
elkülönített rovata a közös költségvetésben, a vezetőknek nincs módjuk a regionális kulturális központ gazdálkodásának áttekintésére, nem tudják, mennyi pénz fölött rendelkezhetnek. Ilyen körülmények között csökkenni fog a könyvtári szolgáltatások eddig elért színvonala, és megszűnik a könyvtárak szakmai önállósága.A nemzeti tanács a kulturális irányítás átalakítására külön bizottságot alakított, és ígéretet tett, hogy a könyvtáregyesület álláspontját is tanulmányozni fogja. Az egyesület sem veszi le napirendjéről a kérdést.
(Rácz Ágnes)

98/118
KOtODZIEJSKA, Jadwiga: Polskié Towarzystwo 
Czytelnicze. (W poszukiwaniu drogowskazów.) =  
Prz.Bibl. 65.rocz. 1997.2/3.no. 249-255.p.

Rés. angol nyelven

A Lengyel Olvasási Társaság. (Útjelzőket keresve)

Egyesület -rokon területen; Olvasás

A Lengyel Olvasási Társaság létrehozását 1992-ben a Nemzeti Könyvtár „Könyvek és Olvasók” részlege kezdeményezte. Tagjai könyvtárosok, könyvkereskedők, kiadók és egyéb, a könyv és olvasás kutatásában érdekelt személyek és szervezetek. A Társaság rendezvényei közül érdemes megemlíteni pl. „A kultúrpolitika problémái” és a „Könyv, piac, olvasók” című szemináriumokat. 1994-től évente olvasói fórumokat is szerveznek, pl. a tömegkultúra, a szépirodalom, az oktatás, a társadalmi változások témakörében. A Társaság helyi szervezetei az illető település szükségleteivel és problémáival foglalkoznak. Szoros és sikeres az együttműködés az IRÁ-val (International Reading Association) és ennek európai csoportjával is.
(Autoref. alapján)

Nemzeti könyvtárak

98/119
KOLDING NIELSEN, Erland: The cultural obligations 
of national libraries =  Newsl.IFLA Sect.Nat.Libr. 
1997. dec. 16-21 ,p.

A nemzeti könyvtárak kulturális kötelezettségei

Kiállítás; Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti könyv
tár; Társadalmi követelmények

Az utóbbi néhány évtizedben a nemzeti könyvtárak vezetői nemzetközi együttműködésre törekedtek a hasonló intézményekkel. Ezzel párhuzamosan viszont a 70-es, 80-as években bizonyos válságjelenségek hatására viták alakultak ki a nemzeti könyvtárak feladatait és jövőjét illetően.
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A válság a 90-es évekre rendeződni látszik, napjainkban a nemzeti könyvtárak újabb reneszánsza vette kezdetét. A nyugati társadalmak és kormányzatok szemmel láthatóan felismerték ezen intézményeknek a nemzeti kultúrában betöltött szerepét, nagyarányú bővítéseket, építkezéseket, átalakításokat vittek véghez Hágában, Bécsben, Reykjavíkban, Tokióban, Tallinban, Párizsban, Frankfurtban, Stockholmban. Folyamatban vannak a bővítések Londonban, Helsinkiben és Koppenhágában. Az eddig háttérbe szorult funkciók, pl. a felhalmozott kulturális örökség bemutatása, erőteljesebb hangsúlyt kapnak. A nemzeti könyvtáraknak a jövőben jóval szélesebb rétegeket kell megcélozniuk, nem csak azokat, akik a könyvtárat kutatás vagy tanulás céljára veszik igénybe, hanem azokat is, akik a kulturális javakkal ismerkednek. (Az eddigi szolgáltatások természetesen szintén megmaradnak.) Amikor 1987-ben a pénzügyminisztérium megkereste a Dán Királyi Könyvtárat (mely nemzeti könyvtár is egyben), mit szólnának egy jelentősebb bővítéshez, elkezdődött egy új koncepció felvázolása. Rövidesen hozzáláttak a központi épület kiterjesztéséhez, új raktár- és irodaépület építéséhez, a legrégebbi épület teljes felújításához. Az építkezések lehetővé tették a szolgáltatások és a dokumentum- kezelés modernizálását, hosszú távra biztosították a gyűjtemények tárolását, valamint hozzáférhetőbbé tették a gyűjteményt a használat és a kulturális tapasztalatszerzés számára egyaránt. Öt kiállítóterem, hét előadó- és tanácsterem létesült, könyvtári üzlet, büfé, étterem nyílt. Átadtak egy hatszáz férőhelyes konferenciatermet is. A Királyi Könyvtár mellék- épületeiben négy kulturális és kutatóintézet kapott helyet. Stratégiai cél, hogy az ország kulturális életében központi szerepet játsszon a Királyi Könyvtár. 1996-tól különgyűjteményként működik itt a Dán Fotóarchívum. A múzeumi funkciót erősítendő külön teremben mutatják be a dán könyvkiadás és nyomdászat történetét. Ennek tőszomszédságában

jövőre nyitják meg a dán zsidóság múltját és kultúráját bemutató kiállítást.
(Nagypál László)

98/120
CHALMERS, Anna: Strategic management in ele
ven national libraries: a report on a research study 
=  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 101-113.p.

Stratégiai vezetés 11 nemzeti könyvtárban: beszá
moló egy kérdőíves vizsgálatról

Felmérés; Munkaszervezés; Nemzeti könyvtár; Táv
lati terv; Vezetés

1996-ban Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Írország, Malaysia, Hollandia, Üj-Zé- land, Szingapúr, az Egyesült Királyság és az USA nemzeti könyvtárai közös tanulmányban vettek részt, amelyben megosztották a stratégiai vezetés területén szerzett tapasztalataikat. Egy irodalomkutatás segítségével 15 kulcsfontosságú szempontot azonosítottak, majd a résztvevők értékelték ezek fontosságát, és jelezték, mennyire elégedettek az illető szempont gyakorlati megvalósításával. A válaszadók minden esetben nagyobb fontosságot tulajdonítottak az egyes szempontoknak, mint amennyire elégedettek voltak a vele kapcsolatos eredményekkel. A résztvevőket arra is megkérték, válasszák ki egy jegyzékből annak okát, illetve okait, amiért elkészítették az első stratégiai tervüket. A nemzeti könyvtárak alapfunkcióival kapcsolatban a tanulmány kiemeli a digitális információs környezet fontosságát.
(Autoref.)

98/121
MELÓT, Michel: Les nouvelles bibliottiéques natio- 
nales et la mutation des bibliothéques á la fin du
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20e siécle =  Alexandria. 9.vol. 1997. 3.no. 
173-183.p.

Rés. angol nyelven

Az új nemzeti könyvtárak és a könyvtár átalakulása 
a 20. század végén

Elektronikus könyvtár; Feladatkör; Hatékonyság; 
Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti könyvtár; Szol
gáltatások használata

Meglepőnek tűnik, hogy a virtuális könyvtár divatjának időszakában milyen sok nemzeti könyvtár épül világszerte. Ezt főleg a publikációrobbanás jelensége magyarázza, amely az információtechnológia korában tovább folytatódik. A fizikai könyvtár- épületek virágzásának azonban három egyéb alapos oka is van: 1) a könyvtárépület képes alkalmazkodni a különféle hordozókhoz és használatukhoz; 2) szimbolikus funkciója is van, amennyiben találkozóhelyet biztosít az emberek számára, és a tudományok koncentrált lelőhelye; 3) a regionális kultúrák jellemzőinek kifejezője. Úgy tűnik, a kihalással fenyegetett könyvtár kiépíti a maga védelmi rendszerét és olyan átalakuláson megy keresztül, amely nem csak a túlélését, hanem az újjászületését is hirdeti.
(Autoref.)

98/122
LEHMANN, Klaus-Dieter: lm Neubau Adicksallee 1. 
=  Diai.Bibi. 9.Jg. 1997.3.no. 5-8.p.

