
Egyetem i könyvtár; Könyvtártan (form a)
Arbeitshilfen für Spezialbibliotheken /  [Hrsg, von 

Evelin Morgenstern] ; [Hrsg, von Deutsches 
Bibliotheksinstitut]. - Berlin : DBI, 1983-. - 21 cm 

Bd. 8., One-person libraries : Aufgaben und 
Management : Handlungshilfe für den Betrieb von 
OPLs /  von Guy St. Clair. - 1998. - IX, 248 p. - 
(dbi-materialien; 169.). - ISBN 3-87068-969-2 

Raktári jelzet: 3-12440

Tankönyvszerű kiadvány, mely az egyszemélyes könyvtár működése során adódó feladatokat és problémákat tárja fel, nem szokványos módon. Először a kiindulási helyzetet ismerteti, majd kérdések, illetve azokra adott válaszok és az akcióterv segítségével közelít a megoldáshoz. Az egész problémát esettanulmány és a hozzá fűzött olvasói vélemények foglalják össze, majd egy gyakorlat következik, melyben tesztelni lehet az OPL (one-person libraries) vezetésére való képességet.A mű végén néhány jó tanácsot is kapunk, melyek a sikeres könyvtárvezetés érdekében megszívlelendők.

Adatbázis; C D -R O M ; In fo rm áció keresés; S zám ító 
gép -h á ló zat

Des banques de données : pour les étudiants, les 
enseignants, les chercheurs /  [éd.] Ministére de 
l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie. - 8. éd. - Paris : Ministére de 
l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, 1998. - 68 p. ; 21 cm. - Bibliogr. a 
hátsó belső borítón

Raktári jelzet: 2-10236

A francia oktatási, kutatási és műszaki minisztérium által 1998 januárjában immár 8. kiadásban megjelentetett ingyenes tájékoztató brosúra a felső- oktatás szereplői, diákok, tanárok, kutatók (tehát nem elsősorban hivatásos könyvtárosok) számára kíván áttekintést adni az újfajta információs lehetőségekről, főként a francia vonatkozású adatbázisok elérhetőségéről és használatáról. Emellett alapvető elektronikus könyvtári és dokumentációs ismereteket is nyújt. Bevezet az online, a CD-ROM, valamint a Internetes információkeresésbe. Számos hasznos franciaországi adatot tartalmaz, többek között adatbázis-szolgáltatók, dokumentációs központok, központi katalógusok címeit.
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Használó; Jogszabály -könyvtárügyi (form a); Kap
cso lat -intézm ényekkel; Könyvkiadás, könyvkereske
delem ; Könyvtári rendszer -országos; N em zeti 
könyvtár; Szám ítógépesítés; Franciaország  

Les bibliotheques en France 1991-1997 /  sous la 
direction de Dominique Arot avec la collaboration de 
Emmanuel Aziza [et al]. - Paris: Éd. du Cercle de la 
Librairie, 1998. - 315 p. ; 24 cm. - (Collection 
bibliotheques). - Bibliogr.: p. 295-305. - ISBN 
2-7654-0706-1 

Raktári jelzet: 3-12428

A francia könyvtárügy a kilencvenes évek első kétharmadára vonatkozó mérlegét vonja meg ez a hiánypótló tanulmánygyűjtemény. Az időszak legkiemelkedőbb eseménye volt a nemzeti könyvtár új épületének átadása, rendszereinek modernizálása, szolgáltatásainak bővítése, valamint feltűnő jelensége a közművelődési könyvtárak rohamos térhódítása. Mindezekről részletes beszámolókat olvashatunk. A különböző könyvtártípusok életében jelentkező fejleményekről külön fejezetek szólnak csakúgy, mint az együttműködésekről, a gépesítésről, a kultúrpolitikáról, a jogi szabályozásról, a könyvtár- használatról és a dokumentációról. A Franciaországon kívüli francia könyvtárakkal is foglalkozik egy fejezet. A függelék könyvtárügyi adattár: események felsorolása, annotált bibliográfia és statisztikai körkép.

Együttm űködés -nem zetközi; Könyvtárosképzés  
-felsőfokú; Ösztöndíj; Tanten/, óraterv; N ém etország  
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände. 
Arbeitsgruppe Ausbildung im Europäischen Rahmen 

Abschlussbericht /  Red. Peter Vodosek ; [Hrsg, 
von der] Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks
verbände, Deutsches Bibliotheksinstitut. - Berlin :

DBI, 1992. - 41 p . ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 38-41. - 
ISBN 3-87068-417-8 

Raktári jelzet: 2-9859

A német Könyvtárosegyesületek Szövetségi Egyesülése (BDB) 1990-ben kölni ülésén döntött egy munkacsoport felállításáról „Képzés -  európai keretekben” címmel. A munkacsoport 4 alkalommal ülésezett. Munkájuk eredményét ebben a kiadványban jelentették meg a következő témák köré csoportosítva a mondanivalójukat: Az európai oktatási szempontok struktúrálása; Az európai könyvtárosképző intézmények felmérése; Az idegen nyelv oktatása a könyvtárosképzésben; Ösztöndíjak, külföldi tanulmányutak támogatása az EU kereteiben.
Adatbázis; G épi dokum entum le írás; Kéziratgyü jte- 
m ény -m uzeális; Kódex; Konferenciai anyag -nem zeti 
(form a); Levéltár; Szabvány; O laszország, R om a -K  

Clavis memoriae: ett seminarium om datoriserad 
katalogisering av handskriftsmaterial : Svenska 
Institutet i Rom 22-26 april 1996 /  rapport 
sammanställd av Eva Nilsson Nylander. - Stock
holm : Kungl. Biblioteket, 1997. - 129 p . ; 30 cm. - 
(Kungl. Biblioteket rapport, ISSN 0349-8131 ; 23.) 

