
Külföldi folyóirat-figyelő

KÖNYVTÁRAK ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉ
NYEK

Nemzeti könyvtárak

94/192
Polozenie o Rossijskoj gosudarstvennoj biblioteke 
= Bibliotekoved. 1993. 5/6.no. 3-10.p.

Határozat az Orosz Állami Könyvtárról

Állami könyvtár; Jogszabály -könyvtárügyi; Nem
zeti könyvtár

Az 1992. évi 38. számú "elnöki rendelet a Le
nin Könyvtár bázisán létrehozta az Oroszországi 
Állami Könyvtárat. Az itt referált 1993. évi 740. 
számú minisztertanácsi határozat tulajdonkép
pen a könyvtár alapszabályzata, amelynek hét 
fejezete (I. Általános rendelkezések; II. Alapfunk
ciók; III. Jogok; IV. Szervezet; V. Irányítás; VI. 
Vagyon és eszközök; VII. Ellenőrzés, a működés 
vizsgálata és revíziója) jellegzetesen nemzeti 
könyvtári feladatköröket és jogosítványokat fo
galmaz meg.

Konkrétan néhány specifikus megfogalma
zásra hívjuk fel a figyelmet. íme: erőteljes hang
súlyt kap a pártoktól, társadalmi mozgalmaktól 
és vallásoktól való függetlenség kimondása. Az 
állam biztosítja és védi a könyvtár állományának 
tartós fennmaradását, egységét és feloszthatat
lanságát, valamint elidegeníthetetlenségét. A 
könyvtár működését az oroszországi költségve
tés garantálja, miközben a dokumentum kilátás
ba helyez, illetve engedélyez másféle források
ból való támogatást is.

A gyűjtőkör a mai Föderáción belül megjelenő 
hazai és az orosz vonatkozású külföldi irodalom 
gyűjtésén kívül a volt Szovjetuniót és a szovjet 
vonatkozásokat tárgyaló irodalomra is kiterjed. A 
gyarapodás egyik forrása a teljes körű köteles

példány szolgáltatás, illetve a szükséges meny- 
nyiségű fizetett kötelespéldány biztosítása. A 
könyvtárat tárolási, restaurálási, (nemzeti) biblio
gráfiakészítési, olvasószolgálati-tájékoztatási, 
tudományos kutatási (minősítési), közművelődé
si, bel- és külföldi együttműködési, képzési-to
vábbképzési kötelezettség terheli. Ennek megfe
lelően vannak megszabva a könyvtár és a 
könyvtárigazgató jogosítványai. Az igazgatót a 
minisztertanács nevezi ki, illetve hívja vissza. 
Munkáját a tudományos tanácson kívül szakosí
tott és társadalmi tanácsok-bizottságok segítik. 
Olvasói tanács létesítését is előírja a szabályzat.

Az igazgató jogosítványai igen sokfélék. Kü
lönösen a szervezeti és személyzeti kérdések
ben van nagyfokú döntési szabadsága.

A vagyonnal és az eszközökkel kapcsolatos 
fejezet tükrözi azokat a változásokat, amelyek az 
országban a piacgazdaság irányában végbe
mentek.

(Futala Tibor)

Lásd még 198

Egyetemi és felsőoktatási könyvtárak

94/193
GELEIJNSE, Hans: A library of the future = 
Libr.Assoc.Rec. (Techn.Suppl.). 96.vol. 1994.
2.no. 10-11.p.

A jövő könyvtára a Tilburg Egyetemen

Egyetemi könyvtár; Számítógépesítés

A hollandiai Tilburg Egyetem nemcsak új 
könyvtárépületet emelt három év alatt, hanem 
teljesen átformálta információs szolgáltatásait. 
Célkitűzései között szerepelt a tudományos in
formációs lánc átformálása az információt előállí
tók és fogyasztók között; információ-orientált 
munkahelyek létrehozása magas szintű számító- 
gépes infrastuktúrával; szoros együttműködés 
kialakítása az egyetemen belül, valamint külső 
partnerekkel, könyvtárakkal, kiadókkal, hardver 
és szoftver cégekkel; energikus, kreatív és ta
pasztalt munkatársak alkalmazása.
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A koncepció szerint a felhasználó saját aszta
lától érheti el a katalógusokat és adatbázisokat, 
s kérheti a szükséges dokumentumokat anélkül, 
hogy közbenső lépésként bármilyen nyomtatott 
listát kéne készítenie, ráadásul a számítógép 
több célra is használható.

Az új könyvtár 1992 májusi megnyitására ki
fejlesztett új szolgáltatások:

1) önkiszolgáló kölcsönzési rendszer, a „Len- 
domat",

2) online tartalomjegyzék adatbázis 1600 fo
lyóirat cikkeiről, amelyet optikai beolvasok alkal
mazásával hoztak létre,

3) a KUBguide nevű online információs rend
szer, amely lehetővé teszi az átjárást különböző 
adatbázisokba; ezen keresztül lehet elérni az In- 
temet-et is,

4) Ethernet-csatlakozók az összes teremben 
és egy FDDI gerincvezeték, amelyhez az egye
tem többi területéről lehet csatlakozni, Novell há
lózaton belül TCP/IP protokoll és FTP használa
tával,

5) integrált számítógépes olvasóhelyek, 250 
modern PC-vel a könyvtárban, másik 1300-zal a 
különböző karokon; 1993 őszére a könyvtári 
diák-számítógépek száma 450-re emelkedett, s 
ezek mindegyikén a legmodernebb szövegszer
kesztőket s egyéb programokat használhatják; a 
hálózaton keresztül CD-ROM adatbázisok is 
elérhetők; az integrált olvasóhely előnye, hogy 
helyi és távoli adatbázisok elérésével és adatok 
letöltésével, saját dolgozataikba vagy cikkeikbe 
való beépítésével, nyomtatási lehetőséggel a 
kutatómunka sokkal hatékonyabb lehet,

6) az integrált olvasóhelyek kezelését lehető
vé tevő szoftver modul, mely egyike a Telephas
sa projekt 15 interaktív moduljának.

