
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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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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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-

120 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.



Külföldi folyóirat-figyelő

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)
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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”.

122 Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/1.