A Deutsche Bibliothek az új épületben

Könyvtárépület -nemzeti; Költözés; Nemzeti könyvtár

A Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main-ban (a lipcsei Deutsche Bücherei és a berlini Deutsches

Musikarchiv mellett a német nemzeti könyvtári funkció egyik betöltője) új épületet kapott, melyet 1997. május 14-én Kohl kancellár nyitott 400 meghívott vendég jelenlétében.Az építkezés 1992-ben kezdődött, miután a szövetségi gyűlés 1991-ben jóváhagyta a nemzeti könyvtár új koncepcióját és megszavazta a szükséges költségeket. 1995-ben az Adickesallee l.szám alatt álló kész épület kulcsait az építési miniszter ünnepélyesen átadta a könyvtár főigazgatójának.Az elegáns, jól tagolt épület külső megjelenését a beton, az üveg és a nemesacél határozzák meg, belül ezekhez világos kanadai juharfa járul hozzá. Nagy tömege ellenére sem kelt nehézkes benyomást, mivel a 18 millió kötet (240 polckilométer) befogadására alkalmas raktárát a föld alá süllyesztették. (Jelenleg a könyvtárnak 7 millió könyve illetve folyóirata van, a napi gyarapodás azonban ezer egység.) Az új épület 250 millió márkába került (10 milliót az eredeti tervekhez képest megtakarítottak).Az új épületben teljesen új számítógépes technológiát vezettek be: új programcsomaggal indult a bibliográfiai feldolgozás, a katalogizálás és a szerzeményezés. Mivel az új rendszerre való áttérés alatt is zavartalanul szolgáltatni kellett a nemzeti bibliográfiát, az új programok tesztelését csak éjjel tudták végezni. A 24 órás üzemelés a munkatársak rendkívüli megterhelését jelentette.A nyitás után tömegesen jelentkeztek új olvasók, havonta legalább ezer új látogató várt beiratkozásra. A kölcsönzések száma megkétszereződött, és a helyben olvasást biztosító százezer kötetes kézikönyvtár is kihasznált. Ugyanakkor a költségvetés nem tette lehetővé az alkalmazottak létszámának emelését, sőt ez a könyvtár sem mentesült a szövetségi gyűlés határozata alól, mely minden szövetségi intézményben évi 2%-os létszámcsökkentést és fejlesztési stoppot rendelt el. Mivel a változatlan létszámú személyzettel a növekvő forgalmat ellátni nem lehetett, a könyvtár belső vitáiban szóba került a szolgáltatások csökkentése. Ezt a megoldást azonban a könyv
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tárosok elutasították és helyette a használati díjak emelését javasolták. 1997 szeptemberétől ennek megfelelően felemelték a beiratkozási díjat. (Egy évre: 30 DM, egy hétre: 5 DM.) Az új díjakból évi 1 millió márka többletbevételre számítanak, amit időleges megbízású segéderők beállítására lehet fordítani. További bevételeket remélnek a bibliográfiai szolgáltatásokból és termek bérbeadásából, mindenekelőtt a jól felszerelt konferenciaterem külső hasznosításából. De mindehhez hozzáfűzik, hogy a Deutsche Bibliothek elsősorban mégiscsak könyvtár, melynek nemzeti, sőt nemzetközi kötelezettségei vannak, s a legfontosabb feladat ezek optimális teljesítése.
(Katsányi Sándor)

98/123
ROELANTS, Josiane: The Royal Library of Belgium 
atthe crossroads =  Alexandria. 9.vol. 1997. 2.no. 
115-125.p.

Válaszúton a belga Királyi Könyvtár -  az új, födera
tív jellegű alkotmány miatt

Feladatkör; Jogszabály -más területről; Nagy
könyvtár; Nemzeti könyvtár

Az 1559-ben létrehozott Belga Királyi Könyvtár az ország központi tudományos könyvtára. A nemzeti könyvtár, amely a Királyi Könyvtár hat részlegének egyike, két szervezeti egységből áll: a kötelespéldány- illetve a bibliográfiai és dokumentációs részlegből. Belgium 1994-ben szövetségi állammá vált; három kulturális közösség, három földrajzi régió és négy nyelvterület tartozik hozzá. Az ország az Európai Unió központja is. A Könyvtár új szervezete nem veszi figyelembe az új alkotmány azon vonatkozásait, amelyek szerint a kulturális patriotika gyűjtésének és megőrzésének feladata az illető kulturális közösség felelősségévé válik. A közeljövőben a

könyvtárvezetés legfőbb célja a szervezeti felépítésnek a politikai és intézményi keretekhez való igazítása lesz. Jelenleg a nemzeti könyvtárnak a Királyi Könyvtártól való adminisztratív és fizikai elkülönítését fontolgatják, ám ezt nehéz lesz megvalósítani; a technikai megoldások könnyebben kivitelezhetők. A Királyi Könyvtár valószínűleg a szövetségi Belgium virtuális könyvtára lesz, amely a helyi állományán kívül egy világméretű elektronikus hálózathoz is hozzáférést biztosít.
(Autoref.)

98/124
APARAC, Tatjana: The National and University 
Library Zagreb: new building, old problems =  
Alexandria. 9,vol. 1997. 3.no. 185-199.p. Bibliogr.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár: új épület, 
régi problémák

Egyetemi könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Mű
ködési feltételek; Nemzeti könyvtár

A Zárgábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár egyrészt Horvátország nemzeti könyvtára, másrészt a Zágrábi Egyetem központi könyvtára. Alapját a jezsuita kollégium kb. 1610-ig visszavezethető állománya képezte, amely később több fontos állománnyal bővült. Csak 1819-ben nyitották meg a nyilvánosság számára -  állománya ekkor kb. 10 ezer egységből állt. 1830-ban Nemzeti Akadémiai Könyvtárrá nyilvánították, és 1874-től, a Zágrábi Egyetem létrehozásától kezdve egyetemi könyvtárként is működik. 1913-ban új épületbe költözött. Az 1920-as években megkezdődött az egyetemi könyvtári állományok decentralizálása, aminek következtében a könyvtár ma némileg elszigetelődött az egyetemtől. Amikor 1918-ban Horvátország csatlakozott a szerb-horvát- szlovén királysághoz, a könyvtárat az új törvényeknek megfelelően átszervezték. Időközben alig tör-
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téntek próbálkozások a két funkció különválasztására, és az 1970-es évek elején készült új tervek is egy kombinált könyvtár funkcióit tükrözték. Ez az új épület 1995-ben nyűt meg hivatalosan. Sok kérdés vár továbbra is megoldásra, pl. az elégtelen pénzügyi és személyzeti ellátás, az automatizálás, a vezetés, a kettős funkciójú könyvtár szervezete és a könyvtár nemzeti szerepe. A nemrégiben létrehozott Horvát Könyvtári-Informatikai Intézet, amely szintén ebben az épületben kapott helyet, e kérdéseket hivatott tanulmányozni.
(Autoref.)

98/125
WESTRA, Piet: Preserving our published heritage: 
an exemplary case =  Alexandria. 9.vol. 1997. 
3.no. 239-241 p.

Publikációs örökségünk megőrzése: egy példaérté
kű eset

Dokumentumtipológia; K Nemzeti 
könyvtár

Dél-Afrikában jogvita támadt arról, hogy publikációnak tartható-e, tehát a kötelespéldány-szolgál- tatás körébe tartozik-e egy könyv, amely 20 rézkarcot és 164 kézi szedéssel nyomtatott oldalt tartalmaz, s amelynek mind a 65 példányába külön-külön kézzel nyomtatta be, majd megszámozta és szignálta a rézkarcokat a szerző. A pert első fokon a művész, másod- és felsőfokon a nemzeti könyvtár nyerte meg. -  Ennek tanulságai alapján kiegészítették a kötelespéldány-rendeletet: csak 100 példányon felüli publikációkból kap kötelespéldányt mind az öt nemzeti könyvtár, 20-100 példány között egy példány jár az archivális jellegű South African Library-nek, a 20 példány alatti publikáció pedig mentes a szolgáltatás alól.
(Kövendi Dénes)

Lásd még 141,150,197
Felsőoktatási könyv

tárak

98/126
ZEHERY, Mohamed H.: University library develop- 
ment in the Arab Gulf region: a survey and analysis 
of six State university libraries =  lnt.lnform.Libr. 
Rév. 29.vol. 1997 .1.no. 13-44.p.