Az első értékelésre másfél éves használat 
után került sor. A könyvtár rendkívül népszerű s 
minden nap zsúfolt, növekednek az igények, 
még több szoftvert, számítógépet, nyomtatót, 
könyvet és folyóiratot kívánnak. Ugyanakkor za
varó körülmény a zaj, amelyet a használat során 
felmerült problémáikat megbeszélő diákok 
okoznak.

Az elsöprő siker a következő tényezőknek 
köszönhető: stratégiai tervezés, a könyvtári és a 
számítógépes személyzet szoros együttműködé
se, anyagi támogatás az egyetem igazgatótaná
csa és a holland kormány részéről, nyílt számító- 
gépes architektúra és a szabványok követése, 
együttműködés a Digital Equipment-tel,a Pica-

val, az Elsevier Science kiadóval és más egyete
mekkel. A legfontosabb mégis a résztvevő mun
katársak lelkesedése volt.

Az elkövetkező években olyan további fej
lesztéseket terveznek, mint: elektronikus doku
mentum szállítás, teljes szövegű adatbázisok a 
szürke irodalomról és folyóiratcikkekről, új fel
használói interfész, elektronikus navigátor, szí- 
neskép-bank.

A Tilburg Egyetem számára továbbra is a 
legfontosabb stratégiai kérdés marad a fel
használói igények minél magasabb szintű kielé
gítése.

(Berke Barnabásné) 

Lásd még 179, 185, 207, 237, 246, 251

Közművelődési könyvtárak

94/194
PIACZYNSKA, Maria: Biblioteki publiczne - 
problem y laczenia  z osrodkam i ku ltury i 
bibliotekami szkolnymi = Bibliotekarz. 1994.
2.no. 25-27.p.

Közművelődési könyvtárak - a művelődési 
házakkal és iskolai könyvtárakkal való össze
vonásuk problémái

Komplex művelődési intézmény

BLONSKA, Lucja: Biblioteki szkolno-publiczne w 
swietle informacji Wojewódzkich Osrodków 
Metodycznych, stan na 31 VI11993 r. = Poradnik 
Bibi. 1994. 2.no. 9-11.p.

Iskolai-közművelődési könyvtárak a vajdasá
gi módszertani központok adta információk 
fényében az 1993.VII.31-i állapot szerint

Iskolai könyvtár; Közművelődési könyvtár

DERLAK, Malgorzata: Pooszczedzajmy na 
dziwnych pomyslach... „Zasady wspólpracy 
bibliotek publicznych ze szkolnymy” projekt 
Ministerstwa Kultury i Sztuki = Poradnik Bibi. 
1994. 1.no. 7-9.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Takarékoskodjunk a fura ötletekkel. A Kultu
rális és Művészeti Minisztérium „Alapelvek a 
közművelődési és az iskolai könyvtárak 
együttműködéséhez” c. tervezetéről

Együttműködés -helyi; Iskolai könyvtár; Közmű
velődési könyvtár

MOSLER-KOWALCZYK, Ewa: Formy wspólpracy 
biblioteki szkolnej z miejska bibliotéka publiczna 
= Poradnik Bibi. 1994. 1.no. 9-11.p. Bibliogr. 8 
tétel.

Az iskolai könyvtár és a helyi közművelődési 
könyvtár együttműködésének formái

Együttműködés -helyi; Iskolai könyvtár; Közmű
velődési könyvtár

Nincs olyan gazdasági-társadalmi válság, 
amelyben -  takarékosságra hivatkozva -  ki nem 
találnák a közművelődési és az iskolai könyv
tárak összevonását (és persze: a közművelődési 
könyvtárak és a művelődési házak összevonását 
is). Az összevonás tapasztalatai túlnyomóan ne
gatívak mind az egyik, mind a másik vonatko
zásban. Ez alól a lengyelországi tapasztalatok 
sem kivételek, s egyre inkább és egyre hango
sabban „tétetnek közzé".

M. Piaczynska a wroclawi vajdaság „közös in
tézményeiről” (minket ehelyütt elsősorban az is
kolai-közművelődési könyvtárak érdekelnek), 
fogcsikorgatós működéséről számol be, s arra a
következtetésre jut, h o g y .... a közművelődési
könyvtárak és más kulturális intézmények vagy 
más könyvtári hálózatokhoz tartozó könyvtárak 
összevonásának mind gyakoribb eseteiben 
nincsenek ideális megoldások. A legfontosabb a 
helyi önkormányzatok meggyőzése, hogy dönté
seiket hatályba lépésük előtt jól gondolják 
meg...", minthogy a közös intézmények funkcio
nális elszegényedéssel, működtetési zavarokkal 
járnak.

Az iskolai-közművelődési könyvtárak össze** 
vonása ellen érvelő „ellenpropaganda” -  vő. £. 
Mosler-Kowalczyk írásával -  ezzel szemben az 
iskolai és a közművelődési könyvtár funkciókitel
jesedéssel járó együttműködésének áldásait

ecseteli. Ezek az olvasói rendezvények tervei
nek koordinálásában (ilyenek lehetnek a kirán
dulások, a könyvtári órák, az olvasópályázatok, 
az író-olvasó találkozók és az ismeretteijesztő 
előadások), a tanulók ezeken való részvételének 
biztosításában és az állományépítési kooperá
cióban nyilvánulhatnak meg.

