
zös formátumot és osztályozási rendszert. (Ezt 
célozza meg a konferencián többek által örömmel 
üdvözölt CERIF = Common European Research 
Information Format = a Közös Európai Kutatási 
Információs Formátum). Hozzá kidolgoztak egy 
multidiszciplináris, többnyelvű osztályozási rend
szert és egy tezauruszt (de a tagországok vá
laszthatják az Unesco SPINES Tezauruszt is, 
mely már a Közösség négy nyelvén, angolul, 
franciául, spanyolul és portugálul rendelkezésre 
áll).

Végül ajánlatos, hogy minden kutatási terv 
címe és leírásának rövid tartalmi kivonata a nem

zeti nyelven kívül a Közösség valamelyik hivata
los nyelvén is megjelenjék.

A konferencia kitűzött ideálja egy remélt „glo
bális információs hálózat, a folyamatban levő ku
tatások számára" volt. Ennek érdekében a 
résztvevők reményüket fejezték ki, hogy a kong
resszust évente rendszeresen megismétlik -  a 
következőt lehetőleg Közép-Európában tartva.
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CORDIS (Community R+D Information Service - Közösségi K+F Információs Szolgálat) néven 
működik az Európai Közösség K+F információs szolgálata, melyet 1990-ben hoztak létre azzal a 

céllal, hogy információt szolgáltasson az éppen hatályban lévő K+F keretprogramról és az EK-ban 
folyó kutatás-fejlesztési tevékenységről. Jelenleg 9 adatbázist tartalmaz a rendszer. Az adatbázisok 

nyelve az angol, az adatokat azok tartalmától függően naponta, hetente vagy havonta aktualizálják. A 
CORDIS adatbázisai: 1) általános információk a CORDIS-ról, 2) A K+F területeken alkalmazott 

rövidítések és betűszavak adatbázisa, 3) Az EK Bizottság dokumentumai, 4) Hírek az EK-ban folyó 
K+F tevékenységről, 5) Műszaki partnerkereső szolgálat, 6) Az EK által finanszírozott kutatások, 
műszaki-fejlesztési programok adatbázisa, 7) A K+F projektek tartalmát leíró adatbázis, 8) A K+F 

jelentések és közlemények rövid összefoglalásai, 9) Eredmények, már előállított prototípusok leírásai.
A CORDIS CD-ROM változata megtalálható az OMIKK-ban.

(3T. Tudomány, Technika, Tájékoztatás, 4.évf. 1993. 50.sz.)
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Kockázatok, veszélyek

Könyvtárgépesítés 
és ergonómia 

Szemle

Fülöp Géza

A nyolcvanas évek Magyarországon is meg
hozták a nagy áttörést a könyvtárgépesítésben. 
Ma már természetes, hogy a könyvtárban képer
nyők villognak, online katalógusban keresgélünk, 
s hogy egyre több könyvtáros kerül „munka- 
viszonyba” a számítógéppel. Korunk totumfaktu- 
ma azonban nem a leggondosabb „munkaadó”, 
nem kíméli munkásai egészségét. Komolyra for
dítva a szót: a számítógépes-képernyős munka 
számos egészségvédelmi-ergonómiai problémát 
vet fel.

A korszerű technika térhódításának kezdeti 
szakaszában a figyelem magára a gépre, az erő
források és műszaki feltételek biztosítására, meg
felelő szoftverek kidolgozására összpontosult. 
Csak a nyolcvanas évek közepe táján kezdett fel
ébredni az érdeklődés a gép és ember viszonya, 
a számítógépnek az emberre gyakorolt hatása, a 
munkakörülmények iránt. Egészség- és munka
ügyi intézmények, hatóságok, szakszervezetek 
kezdeményeztek vizsgálatokat, felméréseket, 
vontak le -  nem mindig egybevágó, sőt néha egy
másnak kimondottan ellentmondó -  következte
téseket, s dolgoztak ki irányelveket a munkaválla
lók biztonságának és egészségének védelmé
ben. Az Európai Gazdasági Közösség 1990. 
május 29-i 90/270/EEC számú irányelve azokat a 
minimális követelményeket, előírásokat tartal
mazza, amelyeknek a tagországokban az új mun
kahelyeken 1993-tól, a régi munkahelyeken pedig 
négy éven belül a munkáltatóknak eleget kell ten
niük.

Azokat a kockázati tényezőket, amelyek a 
dolgozók egészségét -  bizonyítottan vagy csak 
feltételes módban -  fenyegetik, öt csoportba so
rolhatjuk.

Az első csoportba tartoznak azok a tényezők, 
amelyek fizikai ártalmakat okoznak, az izmok, Ízü
letek, csontok, a hát, nyak, derék fájdalmát, gyul
ladását idézik elő. Ezeket az ártalmakat, amelyek 
bizonyos mértékben a munka természetéből kö
vetkeznek, nagy mértékben súlyosbítják a rosszul 
megtervezett és elrendezett munkahelyi körülmé
nyek, munkaeszközök és a rosszul megszerve
zett munka. Mindezek helytelen testtartásra, sok 
felesleges fej-, nyak- karmozgatásra, -forgatásra, 
-nyújtásra kényszerítik a dolgozót. A rossz testtar
tás hatással van a vérkeringésre is, és altesti 
fájdalmakat, vérkeringési zavarokat okozhat.

A számítógép billentyűzete jobban igénybe 
veszi a dolgozó kezét, ujjait, mint a hagyományos 
írógép, gyakrabban okoz ínhüvelygyulladást, 
kéztőtáji fájdalmakat, ujjpanaszokat. A könnyebb 
leütés ugyanis nagyobb sebességet diktál (akár 
10-12 000 leütést óránként), s hiányoznak azok a 
kis szünetek, megszakítások, amelyek a sorvál
tással, papírcserével járnak. Sokan a gyakran 
használt betűbiilentyűk kényelmetlen elrendezé
sét is hibáztatják.

Mindezek a kockázati tényezők fokozott mér
tékben hatnak azokra a dolgozókra, akik idősebb 
korban találkoznak a számítógéppel, akkor, ami
kor az ízületek, izmok kissé már megmerevedtek. 
(A könyvtárban rendszerint ez a helyzet.)

Sok esetben nehéz pontosan meghatározni a 
panaszokat kiváltó okokat. Gyakran különböző 
okok azonos tüneteket váltanak ki, máskor az 
okok együttes hatásáról van szó. Ezért minden 
esetben alaposan meg kell vizsgálni a körülmé
nyeket, a fizikai, környezeti, pszichikai tényező
ket, amelyek számításba jöhetnek.

Az a szervünk, amelyet a számítógépes, kép
ernyős munka leginkább igénybe vesz, a sze
münk. Bár megdönthetetlen bizonyítékok nincse
nek az ilyen természetű munka szemrontó hatá
sára -  csak többé-kevésbé megalapozott 
feltételezések-, az vitathatalan, hogy a képernyő 
nagyon igénybe veszi és fárasztja a szemet. Az 
operátorok legtöbbször a szem égéséről, viszke
téséről, szemfájásról, a látásélesség csökkené
séről, kettős látásról, káprázásról panaszkodnak.

78 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.



Kitekintés

További következmények: fejfájás, ingerlékeny
ség, fáradtság, stressz. Legtöbbször valójában 
nem a szem romlásáról, hanem a már régebbi, de 
fel nem fedezett szembetegség felszínre jutásá
ról van szó. Ezért nagyon fontos, hogy mielőtt va
lakit ilyen munkahelyre osztanak be -  s később is 
időszakonként - ,  alapos szemvizsgálatnak ves
senek alá. (Bifokális vagy kontaktlencsével nem 
ajánlatos számítógép elé ülni, mert ezekkel a 
munka sokkal megerőltetőbb.)

Mi okozza a szempanaszokat?
♦ a szem sűrű mozgatása és alkalmazko

dása a képernyő, a forrásdokumentum és 
a billentyűzet különböző távolságaihoz és 
megvilágításához (egy munkanap alatt 
akár 30 000-szer is kell változtatni a pu
pilla, a szemlencse és a retina állapotát);

♦ a munkahely rossz (túl gyenge vagy túl 
erős) megvilágítása;

♦ a felületek csillogása, tükrözése;
♦ a képernyő vibrálása;
♦ a rosszul olvasható írásjelek (a betűk a 

képernyőn vagy a forrásdokumentumon 
nem elég élesek, nem elég nagyok, nem 
elég nagy a távolság közöttük, rossz a 
papír, a festék színe stb.);

♦ az életkor.
Széles körben elterjedt tévhit, hogy a munka

helyi stressz a magas beosztású, nagy felelős
séget hordozó emberek „kiváltsága” (rosszmájú- 
an fogalmazva: ez az ár, amit a nagyobb tekinté
lyért, a magasabb jövedelemért fizetni kell). 
Sajnos ez nem igaz, a hierarchia legalsó fokán is 
ki van téve az ember a stressznek.

A modern életnek ez a csapása nagyon sok 
baj forrása lehet. (V. Colemann Stress Control c. 
könyvében 194 tünetet sorol fel.) A legáltaláno
sabbak rövid távon: étvágytalanság, emésztési 
zavarok, idegesség, ingerlékenység, álmatlan
ság, fejfájás, migrén; hosszú távon: gyomorfekély, 
magas vérnyomás, koronaér-betegségek, de
presszió, idegösszeroppanás stb.

Az automatizálás bevezetése nyomán kiala
kuló stressz okait négy csoportba sorolhatjuk:

♦ környezeti tényezők: rosszul tervezett és 
elhelyezett berendezések, zsúfoltság, ké
nyelmetlenség, mozgáshiány, rossz vilá
gítás, zaj;

♦ a munkaszervezés hibái: a feladatok nem 
pontos meghatározása, nem megfelelő 
munkaritmus, túlterhelés vagy kihaszná
latlanság, a dolgozó felkészültségét, ké

pességeit meghaladó feladatok, a jelen
téktelenség érzése (a gép fontosabb, 
okosabb) stb.;

♦ változások az emberi kapcsolatokban: a 
dolgozó elszigetelődése mind a munka
társaktól, mind az olvasóktól, a funkciók, 
szerepek megváltozása, a hierarchia 
megbomlása stb.;

♦ félelem a jövőtől: a dolgozó félelme attól, 
hogy nem tud megfelelni az új követel
ményeknek, alacsonyabb beosztásba ke
rül, netán feleslegessé válik, elveszti az 
állását.

Ha a vezetők nem mutatnak kellő megértést 
beosztottaik panaszai, félelmei iránt, nem kezelik 
megfelelően a munkavédelmi problémákat, nagy 
mértékben fokozhatják azok rossz hangulatát, 
rossz közérzetét, a feszültséget, a stresszt.

A legtöbbet vitatott kérdés: létezik-e sugár
veszély a képernyő előtt. Ez elsősorban a terhes 
nőkkel kapcsolatban kap nagy hangsúlyt. Egy ja
pán felmérés szerint a számítógéppel dolgozó 
nők egyharmadának valamilyen problémával 
vagy szövődményes szüléssel kell számolnia. 
Egy angliai felmérés azt mutatta ki, hogy a képer
nyős munkahelyen dolgozó terhes nők 36%-ánál 
léptek fel rendellenességek (koraszülés, a mag
zat károsodása stb.). Más források viszont rámu
tatnak, hogy ezek s más hasonló felmérések 
módszertanilag hibásak, statisztikailag helytele
nül voltak kiértékelve, s a veszélyeztetettség nem 
nagyobb, mint más munkahelyeken.

Milyen sugarakról lehet szó?
A készülék gammasugarakat és kemény 

röntgensugarakat nem bocsát ki, a katódsu
gárcsőben keletkező lágy röntgensugarakat pe
dig a képernyő szinte teljesen visszatartja. Az 
operátort érő röntgensugárzás a legszigorúbb 
vizsgálatok szerint is jóval alacsonyabb a termé
szetes forrásokból származó sugárzásnál, amely
nek az emberiség állandóan ki van téve.

Az ultraibolya sugárzás, amelyet a képernyő 
kibocsát, elhanyagolható a Nap és a fénycsövek 
sugárzásához képest.

Az infravörös sugarak és a mikrohullámok 
szintje nagyon alacsony. Az előbbi kevesebb, 
mint egy százaléka a környezeti sugárzásnak, az 
utóbbi a legszigorúbb előírásokban megenge
dettnek legfeljebb egy ezreléke.

A képernyő körül kialakuló alacsony frekven
ciájú elektromágneses tér erőssége a megenge
dettnek két ezrede.
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Az elektrosztatikus tér a képernyő körül olyan 
gyenge, hogy nem befolyásolja a levegő ionizá
ciós fokát. (A levegőben található negatív és pozi
tív ionok aránya -  a legújabb elméletek szerint -  
befolyásolja az emberek közérzetét, s egyes kró
nikus betegek állapotát, a nőkét jobban, mint a 
férfiakét, az öregekét jobban, mint a fiatalokét.)

Arra sincs perdöntő bizonyíték, hogy a képer
nyő káros mennyiségben bocsátana ki ultrahangot.

A fentiek alapján tehát úgy tűnik: a képernyő 
előtt végzett munka semmivel sem ártalmasabb -  
ami a sugárveszélyt illeti -  mint a mindennapi élet 
a rádió, televízió, hajszárító, mikrohullámú sütő, a 
nagyfeszültségű vezetékek s egyéb ördöngős ta
lálmányok környezetében, a lyukas ózonpajzs 
alatt.

A felsoroltak mellett van még néhány ritkán 
előforduló ártalom, amely a képernyős munkahe
lyen dolgozókat érheti. A nagyon érzékeny embe
rek arcán, bőrén kiütések jelenhetnek meg, s fel
léphet az ún. fotoszenzitív epilepszia (az epilep
szia nagyon ritka formája, amelyet a fény 
vibrálása, villogása, a képernyőn megjelenő bizo
nyos alakzatok váltanak ki). Ennek a valószínű
sége azonban nagyon kicsi, mivel ezt a betegsé
get -  hála a tévének -  már gyermekkorban felfe
dezik.

A rosszul elhelyezett vezetékek különböző 
baleseteket idézhetnek elő, a felgyűlt elektroszta
tikus töltések miatt érzékenyebb embereket nem 
veszélyes, de kellemetlen áramütés érheti, rövid
zárlat következtében tűz üthet ki, ám ezek nem ti
pikusan számítógépes ártalmak.

Egészségvédelem, biztonság, jó közérzet a 
képernyő előtt

Noha ma már közismertek (sokszor el is túl
zottak) azok a veszélyek, amelyek a képernyős 
munkahelyen a dolgozókat fenyegetik, az engo- 
nomikus szemlélet még nem vált uralkodóvá 
könyvtárainkban. S ebben nemcsak a pénzhiány 
a ludas -  bár vitathatatlan, hogy nemcsak Magyar- 
országon, de sokkal gazdagabb országokban is a 
könyvtárigazgatók örvendenek, ha sikerül biztosí
taniuk az automatizálás bevezetéséhez, a beren
dezések üzemeltetéséhez, karbantartásához 
szükséges alapokat, de arra már nincs erejük, 
kedvük -  s lehetőségük! - ,  hogy az ergonomikus 
munkahelyek megtervezéséhez szükséges erő

forrásokat is kiharcolják. Sokszor azonban nem 
erről van szó. A nemtörődömség, a figyelmetlen
ség, az a hibás szemlélet, amely túlbecsüli az 
emberek alkalmazkodóképességét, s lebecsüli a 
rossz, hibásan megtervezett munkahely, a rossz 
körülmények okozta károkat, nemcsak a vezetők, 
hanem a könyvtárosok részéről is (egy kanadai 
felmérés szerint meglepően kevesen tartották 
szükségesnek az ergonómiai tervezést), szóval a 
hibás szemlélet azt eredményezi, hogy sokszor 
azokat a módosításokat sem hajtják végre, ame
lyek nem igényelnének nagy befektetést. Az er
gonómiai szemlélet elterjedését az is gátolja, 
hogy számos kérdésben -  sem a veszélyforráso
kat, sem a helyes megoldásokat illetően -  nem 
alakult még ki egységes vélemény.

Milyen körülményeket kell biztosítani a képer
nyős munkahelyeken?

A közvetlen munkahelynek, a munkaállomás
nak (az EGK-irányelv pontosan felsorolja, mi tar
tozik ide: a képernyő, a billentyűzet, az operá- 
tor/gép interfészt meghatározó szoftver, a külön
böző opcionális perifériák, lemezmeghajtó, 
modem, nyomtató, telefon, dokumentumtartó, 
szék, asztal és a közvetlen környezet) tulajdon
képpen személyre szabottnak kellene lennie. Ez 
azonban többnyire nem lehetséges, mivel ugyan
azt a munkaállomást többen is használják. Na
gyon fontos tehát, hogy minden szabályozható, 
állítható, mozgatható, forgatható legyen. Tekin
tettel keli lenni ugyanis az emberek eitérő mére
teire, testtartására, egyéni igényeire.

A széket illetően a szakemberek a következő
ket ajánlják:

♦ a támla legyen szabályozható az egye
nes, hátra és előre dűlő ülésmódhoz al
kalmazható; az ideális szélesség 32-36 
cm, az üléstől számított magasság 48-50 
cm, megfelelő domborulattal, s 10-20 cm 
magasságban kis párnázattál;

♦ a szék ülőkéje 40-45 cm széles, 38-42 
cm mély, kissé homorú, kifelé emelkedő 
legyen, s a szélein legyen legömbölyítve;

♦ mind az ülőkét, mind a támlát kb. 2 cm 
vastag kárpittal kell borítani;

♦ a szék magassága állítható kell, hogy le
gyen, s az alacsonyabb termetű dolgozók 
számára lábtartóval keli ellátni;

♦ a szék stabilitását öt lábbal kell biztosí
tani, a gurítókerék megkönnyíti a helyvál
toztatást, de ügyelni kell, nehogy a szék 
túl mozgékonnyá váljék;
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♦ a könyvtárakban, a kölcsönző pultoknál 
sajátos követelmény a magas szék, hogy 
a könyvtáros egy magasságban legyen a 
lábon álló olvasóval.

A fenti igényeket kielégítő székek költsége
sek, ám a vizsgálatok bebizonyították, hogy a ké
nyelmes, ergonomikus ülés 15%-kal növeli az 
operátor teljesítményét, s így a kiadás akkor is 
bőségesen megtérül, ha a dolgozó munkaidejé
nek csak egy részét tölti a képernyő előtt.

Az asztalnak kettős szerepe van: munkafelü
let és a munkaeszközöknek a dolgozó személyes 
tárgyainak „raktárfelülete”. A követelményeket 
ennek megfelelően fogalmazzák meg:

♦ felülete legyen elég nagy, hogy minden 
szükséges tárgy elférjen rajta, tetszőle
ges, de szép rendben (ne legyen zsúfolt, 
ne heverjenek egymás hegyén-hátán a 
segédeszközök, könyvek, jegyzetek, ami, 
sajnos, könyvtárosok asztalán gyakran 
előfordul);

♦ mindent kényelmesen el lehessen érni, 
fölösleges nyújtózkodás, forgolódás, 
hajlongás nélkül;

♦ megfelelő számú, ülő helyzetből könnyen 
elérhető fiókja legyen (közvetlenül a mun
kafelület alá nem szabad fiókot tenni, hogy 
ne akadályozza a láb szabad mozgatását);

♦ az asztalt fel kell szerelni -  a felület növe
lése céljából -  mozgatható, forgatható, 
szabályozható polcokkal, karokkal;

♦ a 2,5 cm vastag asztallap magasságát a 
billentyűzeten végzett munkához keli iga
zítani, a fő billentyűsornak (ASDF) kö
nyökmagasságban kell lennie; ha írni is 
kell az asztalon, ajánlatos két szintesre 
készíteni, hogy a billentyűzet alacso
nyabb legyen, mint az írófelület.

A széket és asztalt természetesen nem lehet 
egymástól elszigetelten tárgyalni. Tervezéskor 
méreteiket egymáshoz kell igazítani. A mellékelt 
ábra jól mutatja az ajánlott méreteket.

a = í*8 - 50 cm
b = 38- 54 cm ( 32 -55, Grandjean. 1986 ) 
c = 27 - 30 cm
d = > 17cm ( + 35mm for heavy outdoor clothing ) 
e = Keyboarding 61 - 6*» cm Writing 69-71 cm
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Azoknál a bútoroknál, amelyeket az olvasók 
is használnak, fokozottabban szem előtt keli tar
tani, hogy az emberek különböző méretűek, s gon
dolni kell a mozgásukban korlátozott olvasókra is.

Az ergonomikus képernyő az alábbi tulajdon
ságokkal rendelkezik:

-  mind vízszintes, mind függőleges irányban 
állítható, mozgatható, forgatható (függőlege
sen kb. 110 mm-es távolságon, vízszintesen 
-5° és +20° között), felső széle szemmagas
ságban van;

-  nem csillog, nem tükröz (ez a világítástól is
függ);

-  doboza világos színű és matt felületű;
-  a fényességet és a kontrasztot az operátor 

igényeinek és a környezetnek megfelelően 
tudja változtatni;

-  a kép állandó, vibrálásmentes, a betűk éle
sen formáltak, jól megkülönböztethetők, s 
megfelelő nagyságúak (50-70 cm távolság 
esetén a nagybetűk magassága 3-4,3 mm, 
szélessége ennek 75%-a, a kisbetűké a 
nagynak 70, illetve 60%-a, a sorok közötti 
távolság 4-6 mm).

A billentyűzetnek a képernyőtől függetlennek, 
könnyűnek, mozgathatónak, kb. 30 mm vastag
nak kell lennie. Ajánlatos, hogy a vízszintessel 
15° körüli szöget zárjon be. A billenytűzet és az 
asztal széle között annyi helynek kell maradnia, 
hogy az operátor alkarját, csuklóját kényelmesen 
tudja pihentetni. Ha szükséges, támasztékot is le
het a billentyűzethez szerelni.

Sokat vitatkoznak újabban a betűk elrendezé
sén. Egyes szakértők ugyanis úgy vélik, hogy a 
legelterjedtebb QWERTY elrendezés nem meg
felelő, mert nem egyformán terheli meg a kezeket 
és ujjakat. Több új elrendezést dolgoztak ki (lásd 
az ábrát a 84. oldalon), de a QWERTY egyelőre 
„verhetetlen”. Egyrészt, mert de facto ez ma a 
szabvány, másrészt, mert a megszokáson nehéz 
változtatni, s különben is a felmérések szerint a 
betűk elrendezése igen kis mértékben befolyásol
ja a teljesítményt. Fontos azonban az utasítás-bil
lentyűk elhelyezése, s a számoké, ha sok szám
adattal dolgoznak.

A nyomtatónak két tulajdonságát kell figye
lembe venni. A sebességét és a zaját. A túl lassú 
nyomtató az operátorban azt az érzést keltheti, 
hogy munkája nem elég hatékony, hogy képessé
gei alatt teljesít. Ami pedig a zajt illeti, ha van rá 
lehetőség, kevésbé zajos nyomtatót kell besze
rezni. (Sajnos a lézernyomtató sem zajtalan.)

A munkahely, munkaállomás elrendezése ak
kor ergonomikus, ha maximálisan biztosítja a dol
gozó kényelmét, biztonságát, jó közérzetét -  s 
ezáltal a hatékony munkát.

Ehhez mindenekelőtt gondosan elemezni kell 
azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak 
a munkahely használatában. A könyvtárak között 
jelentős különbségek vannak mind nagyságban, 
mind a munka megszervezésében, a feladatok, 
részfeladatok elosztásában. Egy nagy könyv
tárban például egy munkahelyet egyetlen dolgozó 
használ egyetlen munkafolyamat -  pl. a katalogi
zálás -  végzésére. Egy kisebb könyvtárban 
ugyanazt a munkaállomást többen használják kü
lönböző munkafolyamatok elvégzésére, máshol 
meg egyetlen könyvtáros dolgozik a munkaállo
máson, de a legkülönbözőbb feladatokat végzi. 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a gépesítéssel 
sok minden megváltozik, feladatkörök eltűnnek, 
összeolvadnak, újak jelennek meg. Ezért az ala
pos elemzést minden könyvtárban el kell végezni.

Számba kell venni, hogy hányán használják a 
munkaállomást, a használók nemét, korát, fizikai 
adottságait, a gép előtt töltött időt, a feladatok mi
lyenségét, a képernyős és nem képernyős munka 
arányát, a számítógépes munka típusát. Ez utób
bi határozza meg például a három „főszereplő” 
egymáshoz viszonyított elhelyezését. Adatbevi
telnél -  katalogizálásnál -  a forrásdokumentum, a 
besorolandó kiadvány, a régi katalóguscédula 
kell a központban álljon, mivel az operátor mun
kaidejének 70-80%-ában ezt nézi. Adatvisszake
resésnél -  online katalógusban keresésénél -  a 
képernyőt illeti meg a fő hely. Párbeszédes tevé
kenység esetén az operátor ideje nagyjából egy
formán oszlik meg a képernyő, a billentyűzet és a 
forrásdokumentum között.

A munka megkívánta emberi kapcsolatok -  
kapcsolat a munkatársakkal, olvasókkal -  szintén 
befolyásolják az elrendezést. A kölcsönzőpultnál 
például biztosítani kell az optimális feltételeket az 
olvasókkal való kommunikációhoz. Vannak 
könyvtárak, amelyekben az olvasó és a könyv
táros a pultnak ugyanazon az oldalán áll, hogy a 
kíváncsi olvasó láthassa, mi történik a képernyőn.

A könyvtáros fizikai adottságai és a használat 
gyakorisága szabja meg a használt tárgyak, se
gédeszközök távolságát. Vízszintesen az optimá
lis távolság 35-45 cm, a maximális, a kinyújtott 
karral elérhető 55-65 cm. A leggyakrabban 
használt tárgyakat nyilván az optimális távolsá
gon belül kell elhelyezni.
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A szem védelme, kímélése megköveteli, hogy 
a képernyőt és a forrásdokumentumot lehetőleg 
egy magasságban, egymáshoz közel helyezzék 
el, a szemtől kb. 61 cm távolságra, a vízszintes 
alatt 10-15°-kal. Ehhez természetesen megfelelő 
dokumentumtartóra van szükség.

A képernyős munkahelyen dolgozóknak -  a 
munka intenzitásától függően -  másfél-két órán
ként egy-egy negyedórás kikapcsolódást (más 
természetű munkát, pihenést) kell biztosítani.

Bár -  mint ahogy szó volt róla -  a terhes nő
ket nem fenyegeti sugárveszély, saját kérésükre 
terhességük idejére más munkahelyre kell be
osztani.

A környezet, a tágabb értelemben vett mun
kahely kialakításánál ergonómiai, egészségvé
delmi szempontból a helyiség tágasságára, a 
világításra, a zajra, a hőmérsékletre, a relatív 
nedvességtartalomra és a légmozgásra kell te
kintettel lenni.

A helyiségnek nem szabad zsúfoltnak lennie. 
A dolgozók jobban érzik magukat egy „levegős” 
irodában, teremben, s az akadálytalan mozgás is 
csak így biztosítható.

A tökéletes világítás -  olyan helyiségekben 
főleg, ahol többféle tevékenység folyik -  megva
lósíthatatlan, hiszen majd minden munkának 
megvan a maga fényigénye. A képernyős munká
hoz például gyengébb fény szükséges, mint a ha
gyományos irodai munkához. Ugyanakkor bizto
sítani kell a megfelelő kontrasztot a képernyő és 
a háttér között. A szín sem közömbös. Az intenzív 
nézést igénylő munkához legmegfelelőbb a hideg 
fehér fény, míg a könyvek közötti böngészéshez 
kellemesebb a meleg sárga.

A világítással kapcsolatban nagyon fontos 
feladat a csillogás, a tükrözés kiküszöbölése. Eh
hez jól kell meghatározni a képernyő és a fényfor
rások egymáshoz viszonyított helyzetét. A termé
szetes fényforrásokat -  ablak, üveges ajtó, üveg
fal -  ha szükséges, sötétítő függönyökkel, 
redőnyökkel kell árnyékolni. Szükség van a köz
vetlen és a közvetett, a központi és helyi fényfor
rások megfelelő kombinálására. A képernyő csil
logásának kiküszöbölésére különböző segéd
eszközöket -  ernyőket, szűrőket -  lehet 
alkalmazni. ,

Az automatizálás tehát a legtöbb könyvtárban 
szükségessé teszi a világítás, sőt az egész 
elektromos hálózat korszerűsítését.

A könyvtárakban a zaj nem okoz hallássérü
lést, ám a számítógépesítéssel olyan zajforrások

kerülnek be a „csend birodalmába”, amelyek za
varják az elmélyülést igénylő szellemi tevékeny
séget, az olvasókkal folytatott párbeszédet, és 
akár stresszt is válthatnak ki.

A zajt teljesen kiküszöbölni nem lehet, de 
nem is ajánlatos. Kísérletek igazolják, hogy a tel
jes csend idegességet, sokkhatást idézhet elő. 
Bizonyos háttér-zajszintre szükség van. Sok 
esetben nem is a zaj erőssége, hanem termé
szete az, ami zavaró (váratlan, rendszertelen, 
éles stb.). A végzett munka, az egyéni tűrőképes
ség, idegállapot is szerepet játszhat a zaj hatásá
ban. (Van, akit idegesít kolléganője telefonbe
szélgetése, van, aki észre sem veszi.)

A gépesített könyvtárban a zajt elsősorban a 
forrásnál kell csökkenteni, állandó ellenőrzéssel 
(a rosszul működő berendezések rendszerint za
josabbak), burkolattal, alátéttel. A nyomtatót akár 
más helyiségben is lehet elhelyezni, ha ezt a 
munkafolyamat megengedi.

A hőmérséklet is zavaró tényező lehet. 
Részben a készülékek gerjesztette hő, részben -  
nem légkondicionált könyvtárakban -  a munkaál
lomásnak a hőforráshoz viszonyított rossz elhe
lyezése okozhat kellemetlenséget.

A relatív nedvesség is befolyásolja a közér
zetet. A legmegfelelőbb a 40-70%-os szint. Ami 
pedig a légmozgást illeti a szakemberek a 15 
cm/mp sebességet tartják a legjobbnak. Ha ennél 
kisebb, az ember úgy érzi, „nincs levegő”, ha na
gyobb, huzatot érez. Természetesen nagy meleg
ben erősebb légmozgásra van szükség.

Kényelmi szempontból is, de elsősorban 
munkavédelmi és biztonsági szempontból na
gyon fontos a vezetékek, kábelek, csatlakozók el
helyezése. Ahol csak lehet, süllyesztéssel -  az 
asztalokba, padlóba, falba süllyesztéssel -  kell a 
huzalozást megoldani, úgy, hogy lehetőség le
gyen a fejlesztésre.

A szoftver

Mivel „testre szabott” szoftver elkészítése 
vagy elkészíttetése drága mulatság, s rendszerint 
meghaladja egy könyvtár anyagi lehetőségeit, a 
meglévő kínálatból kell kiválasztani a legmegfele
lőbbet. A döntésnél az elvégzendő feladat mellett 
figyelembe kell venni a majdani felhasználók ké
pességeit, ismeretszintjét. Bármilyen tökéletes 
egy rendszer, ha nehezen kezelhető, ha az átla
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gos felhasználó számára túl bonyolult, nagyobb 
pszichikai megterhelést, a munkatermelékenység 
visszaesését, az automatizálással szembeni el
lenállást válthat ki. A jó szoftver átlátszó, könnyen 
felfogható, megtanulható. A felhasználót világos, 
érhető visszajelzésekkel, magyarázatokkal, felvi
lágosításokkal, hibaüzenetekkel segíti. Minél több 
funkció van beépítve s hívható elő egy gombnyo
mással, annál jobb. Nagyon fontos az informá
ciók megjelenítése a képernyőn. Az üzenetek tö
mörsége, elrendezése, az információk logikus 
sorrendje, megjelenésük üteme, a színek 
használata mind befolyásolja a munka eredmé
nyességét, gyorsaságát, a könyvtáros vagy olva
só hangulatát, közérzetét.

A siker titka a jó  előkészítés

Az automatizálás lényeges változásokat idéz 
elő nemcsak a könyvtári munka megszervezésé
ben, a munkafolyamatokban, a szolgáltatások
ban, hanem a könyvtárosok életében is. Megvál
tozik a munka jellege, megváltoznak a feladatok, 
a követelmények, az emberi kapcsolatok, a kör
nyezet. Ahhoz, hogy az automatizálás sikeres le
gyen, elérje célját, s ne okozzon -  esetleg fizikai 
tünetekkel is járó -  lelki sérüléseket, szorongást, 
stresszt s egyebeket (ergonómia!), alaposan elő 
kell készíteni.

Elsősorban idejében ismertetni kell a munka
társakkal az új rendszer előre látható követ
kezményeit, előnyeit, de hátrányait is. Be kell 
avatni a munkatársakat a várható nehézségekbe. 
Szükség van a dolgozók alapos szakmai felkészí

tésére, a munka beindulása előtt meg kell tanítani 
őket a készülékek kezelésére (sok helyen ezt el
hanyagolják, nem számolva a káros következmé
nyekkel).

Meg kell hallgatni a munkatársak igényeit, vé
leményét, s ahol lehet, figyelembe is kell venni 
(az embert megnyugtatja, ha érzi, hogy van befo
lyása az eseményekre). Egy szó, mint száz: parti- 
cipatív vezetési stílusra van szükség. Emellett 
természetesen a vezetőnek jól kell ismernie az új 
rendszert, s pozitívan kell viszonyulnia hozzá.

Csak így érhető el, hogy a könyvtárosok szí
vesen fogadják az automatizálást, jó kedvvel ve
gyenek részt a bevezetésében, s megrázkódta
tás nélkül tudjanak átállni a számítógépes könyv
tári munkára.

Nem kevésbé fontos az olvasók, a könyv
tárhasználók elő- és felkészítése. Ez azonban 
már nem ergonómiai kérdés.
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A kölcsönzési törvény 
létükben fenyegeti a 

könyvtárakat

Skaliczki Judit

A címben szereplő kijelentést olvashatjuk a 
Német Könyvtáros Egyesületek Szövetségének a 
szerzői joggal kapcsolatos kölcsönzési törvény 
ellen született memorandumában.

Ez a megállapítás nem túlzó. Egyre inkább és 
egyre több területen tapasztalható, hogy a gazda
sági érdekek erősebbek a kulturális szféra érde
keinél, jóllehet mindkét terület szakemberei tud
ják, hogy ha rövid távon -  s ez akár évtizedekben 
is mérhető -  veszít a kultúra, hosszú távon a 
gazdaság is vesztes lesz.

A szerzői jog kérdéseivel az Európai Közös
ség az 1970-es évektől foglalkozott. 1988-ben je
lent meg az ún. Zöld könyv, ami az EK országok 
számára adott átfogó szabályzatot, majd 1991- 
ben az EK Bizottság újabb irányelv-javaslatot fo
gadott el a szellemi tulajdon, a szerzői jogi jog
szabályok és a bérleti, kölcsönzési jog kapcsola
táról. A kölcsönzési törvény arról rendelkezik, 
hogy a szerzői jogvédelem alá eső művek

kölcsönzésekor a könyvtár (fenntartó) -  a szer
zők vélt anyagi károsodásáért -  szerzői jogdíjat 
köteles fizetni.

Ezt az elképzelést az EK tagországok könyv
tárostársadalma és a többi európai ország könyv
tárosai is egyértelműen elutasítják. A különböző 
országok könyvtárosainak tiltakozása sorából 
kiemelkedik a svédeké, akik országos akciót hir
dettek a törvény bevezetése ellen -  sikerrel. Az 
IFLA Journal 1993. 3. számában Herald Müller az 
IFLA Szerzői Jogi Bizottságának véleményét tol
mácsolva leszögezi, hogy az Európai Közösség 
kultúra- és ezen belül könyvtárellenes.

Az alább következő írások egyike összeállí
tást tartalmaz néhány európai ország álláspontjá
ról a bérleti és kölcsönzési törvényről, a másik 
írásból pedig megismerhetik a német könyv
tárosok érveit a törvénytervezet ellen. Ez utóbbi 
tiltakozás megerősíti azt a véleményt, hogy nem 
bizonyított az az állítás, mely szerint a könyvtári 
kölcsönzéssel a szerzői érdekek sérülnek. Sőt, 
sok esetben éppen a könyvtár a mű egyetlen 
vagy legnagyobb példányszámú vásárlója.

Magyarországon most készül a szerzői joggal 
kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata, módo
sítása. Csatlakoznunk kell a nemzetközi szerzői 
jogi egyezményekhez, de fel kell készülnünk ér
dekeink megvédésére; amennyiben a könyv
tárakban a művek nem lesznek általánosan hoz
záférhetőek, ez a társadalom általános kulturális 
színvonalának csökkenését eredményezheti, és 
ez mindenképpen visszahat -  hátrányosan -  a 
szerzői jogok tulajdonosaira is. Pontos érvrend
szerrel -  az itt közölt írások erre adnak példát -  
kell felkészíteni a könyvtárfenntartókat és a 
könyvtárakat, hogy miért nem lehet elfogadni a 
racionalitás köntösébe bújtatott, kártékony, mind
annyiunk kulturálódását veszélybe sodró intézke
déseket.
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A Public lending right (PLR, 1993.), valamint az EBLIDA 
newsletter (1993. 4.) alapján Kovács Emőke tömörítése

A kölcsönzési törvény 
kérdése Európa 

országaiban

Az Európai Közösség 1992 decemberében 
az Európa Parlamenttel elfogadtatta azt a bérleti 
és kölcsönzési törvényre vonatkozó tervezetet, 
melyet 1994 júliusáig minden tagállamban életbe 
szeretnének léptetni. A törvénytervezet értelmé
ben a könyvtáraknak tiszteletben kell tartaniuk a 
szerzők kívánságait műveik könyvtári kezelését 
illetően. Csakis a szerzők hozzájárulásával 
kölcsönözhetik a műveket, egyébként nem. A tör
vénytervezet, érthető okokból, nagy tiltakozási 
hullámot váltott ki a könyvtári szakemberekből.

Kölcsönzési törvény már ma is érvényben 
van több országban. A törvény értelmében a 
szerzői jogvédelem alá eső művek könyvtári 
kölcsönzési forgalma után a könyvtárfenntar
tóknak kártalanítási összeget kell fizetniük. A kár
talanítás azért a vélt kárért jár, ami a szerzőket 
azáltal éri, hogy a könyvtárakon keresztül történő 
hozzáférhetőség miatt az emberek kevesebb 
könyvet vásárolnak műveikből. Az összeg a szer
zők jövedelemkiegészítését szolgálja, Németor
szágban az összeg bizonyos részét a szerzők 
társadalombiztosítására és öregkori nyugellátá
sára fordítják. Jelenleg 12 országban létezik 
kölcsönzési törvény, az Európai Közösség tag
országai közül négyben: Nagy-Britanniában, Né
metországban, Dániában és Hollandiában. Az 
egyes törvények szabályozása egymástól eltérő.

Nagy-Britanniának külön szerződése van Né
metországgal, melynek értelmében a két ország 
kölcsönösen kártalanítja a szerzőket. Vagyis a 
brit szerzők kártérítést kapnak a németországi 
könyvtárak állományában lévő angol művek 
kölcsönzése után, és fordítva. Ilyen jellegű meg
állapodás más tagállamok között nincs érvény
ben. Pontosabban szólva, a nemrégiben revidiált 
dán törvény értelmében külföldi szerző is kaphat 
jutalékot, ha a műve dán nyelvű.

A német kölcsönzési szabályozás egyedül
álló abban a kérdésben, hogy a szerzői jogi tör
vény részeként fogalmazták meg.

Ausztria
1994. január 1 -je óta szabályozzák Ausztriá

ban a könyvtárak kölcsönzés után fizetendő juta
lékát. A kölcsönzésenként fizetendő 1,90 schillin- 
get nem az olvasókra terhelik.

Belgium
Belgiumban nincs érvényben kölcsönzési tör

vény. Nemrégiben kezdődtek a kérdésben politi
kai tárgyalások. A Kulturális Bizottság részéről el
lenállás tapasztalható a kölcsönzési törvény szö
vetségi szinten történő meghozatalával szemben. 
Szeretnék, ha a kérdést inkább helyi szinten sza
bályoznák.

Dánia
A rövid időn belül újratárgyalt szerzői jogi tör

vény részeként kívánják szabályozni a kölcsön
zési törvényt is, ami már eddig is létezett. Dániá
ban megengedik a könyvtárak számára a szerzők 
engedélye nélkül történő kölcsönzést könyvek és 
nyomtatott zeneművek esetében. Zenei hang
anyagok, videókazetták és számítógépes progra
mok kölcsönzése azonban csak a szerzők hozzá
járulásával történhet.

Franciaország
A kölcsönzési törvény meghozataláról még 

nem született döntés, most folynak róla tárgyalá
sok.

Hollandia
A törvénytervezet már a Parlament előtt van. 

Ez lesz feltehetően az első hatályba lépő törvény 
azok közül, melyeket már az Európai Közösség 
irányelveinek szellemében fogalmaztak meg, így 
várhatóan befolyásolni fogja a többi ország tör
vényhozóit. A tervezet az alábbiakat tartalmazza:

♦ kártalanítási kötelezettséget a könyvköi- 
csönzések után;

♦ kártalanítási kötelezettséget a CD leme
zek és a videókazetták kölcsönzése után. 
Hat hónapig a könyvtárak nem kölcsö
nözhetik az általuk újonnan beszerzett 
CD lemezeket és videókazettákat;

♦ a szerzői jog tulajdonosainak a kártalaní
tási díjat a könyvtáraknak kell megfizetni;
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♦ a vakok számára létrehozott könyvtárak 
mentesülnek a kártalanítási összeg fize
tése alól;

* az egyetemi és az iskolai könyvtárak ne
vében az Oktatási és Tudományos Mi
nisztérium fizet évenként egy meghatáro
zott összeget a szerzői jog tulajdonosai
nak.

Nagy-Britannia
Amikor 1979-ben a Parlament megalkotta a 

kölcsönzési törvényt (Public Lending Right, PLR), 
és amikor azt 1982-ben bevezették, még nagy 
volt a kétkedők tábora a törvény működőképes
ségét illetően. Az eltelt tíz év azonban azt bizo
nyítja, hogy jól végiggondolt törvényt hoztak.

A PRL pénzügyi alapját a Department of Na
tional Heritage (Nemzeti Kulturális Örökség Hiva
tala) biztosítja, az 1992-93-as költségvetési évre 
4,75 millió fontot. Ebből az összegből finanszíroz
zák az adminisztrációs költségeket és a szerző
ket. Az adminisztrációt egy erre a célra létrehozott 
hivatal, az ún. Registrar for PRL (Kölcsönzési re
gisztrációs iroda) látja el, 15,5 főnyi személyzet
tel.

1993 februárjában több mint 17 000 szerző
nek fizettek jutalékot műveik kölcsönzési forgal
ma után. Ez a szám 966-tal több, mint az előző 
évben, és igen jelentős növekedésnek számít a 
tíz évvel korábbi 6000-hez képest. Az 1992. július 
1-je és 1993. június 30-a közötti beszámolási 
időszakban 97 olyan szerzőt regisztráltak, akik a 
maximumot, azaz 6000 fontot kaptak. Az egy 
kölcsönzésre jutó ráta a szóban forgó költségve
tési évben érte el a legmagasabb értéket, 1,86 
pennyt. A PRL regisztrációs irodához beérkező 
visszajelzések szerint a kölcsönzések után fizet
hető jutalék számottevő bevételi forrást jelent a 
szerény átlagkeresetből élő és rendszertelen idő
közökben jövedelemhez jutó szerzőknek. A brit 
szerzőknek, németországi könyvtárakban lévő 
műveik forgalma után 120 ezer fontot fizettek ki, 
míg ugyanerre az időszakra a német szerzők 
7375 fontot kaptak, ami á brit szerzők műveinek 
erős németországi jelenlétét tanúsítja.

A kölcsönzési forgalmat az ország különböző 
pontjain, 30 könyvtárban, illetve könyvtári háló
zatban (könyvtári központ a hozzátartozó fiók- 
könyvtárakkal együtt), az ún. mintakönyvtárakban 
regisztrálják egy éven keresztül (minden év július 
1-től a következő év június 30-ig). Ennek alapján 
készül el az országos becsült statisztika, és en
nek alapján fizetik ki a szerzőknek a jutalékot min

den év februárjában. A mintakönyvtárak köre 
évről évre változik annak érdekében, hogy az 
adatvétel minél korrektebb legyen. Egy-egy író 
regionális ismertsége és az ebből következő ol
vasói népszerűsége ezzel a módszerrel küszö
bölhető ki. A még pontosabb adatok érdekében 
tervezik, hogy a mintakönyvtárak számát 10%-kal 
megnövelik. A könyvtáraknak a kölcsönzési ada
tok feldolgozásával kapcsolatos kiadásait, ami a 
számítógépes szoftvert és a bibliográfiai adatbe
vitelt jelenti, a PLR költségvetési keretéből finan
szírozzák.

A PLR működésének nagyon hasznos mel
léktermékét jelentik azok az információk, melyek 
a kölcsönzési statisztikán keresztül az olvasói íz
lésről árulkodnak. A PLR iroda rendszeresen 
összeállítja a leggyakrabban kölcsönzött művek 
jegyzékét (írókat és könyvcímeket). Ezek a listák 
különösen könyvkiadói körökben népszerűek.

A PLR iroda működését tanácsadó bizottság 
segíti. A tanácsadó bizottság a kulturális minisz
ter 1991. évi javaslatára munkacsoportot hozott 
létre annak kivizsgálására, hogyan vonhatnák a 
könyvtárak referensz állományát is a PLR törvény 
hatálya alá. A munkacsoport első lépésben 126 
kérdőívet küldött szét oiyan könyvtárakba, ame
lyekben, tudomásuk szerint, számítógépes feldol
gozás folyik. A 96 válaszoló könyvtár 60%-ában 
feldolgozták a referensz műveket, a maradék 
40%-ban pedig intenzív retrospektív feldolgozás 
folyik. Hét vállalkozó könyvtárat vontak be abba a 
kísérletbe, melynek keretében a referensz művek 
forgalmát regisztrálják. Az adatokat a PLR gyűjti 
be és elemzi. Ennek során talán majd választ 
kaphatnak például olyan izgalmas kérdésekre is, 
hogyan lehet a helyben használt művek forgalmát 
megállapítani. Vagy, hogy milyen módszert ajánl
hatnak a könyvtáraknak annak érdekében, hogy 
a forgalom megfigyelése ne haladja meg erőiket, 
és az még elvárható legyen tőlük?

A PRL regisztrációs iroda tevékenységének 
egyik fontos alkotóeleme a propaganda munka. 
Az írók körében folyamatosan népszerűsítik a 
kölcsönzési törvényt, tudatosítva bennük a kárta
lanítással kapcsolatos szerzői jogaikat. Azoknak 
a szerzőknek, akik igényt tartanak a jutalékra, re
gisztráltatniuk kell magukat a Stocktonban műkö
dő irodában. Az iroda munkatársai tervezik, hogy 
a következő évben a televízión keresztül fogják 
népszerűsíteni a kölcsönzési törvényt. El szeret
nék érni, hogy a kölcsönzések számában kiemel
kedő művek szerzői nagyobb publicitást kapjanak.
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Németország
A megfogalmazott törvénytervezet a követke

zőket tartalmazza:
♦ a szerzőknek fizetendő kártérítés kérdé

sét a szerzői jogi törvénynek kell szabá
lyoznia (nem kötik a kölcsönzés jogát a 
szerzők engedélyéhez);

♦ a kártérítést központi keretből kell a szer
zőknek fizetni;

♦ a közkönyvtárak, az egyetemi, az iskolai 
és a zenei könyvtárak mentesülnek a kár
térítési kötelezettség alól.

Olaszország
Most dolgoznak a törvénytervezeten.

Spanyolország
A megfogalmazás alatt lévő törvénytervezet 

tartalma még nem ismeretes.
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1. Bibliothekstantieme wird akut. in: Die Presse. Wien, 
15.11.1993.

2. EBLIDA: Research national implementation Directive on 
lending rights. In: EBLIDA newsletter. 1993. no. 4. p. 
3-4.

3. Public Lending Right : Annual review / Registrar of Pu
blic Lending Right. - 1992-93. - Cleveland : Registrar of 
PLR, 1993.-20 p.

Memorandum 
a kölcsönzési törvény

ellen

1. Az Európai Közösség irányelv-javaslata 
nyugtalanítja a könyvtárakat

Az Európai Közösség évtizedekig nem szen
telt figyelmet a szerzői jognak. A hetvenes évek
ben mindössze részletkérdésekben történt állás- 
foglalás, és később, 1988-ban az ún. „Zöld 
könyvben” terjesztették elő a szerzői jog vala
mennyi tagállamra vonatkozó egységes szabá
lyozását. Ehhez járult még 1989-ben a számító- 
gépes programok szerzői jogára vonatkozó ja
vaslat.

Az alább olvasható írás a Deutsche Bibliotheksinstitut jogi 
bizottsága, a Német Könyvtáros Egyesületek Szövetsége és 
a Német Könyvtáros Egyesület közös állásfoglalása a 
kölcsönzési törvény ellen. A Denkschrift gegen die Einfügung 
eines Verleihrechts in das Urheberrecht: Stellungnahme zum 
EG-Richtlinienvorschlag vom 24. Januar 1991. - Berlin : 
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1991. - 34 p. c. tanulmányt Ko
vács Emőke tömörítette.

A. Irányelv-javaslat a kölcsönzési jogra

1991 elején az Európai Közösség Bizottsága egy 
második irányelv-javaslattal fordult a nyilvános
sághoz a bérleti és kölcsönzési joggal kapcsola
tosan. Míg 1988-ban a legfőbb szempont a szer
zői jognak a tömeges méretű sokszorosítások el
leni védelme volt, az utóbbi javaslat lényegesen 
nagyobb mértékben érintette a könyvtárakat. Min- 
dezideig a hangadó „Közös Piac és Ipar” nevű EK 
igazgatóság csak esetlegesen foglalkozott a 
könyvtárakkal, és csak egyszer tett a könyv
tárakat is érintő észrevételt.

Az 1991-es javaslatból kitűnik, hogy az Euró
pai Bizottság feladta az iparpolitikai és a kulturális 
területtel szemben eddig tanúsított semleges 
álláspontját, mégpedig ez utóbbiak rovására. 
Sajnos meg kell jegyezni, hogy a könyvtárügy ká
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rára. Senkinek nem lehet meglepetés, hogy a 
„Közös Piac és Ipar” nevű igazgatóságban sem 
kultúrpolitikai, sem könyvtári szakértő nem kapott 
helyet.