Az egyetemi könyvtárak fejlődése az Arab Öböl ré
giójában: hat állami egyetem könyvtárára vonat
kozó felmérés és az eredmények elemzése

Egyetemi könyvtár; Felmérés

A tanulmány az Arab Öböl régiójában fekvő következő hat ország egyetemi könyvtárainak fejlődését vizsgálja: Bahrain, Kuwait, Omán, Qatar, Szaud- Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok. Ezekben az országokban a felsőoktatás viszonylag rövid múltra tekint vissza, ennek ellenére ezek a könyvtárak jelentős fejlődést értek el. Említést érdemel, hogy a könyvtári szervezet, az állomány nagysága, a személyzet létszáma, a szolgáltatások és a számítógépek alkalmazása tekintetében ezeket a könyvtárakat tartják országuk vezető könyvtárának. Jelenleg csak Szaud-Arábiának van nemzeti könyvtára.A cikk -  a kérdőíves felmérés eredményei alapján -  alapvető információkat nyújt a könyvtári szervezetről, az állomány összetételéről, a szolgáltatásokról, személyzetről, költségvetésről, automatizálásról és az információtechnológia helyzetéről. A szerző véleménye szerint további kutatásra van szükség a következő területeken: állományelemzés, szolgáltatások és használóképzési programok, a személyzet képzése és továbbképzése, együttműködés az Arab
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Öböl régiójának egyetemei között, és a régió könyvtárosképzési programjai.
(Autoref. alapján)

98/127
MORRIS GRUHL, Andrea: Oxford modemizes the 
ancient =  Am.Libr. 28.vol. 1997 .10.no. 56-59.p.

Az Oxford University könyvtárainak automatizálása

Alakfelismerés; Egyetemi könyvtár; Régi és ritka 
könyvek gyűjteménye; Számítógépesítés

A 12. század elején alapított Oxfordi Egyetem központi könyvtára, a Bodley-könyvtár és száz tagkönyvtára (kollégiumi, kari, tanszéki, intézeti könyvtárak és olvasótermek) 1996 áprilisában installálta a Geac cég GeoCat márkanevű integrált katalogizálási rendszerét. E könyvtárak 1996. január 1- jével kerültek egységes irányítás alá, váltak egy könyvtári hálózat részeivé. Három év alatt, egy átmeneti időszakban fogják kidolgozni az irányítás és finanszírozás új rendjét.A Bodley-könyvtár és a könyvtári hálózat tevékenységét ezután új testület, a Könyvtári bizottság irányítja. Vezetője (aki az egyetemi könyvtári hálózat és egyben a Bodley-könyvtár igazgatója) stratégiai fontosságú feladatnak tekinti, hogy a könyvtári hálózat közös költségvetéssel gazdálkodjon. Csak így lehet ugyanis szisztematikus beruházásokat végrehajtani az információtechnológia területén. A brit könyvtárak közül az egyik utolsóként a 80-as évek végén itt kezdték meg a feldolgozó tevékenység számítógépesítését.A számítógépes katalógus jelenleg közel 3,5 millió rekordot tartalmaz. Már kiválasztották az IBM-ala- pú DOBIS/LIBIS rendszer megfelelő utódját, az egyetemen elfogadott kliens-szerver architektúrához ragaszkodva. Nagyszabású digitalizálási munkálatok vannak folyamatban.

Az Oxfordi Egyetem Könyvtára felsőoktatási könyvtár, emellett a hat kötelespéldány-jogú könyvtár egyike. 11 millió fontos költségvetéséből 7,6 millió fontot biztosít az Oxfordi Egyetem, a fennmaradó részt alapítványok, könyv- és pénzajándékok, az épületek helyiségeinek bérbeadása fedezi. Az Angliai Felsőoktatási Finanszírozási Tanács (HEFCE) eseti támogatást ad könyvtári projektekre, köztük például a retrospektív konverzió céljaira. A Bodley- könyvtárat minden évben bőkezű adománnyal támogatja az Oxford University Press kiadó. A rendszeres költségvetésből nem telne a nyitvatartási idő meghosszabbítására, a munkahelyek bekapcsolására a számítógépes hálózatba, digitalizálásra. Az elektronikus dokumentumok beszerzésében együttműködésre törekszenek más brit könyvtárakkal.Az olvasószolgálati részleg közvetíti a könyvtári dokumentumokat és az információt az igényes oxfordi diákok, oktatók és külföldi kutatók számára. Büszkeségei közé tartozik a Superjournal projekt (amely az elektronikus folyóiratok sikertényezőit vizsgálja) és az Allegro projekt (az oxfordi japán-kínai gyűjtemény katalógusa).Az Oxfordi Egyetem Könyvtára a hagyományok megtartása és a korszerű szolgáltatások közötti egyensúly megteremtésére törekszik.
(Hegyközi Ilona)

98/128
CARPENTER, Kenneth E.: The Harvard University 
Library: a national resource =  Alexandria. 9.vol. 
1997. 2.no. 127-141 .p.

A Harvard Egyetem könyvtára mint nemzeti érték

Decentralizálás; Egyetemi könyvtár; Könyvtártörté
net -nemzeti; Nagykönyvtár

A Harvard Egyetem decentralizáltan gazdálkodik: a pénzügyi ellátás a kilenc tanszék saját felelőssége, s
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a könyvtár is ennek megfelelően működik. A „Har- vard Egyetem Könyvtára” név ezért kettős jelentéssel bír; az egyik a könyvtárnak arra a szempontjára vonatkozik, amely a koordinációhoz kötött, központi funkciókat végzi. így pl. az Egyetemi Könyvtár központi katalógust biztosít az egyetem kb. 90 könyvtári egységéhez, központi tároló raktárát működtet és állományvédelmi szolgáltatásokat nyújt. A decentralizált könyvtári rendszer a múlt században fejlődött ki. Az egyes könyvtáraknak nemcsak hogy nincs közös vezetésük és költségvetésük, de céljaik és olvasóik is különbözőek. Majdnem mindegyik könyvtár nyitott a külső használók számára. Az Egyetemi Könyvtár érdekessége a nemzetközi állomány, amelynek kialakítása a 19. század végén kezdődött. A digitális kezdeményezések főleg az olvasószolgálat minőségének emelésére irányulnak.
(Autoref. alapján)

98/129
CALVERT, Philip J. -  HERNON, Peter: Surveying 
service quality within university libraries =  J.Acad. 
Librariansh. 23.vol. 1997. 5.no. 408-415.p.

A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 
egyetemi könyvtárban. Felmérés

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Hatékony
ság; Szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásaira, a használók igényeinek való megfelelésére vonatkozólag 12 szempontból (katalógusok; kölcsönzés; a személyzet segítőkészsége; technikai berendezések; épület, bútorzat; stb.) 101 választható, különböző fokban pozitív megállapítást tartalmazott a kérdőív. A megkérdezett olvasóknak (egyetemi oktatóknak és hallgatóknak) mindegyik csoportból ki kellett választaniuk azt a megállapítást, amely fedte tapasztalataikat, s pontozással meg kellett határozniuk, mennyire fontos ez

nekik a könyvtár használata szempontjából. -  A cikk közli a kérdőíven szereplő 101 megállapítást mind szempontonként csoportosítva, mind pedig a válaszolók által megállapított fontosságuk sorrendjében.
(Kövendi Dénes)

98/130
JAGODZINSKI, Cecile -  CUNNINGHAM, Jim -  DAY, 
Pam et al.: Cooperative Web weawing: the team 
approach to Web site development at Illinois State 
University =  J.lnterlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply. 
8.vol. 1997. 2.no. 1-20.p.