Egyébként 1993. június 31-én -  a vajdasági 
módszertani központok jelentése szerint -  össze
sen 140 összevont könyvtár működött az or
szágban. Erről a Közoktatási Minisztériumot kép
viselő L. Blonska számol be. A jelentések igen 
kedvezőtlen képet festenek ezekről az intézmé
nyekről: hol az egyik, hol a másik funkciójuk húz
za a rövidebbet, leggyakrabban azonban a sok
sok tisztázatlan probléma miatt mindkettő. Ezért 
-  szól a beszámoló summázata -  „mindkét mi
nisztérium képviselői egyetértenek abban, hogy 
miközben meg kell követelni az iskolai és a köz- 
művelődési könyvtárak együttműködését, addig 
nincs helye annak, hogy az egyik könyvtár he
lyettesítse a másikat", már csak azért sem, mert 
az eddigi kísérletek alig-alig jártak megtakarí
tással.

Az összevonások „megtakarítás-szólamát” a 
képtelen ötletekkel való takarékosságra kellene 
átvinni, mint azt M. Derlak állítja azon alapelvter- 
vezetet bírálva, amelyet a két könyvtártípus 
együttműködésével és összevonásával kapcso
latban a Kulturális és Művészetügyi Minisztérium 
a fentiek ellenére mégis kiadni készül. Azon kí
vül, hogy ez a tervezet törvényellenes (a helyi 
önkormányzatokra különféle kötelezettségeket 
ró), adós marad annak megindoklásával, hogy 
az egyesítés mit használ egy-egy adott telepü
lés kulturális nevelő munkájának. (A szerző ezt 
az összevonási akciót sajátos „wash and go"- 
nak nevezi.)

Ezt követően -  gyakorta kérdés formájában -  
azokat a groteszk jelenségeket sorolja fel, ame
lyek a közös könyvtárak működtetésében, sze
mélyzetük foglalkoztatásában, szerzeményező 
és feltáró munkájában, olvasószolgálatában „ga
libákat” okoznak vagy fognak okozni. Derlak kö
vetkeztetése megegyezik az előző dolgozatéval: 
,A közművelődési könyvtárak hadd maradjanak 
meg közművelődésieknek, az iskolaiak pedig is- 
kolaiaknak. Ha már egyszer takarékoskodnunk 
kell, takarékoskodjunk a képtelen ötletekkel."

(Futala Tibor)
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94/195
WOJCIECHOWSKI, Jacek: Zespól powiatowy 
bibliotek publicznich = Prz.Bibl. 61.rocz. 1993. 
3/4.no. 203-217.p. Bibliogr. 30 tétel.

Rés. angol nyelven

A lengyel közművelődési könyvtárak megyei 
rendszere

Együttműködés -regionális; Könyvtári hálózat; 
Közművelődési könyvtár; Megyei könyvtár

A Lengyelország politikai irányításában bekö
vetkezett szerkezeti változások, beleértve a me
gyék helyreállítását, megfelelő változtatásokat 
tesz szükségessé a közkönyvtári hálózatban is. 
Az állománygyarapítás ésszerűsítése, a beszer
zés és a katalogizálás egyszerűsítése, a tájékoz
tatási szolgáltatások jobb megszervezése és a 
vonzóbb könyvtári programok érdekében szük
ségessé vált a megyei szintű könyvtári rend
szerek létrehozása és -  előbb vagy utóbb -köz- 
pontosítása. A központi megyei könyvtárnak kel
lene gondoskodnia a megye könyvtárai számára 
nyújtandó útmutatásról, személyzetfejlesztésről 
és képzésről. A szóban lévő megyei könyvtári 
hálózatnak ki kell elégítenie a megfelelő szak
mai, szervezeti és társadalmi követelményeket. 
A modéllben a következő könyvtártípusok szere
pelnek: a megyei könyvtár, amely megyei-városi 
könyvtárként működik, városi és közösségi 
könyvtárak, nagy és kisebb ágazati könyvtárak 
és mozgókönyvtárak. Az idős és hátrányos hely
zetű emberek számára létrehozott bibliobusz- 
szolgáltatást a megyei könyvtárnak kellene 
megszervezni. A cikk felvázolja a megyei könyv
tár szervezeti felépítését.

(Autoref.)

94/196
BRÜNLE, Elke: Die Mediothek der Stadtbücherei 
Stuttgart. Ein erster Erfehrunsbericht. + JOULY, 
Hannelore: Die Mediothek als Probebühne für 
die Bibliothek der Zukunft = Buch Bibi. 46.vol. 
1994. 1.no. 48-55.p.

Res. angol nyelven

A stuttgarti városi könyvtár médiatára. Be
számoló a tapasztalatokról. + A médiatár mint 
a jövő könyvtárának próbája. (Utószó)

Eszköztár; Városi könyvtár

Stuttgartban a „Treffpunkt” (Találkahely) nevű 
kultúrközpontban kapott helyet az a médiatár, 
melynek koncepciója húsz éves múltra tekint 
vissza. A változó könyvtári divatot követve a kon
cepció is gyakran változott. Kezdetben népfőis
kolái könyvtárnak indult, majd a rotterdamihoz 
hasonló információs központot terveztek. Végül 
is a kulturális központban kapott helyet, ahol 
rajta kívül még népfőiskola, zeneiskola, idősek 
találkozó helye és rendezvényhelyek találhatók. 
Hogy mi is valójában a médiatár, azt nemcsak 
szakmabeliek kérdezik meg gyakran, de a mint
egy napi 800 használóból az újak közül is néhá- 
nyan. Az intézmény újdonságot jelent a stuttgar
tiaknak, nemcsak abban az értelemben, hogy 
sokféle használati lehetőséget nyújt, de az állo
mány prézens volta miatt is, mely még egész 
Németországban szokatlan.

Nyitás után elsőként az ifjak vették birtokukba 
a médiatárat, és hamarosan hírét keltették a vá
rosban. Utánuk fokozatosan a többi korosztály 
következett. A tipikus médiatárhasználó csoport 
azonban a 15 és 25 év közötti korcsoport ma
radt, közülük is a 15-18 évesek, akik a haszná
lók 35%-át alkotják. A használók 76%-a férfi. A 
külföldiek 18%-kal részesülnek, amely arány 
Stuttgart idegen lakossági arányát követi.