Néhány évvel ezelőtt a szakemberek még azt 
az álláspontot képviselték, hogy a kulturális célki
tűzések kerüljenek az Európai Közösség hatás
körén kívülre. Időközben azonban világossá vált, 
hogy a gazdasági vérkeringés javulása csakis 
úgy képzelhető el, ha az áruk és szolgáltatások 
termelői és felhasználói dialógusba lépnek egy
mással. Csakis így lehet a gazdasági jogot egy 
európai kultúrigazgatási joggá szélesíteni. A bér
leti és kölcsönzési jogra vonatkozó irányelv-terve
zet azonban világos bizonyítéka annak, hogy a 
gazdasági és a kulturális jog összehangolásának 
még vannak vesztesei.

Az 1991-ben előterjesztett javaslat több szer
zői jogi szabályozási kérdést fog össze. A sok
szorosítást illetően a már említett „Zöld könyv” ja
vaslataira épül, de egyebekben -  az érintett 
könyvtári körök legnagyobb meglepetésére -  tel
jes mértékben egy könyvtárellenes kölcsönzési 
jogot tartalmaz. Az EK Bizottság megfogalmazá
sában ez így hangzik:

1. cikk 1. bek. ,A tagállamok jogilag kívánják 
szabályozni, hogy ... a szerzői jogvédelem alá 
eső eredeti vagy sokszorosított művek kölcsön
zését ... megengedjék vagy megtiltsák.”

1. cikk 3. bek. Az irányelvek szempontjából „a 
kölcsönzés annyit jelent, hogy a használati jogot 
időlegesen korlátozottan átengedik, ami nem köz
vetlen tulajdonszerzési célokat szolgál, és nyilvá
nosan hozzáférhető intézményeken, elsősorban 
közkönyvtárakon keresztül történik...”

A kirekesztő kölcsönzési jogszabályra vonat
kozóan az irányelv egy további meghatározást is 
tartalmaz:

4. cikk. „A tagállamok kulturális vagy más 
okokból a kölcsönzési törvényben az cikk 1. 
bek. szerinti művek egy vagy több kategóriájára 
nézve kivételt tehetnek...

B. Korábbi törekvések egy kölcsönzési törvény 
érdekében

Egy ilyen természetű kölcsönzési (vagy tiltá
si) jogszabály kibocsátásának gondolata nem 
újkeletű, Már a múltban is többször megkísérelte

az ipar, hogy hasonló jellegű törvényt elfogadtas
son a joggal.

1930-ban Dánia legfelső bírósága olyan ítéle
tet hozott, mely szerint a könyvtáraknak tisztelet
ben kell tartaniuk egy bizonyos kiadó könyveiben 
szereplő, a kölcsönzést tiltó bejegyzést. Nevezett 
kiadó anyagi hasznot remélt az ügytől, de ehe
lyett azt érte el, hogy a dán közkönyvtárak a ké
sőbbiekben nem vásároltak a kiadó által meg
jelentetett könyvekből. Hasonló akciót Svédor
szágban is indítottak volna, de végül jogszabály 
kibocsátását azzal az indokkal vetették el, hogy 
az várhatóan kulturális károkat okozna.

A betiltásban érdekelt ipari körök azonban 
nem maradtak tétlenek, és Nagy-Britanniában 
1988-ban elérték, hogy kirekesztő kölcsönzési 
jogszabályt léptessenek életbe a hangszalagok
ra, videókazettákra és szoftverekre vonatkozóan, 
a könyvekre szerencsére nem. Dániában jelenleg 
a videókra korlátozódik a kölcsönzés tilalma.

Az utóbbi években Németországban is tör
téntek kísérletek arra, hogy bizonyos művekre ki
rekesztő kölcsönzési törvényt alkossanak. A kor
mány azonban, kimondottan a könyvtári kölcsön
zésekre -  legújabban éppen a hanghordozókra -  
hivatkozva tagadta meg a törvény megalkotását.

C. A könyvtárak elutasítják a kölcsönzési törvényt

Az EK irányelv-javaslata már 1991. januári 
megjelenése után jókora nyugtalanságot váltott ki 
a különféle típusú könyvtárakból. A tervezett 
kölcsönzési tiltás ugyanis a könyvtárakat létük
ben veszélyeztetné, mert ha a könyvtárak nem 
kölcsönözhetnek, akkor mint kulturális intézmé
nyek feleslegessé válnak.

A tervezetet politikai téren is nagy ellenállás 
fogadta. A legfrissebb értesülések szerint az EK 
minisztertanácsának munkacsoportja 1991. már
cius 14-15-én elutasította az irányelvet. Az EK Bi
zottsága mindazonáltal nem szándékozik 
felhagyni elhatározásával, de most egy elfogad
hatóbb, kompromisszumos megoldást keres. A 
könyvtárakra leselkedő veszély tehát még nem 
hárult el. Ezért tartották fontosnak a könyv
tárakért felelős szervezetek, hogy memorandum
ban foglalják össze a döntéshozók számára el
lenérveiket.
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2. A kölcsönzési törvény .létükben fenyegeti a 
könyvtárakat

A. A könyvpiaci struktúra és hatása a könyv
tárakra

Az EK Bizottsága terjedelmes indoklásban 
magyarázza a tervezett irányelv kibocsátásának 
motivációit. Ebben a könyvpiaci struktúráról, a 
könyvtárakról és a könyvtári tevékenységről a va
lóságnak ellentmondó képet fest.

A fogalmak nem helytálló leegyszerűsítése
Amikor az EK Bizottság az irányelv-tervezet 

indoklásában a könyvtárakról szól, kizárólag a 
közkönyvtárakra gondol. Egyetlen helyen tesz 
említést üzemi könyvtárról, de annak is kizárólag 
közkönyvtári funkciójáról. Minden egyéb könyv
tártípust az EK Bizottság figyelmen kívül hagy. 
Hiányoznak tehát a nemzeti könyvtárak, a tarto
mányi könyvtárak, a tudományos könyvtárak, az 
egyetemi könyvtárak, a munkahelyi, a parlamenti, 
a bírósági és az egyházi könyvtárak. Az irányelv
javaslat csupán az 1. cikkely 3. bekezdésében 
említ ilyen könyvtárakat. Az indoklás szövegéből 
nem is derül ki, hogy az EK Bizottság tisztában 
volna azok funkciójával.

Abból, hogy az EK Bizottság egyetlen könyv
tártípusra korlátozza mondanivalóját, értelemsze
rűen következik, hogy az általuk kölcsönzött mé
diák egyetlen típusából indul ki, azaz a szépiro
dalomból. „Elsikkasztja” a teljes tudományos és 
ismeretterjesztő szakirodalmat.

A bizonyíthatatlan eladási veszteségről szóló 
állítás

Az indoklásban a Bizottság azt az idáig be 
nem bizonyított állítást teszi, hogy a nyilvánosan 
hozzáférhető közkönyvtárak kölcsönzési tevé
kenysége eladási veszteséget okoz a könyvpia
con, ami által a szerzőket anyagi kár éri. Ebből 
következik, hogy a szerzői jog tulajdonosait, mű
veik nem jelentéktelen használatáért, meghatáro
zott bevételhez kell juttatni, hogy biztosítható le
gyen „az európai kultúrának a megőrzése és tá
mogatása a maga sokszínűségében”.

Ennél az érvelésnél teljességgel figyelmen kí
vül hagyták, hogy éppen a könyvtárak azok az 
intézmények, amelyek Európa irodalmi kultúrájá
nak megőrzéséhez jelentősen hozzájárulnak. Ál
talában elmondható, hogy a szerzők többségé

nek inkább előnyt, mint hátrányt jelent a könyv
tárak munkája. Az eladási veszteség tézise 
nemcsak egyszerűen hamis, de épp az ellenke
zője az igaz, a könyvtárak elősegítik a könyvela
dások számának növekedését.

A könyvtár mint gazdasági összetevő
Sok kiadó, főleg azok, amelyek tudományos 

szakirodalmat adnak ki, a kiadási kalkulációnál 
eleve számítanak a könyvtárak vásárlása révén 
várható bevételre, sőt bizonyos könyvek kiadása 
e nélkül nem is volna lehetséges.

Ugyanez érvényes a gyerekkönyvekre. A köz
könyvtárak vásárlása nélkül -  a nagyvárosi 
könyvtárak fiókkönyvtáraitól kezdve, a plébániá
kon található könyvtárakig -  sok gyerekkönyvet 
egyáltalán nem lehetne megjelentetni, vagy csak 
veszteséget hozó alacsony példányszámban. Te
kintetbe véve a legtöbb fiatal család anyagi hely
zetét, a privát szféra nem tenné lehetővé a bevé
telek ugrásszerű emelkedését, ha a könyvtárak 
erős vásárlóereje hirtelen elmaradna. Abszurd, 
hogy míg a kiadó „szócsöve” -  a Stiftung Lesen -  
az olvasás és a könyvek iránti fogékonyság gyer
mekkorban való elsajátításának fontosságát han
goztatja (hogy a gyermekek majdan olvasó és 
könywásárló felnőtteké váljanak), mégis azokat 
az intézményeket, nevezetesen a könyvtárakat 
(melyek a gyermekeket rendszeres olvasásra 
szoktatják), vádolják azzal, hogy a könyvforgalom 
csökkenését idézik elő, és így megkárosítják a 
szerzőket.

A helyi könyvesboltoknak gyakran a köz- és 
tudományos könyvtárak jelentik a megélhetési 
alapot. Ha igaz lenne az EK Bizottság állítása, 
mely szerint a könyvtárhasználat eladáscsökke
néshez vezet, akkor a könyvesboltoknak örülniük 
kellene, ha a könyvtárak beszerzési kerete csök
ken. Akkor -  az EK Bizottság logikája szerint -  
egy ilyen folyamat forgalomnövekedést idézne 
elő. A valóságban a helyzet éppen az ellenkező. 
A könyvtáraktól kapott folyamatos megrendelé
sek hiányában sok könyvkereskedésnek be kel
lett zárnia. E folyamat folytatódása további forga
lomcsökkenéshez és kulturális elszegényedés
hez vezetne.

Az EK Bizottsága nagyon is tisztában van a 
csökkenő könyvtári költségvetés hatásaival, 
mégis megkísérli a kölcsönzések utáni kártalaní
tás életbe léptetését. Mivel viszont közpénzek 
nem állnak korlátlanul rendelkezésre, félő, hogy 
ha az államnak kártérítést kell fizetni a kölcsönzé
sek után, úgy azt a könyvtári költségvetés rová
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Kitekintés

sára tenné, pénzügyi háztartásának kiegyenlíté
sére. Ez az állománygyarapítás csökkentéséhez 
vezetne, ami viszont a használóknak vonzerőt je
lentő kínálat beszűkülését vonná maga után. Ke
vesebb használat, kevesebb jutalékot eredmé
nyezne. A szerzői jog tulajdonosai tehát kétféle 
szempontból is károsulnának.

A könyvtárak információs rendszerei
Nem teljesen jogtalanul állítja az EK Bizott

ság, hogy a szerzői jog a könyvtárak működésé
vel alapvetően összefügg. Azt a megállapítást 
azonban elmulasztja megtenni, hogy már régtől 
fogva a könyvtárak azok, a kiadók és könyvkeres
kedők mellett, amelyek az irodalom és információ 
terjesztésében döntő szerepet vállalnak. Gyűjtő
körüknek és megőrzési feladatuknak megfelelő
en költséges szolgáltatásokat látnak el és infor
mációs rendszereket működtetnek, többek között 
különgyűjteményeket építenek, könyvtárközi 
kölcsönzést folytatnak, és központi lelőhelyjegy
zékeket tartanak fenn annak érdekében, hogy a 
képzéshez és tudományos kutatáshoz szüksé
ges irodalom hiánytalanul a használók rendelke
zésére álljon akkor is, amikor a privát szolgálta
tók, gazdasági okokból megszűntek már. Az ál
lam jelentős pénzeszközöket fektet be az 
információs infrastruktúra kiépítésébe annak ér
dekében, hogy az irodalom tartós és átfogó ter
jesztése biztosított legyen, ami éppen a szerzői 
jog szolgálatában is történik.

A könyvtárak kulturális sokféleséget követelnek
Az EK Bizottság a helyi közkönyvtárak iroda

lomtámogató szerepéről sem vesz tudomást. A 
könyvtárak igyekeznek az irodalom gazdag vá
lasztékát kínálni a használóknak, amihez hozzá
tartozik, hogy olyan szerzőknek is helyet biztosí
tanak polcaikon, akiknek a művei a könyvkeres
kedésekben nem kapnak központi helyet. Ezáltal 
a könyvtárak olyan kulturális sokféleséget kínál
nak, mint amilyet egyetlen más állami vagy ma
gán intézmény sem nyújt hasonló mértékben. 
Költői esteken, író-olvasó találkozókon és más 
rendezvényeken keresztül a könyvtárak azoknak 
a szerzőknek is közönséget teremtenek, akik 
nem szerepelnek a bestseller listákon, és az ilyen 
fórumok után szereznek műveiknek vásárlókö
zönséget. A könyvtárak nemcsak a könyvszektor
ban, de az új médiák tekintetében is saját érték
ítélettel bírnak. A nagyon is széles körű, sokszor 
nívótlan médiakínálatot figyelembe véve, a 
könyvtáraknak ez az orientáló szerepe sem elha
nyagolható.

A bérkönyvtárak hanyatlása
A kölcsönzési törvény megalkotása érdeké

ben és a szerzők igényeinek vélt szolgálatában 
az EK Bizottság a vállalkozási formában működő, 
térítésért kölcsönző, ún. bérkönyvtárak eltűnésé
vel érvel. Még piaci igényt is konstruál olyan típu
sú bérkönyvtárak iránt, amelyekben a közkönyv
tárak állítólagosán hiányzó vonzereje megtalálha
tó lenne, vagyis ahol az aktuális irodalmat 
rendelkezésre bocsátanák. Ezzel kapcsolatban 
feltehető az EK Bizottságnak akár az az ironikus 
kérdés is, hogy míg egyfelől félnek a közkönyvtá
rak vásárlóerő elvonó szerepe miatt, másfelől szí
vesen vennék új könyvtárak nyitását a privát szol
gáltatók részéről?

Vállalkozásszerűen működő bérkönyvtárak 
manapság már nem léteznek. Egyetlen EK tagál
lamban sem képzelhető el, hogy közpénzekből 
történő támogatás nélkül olyan vállalkozást fenn 
lehetne tartani, amely a közönségnek a köz
könyvtárak szolgáltatásaihoz csak részben is ha
sonlókat tudna nyújtani.

Összegzés: a könyvtárügy durván torz képe
Mivel az EK Bizottság a könyvtárakat és 

szerepüket már kiindulásként a valóságtól eltérő
en ítélte meg, és a meglehetősen komplikált 
összefüggéseket egyáltalán nem ismeri, ezért 
végkövetkeztetései sem áliják meg a helyüket. 
Egy szerzői jogi kölcsönzési törvény csökkent ér
tékű, teljesítőképességében konkurenciavesztett 
könyvtárügyet eredményezne, anélkül, hogy a 
keletkező hiányokat bármilyen kereskedelmi jelle
gű szolgáltatás pótolni lenne képes.

Az EK Bizottság jól tette volna, ha az irányelv
javaslatban és annak indoklásában nem csak 
egyoldalúan a szerzői jog tulajdonosainak érde
keit vette volna figyelembe. Csak egy helyen és 
inkább kritikusan jegyezték meg, hogy az orszá
gok törvényhozói, kulturális okokra hivatkozva, 
gyakran nem voltak hajlandóak a szerzői jog tu
lajdonosainak jogait elismerni azáltal, hogy a köz
könyvtárak kölcsönzési tevékenységét engedély
hez kötötték, illetve betiltották volna. (Ez úgy 
hangzik, mintha a Bizottság sajnálkozással állapí
taná meg, hogy ez a körülmény késztette őket 
arra, hogy az irányelvekben egy kölcsönzési tör
vényt is szerepeltetniük kellett.)

Egy tényeken alapuló, tárgyilagos szemlélet- 
mód arra a felismerésre vezethette volna az EK 
Bizottságot, hogy a könyvtárak szerepe az olva
sás népszerűsítésében egyszersmind népszerű
síti a könyvvásárlást is, és nem károsítja a szer
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zőket. Az olvasáskutatások és könyvpiacelemzé
sek már régen egyértelműen bebizonyították, 
hogy az olvasási kedv mindig fokozza a könyvvá
sárlási kedvet is, A könyvtárhasználók ugyanis 
egyben könyvvásárlók is. Ezt bizonyítja az a tény 
is, hogy az emberek, amikor negyvenes éveikre 
gazdaságilag megerősödnek, elmaradnak a könyv
tárból és a könyvkereskedésekhez pártolnak.

B. Jogi érvek az irányelvek javaslataival szemben

A könyvtári szervezetek negligálása 
Az EK Bizottság szerzői joggal kapcsolatos 

állásfoglalásának megjelenése után, 1989. szep
tember 18-19-én Brüsszelben meghallgatták az 
érintett köröket. Amint az az irányelv-tervezet in
doklásából kitűnik, a meghallgatáson a „Bizottság 
kérte, hogy az egyes témáknál a Zöld könyvben 
rögzített álláspontból induljanak ki”.

A meghallgatásra a legkülönbözőbb érdekelt
ségi csoportokat hívták meg, de senki nem képvi
selte sem a nemzetközi, sem a nemzeti könyv
táros egyesületeket. Nagy-Britannia, Hollandia, 
Dánia és Németország könyvtárosai pedig haté
konyan hozzájárulhattak volna a kirekesztő 
kölcsönzési törvény témakomplexumának kérdé
séhez, a könyvtári jutalékkal kapcsolatban szer
zett tapasztalataik ismertetésével. Az angol és a 
német könyvtáros egyesület szakértői már évek 
óta foglalkoznak a témával. Talán azért nem hív
tak meg a meghallgatásra könyvtári érdekeket 
képviselő szakértőket, mert a brüsszeliek tudták, 
hogy a kirekesztő kölcsönzési törvény a könyv
tárosokból határozott ellenállást váltott volna ki?

Érdekes módon a meghallgatáson viszont je
len voltak az egyes országok értékesítési társa
ságainak képviselői (pl. a német VG WORT).

A német könyvtárosok szemében ezért a 
nemzeti könyvtáros egyesületek figyelmen kívül 
hagyása világosan példázza az egyenlő elbírálás 
sérelmét. Az EK Bizottság ezzel az eljárással 
további államjogi és demokratikus aiapelveket is 
sért.

Terjesztési jog a szerzői jog szempontjából 
A szerzői joggal védett művek kölcsönzése 

és bérbeadása a szerzői jogi terjesztés egyik for
mája. A törvénykönyv szerint a szerzői jog tu
lajdonosának vagy megbízottjának kizárólagos 
joga, hogy művét eredetiben vagy másolatban 
terjessze. A tulajdonosi jogokkal rokon védnöki jo

got gyakorolhatnak a tudományos művek kiadói, 
a hanghordozók, filmek és mozgóképek előállítói. 
A terjesztéssel meghatalmazottak a művek ela
dása után már nem befolyásolhatják a felhaszná
lás további módját, beleértve a kölcsönzést vagy 
bérbeadást is. A könyvtárak szinte kivétel nélkül 
olyan műveket kölcsönöznek, melyeknek a tulaj
donjogát megszerezték, így a jogszabályok értel
mében az állományukat a tulajdonos és megha
talmazottja hozzájárulása nélkül kölcsönözhetik.

Szociális állam elv
Az érvényben lévő német szerzői jogi törvény 

szerint a könyvtárak állományának kölcsönzését 
semmi nem korlátozza.

Mindamellett a szerzői joggal védett művek 
kölcsönzése 1972 óta nem ingyenes. A törvények 
érteimében a könyvtárfenntartók a kölcsönzése
kért egy „meghatározott kártérítést”, ún. könyvtári 
jutalékot fizetnek, melyet „könyvtárfilléreknek” is 
neveznek. Erre a szerzői jog tulajdonosai tarta
nak igényt. A kártérítés a törvény értelmében a 
potenciális eladási haszon elmaradásáért jár. A 
kártérítés'bizonyos részét a szerzői jog tulajdono
sának társadalombiztosítására és időskori ellátá
sára kell fordítani.

Az EK irányelv-javaslatában kilátásba helye
zett szerzői jogi lehetőség, mely szerint a könyv
táraknak megtiltanák a kölcsönzést, nemcsak a 
német szerzői jogi törvénnyel ütközne, hanem az 
európai törvényhozókra is kötelező szociális ál
lam elvével is. Széles néprétegek számára nem 
reális alternatíva ugyanis a közkönyvtárból törté
nő ingyenes kölcsönzéssel szemben az, hogy vá
sárolja meg a keresett könyvet. Sokan nem ren
delkeznek annyi pénzzel, hogy a számukra szük
séges valamennyi könyvet megvásárolják.

Ezt a rendkívül fontos szempontot az EK Bi
zottság ugyancsak figyelmen kívül hagyja. Ezért 
tehát az irányelv-tervezetet a legnagyobb mérték
ben társadalomellenesnek, vagyis a magasabb 
törvényekbe ütközőnek kell tekintenünk.

Információszabadság
Az államnak biztosítania kell a polgároknak 

azt a jogát, hogy véleményüket szóban, írásban 
és képben, szabadon terjesszék, és önmagukat 
minden hozzáférhető forrásból akadály nélkül ké
pezhessék.

Az alkotmányban is garantált információsza
badság érdekében biztosítani kell, hogy minden 
akadályt elhárítsanak, amely a szabad tájékozó
dásban meggátolja az állampolgárokat. Az aka
dályokat csak úgy lehet elhárítani, ha az informá
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cióközvetítő kommunikátor is védelemben része
sül. Következésképpen a közkönyvtárak is, ame
lyek az információ- és véleményszabadság je
gyében közkinccsé teszik a forrásokat, alkotmány 
biztosította védelmet kell élvezzenek. Az informá
cióterjesztés szabadságának jegyében történik a 
kölcsönzés és a helyben való használat is, ami a 
szerzői jog tulajdonosainak és meghatalmazottai- 
nak jóváhagyásával történik. A kölcsönzés korlá
tozása tehát jogai gyakorlásában sérti mind a pol
gárokat, mind a könyvtárakat.

Az EK Bizottság jól tudja, hogy a kölcsönzési 
törvény az információszabadság alapkövetelmé
nyének mond ellent, és miután meggyőző érveket 
irányelv-tervezetükben ezzel kapcsolatban nem 
tudnának felhozni, inkább hallgatnak róla.

Szerzői jog és tulajdonjog, feszült viszonyban 
egymással

A szellemi termék tulajdonosa nem tudja 
szerzői jogait korlátlanul gyakorolni. Egyrészt 
azért nem, mert maga a szerzői jogi törvény tar
talmaz korlátokat, másrészt azért nem, mert 
tiszteletben kell tartania a művét megvásárló sze
mély tulajdonosi jogait. Amikor a szellemi termék 
tulajdonosa szabályszerűen elidegeníti tulajdo
nát, egyértelműen kinyilvánítja, hogy átengedi 
másoknak a tulajdonjogot. Ezt követően a szel
lemi termék tulajdonosának szerzői jogai ellentét
ben állnak a tárgyi tulajdonos érdekeivel. Ebből a 
feszült viszonyból keletkezhetnek konfliktusok. A 
szövetségi alkotmánybíróság konkrétan kimondja: 
„A megjelenés pillanatától kezdve minden nyom
tatott mű önálló életet élA mű nem marad to
vábbra kizárólag a kiadói fáradozás értékteremtő 
eredménye, hanem befolyással bír a társadalmi 
életre. Ezáltal egy önálló, a kor kulturális és szel
lemi történéseit meghatározó tényezővé válik."

Az irányelv-javaslat további képtelenségei
A 4. cikk. értelmében a tagállamok a kire

kesztő kölcsönzési törvényben „a tárgyak egy 
vagy több kategóriájával kivételt tehetnek”. Ha a 
tagállamok szabadon dönthetik el, hogy a tárgyak 
mely kategóriáit -  pl. könyveket, hanghordozókat, 
videókazettákat vagy akár mindegyik kategóriát -  
kívánják a 4. cikk. szerinti mentességben részesí
teni, akkor a tiltási törvény helyett, a kártérítési 
szabályozás lép érvénybe. Ezután a tagállamok
nak semmiféle kötelezettsége nem kell, hogy le
gyen a kölcsönzési törvény meghozatalára. Azo
kat a tagállamokat, amelyek tervbe vennék egy 
kölcsönzési törvény napirendre tűzését, semmi

nem akadályozhatná meg abban, hogy idővel 
felcseréljék azt egy könyvtári jutalék szabályzat
tal. Ezen az alapon Németországban minden ma
radhatna a régiben.

Még nagyobb lesz a zavar, ha az irányelv-ja
vaslat a számítógépes programokra is kiterjeszti 
a jogi védelmet, annak legutóbbi, 1990. október 
18-án megjelentetett formájában. Ennek értelmé
ben a közkönyvtárakat annyira korlátoznák a 
szoftverprogramok használatában, hogy még a 
helybenhasználatot sem tennék lehetővé. Az 
irányelv-tervezet kibocsátásának idején a bizott
ság azonban még garantálni kívánta a számító- 
gépes programok helyben történő használatát. A 
számítógépes programokét igen, amelyek pedig 
könyvtári szempontból alárendelt szerepet játsza
nak, de más médiák helybenhasználatát, mint 
például a könyvtári szempontból meghatározó 
könyvekét vagy folyóiratokét még vonakodtak ga
rantálni.

A javaslat kölcsönzési törvénytervezetre vo
natkozó állításainak ellentmondásai, valamint az, 
hogy a számítógépes programok könyvtári hely
benhasználatát -  semmivel sem indokolhatóan -  
előnyben részesíti más médiákkal, különösen a 
könyvekkel és folyóiratokkal szemben, arra en
ged következtetni, hogy a bizottság nem rendel
kezik az európai szerzői jogi törvény megalkotá
sához egyértelmű és ellentmondásoktól mentes 
koncepcióval.

A helybenhasználat és a kölcsönzés közötti 
különbség hiányzó meghatározása

Az irányelv 1. cikk. 1. bekezdése szerint 
„kölcsönzésnek számít a használat időlegesen 
korlátozott átengedése ... különösen közkönyv
tárakon keresztül”. Ezzel a meghatározással a 
könyvtári gyakorlatban ténylegesen meglévő hely
benhasználat és a házból való kivitelre engedé
lyezett kölcsönzés közötti különbség elhomályo
sul. Pedig ez a megkülönböztetés még a könyv
tári jutalék szempontjából is nagyon is eltérő 
eredményhez vezet, az irányelv szempontjából 
pedig hangsúlyos különbséggel bír.

Eddig ugyanis az EK tagállamokban a jogi 
helyzet teljesen egyértelmű volt. Azokban az álla
mokban, ahol a könyvtári jutalékot bevezették 
(Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németország
ban), sem kell a könyvtári anyagok helyben 
használatáért jutalékot fizetni.

Vagyis az EK irányelv-javaslata nem csekély 
mértékű változást jelentene.
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A kötelespéldány rendelettel való összeférhe
tetlenség

A német könyvtári törvény értelmében min
den nyomdatermékből egy-egy példányt át kell 
adni a Frankfurt am Mainban lévő Deutsche Bi- 
bliotheknek és a lipcsei Deutsche Büchereinek; 
minden kottából és zenei hangzóanyagból pedig 
a Deutsche Musikarchivnak Berlinbe. A rendelet 
mindhárom intézményt arra kötelezi, hogy a köte
lespéldányként kapott művek helyben használa
tát biztosítsák. Ez a szabályozás van hivatva ga
rantálni, hogy elviekben a Németországban előál
lított nyomdatermékek, kották és hanganyagok a 
tudomány, a művészet és az információszabad
ság céljainak érdekében egy, illetve két helyen 
nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Az érvény
ben lévő német szerzői jogi törvény a fentieket tá
mogatja, azaz a művek helyben történő használa
ta, szerzői jogi szempontból, illetékmentes.

Ezzel szemben, ha az irányelv-tervezet sza
bályozását életbe léptetnék, akkor Németország
ban a legtöbb médiára a kölcsönzési törvényben 
foglaltak lennének érvényesek, beleértve a hely- 
benhasználatot is. A Deutsche Bibliothek tehát 
nem tudná garantálni a törvényben megfogalma
zott helybenhasználati lehetőséget. Ugyanez ér
vényes a többi német kötelespéldányjogú könyv
tárra is. A művészeti és tudományos életet ezáltal 
érhető kár alig felbecsülhető. Az állampolgárok 
törvényben garantált információszabadsága telje
síthetetlenné válna.

Az irányelvek átültetése a német jogra
Első összehasonlításban úgy tűnik, hogy a 

német szövetségi jog sok pontban már megfelel 
az EK Bizottság törekvéseinek. Ebből azonban 
elhamarkodott lenne azt a következtetést levonni, 
hogy a szerzői jogi törvény nem igényelne jelen
tős változtatásokat.

C. A kölcsönzési törvény hatása a könyvtárügyre 
nézve

Az EK tervei szerint megfogalmazott kölcsön
zési törvény bevezetése a német könyvtárakra 
nezve jelentős gyakorlati következményekkel jár
na. Az érvényben lévő jogi szabályozás lehetővé 
teszi a könyvtárak számára a gyarapításnál a mé
diák szabad kiválasztását. A rendelkezésre álló 
alacsony költségvetési keret nem jogi, hanem 
pénzügyi akadályt jelent a könyvtáraknak abban,

hogy minden beszerezni kívánt címet megvegye
nek. Az EK irányelv-javaslata ezzel szemben a 
szerzeményezési munkában a szabad döntéstől 
fosztaná meg a könyvtárakat. Ha a korlátozás 
ilyen formája életbe lépne, akkor az állománygya
rapítási politika a könyvtárakban esetlegessé vál
na, ami nemcsak a szakterületi munkát veszé
lyeztetné, de a képzési és kultúrpolitikai feladatok 
teljesítését is.

Lemondás némely könyv beszerzéséről
Az irányelv-tervezet 4. pontja megengedi a 

tagállamoknak, hogy „kulturális vagy más okok 
miatt” a kirekesztő kölcsönzési törvény alól kivé
telt tegyenek. Könyvtári szempontból nincs azon
ban olyan ok, sem kulturális, sem oktatáspolitikai 
vagy más egyéb, amely igazolhatná, hogy a 
könyvtári anyagok bizonyos kategóriát előnyben, 
vagy hátrányban részesítsék. Ez vonatkozik min
den médiára, művészeti vagy tudományos alko
tásra, illetve a fontos információkra, amelyek ter
jesztésében a könyvtárakat nem szabad meg
akadályozni.

Ugyancsak legyen megengedett a szerzők
nek teljesen szabadon meghatározni, hogy hoz
zájárulnak-e, vagy megtagadják műveik kölcsön
zését. Abból kell kiindulni, hogy mindig lesz egy 
bizonyos százaléka a jogosultaknak, akik nem 
fognak hozzájárulni bizonyos médiák kölcsönzé
séhez, történjék az gazdaságossági vagy más 
okokból.

Ha bizonyos médiák kölcsönzése feltételek
hez lesz kötve, akkor azok beszerzéséről a 
könyvtár kénytelen lesz lemondani, legyenek bár 
tudományos vagy kulturális szempontból értékes 
művek. Az ebbe a körbe eső, a könyvtárakhoz 
ajándék vagy kötelespéldány útján kerülő műve
ket sem lehetne szabadon kölcsönözni. Azokat ti
tokban kellene tartani. Ugyanez az eset lenne ér
vényes a könyvesboltokban már nem kapható 
művekre is.

Abból a bizonyíthatatlan feltételezésből kiin
dulva, hogy a könyvtárak médiakínálatukkal ne
gatívan befolyásolják a könyvkereskedések for
galmát, rávehető néhány szerző arra, hogy mű
veik hiányozzanak a nyilvánosan hozzáférhető 
könyvtárakban, ezáltal remélve műveiknek na
gyobb kereskedelmi forgalmat. Az ilyen okokból 
kimondott tilalom a könyvtári állományban „fehér 
foltokat” idézne elő. Tévedésen alapuló feltétele
zés az, hogy a könyvtárhasználó ilyen esetekben 
örömmel felkeresi a kereskedőket, hogy a kívánt 
könyvet beszerezze magának (eltekintve néhány
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olcsóbb könyvtől és tehetősebb állampolgártól). A 
polgárok többsége, szerény gazdasági helyzete 
miatt, ki lesz zárva a könyv használatából.

Információveszteség
A könyvtárak véletlenre épülő állományépíté

se azt fogja eredményezni, hogy nem lesz min
den információ fellelhető a könyvtárakban. Ennek 
kínos következményei lehetnek a tudományra, a 
kutatásra és az oktatásra nézve. Elképzelhető, 
hogy mi történne, ha egy-egy terület tudományos 
irodalmából az egyetemi könyvtárban a profesz- 
szorok, az oktató személyzet és a hallgatók csak 
egy véletlenszerűen összeválogatott kínálatot ta
lálnának. A következmény a koordinált oktatási 
és kutató tevékenység összeomlása volna, mert 
aligha akad olyan terület, mely nélkülözhetné a 
médiák használatát. Ez a katasztrofális követ
kezmény folytatódna a közkönyvtáraknál, ame
lyeket nemcsak diákok, egyetemi hallgatók 
használnak, hanem a vonzáskörzetükbe tartozó 
oktatási intézmények is. Egy kirekesztő kölcsön
zési törvény tehát nehezen felbecsülhető hatást 
gyakorolna az oktatáspolitikára is.

Csökkenő kiadói forgalom
A kölcsönzési törvénnyel kapcsolatban a 

pénz is szóba kerül. A kiadók elgondolkodhatná
nak azon, hogy a médiák ára fokozatosan emel
kedik: a kölcsönzési engedély járulékos kiadáso
kat jelentene minden, azokat kölcsönbe adó in
tézménynek. Adott esetben elképzelhető, hogy a 
kölcsönzés korlátozását gyakorló szerző így jut 
pótláshoz a kiadók által fizetett honorárium mellé. 
A könyvtárosok azonban nyomatékosan óvnak 
ennek a lehetőségnek a túlértékelésétől.

A szerzői joggal védett művek, valamint az 
EK irányelv-javaslatának 2. cikk. 2. bekezdése 
szerinti művek nem helyettesíthetők mással. Ami 
azt jelenti, hogy annak tulajdonosa monopol hely
zetbe kerül, és neki tetsző árat szabhat meg kár
térítésként. A könyvtáraknak ezt a monopolárat is 
meg kell fizetniük. Ezeket a kiadásokat a költség- 
vetési keret viszont csak más terület kárára ké
pes elviselni. Ennek a folyamatnak az olyan ki
sebb kiadók, szakkönyvesboltok és vállalkozások 
lesznek az áldozatai, amelyek speciális, általában 
csak könyvtárak által vásárolt szakirodaimat for
galmaznak. Ezeknek az intézményeknek és alkal
mazottaiknak egzisztenciája foroghat veszélyben.

A kulturális színvonal süllyedése
Ha le kell mondani arról, hogy a könyvtárak 

tetszőleges típusú médiát kölcsönözhessenek az 
olvasóknak, akkor ez a médiák sokféleségének

csökkenéséhez fog vezetni. A kulturális „elszegé
nyedés” jelenségének kialakulását nehéz leírni. 
Széles néprétegek informálódási lehetőségének 
korlátozása (eltekintve most az alapvető emberi 
jogok és a cenzúra törvényének megsértésétől), 
azzal a következménnyel is jár, hogy az ország 
kulturális élete komoly károkat fog elszenvedni. 
Elfogadhatjuk azt a vélekedést, miszerint a kultu
rális infrastruktúra az élet minőségének, és a 
gazdaság erősségének is meghatározó összete
vője. A kirekesztő kölcsönzési törvény gyakorlata 
a kulturális sokszínűséget veszélyezteti. A kér
désnek ez a vetülete nincs az irányelv-tervezet
ben kellően átgondolva.

Az engedélyezési költségek növelik a sze
mélyzeti kiadásokat

A kölcsönzési törvény bevezetése arra kény
szerítené a könyvtárakat, hogy a jogosultak nagy 
számával folyamatosan licenc-tárgyalásokat foly
tassanak, ami az adott személyzeti háttérrel nem 
képzelhető el. Egyetlen lehetőség az lenne, hogy 
szakszemélyzetet állítsanak rá erre a feladatra, 
de ennek megvalósítására kevés esély van.

Teljesen át kellene alakítani a szerzeménye
zés technikáját is. A licenc-tárgyalások kimenete
le ugyanis minden egyes címnél más és más le
het. Mi történik akkor, ha egy licenckikötés csak 
bizonyos kölcsönzési eljárásoknál érvényes? Ki 
mondhatja meg egy szerzőnek, hogy művét mely 
lakossági csoportnak adhatja ki? Ki akadá
lyozhatja meg az időleges korlátozásokat? Ki ad
hat jelentést rendszeresen a licencpartnernek a 
gyakorlatról? Ki kezelje a licenctárgyalásokat jogi 
értelemben? Kérdés kérdést vet fel, melyek meg
válaszolása meghaladja a könyvtárak erejét.

A kölcsönzési tilalom betartásának ellenőr
zése növeli a személyzeti kiadásokat

A kölcsönzési törvény betartatása a szerzők 
érdekében fog állni, így pl. a helybenhasználat 
korlátozása, időleges megszorítások, a könyv
tárközi kölcsönzés betiltása. A restrikciók betartá
sának ellenőrzése hatalmas terheket róna a 
könyvtári személyzetre. Miután kizárt dolog, hogy 
a könyvtárak a jövőben ezeket a feladatokat diffe
renciált módon el tudnák látni, nagy a veszélye 
annak, hogy inkább elállnak az érintett művek be
szerzésétől és ily módon azok kölcsönzésétől is. 
A növekvő személyzeti kiadások a költségvetés 
legkényesebb összetevői. Valószínűleg az irány
elv-tervezet hatására sem lehetne a személyzeti 
politikán változtatni, vagyis elérni azt, hogy a leé
pítés helyett létszámnövelés következzen be.
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A memorandum végkövetkeztetései

Az eredmények összefoglalása

A korábbiakban felvázoltak alapján tehát a 
könyvtárak arra a végkövetkeztetésre jutottak,

hogy az EK Bizottság előterjesztése a szerzői jogi 
törvény jobbítására, a könyvtárakra és könyvke
reskedésekre rónának terheket. Az irányelv-ja
vaslat egyoldalúan és kizárólag a gazdasági külön- 
érdekeket tartja szem előtt. Könyvtári szempont
ból hiányos, nem ismerhető fel benne az átfogó 
koncepció, nem veszi figyelembe a szélesebb 
kulturális és jogi összefüggéseket. A javasolt sza
bályozás alkalmas arra, hogy a kulturális és tár
sadalmi alapokat alaposan veszélyeztesse a tag
államokban.

Minden tagállam elkötelezett kulturális és 
szociális gondolkodást vall magáénak. Minden ál
lampolgárának (annak anyagi helyzetétől függet
lenül) biztosítani kívánja, hogy a tudományos, 
művészi és kulturális alkotásokból -  bármilyen fi
zikai formában kerüljenek is azok piacra -  isme
reteket meríthessenek. A legfontosabb intézmé
nyek, amelyek a hozzáférés általános lehetősé
gét biztosítják, a mindenki által nyilvánosan 
hozzáférhető könyvtárak. Az olyan törvényhozás, 
mely e könyvtári feladatok teljesítését megnehe
zíti vagy lehetetlenné teszi, kulturális és társadal
mi visszalépést jelent.

A könyvtárosok szakmai szervezetei nyoma
tékosan rámutatnak arra, hogy kulturális fejlődést 
csak a lehetőségek harmonikus kölcsönhatása 
képes előidézni, tehát a kulturális javak előállítá
sa egyfelől, másfelől pedig ezek hozzáférhetősé
gének optimális biztosítása. A szellemi termékek 
távlatokban gondolkodó tulajdonosai és a cselek
vő művészek ezért olyan törvényhozást óhajta
nak, amely a könyvtárak terjesztési szabadságát 
nem korlátozza, hanem a lehető legnagyobb mér
tékben növeli azt.

B. Könyvtári követelmények

A német könyvtárak a mai napig sem barát
koztak még meg a törvény szerint bevezetett 
könyvtári jutalékkal. Elviselik, bár szükségessé
géről nincsenek meggyőződve. A könyvtárosok 
örömmel üdvözölnék, ha mértékadó körökből 
végre konkrét, azaz jogilag értékelhető bizo
nyítékát adnák annak az évtizedek óta hangozta
tott állításnak, mely szerint a könyvtárak tevékeny
sége csökkenti a könyvkereskedelmi forgalmat, 
és ezáltal a szerzőknek anyagi kárt okoz.

A német könyvtárak sürgősen kérik tehát a 
politikai döntéshozókat, különösen a szövetségi 
kormányban lévőket, hogy minden politikai és jogi 
eszköz bevetésével akadályozzák meg az irány
elvek életbe léptetését. Felelősségükre hivat
koznak a kultúrállami tradíciók megőrzése terén 
és kérik őket, hogy álljanak ellent a gazdasági kü- 
lönérdekek nyomásának.

AUTOMATIKUS REFERENSZ-SZOLGÁLTATÁS TELEFONON -  ez a SPRINTEL (Speedy Retrieval 
of Information on the Telephone, Gyors telefonos információkeresés) program tárgya, amelyben belga, 

holland, ír és német közművelődési könyvtárak vesznek részt. Olyan prototípust akarnak kialakítani, 
amelynek adatbázisai a szokványos „gyorsreferensz” kérdésekre adandó válaszokat tartalmazzák, 
elsősorban a közérdekű tájékoztatás témakörében. A telefon útján bemondott Kérdésben szereplő 

tárgyszavakat a rendszer számítógépes beszédfelismerés útján azonosítja, ezek alapján végzi el a 
keresést, és közli telefonon az adatbázisban foglalt választ. -  A rendszer, ha gyakorlatilag 
megvalósulhat, egyrészt mentesíti a könyvtár tájékoztató személyzetét a legprimitívebb (és 

gyakorisága miatt nagy terhet jelentő) tömegmunkától, másrészt megkönnyíti a távol lakók, a 
mozgásukban korlátozottak stb. számára a hozzáférést a könyvtári információkhoz.

(EBLIDA Newsletter, 1993. dec.)
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Hogyan keserítsük meg 
beosztottaink életét?

Rövid útmutató 
a demotivációhoz

Line, Maurice B.

Vannak, akik szerint a beosztottak jelenlegi 
munkakedvét azért nem lehet már tovább csök
kenteni, mert ők természetükből adódóan alulmo
tiváltak, vagy inkább, mert felettesük vezetői stílu
sa ösztönösen és könnyedén kiirtotta belőlük azt 
a kis törekvést, amely még volt bennük. Meg kell 
azonban állapítani, hogy a legkevésbé ösztönzött 
társaság is tovább demotiválható, azaz még in
kább érdektelenné tehető, ha kellő erőfeszítése
ket teszünk és megfelelő módszereket alkalma
zunk. Cikkbeli tapasztalataimat különféle szintű 
könyvtárakban, munka közben szereztem, de sok 
más területről is gyűjtöttem, hiszen a me
nedzsment mindenütt hasonló. Ezt az írást azok
nak ajánlom, akiknek hatalmuk van, legyen az 
bármekkora, sőt azoknak is, akik csak egy be
osztott felett rendelkeznek.

Vannak demotivációs tényezők, amelyek 
nem személyhez kötöttek. Ilyen lehet például az a 
szabály, amely meghatározza, hogy egy bizo
nyos feladat végzéséhez milyen végzettséggel 
kell rendelkezni. Teljesen mindegy ugyanis, hogy 
a beosztott képes-e, és ha igen, mennyire képes 
a feladat ellátására; ha a szükséges minősítéssel 
nem rendelkezik, nincs lehetőség a támogatásá
ra. Ez olyan szabály, ameiy biztosítja a munkatár
sak folyamatos alávetettségét. Elöljáróként erő
síthetjük ennek hatását azzal, hogy különösen jól

A szerző „How to demotivate staff: a brief guide” (Library 
management. Vol.13. 1992. no.1. pp.4-7.) tanulmányát Miku
lás Gábor tömörítte.

képzett munkaerőt helyezünk különösen hozzá 
nem értők felügyelete alá.

A demotiválás aktív technikája

Elérkeztünk az „ellenösztönzés” speciális 
módszereihez. Némelyik több-kevesebb tevőle- 
gességet is igényel, így az aktív és a passzív 
technikák közti határvonal gyakran homályos. 
Először az aktív módszereket vesszük szemügyre.

Nagyon fontos az, hogy a munkatársakat le
hetőség szerint úgy, ahogy vannak, semmibe ve
gyük. Például, ha reggel meglátjuk őket, akkor 
folytassuk úgy munkánkat, mintha be sem jöttek 
volna. Ha pedig már ott vannak, akkor le kell ülni, 
és úgy kell elkezdeni dolgozni, mintha ott sem 
lennének. Ha folyosón találkozunk beosztottunk
kal, akkor úgy menjünk el mellette, mintha bútor
darab volna -  leginkább oiyan bútor, amelyik 
utunkat torlaszolja. (Ismerek egy olyan intézetet, 
ahol ez a főnök szokása.) Az effektust, amely 
szerint úgy viselkedünk, mintha beosztottunk 
nem lenne élőlény, a siker érdekében több héten 
keresztül kell alkalmazni. így idővel a munkatár
sak alávetik magukat ennek a szerepnek, és egy
re inkább robotokra kezdenek hasonlítani; élet
hossziglan csak beprogramozott utasításokat 
végrehajtva, nem is mutatnak majd más életjelet.

Ehhez hasonló módszer, hogy elismerjük 
ugyan beosztottunk emberi lény mivoltát, de úgy 
viselkedünk vele, mintha nem tartozna a munka
társak körébe. Ez a könyvtárakban nem is nehéz, 
hiszen sok olyan olvasó van, akivel össze lehet 
keverni. Ha megkérdezzük az évek óta ott dolgo
zó munkatársat, hogy új olvasó-e, és milyennek 
találja a szolgáltatást, akkor garantálható, hogy -  
még, ha a leghiggadtabb is - ,  zavarba jön és dü
hös lesz, különösen akkor, ha a kérdést nagyon 
udvariasan tesszük fel.

Hasonlóan jó eljárás az, hogy elfelejtjük, vagy 
egyáltalán nem tanuljuk meg a beosztottaink ne
vét. Rendkívüli hatása van például, ha néhány évi 
munkaviszony után Mária helyett következete
sen, vagy csak úgy találomra Aliznak szólítunk
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valakit. Értékes vonása ennek a módszernek, 
hogy -  akár az előző -  bárki által bevethető. Az 
igazgató is használhatja, bár az ő esetében meg- 
bocsáthatóbb, ha egy nevet rosszul tud, minthogy 
egyáltalán nem ismer; nagyobb cég esetén az u- 
tóbbi még megbocsátható.

Negyedik demotiváló eszköz, hogy úgy rea
gálunk egy ötletre vagy javaslatra, hogy kapásból 
elutasítjuk: ezt már kétszer (vagy háromszor, de 
legjobb: számtalanszor) megbeszéltük. Semmi 
esetre se mondjuk, hogy kivel beszéltük meg, 
vagy hogy elutasíttatott-e és miért, vagy ha elfo
gadták, akkor miért nem érezteti hatását. A be
osztottat kétségek közt kell hagyni. Egy-két hét 
múlva láthatjuk, hogy az észrevételek száma egy
re kevesebb lesz, és egy hónap múlva már egy 
sem fordul majd elő. Arról azonban sajnos nem 
győződhetünk meg, hogy valóban nincs-e észre
vételük a munkatársaknak.

Ha esetleg az egyik beosztottnak jó ötlete tá
mad, és mondjuk véletlenül meghalljuk, akkor ki
dolgozzuk, és az egészet saját hasznunkra fel
használjuk. Mindig ki kell használni ugyanis a 
munkatársak által kitalált hasznos dolgokat, 
ugyanakkor őket kell hibáztatni minden baklövé
sünkért. Ez elég elterjedt módszer, aminek követ
kezménye -  akár a többi hasonlónak - , hogy jó
kora bosszúságot és motivációcsökkenést okoz. 
Egyszer egy igazgató helyetteseként dolgoztam, 
aki évek óta vezetette (pontosabban félrevezetet
te) a könyvtárat. A rendetlenség miatti alig leple
zett rosszallásomra elmondta, hogy alkalmatlan 
beosztottai miatt reménytelen a helyzete, annak 
ellenére, hogy mindenkit ő nevezett ki, és többsé
gük már tíz évnél régebben dolgozott ott. Nem is 
olyan nehéz tehát saját vezetési gyengeségünkért 
a beosztottak gyenge képességeire hivatkozni.

Nagyon elterjedt módszer, hogy teljes érdek
telenséget mutatunk valakivel mint emberrel 
szemben. Nem feltétlenül annyira, hogy ne ismer
nénk el létezését, hanem egyszerűen csak nem 
veszünk tudomást róla és gondjairól. Például, ha 
egy kolléganő egyhetes távoliét után újra megje
lenik, és azt mondja, hogy meghalt a férje, akkor 
egyből mondhatjuk azt, hogy igen elfoglaltak va
gyunk, azért, mert az ő elmaradt munkáját keli 
pótlólag elvégeznünk. Ezelőtt azonban mondhat
juk azt is: „Hol az ördögben volt eddig?” Ügyel
jünk arra, hogy egy udvariassági forma se keve
redjen mondandónkba.

A mindennapok szintjén lehet például különö
sen aprólékos munkát kívánó feladatot adni a

munkatársaknak, ha szemmel láthatóan szen
vednek a hidegtől, vagy nehéz könyveket cipel- 
tetni az emeletre olyannal, akinek éppen most 
szedték le a gipszet a karjáról..., de ezeken túl 
még rengeteg a lehetőség.

Nem csupán az általános udvariasság szabá
lyait kell elhagyni; a dicséretet is mellőzni kell. Kri
tikánk egyébként nyomatékos legyen és kemény. 
Kevés olyan demotiváló tényező van, mint a fo
lyamatosan áradó kritika, különösen azokért a hi
bákért, melyeket részben mi követtünk el. A kie
melkedő eredmények miatt sem szabad dicsérni. 
Ha azonban egy valóban jelentős teljesítményt 
nem lehet eltussolni (például, ha egy másik veze
tő már dicsérte), akkor azt kel! mondani, hogy an
nak a munkának már egy hete készen kellett vol
na lennie, vagy későbbre kellett volna időzíteni, 
vagy hasonlót. (Egyszer volt egy főnököm, aki a 
három variánst folyamatosan alkalmazta.) Gyor
san észre fogjuk venni, hogy nem lesz mit dicsér
ni, mert egyáltalán nem lesz jó munka, amit elvi
leg elismerni lehetne. Ez a technika nemcsak de
motiváló, hanem demoralizáló is: akin ezt 
gyakoroljuk, az alkalmatlan lesz a tisztességes 
munkára, elveszti önbizalmát, olyannyira, hogy 
akár el is bocsátható. Ebben a szélsőséges eset
ben rövidesen alkalmunk lesz arra, hogy új kollé
gán gyakoroljunk.