Kollektív web-szövögetés: web-hely szerkesztése 
csoportmunkával az Illinois Állami Egyetemen

Egyetemi könyvtár; Számítógép-hálózat

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Ha- 
worth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

Az Illinoisi Állami Egyetem Milner Könyvtárában öt fős szerkesztőbizottságot hoztak létre a könyvtári web-oldalak elkészítésének koordinálására.A könyvtár honlapján szerepeltetni kívánták az OPAC-ot, a periodika-indexeket, információt a könyvtárról és dolgozóiról, a csak rövid kölcsönzésre rendelkezésre álló könyvek listáit, az egyes szakterületeken használható hálózati források gyűjteményeit (saját összeállításukban), valamint a könyvtár különgyűjteményeit és unikális forrásait. Tevékenységük során kiderült, hogy a team-munka hosszú időt vett igénybe, de jobb minőséget eredményezett. A vezetői támogatás ellenére sem lehetett a munkába bevonni a könyvtár minden érintett munkatársát. Ugyanakkor lehetetlen volt mindenki
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javaslatait figyelembe venni, és nagyfokú rugalmasságot kellett mutatniuk.A szerkesztőknek a vártnál is több kérdéssel kellett szembenézniük. Kezelniük kellett az elvárásaik alatt teljesítő kollégák által elkészített anyagokat. Ki kellett dolgozniuk az egységes stílus elemeit. Nehéz döntést jelentett, hogy milyen mértékben engedjenek helyet a szakzsargonnak és mennyire használják a szakszerűden, de az olvasó számára feltételezhetően érthetőbb elnevezéseket.
(Koltay Tibor)

Lásd még 105,107,124,157,162,183-184,200,202
Közművelődési

Könyvtárak

98/131
GABEL, Gemot: Die Public Libraries in England. 
Eine Bestandsaufnahme des britischen Kultusmini- 
steriums zűr Lage dér Öffentlichen Bibliotheken =  
Buch Bibi. 49.Jg. 19 97 .10.no. 706-710.p.

Rés. angol nyelven

Közművelődési könyvtárak Angliában. A brit kul
turális minisztérium jelentése a közkönyvtárak 
helyzetéről

Jelentés -vizsgálati [forma]; Közművelődési könyv
tár

Kevéssel a parlamenti választások előtt, 1997 márciusában a konzervatív kormány Reading the Futu- re címmel állásfoglalást adott ki az angol közművelődési könyvtárak helyzetéről és fejlesztésük javasolt módjáról. A 34 oldalas röpiratot a kultuszminisztérium, a Department of National Heritage készítette,

mely 1990 óta felelős a közművelődési könyvtárak helyzetéért.Az állásfoglalás abból indul ki, hogy „a világ legrégibb és legjobb közkönyvtári rendszerét” megőrizni és továbbfejleszteni társadalmi kötelesség. A közkönyvtárak kulcsfontosságú szerepe korunkban: minden állampolgárt hozzásegíteni az új médiák használatához, és lehetővé tenni bárki számára az akadálytalan hozzáférést az egész világot behálózó adatbázisokhoz. E feladat pontosabb kidolgozása érdekében munkacsoportot hívnak létre. A nélkülözhetetlen infrastrukturális beruházásokat illetően a könyvtárak az országos szerencsejátékok bevételeiből származó támogatásra számíthatnak. Fontos szerepet kap a British Library is, mely a kötelespéldányként kapott dokumentumok közül a fontosabbakat digitalizált formában, tehát könnyebben hozzáférhetően is a könyvtárak rendelkezésére fogja bocsátani. A legfontosabb teendőket e téren a „Könyvtárak falak nélkül” c. vezérfonal foglalja össze.Az új információs technológia előretörésének idején sem csökken a nyomtatott dokumentumok szerepe. A könyvtárakban ezek forgalma az elmúlt években némileg visszaesett, ezért a közművelődési könyvtáraknak attraktívabban kell szolgáltatásaikat felkínálniuk. Mindenekelőtt a nyitvatartási időt ki kell terjeszteni a késő esti órákra és a hétvégére is. Továbbá: a jelenleginél nagyobb mértékben váljanak a könyvtárak a különféle szinten folyó tanulás és a szakmai továbbképzések központi intézményévé. A skála e téren a szociálisan hátrányos rétegek olvasni és számolni tudásának segítésétől az egyetemi hallgatók olvasmányellátásáig terjed. Fontos szerep vár a könyvtárakra a nemzeti és az egyetemes történelem ismeretének elmélyítése, az angol nyelv és az angol irodalom szolgálata terén. A jelenleginél többet kell tenniük a közkönyvtáraknak a magánvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások terén. Biztosítani kell a szabadalmakhoz, a cégadatokhoz, a gazdasági élet híreihez való szabad hozzájutást. Az üzleti és gazdasági élet résztvevői számára, üzleti esélyeik
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javítása érdekében nemzeti tájékoztató adatbázist kell kiépíteni, melyhez az érdekeltek a közművelődési könyvtárakon keresztül is hozzájuthatnak.Az információhoz való szabad használói hozzáférést a jövőben is biztosítani kell. A könyvtári szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy az öregek, a hátrányos helyzetűek és a gyerekek is akadálytalanul hozzájuthassanak az információkhoz. A látogatók figyelmesebb szolgálatára, az állomány gyakoribb átvizsgálására a jelenleginél több figyelmet kell fordítani. E célból ajánlatos könyvtárbaráti köröket szervezni.A közművelődési könyvtárak működési költségeinek nagyobb részét a fenntartó településeknek, illetve körzeteknek kell biztosítaniuk, ennek ellenére növelni kell az alternatív bevételi forrásokat is. A kölcsönzés és a könyvtár információs szolgáltatásainak igénybevétele az 1964. évi törvénynek megfelelően továbbra is ingyenes marad, de az AV és elektronikus médiák kölcsönzése, a másolás, az online-keresés már jelenleg is 10 millió fontot hoz a könyvtáraknak. A késedelmi díjak növelésével ez az összeg 50 millióra lenne emelhető. Ugyanakkor a könyvlopások évi 40 millió font értékű kárt okoznak, ezek ellen intenzívebben kell védekezni. Ha dokumentumbeszerzés terén (évi 90 millió font) a könyvtárak kooperációba szerveződnének, ez 10%-os megtakarítást jelentene. További költségcsökkentésre lenne lehetőség, ha a könyvtárak tevékenységük egy részét magáncégekkel végeztetnék, s általában, ha elmélyítenék kapcsolataikat a magánszektorral.A kultuszminisztérium a jövőben szorosabb ellenőrzést kíván a könyvtárak felett gyakorolni: évente pontosan meghatározott, statisztikailag mérhető szolgáltatási követelményeket kell a könyvtáraknak maguk elé tűzniük, s ezek teljesítése alapján évről évre országos összehasonlításban meghatározható lesz a hasonló nagyságrendű könyvtárak sorrendje. Az ismertetett minisztériumi állásfoglalásra az angol könyvtáros egyesület képviselői gyorsan és éles kritikával reagáltak. Örömmel fogadták, hogy a röp-

irat az információs társadalomban a könyvtáraknak ilyen fontos szerepet szán, de véleményük szerint a minisztérium adós maradt a nagyvonalú terv anyagi megalapozásával. Az önkéntes adományozók és a szerencsejáték-bevételek hozzájárulásának hangsúlyozása egyértelművé teszi, hogy a kormányzat nem vállalja a könyvtárak nagyobb arányú támogatását. A fenntartó településektől és körzetektől viszont a jelek szerint a működési költségeknek nem a növelése, hanem a csökkentése várható. Az olvasótábor bővítése, a társadalom szélesebb rétegeinek megnyerése -  amit a tervezet a könyvtáraktól elvár -  csak gazdagabb dokumentumállománnyal lenne elképzelhető, ami újabb többletköltséget jelent. Naiv az az elképzelés, mely pusztán az információs technika fejlesztésétől várja az eredményeket, a dokumentumállomány fejlesztése nélkül.A könyvtárosok véleménye szerint illuzórikusak a minisztérium takarékossági javaslatai is. A könyvtárak egységes vevőként jelentkező kooperációja gyakorlatilag járhatatlan út, egyébként is a könyvtárak a könyvpiacnak mindössze 4%-át teszik ki, nem számíthatnak a jelenleginél nagyobb kedvezményre. Az országos szerencsejátékok bevételeiből ugyancsak nem várható nagyobb támogatás. Bár ezekből hatalmas összeg jut egyes állami és társadalmi intézményekre (elsősorban a sportra, a színházakra és múzeumokra), a támogatás azonban mindig egy-egy látványos célfeladatnak szól (pl. egy történelmi színházépület felújítása), nem kérhető hozzájárulás a könyvtárak mindennapos, állandó fenntartási költségeihez. Végeredményben tehát a minisztérium röpirata csak feladatokat adott, de nem mutatta meg a vázolt terv megvalósításának útját.
(Katsányi Sándor)