A használók körében történt felmérésből kitű
nik, hogy az információtechnológiára épülő mé
diakínálat nagy tetszésre talált. A médiahaszná
latnak ez a formája az információszerzésben va
lami egészen új minőséget jelent. Például ha egy 
művész életrajzának tanulmányozásához a lexi
konon kívül film és képlemez is rendelkezésre 
áll, vagy ha az Európára vonatkozó referensz- 
kérdésre számítógépes programmal, térképpel, 
folyóiratokkal, CD lemezzel, kézikönyvekkel és 
információs brosúrákkal nyújt a könyvtár infor
mációt. Vagy például zenetörténethez szöveges 
anyagon kívül kép- és hanganyagból egyaránt 
nyerhetnek ismereteket.

A gazdag választékot és az eszközhasználati 
lehetőségeket folyamatos programok keretében 
ismertetik meg a használókkal. Havonta egyszer 
filmklubot rendeznek. Nyaranta „High After
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Külföldi folyóirat-figyelő

Noon” elnevezésű programok keretében ismer
kedhetnek meg a fiatalok a médiaprojektekben 
érdekelt gyártókkal és forgalmazókkal. 1993 
nyarán „Bitek és bájtok” címmel számítógépes 
programot rendeztek a médiatárban, melynek ke
retében az új technológiákat mutatták be: a foto- 
CD-t, mely különleges képfeldolgozó program
mal működik, számítógépes oktatóprogramokat, 
CD-ROM-okat és multimédia alkalmazásokat.

A stuttgarti médiatár nemcsak izgalmas tar
tózkodási és találkozóhellyé vált hamarosan, de 
az utcagyerekek, hajléktalanok és munkanélkü
liek szociális otthonává is. Ezt a kimondatlan 
szociális funkciót a médiatár szinte konfliktus- 
mentesen képes ellátni.

A tájékoztató munka különleges karaktert mutat 
egy médiatárban. A kérdések mintegy egyharmada 
a számítógépekre vonatkozik, és döntően a haszná
latra, hibaüzenetekre, programokra irányul.

Gyakorta felmerül a médiatárakkal kapcsolat
ban a kérdés, hogy mint kuriózumokra kell-e te
kinteni rájuk, vagy a jövő könyvtárának egyik for
májára? Az eddigi tapasztalatok alapján kétség
telenül ez utóbbi szerep vár rájuk. És nem 
szabad ilyen összefüggésben kizárólag mint 
nagyvárosi megvalósítási lehetőségekre korlá
tozni az elképzeléseket, hanem a közepes és kis 
könyvtárakban is élni kell a gazdag médiakínálat 
lehetőségével.

(Kovács Emőke)

Lásd még 241

Tudományos- és szakkönyvtárak

94/197
CHEPESIUK, Ron: The eighth wonder reborn: 
the new Alexandrian Library = Wilson Libr.Bull. 
68-vol. 1994. 6.no. 42-44.p.

A nyolcadik csoda újjászületése: az alexand
riai könyvtár

Általános tudományos könyvtár; Együttműködés 
-nemzetközi; Könyvtártörténet -egyetemes

Egy évtizeddel ezelőtt merült fel a terv: megé
píteni az ókori alexandriai könyvtár utódját. Az el

képzelés a megvalósulás felé halad, ma már az 
anyagi források összegyűjtésénél tart az ügy. 
Támogatói szerint a könyvtárnak négy célja lesz: 
a világ legnagyobb nyilvános tudományos könyv
táraként működne; katalizátorként funkcionálna 
a közel-keleti béke létrehozásában; nemzeti 
könyvtárként szolgálhatná azokat az országokat, 
melyeknek nincs ilyen könyvtáruk, valamint segí
tene fellendíteni Alexandria gazdaságát.

A Bibliotheca Alexandriana az UNESCO, az 
egyiptomi kormány, jónéhány ország építész- 
mérnökei és a világ minden táján létrejött baráti 
társaságok összefogásával fog megépülni. Az 
UNESCO által meghirdetett versenytárgyalást 
1989-ben a Snohetta nevű norvég építészmér
nöki társaság nyerte meg 77 ország 1333 jelent
kezője közül. Tervük szerint az épület kör alakú 
lesz, mint az ősi egyiptomi napszimbólum. A 
könyvtár három lógója a tenger, a felkelő nap és 
egy világítótorony (utalva a pharosi világítótoro
nyra), melyek a világot és az emberi kultúrát jel
képezik. A könyvtár nagy része a föld alá épül, 
az olvasótermekbe az üvegtetőn keresztül árad 
majd be a napfény. Az építmény 3000 fős konfe
renciatermet, planetáriumot, kerteket is magá
ban foglal majd.

A teljesen automatizált könyvtárnak kezdet
ben 530 fős lesz a személyzete, és bibliográfiai 
adathálózati központként is fog működni. A fő 
gyűjtőkörök -  az egyiptomi-görög kultúra, a kopt 
kereszténység születése, az iszlám hatása stb. -  
adatbázisai a világ össze kutatója számára elér
hetővé válnak majd egy regionális host számító
gép segítségével. A könyvtári komplexumban 
helyet kap egy nemzetközi információs szakem
bereket képző intézmény is, ahonnan a Biblio
theca Alexandriana jövendő személyzete, más 
egyiptomi és közel-keleti könyvtárak szakem
berei kerülnek majd ki.

Az anyagiak előteremtése 1990 februárjában 
kezdődött olyan személyek részvételével, mint 
pl. Mubarak elnök, Mitterand francia elnök, Caro
line monacói hercegnő. Számos, a könyvtárat tá
mogató baráti kör alakult Európában és az USA- 
ban. Egyikük, amely San Franciscóban működik, 
43 000 dollárt gyűjtött eddig össze. A baráti kö
rök célja azonban nemcsak a pénzgyűjtés, ha
nem a könyvtár jövendő szolgáltatásainak pro
pagálása is.