Ha szidunk egy munkatársat, azt mindig má
sok jelenlétében tegyük (lehetőség szerint fiata
labb előtt, aki még nem ismeri egészen a kritikát, 
vagy az olvasók előtt), no és hangosan, hogy mi
nél többen legyenek tanúi a megalázásának. Ez
zel elérhetjük, hogy az illető idegességében más 
hibát is elkövet, további alapot szolgáltatva a kriti
kához.

Kevésbé eredményes, de szintén értékes 
módszer a munkatársak összezavarása. Sok va
riációja lehetséges. Például egyazon személynek 
egymásnak ellentmondó utasításokat adunk, 
vagy két .személynek ugyanazt a feladatot; de le
het a kettőt kombinálni is. (A korábban említett 
vezető naponta megtette ezt.) Ha jól sikerül az 
összezavarás, akkor elég sok alapot szolgáltat a 
későbbi számonkéréshez, mivel senki sem tudja 
(mi sem), hogy mi lenne valóban a helyes. A 
módszer egyik változata, hogy homályos vagy fél
reérthető utasításokat adunk. További hasznos 
fortély, hogy magas követelményeket állítunk fel 
egy ismertetett feladat kapcsán, s közöljük, hogy 
gyorsan kell elvégezni, ugyanakkor a konkrét idő
határt homályban tartjuk. Arra is van lehetőség,
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hogy a beosztottakat időről időre cserélgessük; 
ezt a természetes mozgáson tűi mi is előidézhet
jük. Egy cégen belül tervezett változással 
kapcsolatban sohasem szabad a munkatársakkal 
előzetesen konzultálni. Meg kell próbálnunk kita
lálni, hogy ki mit nem szeret tenni, vagy képtelen 
elvégezni; s ha sikerült, akkor megbízzuk azzal a 
feladattal. Ezt bármely szinten meg lehet tenni: 
különösen hatásos, ha ezt az igazgató teszi, mert 
akkor ketten érintettek az ügyben: egyik az áthe
lyezett, másik pedig a közvetlen felettese.

A demotiválás másik nagy segítője a nem kö
vetkezetes viselkedésmód. Korábban emlegetett 
néhai főnököm gyakran érkezett útjairól a koráb
ban általa említett érkezési idő előtt. Megmond
hatta volna ugyan, hogy ténylegesen mikor jön 
vissza, de nem tette. Módszere nagyon hatásos 
volt atekintetben, hogy megelőzte távollétéből 
adódó esetleges semmittevésünket és a könyv
tárnak okozott károkat.

Még körmönfontabb demotivációs technika a 
beosztott udvarias és kíméletes helyettesítése, 
segítése, mindez azonban olyan módon, mintha 
gyerek lenne, vagy mintha most jött volna Pápua 
Új-Guinea dzsungeléból. Eszerint mindent apró
lékosan és többször egymás után magyarázzunk 
el. Előnye a technikának, hogy barátságos és se
gítőkész színben tűnhetünk fel, miközben felru
házzuk a munkatársat veleszületett és jóvátehe
tetlen alsóbbrendűséggel. Egyszerűbb, ha mi 
magunk vagyunk idősebbek, feltűnőbb azonban, 
ha fiatalabbként állunk szemben a kioktatandó 
személlyel. Még érdekesebb, ha újak vagyunk a 
könyvtárban, a kolléga pedig már régóta ott dol
gozik. Szabályosan használva, ez a fajta patroná- 
lás haragot szül, és végül elég nagy dühöt. Olyan 
szempontból is demotiváijuk, hogy beosztottunk 
nem élheti ki ezeket velünk szemben. Az elnyo
mott düh pedig nagy romboló hatású erő.

Passzív demotiváló technikák

A demotiváció passzív módszereit sokszor 
annyira megszoktuk, hogy már ösztönösek, vagy 
egyenesen velünk születettek. Egyiket-másikat 
évek óta használjuk anélkül, hogy rájöttünk volna.

Ide tartozik a homályos munkaköri leírás vagy 
a szolgálati útvonal, ugyanis a homály bennük 
olyan mindennapi, hogy ha azt akarnánk, hogy 
megszűnjenek, akkor azért valamit tenni is kelle

ne. Sokkal jobb úgy hagyni őket, ahogy vannak, 
így végül senki sem tudja, hogy hol kezdődik és 
végződik a felelősség, és azt sem, hogy ki kinek 
tartozik elszámolással.

Érdekes az a játék, amelyben leírjuk magunk
nak, mit is gondolunk beosztottaink feladatköré
ről, ezután kérjük (bocsánat: utasítjuk) őket, hogy 
ők is tegyék meg ezt. Az 50%-os egyezés általá
ban már magasnak számít. Ha rá is jövünk erre, 
nem szabad semmit sem tennünk ellene. Erre is 
az vonatkozik, hogy a rendelkezést előzetes 
egyeztetés nélkül kell bejelenteni, mivel ezek 
egyedül tőlünk származhatnak. Ez természete
sen nem menti meg a beosztottakat attól, hogy 
felelősek legyenek e csapás következményeiért. 
A konzultálás elhagyása különösen akkor érté
kes, ha az eredmény a beosztottakat közvetlenül 
érinti, és a könyvtárvezetés más szintjeire is hat. 
Azok között legjelentősebb a demotiváció hatása, 
akiknek a könyvtárban -  mint viharos tengeren 
hánykódó hajón -  fogalmuk sincs, hogy merre is 
tartanak. A konzultáció azt is jelenti, hogy értéke
sek a beosztottak szempontjai, és való igaz, hogy 
van is valami hasznuk, de nem szabad gyanítani
uk, hogy valóban ez lenne a konzultáció oka.

A konzultációban benne rejlik a veszély, hogy 
a munkatársak bennfentesnek kezdik érezni ma
gukat -  azt hiszik, hogy hozzájárulhatnak a 
könyvtár működéséhez. A bevonás pedig maga 
az átok a meggyőződéses demotivátor számára. 
A mi módszerünk pedig az elidegenítés. A be
osztottak nagyobb részének egyet kell értenie a 
konzultáció során, a többieket pedig ösztönözni 
kell az egyetértésre.

A dolgozók bevonásának mellőzése általá
nosnak mondható. A főnökök nagy része elég 
gyakorlott ebben. Módszerünk lehet, hogy a meg
beszélés során végigmegyünk az indítványokon, 
és kikérjük a beosztottak véleményét azokban a 
kérdésekben, amelyeket már eleve eldöntöttünk. 
Egy lapot körbeadva leíratjuk azokat a vélemé
nyeket, amelyekről nem akarunk hallani. A mód
szer a beosztottak között rövidtávú lelkesedést 
okoz, ám gyorsan elpárolog, amikor rájönnek, 
hogy valóban mi is történt. A következő alkalom
mal nem kell bajlódnunk azzal, hogy elismételjék 
gondjaikat; inkább mondjuk el, hogy mennyire 
nem foglalnak állást és milyen érdektelenek.

Saját munkánkkal való viszonyunk azért fon
tos, mert -  ha tetszik, ha nem -  hatással van a 
beosztottakra. Sem éreznünk, sem mutatnunk 
nem szabad, hogy lelkesedünk a könyvtárért vég
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zett munkáért, mivel ez ragadós lehet. Ugyanúgy 
ragadós a cinizmus, a keserűség és a negatív be
állítódás. Együtt lehet említeni ezeket a passzív 
módszerek alkalmazásával, a bizonytalansággal, 
ugyanis bármelyik lehet valakinek az alaptermé
szete, ugyanakkor lehetnek felvehető tulajdonsá
gok is.

Ha az utóbbi érvényes ránk, akkor rövidesen 
észre fogjuk venni, hogy hozzállásunk átalakította 
beosztottaink gondolkodásmódját, és rövidesen 
elérjük azt az állapotot, hogy az ő hozzáállásuk 
több keserűségre és cinizmusra ad majd okot. 
Szintén az aktív és a passzív technikák határvo
nalára esik az a példa, amit mi adunk munkánk
kal. Ezért érkezzünk rendszeresen késve munka
helyünkre, tartsunk nagy szüneteket, és távoz
zunk hamar. Ugyanakkor sújtsunk le mindazokra, 
akik ezt utánunk próbálják csinálni.

Az ellenmotiváció eredménye

Az ellenmotiváciős technikáknak megvan az 
a hatalmas előnyük, hogy szinte kivétel nélkül 
gyors és látványos eredményt hoznak. Egy jó de- 
motivátor néhány hónap alatt még a látszatra tel
jesen demotivált beosztottakat is tovább tudja „el
lenösztönözni”. Sőt, minél magasabb szinten va
gyunk a hierarchiában, annál többen vannak 
olyanok, akiket közvetlenül vagy közvetve demo- 
tiválni tudunk. A magasabb beosztásban na
gyobb lehet a demotiváló technikák választéka, 
bár az az igazság, hogy a praktikák száma gya
korlatilag végtelen.

A demotiváció veszélyei

El kell azonban azt is mondani, hogy rejlenek 
bizonyos veszélyek is a beosztottak demotiválá- 
sában. Egyik az, hogy néha sok lúd disznót győz, 
és az nem túl felemelő látvány. Gondolnunk kell 
azonban erre és éppen ezért több, szövevénye
sebb és kevésbé nyers módszert is ki kell eszel
nünk.

El kell érnünk, hogy a beosztott sose tudja, 
hogy milyen hangulatban vagyunk. Ha frusztrált-
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sága elérte a végpontot, már éppen kitörni ké
szülne, akkor találkozzon egy szimpatikus, segítő 
főnökkel -  velünk - ,  aki ellen igazán nem lehet 
semmi kifogása.

Másik veszély, hogy a demotivált munkatár
sak miatt olyan rossz lesz részlegünk munkatelje
sítménye, hogy nem kerülhetjük el azt, hogy ma
gunkba nézzünk. Ilyenkor már nem találunk ma
gunk alatt olyat, aki demotiválhatunk. De ez; hogy 
magába nézzen -  ritka esetektől eltekintve -  nem 
történik meg egy főnökkel.

A harmadik gond, hogy a beosztottak, akik 
már szinte minden érdeklődésüket elveszítették, 
egyszer kivételesen mégiscsak egyesítik erejüket 
és egy-két valóban ötletes módszerrel állnak elő. 
A néhány lehetséges reakció közül az egyik az, 
hogy olyan munkára osztjuk be őket, amely jóval 
teljesítőképességük alatt van, de kellően kimerül
nek tőle és alábbhagy tervezgető kedvük.

Ami saját motivációnkat illeti, bizonyosan je
lentkezni fog majd a beosztottak állandó és sike
res demotiválásának eredményeként. Eljöhet 
persze egy nap, amikor a beosztottakat már sem
mi sem ösztönzi, és új munkatársunk sincs, aki 
dolgozzon. A „nincs többé meghódítható király
ság” tünet elég régi, de esetünkben nem a legkel
lemesebb. Lehet ugyan a velünk egyenrangúakat 
is demotiválni, ám ez már sokkal nehezebb.

E veszélyektől eltekintve minden esélyünk 
megvan arra, hogy a csúcsra kerülünk -  nézzünk 
csak azokra, akik már most ott vannak.

Ajánlás

Az előzőeket olvasva rájöhetünk, hogy már 
haladók vagyunk a témában, és hogy sokkal több 
technikát alkalmazunk, mint hittük volna. Minde
zek ellenére remélem, hogy olvasóm tájékozód
hatott az alkalmazható újabb módszerekről is. 
Biztos vagyok benne, hogy ezen ismertető után 
sokkal jobban, időben hatékonyabban tudja majd 
kifejleszteni saját technikáit is. Tehát kellemes 
demotiválást! Lehetősége adott: rombolja le be
osztottainak morálját, munkáját, boldogságát és 
magánéletét. Talán még az Év Demotiválója cí
met is elnyerheti.
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Olvasói CD-RO M -ok a könyvtárakban  
Esettanulm ányok

Könyvszemle

Az itt ismertetett könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

V_____________ __ _____________ J

A könyvtárosok körében jól ismertek a CD- 
ROM előnyös tulajdonságai -  akár alkalmazzák 
már könyvtárukban, akár csak készülnek erre. A 
kompakt lemez kombinálja a nagy tárolókapaci
tást, kis méretet és hosszú élettartamot a tetsző
leges hozzáférés, olcsó duplikálás és tömeges 
terjesztés előnyeivel. Nagy adatbázisokat hely
ben lehet használni, és a közvetlen hozzáférés 
miatt kiküszöbölődnek a telekommunikációs és 
egyéb időtől függő költségek. De ismertek a CD- 
ROM szolgáltatásokkal együttjáró problémák is, 
mint például a szabványosítás elégtelensége, a 
kompatibilitás kérdései, vagy a hálózatban való 
működtetés nehézségei. A CD-ROM-nak már je
lentős irodalma van, erről a számos, a témáról át
tekintést nyújtó bibliográfia is tanúskodik. A 
Stewart és társai által szerkesztett kötet elsősor
ban azoknak a könyvtáraknak érdeklődésére tart
hat számot, amelyek CD-ROM adatbázisok be
szerzése előtt állnak, illetve amelyek meglévő 
adatbázisaikat nyilvánossá akarják tenni. Hogy a 
CD-ROM adatbázisokat alkalmazó könyvtárak ta
pasztalatainak ismeretében mások könnyebben 
és hatékonyabban tudják szolgáltatásaikat meg
szervezni, ehhez kíván a könyv segítséget nyújtani.

A szerkesztők a tanulmányok körébe olyan 
könyvtárakat vontak be, ahol elsősorban keres
kedelmi forgalomban hozzáférhető CD-ROM 
adatbázisokat használnak. Arra is törekedtek, 
hogy a különböző típusú és nagyságú könyvtárak 
reprezentálása mellett arányosan szerepeljenek 
a szakirodalomból jól ismert intézmények és ke
véssé vagy egyáltalán nem ismert példák egya
ránt. A kiadványból 18 amerikai, 3 kanadai és egy 
európai könyvtár (a milánói egyetem informatikai 
könyvtára) gyakorlatával ismerkedhetünk meg, 
az esetleírások különböző szempontok szerinti 
csoportosításában. Az ismertetett 22 könyvtárból 
14 felsőoktatási, 4 iskolai, 2-2 pedig közműve
lődési, illetve szakkönyvtár. A könyvtártípusok 
mellett más szempontból is széles a bemutatott 
intézmények skálája: a 8000 kötetes iskolai 
könyvtártól a több százezres vagy több milliós ál
lományú egyetemi könyvtárakig, az általános 
gyűjtőkörű könyvtáraktól a speciális -  például in
formatikai, pedagógiai, orvostudományi -  gyűjte
ményekig terjed.
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Public access CD-ROMs in libraries : Case stu
dies / ed. by Linda Stewart, Katherine S. Chiang, 
Bill Coons. - Westport; London : Meckler, cop. 
1990. - XIII, 311 p. - (Supplements to Compu
ters in libraries; 17.)

Változatos képet mutat az előfizetett CD- 
ROM -ok száma is: van könyvtár, amelynek a 
vizsgálat idején csak egy adatbázis volt a birtoká
ban (például a University of Utah orvostudományi 
könyvtárának a MEDLINE), és van olyan, ahol tu
catnyi vagy még több volt a beszerzett, kereske
delmi forgalomban levő adatbázisok száma (ezek 
elsősorban a nagy egyetemi könyvtárak, mint pél
dául a College Station-székhelyű texasi egyetemi 
könyvtár).

Ami a CD-ROM beszerzéseket a vizsgált 
könyvtárak mindegyikénél motiválta, az a szolgál
tatások fejlesztésének igénye volt a többszem
pontú visszakeresés által, valamint az egyszeri 
beszerzéssel való korlátlan számú keresés bizto
sítása. Az eltérések az intézmények jellegének és 
fő célkitűzéseinek különbségeiből adódnak. Van 
iskolai könyvtár, ahol a CD-ROM alkalmazás el
sődleges célja az, hogy a tanulók olyan készsé
geket tudjanak elsajátítani, amelyekre későbbi ta
nulmányaik során nagy szükség lesz, és hogy 
hozzászokjanak ahhoz, hogy a könyvtár olyan 
hely, ahova bármikor információért fordulhatnak. 
A Rutgers egyetemen a CD-ROM a tananyaghoz

kapcsolódva az interdiszciplináris kutatás és 
problémamegoldás egyik eszköze. Az egyik köz- 
művelődési könyvtárnál olyan hálózat kialakítása 
a cél, ahova a felhasználók bárhonnan kapcso
lódhatnak, egyidőben akár többen is használva 
az adott adatbázist. A Brock egyetem például úgy 
tekinti a DIALOG kompakt lemezeit, mint eszközt 
az online keresés elsajátítására. Néhány in
tézménynél a cél maga a technológia. Mint pél
dául az oregoni állami egyetemen, ahol a CD- 
ROM a könyvtári kutatás része, vagy a milánói 
egyetem informatikai tanszéke, ahol a hallgatók 
számítástechnikára szakosodtak. Számos helyen 
a CD-ROM-ot a meglevő elektronikus informá
ciós szolgáltatások részeként, vagy a majdani 
’elektronikus könyvtár’ egyik alapeszközeként 
használják. A kisebb könyvtárak a CD-ROM adat
bázisokkal tágítani tudják saját, megletősen szűk 
lehetőségeiket: a lekeresett bibliográfiai adatok 
alapján könyvtárközi kölcsönzéssel beszerzik a 
szükséges szakirodalmat.

Az első fejezet az olvasói CD-ROM-ok könyv
tári bevezetéséről ad áttekintést a kiadványban 
szereplő intézmények tapasztalatai alapján. Ez a 
rész, kiegészítve a tartalomjegyzéket, kalauza is 
a CD-ROM bevezetése előtt álló olvasónak ab
ban, hogy mely könyvtár tapasztalatait érdemes 
először áttanulmányoznia. Az itt tárgyalt össze
foglaló témáknál -  az adatbázisok kiválasztásá
nak szempontjai, felhasználóképzés stb. -  
ugyanis utalás történik azokra a fejezetekre, 
amelyekben az adott kérdés részletes kifejtése 
következik. Itt található a kötetben szereplő in
tézmények felsorolása, legfontosabb könyvtári 
adataikkal és a beszerzett CD-ROM adatbázisok 
listájával. A bevezető után, két fő részre tagolva 
következnek az esettanulmányok. Az első rész a 
már említett könyvtártípusonként -  külön fejeze
tet szentelve az egészségügyi-orvostudományi 
könyvtáraknak -  tálalja az egyes alkalmazásokat. 
A második részben a leírások különböző szem
pontok szerint tagolódnak, mint például a téríté
ses CD-ROM szolgáltatások, hálózatok vagy a 
mágnesszalagos szolgáltatással kombinált CD- 
ROM adatbázisok.

Az egyes tanulmányokat a szerzők rövid 
szakmai életrajza és irodalomjegyzék egészíti ki. 
A kötet használatát részletes tárgymutató segíti.

Kovács D. Katalin
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Kézikönyv a többnem zetiségű orszá
gok könyvtárai szám ára

Aligha van olyan ország a világon, amely ma
gát monokultúrájúnak mondhatja, ahol ne élne 
valamilyen kisebbség. Kisebbség: nyelvi, etnikai 
vagy vallási értelemben. S hogy milyen feszültsé
gekkel jár együtt, ha ezeket a kisebbségi csopor
tokat megfosztják attól a lehetőségtől, hogy sza
badon gyakorolhassák nyelvüket, hogy megőriz
hessék kultúrájukat, hagyományaikat, ezt a világ, 
sajnos, mindennap tapasztalja. A különböző nem
zetiségek együttélése kétségtelenül konfliktusok 
forrása lehet. Megoldás csak az adott országban 
élő nemzetiségekkel egyetértésben, alapvető jo
gaik biztosításával lehetséges. E folyamatban 
fontos szerepe lehet a könyvtárnak, mint kulturá
lis alapintézménynek. A könyvtár szerepe ebből a 
szempontból kettős: a kisebbségi kultúra támoga
tása mellett a társadalmi beilleszkedésnek is 
eszköze. A könyvtár egyike azoknak a demokrati
kus intézményeknek, melyek használatára min
denki jogosult. A többnyelvű, többnemzetiségű, 
többkultúrájú közösségek könyvtári ellátása 
ugyanakkor speciális követelményeket is tá
maszt. Hogy melyek ezek, s hogy hogyan lehet e 
követelményeknek eleget tenni, ezt járja körül ez 
az IFLA kiadvány, amely széles körű nemzetközi 
együttműködés eredményeként született.

Hogyan tegye a könyvtár gyűjteményét alkal
massá a többnyelvű és többkultúrájú nemzetiségi 
közösségek számára? Hogyan illessze az idegen 
nyelvű dokumentumokat a gyűjteménybe? Ho
gyan kell ezeket feldolgozni és elhelyezni? Milyen 
követelmények támaszthatók a nemzetiségi do
kumentumokkal és olvasókkal foglalkozó könyv
tárossal szemben? Az első lépés, hogy ismerni 
kell azokat a nemzetiségi közösségeket, amelyek 
a könyvtár vonzáskörében vannak. Ezt szolgálják 
az országos és helyi statisztikák, és ennek eszkö
ze lehet az etnikai szervezetekkel való kapcsolat- 
felvétel és a könyvtár által végzett felmérés. A 
könyvtárosoknak definiálniuk kell a kisebbségek 
igényeit, és ez bizony gyakran nem könnyű. A 
legjobb hozzáállás talán az, ha a nemzetiségi ol
vasót olyan hétköznapi felhasználónak tekintik, 
aki jogosult a jó könyvtári szolgáltatásokra és el is 
várja azokat. A kisebbségek számára működte
tett könyvtárakban a munkafolyamatok nagy ré
sze megegyezik a többi könyvtáréval, de vannak

IFLA Publications 59

I Multicultural Librarianship:

An international Handbook

| Edited for the International Federation of Library 
Associations and Institutions, Section on Library 

) Services to Multicultural Populations

by Marie F. Zieiinska 
with Francis T. Kirkwood

K G - Saur
München • London • New York • Paris 1992

I  Multicultural librarianship : An international 
I  handbook / ed. by Marie F. Zieiinska with Fran- 
1 cis T. Kirkwood. - München [e tc.]: Saur, 1992. - 
I  XV, 383 p. - (IFLA publications, ISSN 0344- 
|  6891 ; 59.)

a munkának speciális elemei is. Probléma lehet 
például, hogy a kisebbség nem minden tagja be
széli jól a befogadó ország nyelvét, és külön se
gítséget igényel a szolgáltatások igénybevételé
hez.

A kézikönyv nyolc nagy részre tagolódik. Az 
első két fejezet a téma bevezetéseként olyan ál
talános kérdésekkel foglalkozik, mint például a 
többkultúrájú társadalom definiálása, az etnikai 
identitás problémái, az olvasás szerepe a kultúra 
megőrzésében és a beilleszkedésben, és az etni
kai közösségek vizsgálata. A további fejezetek a 
nemzetiségi könyvtárak, könyvtári és információs 
részlegek működtetésének konkrétumait írják le. 
Ilyen gyakorlati problémákat tartalmaznak a be
szerzés, a feldolgozás, az olvasószolgálat vagy a 
közönségkapcsolatok kérdéseit tárgyaló részek. 
Külön-külön fejezet foglalkozik továbbá a több
nyelvű gyűjtemények automatizálásával és a ki
sebbségek sajátos információs igényeivel is.

A kiadvány elsősorban azon könyvtárak szá
mára készült, amelyek etnikai kisebbségek szá
mára kívánnak szolgáltatásokat bevezetni, de 
azok is haszonnal forgathatják, ahol már léteznek 
ilyen szolgáltatások. A nemzetiségi könyvtárat, 
könyvtári részleget működtető könyvtáros össze
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hasonlíthatja saját intézménye működését a nem
zetközi szerzőgárda ajánlásaival. Arra persze 
senki ne számítson, hogy minden, helyben felme
rülő kérdésre és problémára választ kap. Az 
egyes fejezetekben ugyanakkor rengeteg példá
val találkozhatunk, és ezek segíthetik az egyedi 
helyzetek megoldását. A kézikönyv elsősorban a 
fejlett könyvtárüggyel rendelkező országok (Ka
nada, Nagy-Britannia, Skandinávia stb.) gyakor
latából indul ki. Az alkotók szándéka szerint úgy 
tárgyalja a komplex kérdéskört, hogy megállapí
tásai, tanácsai mindenhol elfogadhatók legyenek. 
Éppen ebben, azaz, hogy a kötet általános érvényű 
akar lenni, van legfőbb erénye és korlátja egyaránt. 
A szándék mindenképpen tiszteletre méltó, és csak 
remélni lehet, hogy egyre több országban tudják 
hasznosítani a könyvben foglaltakat.

A kiadványt részletes tartalomjegyzék, szer
zői életrajzok és az egyes fejezetek témáihoz 
kapcsolódó bibliográfia egészíti ki.

Kovács D. Katalin

Die effektive Bibliothek: Endbericht des Projekts 
„Anwendung und Erprobung einer Marketingkon
zeption für Öffentliche Bibliotheken" / [Hrsg.] Deut
sches Bibliotheksinstitut. - Berlin : DBI, 1992. - 2 
db ; 24 cm. - (dbi-Materialien ; 119.)
Bd. 1., Texte. - IV, 268 p.
Bd. 2., Anhänge. - [460 p.]

A következő 2 kézikönyv ismertetésének nem túl fantáziadús, 
de tárgyszerű közös címe az is lehetett volna: Két könyv a 
marketingről. Azért tekintettünk el ettől, mert a recenzens 
sem összehasonlítást adott, hanem mindkét műről külön 
elemzést készített, bemutatva a német és az amerikai gya
korlatot könyvtári marketing ügyben. Hogy melyik munka az 
alaposabb és a hazai gyakorlat számára jobban használható, 
annak eldöntését a könyvek jövendő olvasóira bízzuk.

(A szerte)

Marketing, avagy hogyan lesz haté
kony egy könyvtár?

Három nyugatnémet város -  Bielefeld, Bréma 
és Düsseldorf -  városi könyvtáraiban 1989-től 
1992-ig valósították meg a „Marketingkoncepció 
alkalmazása és kísérleti kipróbálása a közkönyv
tárakban” elnevezésű programot, majd e nagy
szabású -  többnyire a városi könyvtári hálózat 
egészére kiterjedő -  marketingtevékenység ered
ményeit, konkrét és általánosan érvényes tapasz
talatait egy kétkötetes műben tették közzé, amely 
A hatékony könyvtár főcímet viseli. A találó cím a 
Nagy-Britanniában végzett és egy kicsit példa
képnek tekintett Hillingdon-projektet összegző ki
advány címére (The effective library) rímel.

Peter Borchardt szerkesztő szerint a könyv
tári marketing fáradságos és általában drága üz
let, amely rengeteg plusz munkát jelent a könyv
tár számára, gyakran annak teljes kapacitását 
igénybe veszi. Noha a projektet a Szövetségi Ok
tatási és Kulturális Minisztérium (Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft) finanszírozta 
és a Német Könyvtári Intézet (Deutsches Biblio
theksinstitut -  DBI) gondozta, a megvalósítása 
ennek ellenére is jelentős többletterheket rótt az 
egyes intézményekre. Miért vállalták mégis? 
Azért, mert a szolgáltatások „szinten tartásához” 
Nyugat-Németországban is marketingintézkedé
sekre volt szükség: pl. csak Brémában 69 könyv
tárosi álláshelyet kellett felszámolni 1981 és 1987 
között, ami együtt járt a könyvtárak bezárásával 
vagy a nyitvatartási idő csökkentésével. A másik 
két város könyvtáraiban is stagnált vagy vissza
esett a kölcsönzés. A kiutat egy rendszerszerű 
(az egész könyvtári üzemet átfogó) marketing

104 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.



Könyvszemle

koncepció kidolgozása és következetes végre
hajtása jelentette.

Ennek a kötetnek nem célja a könyvtári mar
keting alapjaiba való bevezetés és az említett 
koncepció részletes ismertetése, hiszen azt már 
megtették a szerkesztők az előzménynek tekint
hető „Marketingkoncepció a közkönyvtárak 
mára” című munkában (Berlin, DBI, 1987). Újabb 

összeállításukban a könyvtárak mindennapjainak 
megkönnyítéséhez kívántak módszertani segít
séget adni a szerzők, arra törekedve, hogy köny
vüket majd kézikönyvként forgathassák a gyakor
ló könyvtárosok. Az első kötetben összefoglaló 
kutatási jelentéseket, egy-egy érdekes és hasz
nos vizsgálati módszert részletesen tárgyaló írást 
és olyan elméleti vonatkozásokat, problémákat 
taglaló fejezeteket olvashatunk, amelyek mindig a 
konkrét marketingmunkára vezethetők vissza. A 
második kötet -  mintegy az első „függelékeként” -  
statisztikákat, táblázatokat és kérdőíveket közöl: 
az összeállítók remélik, hogy ezek más könyv
tárak számára is hasznosíthatók lesznek.

Az utóbbi 5 év marketingmunkáját az jelle
mezte Németországban, hogy a könyvtár piaca 
helyett csupán a kínálatra figyeltek: a már megle
vő kínálathoz igyekeztek hozzáigazítani (Peter 
Borchardt szemléletes hasonlatával élve: „rá
szabni") a szolgáltatásokat, ahelyett, hogy a piac 
gondos elemzéséből kiindulva (a kiszabandó ru
háról „mértéket véve”) határozták volna meg, mi
lyen új szolgáltatásokat vezessenek be, melyeket 
szüneteltessék vagy alakítsák át az igényeknek 
megfelelően. A marketingnek ez az értelmezése, 
illetve a három könyvtári rendszer különböző 
pénzügyi és személyi ellátottsága egymástól elté
rő problémafelvetést eredményezett, és ennek 
fényében kell majd értelmezni az egyes, konkrét 
megvalósításokat is. Bielefeldben pl. az intézmé
nyen belüli (vezetők és beosztottak közötti) elég
telen információáramlás, a könyvkölcsönzés 
visszaesése (ezzel párhuzamosan a videóköl
csönzés népszerűsége), Brémában a fiatalok és 
a fiatal felnőttek tömeges elfordulása a könyv
tártól az iskolapad elhagyása után, Düsseldorf
ban pedig a központi könyvtár stagnáló, a fiók- 
könyvtárak többségének csökkenő használata, a 
központi könyvtár „információs központtá” 
fejlesztésének igénye jelentette azt a központi 
problémát, amire azután az egész marketingfo
lyamatot (az elemzést, tervezést, végrehajtást és 
ellenőrzést) „felfűzték”.

A Bielefeldi Városi Könyvtárban -  amint emlí
te ttük- az intézmény belső kommunikációs rend
szerén kívántak elsőként változtatni, mivel az ún. 
„befelé irányuló marketing” (a könyvtár munkatár
sainak meggyőzése a marketing szükségességé
ről, azonosulásuk a marketing céljaival, illetve a 
szervezet optimális működése) előfeltétele bármi
lyen „kifelé ható” (azaz a tényleges és a potenciá
lis könyvtárhasználókra irányuló) marketingnek. 
Christine Kemper „Bielefeld központi kérdése” 
című tanulmányában részletesen tárgyalja a be
felé irányuló marketing általuk alkalmazott eljárá
sait, így pl. a munkaszervezet átalakítását célzó 
tevékenységeket is.

Kétféle munkacsoport-típust alakítottak ki: az 
ún. „kísérő” csoportot (amely nem konkrét fel
adatra szerveződött, hanem az információáram
lásban, döntéshozatalban jutott szerephez) és a 
„feladatorientált” csoportot (ezek egy-egy konkrét 
probléma megoldására szerveződtek). A kísérő 
csoport szervezte pl. a belső (intézményen belüli) 
továbbképzéseket, munkaértekezleteket. Ebbe a 
típusba tartozott a „marketing-csoport" is (pl. ők 
elemezték a kérdőíveket, feltárták a könyvtár 
„erős” és „gyenge” pontjait, és a hibák „orvoslá
sára” megoldásokat javasoltak, de az információk 
továbbítása -  mintegy „közbülső” informátorként 
-  szintén feladataik közé tartozott. Feladatorien
tált csoportok a következő területeken alakultak: 
public relations (a feliratoktól a költségelőirányza
tokig); állománygondozás; kérdőíves megkérde
zés (a kérdőívek összeállításától a kiértékelésig, 
illetve az eredmények közzétételéig); számítógé
pes munkahelyek kialakítása (a rendszer kialakí
tásától az üzembe helyezésig); design (egy újon
nan kifejlesztett vezetési rendszer meghonosítá
sa). E munkacsoportok működésének legfőbb 
eredménye -  a könyvtár racionalizált működésén 
túl -  az volt, hogy a dolgozók jobban megismer
hették más könyvtári munkaterületek problémáit, 
és ami legalább ennyire fontos, önmagukat és 
társaikat is.

A munkatársak 70%-a vállalta annak a kérdő
ívnek a kitöltését, amelyen azt tudakolták, hogyan 
viszonyulnak a dolgozók a könyvtár feladatai- 
hoz/céljaihoz, az intézményvezetéshez, saját 
munkájukhoz és a könyvtárhasználókhoz. A kér
dőív összeállításakor ügyelni kellett az anonimi
tás biztosítására (ennek érdekében lemondtak a 
személyes adatok és a munkakör megkérdezé
séről). Az egyéni ambíciók, érdeklődési körök 
azonban szerepeltek a kérdésekben, azért, hogy
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azokat később, esetenként a vezetés -  alapos 
mérlegelés után -  a könyvtári munkafolyamatok
ba integrálhassa, gazdagítva ezzel mind az in
tézményt, mind az egyént. A vizsgálat fő céljának 
azonban a szervezeten belüli kommunikációs fo
lyamatok feltérképezését tekintették: csak ennek 
ismeretében lehet ugyanis egy olyan me
nedzsment-koncepciót kialakítani, ami elősegíti a 
munkatársak azonosulását a marketingcélokkal 
(azaz a könyvtár céljaival, feladataival). Bielefeld- 
ben a kérdőíves felmérést és az azt kiegészítő 
mélyinterjúkat intenzív meggyőző munkának kel
lett követnie. Eleinte pl. úgy vélekedtek a dolgo
zók, hogy a könyvtár „mindenkié”, ezért a szolgál
tatásokban is egyfajta „teljességre” kell törekedni
ük. A viták során sikerült meggyőzni őket arról, 
hogy a piacszegmentálás (mint marketingmód
szer), illetve a célcsoport-specifikus kínálat (az 
egyes használói csoportok „megszólítása”) nél
külözhetetlen a könyvtár számára.

A bielefeldi elemző munka másik fontos terü
letét a küiső piac felderítése, vagyis 991 fő (12 
éven felüli látogatók) megkérdezése jelentette. A 
vizsgálat költségeit a Bielefeldi Egyetem szocioló
gusainak tanácsait kikérve sikerült a minimumra 
csökkenteniük. A felmérés során egy „média-mi- 
xet” vettek alapul, amelyben nyomtatott doku
mentumok, CD-, videó- és magnetofonkazetták 
egyaránt helyet kaptak. Az eredmények azt mu
tatták, hogy használóik viszonylag fiatalok, jól 
képzettek, érdeklődésük sokirányú. Különösen a 
videóhasználók elemzése szolgált nagy megle
petésekkel, ugyanis nem igazolódott az a hipoté
zis, miszerint a videókölcsönzők „nem olvasnak, 
műveletlenek és érdeklődésük beszűkült”. Kide
rült, hogy e használók tábora heterogén. Cluster- 
analízissel négy markáns használói csoportot si
került elkülöníteniük: a videófogyasztókat (55%), 
a kulturális és a politikai érdeklődésű videó
használókat (17%, illetve 13%), valamint az új 
technikai vívmányokért rajongók (a „médiabolon
dok”) csoportját (15%). A felmérés nemcsak a 
célcsoportképzéshez szolgáltatott biztos alapot, 
hanem egyúttal rámutatott a kereskedelmi video
tékák használóinak eltérő sajátosságaira is.

Carola Salm és Heike Regier. Düsseldorf 
központi kérdése: marketing -  állományépítés és 
állománygondozás című tanulmánya a marketing 
másfajta megközelítését, a fentiektől eltérő mar
ketingmódszerek alkalmazását mutatja be. Ők 
abból indultak ki, hogy a központi könyvtárnak in
formációs központként, a 14 fiókkönyvtárnak pe

dig a lakóhely (környék) kulturális központjaként 
kellene működnie. A dokumentumállomány minő
ségének mérésére ötféle módszert alkalmaztak. 
Elsőként megállapították valamely könyvtár vagy 
szakcsoport dokumentumállományának kihasz- 
náltsági („aktivitási”) fokát, vagyis a számítógé
pes program segítségével megnézték, melyek 
azok a dokumentumok, amelyeket egy bizonyos 
idő (itt: három és fél év) alatt legalább egyszer ki
kölcsönöztek. Noha hálózatukban átlagosan 
mindössze 10%-os volt a holt állomány, az ide
gen nyelvű műveket mégis csak feleannyian for
gatták, mint a németet. A jó eredmények ellenére 
úgy döntöttek, a jövőben évente elvégzik a méré
seket az optimális állományfejlesztés érdekében.

A magas kihasználtsági (aktivitási) fok ellen
őrzése a forgalmi adatokkal való összevetéssel 
történt. Megnézték azt is, miként viszonyul az 
egyes szakcsoportok állománya és kölcsönzése 
az állomány egészéhez, illetve az összes köl
csönzéshez. Végül felállították szakcsoporton
ként az ún. „érdektelen dokumentumok/művek” 
jegyzékét (amelyeket három és fél év alatt senki 
sem kölcsönzött) és a leggyakrabban kölcsönzött 
dokumentumok/művek „toplistáját”: mivel mind
két jegyzék már a konkrét műveket sorolta fel, 
ezek alapján már elvégezhették a szükséges se- 
lejtezéseket/törléseket és a pótlólagos beszer
zést. A fenti eljárásokkal nyert adathalmazt azon
ban nem kezelhették „önmagában”, hanem csak 
a marketingfolyamatba beágyazva, ezért kellett 
pl. kiegészítő módszerként alkalmazniuk a tényle
ges és potenciális használók megkérdezését és 
az ún. „környezetelemzést” (a könyvtárat körülve
vő „társadalmi egész” feltárását -  ahogy Peter 
Petsch említette). A marketingnek ez az értelme
zése és magvalósítása -  amint az Norbert Kamp: 
Három év marketingmunkája Düsseldorf városi 
könyvtáraiban... című kutatási jelentésében kifejti 
-  itt nem vezetett a könyvtár költségeinek csök
kentéséhez, mégis a marketing lehetővé tette a 
rendelkezésre álló pénz racionális felhasználását 
egy felhasználó-orientált szolgáltatási kínálat 
megteremtése érdekében.

A kötet tanulmányaiban a korábban megje
lent német marketingmunkáknál jobban figyelem
be vették a költségelemzés, a kommunikációel
mélet és az üzemgazdaságtan szempontjait. A 
marketing szerteágazó eszköztárának, módsze
reinek bemutatásakor esetleg zavarhatja az olva
sót a szigorú, normatív megfogalmazás, de vala
mennyi megállapítás a gyakorlat „szűrőjén” ke
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resztül vált fontossá, és az sem közömbös, hogy 
az egyes alkalmazások „buktatóira” is felhívják a 
figyelmet. Összesen tíz szerző munkáját vonultat
ja fel a kötet, emiatt olvashatunk gyakran eltérő 
színvonalú -  más-más stílusú és fajsúlyú -  íráso
kat. A valóban kézikönyvként (is) olvasható első 
kötetből sokat tanulhatunk (időnként általunk már 
ismert eljárásokkal találkozunk). A második kötet
ből gyakorlati munkánkhoz -  pl. kérdőívek össze
állításához -  nyerhetünk ötleteket.

Szabó Eszter

Marketing: gyakorlati kézikönyv az 
am erikai könyvtárosoknak

A jeles amerikai marketing-szakember e rö
vid, ám velős könyvében könyvtárosoknak kíván 
útmutatást nyújtani, mintegy lépésről lépésre vé
gigvezetve őket a fogalmak értelmezésétől kezd
ve a fejlesztéseken át, egészen a könyvtári mar
ketingterv végrehajtásáig. Arra törekedett, hogy a 
kötetet -  könyvtártípustól függetlenül -  mindazok 
haszonnal forgathassák, akik a marketing alapel
veinek alkalmazására kíváncsiak (pl. a gyermek- 
és felnőttrészlegek munkatársai egyaránt talál
hatnak példákat egy-egy tipikus, konkrét megva
lósításra). Hiába várjuk azonban -  sok példára 
alapozva -  az amerikai könyvtárak marketing- 
munkájának mélyebb megismerését, vagy az ott 
bevált „recepteket”: ehelyett továbbgondolásra 
érdemes kérdések özönét zúdítja ránk a szerző.

A bevezető részben kifejti, hogy a szolgálta
tásra orientált marketing a vevőkkel (könyv
tárhasználókkal) és az érdekelt tulajdonosokkal 
(fenntartókkal, támogatókkal) kiépített jó kapcso
latokon múlik, ami a könyvtár mint szervezet 
egészét próbára teszi. Két „lépésben” lehet elfo
gadtatni a személyzettel a marketingkoncepciót: 
a legelső teendő a főigazgató teljes támogatásá
nak megnyerése, majd ezt követheti a személy
zet közvetlen bevonása az egyes tevékenysé
gekbe. A munkatársak eleinte valószínűleg 
bizalmatlanul, kétkedve fogadják az új elképze
léseket. Úgy érezhetik, hogy ők már tudják, mit 
kívánnak a fogyasztók: miért törekedjenek rá,

WALTERS, Suzanne
Marketing : a how-to-do-it manual for librarians / 

Suzanne Walters. - New York : Neal-Schuman, 
cop. 1992. - 102 p. - (How-to-do-it manuals for 
libraries; 20.)

hogy a részletek szintjén is megértsék a megcél
zott piacot, amikor ez fáradságos és időrabló 
munka? Ha azonban a személyzet maga is részt 
vesz a fogyasztókat érintő speciális információk 
beszerzésének folyamatában, könyvtárhasználó
ikat is új megvilágításban látják majd, és mindez 
tökéletesebb szolgáltatásokhoz vezet.

Az első fejezet a tervkészítéssel foglalkozik: 
elsőként egy hosszú távú, ún. stratégiai tervvel 
kell rendelkeznünk, maga a marketingterv csak 
ennek része lehet. A munkát a könyvtár „küldeté
sének” tisztázásával kell kezdenünk, azaz meg 
kell jelölnünk a könyvtár elsődleges funkcióját, 
rangsorolnunk kel! a feladatokat. A tervezési fo
lyamat környezet- és helyzetelemzéssel kezdő
dik. Ekkor célszerű elvégezni a könyvtár belső el
lenőrzését, ami az erős és gyenge pontok feltárá
sát jelenti. Fontos, hogy intézményünk előnyös 
tulajdonságait minél hatásosabban tudjuk bemu
tatni a különféle használók számára. A demográ
fiai adatok és az életvitelre vonatkozó információk 
gyűjtése az egyes szegmentek vagy célpiacok 
meghatározásához, illetve ezek ismeretében az 
igények feltérképezéséhez szükségesek. A kö
vetkező lépésben számba vesszük a közvetlen 
és közvetett konkurenciát: egy gyermekkönyvtár-
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ban ilyen közvetlen konkurenciát jelenthet a szü
lők idejéért folytatott verseny, hogy a gyermeket 
valamilyen tevékenységre rávezessék, míg a 
közvetett konkurenciára példa a pénzalapokra 
pályázó intézmények sokasága. A tervezés imént 
említett, valamennyi lépéséhez kitöltendő táblá
zatokat, kérdőíveket mellékel a szerző, ezt a gya
korlatban bizonyára kitűnően hasznosíthatjuk 
majd.

A 2. fejezet piackutatás-módszertani áttekin
tést nyújt. A hazai olvasó számára különösen ér
dekes lehet a minőségi kutatások közé sorolható 
speciális eljárás, a csoportos vita, ahol egy bizo
nyos „pontra” (problémára) irányul a beszélgetés 
(innen ered a módszer angol elnevezése: „focus 
group”). Akkor érdemes alkalmazni ezt a mód
szert, ha egy tipikus célcsoport (8-15 fő) vélemé
nyét szeretnénk megérteni valamelyik szolgálta
tásunkkal kapcsolatban. A vitavezető egy „általá
nos” beszélgetést kezdeményez a könyvtárról, 
ezt olyan speciális téma követi, mint a könyv
tárhasználat, majd a vita témája tovább szűkül. 
Az ilyen viták helyszínéül kimondottan erre a cél
ra kialakított létesítményeket ajánlanak (ideális 
esetben ez egy konferenciaterem az egyik irány
ban üvegfallal felszerelve, ahol a fal választja el a 
csoportot a megfigyelőtől). A videóra vett viták 
elemzésében hivatásos piackutatók segíthetnek 
a könyvtárosoknak. A célcsoportok munkájának 
megszervezése -  pl. egy etnikai csoporté -  gon
dos előkészítést igényel, de a szerző segít végig
gondolni, kiktől kaphatna a könyvtár anyagi támo
gatást, ha már marketingre adta a fejét.

A 3. fejezet arról szól, hogyan lehet úgy „pozí
cionálni” a könyvtárat, hogy annak előnyeit minél 
jobban megismerjék a használók. Olyan módsze
reket javasol a szerző, amelyek segítségével a 
könyvtár értékelheti mostani helyzetét és 
fejlesztési stratégiáit. Apropó, fejlesztési straté
gia! Itt újra felbukkannak az első fejezetből már is
mert kérdések. A fejezetet a termékek életciklus
fogalmának könyvtári szempontú kifejtése zárja.

A 4. fejezet a marketing-mix 4 elemét (ter
mék, hely, ár és értékesítés-ösztönzés) veszi sor
ra. Az árral foglalkozó részben külön szól az ár
képzés módozatairól: a jutalékos, a versenyké
pes és a diszkontárak kialakításáról, illetve arról, 
melyiket mikor érdemes választania a könyv
tárnak. A költségelemzést egy kitöltendő táblázat 
is segítheti.

Az 5. fejezetben az egyes marketingtaktikák 
(pl. reklám, direct mail, telemarketing) kiválasztá
sa mellett és ellene szóló érveket vonultatja fel a 
szerző. Pl. a tv-ben nyilvános szolgáltatói reklá
mot futtathatunk, de a helyi rádióállomást vagy a 
sajtót is választhatjuk. Ha pl. egy hirdetési ügy
nökség kampányában kívánunk bemutatkozni új 
szolgáltatásunkkal, a célközönség azonosítása 
után a kampány költségeit, idejét (egyéb paramé
tereit) kell megtervezni. Jó, ha ajánlókról gondos
kodunk. A lehetséges ügynökségek ismeretében 
válasszuk ki a mi partnerünket, majd jelöljünk ki 
egy (állandó) személyt, aki könyvtárunk érdekeit 
fogja ott képviselni. Ismertessük meg a hirdetési 
kampányt a könyvtár személyzetével, cégekkel, 
pártolóinkkal még a tv-ben (rádióban, sajtóban) 
való megjelenés előtt. Gondoskodhatunk reklám- 
jelvényekről, pólókról stb., hogy még inkább „ese
ményszámba” menjen a dolog. Arról azonban ne 
feledkezzünk meg, hogy a hirdetési üzletben az 
ügynökség az igazán járatos.

Bármennyire igyekeznénk is betartani az em
lített „intelmeket”, mind tervekbe, mind a megva
lósításba hibák csúszhatnak, ezért az ellenzőr- 
zés-értékelés mozzanata nem maradhat ki a mar
ketingfolyamatból. Ehhez adnak segítséget a 6. 
fejezet munkalapjának kérdései.

A kötet végén minta-marketingtervet, másfél 
oldalas bibliográfiát és tárgymutatót találunk. A 
kézikönyv használhatóságát jelentősen növeli a 
sok-sok kitöltésre serkentő munkalap, kérdőív és 
a szemléletes ábrák, diagramok.

Szabó Eszter
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K Ö N Y V T Á R -  É S  
ÍNFÖRI\MCÉC|ÍÖMÁNY

Bibliometria

94/001
BLISS, Nőnie Janet: International librarianship: a 
bibliometric analysis of the field = Int.Inf.Libr.Rev. 
25.VOI. 1993. 2.no. 93-107.p. Bibliogr.

A nemzetközi könyvtárügy irodalma: biblio- 
metriai elemzés

Bibliometria; Könyvtártudományi szakirodalom; 
Nemzetközi helyzetkép

Az elemzést a Library Literature által 1958 és 
1990 között indexelt dokumentumok hivatkozá
saira alapozva végezték el. Négy kérdésre keres
tek választ: 1. mely tudományágak járultak hoz
zá a nemzetközi könyvtárügyhöz, 2. hogyan in
gadoztak a nemzetközi könyvtárügyi publikációk 
az évek során, 3. mely országokból származnak 
a témával foglalkozó publikációk, 4. kik a főbb 
szerzők.

Az adatgyűjtést hivatkozáselemzéssel végez
ték el. Leíró statisztikai módszerekkel elemezték 
az adatokat és adták közre az eredményeket.

A főbb megállapítások a következők: 1. a 
nemzetközi könyvtárügy interdiszciplináris jelle
gét vizsgálva kiderült, hogy a más tudomány
ágak hozzájárulása csak 13,02%, ez azt sugallja, 
hogy a terület önellátó; 2. a publikációk száma 
némileg rendszertelenül ingadozik; 3. a cikkek 
földrajzi megoszlását illetően az iparosodottabb 
országok dominálnak, ezekben jelent meg a do
kumentumok legtöbbje; és 4. a kulcsfontosságú 
szerzők meghatározásakor kiderült, hogy ez a 
terület rendkívül elkülönült.

(Autoref.)
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94/002
The depreciation of knowledge = Libr.Trends. 
41-vol. 1993. 4.no. 545-736.p. Bibliogr.

Az ismeretek értékvesztésének folyamata. 
(Tematikus szám, 9 tanulmány)

Állományvédelemi; Avulás; Bibliometria; Informá
ció; Szakirodalmi szemle [forma]

A cikkek címe: Kochen munkásságának hatá
sa a bibliometria tükrében; Az információ és az 
ismeretek értéke és gazdaságtani értelmezése; 
Az információk megőrzése különféle adathordo
zókon; A tudományos ismeretek élettartama; A 
frisseség értéke; A dokumentumok minőségi el
lenőrzése; Időbeli változások az irodalom hasz
nálatában -  még egyszer az avulásról; A publi
kációk értékének időbeli változása; A szabadalmi 
hivatkozások élettartama.