98/132
MESSENGER, Míchael: Visions in the air =  Public 
Libr.J. 12.VOI. 1997. 5.no. 97-99.p.
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A közművelődési könyvtár perspektívái. A Library 
Advisory Board memoranduma, elnökének beve
zetőjével

Állami, társadalmi szervekkel kapcsolat; Gépi 
könyvtári hálózat; Irányelvek -könyvtári [forma]; 
Közművelődési könyvtár; Távlati terv

Az angol Könyvtári Tanácsadó Testület állásfoglalást adott ki a «Közkönyvtárak jövőképe# címmel, amely 1996-ban készült, és igen gyorsan meghatározó szakmai vitaanyaggá vált.A jelenlegi public library rendszer a nyugati világban a liberális demokrácia meglétére épül, ami azt jelenti, hogy minden állampolgár egyenlő mértékben jogosult képességeinek kibontakoztatására. A demokratikus állam tájékozott választókat igényel, akik megfelelően felkészültek arra, hogy részt vegyenek a fontos döntések meghozatalában. A könyvtárak tartópillérei a gazdaság működésének, az'oktatási és szociális politikának, tehát szilárd alapját képezik a kibontakozóban lévő tudástársadalomnak. A könyvtárak villámgyorsan alkalmazkodnak a társadalmi és intellektuális változásokhoz és tevékenységük egyre szélesedik, organikusan növekednek, és mivel helyi érdekeltségű szervezetek, különböző egyének elvárásainak kell megfelelniük, ami munkájuk során sokoldalúságot eredményez -  és ebben rejlik egyik legfőbb erősségük.Egy települési könyvtár egyrészt korszerű és naprakész információt szolgáltat, másrészt őrzi a maradandó, hagyományos szellemi értékeket a változó világban. A széles gyűjtőkör és a témák megfelelő aránya rendkívül fontos az állomány kialakításakor. A népszerű próza és az iskolai tanulmányokhoz szükséges irodalom meglétének köszönhető az a nagyfokú támogatottság, amelyet a könyvtár élvez. Noha a public library eszméje változatlan, a tevékenység, a szolgáltatások jellege, amelyekkel hivatását betölti, állandó változásban van. Valaha a rög

zített információ hordozója kizárólag a könyv volt, ma már a dokumentumfajták kavalkádja vesz minket körül. A könyvtáros feladata, hogy az új információforrásokat bevonja a szolgáltatások körébe. A felhasználói elvárások egyre nőnek, ahogyan az egész életen át tartó tanulás széles körben valósággá válik, és a társadalom arculata gazdagodik. Mivel számos szolgáltatás elérhetővé válik majd kisebb könyvtárak számára, át kell gondolni a központi könyvtárak szerepét. Nincs többé értelme felkeresni a nagy gyűjteményeket, ha helyben is le lehet kérni adatokat, vagy teljes dokumentumokat. A helyi települési könyvtárak szerepe így jelentősen megnő, nyitvatartási idejüket az igényekhez kell igazítani.A könyvtárosoknak háromféle elérési módot kell majd elősegíteniük: a szabad böngészést, gazdag információforrások felvonultatását az önálló kutatómunkához, és szükség esetén közvetítői szerepet kell vállalniuk. A tájékoztatás sokrétűsége miatt meghatározóvá válik a könyvtári személyzet képzettségi szintje, elsősorban a gyermekkönyvtárosoké, akik alapvető feladatot látnak el az olvasóvá, felhasználóvá nevelésben. A közkönyvtár feladata, hogy hozzáférhetővé tegye az információs világhálót, az azon keresztül elérhető tudáskincset, de közben tovább kell fejlesztenie a hagyományos könyvtári állományt is, természetesen nem a kulturális hierarchia, hanem az eszmék, kultúrák sokszínűsége jegyében.Nyilvánvaló, hogy jelentős anyagi ráfordítás nélkül a könyvtár nem képes folytatni hagyományos tevékenységét. A könyvbeszerzés üteme nem csökken belátható időn belül, és nőni fog az épület fenntartására, az állományra és a bérekre fordítandó összeg is, sőt az új információs technológiák alkalmazása további költségeket eredményez. Az utóbbi években több próbálkozás volt bevétel szerzésre, partnerek keresésére a magánszférában és bizonyos szolgáltatások bérmunkába adására. Néha ezek sikeresnek bizonyultak, de nincs semmi jele annak, hogy bármikor is megoldható lenne a teljes könyvtári szol
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gáltatás külső erőforrásból való finanszírozása. Ehelyett inkább arra kell törekedni, hogy javuljon az együttműködés a többi közművelődési könyvtárral, és a nemzeti könyvtárral, valamint közös szolgáltatások induljanak az oktatási intézményekkel.A közpénzekből, adóbevételekből való támogatási rendszert mind helyi, mind állami szinten tovább kell fejleszteni. A könyvtárak az infrastruktúra nélkülözhetetlen .részét képezik, és kizárólag a költség- vetési finanszírozás tarthatja fenn az ingyenes, széles körű, elfogulatlan szolgáltatást.Az információs hálózatok kiépítése, az egész életen át tartó tanulás és a tudástársadalom megvalósítása erős közkönyvtári szolgáltatási rendszert igényel.
(Nagy Ferenc)

98/133
SEIDEL, Heike: „Waren Sie schon in dér neuen Bi
bliofilek?" Die „New Main” dér San Francisco 
Public Library =  Buch Bibi. 49.Jg. 1997. 10.no. 
701-705.p.

Rés. angol nyelven

A San Francisco Public Library főkönyvtárának új 
épülete

Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár

Négy évig tartó építés és berendezés után 1996 áprilisában megnyílt San Francisco New Main nevet viselő új központi városi könyvtára. A lakosság egy része rajongással fogadta „a 21. század könyvtárát” , más része viszont ellenérzéssel és kritikával.A város hivatali negyedében emelt épület öt szintes, központjában üvegtetős körcsarnokkal, mely a látogatók „fordítókorongja” , s mely a szintek átlátását is lehetővé teszi. A főbejáraton keresztül közvetlenül megközelíthető az átriumba helyezett szolgáltatóközpont: itt történik a beiratkozás, a könyvkölcsön