A munkálatok számos országban óriási érdek
lődést keltettek. Thaiföld, Kuvait, Irán és Afga
nisztán már jelezte az UNESCO-nak, hogy sze-
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retné, ha hasonló projektet dolgoznának ki szá
mukra nemzeti könyvtár építésére.

(Fazokas Eszter)

94/198
MELÓT, Michel: Le projet de Bibliothéque 
nationale des arts á Paris = Art Libr.J. 18.vol. 
1993. 4.no. 4-10.p. Bibliogr. 14 tétel.

Rés. és szöveg angol nyelven is

Egy nemzeti művészeti könyvtár létrehozásá
nak terve Franciaországban

Fejlesztési terv; Nemzeti könyvtár; Szákkönyvtár 
-képzőművészeti

Amikor a Bibliothéque national -  mindössze 
hat különgyűjtemény-részleget maga mögött 
hagyva -  az új Bibliothéque de France épületébe 
költözik, alkalom nyílik arra, hogy számos törté
neti gyűjtemény és kutatóközpont a nemzeti 
könyvtár régi épületeiben nyerjen elhelyezést. A 
Bibliothéque national maradó részlegei, ame
lyeknek a jelenleginél több helyre van szüksé
gük, prioritást élveznek. Hozzájuk csatlakoznak 
majd a Bibliothéque interuniversitaire d’art et 
d’archologie, a Louvre-ból a Bibliothéque cent
rale des Musées nationaux és a Bibliothéque de 
l ’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ré
gebbi gyűjteményei. Az így összehozott állomá
nyokat nem egyesítik, de központi katalógust 
építenek ki elérésükre, és közös állománygyara
pítási politikát alakítanak ki. A művészeti doku
mentumok ily módon történő koncentrálásából 
még nem jön létre egy „nemzeti művészeti 
könyvtár” , de az állomány egy széles körű háló
zat fontos csomópontjaként fog szolgálni.

(Autoref.)

Lásd még 186, 227, 258

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

94/199
LEWANDOWICZ, Grazyna: Male dziecko w 
bibliotece = Poradnik Bibi. 1994. 2.no. 4-6.p.

Kisgyermek a könyvtárban

Gyermekolvasó

A szerző a prenatális kortól kezdve egészen 
a felnőtté válásig (17-18. évig) vázolja fel az em
beri fejlődés egyes fázisait. Megállapítja, hogy 
addig különféle -  nagyságrendi, arány-, tulajdon
ságvesztő és tulajdonságkialakító -  változáso
kon esik át az emberré cseperedő gyermek.

A 18-20 hónapos kisgyerek már bizton
ságosan mozog, játszik, és hellyel-közzel be
szélni is tud. Majd ahogy múlnak a hónapok, 
mindebben egyre nagyobb tökélyre tesz szert. 
Különösen fontos számára a tárgyak tulajdonsá
gainak megismerése, ami gyakorta jár rontás- 
sal-bontással. A kisgyerek első (képes) könyvei 
is gyakorta esnek ilyen rontás-bontás áldoza
tául. Ám ha a környezetében rászoktatják a 
könyvek nézegetésére, és általában is tisztelet 
övezi a könyvet, a rongálást csakhamar felváltja 
a könyv tartalma iránti érdeklődés. S ez a tarta
lom hovatovább egyre inkább tartalmaz szöve
geket, amelyeket a kisgyerek a felnőttek felolva
sásában újra és újra hallani szeretne.

A könyv azért válik fontossá a kisgyerekek 
életében, mert segítségével sokféle foglal
kozásra nyílik lehetőség, szinte lapról-lapra új 
érdekességeket tár fel, előmozdítja a nyelv vilá
gába történő belépést.

Újabban sok könyvtár törekszik arra, hogy 
„olvasóivá” szervezze a kisgyerekeket (egyes 
könyvtárakban 18 hónap a „korhatár"). A kisgye
rekek részlege vagy legalábbis „kuckója” sajátos 
berendezést kíván (a könyvek földre állított nagy 
dobozokban vannak, sok benne a párna és a já
ték stb.). így hát csak ott szabad az efféle szol
gálattal elindulni, ahol van megfelelő hely, könyv
anyag, hozzáértés és hit a dolog fontosságában. 
A kisgyerekekkel való könyvtári foglalkozás egy
szersmind a szülőkkel való foglalkozás is. Az ol
vasásra való nevelésen és a könyvtárhasználat 
megszokásán túlmenően a kisgyerekek könyv
tári szolgálata áttételesen hozzájárulhat a csalá
di válságok feloldásához, az analfabetizmus fel
számolásához és a faji és kulturális elmaradás
elkülönülés megakadályozásához.

(Futala Tibor)
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Iskolai könyvtárak

94/200
SZPU LAK, G razyna: Kim pow in ien  byc 
bibliotekarz szkolny = Poradnik Bibi. 1994. 1.no. 
12-15.p.

Ki mindenkinek kell az iskolai könyvtárosnak 
lennie?

Iskolai könyvtár; Könyvtáros hivatás

A jelenleg még érvényben lévő jogszabályok 
az iskolai könyvtárostól pedagógiai tevékenysé
get, szervező munkát és a szülőkkel, illetve a 
hasonszőrű intézményekkel való együttműkö
dést várnak el. Ehhez vagy egyetemi könyvtá
rosvégzettség vagy valamilyen (az adott iskolá
ban oktatott) egyetemi szakvégzettség szüksé
ges, mely utóbbit valamilyen (iskolarendszerű 
vagy tanfolyami) könyvtárosképzettséggel kell 
kiegészíteni. Gyakran azonban megelégszenek 
a középfokú könyvtárosképesítéssel is.