KÖNYVTÁR- -
ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

94/003
DAHLO, Rolf: Norwegian research and special 
libraries = LIBER Q. 2.vol. 1992. 4.no. 
385-400.p. Bibliogr.

Tudományos és szakkönyvtárak Norvégiában

Egyetemi könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; 
Könyvtárügy; Nemzeti könyvtár; Tudományos és 
szakkönyvtárak

Norvégiában a földrajzi adottságok miatt rend
kívül nehéz és drága a korszerű infrastruktúra 
kiépítése. Becslés szerint 1988-ban 900 millió 
NOK-t költöttek a tudományos és szakkönyvtá
rakra. A norvég lakos átlagosan évenként 200- 
250 NOK-t fizet szolgáltatásaikért. A tudomá
nyos és szakkönyvtárak az 50-es évektől indul
tak gyors fejlődésnek, s megnövekedett az igény 
a nemzeti könyvtári központi szolgáltatások 
iránt. A fejlesztést a nemzeti könyvtárként szol
gáló Oslói Egyetemi Könyvtárral és a Rana-ban 
megnyitott új részleggel kezdték. 363 tudo
mányos és szakkönyvtár működik a norvég 
könyvtári rendszerben. Állományuk: 15 millió kö
tet könyv és időszaki kiadvány, 4 millió mikrofor- 
ma, 750 047 audiovizuális anyag és 151 584 
kurrens folyóiratcím. A kölcsönzések száma 2,3 
millió, a gyarapításra fordított összeg 129,6 millió 
NŐK, a foglalkoztatottak száma 2392 fő.

A kormányzat szerepe a könyvtárpolitikában

Minthogy a rendelkezésre álló források fel- 
használásában a könyvtárak önállósága megnö
vekedett az utóbbi években, és minthogy egy ál
lami bizottság által készített jelentés kimutatta, 
hogy az új anyag beszerzésében drasztikus 
csökkenés mutatkozik a 80-as évek végétől, 
javaslat született egy könyvtári törvény megalko
tására. Annál is inkább indokolt ennek kidolgozá
sa, mert 1991 őszétől két minisztérium felügyele
te alá kerültek a könyvtárak. A Kulturális Minisz
térium felelős a közkönyvtárakért és a nemzeti 
könyvtárért, az Oktatási, Kutatási és Vallásügyi 
Minisztérium majdnem az összes tudományos 
és szakkönyvtárért, amelyek ugyanakkor nem 
önálló intézmények, hanem általában egy oktatá
si intézmény keretein belül működnek. Az in
tézmény szabja meg, hogy teljes működési költ
ségéből mennyit fordít a könyvtárra. Ugyanez a 
minisztérium felügyeli a Tudományos és Szak- 
könyvtárak Országos Hivatalát, valamint a 
könyvtárosképzést.
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-A Tudományos és Szakkönyvtárak Országos 
Hivatala (Riksbibliotekjenesten)

Az 1969-ben alapított független állami in
tézmény feladata az egyetemi és szakkönyvtá
rak tevékenységének és a fejlesztéseknek az 
összehangolása. Vezetője felelős az országos 
irányelvek és könyvtárpolitika meghatározásáért 
és néhány éve egy új nemzeti könyvtár kialakítá
sáért is. Költségvetése 1993-ban 13,5 millió 
NŐK, amelyből fedezni kell a BIBSYS rendszer 
hardver beszerzését és támogatnia kell a párizsi 
Bibliothéque Nordique-ot. Jelenlegi létszáma 17 
fő. Az intézet anélkül tud belefolyni az országos 
könyvtárpolitikába és hatást gyakorolni a szol
gáltatások fejlesztésére mind a könyvtárakban, 
mind a minisztériumokban, hogy közvetlen utasí
tásokat adna.

A nemzeti könyvtár és a Rana-i részleg

Norvégia egy független nemzeti könyvtár lét
rehozására törekszik. A Rana-i részleg 1989-ben 
kezdett dolgozni kb. 150 munkatárssal. Fő fela
data a dokumentumszolgáltatás a kötelespéldá
nyok alapján. Az új kötelespéldány-törvény 1990 
július 1-én lépett hatályba. A kötelespéldányok 
beérkezését követően rövid időn belül átmeneti 
bibliográfiai rekordok készülnek, és rövid időn 
belül elérhetők a BIBSYS hálózaton keresztül. 
Az öt kötelespéldány közül négy egyetemi 
könyvtárakba kerül (Oslo, Bergen, Trondheim és 
Tromso), egyet szánnak megőrzésre. A hideg 
raktározás az állományvédelmet szolgálja Rana- 
ban, ahol egy 5200 m -es betonépületet alakítot
tak ki egy hegy bejáratánál, 42 km polccal. 8 C° 
és 35%-os páratartalom feltehetően ideális a do
kumentumok megőrzésére, ugyanakkor a raktá
rozási költségeket minimálisra csökkenti. Ugyan
csak Rana ban folyik a könyvtári katalógus retro
spektív konverziója a számítógépes rendszerbe. 
Rana-ban fogják működtetni a könyvtárközi 
kölcsönzés központját, miután egy tárolókönyv
tárat létrehoztak. Feltehetően itt lesz az elektro
nikus dokumentumok információs szolgáltató 
központja is.

Az egyetemi könyvtárak és más tudományos 
és szakkönyvtárak

A tudományos és szakkönyvtárak állományá
nak 53%-a 5 egyetemi könyvtár birtokában van

(Oslo, Bergen, Trondheim két könyvtárral és 
Tromso). A nemzeti könyvtári feladatokat ellátó 
Oslói Egyetemi Könyvtárat 1811-ben alapították, 
a többit már századunkban, régi tudományos in
tézmények állományaira támaszkodva.

A 363 egyéb tudományos és szakkönyvtár át
lagosan kevesebb mint 4 munkatárssal dolgozik, 
és állományaik alapján a szakterületek széles 
skáláját látják el a mezőgazdaságtól a szabadal
makig, a közgazdaságtól a vízgazdálkodásig.

Együttműködés

A norvég könyvtárpolitika egységes rend
szernek tekinti a könyvtárügyet, melynek minden 
szereplője szolgáltatásaival integrálódik a rend
szerbe. A szolgáltatásoknak támogatniuk kell a 
dokumentumokhoz való hozzáférést gyermek és 
felnőtt szinten, az egyszerű kérdések megvála
szolásától a magas szintű kutatási információel
látásig. Ez a könyvtárak gazdaságossági szem
pontokat is figyelembe vevő hálózatának kialakí
tásával lesz megvalósítható. A leggyakrabban 
használt anyagok kölcsönzése olcsó, a ritkán 
használtaké rendkívül magas. Csökkenést úgy 
lehet elérni, ha kevesebb helyen őrzik őket, de 
biztosítják a hozzáférést. Elsődleges szemponttá 
kell válnia az információhoz való hozzáférésnek 
-  külföldi katalógusokból és adatbázisokból tör
ténő tájékoztatás útján, majd a kölcsönzésnek, a 
kapott lelőhelyinformációk alapján. A könyvtár- 
közi kölcsönzések száma az 1982-es 240 310-ről
1991-re 341 229-re emelkedett. 7 tudományos 
és szakkönyvtár vállalta, hogy saját területük ál
lományából ellátják az országos könyvtárközi 
kölcsönzést. Ezért a plusz tevékenységért állami 
kompenzációt várnak.

Elektronikus hálózatok, a BIBSYS

Az első saját fejlesztésű moduláris integrált 
könyvtári rendszert, a BIBSYS-t 1975-től négy 
nagy egyetemi könyvtárban használták. A kor
szerűbb szoftverre és hardverre alapozott BIB- 
SYS II. 1989 óta fut, s már készül a Ili. verzió.

Funkciók: gyarapítás, katalogizálás, kölcsön
zés, online katalógus. A feldolgozás osztott kata
logizálással történik. Külső adatbázisokban tárolt 
MARC rekordok is elérhetők, így a Library of 
Congress és a norvég nemzeti bibliográfia re
kordjai. Külső felhasználók az INTERNET-en és 
a DATAPARK-on keresztül férhetnek hozzá az

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1. 111



adatbázishoz. A BIBSYS központja Trondheim- 
ben van, helyi csoportok működnek Bergenben, 
Rana-ban és Oslóban.

Néhány kisebb könyvtárban más könyvtári 
rendszereket használnak.

Szolgáltatások

A Norsk bokfortegnelse nevű nemzeti bibliog
ráfia havonként jelenik meg, éves és ötéves ku
mulációval. A könyvek adatai 1971-től, az idő
szaki kiadványoké 1980-tól érhetők el online 
adatbázisból. Az 1962-70-es állomány CD-ROM- 
on is megjelent. A tudományos és szakkönyvtá
rak adatairól, tevékenységéről, szolgáltatásairól 
rendszeresen jelennek meg tájékoztató kiad
ványok és kézikönyvek, állandó folyóiratuk a 
Synopsis. Éves statisztikát a Központi Statiszti
kai Iroda jelentet meg. A 3 éves alapképzést az 
1940-ben alapított Norvég Könyvtártudományi 
és Információs Iskola nyújtja. Felsőfokú végzett
séget egyetemi szak felvételével ill. különböző 
továbbképző tanfolyamok elvégzésével lehet 
szerezni.

(Berke Barnabásné)

94/004
KUZMIN, Evgeny: From totalitarianism to 
democracy: Russian libraries in transition = 
Am.Libr. 24.vol. 1993. 6.no. 568-570.p.

Diktatúrából demokráciába: az orosz könyv
tárak átalakulása

Könyvtárügy

Míg egy-két éve Oroszország 115 ezer 
könyvtárát tömegével hagyták el az olvasók, ma 
az olvasótermek szűknek bizonyulnak. A nagy
könyvtárakban egyszerre 10 fiatal kéri ugyanazt 
a könyvet, és hangosan olvassák fel az egyetlen 
példányt.

A szerző, az orosz Kulturális Minisztérium 
könyvtári osztályának vezetője a könyvtárak 
iránti érdeklődés növekedésének öt okát látja: 1. 
a könyvárak hatalmas növekedése és a vásár
lóerő csökkenése; 2. a gyorsan változó iskola- 
rendszer hiányérzete iskolaszervezési, tanterv
elméleti és módszertani ismeretekből és köny
vekből; 3. a munkanélküliség fenyegetése a

szakmai ismeretek felfrissítésére vagy más irá
nyú önképzésre serkent; 4. a könyvkiadás profit- 
orientált elsekélyesedése miatt a szakkönyvek, a 
népszerű tudományos munkák, sőt, a klasszikus 
szépirodalom is csak a könyvtárban találhatók;
5. összeomlott a központi elosztáson alapuló 
könyvkereskedelem, a helyi kiadvány gyakran a 
szomszéd városba sem jut el a könyvkereskede
lem útján, de megmaradt a nagykönyvtárakba 
összesen 300 kötelespéidányt juttató rendszer.

Oroszország 62 000 köz-, 41 000 iskolai, 
3000 felsőoktatási és 8400 szakkönyvtára volt 
„össz-szövétségi” tulajdonban, központilag fi
nanszírozva. Ma a könyvtárak többsége regioná
lis tulajdonba, helyi vezetők irányítása aiá került. 
A Kulturális Minisztériumhoz összesen 50 000 
könyvtár tartozik, köztük a világ legnagyobbja, az 
Orosz Állami (volt Lenin) Könyvtár, és a szentpé
tervári Orosz Nemzeti (volt leningrádi Szaltikov- 
Scsedrin) Könyvtár. Mintegy 20 000 közkönyvtá
rat korábban a szakszervezetek pénzeltek, ezek 
ma a heiyi hatóságok támogatását igénylik. Igen 
sok 100 000-nél kevesebb lakosú kisváros van, 
nemegyszer 100 kicsike közkönyvtárral, s ma jó, 
ha arra van pénze a helyi hatóságoknak, hogy 1-2 
valódi, jó könyvtárat fenntartson a száz törpe he
lyett, és még a szakszervezeti könyvtáraknak is 
legalább az állományát meg kell menteni, meg 
kell őrizni.

Az olvasóknak mintegy 60%-a volt elégedet
len, főként a választékkal. Kétségtelen, hogy a 
régi rendszer gyakorlatilag felszámolta az írás- 
tudatlanságot, és a könyvtárakat mint fontos 
ideológiai támaszt fejlesztették, ám uniformizál
ták is. Jellemző adat, hogy a Lenin Könyvtár ol
vasói katalógusa mintegy 30-40%-kal volt ki
sebb, mint a szolgálati: közel 300 ezer könyv, 
félmillió folyóirat, két és fél millió újság hozzáfér
hetetlen volt 1989 nyaráig.

A politikai és gazdasági változások először is 
bizonytalanságot okoztak könyvtáros körökben. 
Azelőtt soha nem kellett a polgárok szabad infor
málódását szolgálni, sőt, a könyvtár valódi gát 
volt a nép és az információ között. A vezetők egy 
része még valószínűleg nem látja, hogy a könyv
tár mint intézmény egyike a demokratikus kor
mányzás és a társadalmi stabilitás fő garanciái
nak. Sok helyi vezető viszont éppen a könyvtár 
demokratizálását és számítógépesítését tekinti 
első feladatnak. Néhány hónapja a Minisztérium 
is létrehozott egy szakértői bizottságot a könyv
tári számítógépesítés kormányprogramjának ki
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dolgozására. Az orosz könyvtárügy kritikus, át
meneti szakaszban van: a totalitárius időkben 
született könyvtáraknak bele kell nőniük a de
mokratikus társadalom szolgálatának feladatába.

(Mohor Jenő)

94/005
SEROV, V.: Neozidannyj povorot = Bibliotéka. 
1993. 5.no. 55-56.p.

Váratlan fordulat

Centralizálás

Serov professzor váratlan fordulatként érté
keli korábbi publikációiról is ismert kollégáinak 
véleményváltásait. E cikkében K. Abramov-nak a 
„Bibliotéka” c. szaklapban (1992/9-10. sz.) meg
jelent írását elemzi.

A vitatéma az egész könyvtárügyet érintő 
központosítás történeti fejlődésének és gyakorla
tának a kérdésköre -  kezdve 1920-tól egészen a 
jelenlegi nemzetközi összevetésekig.

A könyvtárügy neves képviselői, köztük Abra
mov korábbi nyilatkozataiban a szovjet könyvtári 
rendszert haladónak és hatékonynak tartotta, 
ameiy nem kis hatással bírt a fejlett nyugati és 
fejlődő országok könyvtárügyi fejlődésére is. 
Legutóbbi cikkében ugyanakkor állítja, hogy a 
könyvtári szolgáltatás demokratikus rendszerét 
nem sikerült kiépíteni -  ami igen divatos általá
nos megállapítás. Ennek okát abban látja, hogy 
a lenini pártosság elvének előtérbe helyezése je
lentette a fő akadályt.

Serov sajnálatosnak tartja, hogy az orosz 
könyvtárügy mai elméleti képviselői az állami 
könyvtári rendszer szétzúzásában látják a meg
oldást, szégyenletesnek minősítve a szocialista 
könyvtárügyet, s a rendszersemlegesség elvén 
az általános emberi értékek alapján működő könyv
tárakról álmodoznak. Az objektív valóság azon
ban mást mutat, nyugaton és keleten egyaránt.

Hiba lenne -  Serov szerint -  a világ által is 
elismert központosított könyvtárügy eredményeit 
letagadni, vegyük akár a könyvcsere, akár a köz
ponti katalógusok, akár az osztályozás területét. 
Természetesen a külföldi könyvtárakkal való 
orosz együttműködésben a „hidegháború befeje
ződése” új lehetőségeket nyitott.

Az amerikai könyvtári hálózat együttműködési 
formáinak dicsérete közben Abramov elfeledke
zik az orosz -  rövidített néven CBS-ként hívott -  
központosított könyvtári rendszerek közismert 
együttműködési gyakorlatáról -  iegyen szó akár 
az egységes beszerzési, feldolgozási gyakorlat
ról, a közös katalógus kiépítéséről, vagy a csere 
rendszeréről. Az orosz könyvtári hálózatokban is 
vannak mozgó könyvtárak, másolóberendezé
sek. Amiből még mindig kevés van, azok a szá
mítástechnikai eszközök, bár a műszaki és aka
démiai könyvtári hálózatban már működnek au
tomatizált rendszerek.

Kétségtelen tény, hogy az egyes tudományos 
központokon kívül a Kulturális Minisztérium alá 
tartozó könyvtárakban a könyvtári automatizálás 
üteme igen lassan halad előre. A statisztikai ada
tok meghamisítása nélkül is köztudott, hogy a 
számítógép-ellátottságot tekintve az amerikai is
kolai és közkönyvtárak lényegesen jobb helyzet
ben vannak. De más összehasonlítási ponton -  
pl. az olvasói létszám tekintetében az amerikai 
statisztikák hiánya miatt nehéz az összevetés. 
De egy példa említhető. Az olvasottság hiányára 
sokkoló figyelmet keltett az USA Kongresszusi 
Bizottsági szinten (1985) tárgyalt, az analfabetiz
must likvidáló program terve. A munkanélküliek 
és a kisebbségi nemzetiségűek között különösen 
riasztó ez az arány.

Abramowal folytatott vitairatában a szerző 
felhívja a figyelmet a központosítás különféle ér
telmezéseire. Ugyanis beszélhetünk a könyv
tárügy központosításáról -  mint először az 1920- 
as dekrétumban -  vagy a könyvtári hálózat köz- 
pontosításáról. Az utóbbi Abramov szerint 
Nyugat-Európában és az USA-ban a XX.sz. má
sodik felében indult meg. De ne feledkezzünk 
meg róla -  fejti ki nézeteit Serov -  hogy a koope
ráció és koordináció gondolata több mint 100 éves 
múlttal rendelkezik, és a fiókkönyvtárak rendszere 
a gépesítés előtt is létezett már. Hatékonyságukat 
nagyban növelték pl. a közös katalógusok.

A szakmai véleményváltásnak a ma realitá
saiból kell táplálkoznia. A valóságos folyamatok 
azt tükrözik, hogy a jelenkori orosz könyvtárügy 
nem érdemli a katasztrofális elmaradottságról 
szóló publikációkat, az ellenőrzés szigorú elvei a 
fejlett nyugati országokban éppúgy tettenérhetők, 
mint a sokat szidott hazaiban.

(Bíró Júlia)

Lásd még 21
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Együttműködés

94/006
Dresdner Bibliothekskonzept. Analyse und 
Empfehlungen = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 40.vol. 
1993. 4.no. 375-385.p.

A drezdai könyvtári koncepció. Elemzés és 
ajánlások a Sächsische Landesbibliothek és 
az Universitätsbibliothek összevonására

Egyetemi könyvtár -műszaki; Együttműködés 
-helyi; Fejlesztési terv; Regionális könyvtár

A szász tudományügyi és művészeti minisz
ter 1992-ben felkérte az NSZK jeles könyvtári 
szakértőit (Darmstadt, Frankfurt, Hannover, Hal
le, Lipcse), hogy munkacsoportot alakítva tegye
nek javaslatot Drezda könyvtárügyének koncep
cionális fejlesztésére.

Az alapprobléma, amellyel a bizottságnak 
szembe kellett néznie: Drezdában egymás mel
lett két nagy hagyományú tudományos könyvtár 
működik, mindkettő elégtelen működési feltéte
lekkel. A Szász Tartományi Könyvtár (amely a 
19. század egyik legnagyobb német könyvtára 
volt) 1,5 millió kötetével és számos különgyűjte- 
ményével a társadalomtudományok gazdag 
gyűjteménye. A Műszaki Egyetem Könyvtára el
sősorban a természettudományokat és a műsza
ki irodalmat gyűjti, 1,4 millió kötetes állománya 
(amelyet szabadalmak, szabványok, disszertá
ciók különgyűjteményei egészítenek ki) a köz
ponti könyvtárban és 20 kari könyvtár 65 szolgál
tató pontján férhető hozzá.

A Szász Tartományi Könyvtár a város nehe
zen megközelíthető külterületén működik, raktá
rozási lehetőségei kimerültek, ugyanakkor az 
Egyetemi Könyvtár központi épülete is alkalmat
lan az elvárt funkciók betöltésére. Mindkét 
könyvtárnak mielőbb fejlesztési-könyvtárépítési 
tervet kell kidolgoznia.

A felkért munkabizottság a két könyvtár 
együttműködésére több modellt dolgozott ki:

A modell: A jelenlegi funkciók és az önállóság 
megtartása. Ezt a megoldást a bizottság gazda

sági és egyéb okok miatt nem tartja megfelelő
nek.

B modell: A Szász Tartományi Könyvtár 
egyetemi könyvtári funkciókat is betöltene a tár
sadalomtudományok területén. Ezt a megoldást 
a Tartományi Könyvtár kedvezőtlen megközelíté
se és egyéb okok miatt a bizottság szintén nem 
ajánlja.

C modell: Egyesülés.
A két intézmény „Szász Tartományi és Egye

temi Könyvtár” néven egyesül, és országos 
könyvtári rangra emelkedik, mint Szászország 
tudományos intézménye, a tudományügyi és 
művészeti minisztérium fennhatósága alatt. Az új 
központi épület emelésére megkapja a jelenlegi 
egyetemi könyvtárépület melletti szabad teret. (A 
terv: 43 ezer m2 hasznos tér, 3 emelet és 2 föld
alatti szint.)

Az új intézmény a központi könyvtárból és 
annak fiókkönyvtáraiból állna. A központi könyv
tár funkciói: kutatói könyvtár (a Szász Tartomá
nyi Könyvtár régi állományával és a különgyűjte- 
ményekkel), tároló könyvtár az inaktív irodalom 
számára, a dokumentumok feldolgozásának 
központi helye, a területi és központi szolgáltatá
sok székhelye. -  Az aktuális irodalom szolgálta
tása 6-10 fiókkönyvtárban történik. A társada
lomtudományok irodalma ugyancsak fiókkönyv
tárakban férhető hozzá, helyileg is elkülönítve a 
központi könyvtártól.

Az intézmény igazgatóját a miniszter nevezi 
ki az egyetem meghallgatásával. Az igazgató 
egyik helyettese az egyetemi feladatok ellátásá
val, a másik a külső feladatokkal foglalkozik. A 
vezetés munkáját tanácsadó testület segíti, 
amelynek tagja az egyetem rektora, az egyetemi 
könyvtári bizottság elnöke és a minisztérium 
képviselője. A testület állást foglal minden alap
vető könyvtári kérdésben, különös tekintettel a 
költségvetés megosztására az egyetemi és az 
egyetemen kívüli területek között.

(Katsányi Sándor)

94/007
GUY, Fred: Record supply: experiences at the 
National Library of Scotland = Cat.Index. 108.no. 
1993. 1-6.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Bibliográfiai rekordok szolgáltatása: a skót 
nemzeti könyvtár tapasztalatai

Gépi könyvtári hálózat; Géppel olvasható kataló
gusadatok szolgáltatása; Nemzeti könyvtár

A Skót Nemzeti Könyvtár éves gyarapodása 
kb. 100 ezer tétel. Ebből 60 ezer kötelespéldány, 
20 ezer a külföldi vétel és 20 ezer az ajándék. Az 
automatizálásra 1978-ban tértek át, azóta állo
mányuk harmadrésze online adatbázisból érhető 
el, a rekordok száma 1993 tavaszán kb. 1 millió.

A Könyvtár 1978-85 között a British Library 
LOCAS rendszerének volt tagja, s az iSBN szá
mok alapján vett át rekordokat a BL adatbázisá
ból. 1985-87 között a SCOLCAP online rend
szert használta, amelyhez a Harlow-ban (Essex) 
lévő BLAISE számítógépről töltöttek le rekordo
kat, de az ISBN-ek alapján kötegelt formában is 
vettek át tételeket.

1988-ban a könyvtár áttért a VTLS könyvtári 
rendszer használatára, amely a rekordátvéte! 
négy módját teszi lehetővé: letöltés mágnessza
lagról, átvétel az OCLC-tői, lézer lemezről és 
CD-ROM adatbázisokból.

A mágnesszalagos letöltés a heti ÜKMARC 
szalagról történik. A leválogatott tételeket 
LCMARC-ba konvertálják. A munkát az 1992 
előtti cédulakatalógusok konverziójával kezdték, 
az időszaki kiadványok tételeivel, amelyeket az 
EBSCO cég mágnesszalagjairól töltötték át.

Az OCLC adatbázishoz speciális OCLC mun
kahelyekről csatlakoznak, amelyek keresésre és 
letöltésre vannak kijelölve. A kívánt rekordok a 
VTLS háttérmemóriájába kerülnek. A katalogizá
lók saját feldolgozói termináljukon végzik az át
vett rekordok kiegészítését a helyi adatokkal. Az 
adatforgalom bérelt vonalon történik, de újabban 
a JANET hálózatot is igénybe veszik a letöltés
hez.

A lézerlemezes letöltést a Library of Cong
ress 3,5 millió tételt tartalmazó katalógusának lé
zerlemezéről végezték. Az ebben való keresés 
mindig megelőzte az OCLC-ben valót. Kár, hogy 
a Gaylord Information Systems nem folytatja a 
lézerlemezek előállítását, hanem áttér a CD- 
ROM lemezek gyártására alig egy évvel azután, 
hogy a Könyvtár bevezette a rendszert.

A CD-ROM letöltést 1991-ben kezdték el. En
nek szoftvere a Gaylord Information Systems ál
tal forgalmazott SuperCAT, adatforrásai a LC re

kordokat tartalmazó CD-ROM-ok, mind az angol 
anyag, mind az 1968 óta feldolgozott külföldi a- 
nyag letöltésénél. Ennél a módszernél gondot je
lentett, hogy az eredetileg 2 lemezen lévő angol 
anyagot 1991-ben 3 lemezre töltötték, de a 
szoftver nem volt képes a három lemezt egyide
jűleg kezelni. Nem döntötték még el, hogy emiatt 
áttérnek-e más források (CDMARC, BIBLIO
FILÉ) használatára.

(Berke Barnabásné)

Lásd még 19, 35, 47, 55

Jogi szabályozás

94/008
CORNISH, Graham P. : Some proposed 
changes in EC copyright legislation = J.Doc.Text 
Manage. I.vol, 1993. 1.no. 85-93.p. Bibliogr.

Néhány változtatási javaslat az Európai Kö
zösség szerzői jog i szabályrendszerében

Szerzői jog

Az Európai Közösség (EK) tagországaiban a 
szerzői jogi kérdések eltérően vannak szabá
lyozva. Az ebből eredő bizonytalanságok veszé
lyeztethetik az egységes piac koncepciójának 
megvalósulását. A könyvtárak és tájékoztatási 
intézmények közös érdeke, hogy mindenkire 
ugyanazok a jogi előírások vonatkozzanak, min
denki ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújthas
sa, egyébként tisztességtelen versenyhelyzet 
alakulna ki az országok között.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) szin
tén revízió alá vette a nagy nemzetközi szerzői 
jogi megállapodások feltételeit. Az EK legtöbb ja
vaslata összhangban van a WlPO-éval.

Időtartam. Ezt a berni konvenció a szerző ha
lála után 50 évben állapította meg. A várható 
élettartam növekedése miatt célszerű lenne ezt 
70 évre kiterjeszteni. A hangfelvételek és az 
előadóművészek esetében 50 év a javasolt idő
tartam. A könyvtárosok a hosszabbítást ellenzik, 
a szerzők és egyes ebben érdekelt kiadók pedig 
támogatják.
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Problémás területek: az anonim művek (a 
jogi személy fogalma), a gyűjteményes munkák 
(szintén a fogalom), az adatbázisok, a fotók (a 
művészi érték eldöntése miatt), az EK-n kívülről 
származó művek (itt a származási ország gya
korlata számít).

Kölcsönzés/bérlet. Ezek veszélyét abban lát
ják, hogy nagyban visszavetik a vásárlásokat. A 
másik kockázat a másolás, főleg a video- és 
hangfelvételek esetében, mivel az eredetivel 
azonos minőség előállítható.

A javaslat szerint a döntés a szerzői jog tu
lajdonosát (szerzők, előállítók, előadók) illesse. 
Az egyes országok intézkedhetnek úgy, hogy bi
zonyos anyagok kölcsönzéséhez ne kelljen a tu
lajdonos engedélye, viszont mindenképpen kap
jon kompenzációt. (Példa erre a nyilvános 
kölcsönzési jog az Egyesült Királyságban.)

Reprográfia. Fogalmát ki kell terjeszteni az 
optikai karakterolvasásra, -dekódolásra és ha
sonlókra. A méltányos használat szerepei a 
WIPO javaslataiban, de csak nem kereskedelmi 
környezetben. Szabályozni fogják a könyvtári 
másolást, a könyvtárak közötti másolatszolgálta
tást, valamint az archiválási és pótlási céllal való 
másolást. A nyilvános megtekintés jogának beik
tatása korlátozhatja a kéziratok, festmények és 
egyéb műalkotások hozzáférhetőségét, illetve -  
ha a képernyőkre is kiterjesztik -  az adatbáziso
két és grafikai anyagokét. Esetleg csak a magán 
(családi és baráti körben) és egyéni használatot 
engedélyezik majd. A számítógépes tárolás szin
tén másolásnak tekintendő. A negyedik generá
ciós faxok különösen veszélyesek, mert képesek 
másolni, digitalizálni, tárolni, egyszerre több 
helyre adatokat átvinni és ott tovább tárolni.

Erkölcsi kérdések. Ezek 1988-ig az Egyesült 
Királyságban sem szerepeltek a szabályozás
ban. Lényegében arról van szó, hogy a szerző 
legyen megnevezve, és más ne változtathassa 
meg a művet engedélye nélkül. Ennek veszélye 
ugyanis az online szerkesztés, formázás, össze
vonás stb. miatt egyre nő.

Szoftver. Számos országban bizonytalan a 
státusa. Az a javaslat született, hogy az irodalmi 
művekkel azonos módon kezeljék, de ne szere
peljen a méltányos felhasználás lehetősége.

Poszthumusz művek. Vitatott kérdés. Az 
Egyesült Királyságban jelenleg a szerző halálá
nak évétől számítva 50 évig van jogvédelem. 
Bonyodalmat okozhat például, ha kiadatlan leve

leket és egyéb írásokat számítógépre visznek, 
és ily módon publikálnak.

Adatbázisok. Néhány országban egyáltalán 
nem állnak védelem alatt, sőt az elektronikus for
mában rögzített dokumentumokkal általában 
nem foglalkoznak. Az egységes megközelítés 
létfontosságú és sürgősen megoldandó. Problé
mát jelent a szerző személye (különösen, ha jogi 
személy), hogy mit jelent az adatbázisok eseté
ben az új kiadás, mi számít lényeges változtatás
nak, az állandóan naprakésszé tett adatbázisok
nál (pl. kurrens CD-ROM-ok) milyen egységekre 
vonatkozik a szerzői jog. A teljes szövegű adat
bázisokban a korábban nyomtatásban megjelent 
művekre a nyomtatott változattal azonos előírá
sok kell, hogy vonatkozzanak.

Minden adatbázis-szolgáltató tegye hozzáfér
hetővé adatbázisait normális használatra (pél
dául képernyőn való megjelenítésre). Az unikális 
tartalmú adatbázisokat is ésszerű feltételekkel 
tegyék előfizethetővé. A közszolgálati intézmé
nyek, például nemzeti könyvtárak adatbázisai
nak hozzáférhetőségét nem szabad korlátozni.

A könyvtárosok szívesen veszik ezeket a vál
toztatásokat, mivel egyértelművé teszik a dolgo
kat, de némi veszélyt látnak a túlságos korláto
zásban.

Jogvédelmi lehetőségek. Kutatások folynak a 
szerzői jog alkalmazásáról az elektronikus kor
ban. Egy ilyen program a CITED (Copyright in 
Transmitted Electronic Documents), amellyel le
hetővé válik a művek használatának regisztrálá
sa, jogosultsághoz kötése, térítés felszámítása, 
differenciáltan is (például cikkenként, más és 
más tarifával az abstract, a teljes szöveg megte
kintéséért ill. letöltéséért).

A könyvtárosoknak figyelniük kell a javasolt 
változtatásokat és hallatniuk kell hangjukat. 
Fennáll a veszély, hogy a könyvtárak által élve
zett kivételes bánásmód megszűnik. A cél nem 
korlátozott kivételek elérése, hanem reális eléré
si módszerek megtárgyalása a szerzői jogok tu
lajdonosaival.

(Hegyközi Ilona)

94/009
MÜLLER, Harald: EG-Gesetzgebung im 
Medienbereich. Bibliotheken im Widerstreit 
wirtschaftlicher und kulturpolitischer Interessen = 
Buch Bibi. 45.VOI. 1993. 8.no. 644-453.p. 
Bibliogr.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Res. angol nyelven.

Törvényalkotás az Európai Közösségben az 
információhordozók területén. A könyvtárak 
a tudományos és a kultúrpolitikai érdekek üt
közőpontjában

Információhordozó; Jogszabály -könyvtárügyi; 
Könyvtárpolitika; Művelődéspolitika

Az Európai Közösség Bizottsága szerint „a 
könyvtárak az európai kulturális élet elidegenít
hetetlen része”. Örülhetünk-e ennek a megálla
pításnak? Aligha tudunk, mert úgy tűnik, hogy 
Brüsszelben vajmi keveset tudnak a könyvtárak
ról és a könyvtárosságról. Ez világosan kitűnik a 
kölcsönzési irányelvekből, amelyeket csak egy, a 
könyvtárak ellen irányuló tudatos nemzetközi tá
madásként lehet értelmezni. Ezen kívül az EK 
hivatalnokai a könyvtárakat elsősorban az üzlet 
élet résztvevőiként szemlélik, amelyekre minden 
gazdasági kritérium alkalmazható. A jog terüle
tén járatos szerző arra a következtetésre jut, 
hogy „a könyvtárakra leselkedő veszélyek elhárí
tása érdekében erőteljesebb politikai fellépésre 
van szükség.”

(Autoref.)

94/010
VITIELLO, Giuseppe: Legal deposit throughout 
the European Community: results of an enquiry 
= Alexandria. 5.vol. 1993. 1.no. 4l-52.p. Bibliogr. 
23 tétel.

Kötelespéldány-szolgáltatás az Európai Kö
zösség országaiban: felmérés

Felmérés; Kötelespéldány; Összehasonlító 
könyvtártudomány

A kötelespéldányokra vonatkozó jogszabályo
zásban újabban a szigorúan Jogszerű” megkö
zelítés helyett egyre inkább a funkcionális szem
pontokat igyekeznek érvényesíteni. A teljesség 
már pusztán anyagi okokból is megvalósíthatat
lan. A megőrzés csak szelektivitás alapján kép
zelhető el, s a dokumentumoknak az összes lé
tező formátumban történő számbavétele irreális. 
Az Európai Közösség nemzeti könyvtárainak

1992-es felmérése a funkcionális megközelítést 
tükrözi. A vizsgált nemzeti könyvtárak gyakorlata 
legalább annyira épül az ésszerű vezetés elvei
re, mint a szabályzatokra. Az is kiderült, hogy a 
kötelespéldány-rendszer ott működik a legjob
ban, ahol sikerült a könyvtárak és a kiadók, ill. 
előállítók érdekei között összhangot teremteni, 
főleg időszerű és hatékony bibliográfiai szolgál
tatások által. Az EK egyetlen nemzeti könyvtára 
sem gyűjt mindent. A minden publikált dokumen
tumot gyűjtő, központi könyvtár csak egyike a 
hatékony kötelespéldány-célok szempontjából 
mérlegelt megoldásoknak; a szakterületek, do
kumentumtípusok és földrajzi régiók szerinti 
megosztás szintén számos lehetőséget kínál.

(Autoref.)

94/011
HOWORKA, Boleslaw: Czy ustawa o bibliotekach 
jest potrzebna? = Poradnik Bibi. 1993. 7-8.no.
1-6.p.

Szükség van-e könyvtári törvényre?

Jogszabály -könyvtárügyi

Több lengyel könyvtáros vélekedik úgy, hogy 
csupán a közművelődési könyvtárakról kellene 
törvényt készíteni, mivel a többi könyvtártípusról 
-  a fenntartó szervezetekről, így az akadémiáról, 
a felsőoktatásról, a közoktatásról stb. szóló tör
vények keretében -  rendelkezésre állnak a jogi 
szabályozások. Ez az érvelés kétféleképpen 
„sántít”. Egyrészt olyan elnagyolt szabályozás, 
mint amilyenek az előbb említettek, a közműve
lődési könyvtárakról is van a kulturális munkát 
szabályozó törvényen belül, másrészt pedig az 
elnagyolt, egymásnak sokszor ellent is mondó 
rész-szabályokból korántsem kerekedik ki, amire 
napjainkban minden fejlett országban szükség 
van, a könyvtári-információs rendszer.

Érdekes módon ezt a rendszerszemléletet 
már a két világháború között működő lengyel 
könyvtárosok is képviselték, s nem rajtuk múlott, 
hogy a törvényhozás -  rövidlátásból -  egyik tör
vényi kezdeményezésüket sem vitte el a végki
fejletig. A második világháborút követően három 
könyvtári törvény is született. Az 1946. évi nagy 
előrelépést, az 1951. évi pedig nagy visszalé
pést jelentett. Az 1968. évi harmadik viszont jól
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szolgálta a könyvtári rendszer céljait, noha az 
1971. évi tudományos-műszaki-gazdasági infor
mációs rendelet, amely szovjet ihletésű volt, 
szándékait sok ponton keresztezte. (Az 1968. évi 
törvény pozitív példa arra, hogy „nem jó rezsim
ben” is születhetnek jó szakmai jogszabályok.)

Az új törvényjavaslat, amely maga is már egy 
„lll-A” jelű változat, ugyancsak rendszerszemlé
letű, és a könyvtári és tájékoztatási munka egy
ségéből indul ki. Eközben mind intézményiig, 
mind tartalmilag „szűkebbre szabja” a rendszert, 
amely a törvény tervezete értelmében nem más, 
mint a bizonyos szakterületeken kifejtendő sok
oldalú és bizonyos szabályok betartását megkö
vetelő könyvtárközi együttműködés egyezmé
nyes formája abból a célból, hogy a használóknak 
megkönnyítse az információkhoz való hozzáfé
rést.

Ennek az országos könyvtári és tájékoztatási 
rendszernek lenne egy titkársága és tanácsa, a- 
mely a Tudományos Kutatási Bizottság mellett 
működne. A tanács elnöke a Nemzeti Könyvtár 
igazgatója lenne.

(Futala Tibor)

94/012
STAHEVIC, A.M.: Zadaci zakonotvorceskoj 
deátel’nosti v oblasti bibliotecnogo deia = 
Naucn.Teh.Bibl. 1993. 5.no. 8-18.p.

Könyvtárügyi törvényalkotási feladatok

Jogszabály -könyvtárügyi

A könyvtárigazgató szerző az évek óta ké
szülő hányatott sorsú „könyvtárügyi törvény” ku
lisszatitkaiba enged betekintést. Pozitívumként 
értékeli egyebek között azt, hogy az eddigi szo
kásoktól eltérően a mostani törvénytervezet alul
ról jövő könyvtárosi kezdeményezés volt, amely 
találkozott az irányítási szerkezet akaratával.

A könyvtárügyi törvénynek céljait tekintve -  
hangsúlyozza a szerző -  a haladó és a védelme
ző folyamatokat kell ösztönöznie és nem a bom
lasztó, regresszív jelenségekét. így termé
szetesnek vehető, hogy a régi könyvtárügyből 
minden használhatót meg kell őrizni, s jogi, 
gazdasági védelmet kell nyújtani a nemtörődöm 
hozzáállás káros hatásaival szemben a könyv
tárak számára.

A törvény kidolgozásában a szakma együtt- 
gondolkodói vettek részt. Tény, hogy sok kérdést, 
igényt fogalmaztak meg, s ennek nem sikerült 
teljes mértékben megfelelni. Jelentős részben a 
törvényalkotásra szánt rövid idő miatt érződik pl. 
az egyöntetű jogi szövegezés hiánya.

Az alapproblémákat az okozza, hogy egy
részt a törvény hatálya alá kerülő intézmények tí
pusai és fajtái nincsenek jól feltüntetve, másrészt 
a tervezet csak az állami, illetve az Orosz Kultu
rális Minisztérium alá tartozó könyvtári hálózat 
érdekeit tükrözi, így széles értelemben vett 
könyvtárügyi törvénynek nem nevezhetjük.

A törvénynek foglalkoznia kellene minden 
olyan állandó, hosszútávú jelleggel bíró könyvtári 
tevékenységgel, amelyeknek konkrét anyagi meg
nyilvánulása tetten érhető, és az orosz könyv
tárak többségére jellemző.

A törvény normatív és egységes elve felold
hatná az intézmények működése során keletke
ző szervezési, technológiai és eseti ellentmon
dásokat. Ilyen például a könyvtár vagyonában 
kárt okozó személy elleni adminisztratív és 
gazdasági intézkedés törvényi szabályozása, 
vagy a késedelmes könywisszahozatal esetén 
mindkét fél jogkörének tisztázása.

E kérdések tartalmi kidolgozását a könytáros 
szakembernek kell elvégeznie, ezután pedig a 
jogilag helyes formai megoldások kimunkálása 
jogászi feladat.

Nem elhanyagolandó kérdés a törvény ha
tályba lépésének ideje sem. A törvény bevezeté
sét megelőzően, annak tartalmát minél széle
sebb körben és sokféleképpen (szakirodalmi és 
napi sajtó stb.) ismertetni kell.

A látszólag könnyen elfogadható javaslato
kon kívül igen sok az érzékenynek számító, ne
tán érdekellentéteket takaró kérdés. Felvetődött 
többek közt például az önálló könyvtárak önálló 
jogi személyként való kezelési státuszának kér
dése, vagy hogy a könyvtárban dolgozó férfiakat 
28 éves korig a katonai szolgálat alól mentesít
sék.

A jövő folyamatait vizsgálva a szerző úgy ta
lálta, hogy a jogállamiság érvényesülésével a 
kultúra minden egyes területe -  színház, könyv
tár, múzeum stb. -  felnő a törvényi szabályozás 
szintjére, és akkor a jelenlegi általános kulturális 
törvények szükségtelenné válnak.

(Bíró Júlia)

Lásd még 59
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Könyvtárosi hivatás

94/013
WOLOSZ, Jan: Popularni i szariowani = 
Bibliotekarz. 1993. 7-8.no. 44-45.p.

Népszerűek és köztiszteietben állók
Ugyanez a beszámoló megjelent a Poradnik Bib- 
liotekarza 1993. évi 7-8. számának 49-50. olda
lán is.

Könyvtárosi hivatás

Két lengyel könyvtári folyóirat, a Bibliotekarz 
és a Poradnik Bibliotekarza szerkesztősége 
„népszavazást” kezdeményezett a lengyel könyv
tárügy legnépszerűbb és a leginkább köztiszte
letnek örvendő személyiségeiről. Felhívásuknak 
azonban -  legnagyobb meglepetésükre -  alig 
lett foganatja. Ennek ellenére ötletükről nem tet
tek le, s ezért egyesületi összejöveteleken sza
vaztatták meg a résztvevőket: kiket tartanak a 
legnépszerűbb és a leginkább köztiszteletben 
álló kollégájuknak. Ez a szavazás már sikert ara
tott.

A népszerűségi „toplista” első öt helyezettje: 
Jadwiga Kolodziejska (Varsó, 30 szavazat), Iza- 
bela Nagórska (Lódz, 20 szavazat), Jan Wolosz 
(Varsó, 13 szavazat), Jerzy Máj (Varsó, 12 sza
vazat) és Barbara Bialkowska (Varsó, 11 szava
zat). A köztiszteletben állók öt „befutója”: Izabeia 
Nagórska (Lódz, 23 szavazat), Jadwiga Kolod
ziejska (Varsó, 16 szavazat), Irena Langowska 
(Siedlice, 13 szavazat), Bozena Mankowska 
(Siediice, 11 szavazat), Stanislaw Czajka (Varsó, 
10 szavazat). Az egyesített lista első öt helye
zettje: Jadwiga Kolodziejska, Izabeia Nagórska, 
Jan Wolosz, Irena Langowska, Stanislaw Czajka.

Ami az eredetiben jóval hosszabb névsorok
ból leolvasható: a szereplők cikkek, könyvek, re
ferátumok íróiból, a gyakorta előadókból, hoz
zászólókból és a könyvtáros egyesület 
legaktívabb tagjaiból kerültek ki. A két szer
kesztőség a jelen felmérést -  immár „tgdo- 
mányosabb” alapokon -  szeretné megismételni.

(Futala Tibor)

Oktatás és továbbképzés

94/014
BEHESTHI, Jamshid: Computer programing in 
LIS education: a necessity? = Educ.lnf. 11.vol. 
1993. 2.no. 123-136.p. Bibliogr. 29 tétel.

Szükséges-e programozást oktatni a könyv
tárosképzés keretében?

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Oktatá
si anyag; Programozás

Számos oktató véleményével ellentétben a 
szerző fontosnak tartja a programozási alapis
mereték oktatását a könyvtárosképzésben. Egy 
nyelv mondattani és jelentéstani szerkezeteinek 
a megértése azért hasznos, mert a hallgatók 
ezután nem „fekete dobozként”, hanem „átlátszó 
dobozként” használják a számítógépet. Ezenkí
vül a programozás olyan fajta gondolkodásra ta
nít, amely más területeken, pl. a bibliográfiai leí
rásban és az osztályozásban is hasznosítható. 
Kezdő szinten a szerző a BASIC programnyelvet 
tartja a legideálisabbnak. A képzés keretében 
felhasználható alkalmazási példákat is közread.

(Autoref.)

94/015
FORD, Barbara J.: Training non-cataloguers 
about cataloguing = int.Cat.Bibl.Cont. 22.vol. 
1993. 2.no. 26-28.p. Bibliogr. 14 tétel.

Az olvasószolgálatos könyvtárosok képzése 
az illető könyvtár katalogizálási gyakorlatára

Dokumentumleírás; Online katalógus; Tájékoz
tató munka; Továbbképzés

A hagyományos cédulakatalógusokat és a 
nyomtatott katalógusokat kiegészítik vagy már 
fel is váltották a számítógépes katalógusok. A je
lenlegi technikai körülmények között megnőtt az 
oktatás és képzés jelentősége a nem katalogizá
lói munkakört ellátók, nemcsak a közvetlen 
használók, hanem az olvasószolgálatos könyv
tárosok számára is. Csak a katalogizálói ismere
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tek birtokában lehet megítélni, mennyire hasz
nálhatók olvasói körben a katalogizálók által épí
tett online katalógusok. Az olvasószolgálatosok 
azok, akik hallják az olvasók véleményét, amit 
közvetítenek a fejlesztőkhöz, és csak velük 
együtt képesek növelni a katalógusok hatékony
ságát.

Minden könyvtárosnak szüksége van katalo
gizálói ismeretekre, ezen belül arra, hogy meg 
tudják határozni a főtétel besorolási adatát. Meg 
kell tudni mondaniuk az olvasóknak, mit találnak 
és mit nem találnak a katalógusban. Megfelelő 
információt és katalógushasználati útmutatást 
kell nyújtaniuk a távoli felhasználóknak is. Mivel 
az olvasók többsége nem tanulásra akarja fordí
tani idejét, hanem az általa keresett információ
hoz szeretne könnyen és gyorsan hozzájutni, 
fontos, hogy a katalogizálók figyelemmel kísérjék 
az általuk épített katalógusok gyakorlati használ
hatóságát.

Online környezetben a könyvtári tevékenysé
gek egyre inkább egymásra épülnek, így az idői
gényes minőségi képzés és továbbképzés egyre 
nagyobb szerepet kap. A képzésnek lépést kell 
tartania a fejlesztésekkel, folyamatossá kell vál
nia, különösen az olvasószolgálatban dolgozók 
számára. Ismerniük kell a katalogizálásban 
használatos szabványokat, s ismereteiket közve
títeniük kell az olvasók számára. Ahhoz, hogy a 
tanultakat el ne felejtsék, intenzíven kell használ
niuk az online katalógust. A katalógusnak azokat 
a funkcióit is ismerniük kell, amelyek az olvasók 
számára nem hozzáférhetőek.

Lényeges, hogy az oktatás alanyait bevonják 
az oktatás megtervezésébe. Az új technológia 
változásokat hoz a felhasználói magatartásban, 
amelyeket az oktatás különböző szintjein fel le
het ismerni és ki lehet aknázni. A katalógusok 
hatékony használatához szükséges oktatásban 
a katalogizálóknak kezdeményező és vezető 
szerepet kell vállalniuk, de ugyanilyen lényeges, 
hogy építsenek az olvasószolgálatban dolgozók 
tapasztalataira. így lehet csak igazán megfelelni 
a felhasználók elvárásainak.

(Berke Barnabásné)

94/016
ISAACS, Margaret: Project Jupiter: report and 
assessment = J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 
1.no. 15-22.p.

A Jupiter-program (1989-1991): a JANET-tag- 
könyvtárak személyzetének kiképzése a háló
zat használatára

Egyetemi könyvtár; Elektronikus posta; Gépi 
könyvtári hálózat; Online információkeresés; To
vábbképzés

A cikk beszámol a brit University Grants 
Committee által finanszírozott és a JANET (Joint 
Academic Network) használói csoportja által tá
mogatott Jupiter projektről. A projekt célja a JA
NET nevű számítógép-hálózat könyvtári haszná
latára irányuló oktatás és továbbképzés, amit 
szemináriumok, kiadványok, eseti tanfolyamok 
és egyéb figyelemfelkeltő tevékenységek útján 
kívánnak megvalósítani. Tárgyalja a projekt öt 
éve alatt a JANET fejlesztésére irányuló vál
toztatásokat és azt, hogy ezek hogyan tükröződ
tek a Jupiter projektben, ismerteti a JANET 
könyvtári használatát, a könyvtári képzést, a 
használók számára kifejlesztett dokumentációt, 
valamint a Bulletin Board for Libraries (BUBL) 
nevű elektronikus hirdetőtábla létrehozását és si
keres működését.

(Autoref.)

94/017
MORRIS, Anne: The teaching of IT in 
departments of information and library studies in 
the UK = J.inf.Sci. 19.vol. 1993. 3,no. 211-224.p. 
Bibliogr. 6 tétel.

Az információtechnológia tanítása Nagy-Bri- 
tannia tájékoztatás- és könyvtártudományi 
tanszékein

Felmérés [forma]; Információtechnológia; Könyv
tárosképző, dokumentálóképző intézmény; Okta
tási anyag

Már jó ideje ismert tény, hogy a könyv
tárosképzésben elengedhetetlen az információ- 
technológia oktatása. A könyvtáros iskoláknak 
nemcsak a szakma állandóan változó szükségle
teihez kell igazodniuk, hanem a számítástechni
ka fejleményeivel is lépést kell tartaniuk. A cikk 
egy kérdőíves felmérés alapján mutatja be, hogy 
az információtechnológia oktatása milyen szere-
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pet kap a brit könyvtárosképzésben. A felmérés 
a következő kérdésekre válaszol: az illető iskola 
által nyújtott diploma típusa, a hallgatók létszá
ma, a tanított tárgyak és ezek relatív fontossága, 
milyen hardvert és szoftvert használnak az okta
tásban. A kutatásból az is kiderül, hogy milyen 
az iliető iskola hozzáállása az információtechno
lógia oktatásához.