zés és visszaadás, itt van a tájékoztatás központja, s ehhez a térhez csatlakozik a videó, a hangoskönyv, a CD tere (kölcsönzés, helyben használat) és itt lehet az OPAC katalógusokat használni.A második szinten van a szabadpolc, a könyveket a Dewey-féle tizedes osztályozási rendszer szerint állították fel. A könyvállványok homlokzatán kis táblák örökítik meg az adományozók neveit. (A város ui. csak az építési költségeket fedezte, a padlószőnyegek, a bútorok, a számítógépek árát adományokból gyűjtötték össze. A tervezett 30 helyett 35 millió dollár folyt be erre a célra.)Az új épület alapgondolata: „Nem csak információ, hanem kommunikáció is!” Sokféle csoport sokféle igényének kielégítésére gondoltak: a vakok és gyengén látók számára az egész könyvtár használható, mert a feliratok infravörös sugár hatására hallhatók is, a siketek részére jelbeszéd folytatására alkalmas kerek asztalokat helyeztek el, a gyerekkönyvtárat az angolon kívül kínai és spanyol feliratokkal is ellátták. Az új épületben számos kis „centert” alakítottak ki különféle csoportok számára, ezek kommunikációs terek, melyek a tájékozódás első lépéséhez szükséges dokumentumokat tartalmazzák csak. Ilyen pl. az Afro-amerikai center, a Kínai center, a Leszbikus center.Az üvegkupola alatti elegáns térben helyezték el az újságolvasó termet, a helyismereti gyűjteményt és a különlegesen értékes könyvek olvasótermét. Ugyancsak itt, az ötödik szinten van a tetőkert.A belső díszítés terén érdekes egyedi megoldás a lépcsős körcsarnok dekorációja: 160 ovális tábla azoknak a szerzőknek a neveivel, akiknek a művei a könyvtár állományában megtalálhatók. A szabadpolc és a harmadik, negyedik emelet belső terei közötti utat viszont a használatból kivont 50 ezer katalóguscédulával tapétázták ki.Az új könyvtár működése -  a sokaknak tetsző újdonságok ellenére -  súlyos zavarokkal indult. A könyvtár 5 millió dokumentumának nagyobb része csak a raktáron keresztül érhető el, ez a megnöveke
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dett olvasói érdeklődés mellett teljesíthetetlen feladatot jelentett a könyvtárosok számára. A visszahozott dokumentumokat a raktárosok 5-6 hétig (!) nem tudták helyrerakni, ez zűrzavarral és állandó kérdezgetéssel járt, ami tovább növelte az egyébként is túlterhelt könyvtári személyzet munkáját. A személyzet növelése viszont a könyvtár költségvetését borította fel.Elhibázott lépésnek bizonyult a cédulakatalógus használati lehetőségének radikális megszüntetése is. A forgalom növekedése és a könyvtári személyzet erején felüli leterheltsége súlyos zavarokat okozott a könyvtárhasználat terén. Olyan nagy volt a lakosság elégedetlensége, hogy a könyvtár a cédulakatalógus időleges új elhelyezésére kényszerült.A könyvtár ezenközben 1,2 millió dollár deficitet halmozott föl. A könyvtár igazgatója, Kenneth Dow- lin ennek megoldására -  többek között -  a személyi kiadások csökkentését és egyes szolgáltatások visszafogását javasolta. A város polgármestere a javaslatot elutasította, a könyvtár dolgozói pedig bizalmatlansági indítványt nyújtottak be igazgatójuk ellen, aki 1997 februárjában lemondott posztjáról. A felkért vizsgálóbizottság megállapítása szerint a könyvtár -  bár igazgatója követett el vezetési hibákat -  alapjaiban „saját eredményeinek áldozata”

98/134
FLIGGE, Jörg: Ein Őrt dér Humanitát. 375 Jahre 
Lübecker Stadtbibliothek =  Buch Bibi. 49.Jg.
1997.10.no. 688-700.p.

Rés. angol nyelven

375 éves a Lübecki Városi Könyvtár

Általános tudományos könyvtár; Könyvtártörténet 
-nemzeti; Városi könyvtár

1616-ban Lübeckben határozatot hoztak egy nyilvánosan hozzáférhető könyvtár létrehozására. E rendelkezés arra a meggyőződésre alapult, hogy a polgárok nem tudják az összes, őket érdeklő könyvet megvásárolni. Egészen a 19. század végéig a könyvtár olvasói főleg a művelt társadalmi osztályokból kerültek ki, s a gyűjtemény is tudományos jellegű volt. A szélesebb néprétegek szükségleteinek kielégítésére 1879-ben létrehoztak egy ún. népkönyvtárat (Volksbibliothek), amelynek finanszírozását később teljes mértékben Lübeck városa vette át. 1923- ban a két könyvtárat közös irányítás alá helyezték, Willy Pieth vezetése alatt. Ez a szervezeti felépítés 1979-ig működött, amikor Klaus Bock vezetésével a két könyvtárat a „public library” alapelvének megfelelően egyetlen könyvtári szervezetbe integrálták és egy közös, új épületbe költöztették. Ma a Lübecki Városi Könyvtár nem tekinthető kizárólagosan sem tudományos, sem közkönyvtárnak, hanem mindkét hagyomány folytatójának vallja magát.
(Autoref.)

Lásd még 92,100,140,177,186
Tudományos és szak

könyvtárak

98/135
S0K0L0V, A.V.: Pravda o BÁN: dokumenty i argu- 
menty =  Naucn.Teh.Bibl. 1997 .10.no. 47-61 .p.

Mi az igazság a Tudományos Akadémia Könyvtárá
ról: dokumentumok és érvek

Akadémiai könyvtár; Tűzeset; Vezetés

Oroszországban alig van olyan nagykönyvtár, amelyről a társadalmi-gazdasági változások ellent
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mondásai közepette nem terjednének el időnként pletykák, gyanúsítgatások, feljelentések és vádak. E tekintetben a legpreferáltabb intézmény a Tudományos Akadémia szentpétervári könyvtára. Vele történtek a legszomorúbb események, de sohasem lehetett megtudni az igazságot róluk. Móst a könyvtár igazgatója, V.P. Leonov Könyvtári szindróma (Bi- blioteényj sindrom, SPb, 1996, Oblik) c. dokumentum- és érveket felsorakoztató kötete közelebb visz a könyvtárban történtek feltárásához. íme:1988. február 14-15-én sehol és soha nem tapasztalt tűzvész pusztított a könyvtárban. A hivatalos nyomozás a gyújtogató tettest vagy a tetteseket nem találta meg. Pedig a könyvtárban kellett volna őket keresni, ui. az elhamvadt állományegységekben háromszor több magnéziumot és 16-szor több foszfort lehetett megállapítani, mint amennyi ugyanazon művek más példányaiban volt. Sokatmondó módon a könyvek és a folyóiratok belülről kifelé égtek el, s nem úgy, ahogy könyvtári tüzeknél előfordul, azaz kintről befelé halad a pörkölődés. Ezt a körülményt a nyomozás nem vette figyelembe, feltehetően azért nem, mert valakik miatt nem fűződött érdeke a leleplezéshez. A tömegközlés -  persze -  szenzációéhesen foglalkozott az üggyel, különféle mendemondákat terjesztett róla, majd végül az igazgató és a vezető munkatársak könnyelműségéről értekezett. Ám ezt követően is furcsa dolgok történtek a könyvtárban. 1988. november 25-én a személyzet többsége V.P. Leonovot választotta meg (újra) igazgatónak. Ez valakiknek ugyancsak nem tetszett, s az akadémia elnökségénél D.S. Lihacev akadémikus tekintélyét felhasználva próbálták „megfúrni” a választás jóváhagyását. A jóváhagyás emiatt ugyan késett, de nem maradt el.1992. február 12-én valakik az Izvestiá c. lapban két neves szakemberrel olyan cikket tétettek közzé, miszerint Leonov igazgató kiárusítja a könyvtár nemzeti kincs számba menő állományát. Az akadémiai bizottság azonban megállapította, hogy szó sincs kiárusításról, mindössze a használaton kívüli duplu