Az iskolai könyvtárosok helyzete (presztízs 
és bérezés szempontjából) korántsem rózsás. 
Ezen felül -  takarékossági célokból -  mind elter
jedtebb a részmunkaidős könyvtárosi megbíza
tás, ami azt jelenti, hogy egy-egy tanár naponta 
2-3 órás „időkedvezményt” kap a könyvtári fela
datok elvégzésére. Ez legfeljebb a kölcsönzés
hez elég. így hát azok a „magasztos” feladatok, 
amelyek elvárásként megfogalmazódnak, egyál
talán nem teljesülnek. Az sem biztos, hogy egy- 
egy tanáremberben együtt van-e a tanári és a 
könyvtárosi pedagógia egymástól igencsak elütő 
képessége.

Az előkészületben lévő könyvtári törvény az 
iskolai könyvtárakra nem kíván kiterjedni, ami 
majd egyfajta „információs kirekesztettséggel” 
fog a jövőben járni. Nyugtalanító a könyvtáros 
„ráfejelő” tanfolyamok helyzete is, nem is beszél
ve a sokféle (számítástechnikai, nyelvi stb.) to
vábbképzési szükséglet kielégítetlenségéről. S a 
bérszabályozáson sem ártana javítani.

Ha a közeljövőben a fenti vonatkozásokban 
elmarad a segítség, a könyvtári ellátás egyik 
alapvető láncszeme szakad meg, ami belátha
tatlan következményekkel járna a jövő nemze

dékek olvasáskultúráját, tájékozódni tudását 
illetően.

(Futala Tibor)

Lásd még 194

Egyéb könyvtárak és tájékoztatási intézmények

94/201
WESTWOOD, Karen: Prison law librarianship: a 
lesson in service for all librarians = Am.Libr. 
25.VOI. 1994. 2.no. 152-154.p.

Börtönjogi könyvtárosság - személyes ta
pasztalatok

Börtönkönyvtár; Tájékoztatás -jogtudományi

A Law Library Service to Prisoners (LLSP -  
jogi könyvtári szolgálat bebörtönzötteknek) a 
minnesotai Állami Jogi Könyvtár (MSLL) kifelé 
irányuló, ún. outreach szolgáltatása, mely 1984 
óta működik. Célja, hogy egyfajta legális jogi tá
jékoztatást adjon a bebörtönzötteknek, anélkül, 
hogy nagyobb börtönjogi könyvtárakat tartaná
nak fenn. A program úgy kezdődött, hogy vala
mennyi minnesotai börtönben egy kisebb jogi 
alapgyűjteményt hoztak létre. A hangsúly nem 
annyira a könyveken van, hanem azon, hogy 
egy könyvtáros az MSLL LLSP szolgáltatásától 
rendszeresen körbelátogatja a börtönöket és re- 
ferensz-tájékoztatást ad a börtönlakóknak. A be- 
börtönzöttek használhatják a gyűjteményt, és 
biztatják őket arra is, hogy tegyenek fel kérdése
ket is az ügyükkel kapcsolatban. Ha a kérdés túl 
bonyolult, akkor az LLSP személyzete közösen 
válaszolja még. Az LLSP-nél két „utazó” könyv
táros dolgozik. Mindegyikük 3 intézményt látogat 
rendszeresen. Munkájuk egyre bővül, mert mind 
több bebörtönzött szerez tudomást róluk, és tart 
igényt munkájukra. A szerző, aki egyike az „uta
zó” könyvtárosoknak, korábban közművelődési 
és felsőoktatási könyvtárakban dolgozott refe- 
rensz-könyvtárosként. Az LLSP-hez való felvéte
lénél nem annyira a jogi ismeretei, mint inkább 
az emberekkel való bánni tudás és a stressz
helyzetek elviselésének képessége volt a döntő 
szempont. A börtönben végzett jogi könyvtári

Könyvtári Figyelő 4. (40.) 1994/3. 461



munka egy különálló, egyedi szelete a könyv
tárügynek, amelyre nem lehet felkészíteni előre 
a könyvtárosokat. A könyvtárosok ugyanis 
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy „problé
más” (veszélyes, akár életveszélyes) helyen dol
gozzanak. A referensz-interjú során hatásosab
bak a kevésbé direkt módszerek (pl. nem taná
csos megkérdezni, mit követett el az illető stb, 
mert ez irreleváns az interjú szempontjából). A 
jogi referensz-szel kapcsolatosan a problémák 
lényegében azonosak azzal, amikor orvosi, 
egészségügyi vagy adózási kérdésekben kérnek 
segítséget a könyvtárostól. A könyvtáros nem 
szakember, tehát nem tanácsot ad, hanem a se
gédletek alapján tájékoztató munkát végez. A 
börtönlakók által feltett kérdésekre is közösen 
próbálják megkeresni a választ, pl. úgy, hogy a 
bebörtönzöttnek is el kell olvasnia a könyvtáros 
által ajánlott szakirodalmat, jogszabályt stb., 
hogy valóban a számára szükséges válaszhoz 
jusson. Sok esetben a foglyoknak korlátozottan, 
vagy egyáltalán nincs is lehetőségük arra, hogy 
jogi, ügyvédi tanácsadást kérjenek, viszont fon
tos számukra, hogy találjanak valakit, aki mege
rősíti, ill. segíti őket a jogszabályok értelmezésé
ben.

Fontos a bizalom kérdése is. Minnesotában 
törvény tiltja, hogy a közkönyvtárak információt 
szolgáltassanak ki használóikról, azok kárára. 
(Ez egyébként nem egyedi eset, hiszen az USA 
legalább 40 államában hasonlóképpen védettek 
a könyvtári nyilvántartások.) Bár hivatalos szer
vek részéről mindig akadnak próbálkozások, a 
könyvtárosok politikája az, hogy semmilyen infor
mációt nem adnak ki a bebörtönzöttekről.