(Autoref.)

94/018
TEES, Miriam: Teaching management to 
information professionals: a practical approach -  
Guidelines for instructors = I FLA J. 19.vol. 1993.
3.no. 292-321 .p.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Információs szakemberek oktatása vezetés
re: gyakorlati módszerek és irányelvek

Módszertani útmutató; Oktatási anyag [forma]; 
Vezetőképzés

A jelen irányelvek az IFLA oktatási és to
vábbképzési szekciójának a megbízásából ké
szültek. Céljuk, hogy elméleti alapul szolgáljanak 
a vezetési ismeretek oktatásához, s gyakorlati 
példákat is adjanak a tanításhoz. Marketing szem
léletmódra alapszanak, és a munkaerő, ill. az 
erőforrások tervezésével, szervezésével és irá
nyításával foglalkoznak. A vezetőképzés három 
fő szempontját tárgyalják: 1) az elmélet oktatása, 
2) gyakorlati tevékenység (praktikum) biztosítása 
vállalatoknál-szervezeteknél, 3) iskolai műhely- 
gyakorlatok. Az irányelvek egy vázlatos tanren
det is közreadnak a vezetés oktatásához.

(Autoref.)

Lásd még 72

Egyesületek, konferenciák

94/019
HÄKLI, Esko; LIBER, its role and activities in the 
field of library co-operation in Europe *  LIBER 
Q. 2.VOI. 1992. 4.no. 355-363.p.

A Liber feladata és tevékenysége az európai 
könyvtári együttműködés terén

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Együttműködés 
-nemzetközi; Tudományos és szakkönyvtárak

A könyvtárügy számos nemzetközi szerveze
tének s a könyvtárak együttműködésének egyike 
az Európa Tanács konzultatív szerveként 1971-ben 
létrehozott LIBER, amely ma 33 európai ország 
300 nagy tudományos könyvtárának (nemzeti, 
egyetemi és szakkönyvtáraknak) szervezete. Az 
IFLA-val ellentétben nem könyvtáros-szerveze
tek, egyesületek, hanem maguk a könyvtárak al
kotják a szövetséget.

Korábban -  éppen az Európa Tanácshoz 
való kötődés miatt -  csak nyugat-európai szer
vezet volt, amit a „szocialista” országok gyakran 
politikai szervezetnek tekintettek. 1989-ben a 
gyors politikai változások nyomán a LIBER a Ke
let- és Közép-Európa felé nyitás mellett döntött.

A szervezet célja, hogy Európa tudományos 
könyvtárainak határokon túllépő funkcionális há
lózata biztosítsa az európai kulturális örökség 
megőrzését, javítsa a tagkönyvtárak állományá
hoz való hozzáférés lehetőségét, és hatéko
nyabb információszolgáltatást nyújtson Európá
ban. Ezért a LIBER képviseli tagjai (elsősorban a 
nemzeti és az egyetemi könyvtárak) érdekeit; se
gíti a szükséges közös erőfeszítéseket mind ön
magában, mind más nemzeti és nemzetközi, 
könyvtári és nem könyvtári szervezetekkel 
együtt; különböző típusú összejövetelek és kiad
ványok segítségével javítja a könyvtárak szak
mai színvonalát; előmozdítja a szabványosítást, 
főként az együttműködés olyan élénk területein, 
mint pl. a gépesítés; akfív szerepet játszik a 
hosszú távú jövőkép kialakításában.

Munkáját éves közgyűlésén, vezető testüle
tén és munkacsoportjain keresztül szervezi. A 
hetvenes évek végéig az éves közgyűlés állt a 
középpontban, amely egyúttal jeles szakmai 
konferencia is, 100-150 résztvevőjével kisebb, 
ám lényegesen homogénebb, mint pl. egy IFLA- 
konferencia. Ezenkívül szemináriumok, szakosí
tott találkozók és az ezekből kialakult állandó 
munkacsoportok (pl. szerzői jog, könyvtárépíté
szet, gépesítés, könyvtárvezetés, kéziratok és 
ritka könyvek, térképek) testesítik meg tevékeny
ségét; új munkacsoport jön létre a gyűjtemény
fejlesztés és az állománymegóvás területén.
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A LIBER munkanyelve angol, francia és né
met; lapja a korábbi Bulletint és News Sheetet 
felváltó European Research Libraries’ Coopera
tion. Munkájának eredménye az 1992-ben 2. kia
dásban megjelent Library Bibliographic Networks 
in Europe című adattár, és az EROMM, a mikro
film mesterkópiák európai regisztere.

Az Európa Tanács és a LIBER együtt tevé
kenykedik a kelet- és közép-európai könyv
tárakkal való együttműködés javításában, ezért 
hozta létre a LIBER programját és az azon mun
kálkodó munkacsoportot. A csoport feladata a 
térség megfelelő könyvtáraival a kapcsolatok 
kialakítása és velük együtt a további együtt
működés programjának alakítása; ehhez a pénz
ügyi források felkutatása; a tagság aktivizálása a 
program érdekében; együttműködés kialakítása 
más szervezetekkel. A program főként a könyv
tárpolitika és könyvtárvezetés fejlesztése, a 
technológia és a könyvtári szolgáltatások terüle
teire terjed ki, az abban való részvételnek nem 
feltétele a LIBER-tagság. Kétségtelen, hogy a 
„keleti" könyvtáraknak meg kell tanulniuk, ho
gyan működik a könyvtárügy, a könyvpiac és a 
technológia Európa nyugati felén. A „nyugati” 
könyvtáraknak pedig, ha ebben segíteni akar
nak, meg kell ismerniük a valódi közép- és kelet
európai helyzetet, s azt, hogy az itteni könyv
táraknak valójában mire van szükségük. Amire 
mindenekelőtt szükség van, az az eddiginél is 
nyíltabb párbeszéd.

(MohorJenő)

94/020
SMITH, Gretchen J.: Role of conferences in the 
transfer of information = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 
61.VOI. 1993. 2.no. 68-74.p. Bibliogr.

A konferenciák szerepe az információter
jesztésben

Hatékonyság; Információáramlás; Konferencia 
-nemzetközi

A cikk azt vizsgálja, hogy a konferenciák mi
lyen eszközökkel biztosítanak fórumot az infor
mációátadásra. Többek között ide tartozik a kur
rens, „state-of-the-art” információk terjesztése, 
az új kutatásokról való beszámoló és a kollégák 
egymás közötti informális információcseréje. A

szerző szembeállítja a pozitív tényezőket a ne
gatívakkal, pl. a konferencia szervezési költsé
geivel. Nemzetközi véleményekkel együtt közre
adja a University of Cape Town kutatóinak a 
konferenciákkal kapcsolatos nézeteit is. Konklú
zióként egy olyan forgatókönyvet vázol fel, amel
lyel a konferenciák valódi és jövőbeli szerepét kí
vánja bemutatni Dél-Afrikában.

(Autoref. alapján)

Lásd még 60

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉ
NYEK

Általános kérdések

94/021
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego 
i Polskiego Towarzystwa Czytelniczego wobec trybu 
likwidacji bibliotek oraz losów ich zbiorów = 
Bibliotekarz. 1993. 5.no. 21,24. p.

A Lengyel Bibiiológiai Társulat és a Lengyel 
Olvasótársulat állásfoglalása a könyvtárak 
felszámolásával és állományuk sorsával 
kapcsolatban

Megszűnés -könyvtáré

Az igen szigorú állásfoglalás abból indul ki, 
hogy „noha a jelenlegi feltételek közepette objek
tív szükséglet lehet egyes könyvtárak megszű
nése, ám azzal nem érthetünk egyet, hogy 
ugyanilyen szükséglet volna gyűjteményeik szét
lopkodása és elpusztítása, miközben ezek a 
gyűjtemények nemcsak társadalmi vagyont ké
peznek, hanem egyszersmind esetenként igen 
értékes kulturális javakat is”.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Ezt követően a dokumentum idézi azokat a 
törvényi és jogszabályi helyeket, amelyek alkal
mazásával a könnyelműen eljárók meg is büntet
hetők.

Van a dokumentumnak pozitív javaslata is: 
képzett szakemberekből (pl. vajdasági könyv
tárosokból, központi szakkönyvtári dolgozókból) 
létre kellene hozni egy megfelelő gárdát, amely
nek tagjai minden óhatatlan könyvtármegszün
tetési folyamatba kötelező jelleggel kapcsolód
nának be. Az eljárás szakmai követelményeit 
egy megfelelő instrukció kimunkálásával lehetne 
rögzíteni, s így biztosítani az eljárások egységét 
is. (A két társaság felajánlja, hogy minisztériumi 
megbízás esetén, elkészíti ezt az instrukciót.) A 
megszűnt könyvtárak állományáról úgy kell gon
doskodni, hogy az lehetőleg más könyvtárak ál
lományát egészítse ki, majd ezután kerüljön érté
kesítésre, s csupán a nem értékesíthető rész 
menjen zúzdába.

Ez az állásfoglalás a két társaság azon közös 
konferenciáján született, amely éppen a nyugta
lanítóan rendezetlen könyvtármegszüntetésekkel 
foglalkozott 1993. február 25-én.

(Futala Tibor)

Nemzeti könyvtárak

94/022
BUTCHER, Roger: An overview of British Library 
automation at St. Pancras = Program. 27.vol. 
1993. 3.no. 281-292.p.

Számítógépes rendszerek a British Library új 
épületében (St. Pancras, London)

Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtár; Online kataló
gus; Számítógépesítés

A British Library (BL) két szakaszban épülő új 
otthonában az első szakasz végére öt olvasóte
rem (három természettudományi, egy általános 
társadalomtudományi és egy a könyvritkaságok 
ill. a zeneművek használatára), négy alagsori 
raktár, három kiállítóterem, munkaszobák és egy 
teljesen felszerelt előadóterem készül el. Külön 
katalógustermet nem terveztek, mert a kezdetek
től fogva feltételezték, hogy a katalógusokban

számítógépes rendszeren keresztül lehet keres
ni. Automatizálják a dokumentumok raktári állo
mányból történő kikeresését és gyors rendelke
zésre bocsátását is.

Az olvasószolgálatot három alapvető 
szer támogatja: az előtérben működő számítógé
pes olvasói nyilvántartás, az olvasótermekben 
hozzáférhető online katalógus és a könyvkikérő 
rendszer.

Az olvasókat nyilvántartó rendszer úgy műkö
dik, hogy az új olvasók két fénykép, egy kitöltött 
kérdőív átadását és néhány kérdés megválaszo
lását követően kapják meg engedélyüket a 
számítógépes rendszerből. Az épület nyilvános 
területei és olvasótermei között számítógéppel 
ellenőrzött kapuk állnak, melyeken a kártya be
helyezésével lehet átjutni.

A rendszer engedélykibocsátó része 1993 ja
nuárjában sikeresen életbe lépett, de a hozzáfé
rést ellenőrző részt csak az új épület megnyitá
sakor lehet használni. Az adatbázis az Ingres 
DBMS rendszer használatával épül és egy Digi
tal MicroVAX gépen fut.

Az online katalógus a St. Pancras-i épület 
raktáraiban a kezdeti szakaszban található 
anyag rekordjait tartalmazza, és bármelyik olva
sóteremből elérhető. A színes, grafikus képer
nyő-megjelenítés a rendszer használatát vonzó
vá és könnyűvé teszi az olvasó számára.

Az online katalógus kb. 6,25 millió rekordja 
kezdetben 5 önálló katalógushoz nyújt hozzáfé
rést: Humán és Társadalomtudományok Kurrens 
Katalógusa (1971 -), a British Library Katalógusa 
a rendszerbe konvertálva, Tudományos Kutatási 
és Információ Szolgálat Kurrens Katalógusa 
(1974-), Zeneművek Kurrens Katalógusa (1981-), 
Kották Katalógusa. A BL többi katalógusát ké
sőbb viszik a rendszerbe.

A nem latin betűs írással bevitt rekordok is 
kereshetők, többségük eredeti karakterkészlettel, 
ami több mint 800 karakter megjelenítését jelen
ti, pl. a görög, cirill és héber karaktereket. A ka
rakterek bevitelére a képernyőn megjelenő szi
mulált billentyűzet használatával van lehetőség.

Az online katalógus használója bebillentyűz
heti olvasói engedélyének számát is, hogy a rak
tár tudja, kihez kell a kikért anyagot eljuttatni.

Az adatbázisok nagy UNIX számítógépeken 
működnek BRS/SEARCH és BRS/THESAURUS 
szoftverekkel, amelyeket a karakterkészlet hasz
nálatához továbbfejlesztettek. A könyvtár meg
nyitásakor kb. 150 terminál áll az olvasók rendel
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kezésére, az épület befejezésekor ez a szám kb. 
450-re emelkedik.

A könyvkérő rendszer ellenőrzi az online ka
talóguson keresztül kért könyvek meglétét, illet
ve „rendelkezésre bocsáthatóságát”, és üzenetet 
küld az olvasónak a terminálon, ha a könyvet va
lamilyen oknál fogva nem kaphatja meg. Az ese
tek többségében az olvasó azonnal megkaphatja 
a könyvet, de mód van arra is, hogy megjelölje 
azt az időpontot, amikorra kéri.

A számítógépben tárolt raktári térkép alapján 
a kérés ahhoz a raktári területhez érkezik, ahol a 
könyv van. A kérőlapot a terület nyomtatója két 
példányban nyomtatja ki. Az első példány alap
ján kiszolgálják az olvasót, a második példány a 
kiemelt könyv helyére kerül. A könyv a mechani
kus könyvkiszolgáló rendszeren keresztül jut a 
megfelelő olvasóterembe, a tervek szerint az 
esetek 80%-ában fél órán belül.

A könyvkérő rendszert a BL munkatársai is 
használhatják, sőt közvetlen online kapcsolatba 
léphetnek az olvasókkal is, hogy kérdéseikre vá
laszoljanak.

Az óriási adatforgalom bonyolítását az épület 
számára tervezett és beépített telekommuniká
ciós infrastruktúra biztosítja. A munkahelyeken és 
olvasói terekben álpadlózat alatt fut az elektro
mos kábel- és telefonhálózat. A hálózat lelke egy 
száloptikás gerinc, amelyen keresztül a különbö
ző szintek mind egymással, mind a telekommu
nikációs központtal össze vannak kapcsolva. A 
hálózat egésze helyi hálózatok sorozatának ösz- 
szekapcsolásával épül fel, így egy helyi hálózat 
hibája nem befolyásolja a többi működését.

Fizikailag minden olvasói asztal és munka
hely csatlakoztatható a rendszerhez, de kezdet
ben természetesen ezt a lehetőséget nem fogják 
kihasználni.

A számítógépes rendszerek jóval az épület 
megnyitása előtt használhatók lesznek. Az olva
sói engedélyek előzetes kiadásával el lehet ke
rülni a sorbanállást a nyitáskor. 1993 nyarának 
végére tervezik az online katalógus használatát 
a már elkészült olvasótermekben. A könyvkérő 
rendszer egy része még csak kísérleti üzem
módban lesz használható. A teljes számítógépes 
rendszer kicsinyített változatát egy, a St. Pan- 
cras makettjének tekinthető kis épületrészben 
tesztelik, itt történik a munkatársak képzése.

A St. Pancrasban beinduló rendszerek a be
fejező szakaszban jelentős fejlesztésen és bőví
tésen mennek keresztül. Meg kell oldani a távol

keleti nyelvek karaktereinek megjelenítését, az 
adatbázisok elérését a JANET hálózaton ke
resztül, az online olvasói katalógusok egységes 
használhatóságát, az előrendelést (könyvkiké
rést) külső helyről adott időpontra.

A British Library új információs rendszerének 
megvalósításához újabb stratégiai tervet készíte
nek.

(Berke Barnabásné)

Lásd még 3, 7

Felsőoktatási könyvtárak

94/023
NICHOLSON, Howard: Uncomfortable bedfellows: 
enterprise and academic libraries = J.Librariansh. 
Inf.Sei. 24.vol. 1992. 1.no. 9-13.p.

Kellemetlen hálótárs: vállalkozás az egyetemi 
könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Vállalkozás -könyvtárban; 
Vezetés

Az egyetemi könyvtárban üzleti vállalkozást 
tervező vezetőknek a szerző csak „vért, veríté
ket és könnyeket” tud ígérni. A túlélés érdekében 
a következő négy alapszabályt betartását 
ajánlja:

1. Minden vállalkozásnak összhangban kell 
lennie a könyvtár és a fenntartó intézmény céljai
val;

2. A vállalkozási programokat úgy kell irányí
tani, hogy azok ne fenyegethessék a könyvtár 
alapvető tevékenységét és szolgáltatásait;

3. Elengedhetetlen a legmagasabb szintű in
tézményi támogatás, kivéve a kisméretű kezde
ményezéseket;

4. Mindenkinek tisztában kell lennie a kocká
zattal, s számolni egy lehetséges kudarc anyagi, il
letve személyzeti szempontú következményeivel.

A fenti irányelveket a szerző a következő há
rom kérdéskör szerint tárgyalja: Miért van szük
ség egyáltalán a vállalkozásra? Miféle vállalko
zásba érdemes belefogni? Hogyan érhető el a 
maximális haszon a legkevesebb „Vérrel, veríték
kel és könnyel”?
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Külföldi folyóirat-figyelő

A miért-et lehet egyéni és intézményi szem
pontból is vizsgálni. Az egyén jutalma a tapasz
talatszerzés és a siker élménye lehet; mint újító 
vezetők, szakmai hírnévre és elismerésre tehet
nek szert, ami az önéletrajzukat is esélyesebbé 
teszi egy következő munkahely elnyerésére irá
nyuló verseny során. Az intézményi érdek kettős: 
presztízs és/vagy pénz.

A London School of Economics könyvtárában 
működő bibliográfiai kiadói vállalkozás elnyerte a 
„Queen’s Award for Export Achievement” kitünte
tést. Könnyen belátható, hogy egy ilyen reklám 
megnöveli egy felsőoktatási intézmény hírnevét, 
vonzza az erőforrásokat és a leendő hallgatókat. 
Ami a pénzt illeti, figyelembe kell venni, hogy 
nemcsak a profit képes egy intézményt pénz
ügyileg segíteni. Minden olyan tevékenység 
hasznos, amelyik a pénzforgalmat növeli, mert a 
pénz megfelelő forgatásával és átcsoportosítá
sával erősíteni lehet az intézmény pézügyi hely
zetét. Szólni kell a vállalkozási szakértelem 
megszerzésével járó „láthatatlan haszonról” is, 
hiszen ezeket a jártasságok az intézmény ha
gyományos szolgáltatásaiban is gyümölcsöztet- 
hetők.

Hogy milyen vállalkozások jöhetnek szóba, 
ezt a szerző a kockázat nagyságának a függvé
nyében, illetve az intézmény szervezeti kereteibe 
való beépíthetőség szempontjából vizsgálja. A 
legkisebb kockázattal az jár, ha bizonyos, már 
meglévő szolgáltatásokért térítést kérünk, eset
leg -  minimális profitért -  golyóstoliakat, rek
lámszatyrokat stb. árulunk. Ilyesmivel azonban 
csak igen jól átgondolt tervezés nyomán érde
mes foglalkozni, mert a pénzügyi adminisztráció 
miatt a végén „többe kerül a leves, mint a hús”. 
A kockázati skála közepén helyezhető el a nagy
szabású kutatások pályázati finanszírozása, va
lamint a másolási, nyomtatási, könyvkötészeti 
szolgáltatások kiterjesztése külső megrendelők 
számára is. Az utóbbiaknál vigyázni kell: minél 
inkább elhajlunk a külső megrendelések irányá
ba, annál nagyobb az intézményi céloktól és 
szervezeti kerektől való elszakadás veszélye.

A legkockázatosabb projektek azok, amelyek 
tetemes befektetést igényelnek, és részt 
vesznek a szabadpiaci versenyben, például bib
liográfiai kiadványok kereskedelmi publikálása, 
vagy valamilyen információs szolgálat bevezeté
se külső megrendelők számára.

A hogyan kérdésére a szerző a következőket 
ajánlja:

-  ne egyedül, hanem egy olyan kereskedelmi 
partnerrel (pl. kiadóval) vállalkozzunk, amelyik a 
kockázat legnagyobb részét vállalja;

-  biztonsági tartalékkal dolgozzunk: olyan be
fektetéssel induljunk, amelyik akkor is megtérül, 
ha a tervezettnél jóval kevesebb megrendelő, ill. 
bevétel ,jön be”.

-  mielőtt belekezdünk, érdemes egy külső 
szakemberrel megvizsgáltatni a tervünket, hogy 
életképes-e;

-  próbáljunk az intézményen belüli nehézkes, 
bürokratikus rendtől eltérő, kivételes jogkört sze
rezni munkaaerőfelvételre, elbocsátásra, jutal
mazásra és fizetésemelésre, hogy a vállalkozási 
célokra megfelelő és tehetséges embereket al
kalmazhassuk, s meg is tarthassuk őket.

(Novák István)

94/024
SÓJKA, Jan: Wybrane problemy bibliotek szkói 
wyzszych w 1992 r. = Prz.Bibl. 61 .rocz. 1993. 
1-2.no. 37-45.p.

Rés. angol nyelven,

A felsőoktatási könyvtárak 1992. évi problé
máiról

Felsőoktatási könyvtár

A szerző megállapítja: miközben a felsőokta
tási könyvtárak igen intenzíven dolgoztak a rend
szerváltás érdekében, most valahogy légüres 
térbe jutottak, érdekeiket alig-alig tudják képvi
selni (ebben az 1990. évi felsőoktatási törvény is 
„ludas”).

E könyvtári szféra jelenleg számos problémá
val küzd. Ezek nagyságrendjét, egymáshoz való 
viszonyát, kiküszöbölésük sorrendiségét intenzív 
vizsgálatoknak kellene feltárniuk, amihez főfog
lalkozású kutatókra volna szükség (pl. a terve
zett Lengyel Könyvtári Intézeten belül).

A problémák első köre a személyzet létszá
mával és felkészültségével kapcsolatos. Pl. 
nincs megfelelően képzett vezetői utánpótlás (ez 
rugalmas képzési-továbbképzési rendszer után 
„kiált”); egyre inkább hiányoznak az időközben 
elbocsátott szakképzett nyugdíjasok és a pálya
kezdők; a megnövekedett szabadságidő tovább 
növeli a személyzet amúgy is fokozott megterhe
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lését (némely felsőoktatási intézmény 100%-kal 
is növelte a beiskolázott hallgatók számát, rengeteg 
lett a tanfolyam, és -  könyvtár nélkül -  sok magán 
és egyházi felsőoktatási intézmény keletkezett).

A második körbe a szervezeti változtatások 
könyvtári vonzatai tartoznak. Az átszervezések 
következtében új intézetek és tanszékek kelet
keztek, régiek szűntek meg, illetve olvadtak össze. 
Mindennek hatalmas könyvtári „összevisszaság” 
a következménye, amit csak évek szorgos mun
kájával lehet kiküszöbölni. Addig is hogy és mint 
lehet ellátni -  már utaltunk rá -  a megnövekedett 
hallgatói (tanfolyamlátogatói) létszámot?

Harmadjára az állományépítés kérdéseit kell 
megemlíteni. Itt egyfelől az értéküket illetően 
egyre inkább zsugorodó állománygyarapítási ke
retek, másfelől az arrogánsán viselkedő és a 
vadkapitalizmus jellegzetességeivel elmarasztal
ható lengyel könyv- és folyóiratpiac „keresztbeté- 
telei” (a tájékoztatás elmaradása, vadkiadások, 
regisztrálatlanság, csillagászati árak, a köteles- 
példányszolgáltatás elmulasztása stb.) lehetetle
nítik el a hatékony munkát. Még szerencse, hogy 
a Tudományos Kutatási Bizottság 1993-ra támo
gatta a külföldi folyóiratelőfizetéseket.

Állományépítési probléma a körültekintő állo
mánykivonás megszervezése, illetve előfeltételei
nek biztosítása (tároló könyvtárak, több lépcsős 
értékesítés egészen a zúzdáig stb.). Erre most 
több lehetőség látszik, mint bármikor. Ugyanak
kor szemléletfejlesztési feladat: az igazgatók ne 
ragaszkodjanak presztízsből a minél számosabb 
állományokhoz.

Az áliománykivonás technikai szempontból is 
kívánatos, ui. új felsőoktatási könyvtárak építé
sére és bővítésére jelenleg alig van remény, bár 
az erőforrások szétparcellázása helyett a kon
centráció itt—ott mégis lehetővé tenne némi elő
relépést. Ugyanígy kellene eljárni a technológiai 
korszerűsítéssel is, ahol egyébként könnyebb 
szponzorokat és olyan gyártó cégeket találni, 
amelyek referenciaszerzés fejében hajlandók kü
lönféle eszközöket biztosítani a könyvtárak szá
mára. (Ez azért korántsem jelenti azt, hogy min
den felajánlást és felkínált ajándékot el kell fo
gadni: a szakmaiságnak e téren is szűrőként kell 
szerepelnie.)

Végül: gondolkodni kell a fizetett szolgáltatá
sokról. Közülük némelyek térítési kötelezettsége 
evidencia (pl. reprográfia, kiadói tevékenység 
stb.), bár a magán cégek konkurrenciájára való 
figyelés nem elhanyagolható kötelezettség. Más

szolgáltatásoknál sok a kétség (ki fizessen, nem 
kettős adóztatás-e az állami könyvtáraknál a té
rítések beszedése, miért kelljen még fizetni 
stb.?), tehát a kérdés igencsak vizsgálati téma.

(Futala Tibor)

Lásd még 6, 16, 35-36, 57-58, 76, 78

Közművelődési könyvtárak

94/025
VERHO, Seppo: Kirjastobarometri: pahin vuosi 
on vasta tulossa = Kirjastolehti. 86.vuo. 1993. 
9.no. 223.p.

Rés. angol nyelven

Könyvtári barométer: a legrosszabb még hát
ra van

Gazdaságosság -könyvtárban; Költségvetés; 
Közművelődési könyvtár

A finn könyvtárak arra számítanak, hogy a 
költségvetési korlátozások minden eddiginél na
gyobbak lesznek 1994-ben. Mind több könyvtár 
kerül gazdasági válsághelyzetbe. Az egy főre 
jutó pénzösszegek közel 4%-kal csökkennek 
majd a következő évben, szemben az 1993-as 
3%-kal. A könyvtáraknak csak 8%-a számít arra, 
hogy pénzösszegeik nem csökkennek, s 9%-uk 
vár növekedést. Az egy főre jutó kölcsönzések 
száma megnőtt, 1993-ban egy fő 20 alkalommal 
kölcsönzött, 1994-ben ez a szám várhatóan 
megtartja az előző évi szintet. Nyári zárva tartá
sok, a fiókkönyvtárak bezárása, a nyitvatartási 
idő csökkentése, a beszerzés korlátozása várha
tó. A városi könyvtárak közötti egyenlőtlenség 
nőni fog. Azoknak a könyvtáraknak, amelyek az 
országos átlaghoz közel álló (213 finn márka) 
egy főre jutó költségvetéssel rendelkeznek, keil 
szembenézniük a legkeményebb csökkentéssel. 
A legtöbb könyvtár -  ötből három -  ebbe a cso
portba tartozik. A rideg számokból arra a követ
keztetésre lehet jutni, hogy sok helyi önkormány
zatnál elfogyott a képesség és az akarat, hogy 
könyvtáraikat fenntartsák.

(Autoref.)
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94/026
PRZYBYSZEWSKI, Witold: Biblioteki publiczne 
w 1992. r. = Bibliotekarz. 1993. 7-8.no. 24-28.p.

Nyilvános könyvtárak 1992-ben

Közművelődési könyvtár

1992 végén Lengyelországban 9770 közmű
velődési könyvtár volt, 1,7%-kal kevesebb, mint 
1991-ben. Az év folyamán 405 könyvtár tartott 
időlegesen zárva, 762-ben csökkent a nyitvatar
tási idő. Rosszabbul jártak az ún. könyvtári pon
tok; az 1970. évi 31 788 egységből álló csúcs
adathoz képest 1992 végére mindössze 7351 
maradt belőlük. (Ezért az év folyamán a falusi ol
vasók száma is csökkent 16%-kal.)

Folyt a közművelődési könyvtárak és a műve
lődési otthonok egyesítése: 1992-ben már több 
mint 600 ilyen intézmény működött. A többség 
rosszul. Az országban mindössze 215 iskolai
közművelődési könyvtár található. Velük kapcso
latban az a tapasztalat, hogy gyorsan szűkülnek, 
illetve halnak el közművelődési funkcióik.

Összesen 18 059 közművelődési könyvtáros 
működött az országban, közülük 12 675 főfoglal
kozású. Egy év alatt 4,6%-kal fogyott az aktív 
könyvtárosok száma. E fogyatkozás főként a fa
lusi könyvtárakat sújtotta. Ezen felül ugyancsak 
a falusi könyvtárosok vannak leginkább kitéve 
bérük „befagyasztásának”, mégpedig szégyenle
tesen alacsony színvonalon.

1992 folyamán a könyvtárak 21%-kal keve
sebb dokumentummal gyarapodtak, bár az állo
mánygyarapítási keretek 17%-kal emelkedtek. E 
tekintetben az infláció és a könyvárak emelkedé
se (42%-kal) játszott közre -  negatív értelemben. 
(Az összes állomány az év végén 135 821 egy
ség volt.)

Az olvasók száma 3,2%-kal csökkent az el
múlt évhez viszonyítva, és 6612 ezer beiratko
zott olvasót tett ki. Ezzel szemben megnöveke
dett mind a kölcsönzések száma (148 642 ezer
rel -  4,7%-os növekedés), mind a helyben 
olvasott irodalomé (7%-kal).

A könyvtárak anyagi bázisa 1992-ben sem 
szilárdult meg: annál bizonytalanabb, minél erőt
lenebb önkormányzat a fenntartója. A vajdasá
gok által elosztott állami támogatás alig több, 
mint csepp a tengerben (becslések szerint a 
költségvetési előirányzatok 0,6-1,5%-át tette ki).

A vajdasági könyvtárak (ezeket a vajdaságok 
tartják fenn) és a városi önkormányzati könyv
tárak még úgy-ahogy modernizálódhattak is. 
(Nem egészséges irányzat, hogy a vajdasági vá
rosokban újabban külön városi könyvtárak ala
kulnak.)

A könyvtárosok egyelőre nehezen értenek 
szót újfajta fenntartóikkal, az önkormányzatok
kal. S ebben ők is ludasak, mivel nem eléggé ak
tívak és találékonyak.

Összességében az mondható el, hogy 1992- 
ben is egy sor negatív tendencia volt jellemző a 
közművelődési könyvtárügyre. Ám e jelenségek 
nagyságrendje némileg csökkent. Nem tudni, 
hogy ennek a csökkenésnek tartós jellege lesz-e.

(Futala Tibor)

94/027
BREITKREUZ, Richard: Über das allmähliche 
Verschwinden der Bibliotheksausgaben im 
Kulturhaushalt = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 9.no. 
765-778. p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A könyvtári kiadások fokozatos eltűnése a te
lepülések kulturális költségvetéséből Német
országban

Közművelődési könyvtár; Statisztika [forma]; Tá
mogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A régi NSZK tartományok városi (kommuná
lis) költségvetéseinek viszonylagos nagysága 
(lakos/DM számítás szerint) a városok nagyság
rendjével együtt növekszik. Ugyanez érvényes a 
kulturális célokra fordított összeg nagyságára is.

A visszamenőlegesen is vizsgált időszakban 
(1979-1991) a költségvetés egésze évenként 3-
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4%-kal emelkedett. A kultúrára fordított kiadások 
ennél valamivel nagyobb mértékben, 6-8,5%-kai 
nőttek. A legnagyobb növekedés (8,5%) a legki
sebb városokban történt, itt a kultúrára fordított 
összeg 29 DM-ről 78 DM-re emelkedett.

A kulturális költségvetés az egyes intézmény- 
típusok között a következőképpen oszlik meg 
(1991-ben, ezer DM-ben, a legkisebb és a leg
nagyobb nagyságrendű városok esetében):

A közkönyvtárak részesedése a kulturális kia
dások egészéből (százalékban, a városok nagy
ságrendje szerint, 1991-ben):

20- 50 e lakos 15.8%
50-100  14.8%
100-200 12.4%
200-500  8.8%
500 felett 8.5%
együtt: 11.1%

A vizsgált évek során (1975-1991) a köz
könyvtárak részesedése a kulturális kiadásokból 
nem emelkedett, sőt 1977 óta enyhén süllyedő 
tendenciát mutat:

1977: 12.4%
1991: 11.1%

Az egyes városok könyvtárainak részesedé
se a kulturális kiadásokból rendkívül eltérő. A tíz 
legjobban ellátott nagyváros a következő:

94/028
KAMP, Norbert: Die Konzeption der 
Stadtbüchereien Düsseldorf: Eine Antwort auf 
die Informationsgesellschaft = Mitteilungsbl. 
Verb.Bibi.Landes Nordrh.-Westf. 43.vol. 1993. 
3.no. 244-250.p. Bibliogr.

A düsseldorfi városi könyvtár fejlesztési kon
cepciója: válasz az információs társadalom 
kihívására

Fejlesztési terv; Könyvtári hálózat; Tájékoztató 
munka; Városi könyvtár

A könyvtárhasználati szokások vizsgálata bi
zonyítja: Düsseldorfban is minden téren növek
szik az információk iránti igény. Az elmúlt öt 
évben (1988-1992) a szépirodalom kölcsönzési 
forgalma abszolút számokban mérve változatlan 
maradt ugyan, de a forgalom egészéhez viszo
nyított részesedése 15%-ról 12,5%-ra süllyedt. 
Ezzel szemben pl. az üzemgazdasági irodalom 
forgalmának növekedése 23%, a jogi műveké 
25%, az egészségügyé 23% volt. A gyermek- és 
ifjúsági irodalom terén a szépirodalom olvasott
sága 8%-kal emelkedett, az ismeretterjesztő mű
veké viszont 41%-kal. A kölcsönzött videokazet
ták közül az ismeretközlők aránya 22%-ról 38%- 
ra emelkedett.

Az új információs igények kielégítésére a köz
ponti könyvtárban 7 számítógépes tájékoztatói 
íróasztalt állítottak fel, ezek segítségével elérhe
tők a német nemzeti bibliográfia valamint a 
könyvtárellátó (ekz) adatai és a könyvtár saját
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katalógusai. (A BASIS rendszert 1995-ben az 
OPAC-kal tervezik felváltani.) A használóknak 8 
tájékoztató könyvtáros nyújt állandó segítséget a 
számítógépek felhasználásával.

A 7 általános információs pontot kiegészítik a 
sajátos érdeklődési csoportokat szolgáló, CD- 
ROM-mal felszerelt „PC használói munkahe
lyek". 1991-ben szervezték az elsőt a jogi és köz- 
igazgatási kérdések iránt érdeklődőknek, 93-ban 
a másodikat idegenforgalmi jellegű információk
kal (közlekedés, menetrendek, szálláshelyek 
stb.). A harmadik PC használói munkahely a ze
nei gyűjtemény látogatóit fogja szolgálni.

A városi könyvtárhálózat fejlesztési koncep
ciója szerint a központi könyvtár lesz a tájékoz
tatás centruma, a kerületi könyvtárak pedig az 
irodalmi alapellátáson túl helyi művelődési fela
datokat kapnak (rendezvények, kiállítások stb.). 
Megfontolandó azonban, hogy az információs 
igények növekedése a kerületi könyvtárak 
használóit is jellemzi, ezért a központi könyvtár 
és a fiókkönyvtárak között intenzívebbé kell tenni 
a dokumentum- és információcserét. E célt szol
gálta a hálózaton belüli könyvtárközi kölcsönzés 
kiépülése: bármelyik fiókkönyvtár 24 óra alatt 
megkapja a kért dokumentumot. (Feltétel: online 
hozzáférés a katalógusokhoz és a gépi kölcsön
zési nyilvántartáshoz.)

A dokumentumokhoz való gyors hozzájutás 
mellett a kerületi könyvtárak jogos igénye az in
formációkhoz való azonnali hozzájutás is. Ennek 
érdekében a központi könyvtár telefaxon ke
resztül azonnal válaszol a kerületekből érkező 
kérdésekre.

Egy nagyváros jól működő tájékoztatási rend
szerének kiépítése költségigényes. Az előzőek
ben leírt információs igényekkel és feladatokkal 
homlokegyenest szemben áll a városok általá
nos költségvetési válsága, amelynek a vége 
még nem is látható. Mit tehetnek a könyvtárak 
ebben a helyzetben? Díjat szedhetnek egyes 
szolgáltatásaikért vagy megemelhetik a meglévő 
díjtételeiket, ez azonban kevés. Egyetlen reális 
megoldás a könyvtári személyzet számának 
csökkentése.

A létszám akkor csökkenthető, ha a könyvtár 
lemond egyes feladatok teljesítéséről. Ámde az 
információs igények növekedése -  éppen ellen
kezőleg -  új feladatokat ad a könyvtárnak. Gya
korlatilag két módja marad a létszámcsökkentés
nek: a szolgáltatások extenzív csökkentése a 
nyitvatartási idő csökkentése útján, vagy a háló

zat strukturális megváltoztatása, a kisebb fiók- 
könyvtárak megszüntetése. Ez utóbbi megoldás 
az előnyösebb, mert a könyvtári centralizáció 
erősödésével egyszerűbbé és könnyebbé válik 
az információs szolgáltatások kiépítése. A dön
tés azonban -  minthogy egyes városrészek hát
rányos helyzetbe kerülnének -  nem annyira 
szakmai, mint inkább politikai síkon történik.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 6, 49, 52

Tudományos és szakkönyvtárak

94/029
SORDYLOWA, Barbara: Róla i zadania bibliotek 
naukowych w nowych warunkach ekonomiczno- 
spoiecznych = Prz.Bibl. 61. rocz. 1991. 1-2.no. 
15-25,p.

Rés. angol nyelven.

A tudományos könyvtárak rendeltetése és 
feladatai az új gazdasági-társadalmi körülmé
nyek közepette

Általános tudományos könyvtár

Lengyelországban a két világháború között is 
bevett fogalom volt a tudományos könyvtár. Kö
zéjük állami, önkormányzati, egyesületi-társasá
gi, egyházi fenntartású könyvtárak egyaránt tar
toztak. (Nemzetközi vonatkozásban ezt a fogal
mat -  általános tudományos és tudományos 
szakkönyvtárakat megkülönböztetve -  az UNES- 
CO-val ellentétben az IFLA is elismeri. Angolul 
általában kutató könyvtáraknak nevezik őket.)

Az 1968. évi könyvtári törvény a nemzeti 
könyvtárat, a felsőoktatási, az akadémiai, a kuta
tóintézeti, a katonai akadémiai és a művészeti 
főiskolai törvény által említett könyvtárakat, vala
mint azokat a könyvtárakat sorolja ide, amelye
ket a Minisztertanács tudományos könyvtárakká 
minősít.

A tudományos könyvtárak mezőnye olyannyi
ra változatos, hogy még számbavenni is nehéz 
őket. Kritériumaik (tudományos értékű, célszerű
en és folyamatosan fejlesztett állomány, megha
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tározott használói kör, szakképzett személyzet, 
tudományos és dokumentációs tevékenység) fe
lettébb sok változatban és nagyságrendben 
realizálódhatnak (nemzeti könyvtár -  némely 
vajdasági könyvtár; központi egyetemi könyvtár 
-  tanszéki könyvtár; központi szakkönyvtár -  ku
tatóintézeti szak-, illetve inkább: szakosított 
könyvtár stb.). A statisztikai hivatal mindössze 
218 tudományos könyvtárat regisztrál, valójában 
1991 végén 1204 könyvtárat lehetett e típusba 
sorolni (1 nemzeti könyvtár, 932 felsőoktatási 
könyvtár, 117 akadémiai könyvtár, 120 K+F inté
zeti könyvtár, 9 közművelődési könyvtár és 25 
egyéb könyvtár; ebből a halmazból 18 lát el ún. 
központi könyvtári feladatokat).

A legtöbb szakkönyvtárat a Közoktatási Mi
nisztérium, majd azt követően a Lengyel Tudo
mányos Akadémia, a Kulturális és Művészeti Mi
nisztérium és az Egészségügyi Minisztérium tar
totta fenn költségvetésből.

A rendszerváltás utáni „új realitások” a tudo
mányos könyvtárakat is megingatták, bár a vára
kozásokkal ellentétben -  a termelési szférában 
tevékenykedett intézmények kivételével -  csak 
nagyon kevés tudományos könyvtár szűnt meg. 
Több problémát okoztak a felsőoktatási intézmé
nyekben végbement átszervezések, amelyeknek 
hosszú időre kiható könyvtári következményei 
vannak.

A tudományos könyvtárak költségvetési fi
nanszírozása azonban korántsem biztosítana 
többet, mint nyomorszinten való vegetálást. Sze
rencsére azonban a Tudományos Kutatási Bi
zottságnak lehetősége nyílott e könyvtárak több
oldalú (állománygyarapítás, adatbázisbeszerzés, 
új technika gyarapítása) kiegészítő finanszírozá
sára az ún. „általános műszaki tevékenység” pá
lyázatos támogatása keretében. E „sületlenül” 
elnevezett pályázat azonban hatékony (pl. a kül
földi folyóirat-előfizetéseket előre hitelezi meg). A 
tudományos könyvtárak és az információs mun
ka támogatásán kívül még a kiadói tevékenység, 
a tudományos ismeretterjesztés, az intellektuális 
és ipari tulajdonvédelem, a szabványosítás és a 
szakértői vélemények támogatása tartozik a ha
táskörébe. Két munkacsoportja van a pályázatok 
odaítélésére, úm. a kiadói és a tudományos tájé
koztatási és ismeretterjesztési munkacsoport.

A tudományos könyvtárak stratégiai fejleszté
sének terve a tudományfejlesztési terv szárma
zékterve lesz. Ezen felül azonban e könyvtári 
mezőnyben senki nem akar „kézi irányítást”

megvalósítani. Az ide tartozó könyvtáraknak ma
guknak kell rájönniük arra, hogy „kooperáció nél
kül nem megy”. Másként szólva: a kollegiális tes
tületek szerepének nagyfokú növelésére lehet 
számítani.

Sürgős tennivaló pedig akad bőven. Ilyennek 
számít: a könyvtármegszüntetések megfelelő 
„kezelése” és minél gyorsabb lezárása; a szak
képzett személyzet elvándorlásának megszünte
tése megfelelő bérpolitika révén; a modernizá- 
ciós-automatizációs terv kimunkálása; gyűjtőköri 
rendezés (specializáció); a külföldi folyóirat
járatásnak legalábbis a szintentartása, a könyv- 
beszerzés nagyfokú javítása; az állományok 
konzerválása; további „kereseti lehetőségek” fel
kutatása (szponzorok és gyártó cégek megnye
rése); könyvtári minerva kiadása.

(Futala Tibor)

94/030
Wnioski z Narady nt. „Biblioteki naukowe i 
osrodki informacji naukowej w nowej sytuacji 
ekonomiczno-spolecznej” = Prz.Bibl. 61.rocz. 
1993. 1-2.no. 107-108.p.

A „Tudományos könyvtárak és a tudomá
nyos információs központok az új gazdasági
társadalmi körülmények közepette” címen 
tartott tanácskozás állásfoglalása

Általános tudományos könyvtár; Tájékoztatási 
intézmény -természettudományi

Az 1992. december 16-án megtartott ta
nácskozás 13 pontos határozatot fogadott el. 
Ennek legfontosabb gondolata, hogy a tudo
mány és a tudományos információ, illetve annak 
intézményrendszere (könyvtárak, információs 
központok, archívumok, múzeumok stb.) párhu
zamos és egymással egyeztetett stratégiai 
fejlesztést kíván. Az információs tevékenység 
alaptevékenység, s ennek megfelelően: az e cél
ra rendelkezésre álló keretekből kell finanszí
rozni. (Jelenleg ilyen keretei csak a Tudományos 
Kutatási Bizottságnak vannak.)

További követelmények: a készülő új könyv
tári törvény csak keretszabályozás legyen; a for
rásanyagok (könyvek, folyóiratok, egyéb doku
mentumok) és számítástechnikai eszközök be
szerzéséhez pótlólagos kereteket kell biztosítani;
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Külföldi folyóirat-figyelő

a központi könyvtárak vezetőiből alakuljon ta
nács a Tudományos Kutatási Bizottság mellett; a 
könyvtárak és az információs munkahelyek sze
repeljenek megfelelő súllyal a „nem könyvtári” 
jogszabályokban is; a tudományos könyvtárak 
és információs központok legégetőbb problémái
nak felderítésére, illetve e problémák nagyság
rendjének megállapítására tudományos vizsgála
tokat kell indítani; a számítógépesítés és a 
marketing térhódításával, illetve az irányítás vál
tozásaival kapcsolatban különféle oktatási és to
vábbképzési akciókat kell megvalósítani; fenn 
kell tartani az egyetemi könyvtár- és információ- 
tudományi képzést, illetve belőlük tudományos 
fokozatok szerzésének lehetőségét. Az utolsó 
határozati pont a szakmabelieket buzdítja aktí
vabb munkára.

(Futala Tibor)

Lásd még 3, 19

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

94/031
HEEKS, Peggy: The effect of the Education 
Reform Act on public library services to children 
= J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 4.no.
195-201.p.

A brit oktatásügyi reform hatása a közműve
lődési iljúsági és gyermekkönyvtárak tevé
kenységére

Didaktika -általános és középiskolai; Ifjúsági és 
gyermekkönyvtár; Jogszabály -más területről

A cikk azt vizsgálja, hogy az 1988-as brit tör
vény az oktatás reformjáról (Education Reform 
Act, ERA) hogyan érintette az iskolai könyvtári 
szolgáltatásokat, valamint az angliai és walesi 
helyi oktatási önkormányzatok által az iskolák
nak nyújtott támogatást. A kutatás átfogó képet 
kívánt nyújtani, de különösen a változásme
nedzselés érdekelte, s e célból 14 helyhatóság
gal vette fel a kapcsolatot. Már az ERA beveze
tése idején nyilvánvaló volt, hogy az új jogszabá
lyozás lényeges hatással lesz az iskolai 
könyvtári szolgáltatásokra, de kevésbé volt előre

látható, hogy a gyermekeknek nyújtott közkönyv
tári szolgáltatásokat is befolyásolja. Márpedig a 
kutatás úgy találta, hogy a törvény ezekre a szol
gáltatásokra is befolyást gyakorolt; a cikk megkí
sérli ennek természetét és nagyságát, valamint a 
jövőbeli vonatkozásait megállapítani.

(Autoref.)

Iskolai könyvtárak

94/032
KINGHAM, Peter: Something for nothing: every 
school’s dream = Sch.Libr. 41.vol. 1993. 3.no. 
98-99.p.

Minden iskola álma: korszerű iskolai könyv
tár -  semmiből

Eszköztár; Iskolai könyvtár; Támogatás -pénz
ügyi -társadalmi

A John Cleveland College könyvtárának felú
jítása sikertörténet. A recesszió idején szponzo
rok révén sikerült a korszerűsítésre biztosított 
pénzt megkétszerezni. A szerző e sikeres törté
net általános érvényű tanulságait ismerteti.

A könyvtár felújításának előkészítésében az 
első lépés a célok kijelölése volt. Az 1650 diákot 
és tanáraikat kiszolgáló ósdi, három részre tagolt 
könyvtár helyén korszerű, számítógép, CD- 
ROM, video használatára is alkalmas, kellemes 
helyet szándékoztak kialakítani. A megbeszélé
sek során mindenkinek a véleményét, beleértve 
a diákokét is, figyelembe vették, de az előkészítő 
tárgyalások elhúzódásának megakadályozása 
érdekében a korszerűsítés megtervezését irányí
tó munkatárs határozottan kézben tartotta az 
eseményeket.

Ezt követően a kitűzött célnak megfelelő épí
tészeti terv kialakítása volt a feladat.

A szponzorok megkeresése csak abban az 
esetben hozhat eredményt, ha konkrét terv és 
részletes költségvetés áll rendelkezésre. A szer
ző a következő lépéseket ajánlja:

1. A projekt rövid, maximum 1 oldalas írásos 
bemutatása.

2. A projekt teljes költségvetésének elkészíté
se, az elvégzendő munkálatok részletezése, a
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beszerzendő új gépek, berendezések feltünteté
sével,

3. Ki mit gyárt -  azon cégek felkutatása, 
amelyek oktatási intézményeknek adómentes 
adományokat adhatnak. Az iskola öregdiákjainak 
megkeresése révén is lehet támogatókat sze
rezni a projekthez.

4. Világosan meg kell határozni azon lehető
ségeket, amelyek a szponzornak az adományért 
cserébe felajánlhatok: az intézmény vagy egy 
terme felveszi az adományozó nevét, referencia- 
helyként a továbbiakban megadható, az intéz
mény vállalja a szponzor reklámozását, például 
kitűzőkön.

A felkérő levelek küldése után a megkeresett 
cégek érdeklődésének felkeltése a feladat. En
nek egyik hatásos módja az udvarias és tapinta
tos érdeklődés telefonon. A reménybeli szponzor 
látogatását a támogatást kérő intézményben na
gyon gondosan elő kell készíteni. A projekt be
mutatása során egységes és határozott állás
pontot kell képviselni, a pénz majdani felhaszná
lásának módjáról a szponzort tájékoztatni kell. Ily 
módon az adományok különböző formáihoz le
het hozzájutni, az ingyen festéstől a jelentős 
pénzösszegekig.

(Pappné Farkas Klára)

94/033
KÜBLER, Hans-Dieter -  GRAF, Angela: Schulen 
ohne Bücher? Bibliotheken in Hamburger 
Schulen so unzulänglich wie vor hundert Jahren 
= SchulbibLAktuell. 1993. 2.no. 132-137.p.