mok eladására került sor, hogy a tűzvész állományi veszteségeit külföldről pótolni lehessen. (Egyébként az egyik cikkíró csakhamar elhagyta az országot, s annak a cégnek szolgálatába szegődött, amelyik érdekelt volt e tranzakcióban.)1994 decemberében valakik meg akarták kontrázni azt az igazgatói direktívát, amely a könyvtár kézirattárának és régi nyomtatványtárának őrzését és használatát volt hivatva megszigorítani. Az e célból létrejött ad hoc bizottság azonban az igazgatónak adott igazat.1995. május 11-én Leonov valakik ellenjelöltjeivel szemben ismét elnyerte mind a kollektíva, mind az akadémiai illetékesek bizalmát az új igazgatóválasztási küzdelemben.Néhány nappal később ismét gyújtogatási kísérlet történt a könyvtárban. Ezt két kamasz követte el. Ők, miután elfogták mindkettőjüket, azt vallották, hogy erre a tettre „két bácsika” biztatta őket. Ezzel a nyomozás be is volt fejezve, mivel a következetes végigvitel itt is valakik érdekei ellen lett volna.1995 őszén hűtlen kezelés és más vétségek címén a „könyvtár régi dolgozóinak” beadványára vádat emeltek az igazgató ellen. Meghurcoltatása, amely „Leonov-ügy” néven futott a sajtóban és a televízióban, hét hónapig tartott, míg -  végre -  a legfelsőbb bírósági fórum elejtette a vádat. Ekkor azonban a tömegközlés nem tartotta érdemesnek, hogy közölje az „ügy” Leonovra nézve kedvező végkifejletét. Amikor a francia kollégák tudomást szereztek Leonov szégyenletes zaklatásáról, levéllel fordultak az akadémiai szervekhez. Benne azt írták, hogy Oroszországban semmi sem változott, hisz lábbal tiporják az emberi jogokat. Cikkírónk azonban megjegyzi: valami azért mégis, különben Leonov nem lehetne ma is akadémiai könyvtárigazgató, legfeljebb elítélt valamelyik gulagon.A többször említett „valakik” valószínűleg nem mások, mint a könyvtár munkatársainak azon „törpe minoritásban” lévő tagjai (az összlétszám 3-5%-át tehetik ki), akik telhetetlen hatalomvággyal és kiter
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jedt befolyással rendelkeznek. Ők teszik ki a könyvtár kutatói és szaktájékoztató gárdáját, ők azok a „nem ügyviteli filoszok” , akik mélyen lenézik az „ügyviteli filoszokat” . Mivel -  mint Leonov mondja -  „szűkén specializáltak” , fogalmuk sincs egy nagykönyvtár menedzseléséről, de ezt nem ismerik el: engesztelhetetlenek.Leonov könyvében csak szindrómáról beszél, és még diagnózist sem nagyon állít fel. A közölt dokumentumok alapján -  jelenti ki - ,  tegyék meg ezt a könyv olvasói.Az itt referált írás az olvasók korántsem könnyű diagnosztizáló munkájában próbál meg segítőleg részt venni. Ezért szerzőjének véleménye nem szokványos recenzió, csupán szubjektív értelmezés. Általában elmondható: a Tudományos Akadémia Könyvtárában megtörtént szomorú és botrányos események az ország átfogó dehumanizációjára, a humán értelmiség mai nyomorára és a nagykönyvtári kollektívák válságára vezethetők vissza. Ha V.P. Leonov nem bátor és erkölcsileg kikezdhetetlen személyiség, a felsorolt megpróbáltatásokba minden bizonnyal belepusztult volna. így viszont, ha nem is dicsőült meg, pontosabban szólva: ha valójában nem is kívánta magát megdicsőíteni, „talpon maradt” .
(Futala Tibor)

98/136
DUGALL, Berndt: Dér Einfluss des Wissenschafts- 
rates auf die Entwicklung dér wissenschaftlichen 
Bibliotheken in dér Bundesrepublik Deutschland =  
ABI-Tech. 17.Jg. 1997. 4.no. 337-347.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

A Tudományos Tanács szerepe a Németország tu
dományos könyvtárainak fejlesztésében

Fejlesztési terv; Könyvtárpolitika; Tudományos és 
szakkönyvtárak

Németországban két tudományos társaság foglalkozik -  egyebek mellett -  a könyvtárügy fejlesztési kérdéseivel: a Német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungsgemeinschaft), amely az alapvető fejlesztésekhez szükséges pénzalapok szétosztását is intézi (pl. anyagilag támogatja a számítógépesítési programokat, a regionális és az országos állományfeltáró és szolgáltató rendszerek kiépítését), és a Tudományos Tanács (Wissenschaftsrat). Az utóbbit 1957-ben alapították szövetségi köztársasági feladatkörrel, pénzalapok szétosztása felett nem rendelkezik, csak ajánlás jelleggel dolgoz ki javaslatokat a tudományos könyvtárak (a felsőoktatási-, a szak- könyvtárak, a nagy tudományos könyvtárak) számára. 40 éves fennállása alatt 50 könyvtári témájú ajánlást illetve állásfoglalást adott közre, ezek közül különösen kiemelkedett az 1964-es „Ajánlások a tudományos könyvtárak továbbfejlesztéséhez” . Ez a 290 oldalas tanulmány a maga idejében a német könyvtárügy egyik legfontosabb vitájának alapjává vált. A másik, nem kevésbé heves vitát kiváltó tanulmány 1986-ban a tudományos könyvtárak gyűjtési és megőrzési feladatait, raktári kapacitásigényeit elemezte, s a korábbi évtizedek mennyiségi fejlődésével szemben a központosított ellátó rendszerek továbbfejlesztését, tároló könyvtárak létesítését helyezte előtérbe.A tanulmány megjelenésekor erősen vitatott prognózisok egy évtized múltán alapjaiban helyesnek bizonyultak. Az 1986-os állományalakítási koncepcióból szervesen következett a két évvel később közzétett „Ajánlás a retrospektív katalogizálásra” , mely szélesebb körű szakmai elismerésben (de ennél szűkebb körű fenntartói támogatásban) részesült.Állást foglalt a Tudományos Tanács a német könyvtárügy egyik legkényesebb kérdésében, a „Kék lista” (a központi támogatásban részesülő tudományos könyvtárak körét meghatározó jegyzék) ügyében, javaslatot adott a minősítés alapjául szolgáló tudományos teljesítmény mérésének módszerére. E lépésével könyvtárpolitikai, sőt -  a német újraegyesí
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tést követően -  politikaivá váló kérdésben is véleményt nyilvánított. (A DBI-vel kapcsolatos állásfoglalásának fordítását ld. a Könyvtári Figyelő 1998/1. számában.)összefoglalóan megállapítható, hogy a Tudományos Tanács 40 éves működése alatt mindvégig jelen volt a német könyvtárügy szellemi életében, mindenkor állást foglalt a könyvtárügy legfontosabb szervezeti és tartalmi kérdéseiben. A problémákat gyakran másként fogalmazta meg, mint ahogy azokat a könyvtárosok többsége látta vagy látni szerette volna, többek között azért, mert a Tudományos Tanácsot nem kötötték partikuláris érdekek. A Tanács a német könyvtárügy egyik fontos szereplőjévé vált, bár főszerepet sohasem játszott benne.
(Katsányi Sándor)

98/137
SEGESOVÁ, L’ubica: Prieskum stavu a öinnosti 
technickych knizníc v Slovenskej Republike za rok 
1996 =  Kn.lnf. 29.roc. 1997 .12.no. 486-491.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven

A Szlovák Köztársaság műszaki könyvtárai helyze
tének és működésének vizsgálata az 1996. évi ál
lapot szerint

Statisztika [forma]; Szakkönyvtár -műszaki

A szocialista ipar felszámolásával, illetve privatizálásával Szlovákiában is az üzemi-vállalati műszaki könyvtárak és tájékoztatási központok százai szűntek meg. Az 1989. évi 336 ilyen könyvtárból 1996- ban mindössze 109 működött ténylegesen. (További mintegy 140 könyvtár léte bizonytalan, mivel sem megszűnését nem jelentették, sem azt, hogy létezik.)Szlovákia Tudományos-Műszaki Információs Központja (korábbi nevén: a Szlovák Műszaki Könyv

tár) mindenesetre évenként megpróbálja felmérni a megmaradt műszaki könyvtárak helyzetét és működésének jellemzőit. Eszerint a működő 109 műszaki könyvtárból 73 a Gazdasági Minisztériumhoz, 12 különféle részvénytársaságokhoz, 9 a Mezőgazdasági Minisztériumhoz, 7 az Építésügyi Minisztériumhoz, 3-3 a Közlekedési Minisztériumhoz és a Postaügyi Minisztériumhoz, 1-1 a Földtani Hivatalhoz és a Szabványügyi Hivatalhoz tartozik.E könyvtárak állománya közel 2 és fél millió egység. A járatott folyóiratok száma: 6847, ezen belül a külföldi címeké: 3290. Az éves állománygyarapodás (31 500 egység) alig haladja meg a kivont egységek számát (30 500). Gyarapításra 1996-ban több mint 20 millió szlovák korona állt rendelkezésre. A könyvtárak közel felében találkozni számítógépesítéssel. A fenntartó intézmény számítógépeit 15 könyvtár szokta igénybe venni.A műszaki könyvtárak használatára mintegy 37 ezren jogosultak, akik az év folyamán 262 ezer alkalommal kölcsönöztek.A számbavett könyvtárakban 243 munkatárs tevékenykedett, ez 212 főfoglalkozású státuszt jelent. Elég nagy a fluktuáció, aminek jele, hogy mind kevesebb a szakképzett munkatárs (nem éri el a 100 főt). 1996-ban fordult elő első ízben, hogy a műszaki könyvtárakban összesen alkalmazásban állók között kisebbségbe kerültek a szakképzett könyvtárosok.A felmérésről készült beszámoló reméli, hogy a megszűnési hullám elülőben van, a megmaradt könyvtárak stabilizálódnak, és előbb-utóbb a magá- nosított iparban is sor kerül új könyvtárak-tájékoz- tató központok létesítésére.
(Futala Tibor)