A sikerélményt a könyvtárosnak a pozitív 
visszajelzések adják: az a gesztusuk, ahogy kel
lő tisztelettel viszonyulnak a kérdést feltevő sze
mélyhez, és hogy foglalkoznak a bebörtönzöttek 
által feltett kérdésekkel, még az írástudatlan el
ítéltekből is pozitív reagálást vált ki.

(Kovács Katalin)

94/202
PESCHERS, Gerhard - SKOPP, Klaus Josef: 
Bibliotheksarbeit im Strafvollzug = Buch Bibi. 
46.vol. 1994. 3.no. 256-262.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Könyvtári munka az észak-rajna-vesztfáliai 
börtönökben

Börtönkönyvtár

Az NSZK-ban az 1977. évi büntetésvégre
hajtási törvény előírja: ,Az elítélt számára bizto
sítani kell egy könyvtár használatát.” Mivel a sza
bályzat külső könyvtár használatát általában 
nem teszi lehetővé, magukban a büntetés végre
hajtási intézményekben kell megfelelő könyv
tárakat működtetni.

A Német Könyvtári Intézet 1978-ban tervbe 
vette a könyvtárak szociális munkájának felmé
rését és a követelmények megfogalmazását, ez
zel kapcsolatban kérdőíves módszerrel tájékozó
dott a német büntetésvégrehajtó intézmények 
könyvtári ellátottságáról. Az eredmény nem volt 
megnyugtató. A tapasztalatokat feltáró folyói
ratcikk élénk vitát váltott ki, s mindezek nyomán 
1986-ban megjelent a büntetésvégrehajtási in
tézményekben folyó könyvtári munka követel
ményeiről szóló szakmai állásfoglalás.

Észak-Rajna-Vesztfáliában (a cikk ennek a 
tartománynak a helyzetét ismerteti) az igazság
ügyminiszter a fenti állásfoglalás nyomán utasí
totta a büntetésvégrehajtási intézmények köz
pontjainak (Köln és Hamm) vezetőit, hogy 
vizsgálják felül a helyzetet, tegyék meg a szük
séges lépéseket. Kölnben, ahol már diplomás 
könyvtáros működött, ennek bevonásával java
solta a vizsgálatot, Hamm számára viszont egy 
diplomás könyvtáros munkábaállítását javasolta 
első lépésként a tartományi miniszter.

Az intézkedések nyomán a következő helyzet 
alakult ki: szervezetileg az intézmények gazda
sági vezetője felelős a könyvtárak működéséért, 
állományának (könyvek és más könyvtári anya
gok) gyarapításáért. A diplomás könyvtáros mint 
szakember felelős a központ alá tartozó in
tézmények könyvtárainak szakmai színvonaláért. 
(Jelenleg Köln és Hamm mellett Berlinben, Bré
mában és Hamburgban dolgozik főfoglalkozású 
könyvtáros ebben a feladatkörben.) A diplomás 
könyvtáros feladata a különböző intézeti könyv
tárak munkájának koordinálása, a könyvtárkeze
lők irányítása, szakmai képzésük megszervezé
se. A könyvbeszerzés általában az intézmény 
gazdasági részlegének feladata, a diplomás 
könyvtáros szerzi be viszont az idegennyelvűe-
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két. (A német fegyházakban 20% fölött van az 
idegen anyanyelvű elítéltek aránya.)

Az egyes könyvtárakban dolgozó könyvtár- 
kezelők az elítéltek közül kerülnek ki, számukra 
a könyvtár intézeti munkahelyet jelent. A „könyv
tármunka” kedvelt tevékenység, mert egy bizo
nyos fokú önállóságot és szabad mozgásteret 
biztosít. A könyvtárkezelők gondozzák az állo
mányt, kölcsönöznek, adminisztrálnak, kataló
guscédulákat írnak.

Az intézmények egy részében a könyvekhez 
szabadpolcon lehet hozzájutni, a kívánatos sza
badpolcos rendszer általánossá válását azonban 
biztonsági szempontok és elhelyezési problémák 
gátolják. Zárt raktárak esetén a könyvtárkezelők 
szállítják az egyes cellákba a füzetkatalógus 
alapján kiválasztott könyveket. A „nyitott” intéz
ményekben az elítéltek részben a városi könyv
tárat is használhatják. A könyvtárral nem az egyes 
elítélt, hanem -  adatvédelmi okokból -  az intézet 
áll jogi viszonyban.

(Katsányi Sándor)

94/203
KEHRS, Annette: Patientenbibliotheken in 
Allgemeinen Krankenhäusern = Buch Bibi. 
46.VOI. 1994. 3.no. 263-268.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Betegkönyvtárak Rajna-Pfalz tartományban

Kórházi könyvtár -betegeké

Rajnavidék-Pfalz tartományban 85 általános 
kórház működik. Ezek legtöbbjében van könyv
tár vagy legalább egy kis könyvgyűjtemény a be
tegek számára. Elégedettségre azonban nincs 
ok, mert a legtöbb állomány igen szerény, s a 
pénzügyi támogatás minimális. Nem megfelelő 
az elhelyezés, a személyzet önkéntesekből áll, s 
néhány esetben a könyvtárak léte is veszélyben 
van. A szerző több, mint 50 betegkönyvtár meg
látogatása alapján ajánlásokat tesz a jelenlegi si
ralmas állapotok javítására.

(Autoref.)

94/204
ZAJCEV, V .G .: B ib lio té ka  A d m in is tra c ii 
Prezidenta Rossijskoj Federacii segodná = 
Naucn.Teh.Bibl. 1993. 10.no. 3-13.p.

Rés. angol nyelven.