Iskolák könyv nélkül? A hamburgi iskolai 
könyvtárak színvonala olyan, mint 100 évvel 
ezelőtt

Felmérés; Iskolai könyvtár

Hat középiskola meglátogatása után a szer
zőkben kedvezőtlen kép alakult ki Hamburg isko
lai könyvtárairól. Legrosszabbnak a gimnáziu
mok helyzetét találták. A 
gimnáziumban például (600 tanuló) egy kicsi és 
barátságtalan betegszobában válogathatnak a 
tanulók hetente kétszer egy-egy szünetben öt- 
százegynéhány könyvből. Az éves gyarapítási 
keret: 300 DM. Az Altona-fasori gimnázium vitri
néiben 200 elavult és ronggyá olvasott könyv ta

lálható, az éves gyarapítás: 60 DM. Egyedül a 
Walddorf-gimnáziumban kedvezőbb a kép: elő
nyös elhelyezés, több mint 17 ezer kötetes 
könyvállomány, évi 1700 DM gyarapítás, napon
ta négyórás nyitvatartás. Az állomány rendezett, 
de katalógus itt sincs: a tiszteletdíjas könyvtáros 
csak szabad idejében tudná elkészíteni.

A gimnáziumoktól némileg eltér a közös 
(alsó- és középfokú) iskolák helyzete. Pl. a Juli
us-Leber iskola ellátottsága korábban kedvező 
volt: a 7000 kötet könyvet (most készítik elő őket 
a számítógépes kölcsönzéshez) kiegészíti 2500 
kazetta, újságok, folyóiratok, társasjátékok. Az 
állománygyarapításra fordítható összeg azonban 
itt is csökkent: évi 200 DM. Az állomány fokoza
tosan avul és rongyolódik. Egy iskolai ünnepély 
alkalmával a tanulók a könyvtár ronggyá olvasott 
könyveit adták át az iskola szenátorainak a 
könyvtár krónikus szegénységének demonstrálá
sára, nem sok hatással.

Az ismert hamburgi pedagógus és szakíró, 
Heinrich Wolgast 1900-ban így panaszkodott: 
,Az iskolai könyvtár csupán jelentéktelen tolda
lék az iskola szervezetében.” Szavai közel száz 
év múlva is időszerűek.

(Katsányi Sándor)

Egyéb könyvtárak

Lásd 54
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Általános kérdések

Lásd 80
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Állomány, állományalakítás

94/034
BROOKS, Harley C., Jr.: The availability of 
western series fiction in American libraries = 
Collect.Manage. 17.vol. 1993. 4.no. 49-56.p. 
Bibliogr.

A western-sorozatok hozzáférhetősége az 
USA könyvtáraiban

Állományalakítás; Ponyvairodalom

Western-sorozatok 3624 darabját hasonlítot
ták be az OCLC és a NUC (National Union Ca
talogue) katalógusában; 662, vagyis 18,3% nem 
szerepelt bennük. Az OCLC anyagának további 
vizsgálata kiderítette, hogy az adatbázisban sze
replő tételekből 9,7% nem található az USA 
könyvtáraiban, 62% csak 10-nél kevesebb 
könyvtárban és 36,7% kizárólag közművelődési 
könyvtárban.

94/035
JOINER, Carol -  LEWIS, Linda -  MACKLER, 
Tasha: Albuquerque alliance: library/bookstore 
collaboration for collection building = Libr.J. 
118.vol.1993.10.no. 75-76.p.

Állománygyarapítási együttműködés egy 
amerikai egyetemi könyvtár és egy könyves
bolt között

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Együtt
működés -helyi; Könyvkereskedelem

Az Új-Mexikói Egyetem Központi Könyvtára 
(University of New Mexico General Library) több 
éve sikeres megállapodást kötött egy Albuquer- 
que-ben működő könyvesbolttal, annak érdeké
ben, hogy hozzájusson azokhoz a fontos helyi 
vonatkozású anyagokhoz, amelyek különben az 
állománygyarapítás hagyományos módszereivel 
nem kerülnének a könyvtárba.

A szakirodalom tanúsága szerint a könyvfor
galmazók ellenséges érzelmeket táplálnak a 
könyvtárosokkal szemben, feltehetően kapcsola

tuk bürokratikus és személytelen jellege miatt. 
Az Albuquerque-i kísérlet azt bizonyítja, hogy ez 
a viszony személyessé tehető mindkét fél 
hasznára.

A különgyűjtemények esetében a dokumentu
mok beszerzése -  efemer jellegük miatt -  sokkal 
munkaigényesebb és nehezebb, mint az általá
nos gyűjtemények esetében. A patriotika kritériu
mai szerint három csoportba sorolhatók azon do
kumentumok, amelyeket a könyvtár fontosnak 
tart a gyűjtemény szempontjából: 1. Új-Mexikó- 
ban élő író, új-mexikói tárgyú művei; 2. Új-mexi
kói témájú művek; 3. Az állam területén élő és 
alkotó író művei, amelyek helyszíne nem Új-Me- 
xikó. Ezen dokumentumok felderítése és beszer
zése a könyvtár számára egy helyi könyvesbolt 
tulajdonosának bevonásával bizonyult a legered
ményesebbnek. A megállapodás értelmében a 
könyvesbolt megkapta a könyvtár hivatalos szál
lítója minősítést, aminek révén a pénzügyi aka
dályok elhárultak. A kereskedő a könyvtárosok 
által megadott szempontok szerint a beérkező 
könyvekből kiválogatja a releváns címeket, jegy
zéket állít össze belőlük, amelyeket a könyvtáros 
behasonlít, majd kijelöli azokat, amelyekre a 
könyvtárnak szüksége van. A kiválasztott köny
veket a könyvesbolt leszállítja, a könyvtár pénzü
gyi osztálya „automatikusan” kiegyenlíti a szám
lát, és ezután a dokumentum feldolgozása a 
könyvtárban a szokásos módon történik.

A gyümölcsöző együttműködés keretében a 
könyvtár hozzájut a számára fontos efemer iro
dalomhoz, a könyvkereskedő biztos vevőt kap. E 
gyakorlati haszon mellett nem lebecsülendő a 
könyvkereskedő számára az az erkölcsi siker, 
hogy hozzájárulhat egy könyvtár különgyűjte- 
ményének alakításához, helyi szempontból fon
tos művek fennmaradásához, megőrzésének 
biztosításához.

(Pappné Farkas Klára)

94/036
VALLS PASOLA, A.: La evaluación de revistas 
en una biblioteca universitaria de cara a la 
cancelación de titulos = Rev.Esp.Doc.Cient. 
16 vol. 1993. 2.no. 147-156.p. Bibliogr. 5 tétel.

Rés. angol nyelven
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Folyóiratértékelés az előfizetés lemondása 
szempontjából egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Folyóirat-előfizetés

Az egyetemi könyvtárak élő problémája, hogy 
a kurrensen járó folyóiratok közül melyek előfize
tését mondják le a folyamatos áremelkedés, a 
címek számának robbanásszerű növekedése és 
a mikrospecializáciő miatt.

A könyvtári folyóiratállományt nem elég csak 
kvantitatív (bibliometriaí) elemzés alapján érté
kelni. A minőségi értékelésnek azonban számos 
aspektusa van, és többnyire más a könyvtárosok 
és a tanárok-kutatók értékelési szempontrend
szere.

Gyakran használt értékelési szempontok: az 
olvasói vélemények; a használtság mértéke; az 
idézettség; a költség/hatékonyság viszony; a 
hozzáférhetőség más gyűjteményekben; a szer
kesztő-kiadó reputációja; a folyóiratot indexelő 
szekunder kiadványok és szolgáltatások száma; 
a lap tartalmának és az intézmény érdekkörének 
viszonya (egyetemi könyvtárak esetében pl. az 
oktatott diszciplínák és a folyóirat-tartalom 
összevetése); a lap nyelve.

A tanári vélemények megismerésének szoká
sos módjai: pontozza 1-4 ponttal valamennyi la
pot; osszon el 100 pontot a teljes folyó
iratállományon; emelje ki a 10 legfontosabbat.

A kiadványok használatát -  főleg szabadpolc 
esetén -  igen nehéz mérni: az olvasót kell arra 
kérni, hogy jelezze (a legfrissebb számhoz csa
tolt lapon egy x jellel, külön íven felírva a 
használt lap címét stb.) a használatot, míg a ré
gebbi anyag raktárból való kiszolgálása esetén a 
mérés pontosan elvégezhető.

A Katalán Műszaki Egyetem Barcelonai Köz
lekedésmérnöki Karának könyvtárában 1991/92- 
ben végeztek periodikum-értékelő vizsgálatot, 
aminek oka az áremelkedés követhetetlensége, 
néhány professzor új címek iránti igénye és a 
könyvtárosok megfigyelése szerint egyes lapok 
kihasználatlansága volt. Az értékelés során hat 
kritérium kaphatott legfeljebb a zárójelben mega
dott számú pontot: ár (15); indexelés a Citis CD- 
ROM-ban és a Current Contentsben (12); hozzá
férhetőség más könyvtárban (8); tanári vélemé
nyek (30); használat (20); tartalom és intézményi 
érdekkör viszonya (10). A pontok összegzése 
adta meg a folyóiratok rangsorát, így a 35 pont

alattiakat (a gyűjtemény 19,1%-a) lemondhatták 
volna, ám ezek 28,5%-a a katalán egyetemek 
közül csak itt volt megtalálható, s így a kar veze
tése ezek megtartása mellett döntött. A pontozá
sos értékelést tehát újabb áttekintés, további 
szempontok figyelembevétele követte.

(Mohor Jenő)

Állományvédelem

94/037
CORON, Sabine -  LEFEVRE, Martine: Lutte 
contre les moisissures: l’expérience de la 
Biblioíhéque de l’Arsenal = Bull.Bibi.Fr. 38.tom. 
1993. 4.no. 45-52.p.

Rés. német és angol nyelven

Harc a penészesedés ellen: a párizsi Biblio- 
théque de (’Arsenal tapasztalatai

Konzerválás; Régi és ritka

A légkondicionáló rendszer 1987-ban és 
1989-ben történt üzemzavarai miatt a Biblio- 
théque de i’Arsenal ritka könyvek osztályának lé
péseket kellett tennie a mikroorganizmusok 
okozta fertőzés kezelésére. Ezt a különgyűjte- 
ményt 1961 óta modem légkondicionálással ellá
tott, fémpolcos tömör raktárakban tárolják. Mivel 
az 1967-es részleges eljárások sikertelennek bi
zonyultak, 1989-ben elhatározták, hogy többféle 
módszert fognak egyidejűleg alkalmazni, neve
zetesen a következőket: a könyvek, a polcok és 
a raktárak fertőtlenítése és tisztítása, a konzer- 
válási feltételek javítása (a klimatizált levegő ve
gyi szűrése, az ablakok vízhatlanítása), a raktá
rak padlózatának negyedéves karbantartása és 
fertőtlenítése, rendszeres szellőztetés.

(Autoref.)

94/038
STEFANSSON, Thorarinn -  CHRISTENSEN, 
Kari: Mass conservation of paper: a comparison 
of methods = Alexandria. 5.vol. 1993. 2.no. 
119-126.p.
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A tömegméretű papírkonzerválás (savtalaní- 
tás) módszereinek összehasonlítása

Gazdaságosság -könyvtárban; Papír; Savtalanítás

A nyomtatott papír állagának romlása olyan 
nagy mértéket ért el, hogy a hagyományos kon
zerválás! módszerek sem a mennyiséggel, sem 
a költségekkel nem tudnak lépést tartani. Ezért 
többféle, ún. tömegkonzerválási módszert 
fejlesztettek ki, pl. diethilcinkes, magnéziumoxi- 
dos, ammóniás kezelést, cellulózzal történő meg
erősítést stb. Több eljárás még kísérleti stádium
ban van. A módszerek eltérő komplexitásúak, 
némelyek igen nagy műhelyeket igényelnek. 
Összehasonlításuk azt mutatja, hogy egyik 
módszer sem ideális. A hátrányokhoz tartozik pl. 
a tűzveszély, az egészségtelen munkakörülmé
nyek, a nyomdafestéket vagy a bőrkötést veszé
lyeztető vegyi hatások. Néhány módszer mege
rősítés nélkül savtalanítja a papírt. Az eljárások 
időigénye 5 és 72 óra között mozog, a költségek 
könyvenként 30 centtől 15 dollárig terjednek, bár 
az utóbbi összeg az eljárás fejlettségétől függő
en változhat.

(Autoref. alapján)

Feldolgozó munka

94/039
WINKE, R.Conrad: Discarding the main entry in 
an online cataloging environment = CatClassic.Q. 
16.vol. 1993. 1.no. 53-70.p. Bibliogr.

A fő besorolási adat elhagyása az online ka
talógusban

Besorolási adat; Dokumentumleírási szabályzat; 
Online katalógus

Az online katalógusok korában a fő besorolá
si adat -  számos definíciója ellenére -  elvesztet
te értelmét és jelentőségét. A katalogizálás kor
szerűsítése érdekében az AACR2 21. fejezetét 
és a MARC formátumot át kellene dolgozni. Az 
AACR2 revíziója során a következőket kellene 
elvégezni: 1) kisebb, ismétlődő változtatások a

szövegben, 2) az elsőrendű (szerzőségi) felelős
ség elvének törlése, 3) a fő testületéi besorolási 
adatra vonatkozó szabályok törlése, 4) a mellék
tételekre (besorolási adatokra) vonatkozó szabá
lyok beépítése a szöveg főrészébe. A MARC for
mátum aktualizálásával kapcsolatosan: az 1XX 
mezők elavultak, a 7XX mezők pedig változta
tásra szorulnak, hogy jelezzék a régi fő besoro
lási adatokat és azt, hogy az illető művet melyik 
besorolási adat alapján látták el Cutter-jelzettel.

(Autoref.)

Lásd még 7, 15, 41, 74

Katalógusok

94/040
ALSTON, Robin C.: Charting the bibliographic 
seas: research and the art of navigation = 
Alexandria. 5.vol. 1993. 1.no. 71-88.p.

A bibliográfiai tengerek feltérképezése: a szá
mítógépes adatbázisok hiányosságai és hi
baforrásai a nyomtatott katalógusokhoz ké
pest (a British Library példája)

Besorolási adatok egységesítése; Használók 
képzése; Nagykönyvtár; Nyomtatott katalógus; 
Online információkeresés; Online katalógus

A 70-es évekre világossá vált, hogy a tudo
mányos könyvtárak sem pénzügyileg, sem a rak
tári tér szempontjából nem tudnak megbirkózni a 
kiadványok növekvő mennyiségével és költsé
geivel. Az azóta történt technológiai fejlemények 
és a nemzetközi kommunikációs hálózatok tech
nikailag lehetővé teszik a távoli adatbázisokhoz 
való hozzáférést, és úgy tűnhet, hogy elérhetővé 
válik az IFLA/Unesco által kitűzött cél, a kiad
ványok egyetemes hozzáférhetősége. De van
nak még megoldandó problémák. Nincs olyan 
könyvtár, amely ingyenes és korlátlan hozzáfé
rést biztosítana a távoli adatbázisokban tárolt 
bibliográfiai információkhoz. A nyomtatott kataló
gusok pedig, mint például a British Library-é, 
amelyek fontos helyi információkat tartalmaznak, 
más célt szolgálnak, mint az együttműködéssel 
épülő adatbázisok. A tudományos könyv
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tárakban mind az elektronikus, mind a „szabad 
szemmel olvasható” bibliográfiai forrásoknak he
lyük van. Az adatbázisokban sokkal lassabban 
lehet keresni, mint a nyomtatott katalógusokban, 
mivel az olvasók a rendszert nehézkesnek talál
ják; a kibővült kulcsszavas és tárgyi hozzáférés 
nagymennyiségű rekordot eredményez, amelyet 
végig kell böngészniük; ezért igen sok terminálra 
van szükség az igények kielégítésére. Az adat
bázisok rekordjai esetében nem szerepel a kon
textus, mint a nyomtatott katalógusokban, és az 
összetett tárgyszavak sajátos problémákat 
okoznak; az együttműködéssel épülő adatbázi
sok nem használnak szabványosított tárgysza
vakat; az input hibái visszakereshetetlenné te
hetnek rekordokat. A nagy katalógusok közötti 
eltérések visszamenőleges összehangolása alig
ha elképzelhető. A tárgy szerinti indexelés szin
tén sok kívánni valót hagy maga után azon kívül 
is, hogy a nem angol nyelvű könyveket különbö
ző nyelveken indexelik. Meg kell érteni, hogy a 
bibliográfiai fájlok milyen szabályok szerint épül
nek fel, és valószínűleg továbbra is speciális 
szakismeretekre lesz szükség a visszakeresés
hez; tehát vagy a használókat kell képezni vagy 
gondoskodni kell „tolmácsokról”.

(Autoref.)

94/041
LE LOARER, Pierre: OPAC: opaque or Open, 
Public, Accessible and Co-operative? Some 
developments in natural language processing = 
Program. 27.vol. 1993. 3.no. 251-268.p.

Természetes nyelvi feldolgozás az online kata
lógusokban való tárgyi keresés megkönnyí
tésére

Gépi információkeresés; Információkeresési rend
szerértékelése; Online katalógus; Tárgyi feltárás

Az online katalógusok jelenlegi generációja 
igen sok kívánnivalót hagy maga után. Jóllehet 
az OPAC (Online Public Access Catalogue) rövi
dítés célja nyilván nem az volt, hogy ezzel az on
line katalógus gyengeségére utaljon, az OPAC a 
franciában és az angolban egyaránt használt 
„opaque” szó homonímája, amelynek jelentése: 
sötét, homályos, bizonytalan.

Az online katalógusokban a használók leg
többször tárgyi keresést végeznek, s éppen ezek 
adják a legrosszabb eredményeket. A fő problé
ma az, hogy amíg a cédulakatalógus fizikailag 
látható és áttekinthető, addig az online katalógus 
használója egy láthatatlan világgal áll szemben, 
amelynek csak az éppen használt -  helyes vagy 
helytelen -  keresőkérdéssel kapcsolatos része 
válik láthatóvá. Ha a használó nincs megeléged
ve az eredménnyel, kénytelen új keresésbe 
kezdeni, de a rendszer semmilyen segítséget 
nem nyújt abban, hogy ezt hogyan kell csinálni, 
azaz hogyan találhatók meg azok a tárgyszavak, 
amelyek a kérdést is kifejezik, s a katalógusban 
is szerepelnek. Az OPAC használatakor tehát 
valójában „halásszuk” a tárgyszavakat, s vagy 
van „kapás”, vagy nincs.

A dokumentum indexelését és tárgyi keres
hetőségét sok rendszerben a besorolási adatok 
egységesítésével, azaz authority fájlok létreho
zásával igyekeznek hatékonyabbá tenni. Ez 
nemcsak a szinonimákról a deszkriptorokra való 
utalást lehetővé teszi, hanem az ún. prekoordi- 
nált indexelést is, amellyel -  a megfelelő mon
dattani szabályokat alkalmazva -  már nemcsak 
egyszavas keresőelemeket használhatunk, ha
nem mondatszerű kifejezéseket is, pl. „a filozófia 
története”, „olasz filmgyártás 1949-1980” stb.

Az ilyen besorolási jegyzékeknek azonban 
hátrányai is vannak: igen terjedelmesek (a fran
cia RAMEAU pl. 125 ezer kifejezést tartalmaz, 
és az összetett, bonyolult deszkriptorláncok 
igencsak megnehezítik a keresést.

A cikk szerzője az olyan új rendszerű online 
katalógusokban látja a jövőt, amelyek termé
szetes nyelvi elemzésre épülnek, amilyen pl. a 
francia szaknévsor (yellow pages) tárgyi kere
sésre szolgáló keresőrendszere. Az ilyen rend
szerek képesek a keresőkérdés nyelvtani elem
zésére, s vagy automatikusan, vagy a használó
val folytatott párbeszéd segítségével szűkítik 
vagy bővítik az eredeti kérdést. A nyelvtani elem
zés durván három lépésből áll: az első a szófel
ismerés (a szótő felismerése, helyesírásellenőr
zés, többértelmű szavak tisztázása), a második 
a mondattani elemzés (a szavak funkcióinak fel
ismerése), a harmadik a jelentéstani elemzés, 
amely egy olyan szótárra épül, amelyikben egy 
fogalom teljes jelentésbeli környezete ki van 
építve, pl. kereskedés-kereskedelem-vásárlás- 
vásárló-eladás-eladó-export-import stb.
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A cikk végén a szerző több példával illusztrál
ja, hogy ugyanaz a keresőkérdés, amelyik a „ha
gyományos” OPAC-ban semmit sem talált, a ter
mészetes nyelvi online katalógusban kielégítő 
eredményeket hozott.

(Novák István)

Lásd még 22, 47, 74

Információkeresés

94/042
VIEGENER, Johannes -  MAURER, Axel: Ein 
Ansatz zur dynamisierung von Thesauri in 
Informationssystemen = Nachr.Dok. 44.voi. 
1993. 5.no. 285-292.p. Bibliogr. 16 tétel.

Res. angol nyelven.

Dinamikus tézauruszok az információs rend
szerekben

Gépi információkeresési rendszer; Mesterséges 
inteiíigencia; Tézaurusz

A cikk egy olyan módszert mutat be, amely 
mesterséges intellingencia technikák alkalmazá
sával megnöveli a dokumentum-alapú informá
ciókeresési rendszerek hatékonyságát. A rend
szer kulcseleme egy dinamikus tezaurusz, ame
lyet egy bizonyos dokumentumcsoport igényeihez 
igazítottak. A tezaurusz kialakítását és karban
tartását részben automatizálták egy úri. isme
retszerző program segítségével, amelyik a doku
mentum automatizált elemzésén kívül a haszná
ló tudását is felhasználja. Ez a megközelítés egy 
kiterjesztett tezauruszelméleti koncepciót kíván 
meg, amelyik szerint a tezaurusz egy ismeretáb
rázolásra kifejlesztett adatstruktúra. Használatát 
egy grafikus interfész segíti.

(Autoref. alapján)

94/043
GUIMIER-SORBETS, Anne-Marie: Des textes 
aux images: Accés aux informations multimédiás 
par le langue natúréi = Documentaliste. 30.vol. 
1993. 3.no. 127-134.p.

Rés. angol nyelven

A szövegtől a képig: hozzáférés multimédia 
információkhoz természetes nyelvi kereséssel

Gépi információkeresési rendszer; Hiperszöveg

Tervezhető-e olyan információs rendszer, ame
lyik egyaránt alkalmas a kutatók és az egyszerű 
használók információigényeinek a kielégítésére, 
sőt, a hallgatók képzésére is? A cikk egy olyan 
rendszert ismertet, amelyet olyan szempontból 
vizsgáltak, hogy szakemberek számára kifejlesz
tett adatbázisokat tudnak-e más használói cso
portok is hasznosítani, és hogy elképzelhetők-e 
a tervezettől eltérő felhasználási lehetőségek is 
a rendszerben. A szóban lévő multimédia rend
szer természetes nyelvi keresésre alapszik, hi
perszöveg, valamint -  a görögországi Delphire 
vonatkozóan -  szövegeket, képeket és térképe
ket összekapcsoló mechanizmusok segítségé
vel. A szerző a következő kérdésekkel foglal
kozik: természetes nyelvű keresés, az automati
kus és manuális indexelés sajátos és egymást 
kiegészítő lehetőségei, képek és dokumentumok 
keresése más adatbázisokban, az interaktív kere
sés különféle sémái. Végül meghatározza a szó
ban lévő információs rendszer lényeges jellem
zőit, felméri korlátáit és potenciális lehetőségeit.

(Autoref. alapján)

94/044
LANGFORD, Duncan: Evaluating a hypertext 
document = Aslib Proc. 45.vol. 1993. 9.no. 
221-226.p. Bibliogr. 10 tétel.

Hiperszöveges dokumentum értékelése

Hatékonyság; Hiperszöveg

A hiperszöveg-dokunetumok hatalmas infor
mációtömeget tesznek közvetlenül elérhetővé a 
felhasználók számára, s érthető, hogy az ilyen 
dokumentumok előállítása egyre szélesebb kör
re terjed ki. Mivel azonban a szerzők jószándéka 
még nem eredményez automatikusan költség
hatékony és minőségileg is elfogadható doku
mentumokat, az értékelés kulcsfontosságú -  a 
megfelelő értékelési módszerek ismerete és
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használata segítséget nyújthat a hiperszöveg- 
dokumentumok megfelelő megtervezéséhez és 
használhatóságához. Az értékelés eredménye: 
megnövekedett használat és hatékonyság, az 
aktualizálás költségeinek csökkenése. A szerző 
-  gyakorlati, felsőoktatási és kereskedelmi ta
pasztalatok alapján -  bemutat néhány módszert 
a hiperszöveg-dokumentumok hatékony értéke
lésére.

(Autoref.)

94/045
REYNOLDS, Chris F. -  ROBERTSON, John: 
Navigation requirements in large hypertext 
systems = J.Doc.Text Manage. I.vol. 1993.
1.no. 7-23.p. Bibiiogr. 24 tétel.

Navigációs követelmények nagy hiperszö- 
veg-rendszerekben

File-szervezés -gépi; Hipers Információke
resési rendszer értékelése

A hipermédia rendszerek használatának 
egyik leggyakoribb problémája az „eltévedés”, 
aminek veszélye egyenes arányban növekszik 
az adatbázis nagyságával. A legsikeresebb hi
perszöveg rendszerek kicsik, szövegkeresési 
szabványokkal ellátottak, és vagy egyetlen szer
zőtől származnak, vagy szigorú szabványok sze
rint íródtak. A cikk azokkal a problémákkal foglal
kozik, amelyek akkor adódnak, ha nagy, hetero
gén dokumentumgyűjteményeket kívánunk 
hiperszöveggel kezelni. A cikk alapja az Australi
an Heritage Commission-nal közösen végzett 
kutatás, amely intézmény egyik fontos feladata 
Ausztrália nemzet szempontból legfontosabb tá
jainak a nyilvántartása. Egy olyan kísérleti hi- 
perszöveg-adatbázist építettek, amely -  a tas- 
mániai erdőkre vonatkozóan -  a legkülönbözőbb 
dokumentumtípusokat tartalmazza, pl. kutatási 
jelentéseket, tankönyveket, telefon-üzeneteket -  
képekkel és térképekkel összekapcsolva. Az 
adatbázisépítés közben különös figyelmet szen
teltek a későbbi aktualizálás szempontjainak, kü
lönösen a felhasználó nézőpontjából szemlélve.

(Autoref.)

Lásd még 40-41, 56, 83

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

Lásd 15, 28

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol
gáltatás

94/046
DAY, Dorothy -  MCKIM, Geoff -  ORCHARD, 
Douglas [et al.j: Agents for electronic document 
supply: who are the likely players? = Aslib Proc. 
45.VOI. 1993. 7/8.no. 189-199.p. Bibiiogr.

Kikre számíthatunk az elektronikus doku
mentumellátásban?

Dokumentumszolgáltatás; Elektronikus publiká
ció; Információipar

A szerzők úgy látják, hogy néhány kereske
delmi forgalmazó valószínűleg komoly szerepet 
fog játszani az elektronikus dokumentumszolgál
tatásban. A következő öt potenciális termékfor
galmazót ill. szolgáltatást vizsgálják meg: Dow 
Jones, Geac, OCLC, Faxon és RLG. Az össze
hasonlító vizsgálat alapjául Malone 1989-es, az 
elektronikus piacra vonatkozó téziseit használ
ták, valamint -  a verseny jellemzésére és a tech
nológia szerepére vonatkozóan -  Porter 1980- 
ban megjelenet elemző monográfiáját. A szerzők 
úgy vélik, hogy az elektronikus dokumentumszol
gáltatás radikálisan megváltoztatta a hagyomá
nyos szolgáltató-vásárló kapcsolatot: az előbbiek 
olyan partnerkapcsolatokat alakítanak ki egy
mással, amelyek eredményeként a szolgáltatá
sok meglehetősen bonyolult skáláját kínálják fel 
a lehetséges felhasználóknak.

(Autoref. alapján)

94/047
SCHWARZ, Werner: Die Nutzung von Online- 
Diensten in Signierdienst und Leihverkehr = 
Bibliotheksdienst. 27.vol. 1993. 7.no. 1007-1012.p.

Online szolgáltatások felhasználása a jelzete
lésben és a könyvtárközi kölcsönzésben a
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német tudományos és szakkönyvtárakban. 
Felmérési eredmények

Felmérés; Jelzet; Könyvtárközi kölcsönzés -szá
mítógéppel; Központi katalógus -online; Letöltés

1993 márciusában 144, könyvtárközi kölcsön
zést végző német tudományos és szakkönyvtár 
körében kérdőíves felmérés készült, 94,4%-os 
válaszadási aránnyal.

Regionális gépi könyvtári hálózatokban 73%-uk 
végez keresést. Előnyök: sokféle és bővebb ke
resési lehetőségek, aktualitás és az eredmények 
kinyomtatása, az egyéb hálózatokban való kere
sés lehetősége. Hátrányok: a regionális hálóza
tokat elsősorban közös katalogizálásra tervez
ték, ezért a találatok száma korlátozva van; kö
rülményes a lelőhelyek megállapítása; bonyolult 
a több kötetes művek és a folyóirat-állományok 
kikeresése. Mivel sok könyvtár csak állományá
nak egy részét teszi így közzé, saját jelzetelésre 
továbbra is szükség van.

Az országos katalógus-adatbázisokat (ZDB, 
DBI-Verbundkatalog, GKS) a megkérdezettek 
40%-a használja. Rutinesetekben általában a 
mikrofilmlapos kiadást veszik elő, problémás 
esetekben fordulnak az adatbázisokhoz. Észre
vételezték, hogy a DBI adatbázisát csak kétévente 
aktualizálják (viszont ingyenes).

Külső adatbázisokat a válaszolók 31%-a 
használ. 49%-uknak saját információs részlege 
van, ezek általában a műszaki-természettudo
mányi könyvtárakra jellemzők. Problémát jelen
tenek az eltérő keresőnyelvek, a magas árak és 
a személyzet képzése. A regionális hálózatok
hoz képest lényegesen jobbnak ítélik a visszake
resési lehetőségeket (nincs például korlátozás a 
találatok számában).

Online rendelésre a könyvtárak 15%-ában 
van mód. Viszonylag időigényesnek találják, sok 
pluszmunkát jelent, gyakran csak kifejezett ké
résre végzik. A takarékos és türelmes köznapi 
használóknak marad az ingyenes, nehézkes és 
gyakran hosszadalmas szokványos eljárás -  a 
fizetőképes intézmények pedig térítésért gyors, 
közvetlen kiszolgálást kapnak.

A CD-ROM adatbázisok használata 2-3 éve 
egyre nő, a hálózati üzemelés és a többszörös 
használatot engedélyező licensz-szerződések 
következtében. A megkérdezettek 71%-a hasz

nál CD-ROM adatbázist. Néhányan az online ke
reséssel gyakorlatilag fel is hagytak. A CD-ROM 
használatához nincs szükség professzionális 
közvetítőre, ingyenes szolgáltatás.

Automatizált könvtárközi kölcsönzést a meg
kérdezettek 29%-a (aktív), illetve 14%-a (passzív) 
végez. A fejlesztés útja: a rendelés legyen 
szkennerrel vagy a használó által bevihető, a 
szolgáltató könyvtárak legyenek a rendszeren 
belül aktivizálhatók, és a nyilvántartási munka 
csökkenjen minimálisra.

Online katalógus (helyi vagy regionális) a 
könyvtárak 26%-ában van. Ha a kölcsönzés au
tomatizált, az online katalógus sok egyéb tevé
kenységre is rendelkezésre áll (helyi és könyv
tárközi kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás; akár 
a használók által is). A számítógép-hálózatok az 
egész világhoz biztosítják a kapcsolódást.

Az online könyvtárközi kölcsönzés többnyire 
még csak álom. A megkérdezett könyvtárak 
18%-ában van ilyen lehetőség (például Alsó- 
Szászországban, Konstanzban). Szabványos 
kommunikációs protokollokra volna szükség, 
ilyen kezdeményezések az SR- és az ILL-inter- 
fészek.

(Hegyközi Ilona)

Dokumentációs eljárások és termékeik

94/048
BOURNE, Ross: National bibliographies -  do 
they have a future? = Alexandria. 5.vol. 1993.
2.no. 99-110.p.

Van-e még jövőjük a nemzeti bibliográ
fiáknak?

Feladatkör; Nemzeti bibliográfia

A nemzeti bibliográfiák sokféle funkciót tölte
nek be, de alapjában véve a nemzeti dokumen
tumtermés archivális nyilvántartásaként működ
nek. Néhány tényező azonban megváltoztathatja 
nézeteinket a céljukról és befolyásolhatja a 
hosszútávú jövőjükkel kapcsolatos elvárásain
kat. Teljességüket és aktualitásukat gyakran kor
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látozzák a nem megfelelő kötelespéldány-szol- 
gáltatási mechanizmusok, de akár meg is lehet 
kérdőjelezni, hogy a nemzeti bibliográfiának fel
tétlenül tartalmaznia keli-e minden kiadványt, 
vagy pedig a nemzeti bibliográfiai ügynökség 
(NBÜ) a kurrens bibliográfiai adatok koordináto
raként működjön. Néhány NBÜ arra kényszerült, 
hogy a rekordok bibliográfiai tartalmát csökkent
se a bevételek visszaesése és a kiadványtermés 
növekedése miatt. Ezek az intézkedések nem 
találtak általános elismerésre, de úgy tűnik, hogy 
az aktualitás javulását eredményezték. A techno
lógiának továbbra is hatása van a nemzeti bib
liográfiák előállítására azáltal, hogy a CD-ROM- 
ok, az UNiMARC formátum és -  főképpen -  a 
hálózatosítási kezdeményezések mind-mind a 
bibliográfiai információ jobb hozzáférhetőségét 
segítik. A hálózatok akár a nemzeti bibliográfiák 
helyhez kötöttségét is kevésbé relevánssá tehe
tik, mivel lehetőséget adnak a nemzeteket meg
haladó lefedésre, valamint a bibliográfiai hozzá
férés és a dokumentumszolgáltatás összekap
csolására. A könyvkereskedelemmel való 
szorosabb együttműködés a kiadók bibliográfiai 
adatainak újbóli felhasználását kell hogy ered
ményezze, ahelyett, hogy a NBÜ-nek újonnan 
kellene létrehoznia bibliográfiai rekordokat. Ami 
a politikát illeti, kialakulóban van az a fogalom, 
hogy mit jelent a nemzetek csoportosulása, mi
közben az országok között új szövetségek jön
nek létre és szétesnek a korábbi föderatív álla
mok. Fontos kérdések merülnek fel a nemzeti 
bibliográfia jövőbeni célját, a bibliográfiai adato
kat előállító egyéb intézményekkel való együtt
működés lehetőségét illetően, és arra vonatko
zóan, hogy a nemzeti bibliográfia szerepét előre
láthatólag kiszorítja-e valamely nemzetközi 
kezdeményezés. Fontos, hogy a NBÜ-k e kérdé
seket új lehetőségekként, ne pedig létüket fenye
gető dologként értékeljék.

(Autoref.)

94/049
MÜLLER-SCHÜSSLER, Ursula -  DELIN, Peter: 
Elektronishe Informationsmittel für Öffentliche 
Bibliotheken = Buch Bibi. 45.vol. 1993. 8.no. 
688-701.p.

Res. angol nyelven.

Elektronikus tájékoztatási eszközök a közmű
velődési könyvtárak számára. 2.rész: szakte
rületi adatbázisok

Az 1. részt lásd: 93/347

Állománygyarapítási tanácsadó; CD-ROM; Köz
művelődési könyvtár; Minerva -adatbázisokról 
[forma]; Tájékoztatási eszköz; Videotex

A közkönyvtárak az adatbázisok piacán ma
guk is vevők, illetve előállítók. A piac két részből 
áll. Van egy kevésbé drága szegmense, amely 
videotex-, floppy-, CD-ROM-adatbázisokat tartal
maz, ezek a hagyományos kínálatot gazdagítják 
(pl. hírlapok elektronikus indexei). Az igen drága 
adatbázisokat tartalmazó szegmens pedig a pro
fesszionális vevők igényeit célozza meg. A köz
könyvtárak ezen adatbázisok szolgáltatására is 
törekednek, mivel társadalompolitikai feladatuk
nak tekintik a költséges információk hozzáférhe
tőségének biztosítását. Vannak olyan speciális 
adatbázisok is, amelyek szakértői rendszerként 
tanácsadásra is képesek, például pénzügyi, adó- 
és oktatási kérdésekben.

A könyvtár minőségét a jövőben nem első
sorban azon mérik le, hogy mennyire kellemes 
ott tartózkodni, hanem hogy milyen szolgáltatá
sainak szerkezete, a személyes látogatás akár 
el is maradhat.

Az elektronikus információszolgáltatásban 
hasznosítható adatbázisok németországi kínála
tát áttekintő cikk második részében közel 100, 
közérdekű tájékoztatási célokra használható, több
ségében személyi számítógépes és CD-ROM 
adatbázis szerepel. Kódokkal jelzik a hordozót, 
rövid ismertetés és beszerzési, hozzáférési tud
nivalók olvashatók, az alábbi csoportosításban:

Utazás:
1. Menetrendek
2. Térképek és útvonalak
3. Országok és időjárás
4. Utazási irodák kínálata
5. Hotelkalauz
6. Városkalauz a világ nagyvárosairól 

Gépkocsi:
1. Kínálat és árak, új és használt gépkocsikra
2. Biztosítás
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Külföldi folyóirat-figyelő

Számítástechnika:
1. Folyóiratok éves indexei
2. Folyóiratok teljes szövege
3. Hardver- és szoftverleírások

Technika/Te rmészet/Kömyezet
1. Folyóiratok éves indexei
2. Folyóiratok teljes szövege
3. Multimédia enciklopédia
4. Környezetvédelmi adatbázis

Gazdaság:
1. Ki mit forgalmaz
2. Ki mit gyárt
3. Cégadatbázisok, cégek profilja
4. Üzleti együttműködési lehetőségek
5. Pénzügyi támogatás
6. Aktuális gazdasági információk és statisztikák 

Jog:
1. ítéletek, döntések
2. JURIS adatbázis
3. Munkaügyi, adóügyi, pénzügyi tájékoztatási 
rendszerek

Továbbképzési lehetőségek

Kultúra, sport:
1. Folyóiratok éves indexe
2. Multimédia enciklopédiák

Felmerült az igény, hogy az adatbázisok (né
metországi és európai) piacát egy központi lek
torátus rendszeresen tekintse át, tesztelje és vé
leményezze a könyvtárak számára.

Az áttekintéshez ad addig is segítséget a cikk 
végén olyan minervák, kézikönyvek, folyóiratok 
ismertetése, amelyek adatbázisokat regisztrál
nak.

(Hegyközi Ilona)

94/050
RISSEEUW, Mickey: Will there still be a need for 
translations in the year 2000 or will there be just 
one universally accepted language used for 
scientific and technical writing? = Online 
CDROM Rev. 17.vol. 1993. 4.no. 237-239.p.

Szükség lesz-e a tudományos-műszaki szak- 
irodalom fordítására 2000-ben?

Fordítás; Szakirodalom -műszaki; Szakirodalom 
-természettudományi

A Fordítások Nemzetközi Közponja (Interna
tional Translations Centre, ITC) több mint har
minc éve működik. Ott szerkesztik a World 
Translations Indexet és a Journals in Translation 
c. jegyzéket. Az intézmény igazgatója 2000-ig 
előretekintve a fordítás és az ITC jövőjéről ír.

Várható volt, hogy a politikai és gazdasági 
korlátok megszűnése után megnő az érdeklődés 
az idegen nyelvű anyagok, így a fordítások iránt. 
Az igényeket azonban más tényezők is befolyá
solják. Az egységes Európai piac és a bővülő ke
let-nyugati kapcsolatok következtében megválto
zik az egyes országokban a képzettségi szint, 
például a jelentős európai nyelvek tanulása köte
lezővé lesz. Előfordulhat az is, hogy egy nyelv, 
az angol kerül domináns helyzetbe. Felmerül a 
kérdés, hogy a homogén Európa megvalósítha
tó, illetve kívánatos-e egyáltalán.

1972-ben az ITC által regisztrált fordítások 
58%-a oroszról és 25%-a japánról készült. 1992- 
re ez az arány 28,5-43,5%-ra változott. A japán 
kutatások jobb hozzáférhetőségét valószínűleg a 
gépi fordítás oldja majd meg. 2000-re lehetőség 
lesz ezzel a módszerrel bizonyos dokumentumtí
pusok (gépkönyvek, időjárásjelentések stb.) si
keres fordítására. Előreláthatólag az előzetes 
vagy utólagos átolvasás szükséges marad.

A WTI adatbázisában szereplő fordítások leg
többje ad hoc vagy nem publikált. A bejelentések 
száma egyre csökken. Ennek oka egyrészt a 
gazdasági recesszió, másrészt az, hogy nő a ku
tatási eredményekről és szabadalmakról közrea
dott referátumok és a teljes fordításban megjele
nő folyóiratok száma. 2000-re várhatóan még 
erőteljesebb lesz az eltolódás a publikált fordítá
sok irányába. Nem lesz egyetlen általánosan el
fogadott nyelv a tudományos-műszaki szakiro
dalomban.

(Hegyközi Ilona)
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94/051
BELONOGOV, G.G. -  ZELENKOV, U.G. [et al.]: 
interaktivnaa sistema russko-anglijskogo i anglo- 
russkogo masinnogo perevoda politematiceskih 
naucno-tehniceskih tekstov = Naucn.Teh.Inf.
2.ser. 1993. 3.no. 20-27.p.

Politematikus tudományos-műszaki szöve
gek oroszról angolra és angolról oroszra való 
gépi fordításának interaktív rendszere

Gépi fordítás

A számítógépes nyelvészeti kutatómunkájáról 
ismert VINITI RAN (az Orosz Tudományos Aka
démia Tudományos Műszaki Információs Intézete) 
Belonogov G.G. vezette kutatógárdája újabb ered
ményekről számol be a gépi fordítás területéről.

A gépi fordítás eddigi tapasztalatai igazolják 
azt a megközelítést, hogy a gondolati egysége
ket nem az egyes szavak szintjén, hanem a tel
jes fogalmakat kifejező állandó kifejezések, szó- 
kapcsolatok révén érdemes megfeleltetni. Ilyen 
gyakorlati eredménynek tekinthető az az állandó 
kifejezéseket fordító rendszer, amelyet AT típusú 
számitógépes működtetésre fejlesztettek ki az 
említett kutatóintézetben.

A gépi szótár több mint 250 ezer szócikkből 
áll, melynek nagyobb részét állandó kifejezések 
alkotják, de tartalmaz fogalmi szóösszetételeket 
és különálló szavakat is. A programrendszer fő 
moduljai a morfológiai és a szintaktikai elemző, 
valamint a szövegszerkesztő. Ez utóbbi az em
beri irányítást nem teljesen nélkülözi, viszont a 
fordítás termelékenységét növeli a megelőző ru
tin feladatok gépi elvégzése.

A szövegrészek fordításának röviden vázolható 
menete: a szemantikai-szintaktikai elemzés során 
a rendszer először az állandó kifejezések szintjén 
keresi a kétnyelvű ekvivalens kifejezéseket, majd 
sikertelenség esetén ugyanígy megvizsgálja a szö
vegrész szóösszetételeit, végül egyes szavait.

Az angol-orosz gépi szótár anyagát több mint 
hét év (1983-1991) dokumentumbázisának sta
tisztikai (2-nél többszöri) előfordulási szempontú 
vizsgálatával és gyűjtésével alakították ki. Az 
orosz szavak esetében a kulcsszavakat az ún. 
keresőkép (kb. 30 mill, szó) anyagából vették, 
míg az angol fogalmakat az angol nyelvű doku- 
mentumcíinekből és ezek orosz nyelvű fordítá
saiból választott ekvivalensekkel együtt gyűjtötték

ősze a számítástechnika és a műszaki tudomá
nyok, a biológia, a kémia, a geológia, a biotech
nológia és a környezetvédelmi ipar területéről.

A külön-külön létrehozott szótárak -  főnévi; igei; 
állandó kifejezések -  angol és orosz nyelvű anyagát 
egyesítették. Ebben a szócikkek 80%-a csak egy 
fordítási ekvivalenst, 13%-a két ekvivalenst, a többi 
3- ill. 4-nél több ekvivalens fordítással bírt. A legjobb 
forrásanyagnak az angol-orosz párhuzamos szöve
gek vagy címfondítások számítottak.

A gépi fordítás nyelvi eszköztárát vizsgálva a 
VINITI-ben több évtizedes múltról és tovább 
fejleszthető bázisanyagról beszélhetünk. A már 
meglévő sokféle -  főleg morfológiai elemzést és 
egységesítést végző -  nyelvi programrendsze
rekre támaszkodva a most ismertetett rendszer 
számára új programokat készítettek az orosz 
szóösszetételek kiválasztására, az orosz-angol 
gépi szótárban való keresés végzésére, a fordí
tási ekvialensek kiválasztására a lehetséges vál
tozatok közül. Ezenkívül létrehozták az orosz és 
angol szövegek szemantikai-szintaktikai elemzé
sét végrehajtó programokat, és végül a fordítás 
eredményéül kapott szövegrészek formázási
szerkesztési programjait.

A fordítás menetének különböző szakaszairól 
számolnak be a tanulmányírók. Az első szakasz
ban a forrásszöveg morfológiai elemzését követi 
a szemantikai-szintaktikai elemzés, s az ennek 
eredményeként kiválasztott különböző típusú 
szóösszetételek és állandó kifejezések egysé
ges normalizált formában adják a keresőképet. A 
további szakaszban a betűrendbe rendezett 
szóalakok keresése folyik az orosz-angol szótár
ban, miután megjelennek a más nyelvű ekviva
lensek, számjelekkel ellátva. Később ez utóbbiak 
segítségével folyik a szöveg rendezése, miköz
ben a konkurens változatok kiszűrése is megtör
ténik. A fordítás közbülső menetében a fordított 
szöveg részei ill. szavai oszlopokba rendezett 
struktúrában jelennek meg, két további lehetősé
get engedve a szerkesztés végzésére: automati
kusai vagy emberi intellektus által irányítottat.

A szöveg végleges formájának kialakításá
ban még mindig biztosabbnak és hatékonyabb
nak tűnik az emberi beavatkozás. A fordítás ide
jét viszont lényegesen lerövidítik a gépi progra
mok, másodpercenként 10 szó fordítását biztosítva.

A kísérleti munka eredményei egyértelműen 
bizonyították, hogy az állandó kifejezésekre épü
lő gépi fordítási programrendszer működőképes.

(Bíró Júlia)
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Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

94/052
COOKE, Madeleine -  FEATHER, John -  
MALLEY, Ian: The management of stock in 
minority languages in British public libraries = 
J.Librariansh.Inf.Sci. 25.vol. 1993. 2.no. 79-84.p. 
Bibliogr.

A kisebbségek nyelvén beszerzett irodalom 
az angol közművelődési könyvtárakban

Felmérés [forma]; Közművelődési könyvtár; 
Nemzetiségi irodalom

Az elmúlt években a brit közkönyvtárakban 
egyre növekszik az igény arra, hogy a nemzeti
ségi kisebbségek nyelvein is (főleg az ázsiai, ill. 
az európai emigráns csoportok nyelvein) szolgál
tassanak dokumentumokat. A cikk az LLIP (Lei
cestershire Library and Information Plan) felmé
réséről számol be, amely Anglia, Skócia és 
Wales 110 könyvtárára terjedt ki, és arra volt kí
váncsi, hogy az illető könyvtárak mennyi pénzt 
költöttek a kérdéses nyelveken íródott könyvek 
beszerzésére. Az eredményeket a következő 
csoportosítás szerint tárgyalja: a nyelvek (27 
nyelv) megoszlása régiók szerint, az egyes nyel
vekre eső kiadások, az együttműködési körök 
használata. Megemlíti a leggyakoribb nyelveket 
és azt a tényt, hogy a nemzetiségi nyelvű köny
vekre költött pénz csak 13 könyvtárban haladta 
meg az évi 5000 fontot. A résztvevők igen 
hasznosnak ítélték a nyelvek szerint alakított ál
lománygyarapítási együttműködési köröket, s 
aránylag elhanyagoltnak tartották az európai 
nemzetiségek nyelveit. A szerzők a következő 
témákban javasolnak további kutatásokat: szer
vezeti megoldások; az ellátás színvonala; állo
mányalakítás, pénzügyi kérdések; tervezési fela
datok. A hároméves tervekbe beépítendő ajánlá
sokat is közreadnak.

(Autoref.)

94/053
KERR, Lina: Compact Disc Interactive: improving 
access to information for disabled people = 
Audiov.Libr. 19.vol. 1993. 3.no. 202-204.p.

CD-I használata fogyatékosok (hallás- és lá
tássérültek) számára

CD-I; Testi fogyatékos olvasó

1992-ben a GLAS (Gateshead Libraries and 
Arts Services -  Gatesheadi könyvtári és művé
szeti szolgálat) pénzt kapott az Egészségügyi 
Minisztériumtól, hogy egy országos információs 
program részeként CD-l-vei (interaktív CD-le- 
mezzel) segítse a hátrányos helyzetű emberek, 
különösen pedig a siketek jobb információellátá
sát. A városi önkormányzattal karöltve kidolgo
zott egy, a hátrányos helyzetűeket támogató in
formációs programot (Gateshead Disability Infor
mation Project, GDIP).

Az érzékelésben fizikailag korlátozott vagy 
nehezen tanuló emberek sokszor azért utasítják 
vissza a számukra egyébként hasznos informá
ciókat, mert általuk nem használható formában -  
például nyomtatásban -  kínálják nekik. A látási 
zavarokkal küzdő használhat hangzó anyagot, 
Braille-írású vagy öregbetűs könyvet. A halláská
rosultak szívesen élnek a vizuális információk
kal, s nem kizárólag a nyomtatottal. A siketek kö
rében igen népszerű az ún. British Sign Language 
(BSL) nevű jelnyelv, s léteznek már olyan video- 
programok, amelyeket elláttak a BSL-lel. A videók 
használatakor azonban frusztráló lehet a használó 
számára a lineáris elérés miatti időigényes keresés.

A CD-I ennél többet nyújt: alkalmazni tudja a 
BSL-t, az interaktív keresés miatt gyors, s lehe
tővé teszi, hogy odahaza, a saját tévékészülé
ken használják a lemezt. (A tévékészülékek el
terjedtebbek, mint a személyi számítógépek, a 
CD-I egység olcsóbb, mint egy PC-s felszerelés. 
A CD-I lejátszó, amelyet egy kábel segítségével 
össze lehet kapcsolni a tévével, kb. 500 fontba 
kerül, a lemezek ára 25-40 font között van.)