98/138
KLESUK, S.E.: NTB v Rossijskoj armii XIX véka =  
Naucn.Teh.Bibl. 1997. 9.no. 23-27.p. Bibliogr. 7 
tétel.
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Tudományos-műszaki könyvtárak a 19. századi 
oroszországi hadseregben

Katonai könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; Szak- 
könyvtár -hadtudományi

Az 1860-as években II. Sándor cár reformokat kezdeményezett az orosz hadseregben. Ennek keretében megszervezték az akkori műszaki alakulatok tisztjeinek könyvtári ellátását. (E csapatok tevékenysége szerteágazó volt: geológiai feltárások, a polgári lakosság számára csatorna- és vízvezetéképítés, börtönök, kórházak, közösségi illemhelyek és kenyérgyárak építése.)A hadmérnökök tiszti könyvtárai zárt könyvtárak voltak, a szakirodalmon kívül szépirodalmat és politikai könyveket is gyűjtöttek, az állomány 2/3 része német és francia nyelvű volt. A könyvtárhoz kapcsolódó műszaki szertárban helyezték el a mérnökök által tervezett létesítmények, épületek, gépek tervrajzait és makettjeit is.1863-ban a műszaki alakulatok főparancsnoksága rendeletben szabályozta a könyvtárak létrehozását és működését. Ekkor már 15 vidéki helyőrségben működött könyvtár, pl. Omszkban, Orenburgban. 1863-ban újabb kilencet alapítottak, egyebek mellett Moszkvában, Kronstadtban, Breszt-Litovszk- ban, valamint 37 helyen kézikönyvekkel felszerelt olvasótermet létesítettek.A rendeletek pontosan megszabták, hogy egy-egy régióban hol kell tiszti könyvtárat létesíteni, a finanszírozásukat pedig igen egyszerűen megoldották: a régió tisztikara köteles volt évi illetményének 1,5%- át a könyvtár fenntartására fordítani. A legfelsőbb katonai vezetőség évi 3500 rubelt különített el könyvtári célokra. A pétervári parancsnokság ügyelt a könyvtári állományok megfelelő információs értékének megőrzésére.Az állományok tematikáját Péterváron határozták meg: matematika és természettudományok, műszaki tudományok, geodézia, topográfia; erődépítés és

-védelem; építőművészet és építészet; taktika, stratégia és egyéb hadtudományok; földrajz, történelem, statisztika, politikai gazdaságtan és törvénykezés; vegyes szakok: szótárak, emlékiratok, időszaki kiadványok, térképek.A gyarapítást többnyire központilag intézték, Péterváron. A parancsnokság a sajtóban tette közzé, mely könyveket szereztek be a könyvtárak számára, hogy így kerüljék el a helyőrségeken való párhuzamos beszerzést. Ugyancsak közölték a beszerzésre ajánlott könyvek listáját is. Ha egy szükséges könyvre már nem jutott pénz a helyi könyvtárban, a parancsnok megrendelhette a főparancsnokság terhére.A könyvtárhasználat szabályait a helyőrségeken alakították ki. A szabályok akkor léptek életbe, ha a tisztek 2/3-a megszavazta. Könyvtárost maguk közül választottak. A könyvtáros kézírásos katalógusban tartotta nyilván a könyveket, minden könyvbe beírta a „szakszámot”, a kölcsönzésről pedig füzetes nyilvántartást vezetett. Azoknak a tiszteknek, akik nem a könyvtár székhelyén laktak, írásbeli kérésre postán kölcsönözte a könyveket. A könyvtárért személyes felelősséggel tartozott.
(Rácz Ágnes)
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Válságban vannak az amerikai börtönkönyvtári 
szolgáltatások

Börtönkönyvtár

Válaszút elé érkeztek az amerikai börtönkönyvtárak. Míg a nyolcvanas években túlnyomórészt jogi szakkönyvtárakként funkcionáltak, most ennek a helyzetnek kezd vége lenni.1977-ben egy legfelsőbb bírósági határozat értelmében a börtönök lakóit el kellett látni jogsegéllyel, gyűjtemény vagy tanácsadó személyének biztosításával. A börtönhivatalnokok szemében még mindig kevésbé fenyegetőnek látszott, ha jogi könyveket vásárolnak, mint ha jogászokat alkalmaznak. Eleinte kötelező irodalmat határoztak meg a jogi szakértők, majd a nyolvanas években az Amerikai Jogi Könyvtárak Szövetsége (AALL) ajánlójegyzéket adott ki. Azonban egyre költségesebb lett az összes „ajánlott” mű beszerzése, a könyvtárosokkal nem is konzultáltak, az állomány többi részének gyarapítását pedig elhanyagolták. A börtönkönyvtárak egyre inkább jogi szakkönyvtárak arculatát öltötték.1996-ban egy újabb legfelsőbb bírósági határozat kimondta, hogy a jogi könyvtárat nem garantálják többé a fogvatartottak számára. A rabok bírósághoz fordulásának joga ebben az értelmezésben nem jelenti egyben jogi szakkönyvtár használatának lehetőségét. 1996-ban a Kongresszus is elfogadott egy törvényt (Prison Litigation Reform Act), amely a börtönökből induló „frivol” jogi keresetek megakadályozását célozza.Ezekután több helyen megindult a jogi gyűjtemények eladása. A börtönkönyvtárosok veszélyben érzik állásukat. A börtönkönyvtárak vagy igazodnak az új helyzethez és profilt változtatnak, vagy megszűnnek létezni. A büntetésvégrehajtási intézetek könyvtárainak hagyományos küldetésnyilatkozataiban egyébként négy különféle cél szerepel általában: rehabilitáció, erkölcsi nevelés, a szabadidő kellemes

eltöltésének biztosítása és jogorvoslati segítség. A börtönökben elfogadott a cenzúra, tiltott illetve engedélyezett könyvek és folyóiratok listái vannak érvényben több helyütt, egy múlt századi szemlélet maradványaként. A gépesítéstől is azért ódzkodnak egyes börtöntisztviselők, mert szerintük ezzel újfajta bűncselekményekre, ügyeskedésre bátorítanák a fegyenceket. A cikkíró úgy véli, hogy az eddig jogi könyvekre szánt alapokat fordíthatnák ezentúl gépesítésre, jogi CD-ROM-ok, adatbázisok vásárlására. A fennmaradó beszerzési keretből szélesíteni lehetne a gyűjtemények összetételét. Akadnak biztató példák. Illinois államban kísérletképpen megengedték a CD-ROM-ok használatát a szigorított őrizet alatt úgy, hogy a könyvtáros végzi el a keresést az elítélt helyett. Marylandban a rabok önállóan használhatnak CD-ROM-ot, de közvetlenül nem nyomtathatnak.A könyvtári törvény (Library Service and Technology Act) nem tesz utalást a börtönökre. Az állami könyvtári szervek mintha nem is éreznék kötelességüknek, hogy folytassák a börtönkönyvtárak támogatását. (Pedig a közkönyvtárak támogatásának alapját képező népszámlálási adatokba beleszámolják a fogvatartottakat is.) Az adófizetők sem igen vesznek tudomást arról, hogy az elítéltek egyszer hazamennek, és társadalombarát programok (melyek helyszíne lehet a könyvtár) nélkül kevésbé tudnak bűnözésmentes életmódot folytatni. Másik akadály a büntetőintézetek újabb keletű, részbeni privatizációja. A tulajdonos társaságok inkább takarékoskodnak a börtönkönyvtári szolgáltatásra szánt pénzekkel. Néhány könyvtáros hősiességén múlik, hogy biztosítsa az informálódáshoz való jogot, továbbá társadalmi és állami anyagi támogatásokat szerezzen. A börtönkönyvtárakat át kell alakítani jogsegély nyújtó helyekből közösségi információs és kulturális központokká.
(Nagypál László)
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