Az Oroszországi Föderáció elnöki adminiszt
rációjának könyvtára

Hivatali könyvtár

1991-ben elnöki rendeletre három korábbi 
zárt könyvtár (az SZKP KB Ügyintéző Igazgató
ságának Könyvtára, a Legfelső Tanács Könyv
tára és a Szovjet Minisztertanács Könyvtára) ál
lományát egyesítették. Ezen az állományi bázi
son jött létre 1993. február 22-én -  ugyancsak 
elnöki kezdeményezésre -  az Elnöki Adminiszt
ráció Könyvtára. Az újonnan kreált intézmény fő 
feladatai:

a) az elnök, az alelnök, az elnöki adminisztrá
ció, a minisztertanácsi apparátus tájékoztatása a 
bel- és külföldi szakirodalom alapján,

b) az a) pont minél maradéktalanabb ellátása 
érdekében a legkülönfélébb bel- és külföldi 
könyvtárakkal és információs intézményekkel 
való együttműködés (így pl. az amerikai Kong
resszusi Könyvtárral máris „élő” a kapcsolat).

A könyvtár állománya meghaladja a 2 millió 
egységet. Az éves gyarapodás 20 ezer könyv, 
600 belföldi folyóirat és 140 külföldi időszaki ki
advány. Tekintettel az utóbbiak iránti nagy ér
deklődésre, a könyvtár tartalomjegyzékükről má
solatot készít, illetve juttat el az érintett munka
társakhoz.

A könyvtár az állomány túlnyomó részét az 
SZKP KB Ügyintéző Igazgatóságának Könyv
tárától örökölte. így hát most van mit selejtezniük 
a munkatársaknak (pártépítési irodalom, a marx- 
izmus-leninizmus klasszikusainak szinte meg
számlálhatatlan mennyiségű többes példányai 
stb.).

Noha a könyvtár fiatal intézmény, tudo
mányos minősítésével összhangban máris sze
repet vállalt a tudományos kutatómunkában (ki
adta a nevezetes genfi Kuklin-Könyvtár állo
mányjegyzékét, s további ilyen jellegű jegyzékek 
szerkesztése folyik).

Az elnöki adminisztráció, így a könyvtár is, 
„amennyire csak lehet” fel van szerelve a leg-
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korszerűbb számítás- és híradástechnikával. A 
berendezéseket az amerikai MERISEL cég szál
lította. Szoftverként a francia CHEMDATÁ-tól vá
sárolt TEXTO/LOGOTEL programcsomag szol
gál. Ebben a helyzetben a könyvtár csak olyan 
szolgáltatások előállítására vállalkozik, amelye
ket másutt nem lehet beszerezni.

Online módon 30 hazai adatbázis érhető el. 
Mindenekelőtt gazdasági, politikai, történelmi, 
jogi, statisztikai, igazgatási, szociális és kulturális 
adatbázisokról van szó. Ezen felül a könyvtár -  
CD-ROM-on -  12 külföldi adatbázist is járat, s 
kettőt (adatbáziskatalógust és elektronikus híra
dót) maga állít elő. Az elektronikus híradóból te
matikus összeállításokat készítenek (pl. Orosz
ország újjászületésének problémái; Haza, politi
ka, nemzet; Az oroszországi régiók problémái 
stb.). A külföldi adatbázisokhoz az INTERLINK 
nemzetközi hálózat útján lehet hozzáférni.

A könyvtárnak az említett irányok mindegyi
kében még sokat kell tökéletesednie, mégpedig 
annál is inkább, mivel működési feltételei igazán 
kiválóak.

(Futala Tibor)

Lásd még 205

MUNKAFOLYAMATOK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Állomány, állományalakítás

94/205
LAZZARI, Giovanni: La formulazione della 
politica déllé accessioni come strumento di 
pianificazione déllé risorse: un’ipotesi per la 
Biblioteca della Camera dei deputati = Boll.AIB. 
33.VOI. 1993. 4.no. 449-465.p. Bibliogr. 17 tétel.

Rés. angol nyelven

Az állományépítési politika mint a forráster
vezés eszköze: javaslat a parlamenti könyvtár 
számára

Állománygyarapítás; Országgyűlési 
Tervezés

A napról napra változó gyakorlattal szemben 
a gyűjteményfejlesztés részét képező gyarapítá
si politikának tudományos megközelítésre lenne 
szüksége. A gyarapítási politika mint tervezési 
folyamat főbb vonatkoztatási pontjai: a szolgált 
intézmény vagy közösség, a könyvtár formálisan 
is meghatározott küldetése (feladata), a könyvtár 
primer vagy másodlagos, tényleges vagy lehet
séges használói, a meglévő gyűjtemény kulturá
lis és tudományos jellemzői, az emberi és a 
pénzügyi erőforrások. A tervezés során a straté
giai célok és a források felhasználása között a 
lehető legteljesebb konzisztenciára kell töreked
ni. A gyűjteményépítés az egész könyvtári rend
szer információs és dokumentációs szolgáltatá
sait meghatározó, kulcsfontosságú fázisa a 
könyvtári tevékenységnek. Ezért elengedhetet
len minden könyvtár számára, hogy írásban rög
zítse gyűjteményfejlesztési politikáját, azaz lefek
tesse azokat a szabályokat, amelyek biztosítják 
a dokumentum-beszerzés céljainak és gyakorla
tának racionalitását. E gyarapítási alapszabály
zat feladata, hogy a szerzeményezést a szükség
letek és a használók felé orientálja, szabályokat 
fogalmazzon meg az anyagok kiválasztására és 
a kivonásra, megkönnyítse az együttműködést 
és a házon belüli képzést, segítse a források és 
a szolgáltatások értékelését, csökkentse a ma- 
nagement-költségeket.

(Mohor Jenő)

94/206
DESRICHARD, Yves - KLEB, Claudine: Le 
„Journal Citation Reports” du „Science Citation 
Index” = Bull.Bibl.Fr. 39.tom. 1994.1.no. 61-69.p.

Rés. angol és német nyelven.
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