A CD-I azért alkalmas formátum a hátrányos 
helyzetűek információellátásának javítására, 
mert képi, hangzó, grafikus, szöveges elemek 
együttes kombinációját képes adni. A gates- 
headiek a GDIP program során olyan CD-I le
mez előállítása mellett döntöttek, amely általá
nos és gyakorlati jellegű ismereteket ad a hátrá
nyos helyzetűeknek. Az első, kísérleti lemez a 
hátrányos helyzetűek munkalehetőségeit vette 
számba. A kísérleti lemezhez a CD-I kifejlesztő
je, a Philips cég adott technikai segítséget. Egy 
gatesheadi multimédia stúdióban készítették el.
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Az előállítás tapasztalatairól jelentésben számoltak 
be, a fogadtatásról készített interjúkat pedig rövide
sen bemutatják az Egészségügyi Minisztériumban.

A gatesheadiek második CD-I lemeze -  je
lenleg előállítás alatt áll -  kórházi tájékoztató le
mez lesz. Hat nyelven, köztük a BSL-en is kínál
ja az információkat a látásukban és hallásukban 
sérült emberek számára.

(Kovács Katalin)

94/054
SHUTS, Carla: Day care: a new role for the rural 
public library? = Rural Libr. 13.voi. 1993. I.no. 
67-77.p.

Vállajon-e napközi otthoni szolgástatást a fa
lusi könyvtár?

Falusi könyvtár; Felmérés [forma]; Gyermekolva
só; Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó

A cikkíró feltételezte, hogy a gyermekek napkö
zi otthoni ellátásának vállalásával a falusi könyv
tárak új használói réteghez s egyúttal hatósági 
anyagi támogatáshoz juthatnának. Kérdőíves fel
mérésének tanúsága szerint azonban az esetle
ges új szolgáltatások közül erre vágynának a leg
kevesebben, mindössze a megkérdezettek 19%-a.

T Á J É K O Z T A T Á S I  R E N D -  
S Z E R E K

Hálózatok, regionális rendszerek

94/055
LARUE, James: A superhighway to the world: 
the birth of the Access Colorado Library and 
Information Network = Wilson Libr.Bull. 67.vol. 
1993. 9.no. 35-37.p.

Ablak a világra: Colorado állam tájékoztatási 
hálózata, az ACLIN

Együttműködés -regionális; Gépi könyvtári hálózat

Colorado állam polgárait -  saját és gyerme
keik életminőségének javítása, közösségük és 
az állam fejlődéséhez való hozzájárulásuk növe
lése érdekében -  egyenlő lehetőség illeti meg a 
számítógépes információszolgáltatások hozzáfé
résében. Az ezt az 1990-es törvényi lehetőséget 
megvalósító hálózat mikroszámítógép és modem 
segítségévei bárhonnan elérhetővé teszi a 
díjmentes hozzáférést könyvtári katalógusokhoz 
és a rendszerhez csatlakozott egyéb információs 
adatbázisokhoz.

A törvény meghozása nem jelentett automati
kus állami finanszírozást, így két év elsősorban 
a pénzügyi alapok és források felkutatásával telt. 
Az ACLIN (Access Colorado Library and Infor
mation Network) fordulópontja az volt, amikor az 
érdeklődésre számot tartó adatbázisokat kereső 
Colorado SuperNet hálózat, és a hálózatot kere
ső adatbázisok „egymásra találtak”. Ekkor egy 
műszaki, egy koordinációs és egy oktatási-eliá- 
tási bizottság kezdte meg a projekt felépítését. 
Számos magáncégtől kaptak támogatást, az ok
tatást pedig az egész állam területéről verbuvált 
és központilag felkészített „szupertréner” csoport 
végezte.

Külön bizottság dolgozta ki az ACLIN főme
nüket, melyeknek három fő eleme van: 1. tájé
koztató képernyők magáról az ACLIN-ról, adatok 
az elérhető könyvtárakról és nem könyvtári adat
bázisokról, instrukciók azok eléréséhez; 2. az 
elérhető könyvtárak, nem könyvtári adatbázisok 
és a hostgépek különböző szempontok szerinti 
listái; 3. közvetlen összeköttetések, amelyek a 
menük végigböngészése nélkül közvetlenül a kí
vánt hosthoz kapcsolnak.

A három év alatt készült ACLIN költségeinek 
harmada magánforrásokból, a többi közel 
163 000 dollár állami alapokból származott. A 
ma élő ACLIN száz regionális hívószámmal ren
delkezik és hétféle számítógépes rendszerben 
(köztük a CARL és a Dynix) működő 120 könyv
tárat tesz elérhetővé, továbbá 18 jogosultságot 
(,,password”-öt) nem igénylő információs (nem 
bibliográfiai) adatbázist is tartalmaz. Korlátáit te
kintve végül is nem más, mint egy zsilip; célja, 
hogy a menükön és kódokon át elvezessen egy
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hostgéphez, s ekkor már úgy dolgozhat a 
használó, mintha egy helyi nyilvános terminál 
előtt ülne. Ám az ACLIN-ba bármikor vissza le
het lépni, használóját nem hagyja ott, ahova el
vitte.

Az ACLIN jövőjét előre láthatólag több könyv
tár bekapcsolódása, a távoktatás növekvő sze
repe, a közvetlen könyvtárközi kölcsönzés (a Dy- 
nix OPAC-jaiból közvetlenül előjegyezhető a 
szükséges könyv, a CARL pedig cikkmásolat 
faxon való megküldését teszi megrendelhetővé, 
s ehhez a VISA-kártya számát kéri), s végül a 
nem bibliográfiai adatbázisok növekvő száma 
fogja jellemezni.

(Mohor Jenő)

94/056
CHERHAL, Elizabeth -  RENZETTI, Frangoise -  
ROUVEYROL, Serge: Internet ou la recherche 
interconnectée = Bull.Bibi.Fr. 38.tom. 1993.
4.no. 8-12.p. Bibliogr. 14 tétel.

Rés. angol és német nyelven

Az Internet bemutatása

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés; 
Számítógép-hálózat

Az Internet hálózat egy épület olyan kiter
jesztett helyi hálózatának fogható fel, amelyik 47 
ország milliónyi számítógépe útján szinte az 
egész világot átfogja. Mivel az elérhető informá
ciós rendszerek száma rendkívül nagy, hatékony 
vezérlő eszközökre van szükség az eligazodás
hoz. A francia kutatók számára ezt a Renater 
nevű hálózat biztosítja. Az Internet alapvető szol
gáltatásai az elektronikus levelezés, a távoli ter
minálcsatlakozás és a fájl-átvitel. A cikk -  pél
dákkal illusztrálva -  ismerteti a rendszer új, haté
kony szoftver-eszközeit is, amilyenek pi. a Wais, 
a Gopher és a WWW.

(Autoref.)

94/057
MARIE, Chantal: Le réseau de CD-ROM de la 
Bibliothégue universitaire de Toulon = 
Documentaliste. 30.vol. 1993. 3.no. 167-169.p.

Rés. angol nyelven

A touloni egyetem CD-ROM hálózata

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Helyi gépi hálózat

A CD-ROM hálózatok lassan, de biztosan 
terjednek a könyvtárakban. A cikk a Toulon 
egyetem könyvtárának sikeres alkalmazását mu
tatja be. Ez a hálózat tíz terminálon ad lehetősé
get egyidejű információkeresésre, illetve képzés
re. Hat hónapi használat után a szerző ismerteti 
a hálózat felépítését, szervezését, telepítését, 
használatát, valamint az eddig felmerült problé
mákat. A cikk kiváló mintául szolgálhat a hasonló 
célfeladat előtt könyvtárak számára.

(Autoref. alapján)

94/058
BRODY, Fern E. -  NOLAN, Anne Cerstvik -  
WHITMORE, Marilyn P.: Networking CD-ROMs: 
an evaluation with implications for improving 
service = J.Acad.Librariansh. 19.vol. 1993. 3.no. 
140-143.p.

Egy egyetemi CD-ROM hálózat értékelése, 
különös tekintettel a szolgáltatás minőségére

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Gépi információ- 
keresés; Információkeresési rendszer értékelé
se; Számítógép-hálózat

A szerzők a University of Pittsburgh Libraries 
kiterjesztett CD-ROM hálózatának (wide area 
network) vizsgálatáról és értékeléséről számol
nak be. A felmérés során megkérdezték a tájé
koztató könyvtárosokat és a közvetlen használó
kat, hogy hogyan és milyen megelégedéssel 
használják a hálózatot, az asszisztens hallgató
kat, hogy milyen típusú és gyakoriságú segítsé
get szoktak nyújtani a használóknak, és meg
vizsgálták a számítógép előállította kimutatáso
kat a használók keresési stratégiáiról. Elemzik 
az eredményeket, és javaslatokat tesznek a há
lózat jövőbeli fejlesztésére.

(Autoref.)

Lásd még 7, 16, 28, 77
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Lásd 30, 50

Szabadalmi tájékoztatás

94/059
Ql, Yanli: Chinese patent law and patent 
information service = FID News Bull. 43.vol. 
1993. 5.no. 99-103.p.

Szabadalmi törvény és szabadalmi tájékoz
tatás Kínában

Jogszabály -más területről; Tájékoztatás -szaba
dalmi

A szabadalmi törvény 1985. április 1-én lépett 
hatályba Kínában. A törvény háromféle szabada
lomnak nyújt védelmet: találmányi szabadalmak, 
használati modellek és formatervezési szabadal
mak. Ami a találmányok elbírálását illeti, a kínai 
gyakorlat szigorú: ha a szabadalom három év el
teltével nem felel meg egy tüzetes vizsgálat kö
vetelményeinek, akkor visszavontnak tekintik. A 
kínai Szabadalmi Hivatal több tájékoztató kiad
ványt is publikál, így műszaki adatokat, az Offici
al Gazette nevű hetilapot, indexeket stb., ezen 
kívül adatbázisokat is épít, amelyeket külföldről 
is lehet használni. A kínai szabadalmi rendszer 
intézményei három szinten működnek: a Szaba
dalmi Hivatal szabadalmi dokumentációs részle
ge; regionális tudományos-műszaki központok 
szabadalmi információs részlegei (20); letéti 
könyvtárak (64).

(Autoref. alapján)

Közgazdasági tájékoztatás

94/060
Business information exchange and its role in 
Romania’s economic revitalization = Probl.Inf.Doc. 
27.VOI. 1993. 1 /2 .no. 9-14.p.

Az üzleti információcsere szerepe Románia 
gazdasági életének újjáélesztésében (Szim
pózium. Bukarest, 1992. dec. 11.)

Konferencia -nemzeti; Tájékoztatás -közgazda- 
sági

A bukaresti Nemzeti Tájékoztatási és Doku
mentációs Intézet (NIID) a Romániai Mérnökök 
Általános Egyesületével (GARE) együttműködve 
1992. december 11-én a GARE bukaresti szék
helyén rendezte meg a fenti című értekezletét. A 
megnyitó beszédet Gheorghe Anghel, a NIID ve
zetője tartotta, melyben vázolta a román gazda
ság fejlődését akadályozó tényezőket, és rámu
tatott egy országos üzleti információs rendszer 
megszervezésének fontosságára.

Kiinduló megállapítások: a) a döntéselőkészí
tés decentralizálásával, a megfelelő információ 
birtokában szülessenek meg a döntések; b) a 
korábbi centralizált gazdaságban az üzleti infor
mációhoz sem az egyszerű állampolgár, sem a 
külföldi érdeklődő nem juthatott hozzá, még 
olyan szinten sem, hogy „ki mit gyárt Romániá
ban”; c) a román gazdaságban az elmúlt 3 év 
alatt bekövetkezett változások növelték a zavart 
és a bizonytalanságot; d) az üzleti információ
szolgáltatáshoz egyelőre csak nagyon általános 
témájú üzleti kalauzok állnak rendelkezésre, de 
ezek sem a termékeket, sem a szolgáltatásokat 
nem tartalmazzák, a források között sok az átfe
dés; e) szükséges az üzleti információs rendszer 
mielőbbi kiépítése, a fejlett információtechnoló
gia és a nemzetközi szabványok alkalmazása 
mellett.

A megvalósítás részletkérdéseit illetően meg
egyezésre van szükség. Ezt segítette az a kér
dőíves felmérés is, amelyet a szimpózium 
résztvevői között végeztek. Öt kérdést tettek fel:
1. a nemzeti üzleti információs rendszer felállítá
sának szükségességéről, 2. kinek nyújt segítsé
get, 3. milyen típusú problémákat lesz képes 
megoldani, 4. milyen szerkezeti keretek között,
5. részt venne-e annak a tervnek az elkészítésé
ben, amelyet a döntéseiőkészítők elé visznek. 
Az üzleti információs rendszer megszervezését 
a legtöbben halaszthatatlannak érezték, s csak 
5,5% minősítette csak fontosnak. Legtöbben úgy 
látják, hogy a rendszer a felső vezetés informá
cióellátása mellett a nagyobb nyilvánosságot is 
szolgálni fogja; a megoldandó problémák típusait
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illetően szerteágazó válaszok születtek. A szer
vezeti keretekre nézve legtöbben egyetlen üzleti 
tájékoztatási központot képzelnek el, amely tá
mogatná az egyéni kezdeményezéseket is. A 
központ költségeit az állam fedezné, bár voltak, 
akik a későbbiekben az önfenntartó működést is 
elképzelhetőnek tartják.

(Kovács Katalin)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

94/061
WILDER, Stanley: Dr. Litlove, or how I learned to 
stop worrying and love library literature = 
Am.Libr. 24.vol. 1993. 7.no. 662-663.p.

Hogyan vált egy cinikus ócsárló a könyvtári 
szakirodalom fontosságának szószólójává?

Könyvtártudományi szakirodalom

A képzés során a könyvtári szakirodalom 
sokszor cinikus és éles megjegyzések tárgya. 
Leggyakrabban a következőkért bírálják:

1. a szerzők csak azért publikálnak, hogy a 
ranglétrán előbbre kerüljenek,

2. túl sok a „hogyan csináltam én meg” témá
jú írás,

3. nem éri el más szakmák irodalmának a 
színvonalát,

4. unalmas.
Az előléptetésnek a publikálás valóban előfel

tétele, sőt akár az állás megtartásának is, min
den könyvtártípusban. Valamilyen formában 
minden szakma honorálja a publikálást. A könyv
tári szakirodalom kritikájának a kiadványok tar
talmával, nem pedig megírásuk motivációjával 
kéne foglalkoznia.

A „hogyan csináltam én meg” témájú írásokat 
azért bírálják, hogy ritkán hivatkoznak korábbi 
írásokra, nem adnak elméleti megalapozást, 
módszertani iránymutatást -  egyszóval nem ku
tatáson alapulnak. Ezekre az írásokra azonban 
szükség van! A könyvtáros munkája gyakorlati 
tevékenység, és sokan dolgoznak elszigetelten. 
Ha nem lennének ilyen írások, ki kéne találni 
őket. Megmutatják a problémák megoldásait, fel
hívják a figyelmet bizonyos csapdákra, segítsé

gükkel el lehet kerülni, hogy valaki „feltalálja a 
spanyolviaszt”. (Előfordulhat, hogy az elektroni
kus hálózatok listservjei kiszorítják majd az ilyen 
típusú cikkeket.)

Más szakmák irodalmához hasonlítva a 
könyvtári szakirodalom tényleg szegényesnek 
tűnhet. Néhányan felsőfokú tanulmányaikra em
lékezve irreális tudományos elvárásokat tá
masztanak. Ehelyett -  némileg leegyszerűsítve -  
mindig arra a kérdésre kellene keresni a választ: 
„Hogyan tudjuk rendkívül hasznos szolgáltatá
sainkat az adott körülmények között a lehető leg
hatékonyabban nyújtani?”

Unalmasnak az találja a könyvtári szakiro
daimat, aki továbbra is úgy használja, ahogy ta
nulmányai során tette: sokat olvas, kényszerből 
és elmélyülten. Nem baj, ha arra korlátozzuk az 
olvasást, ami saját szakterületünkre vonatkozik.

Kétségtelen, hogy vannak strukturális problé
mák. A nyomtatott irodalom lassan reagál, egyes 
lapoknál nem megfelelő a lektorálás, a szakem
berek kutatási és íráskészsége sem megfelelő. 
Mindezek a problémák más szakterületeken 
ugyanígy fennállnak, de nem kérdőjelezik meg 
magának az irodalomnak a szükségességét.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 1

Termelés információellátása

94/062
TORNHOLM, Liv: Informasjon til norsk 
naeringsliv = Synopsis. 24.arg. 1993. 4.no. 
202-204.p.

Res. angol nyelven

Információszolgáltatások az ipar számára 
Norvégiában

Felmérés; Termelés információellátása

1992-ben húsz norvég intézmény, ill. könyv
tár nyújtott adatbáziskeresési szolgáltatásokat 
ipari felhasználók számára. A közös tapasz
talatok elemzése nyomán a következők derültek 
ki: a szolgáltatásokat minden vállalat hasznos-
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nak találta; legtöbbjüket a műszaki információk 
érdekelték, de a marketing- és pénzügyi informá
ciókat is szívesen fogadták; megnehezítette a 
szolgáltatások értékelését, hogy a vállalatok fele 
igen kevés ügyfélnek szállított termékeket; a si
keres szolgáltatás elengedhetetlen követelmé
nyének a gyors dokumentumszolgáltatást tartot
ták. A szerző néhány, a szolgáltatások fejleszté
sét célzó következtetést is közread.

(Autoref.)

Általános kérdések

94/063
ROGERS, Shelley L : Out of theory and into 
practice: supervising library employees = 
J.Acad.Librariansh. 19.vol. 1993. 3.no. 154-157.p.

A könyvtári dolgozók irányítása: eiméletmen- 
tes gyakorlati tanácsok

Munkahelyi légkör; Személyzet; Vezetés

A vezetésre kiváltképp érvényes, hogy a 
könyvtáros iskolákban szerzett elméleti ismere
tek nem elegendőek ahhoz, hogy valaki a gya
korlatban is jó vezető legyen. Ezért a szerző -  
saját tapasztalatai alapján -  gyakorlati szem
pontból tekinti át a legfontosabb vezetési elveket 
és tudnivalókat.

Vezetési stílus. Vegyük figyelembe, hogy a 
könyvtárvezetés személyekre irányul, s nem el
vekkel foglalkozik. Gondoljuk át, hogy pl. egy 
egyetemi könyvtár környezete mennyiben külön
bözik egy vállalati környezettől, ahol a profitszer
zés az elsőrendű szempont. Mindenek előtt

ismerjük meg a könyvtárunk, ill. a fenntartó in
tézmény szervezeti felépítését, céljait, személy
zeti politikáját stb., s bármilyen vezetési stílust 
részesítünk előnyben, ezt igazítsuk hozzá a 
munkahelyi környezet elvárásaihoz.

Munkavégzési elvárások. A beosztottaktól el
várt munkateljesítmény mértékét beszéljük meg 
a főnökünkkel, majd a beosztottainkkal. Ez ne le
gyen sem lényegesen magasabb, sem alacso
nyabb annál, mint amilyent a főnök valószínűleg 
jóváhagy, s amilyen a környező könyvtárakban 
már kialakult. Túl alacsony, illetve túl magas 
mércénk miatt ne legyünk sem olyan vezetők, 
akikkel mindenki szívesen dolgozna, sem olya
nok, akiktől mindenki menekül -  a hozzáértő, 
szorgalmas és becsületes dolgozókat kell meg
nyernünk.

Példamutatás. Beosztottaink elismerését a 
saját magunkkal szemben állított magas mércé
vel kell elnyernünk. Ismerjük be hibáinkat is. Be- 
osztottainktól ne várjuk el, hogy ők is a mi szín
vonalunk szerint teljesítsenek, de mi igyekez
zünk mindenki munkáját legalább elemi szinten 
megtanulni.

Ne legyünk szőrszálhasogatók! Engedjük ér
vényesülni a beosztottak munkavégzési mód
szereit. Ne szóljunk bele akkor sem, ha a mi 
módszerünkkel valamit -  lényegtelen mértékben 
-  hatékonyabban lehetne elvégezni.

Megfelelő tájékoztatás. A beosztottakat érintő 
összes információt közölni kell velük, körlevelek, 
ill. értekezletek formájában. A körlevél kézhezvé- 
teli sorrendjén mindig változtassunk, hogy senki 
se érezze, hogy ő mindig utoljára tud meg min
dent. Munkaértekezleteket havonta célszerű 
összehívni.

Dicséret, ill. bírálat. Elégedettségünket min
dig közüljük a dolgozókkal, de csak az őszinte 
dicséretnek van értéke. A beosztottak megbírálá- 
sától sok vezető fél, pedig ez elengedhetetlen. 
Ennek szabályai: nyíltan közüljük a tényeket, 
miután alaposan megismertük a helyzetet és a 
körülményeket; ne vádlóan szóljunk, mert akkor 
az illető védekezni kényszerül, s a bírálatunk 
nem lesz hatékony; beszéljünk nyugodtan és ha
tározottan, s ne a múltban elkövetett hibákra, ha
nem a jövőbeli elvárásokra helyezzük a hang
súlyt.

Meghallgatási készenlét. Mindig álljunk a be
osztottaink rendelkezésére kérdéseik és problé
máik meghallgatására, s a megfelelő segítség 
nyújtására.
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Hűség és támogatás. A főnökünket mindig jó 
színben tüntessük fel a beosztottak előtt, soha 
ne kritizáljuk őket sem nyíltan, sem magánbe
szélgetésben. Ugyanakkor legyünk beosztottaink 
legerősebb támogatói a vezetés felé. Két sza
bály: soha se pletykáljunk; kezeljük bizalmasan a 
dolgozók magánéletére vonatkozó ismeretein
ket.

Távollét-adminisztráció. Gondoskodjunk róla, 
hogy főnökünk, illetve beosztottaink tudjanak 
róla, hogy éppen hol tartózkodunk. Ez a maga
tartás ösztönző lehet beosztottaink számára is, 
hogy ők is előre értesítsenek bennünket az ő tá
vollétükről, ill. tartózkodási helyükről.

(Novák István)

Lásd még 18

Pénzügyi és gazdasági kérdések

94/064
REICHELT, Klaus: Zwölf Thesen gegen die 
Einführung von Benutzergebühren = Buch Bibi. 
45.VOI. 1993. 9.no. 778-781 .p.

Tizenkét tézis a használati díjak bevezetése 
ellen

Könyvtárhasználati dij

Gazdasági szempontok:
1. A használati díjak bevezetése a könyv

tárhasználat visszaesését vonja maga után. Vál
tozatlan ráfordítást feltételezve (munkabér, állo
mánygyarapítás stb.) növekszik az egy kölcsön
zésre jutó kiadás.

2. A díjak adminisztrációja munkatöbbletet je
lent és a személyzet növelését kívánja meg.

3. A használati díj bevezetése a „családi 
kölcsönzést” eredményezi. Ennek visszásságai 
csak a kölcsönzött dokumentumonként történő 
díjszedéssel lennének teljesen kiküszöbölhetők, 
ami viszont tovább növelné az adminisztrációs 
munkaráfordítást és munkaerő-szükségletet.

A dokumentumonként való kölcsönzési díj 
bevezetése (1 DM/dokumentum) 1992-ben Rott- 
weilben a forgalom 34%-os visszaesését ered
ményezte.

4. A jelenleg kidolgozás alatt álló bérleti és 
kölcsönzési jogszabály-tervezet csak az ingye
nes kölcsönzést fogadja el illetékmentesnek. Ha 
a könyvtári kölcsönzési díjak illetékkötelesek 
lesznek, ez csökkenti a könyvtár bevételét és 
növeli az adminisztráció munkaigényét.

5. Elfogadható az a törekvés, hogy a könyv
tári kiadások 2,8%-át a könyvtár által beszedett 
díjakból kell fedezni, azonban ezt az összeget 
nem a kölcsönzési díjak bevezetésével, hanem 
a késedelmi díjak emelésével keil biztosítani.

Társadalompolitikai szempontok:
6. Művelődéspolitikai közhely az olvasás és a 

könyv veszélyeztetett helyzete a video és a szá
mítógépes játékok korában. Az iskola mellett a 
közkönyvtárak tehetnek legtöbbet a könyvkultúra 
érdekében. A kölcsönzési díj bevezetése éppen 
a videónak kiszolgáltatott gyerekeknek a könyv
tárba vezető útját vágná el.

7. Az ingyenes könyvtárhasználat a művelő
dési esélyegyenlőség megvalósításának megha
tározó tényezője. A díj bevezetése a szociálisan 
hátrányos helyzetű rétegek elé emelne akadá
lyokat.

8. Az egyetemi, főiskolai, kutatóintézeti 
könyvtárak használata ingyenes. Ha a tanulók 
és a kutatók számára természetes követelmény 
az információ forrásaihoz való ingyenes hozzáju
tás, milyen alapon zárjuk ki ebbői az átlagpolgá
rokat? Ez a társadalom két részre (műveltekre 
és műveletlenekre) való szakadását mozdítaná 
elő.

9. Most, mikor a különféle adók emelése mi
att igen nagy a szociális elégedetlenség, előse
gítené a társadalmi megbékélést, ha a könyvtár 
hagyományosan ingyenes intézmény maradna.

Könyvtári szempontok:
10. A könyvtárhasználati díj bevezetése mind 

a használók, mind a kölcsönzések számában 
drasztikus visszaesést eredményez. 1983-ban 
137 könyvtár jelentősen emelte díjait. Ezek62%- 
ában az új beiratkozok ill. a látogatók száma át
lagosan 30%-kal csökkent, 83%-ban a kölcsön
zések száma átlagosan 18%-kal esett vissza.

11. A csökkenő könyvtárhasználat mellett ke
vésbé használódnak el a könyvek, lassul az állo
mány felfrissítésének üteme, öregszik a könyv- 
állomány, a könyvtár veszít vonzó jellegéből.

12. Ha a látogatónak a könyvtárhasználatért 
fizetnie kell, nem fog beletörődni a keresett
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könyv hiányába. Ezért, hogy a könyvtárat felke
resők egyáltalán befizessék a használói díjat, a 
könyvtárnak jelentősen növelnie kell a keresett 
bestsellerek választékát.

(Katsányi Sándor)

94/065
SMITH, Wendy: Fee-based services: are they 
worth it? = Libr.J. 118.vol. 1993. 11.no. 40-43.p.

Kifizetődő-e térítéses szolgáltatásokat beve
zetni?

Hatékonyság; Térítéses szolgáltatás

A térítés kontra ingyenesség kérdése több 
évtizede foglalkoztatja a könyvtáros-társadalmat.

Az amerikai Városi Könyvtárak Tanácsa (Ur
ban Libraries Council) által 1993 tavaszán vég
zett felmérés szerint a 49 válaszadó könyvtár 
kétharmada határozottan kiállt azon álláspontja 
mellett, hogy semmilyen körülmények között 
nem hajlandó újabb térítési díjak bevezetésére.

Napjainkban sok könyvtár nyújt térítéses 
szolgáltatásokat, különösen a nem törzsolvasók 
speciális igényeinek kielégítésére. A szerző két 
könyvtár tapasztalataira támaszkodva mutatja be 
az amerikai gyakorlat jellemzőit. Mindkettő -  
County of Los Angeles Public Library (CoLAPL) 
és George Washington University’s Gelman Li
brary Information Service (GLIS) -  tagja a FIS
CAL egyesületnek, amely a térítéses információs 
szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatási könyv
tárakat tömöríti.

A térítéses szolgáltatások mellett szól, hogy 
speciális felhasználói körök számára az informá
cióhoz való hozzáférés létkérdés, ezért készsé
gesen áldoznak a gyors és szakszerű, személy
re szabott tájékoztatásra. így gyakorlatilag kivált
ságos helyzetben vannak a könyvtárban a 
fizetők. A térítéses szolgáltatásokat rendszerint 
az alapszolgáltatásoktól elkülönítve végzik, de 
az anyaintézményre nagymértékben támaszkod
nak, gyakran megnehezítve az alapfeladatok el
látását. A díjakból befolyó összegek általában 
nem fedezik a könyvtár tényleges költségeit 
ezen speciális szolgáltatások esetében.

Új jelenség az amerikai közművelődési 
könyvtárak egy részében, hogy az előjegyzésért 
is fizetni kell, míg korábban csak a késedelmi díj,

a fénymásolás és esetenként a videokölcsönzés 
tartozott e körbe.

A legelfogadottabb és legkönnyebben beve
zethető a könyvtárakban az online keresés költ
ségeinek az áthárítása a használókra. Egyre in
kább terjed az érmével működő nyomtató a CD- 
ROM leolvasó mellett.

Annak ellenére, hogy a szakmai viták dacára a 
könyvtárak egy része megpróbálja speciális szolgál
tatásainak költségeit a használókra terhelni, min
denki számára nyilvánvaló, hogy ezen térítési díjak 
nem oldják meg a könyvtárak pénzügyi problémáit.

(Pappné Farkas Klára)

94/066
SANDY, John H.: The complexities of serials 
costs resist a supply-side solution = Am.Libr. 
24.VOI. 1993. 7.no. 664.p.

Megoldható-e a magas folyóiratárak problé
mája a „term elői”  oldalról? Válasz Bert 
Boyce javaslatára

Előzményét lásd: 92/275

Folyóiratárak; Folyóiratkiadás; Hatékonyság

Boyce az ismeretek előállításának vertikális 
integrációját fejtette ki, ami legalábbis kétséges 
kimenetelű. Az ipari gyakorlat azt mutatja, hogy a 
nem feltétlenül az a leggazdaságosabb megol
dás, ha a nyersanyagtól a késztermékig minden 
egy kézben van. Az iparban is megjelennek 
egyébként a termékek árában a feldolgozási és 
forgalmazási költségek.

Az online adatbázisokhoz kapcsolódó térítés
ből kiindulva feltételezhető, hogy az elektronikus 
folyóiratok előállításának, használatának és ter
jesztésének teljes költségei nem lennének kiseb
bek a nyomtatott folyóiratokéinál. Nem lenne to
vábbá tisztességes üzleti eljárás, ha az oktatási 
intézmények a tudományos folyóiratok kiadását 
átvéve kiszorítanák a kereskedelmi kiadókat.

A folyóiratok számának javasolt csökkentése 
a tudományos kommunikáció céljának antitézise. 
A tudományos írások célja nem a haszonszer
zés, hanem a kommunikáció.

Ha felsőoktatási konzorciumok adnák ki a tu
dományos folyóiratokat, különböző problémák 
merülnének fel:
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-  nem biztos, hogy a konzorciumok hozzájá
rulnának az elektronikus folyóiratok ingyenes 
használatához,

-  kétséges a felsőoktatási intézmények szer
zői joga, mivel közpénzekből tartják fenn őket.

-  a legtöbb oktató elutasítaná azt a kikötést, 
hogy csak saját konzorciumánál publikálhat.

A konzorcium-javaslat megfeledkezik a nem 
kereskedelmi folyóirat-kiadókról (pl. tudományos 
társaságokról) is. Ezek árai kb. azonosak a ke
reskedelmi kiadókéival, és valószínűtlen, hogy 
feladnák a tudományos kommunikációban betöl
tött történelmi szerepüket.

Hogy javítanák-e egyáltalán az elektronikus 
folyóiratok a tudományos kommunikációt? A 
szükséges infrastruktúra nem olyan széles kör
ben hozzáférhető, mint sokan gondolják. Egyéb 
problémák is felmerülnek a távközléssel (pl. ké
pek átvitele) és az archiválással kapcsolatban.

Korán lenne még lemondani a kereskedelmi 
kiadókról. A tudományos folyóiratok elektronikus 
kiadása és terjesztése elkövetkezik majd, de 
nem azért és úgy, ahogy azt Boyce javasolja. 
Mindenesetre a kérdés felvetése haszonnal is 
járhat, mert arra ösztönözheti a kereskedelmi cé
geket, hogy vizsgálják felül kiadási tevékenysé
gük gazdaságosságát.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 23, 25, 27, 32

Gépesítési kérdések

94/067
SMITH, Kitty: Toward the new millennium: the 
human side if library automation = Inf.Technol.Libr. 
12.VOI. 1993. 2.no. 209-216.p. Bibliogr. 32 tétel.

A könyvtárautomatizálás emberi oldala -  egy 
eltérő megközelítés

Ember-gép kapcsolat; Munkapszichológia; Szá
mítógépesítés

A jelen cikk célja az, hogy egyéni és szerve
zeti „fogadtatási” szempontból vizsgálja felül az 
ember-gép kapcsolatok néhány emberi tényező
jét, különösen a könyvtárautomatizálás vonatko

zásában. Nem az ergonómiai és az ún. „emberi 
tényezőre” irányuló kutatási eredményeket hang
súlyozza, hanem arra koncentrál, hogy a gépi 
rendszerek sikeressége szempontjából mennyire 
fontosak a gépesítésre vonatkozó egyéni, társa
dalmi és szervezeti reagálások. A szerző reméli, 
hogy a cikk nemcsak a könyvtárvezetők s a gépi 
termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal 
foglalkozó szakemberek számára szolgál gondo
latébresztő ismeretekkel, hanem azon olvasók 
számára is, akik jobban meg szeretnék érteni az 
automatizálás szerepét s a könyvtárra mint egy 
hagyományosan emberi intézményre gyakorolt 
hatását.

(Autoref.)

Személyzet

94/068
ELKIN. Judith -  NANKIVELL, Clare: Wastage 
within the library and information profession: a 
report = J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 2.no. 
71-77.p.

A fiatal diplomások elvándorlása a könyvtári
tájékoztatási pályáról: kutatási jelentés

Könyvtáros-utánpótlás; Könyvtárosi hivatás; 
Munkabér, alkalmazás

A Birmingham Polytechnic egyik kutatócso
portja a frissen végzett brit könyvtárosoknak és 
információs szakembereknek a diplomaszerzés 
utáni pályafutását vizsgálta. Kiderült, hogy a 90- 
es években a szakma egyik komoly problémája 
az ún. „elpazarlódás” (wastage). Ezalatt azoknak 
a diplomás könyvtárosoknak és informatikusok
nak az elvesztését értik, akik nem sokkal a diplo
ma megszerzése után elhagyják a szakmát. 
Nagy-Britanniában a diplomás könyvtárosok 
igen tetemes hányada (20%) hagyta el hivatását 
a diplomaszerzést követő három éven belül. A 
munkacsoport 1988-ban, 1989-ben és 1991-ben 
kérdőíves felméréseket végzett e probléma okai
nak kikutatására.

A három felmérésben -  átlagban -  500 sze
mély vett részt. A nem könyvtári területen lévő
ket három csoportba osztották: más szakmában
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dolgozók, munkát keresők, és olyanok, akik 
nincsenek állásban, de nem is keresnek munkát. 
Az első csoportnál azt vizsgálták, hogy éppen 
mivel foglalkoznak (a legtöbb tanári pályára 
ment, majd a számítástechnikusok következtek) 
és mik a további terveik (84% nem szándékozik 
visszamenni a szakmába, 16% visszamenne).

A munkát keresőknél az derült ki, hogy a leg
nehezebb munkát kapni Észak-Angliában és 
Skóciában. Hogy miért nem kapnak munkát, azt 
-  a munkalehetőség hiányán kívül -  néhányan 
az igényeknél magasabb koruknak, mások 
egészségi állapotuknak, mások kiskorú gyerme
keiknek tulajdonították.

Ami a harmadik csoportot illeti, ezek leg
többje 1988-ban és 1989-ben valamilyen más te
rületen folytatott tanulmányokat, de 1991-ben 
már a gyermekét otthon nevelő édesanya volt a 
legtöbb közöttük.

1991-ben az eredeti képzettségüknek megfe
lelően elhelyezkedett diplomásokat is megkér
dezték, hogy mik a további terveik a szakmai pá
lyafutásukkal kapcsolatban. Szomorú, hogy 20% 
úgy nyilatkozott, hogy öt éven belül a könyvtárosi 
pályán kívül szeretné látni magát. Indokaik kö
zött első helyen állt az alacsony fizetés, majd a 
szakma kedvezőtlen megítélése és a rossz elő
meneteli kilátások következtek.

A szerzők következtetésként két fontos teen
dőre hívják fel a figyelmet:

-  az oktatásban növelni kell az új diplomások 
szakmai ismereteit és lelkesedését;

-  meg kell emelni a szakma fizetéseit, javítani 
kell karrier-lehetőségein, s meg kell változtatni a 
rendelkezésre álló munkakörök számát és jelle
gét.

Ha ezek a változások elmaradnak, ennek ka
tasztrofális következményei lehetnek a könyv
táros, ill. informácós szakma számára.

(Novák István)

94/069
MIKSIKOVÁ, Éva: Situácie psychickej zát’aze 
kniznicno-informacnych pracovníkov = Kn.lnf. 
25.roc. 1993. 8-9.no. 357-361.p. Bibliogr. 8 tétel.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

A könyvtárosok és információs dolgozók 
pszichológiai megterhelésének szituációi

Munkapszichológia

Selye professzor stressz-elmélete -  termé
szetesen -  a könyvtár- és tájékoztatásügyi terü
leten is számos vizsgálatot ösztönzött. Nyugaton 
-  mondhatni -  szinte divat lett a könyvtári-tájé
koztatási stresszhelyzetek felderítése. Csehszlo
vákiában erre korábban nem fordítottak figyel
met.

Most a szerző egy 31 válaszból álló mintán 
(eredetileg 50 kérdőívet küldött szét, túlnyomóan 
közművelődési könyvtárosoknak) próbálkozik a 
helyzet szondázásával. A 10 kérdést tartalmazó 
kérdőíven ötre nem érkezett értékelhető válasz, 
ami a nem eléggé körültekintő, illetve könnyen 
félreérthető instrukcióból következik.

Nem különösebben újszerű a válaszadók 
„megszavazta” foglalkozási „toplista” (orvos, au
tóbuszsofőr, pedagógus, könyvtáros, kutató, ela
dó, tisztviselő, építőmunkás, szabó), annál érde
kesebb viszont a stresszhelyzetet kiváltó jelen
ségek rangsora (a könyvtár elégtelen társadalmi 
elismertsége, rossz irányítás, kedvezőtlen mun
kafeltételek, túlzó igények az olvasó részéről, 
unalmas, folyton-folyvást ismétlődő munkame
net, a kollektívában végzett munka, ismeretlen 
emberekkel való érintkezés, automatizálás, a 
munkával való túlterhelés, az elégtelen szakmai 
felkészültség érzete).

A kérdésre, hogy a fenti kiváltó okok közül 
melyiket lehet a legkönnyebben kiküszöbölni, a 
következő rangsor alakult ki: az elégtelen szak
mai felkészültség érzetét, a munkával való túlter
helést, a rossz irányítást, az ismeretlen emberek
kel való érintkezést, az unalmas munkamenetet, 
az automatizálást, a kedvezőtlen munkafeltétele
ket, a könyvtárossal szembeni túlzó követelmé
nyeket, a könyvtár elégtelen társadalmi elismert
ségét.

A legnehezebben kiküszöbölhető okokból az 
alábbi rangsor állt össze: a könyvtár elégtelen 
társadalmi elismertsége, rossz munkaszobák, 
rossz irányítás, kollektívában való munka, unal
mas munkamenet, túlzott megterhelés, ismeret
len emberekkel való érintkezés, automatizálás, 
elégtelen szakmai felkészültség érzete, túlzott 
olvasói követelmények.
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A leginkább megterhelő álláshelyek: olvasó
szolgálatos, kölcsönző, katalogizáló, bibliográ
fus, fordító.

És a végkövetkeztetés: „a megterhelés, a 
stressz a könyvtári munkahelyen is olyan reális 
tényező, amellyel a vezető munkatársaknak szá
molniuk kell. Kiküszöböléséhez különféle eszkö
zök és ajánlások állnak rendelkezésre. Ezeket 
olyan munkacsoportokban kell elemezni, ame
lyekben pszichológus szakemberek is részt 
vesznek, hogy feltáruljanak a szélesebb össze
függések.

(Futala Tibor)

94/070
SMITH, Angela: Job hunting in the 90’s = Aslib 
Inf. 21.VOI. 1993. 7/8.no. 284-285.p.

Álláskeresés a 90-es években -  néhány jó ta 
nács

Munkabér, alkalmazás

Milyen a könyvtárosi munkaerőpiac a 90-es 
években? Az Aslib állásközvetítő osztályának ve
zetője egy rövid cikkben ismerteti a brit helyzet
képet, s tanácsokkal látja el a pályázókat. Min
denek előtt leszögezi, hogy a munkaerőpiac Jó
sága” a gazdasági helyzeten kívül a pályázó 
technikai jártasságától, kommunikációs készsé
gétől, motivációjától, lelkesedésétől és elszánt
ságától függ. Ami a fizetéseket illeti, ma már 
nem lehet évi 3-4000 font többletfizetéssel állást 
változtatni, mint a 80-as években; mindössze 5- 
10% többletre lehet számítani. Emiatt sok könyv
táros szeretne az iparban elhelyezkedni, de ez 
igen nehéz, mert az ipari vezetők szívesebben 
választanak az illető területen jártas szakem
bereket az információs munkakörökbe, mint volt 
könyvtárosokat, akiket előbb ki kell képezniük.

Az információs világra egyre inkább jellemző 
az automatizálás, ezért lassan követelménnyé 
válik, hogy a könyvtáros értsen az online infor
mációkereséshez, az integrált könyvtári rend
szerekhez, a CD-ROM-hoz és az adatbázisépí
téshez. Ezért nagyon ajánlható a könyvtárosok 
továbbképzése ezekre a jártasságokra -  maga 
az Aslib is szervez ilyen tanfolyamokat.

A szerző szerint igen fontos a jó benyomást 
keltő önéletrajz, ezért felsorolja, hogy szerinte

melyek egy eséllyel induló CV alapvető követel
ményei. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezeket a ha
zai könyvtárosoknak sem árt tudni, az alábbiak
ban rövidítés nélkül közreadjuk őket:

1. Az önéletrajz világosan elkülönített fejeze
teket tartalmazzon, amelyek közül „kötelezőek” a 
személyi adatok, a képzettség, a jártasságok és 
a korábbi munkahelyek.

2. Ne legyen több 2-3 oldalnál; maximum 
négy, ha sok a korábbi munkahely.

3. A képzés állomásait időrendben adjuk meg, 
a munkahelyeket pedig fordított időrendben.

4. A munkáltató számára a legfontosabb a 
pályázó jelenlegi tevékenysége, ezért erre érde
mes koncentrálni.

5. Ne legyenek „hézagok” az önéletrajzban: a 
munkanélküliséget, betegséget, utazást stb. is 
tüntessük fel.

6. Ne túlozzuk ei jártasságainkat és érdeklő
désünket, mert előfordulhat, hogy a felvételi be
szélgetés vezetője tud kínaiul, vagy ért a szikla- 
mászáshoz.

7. Bármilyen munkatapasztalat jobb a semmi
nél: ha pl. fagylaltot árultál valamelyik strandon, 
ezt se hallgasd ei.

8. Kerüld a hosszú bekezdéseket -  csak a lé
nyeges pontok szerepeljenek, „feltupírozás” nélkül.

9. Az életrajzban nem szükséges referenciá
kat megadni -  ez ráér a felvételi beszélgetés 
után.

10. Szigorú „nem”-ek: kézírás, színes papír, 
régi írógép -  kizárólag szövegszerkesztő vagy 
gépi kiadványelőállító programot használjunk.

(Novák István)

Módszertani irányítás

94/071
HEYDE, Konrad: Dienstleistungen von Fachstellen 
= Bibliotheksdienst. 27.vol. 1993. 7.no.
1025-1029.p. Bibiiogr.

A német módszertani központok szolgáltatásai

Módszertani központ; Szolgáltatások

A német könyvtári ellátóhelyek (Fachstelle) 
feladata azoknak a kisebb könyvtáraknak a
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szakmai támogatása, melyek önállóan nem ké
pesek tevékenységük ellátására. Munkakörükbe 
tartozik pl. a könyvek és a dokumentumok 
könyvtári feldolgozása, könyvtárközi kölcsönzé
sek lebonyolítása, segítség nyújtása rendezvé
nyekhez stb.

Hogyan kapcsolódnak az ellátóhelyek a né
met könyvtárügy általános fejlődési .irányához? 
Tevékenységük alapvető ellentmondása, hogy 
egyrészt ők is a könyvtárak fejlesztésén munkál
kodnak, és e cél érdekében sokoldalú koncep
cionális munkát is végeznek, másrészt azonban 
számos szolgáltatásuk ezt a célt nem segíti elő, 
sőt hátráltatja, mert a jelenlegi helyzetet konzer
válja. A könyvtáraknak nyújtott segítség csak ak
kor jár igazán haszonnal, ha az önálló tevékeny
ség kialakításával is együtt jár. Pl. helyes, ha az 
ellátóhelyek eljuttatják a kis könyvtárakhoz a 
közhasznú tájékoztatás érdekében a központi 
(münsteri) brossuraszoigáltatás dokumentumait, 
de arra kell törekedniük, hogy az ellátás megfe
lelő szervezeti formáinak kiépítésével idővel le
hetővé tegyék e könyvtárak számára a közvetlen 
beszerzést is, s így saját mechanikus szolgálta
tásaikat fokozatosan felszámolják. Általában az 
a cél, hogy az ellátóhelyek elsősorban az új szol
gáltatásokat közvetítsék, innovációs jelleggel.

Gazdasági szempontok miatt az ellátóhelyek
nek arra kell törekedniük, hogy a regionális 
könyvtári együttműködési csoportokból olcsón 
beszerezhető szolgáltatásokat ott szerezzék be. 
Sőt, a meglevőkön kívül is hozzanak létre más 
könyvtári intézményekkel együttműködve olyan 
szervezeti formákat, melyek a könyvtárak szá
mára lehetővé teszik az ellátóhelyek kikapcsolá
sával a szolgáltatáshoz való közvetlen hozzáfé
rést is. Fontos cél, hogy az ellátóhelyeken jelen
leg rutinmunkákkal lekötött könyvtárosok nagy 
része felszabaduljon a fejlesztési munkák javára.

(Katsányi Sándor)

Marketing

94/072
KLUEV, V.K.: Marketingovaá podgotovka 
menedzerov bibliotecnogo dela = Naucn.Teh. 
Bibi. 1993. 3.no. 26-35.p.

A könyvtárügyi menedzserek felkészítése 
marketing ismeretekre

Marketing; Vezetőképzés

A moszkvai Kulturális Intézet könyvtárosi 
tanszékén az 1992/93-as tanévtől új szakot indí
tottak „könyvtárügyi menedzsment” elnevezés
sel.

Az első csoportba a középfokú könyv- 
tárosvégzettségge! vagy könyvtárosi gyakorlattal 
rendelkezők kerülhettek be. A tanulmányi ciklus 
V-Vi. szemeszterében, összesen 67 óra kereté
ben folyó képzés mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból a könyvtárügy olyan hivatásos 
menedzsereit szeretné kiművelni, akik a könyv
tárvezetés és irányítás magasszintű követelmé
nyeinek megfelelnek. A tanterv készítői a könyv
tári folyamatok irányításán kívül alapos felkészí
tést ígérnek a könyvtár innovatív-módszertani 
tevékenységére, a könyvtári szolgáltatások gaz
dasági szempontjaira, s a könyvtári marketing 
problémáinak megismerésére vonatkozóan.

A tanterv szerint az alapképzésbe tartozó tár
gyak a következő ismeretekre irányulnak: a fel
használói igények megismerése, felkeltése, 
prognosztizálása, az információközvetítés opti
mális és racionális formáinak kiválasztása egyes 
felhasználók és csoportok részére, a könyvtári
információs szolgáltatások minőségének, társa
dalmi-gazdasági hatékonyságának a növelése.

A könyvtári marketing oktatása nem nélkülöz
heti az olyan tárgyak ismeretét, mint a „Tudo
mányszervezés”, a „Társadalmi-kulturális szféra 
menedzsmentje”, a „Könyvtári szolgáltatások”. 
Párhuzamos diszciplínaként tanulják a gazdasá
gi jellegű tantárgyakat, például „Gazdasági elmé
letek alapjai”, ,A könyvtárügy gazdaságtana” és 
„Könytári menedzsment”. A képzés formailag há
rom tematikai blokkból áll. Az előadások (29 óra) 
és szemináriumi foglalkozások (8 óra) számához 
arányosan 30 órás gyakorlatot terveznek, mely
nek keretében szerepel modellezés, szituációs 
gyakorlatok, s a moszkvai területhez tartozó 
könyvtárak látogatása.

A kurzus tematikai gerincét képezi a marke
ting elmélete a könyvtárvezetésben, a könyvtári 
marketing társadalmi-gazdasági céljainak meg
határozásában, a marketing programok sajátos
ságai és könyvtári realizálásai. A könyvtári-infor
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mációs piac komplex vizsgálata során elemzik a 
makro- és mikromarketing különböző szintjeit, 
valamint a könyvtári-információs szolgáltatások 
iránti potenciális igény feltárását és tervezését.

A könyvtárlátogatások során a hallgatók a 
gyakorlatban ismerkednek meg a különböző tí
pusú könyvtárak lehetséges szolgáltatásainak ki
választásával és azok árképzésével. A könyvtári 
reklám módszerei, a könyvtárról kialakított köz
vélemény befolyásolása s más módszerek elsa
játítása is a gyakorlat része lesz. Moszkva városi 
és szakkönyvtárainak látogatását követően az 
ajánlott szakirodalom segítségével összehason
lító szemlékben kell értékelni a látottakat.

A könyvtári marketing külföldi tapasztalatai
nak áttekintésére a harmadik blokkban kerül sor. 
Itt a marketing módszereinek széles körű megis
mertetésére törekszenek. Egyebek között tanul
mányozzák a könyvtári szolgáltatások szintjének 
megállapítására alkalmazott telefonos közvéle
ménykutatás formáit, a reklámtájékoztatók készí
tését, sajtókonferencia tartását stb. A hasznosít
ható tapasztalatok hazai megvalósítását igye
keznek megtervezni, elősegíteni.

Az újító szándék továbbterjedését jelenti, 
hogy az 1992/93-as tanévben már a középszintű 
szakoktatásban is szerepel -  kísérleti tárgyként 
-  a „Könyvtári marketing” és a „Központosított 
könyvtári hálózatok irányítása” elnevezésű tárgy, 
igaz, rövidített (34 órás) programban.

(Bíró Júlia)

94/073
SÓJKA, Jan: Srodki masowego przekazu 
nosnikami promocji bibliotecznej = Bibliotekarz. 
1993. 6.no. 9-14.p.

A tömegtájékoztatási eszközök mint a könyv
tárpropaganda hordozói

Könyvtárpropaganda; Marketing; Tömegkommu
nikáció

A szerző a „promóció” fogalmát a marketing 
szempontjából értelmezi és tárgyalja. Eszerint a 
promóció nem más, mint azon eszközök és tevé
kenységek összessége, amelyek figyelemfelkel

tő funkciót látnak el a könyvtár és környezete kö
zötti kommunikációs rendszerben, illetve azt 
szolgálják, hogy a könyvtár által ellátott funkció
kat elfogadtassák a környezettel.

A szóban forgó eszköz- és tevékenységtár 
vagy közvetlenül a könyvtárhasználókra kíván 
hatni (publicitás, public relations, reklám), vagy a 
könyvtár által kínált termékekre hívja fel a figyel
met (személyes promóció, fizetett promóció).

A továbbiakban a szerző az egyes tömegköz
lési eszközöket aszerint ismerteti a könyvtári 
promócióra való alkalmasságuk szempontjából, 
hogy mennyire „hozzáférhetőek” a különféle tí
pusú és nagyságú könyvtárak számára, mennyi
be kerül igénybevételük, illetve milyen könyvtári 
esemény, szolgáltatás bemutatására lehet őket 
kényelmesen és hatékonyan felhasználni.

A könyvtári promócióhordozók közül mind
máig a leghagyományosabb, legközkedveltebb 
és leginkább igénybe vehető a sajtó. Szinte 
nincs is olyan promóciós feladat, amelynek el
végzésére nem volna alkalmas. Még a kisebb 
könyvtárak is élhetnek vele. Nem utolsó körül
mény, hogy a sajtó maga is keresi a könyvtárak 
kegyeit, hisz minéi több könyvtárban szeretné 
magát „reprezentálni”, aminek érdekében még 
anyagi áldozatokra is hajlamos (mutatványszá
mok küldése, hosszabb idejű ingyenes küldés 
stb.). Remélhetőleg a lengyel sajtószokásokban 
ma uralkodó vadkapitalista állapotok nem tarta
nak sokáig, s visszatér a sajtó és a könyvtárak 
szívélyes viszonya.

A sajtóhoz képest sokkal korlátozottabb lehe
tőségei vannak a könyvtári promócióra (fontos
sági sorrendben haladva) a rádiónak, a televízió
nak, a mozifilmnek (ez utóbbi jelentősége az el
múlt évtizedben különösen összezsugorodott, 
nem utolsósorban a televízió, majd -  és főleg -  
a videó miatt). Ennek ellenére, ahol erre lehető
ség van (elsősorban a városokban, azaz az 
adók székhelyén, valamint a kábeltelevíziók kö
rében) mindhárom média kínálatával és igénybe
vételével élni lehet és kell.

Külön kell említeni a videófilmet: ez az 
eszköz előbb-utóbb a sajtó promóciós fontossá
gát is megközelítheti (pl. a könyvtáron belüli sok
féle tájékoztatási alkalmazás, illetve a videóköl
csönzésben történő mellékes hasznosítás révén).

A jövő promóciós eszköze valószínűleg a 
kompakt film lesz.

(Futala Tibor)
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FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁ
LAT

Használók képzése

94/074
HOGAN, Sharon A.: Educating users about 
catalogues and cataloguing: the impossible 
dream = Int.Cat.Bibl.Cont. 22.vol. 1993. 2.no. 
23-26.p. Bibliogr. 15 tétel.

Hogyan oktassuk a használókat a katalógus
sal és a katalogizálással kapcsolatos tudni
valókra?

Cédulakatalógus; Dokumentum
képzése; Online katalógus

Az 1930-as évektől kezdve a szakirodalom 
bőségesen tárgyalja a katalógushasználat ne
hézségeit, különböző kérdőíves vizsgálatokkal il
lusztrálva az olvasók problémáit, módszereket 
ajánlva a felhasználók képzéséhez. A 80-as 
években az online katalógusok használatának 
oktatása került az érdeklődés középpontjába.

A cédulakatalógusok korában folytatott 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a legnagyobb fel
használói csoport a diákság, amely feladatainak 
megoldása érdekében keres irodalmat, hogy a 
képzettséggel összefügg a katalógus használa
tának sikeressége, hogy a keresés során legin
kább használt katalógusadatok a szerző, a cím, 
a tárgyszó, a raktári jelzet és a megjelenés éve. 
Megállapították azt is, hogy az olvasók 70-80%-a 
talál valamilyen releváns dokumentumot, és 
hogy a sikertelen keresések 5-10%-ban tulajdo
níthatók annak a ténynek, hogy a keresett doku
mentum nincs meg a könyvtárban.

A sikertelenség okait kutató vizsgálatok a ka
talógushasználat nehézségeit a következő terü
leteken állapították meg: besorolási szabályok,

túlzott általánosítás a tárgyi feltárásban, a „lásd” 
és a „lásd még” utalók szerkezete, a cím szerinti 
besorolás hiánya, a raktári jelzetek, az olvasó té
ves adatokat tud a keresett műről. A katalógus
szerkesztők csak egyetlen gondra találtak azon
nali megoldást: címük szerint is beosztották a 
szerzős műveket. A felsorolt problémák jó tám
pontul szolgáltak a felhasználói képzésben.

A számítógépes katalógusok megjelenése 
óta a felhasználókról és a katalógusokról szóló 
cikkek túltengenék a szaksajtóban. A vizsgálati 
módszerek közül a keresések elemzése vált a 
legnépszerűbbé katalogizálók, rendszerszerve
zők és a felhasználókat oktatók számára egya
ránt. Kiderült, hogy a keresésnél a tárgy szerinti 
megközelítés megelőzi a szerző szerintit, annak 
ellenéré, hogy ennél követheti el az olvasó a leg
több hibát. Sok kudarcot eredményez a kereső- 
kérdés helytelen bebillentyűzése, a szerzői ne
vek egyéni név és családnév elemének felcseré
lése, a névelővel kezdődő címek névelővel 
kezdődő keresése. Online katalógusnál az olva
sónak nincs elképzelése az állomány nagyságá
ról, nem igazítják el különböző színű cédulák és 
választóiapok.

Az online katalógus előnyeit úgy lehet csak 
kihasználni és a keresés sikerét növelni, ha 
megfelelő vizsgálatok folynak arról, hogy

1) mennyire voltak használhatók a hagyomá
nyos cédulakatalógusok,

2) milyen hatásúak a katalogizálási szabályok 
és gyakorlatok állami, nemzeti illetve nemzetközi 
hálózatokban,

3) milyen hatást gyakorol a használóra a mul
timédia, a szakértői rendszer és a mesterséges 
intelligencia megjelenése.

Meg kell vizsgálni, megfelelnek-e egymásnak 
a felhasználói műveletek és a jelenlegi katalogi
zálási szabályzatok. A szerzői név helytelen be
billentyűzése biztosan nem eredményez talála
tot. Lehet-e segíteni utalózással? Ezen még ke
vesen gondolkoztak. A keresési hatékonyság 
javítására a következőket érdemes megfontolni:

1. A tartalmi visszakeresést javíthatja a 
deszkriptorok folyamatos finomítása és automa
tikus cseréje.

2. Megfontolandó a monografikus művek tar
talomjegyzékének és mutatóinak, mint tartalomra 
vonatkozó megjegyzéseknek a bevitele. Kérdés, 
mennyiben segíti a használót, és mennyibe kerül?

3. A MARC szabványok lehetővé teszik az 
összes dokumentumtípus egyetlen online kataló
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gusban való leírását. Kérdés, segíti-e vagy in
kább zavarja a felhasználót az egymástól eltérő 
dokumentumok adatainak szereplése egyesített 
indexekben?

4. Ha a folyóiratok és a cikkek adatait egyet
len katalógusba integrálták, miért nem oldják 
meg, hogy a cikkek alapján is hozzáférhető le
gyen a raktári jelzet, illetve a lelőhely?

Bár a katalógusok használata/használhatósá- 
ga jó ötven éve tárgya a megjelenő tanul
mányoknak, egyelőre nem sokkal járultak hozzá 
a felhasználók sikeréhez, sőt, az online kataló
gusokban a tárgy szerinti keresés kevésbé ered
ményes, mint a cédulakatalógusok idején volt. 
Egyedül a szabványosítás hozhat sikereket a jö
vőben, összekötve a felhasználókra gyakorolt 
hatás vizsgálatával.

(Berke Barnabásné)

94/075
REESE, Jean: CD-ROM end-user instruction: 
issues and challenges = Microcomp.Inf.Manage. 
IO.V01. 1993. 2.no. 131-154.p. Bibliogr.

CD-ROM használók képzése a Vanderbilt 
Egyetemen (Nasville, Tenn.)

CD-ROM; Használók képzése -felsőoktatásban

Az elmúlt években a CD-ROM technológia 
igen sokat fejlődött -  ma már a CD-ROM szinte 
hétköznapi információforrásnak számít a könyv
tárakban. Ennek következtében a legtöbb könyv
tár kénytelen szembenézni a használóképzés 
követelményeivel. Annak ellenére, hogy a leg
több kiadó azt állítja, hogy a termékeit könnyű 
használni, s nincs szükség különösebb képzés
re, ez nem egészen így van, s a könyvtárosok
nak sok időt kell eltölteniük azzal, hogy a külön
féle CD-ROM-okban keresnek. Milyen oktatási 
lehetőségek közül választhatnak a könyv
tárosok? A cikk a szóba jöhető oktatási formákat 
tekinti át.

(Autoref.)

94/076
ROBERTSON, Joan E.: User education for 
overseas students in higher education in 
Scotland = J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992. 
1.no. 33-51.p.

Külföldi hallgatók könyvtárhasználati képzé
se skót felsőoktatási intézményekben

Felmérés; Használók képzése -felsőoktatásban; 
Külföldi hallgató

A könyvtárhasználati oktatás a 70-es évek 
óta egyre növekvő szerephez jut az egyetemi 
hallgatók képzésében. Úgy tűnik azonban, hogy 
egy tényről elfelejtkeznek: nem minden hallgató 
egyforma. A skót felsőoktatás egyre több külföldi 
hallgatót toboroz, akik igen eltérő háttérrel és 
kultúrával rendelkeznek, s sajátos elképzeléseik 
vannak a könyvtárakról és könyvtárhasználatról. 
A jelen cikk azt kívánja megvizsgálni, hogy a 
külföldi hallgatóknak vannak-e kulturális és nyel
vi nehézségeik a könyvtárhasználat során; hogy 
elég hatékony-e a könyvtárhasználati oktatás a 
számukra; hogy a könyvtári személyzet mennyi
re van tisztában az ilyen hallgatók problémáival. 
Két felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
problémák valóságosak, s sok könyvtáros vagy 
nincsen tisztában, vagy nem törődik azzal, hogy 
ezek a nehézségek hogyan hatnak az érintett 
hallgatók könyvtárhasználatára és egyetemi tel
jesítményére. A szerző megoldási módszereket 
is javasol, és arra a következtetésre jut, hogy 
több könyvtárosképzésre, és a könyvtárhaszná
lati programok hatékonyabb értékelésére van 
szükség.

(Autoref.)

94/077
SILVA, Marcos -  CARTWRIGHT, Glenn F.: The 
design and implementation of Internet seminars 
for library users and staff at McGill University = 
Educ.lnf. II.V 0I. 1993. 2.no. 137-146.p. Bibliogr.
19 tétel.
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Az Internet oktatása a McGill Egyetem könyv
tárainak használói és könyvtárosai számára

Használók képzése -felsőfokú; Számítógép-háló
zat; Továbbképzés

A számítógépes hálózatok nemzetközi háló
zata, az Internet új kihívást jelent a könyvtárak 
számára. Mind több forrás érhető el a hálózaton, 
és egyre több ebből következően a felhasználók 
segítségkérése is.

Jelenleg már több, mint négyszázra tehető az 
online könyvtári katalógusok száma, tízszer 
több, mint három évvel ezelőtt.

Az Interneten szolgáltató számítógépek szá
ma háromhavonként 30%-kal nő, az 1981-es 
213-hoz képest jelenleg hozzávetőlegesen 750 
ezer Internet cím található (ez alatt a cikk kelet
kezésének ideje, 1993 értendő -  a referáló meg
jegyzése.) .

Az Internet fájlátviteii szolgáltatásának kö
szönhetően (File Transfer Protocol, FTP) azon
ban nemcsak online könyvtári katalógusok és 
egyéb adatbázisok, hanem teljes szöveges 
anyagok és bináris file-ok is küldhetőek és fo- 
gadhatóak ebben az elektronikus világban. Ez 
tette lehetővé az ún. elektronikus publikálás és a 
virtuális könyvtár kialakulását.

Sok dokumentum, tanulmány, periodika csak 
elektronikus formában jelenik már meg. A tudo
mányos publikációk hivatkozásainak ezért egyre 
növekvő részét képezik ezek a csak elektronikus 
formában (pl. FTP-vel) elérhető dokumentumok.

A kanadai McGill Egyetemen csak a 80-as 
évek végén nyílt lehetőség az Internethez való 
kapcsolódásra. Az egész egyetemi közösség 
azonban csak 1991-ben férhetett hozzá a külön
böző Internet szolgáltatásokhoz.

A nagymérvű felhasználás gyorsan világossá 
tette, hogy szükség van valamilyen szervezett 
formában az Internet források elérését célzó 
használói oktatására. Ez az igény a könyvtári 
személyzet, az oktatók és a hallgatók részéről 
egyaránt jelentkezett.

Az egyetemi könyvtárban már jelentős számú 
elektronikus forrást ismertek, többek között a 
PACS-L (Public-Access Computer Systems Fo
rum) elektronikus konferenciának köszönhetően. 
A különböző források elérését és használatát ne
hezítette, hogy ezeknek a használatához külön
böző nagygépes operációs rendszereket is is

merni kellett, mint pl. UNIX, VM, TSO, amelyek 
nehezebben kezelhetőek, mint a már ismert 
egyetemi információs rendszer, a MUSIC (Multi- 
User System for Interative Computing).

Az egyetemi információs rendszeren ke
resztül elérhető elektronikus források bővülése 
egyre nyilvánvalóbbá tette egy szervezett okta
tás bevezetését.

A könyvtár az egyetemi közösségnek kétféle 
szemináriumot szervezett. Egyet a haladó fel
használóknak és egyet a még kevésbé gyakor
lottaknak. A szemináriumok bevezetésként rövid 
áttekintést adtak az Internet történetéről. Ezután 
az Internethez való csatlakozás hardver- és 
szoftver-feltételeivel ismerkedtek meg a résztve
vők. A hallgatók számára a szemináriumok leg
érdekesebb részét az alkalmazások jelentették. 
Miután a hallgatók megismerkedtek a telnet- és 
az FTP-használat különböző lehetőségeivel, 
önállóan kellett kereséseket végrehajtaniuk a sa
ját érdeklődési körükben a különböző Internet 
források között.

A könyvtári személyzet érdeklődése a hálózat- 
használat kapcsán sokkal inkább a bibliográfiai 
ellenőrzésre és a lelőhelyfelderítésre irányult.

A szemináriumok tapasztalata azt mutatta, 
hogy az Internet jelentőségének növekedése 
nyomán a könyvtárosoknak mind több ismeretet 
kell elsajátítaniuk az új igények kielégítése érde
kében. A különböző ismeretek között a többféle 
operációs rendszerek, a hálózati protokolok, az 
Internet-eszközök, valamint a nagy- és személyi 
számítógépek kezelésében kell mind nagyobb 
jártasságot szerezniük.

(Moldován István)

94/078
WIGGINS, Marvin E. -  HOWARD, Donald H.: 
Developing support facilities for BYU’s bibliographic 
instruction program = J.Acad.Librariansh. 19.vol. 
1993. 3.no. 144-148.p. Bibliogr.

Gépi berendezések a használók képzésére a 
Brigham Young Egyetemen

Használók képzése -felsőoktatásban; Oktatás 
-számítógéppel

Használóképzésen kezdetben a hagyomá
nyos referenszmunkát értették. A könyvtárosok
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az egyetemi tanszékek útmutatásai alapján előa
dásokat dolgoztak ki és könyvtári gyakorlatokat 
szerveztek. A programok a tantervekhez igazod
tak és a felsőoktatási intézmény valamennyi di
ákjára irányultak. A későbbiek során a használó
képzés színhelye a könyvtár mellett a technikai
lag jól felszerelt tanterem lett, s ma már ezek 
továbbfejlesztésével lehetővé vált a számítógé
pes könyvtári szolgáltatások valamennyi típusá
nak bemutatása és tantermi -  készségszintű -  
elsajátítása.

Sikeres használóképzési program kidolgozá
sához a könyvtárosoknak ismerniük kell az 
egyetem céljait, hogy ahhoz igazodó munkater
vet állítsanak össze (így támogatókat is sze
rezhetnek a tekintélyesebb oktatók közül). Két 
kézikönyv ad praktikus tanácsokat a tervezési 
szakaszhoz, a „The LIRT library instruction 
handbook” és a „Model Statement of objectives 
for academic bibliographic instruction”. Néhány 
alapvető kérdés tisztázása (pl. hányadévesek 
számára, milyen készségek elsajátítását, milyen 
technikai felszereltség és személyzeti ellátottság 
mellett kívánnak tanítani) szintén segít a helyes 
tervezésben.

A Brigham Young Egyetem (BYU) könyv
tárosai a hetvenes évek végétől az egyetem ösz- 
szes diákjának felajánlották a használóképzés
ben való részvételt. Alapvető keresési stratégiákat 
kívántak megtanítani az alsóbb évfolyamoknak, 
míg a harmad- és negyedévesek számára egye
di kutatási igényeikhez igazodó irodalomhaszná
latot. 1980 elején az ún. English Composition ke
retében a könyvtár 5500 alsóéves diák számára 
dolgozott ki képzési tervet. A képzés tantermi 
foglalkozásokkal kezdődött és a könyvtárban 
folytatódott. 1988-ban már 10 ezer hallgató vett 
részt a használóképzésben. Majd az Egyetemi 
Tanács úgy döntött, hogy a képzést minden 
szakterületre és minden diákra ki kell terjeszteni. 
Ez olyan léptékű bővítést jelentett mind a techni
kai eszközöket, mind a helyiségeket, mind a sze
mélyzetet illetően, hogy az egyetemnek is ko
moly támogatást kellett adnia. A Használóképzé
si Bizottság javaslatot dolgozott ki egy új 
programra. Ez a korábbi 20-35 diákot befogadó 
tanterem helyett 75 ülőhelyes tantermet terve

zett, CD-ROM lejátszókkal, nagy képernyős vetí
tővel, helyi számítógéphálózattal. A nagyszabá
sú terv teljes egészében egy majdani új könyv
tárépület számára készült, a jelenlegi körülmény
ek egy, a mostani könyvtári szárnyon belül 
kialakított tanterem felállítását tették lehetővé. Az 
új tanterem technikailag jól felszerelt oktatószo
ba lett. A bővítések személyi vonzataként pedig 
20 oktató könyvtárosra (akik persze részt 
vesznek más könyvtári munkákban is), koordiná
torra, vezetőre és felügyelőre, valamint munkas
zobára volt szükség.

A program célja az önálló kutatási készség 
kialakítása a helyi források (OPAC, CD-ROM, in
dexek) használatával, valamint online keresés 
az RLIN-ben, OCLC-ben, Internetben.

A javaslatok megvalósításához a szükséges 
pénzügyi támogatást 3 lépésben kapták meg, 
így a fejlesztést fokozatosan hajtották végre. 
Először -  3 hónap alatt -  kialakították az új okta
tótermet a nagyképernyős vetítővel. A következő 
szakaszban 20 terminált és CD-tornyot sze
reztek be, s kiépítették a helyi számítógépes há
lózatot. Ezt az Oktatási Minisztériumtól kapott tá
mogatásból finanszírozták. A 3. szakaszban 
újabb 20 terminált és CD-tornyot állítottak be, 
melynek költségeit az egyetem vezetése fe
dezte. Az új tanterem kihasználtsága az első 
tanévben 80%-os volt. Egy félév során 320 fog
lalkozást tartanak, s évi 12 ezer diák vesz részt 
a képzésben. Egy másik 50 ülőhelyes tanterem
ben, ahol a videókészülékek állnak, szükséges
sé vált még.egy nagy képernyős vetítővászon 
beállítása (itt azok gyakorolhatnak, akiknek 
egyelőre nincs szükségük a számítógépes isme
retekre).

Távlati terveikben 4 újabb, ún. TELE (techno
logy enhanced learning environment) tantermet 
szeretnének felszerelni bemutató oktatás céljai
ra. Ez 200 rögzített helyet jelentene. További 3 
TELE-terem pedig (egyenként 15 munkaállo
mással, 45 mozgatható üléssel) az egyedi gya
korlások céljait szolgálná. A jövőben a hiperszö- 
veg, hiperkártya, a hanggal, képpel, illusztráció
val kombinált kompakt lemezek is a gyűjtemény 
-  és így az oktatás -  részét fogják képezni.

(Kovács Katalin)
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ÍNFORMÁCIÓELŐÁLÜTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS  
É S  -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

94/079
CASALE, Michael: D-Recordable: Discs 
while-you-wait = Online ODROM Rév. 17.vol. 
1993. 4.no. 250-253.p.

Technikai újdonság: megvárható CD-ROM
készítés

CD-ROM; CD-WORM

A CD-WORM (Write Once Read Many) tech
nológia már 1989 óta rendelkezésre áll, de ma
gas költségei miatt (egy berendezés a közelmúlt
ban még kb. 30 ezer fontba került) nem tudott el
terjedni. 1993 tavaszán azonban a Philips és a 
Sony új, most már CD-R-nek (CD-Recordable) 
elnevezett rendszerei forradalmi áttörést okoztak 
a piacon: e cégek a fenti ár alig harmadrészéért 
kezdték forgalmazni berendezéseiket, s az árak 
azóta is folyamatosan csökkennek. Egy „üres”, 
azaz egy egyszeri felvételre alkalmas optikai le
mez jelenleg 20-30 fontba kerül. A házi CD-ROM 
készítés gazdaságos alkalmazásai a következők 
lehetnek:

-  kisebb (10 vagy kevesebb) példányszámú 
előállítás, amikor nem lenne gazdaságos egy 
alaplemez (master) elkészíttetése és az erről 
való sokszorosítás ;

-  adatbázisok részhalmazainak kérésre törté
nő előállítása;

-  archiválás helyi hálózatban;
-  próbalemezek előállítása a nagypéldány

számú sokszorosítás előtt.
Nézzük ,ieg egy példán, hogyan működik 

egy ilyen rendszer a gyakorlatban. Egy brit válla
lat multimédia technológiát oktató CD-ROM le

mezeket forgalmazott, kis példányszámban. Ed
dig minden aktualizálás, revízió alkalmával újabb 
alaplemezt kellett készíttetni, majd sokszorosít- 
tatni. Ez a vállalat most a CD-Revolution nevű, 
Philips termékeket forgalmazó céghez fordult, 
ahol az első próbalemezt a CDD-521 nevű be
rendezéssel állították elő. Az eredeti, CD-re má
solandó fájlokat egy 600 Mb-os merevlemezen 
szállították a CD-készítés helyszínére, ahol a 
több mint 300 fájlt a Laplink nevű programmal 
először egy, a CDD-521-hez csatolt PC-re má
solták, majd a CD-készítő szoftver néhány egy
szerű parancsának végrehajtása után -  percen
ként több, mint 10 Mb-os „termelékenységgel” -  
megkezdődött a fájl-átvitel. A teljes felvétel, bele
számítva a PC-re való másolást, alig negyedóráig 
tartott. Az eredményt, mivel a CDD-521 lejátszásra 
is alkalmas, azonnal meg lehetett tekinteni.

A CD-R berendezések sebessége általában 
150 Kb másodpercenként. Ilyen sebesség mel
lett egy 650 Mb-os CD-t 72 perc alatt lehet el
készíteni. Léteznek kétszer ilyen gyors készülé
kek is, de ezeknél a hibalehetőség is nagyobb.

Az Orange Book CD-R szabvány azt is lehe
tővé teszi, hogy a lemezre ne csak egyetlen, ha
nem egymás után több alkalommal is lehessen 
írni. Ez különösen akkor hasznos, ha az első al
kalommal felvitt információk a lemeznek csak 
egy részét töltik ki.

A NetScribe szoftver a Philips készüléket há
lózati használatra is alkalmassá teszi. így meg
valósítható, hogy pl. egy vállalat sok munkaállo
másról használhasson egyetlen CD-R készülé
ket archiválási célokra.

(Novák István)

94/080
OSSWALD, Achim: Elektronische Publikationen 
-  Spezifika und Konsequenzen für ihre Nutzung 
im BID-Bereich = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 
40.VOI. 1993. 4.no. 326-342.p.

Elektronikus folyóiratok. Jellemzőik és azok 
következményei a könyvtári-információs-do- 
kumentációs használatuk szempontjából

Elektronikus folyóirat; Munkafolyamat

Az elektronikus publikációk (EP) aránya a 
publikációk között még nem éri el az 5%-ot. Jel
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lemzőjük, hogy digitalizált formában állnak ren
delkezésre (ez többféle hordozón ill. tárolási for
mában megvalósulhat), és hogy céljuk az általá
nos hozzáférhetőség.

Az EP-k között megkülönböztethetjük nyom
tatásban is megjelent kiadványok párhuzamos 
változatait és elsőként vagy csak tisztán elektro
nikus formában megjelenő kiadványokat. A pia
con lényegében e típusok változatai és közben
ső formái találhatók meg.

Az EP-k jellemzői a szelektivitás, az interakti
vitás, a multimédia jelleg, a helytől és időtől való 
függetlenség, az adatok átvételének és újrafel
dolgozásának lehetősége. Ezek mind értéknöve
lő tényezők a nyomtatott kiadványokkal szem
ben.

Az EP-k gyűjteménybe integrálásához, szol
gáltatásához és használatához a speciális mű
szaki felszerelések mellett speciális ismeretek 
szükségesek.

A formai feltáráshoz már készültek javasla
tok. Ilyen például az ISO/CD 10956 „Information 
and documentation -  Bibliographic references -  
Electronic documents or parts thereof, amely 
konkrét dokumentumtípusokra (programok, adat
bázisok, elektronikus sorozatok, elektronikus 
posta stb.) nézve határoz meg kötelező és aján
lott adatelemeket. A fejlemények (például a ha
gyományos szerzőség megváltozása) azt jelzik, 
hogy a formai feltárás nehezedni fog.

A tartalmi feltárás újfajta megközelítést igény
el, elsősorban a multimédia jelleg miatt. Célszerű 
lenne ezen a téren a média tapasztalatait fel
használni. A számítógépes nyelvészet és a gépi 
tartalomelemzési eljárások alkalmazása várható
an gyakoribbá válik. Egyrészt a centralizált tartal
mi feltárás, másrészt a tartalmi feltárásnak a 
szerzőkre való átruházása a tendencia.

A potenciális használók tájékoztatására jelen
leg lényegében az információkeresés szolgál; a 
teljes szövegek invertálásával a tájékozódást a 
használókra hárítják. Szükség lenne emellett 
kiegészítő segédletekre („intelligens kapukra”), 
amelyeket a könyvtárosok, tájékoztatók és doku- 
mentátorok szintén igényelnének, hogy áttekin
tést nyerjenek a kínálatról és a használati módo
zatokról.

Az információk felhasználása a jövőben is 
történhet kinyomtatással. Számolni kell azzal, 
hogy ennek során az EP-k gépi megjelenítésé
nek sok előnye elvész. A letöltés a hálózatokból, 
távolsági hozzáféréssel történik. Az online hoz

záférés az interaktivitásnak is előfeltétele. A 
használóktól mindez új készségeket követel 
meg, amelyek megszerzésében a könyv
tárosoknak is segíteniük kell őket.

Az EP-k archiválása előreláthatóan sokáig 
gondot jelent majd, egyrészt az optikai tárolóesz
közök eltarthatósága miatt, másrészt speciális 
hardver- és szoftverkonfigurációra lesz szükség 
a hozzáféréshez, aminek egyelőre nincsenek 
meg a garanciái. A kötelespéidány-szolgáltatás 
jogi és gazdasági problémái miatt a nemzeti 
könyvtárak egyelőre tartózkodóan kezelik az 
elektronikus publikációk problémáját.

(Hegyközi Ilona)

94/081
BORNMAN, Hester -  VON SOLMS, S.H.: 
Hypermedia, munltimedia and hypertext: 
definitions and overview = EI.Libr. 11.vol. 1993. 
4/5.no. 259-268.p. Bibliogr.

Hipermédia, multimédia és hiperszöveg: defi
níciók és áttekintés

Hiperszöveg

A szerző cikkében a hipermédia, a multimé
dia és a hiperszöveg definícióit tárgyalja.

A hiperszöveg lényege az, hogy ún. csomó
pontok köré csoportosítja a vonatkozó informá
ciókat, majd a csomópontokat egy lineáris 
kapcsolatrendszerbe foglalja. A csomópontok hi
perszöveg esetében szöveges vagy grafikus in
formációkat tartalmaznak.

A multimédia különféle információhordozókat, 
pl. hangot, grafikát, szöveget, álló- és mozgóké
pet kombinál az információk bemutatására, szá
mítógép segítségével.

A hipermédia az előbbi két rendszer kiter
jesztéseként szemlélhető. A hiperszöveg csomó
pont-elvére és kapcsolatrendszerére alapszik, 
de ez esetben a csomópontok a multimédia 
összes információtípusát tartalmazhatják. E 
rendszer az egyik alkalmazása az elektronikus 
könyv. A cikk bemutatja a hipermédia előnyeit és 
hátrányait.

A hipermédia rendszereknek egy új, neveze
tesen egy ismeretbázisra épülő megközelítését 
is megvizsgálják a szerzők. Ezt először Joel 
Peing-Ling Loo javasolta, mert szerinte ez a leg-
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hatékonyabb kihasználása ennek a technológiá
nak. Ezzel kapcsolatban a cikk bemutat egy sze
mantikai alapú hipermédia modellt a program 
írására, karbantartására és a rendszerben való 
keresésre. Az ismeretalapú információk hagyo
mányos adatstruktúrák szerint épülnek, amelyek 
ún. kereteket (frames) és ezekbe illeszthető defi
niáló fogalmakat, pl. megnevezés, kapcsolatok 
(slots) tartalmaznak, valamint Minsky 1975-ös 
származtatási elméletét (inheritance theory) 
használják. Ha új fogalmak kerülnek az adatbá
zisba, a kapcsolatok automatikusan kiépülnek. 
Az egyes keretek (tárgyak) között is léteznek 
kapcsolatok, a keretekhez tartozó attribútumok 
szerint.

(Autoref.)

Lásd még 43, 46, 49, 53, 57-58, 75, 83-84

KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS,
KÖNYVTÁRÉPÜLET

Könyvtárgépesítés általában

Lásd 17, 22

Könyvtárépítés, -berendezés

94/082
RAGSDALE, Kate W.: Planning library buildings: 
ten practical considerations = Coll.Res.Libr.News. 
54.VOI. 1993. 6.no. 318-321 .p.

Könyvtárépületek tervezése: tíz gyakorlati ta
nács

Építési terv

Minden könyvtárépítés vagy -átalakítás egye
di eset, mégis vannak megszívlelhető ötletek 
(nem fontossági sorrendben).

1. Alkalmazzunk belsőépítészt (jobban tudja, 
mint az építész, hogy mekkora hely kell egy ol
vasóasztalnak, vagy egy kihúzott katalógus-fiók
nak...).

2. Ne feledkezzünk meg a könyvtári jelekről 
és eligazító feliratokról (ez egyaránt része lesz 
az épületnek és az abban folyó napi munkánk
nak).

3. A beruházási szerződés foglalja magába 
az állománybiztonsági (lopásgátló) rendszer tele
pítését is (így ezekkel is az építő tárgyal, ő gyűjti 
be az árajánlatokat stb. -  a döntés persze a 
könyvtárral közös).

4. Fordítsunk nagy figyelmet az épület meg
közelíthetőségére (főként a mozgáskorlátozottak 
szempontjából).

5. Készítsünk, készíttessünk rengeteg fény
képet az egész folyamat során (az alapok ásá
sától a költözést szervező bizottság üléséig, a 
szereléstől a költözködésen át az átadó-megnyi
tó ünnepségig, ez később számos célra lesz jól 
hasznosítható).

6. Legyünk készek a kompromisszumra a lé
nyegtelen kérdésekben, de tudjuk, hogy mi az, 
ami a könyvtár számára valóban fontos és ah
hoz ragaszkodjunk szilárdan.

7. Az építkezés előrehaladtával csatlakoz
zunk mind sűrűbben a tervező-beruházó heti 
bejárásaihoz.

8. Időnket úgy osszuk be, hogy bőven jusson 
minden a tervezéssel és az építkezéssel 
kapcsolatos ügyre (kisebb jelentőségű dolgain
kat ideiglenesen adjuk át).

9. A megbeszéléseket, amint lehet kövessük 
írásban is (emlékeztető, feljegyzés és így to
vább).

10. Legyen állandóan készenlétben teljes 
tervdokumentáció az egész épületről (mert azt 
csak az elkészülés napján hisszük, hogy soha a 
legkisebb részletet sem fogjuk elfelejteni).

(Mohor Jenő)
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Külföldi folyóirat-figyelő

Szakértő rendszerek

Lásd 42

Számítógép-szoftver

Lásd 14, 44-45

Elektronikus könyvtár

94/083
FÖLÉN, Doris R. -  STACKPOLE, Laurie E.: 
Optical storage and retrieval of library material = 
inf.Technol.Libr. 12.vol. 1993. 2.no. 181-191.p. 
Bibliogr. 9 tétel.

Könyvtári anyagok optikai tárolása és vissza
keresése

Elektronikus könyvtár; Gépi információkeresési 
rendszer; Optikai lemez; Szakkönyvtár -műszaki

A washingtoni tengerészeti kutatóközpont 
(Naval Research Laboratory) Ruth H.Hooker 
könyvtára és műszaki információs központja egy 
olyan optikai-lemez rendszert telepített, amelyik 
a következő berendezésekből áll: Sony automa
ta lemezcserélő, Sun miniszámítógép és munka
helyek, TDC szkennerek, nyomtatók, személyi 
számítógépek, és különféle egyéb perifériák. A 
rendszer a könyvtári állomány nagy részét 12 
inch-es optikai lemezeken tárolja, amelyekhez a 
kutatóközpont szakemberei egy helyi hálózaton 
keresztül is hozzáférhetnek. Elsőként a kutatási 
jelentéseket (144 ezer dokumentum, egyenként 
átag 55 oldal) dolgozzák fel; ezek egyharmadát 
már lemezre vitték, s ezek már rendelkezésre 
állnak a keresés, ill. az igény szerinti nyomtatás 
céljaira is.

(Autoref.)

94/084
LANDONI, Monica -  CATENAZZI, Nadia -  
GIBB, Forbes: Hyper-books and visual-books in 
an electronic library = EI.Libr. 11.vol. 1993. 3.no. 
175-186.p.

Hiperkönyvek és vizuális könyvek az elektro
nikus könyvtárban

Elektronikus könyv; Elektronikus könyvtár; Hiper- 
szöveg

A cikk egy rövid könyvtártörténeti összefüg
gésben vázolja az elektronikus könyvtár és ezzel 
kapcsolatban az elektronikus könyv fogalmát.

A könyvtár történeti fejlődésében három fő 
szakaszt különböztet meg: 

a hagyományos könyvtárat, 
a modern vagy automatizált könyvtárat, és az 
elektronikus könyvtárat.
A könyvtár fogalmával párhuzamosan rövi

den kitér a fő gyűjtőköri dokumentum, a könyv 
fogalmára és fejlődésére is.

A hagyományos könyvtárat alapvetően a kéz
iratok, majd később a könyvek gyűjtése és tema
tikus rendszerezése jellemezte. A XIII. és XiV. 
századtól kezdve a könyvtár a széles nyilvános
ság számára nyitott intézményként is kezdett 
működni.

Az automatizált könyvtár a számítógépek 
könyvtári alkalmazásával jelent meg, Elsősorban 
a könyvtári katalógusok, később az egyéb 
könyvtári munkafolyamatok géprevitelét jelentet
te. Alapvetően azonban a felhasználók számára 
nem jelentett lényeges különbséget a hagyomá
nyos könyvtárhoz képest.

Az elektronikus könyvtár teljes szövegű infor
mációk online elérhetőségével bővítette az eddi
gi könyvtári szolgáltatást. A különböző könyv
tárak online összekapcsolódásával egy komplex 
szolgáltatással tud a felhasználók rendelkezésé
re állni, időtől és földrajzi helytől függetlenül.

A cikk számos jelenleg létező elektronikus 
könyvtári projektet említ, amelyek tudományos 
folyóiratok, dokumentumok tartalmát rögzítik 
elektronikus formában, és teszik online elérhető
vé. A szöveges információk mellett grafikus és 
egyéb típusú információkat is rögzítenek elektro
nikusan (pl. CORE, Mercury, Gutenberg projekt).
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Az elektronikus könyvtár fogalmának létrejöt
tével együtt járt az elektronikus könyv fogalmá
nak kialakulása is.

Az elektronikus könyvek általában rendelkez
nek a papíralapú könyvek jellemzőivel, de ezen 
kívül számos egyéb tulajdonságokkal is bírnak:

-  elektronikus formájukból következően sok
kal könnyebb az általuk feldolgozott információ 
módosítása, aktualizálása,

-  aktív felhasználási lehetőség, könyvjelzők, 
jegyzetek elhelyezése,

-  gyors, többszempontú keresési lehetőség.
A szerző, a Univeristy of Strathclyde egyetem

munkatársa jelenleg éppen egy elektronikus köny
veket létrehozó projekt tagja. A projekt az elektro
nikus könyvek kétféle fajtájával foglalkozik:

-  az ún. hiper-könyvekkel, amelyek már meg
lévő elektronikus szövegek „könyvbe” szerkesz
tett változatai, és

-  ún. vizuális könyvekkel, amelyek papíralapú 
könyvek elektronikus feldolgozásai.

Az elektronikus könyvek alapvetően az opti
kai rögzítést használják. Ezt egészíti ki az index- 
állomány, vagy a hiper-könyveknél a teljes szö
veges indexelés, amely a visszakeresés haté
kony eszköze.

Az elektronikus könyvek projektje segítségé
vel fejlődik az egyetemen a Virtuális Elektronikus 
Könyvtár. A projekt további szakaszaiban az 
elektronikus könyveket a felhasználók számára 
online módon is hozzáférhetővé kívánják tenni.

(Moldován István)

K A P C S O L Ó D Ó  T E R Ü L E T E K

Kiadói tevékenység

94/085
WHITE, Herbert S.: Scholarly publication as a 
declining indicator of quality = Int.Forum Inf.Doc. 
18.VOI. 1993. 1.no. 14-17.p. Bibliogr. 7 tétel.

A tudományos publikációk minőségének fo
kozatos hanyatlása

Kiadványözön; Publikálás -tudományos kiadvá
nyoké; Szelekció -tájékoztatásban

Általános vélemény, hogy a tudományos fo
lyóiratok által alkalmazott lektorálás hosszú ideig 
hatékony biztosítékot nyújtott a gyenge minősé
gű, ill. a semmi újat nem mondó írások kiszűré
sére. Jóllehet ez az értékelési mechanizmus 
még nem halt ki teljesen, az indokolatlan publi
kációk hatalmas tömege arra mutat, hogy a lek
torálási gyakorlat komoly sérüléseket szenvedett. 
A szerzőnek az a véleménye, hogy a felsőokta
tási intézmények nyomása az „érdemszerzés” 
céljából való publikálás előmozdítására túlsúly
ban van az ellenőrzésre és az esetleges vissza
utasításra irányuló megfontolásokkal szemben. 
A „mindent publikálni valahol” elv kizárja az 
elektronikus, csak igényre történő (on demand) 
publikálást mint lehetséges alternatívát is. Ez a 
helyzet érdekellentétet produkál a kiadók és a 
könyvtárosok között, mert az előbbieknek érdeke 
a folyóirataik számának és méretének a növelé
se, az utóbbiaknak viszont egyre többféle doku
mentumot kell(ene) megvásárolniuk. A könyv
tárosoknak kevés a beleszólásuk abba, hogy mit 
vesznek meg, mert a döntés a kutatók kezében 
van, akik nem felelősek a szükséges anyagi 
eszközök előteremtéséért. Mégis ezek a kutatók 
azok, akik -  gyakran egyidejűleg -  többféle, és 
egymással összeegyeztethetetlen szerepeket 
játszanak mint szerzők, lektorok, szerkesztők, ol
vasók, egyetemi „érdemosztogatók” és fogadók. 
A cikk egy új, objektívebb mechanizmus mellett 
tör lándzsát, amelyet nemcsak a piaci és az ér
demszerzési erők mozgatnak.

(Autoref. alapján)

Lásd még 66

Közművelődés

Lásd
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az ismertetett cikkek forrásai:

Alexandria -  Alexandria (GB)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
Aslib Inf. -  Aslib Information (GB)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Audiov.Libr. -  Audiovisual Librarian (GB)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Bull.Bibi.Fr. -  Bulletin des Bibliothéques de France 

(FR)
Cat.Ciassic.Q. -  Cataloging and Classification Quar

terly (US)
C a t.lndex-Catalogue and Index (GB)
Coil.Res.Libr.News -  College and Research Libraries 

News (US)
Coilect.Manage. -  Collection Management (US) 
Documentaliste -  Documentaliste (FR)
Educ.lnf. -  Education for Information (I)
Ei.Libr. -  Electronic Libraries (I)
FID News Bull. -  FID News Bulletin (I)
IF LA J .-IF LA  Journal (I)
Inf.Technol.Libr. -  Information Technology and Libra

ries (US)
Int.Cat.Bibl.Cont. -  Internationa! Cataloguing and Bib

liographie Control (I)
Int.Forum Inf.Doc. -  International Forum on Informa

tion and Documentation (I)
int.inf.Libr.Rev. -  International Information & Library 

Review (I)
J.Acad.Librariansh. -  The Journal of Academic Libra- 

rianship (US)
J.Doc.Text Manage. -  Journal of Documentation Text 

Management (GB)
J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB)

J.Librariansh.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and In
formation Science (GB)

Kirjastolehti -  Kirjastolehti (Fl)
Kn.Inf. -  Kniznice a Informácie (CS)
LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)
Libr. J. -  Library Journal (US)
Libr.Trends -  Library Trends (US) 
Microcomp.Inf.Manage. -  Microcomputers for Infor

mation Management (I)
Mitteilungsbl.Verb.Bibi.Landes Nordrh.-Westf. -  Mit

teilungsblatt. Verband der Bibliotheken des Lan
des Nordrhein-Westfalen (DE)

Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE) 
Nauen.Teh.Bibi. -  Naucnye i Tehniceskie Biblioteki 

(RU)
Nauen.Teh.Inf. -  Naucno-Tehniceskaä Informaciä 

(RU)
Online CDROM Rev. -  Online and CDROM Review 

(GB)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotekarza (PL)
Probl.Inf.Doc. -  Probleme de Informare i Documenta- 

re (RO)
Program -  Program (GB)
Prz.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL) 
Rev.Esp.Doc.Cient. -  Revista Espanola de Documen- 

tación Cientifica (ES)
Rural Libr. -  Rural Libraries (US)
Sch.Libr. -  School Librarian (GB)
Schulbibl.Aktuell -  Schulbibiiothek Aktuell (DE)
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. -  South African Journal of Li

brary and Information Science (ZA)
Synopsis -  Synopsis (NO)
Wilson Libr.Bull. -  Wilson Library Bulletin (US) 
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zentralblatt für Biblio

thekswesen und Bibliographie (DE)
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? BOOKS IN PRINT
KOINTYV-

KATALÓGUS

k ó ^ vtAr-
e l l A t As

K ö n y v tá rk is zo lg á lá s i S zerződés  az 1994. évre  
(rész le tek )

I. A Magyar Books in Print vállalja, hogy a szerződés 
mellékletében szereplő szolgáltatásokat teljesíti, az 
alábbi módon:
a) A Magyar Books in Print kön minden 
hónap 15-én (ill., ha nem munkanap, a következő 
munkanapon) postázza.
b) Az adott hónap 30-áig (ill., ha nem munkanap, a 
következő munkanapon) beérkező megrendeléseket 
a megrendelés fajtájánál megjelölt határidőn belül 
teljesíti (30-ától számítva).
c) A később érkező megrendeléseket maximum 14 
napos csúszással (kéthetenkénti zárás) teljesítjük.

4. AZ MBP törzsvásárlói az alábbi kategóriákban 
nyereményjátékban vesznek részt.

í. kategória: 10 000-15 000 Ft nyeremény 10x10 000 Ft
II. kategória: 15 001-25 000 Ft nyeremény 15 000 Ft

III. kategória: 25 001-50 000 Fi nyeremény 25 000 Ft
IV. kategória: 50 001 FMÓ! nyeremény 50 000 Ft

5. ELŐFIZETÉS: A könyvtár a szerződött összeget 
mint a várható költségek fedezetét részben vagy 
egészben előfizetéssel kiegyenlítheti. AZ MBP kijelen
ti, hogy az előfizetés után beérkezett összeg, illetve a 
mindenkori fennálló tőke a beérkezést követő hó 1. 
napjától számítva havi 1% kamatos kamatban ré
szesül (12 hónap alatt max. 12,68%). Az előfizetés 
összege az év folyamán bármikor növelhető. Az elő
fizetéses rendszerbe belépő könyvtár automatikusan 
részt vesz a törzsvásárlói sorsjátékban. A kamat 
összege az MBP-nál vásárolható le.

A Magyar Books in Print szolgáltatásai

A] Könyvtári csomagküldő szolgáltatás. A műveket 
konyvsarokkal, szabványos bibliográfiai leírással lát
juk el, amit vagy 2 db katalóguskarton vagy 360 kB, 
illetve 720 kB tárolókapacitású floppy lemez hordoz, 
mint alapszglgáltatás. A további katalóguscédulák 
ára 3 Ft/db+ÁFA. A floppy esetében csak a lemez árát 
számlázzuk. A megrendelést 5 héten belül postai úton 
teljesítjük. A postaköltség minket terhel. További 
kedvezmények:
3000 Ft alatti megrendelés esetén 5% árengedmény; 
3000 Ft feletti megrendelés esetén 10% árenged
mény.

B) Csomagküldő szolgáltatás. Felszerelés nélkül 
csomagoljuk,postázzuka könyveket. Szállítási határ
idő 2 hét (határidőre beérkező megrendelés esetén). 
Minimális megrendelés: 1000 Ft. A postaköltség 
minket terhel. További kedvezmények: 1000-3000 Ft 
értékű megrendelés esetén 6% árengedmény; 3000 
Ft feletti megrendelés esetén 11% árengedmény.
C) Csomagot raktárról, nagykereskedői szolgálta
tás. A minimális megrendelés összege 5000 Ft. Ha 
Ön könyvtári felszerelés és postázás nélkül rendeli 
meg a könyveket — a Budapest, XIII., Népfürdő u. 
33. sz. alatti raktárunkban való átvétellel — akkor 
készpénzfizetés ellenében 10 napon belül hozzájut a 
művekhez. 5000 Ftfeietti megrendelés esetén 30%az 
árengedmény. Egyes művekre — néhány lexikon, 
szótár, album jellegű mű stb. — csak 23% az áren
gedmény. Havi állományunkban 5-6 ilyen könyv sze
repel.
D) Az MBP-ben nem szereplő könyvek beszerzése. 
Az MBP-ben nem található, vagy régebbi kiadású 
(nem antikvár) műveket is beszerezzük, ha ezek a 
piacon fellelhetők, azonban az árrés esetenként vál
tozhat.
E) Megrendelés-nyilvántartás. A könyvcsomaghoz 
mellékelt szállítólevélen az el nem küldött könyvek 
adatai mellett három ok egyike szerepel: Nem jelenik 
meg — késik — elfogyott. Az utóbbi két esetben a 
könyvtár megrendelését folyamatosan nyilvántart
juk, és a beszerzés után a könyvet a következő cso
magban, a megrendelés felújításának igénye nélkül, 
mellékeljük
F) INDEX könyvadatbázis. A TYPOTEX Elektronikus 
Kiadó mint partnervállalatunk nyújtja Önöknek ezt a 
szolgáltatást a Magyar Books in Print szerződésén 
belül. Az adatbázis országos könyvlelőhely-program, 
folyamatosan arról informál, hogy

— mi van a piacon?
— mi várható?
— mi fogyott el?
— hol lelhető fel a könyv?

A keresés ISBN, szerző, cím, téma szerint lehetséges. 
Ára: évi 12 alkalommal tetszés szerinti tételt tartalma
zó információ 1 évre 3000 Ft+ÁFA.
Az információ személyesen, telefonon, telefaxon vagy 
levélben kérhető.
Tel.: 269-2962, fax:115-4212.

ÖN IS MEGKAPTA A SZERZŐDÉST?
MAGYAR BOOKS IN PRINT * 1138 BP„ NÉPFÜRDŐ U. 33. * Tel.: 270 -0 31 7 , Fax: 270 -0 31 8
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Kérések a Könyvtári Figyelő szerzőihez, közre 
működőihez

♦ Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföldi 
könyvtárügy legfontosabb eseményeivel, kutatási eredményeivel, valamint szakmai ki
adványok bemutatásával foglalkozó gyakorlati és elméleti megközelítésű írásokat vár 
közlésre.

♦ Ha önnek már van készen kézirata, vagy tervezi, hogy írna valamely Önnek fontos, s 
lapunk profiljába illeszkedő témáról, vegye fel szerkesztőségünkkel a kapcsolatot. 
Szívesen fogadjuk az általános érdeklődésre, megfontolásra számot tartó írásokat a 
következő műfajokban: tanulmányok, tömörítések, szemlék, referátumok, könyvis
mertetések, hírek, beszámolók.

♦ A terjedelmet és a határidőt a szerkesztőségünk a szerzőkkel közösen határozza meg.
♦ További kéréseink: a tanulmányokat -  ha lehet -  tagolják alcímekkel, a hivatkozásokat 

számozzák meg és az írás után Irodalom cím alatt sorolják fel. A tanulmányokhoz 
szíveskedjenek mellékelni egy 10 mondatos tartalmi összefoglalást is az idegen nyelvű 
rezümékhez.

♦ Mivel lehetőségeink korlátozottak, ezért ábrákat, illusztrációkat csak feltétlenül szük
séges esetben tudunk közölni és kizárólag jó minőségű, tónusos, másolásra alkalmas 
minőségű illusztrációt, ábrát tudunk elfogadni.

♦ Ha A/4-es papíron küldi a kéziratot, egyetlen kérésünk, hogy jól olvasható, áttekinthető 
legyen az irás és ne legyen sűrűn gépelve.

♦ IBM PC-n futtatható szövegszerkesztővel készült kéziratot is elfogadunk. Ebben az 
esetben kérjük, hogy vagy 3,5, vagy 5,25-ös floppy lemezt küldjenek, s mellékeljék a 
cikk nyomtatott változatát is. Az adatállományokat szíveskedjenek ASCII kódban elmen
teni. A lemezt visszaküldjük.

♦ A beérkezett kéziratok sorsáról a szerkesztőség rövid időn belül tájékoztatja a szer
zőket. Kérjük, ne feledjék a kéziratra ráírni a nevüket, a munkahelyi és a lakáscímüket, 
valamint a telefonszámukat.

Köszönettel

a lap szerkesztői
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