Raktári jelzet: 4-10533

A Rómában székelő Klasszikus Tudományok Svéd Intézete 1996 tavaszán konferenciát tartott a svéd kéziratok számítógépes katalogizálásának aktuális kérdéseiről. Ennek a szemináriumnak az anyagából válogat a stockholmi Királyi Könyvtár sorozatában megjelenő kötet. Sajnos az előadások nagyobbik része rezümé nélkül, svéd nyelven található meg, kisebbik része olvasható csak angolul. Az érintett témakörök a következők: a Svédországban már működő gépi kézirat-katalógusok; a folyamatban levő és tervezett munkálatok; a felhasználható programok, szabványok, formátumok; a levéltári iratka
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talogizálás és a könyvtári katalogizálás különbségei és összhangba hozásának lehetőségei; a kódexek és töredékek feldolgozása. Hosszabb angol nyelvű tanulmány foglalkozik a XVII. században élt Krisztina svéd királynő Vatikánban található gyűjteményének feldolgozási munkálataival. A függelékben angol nyelvű levéltári szabványt és olasz kéziratnyilvántartási űrlapokat találunk.
Elektronikus publikáció; M egőrzés; N em zeti könyv
tár; Szerzői jo g ; Hollandia  

Copyright aspects of the preservation of electronic 
publications /  Institute for Information Law, Univer
sity of Amsterdam. - Amsterdam : University of 
Amsterdam, 1998. - 43 p. ; 21 cm. - (IViR reports ; 
7.). - Bibliogr.: p. 41-43. és a lábjegyzetekben. - 
ISBN 9074243-12-6[!]

Raktári jelzet: 2-10228

Az elektronikus dokumentumok könyvtári szerepével, különösen pedig megőrzésükkel kapcsolatosan más szabályokat kell követni, mint a hagyományos kiadványok esetében. Az elektronikus kiadványok jövőbeli használatának biztosításához a legegyszerűbb megoldás ezek másolása (többszörözése) lenne, ha nem ütközne tiltó jogszabályokba. A holland törvények ugyanis nem tesznek kivételt az elektronikus adatok másolásával kapcsolatban. Szükséges-e kivételek beiktatása a törvénybe, vagy elég, ha a holland nemzeti könyvtár licenc-szerződést köt az elektronikus dokumentumok forgalmazóival a megőrzési célú másolásra, hiszen nemzeti könyvtárként gyűjtenie és megőriznie kell az elektronikus dokumentumokat is. (Erre a célra a nemzeti könyvtár éppen nemrégiben hozta létre a Holland Elektronikus Dokumentumok Letétjét).A jelentés első része azokkal a jogi problémákkal (szerzői jog, kapcsolódó jogok, morális jogok) foglalkozik, amelyeket a nemzeti könyvtár megszeg,

azáltal, hogy gyűjti, s a jövőbeli használat érdekében másolja az elektronikus kiadványokat. A fő rész témája az, hogy mikor és milyen esetekben eshet szó törvény által jóváhagyott kivételekről az elektronikus kiadványok megőrzésével kapcsolatos másolásakor. A negyedik részben azokat a nemzetközi, ill. más országok által használt szabályokat (berni és római egyezmény) mutatják be, nagyon röviden, amelyek mentességet adnak a nemzeti kul- túrkincs megőrzése érdekében végzett másolási tevékenységre. Az utolsó rész az összefoglaláson kívül ajánlásokat ad. ©
Elektronikus publikáció; Jelentés  -évi, többévi (for
m a ); Könyvkiadás, könyvkereskedelem ; Könyvtár
ügy; Levéltár; M unkaterv  (fo rm a); N em ze tkö z i sze r
vezet
Council of Europe. Directorate of Education, Culture 
and Sport. Cultural Policy and Action Division 

Electronic publishing, books and archives project: 
1998: a crucial year: Objectives, activities and work 
plan for 1998 /  [publ. Council of Europe]. - [Stras
bourg] : Council of Europe, [1998]. - 69 p . ; 30 cm 

Raktári jelzet: 4-10436

Az EU Kulturális Bizottsága és az illetékes projektfelelős munkacsoport 1997-ben elfogadta a kelet-és közép-európai országok számára kidolgozott, felzárkóztató programcsomag, az elektronikus kiadás, könyvek és levéltárak projekt 1998. évi munkatervét, mely nyolc területet érint: 1) új „könyvgazdaság”, az információs társadalom (BIS) kiépítése; 2) a könyvvilág működésének jogi szabályozása; 3) a levéltárakhoz való hozzáférés demokratikussá tétele; 4) a könyvtárak és a könyvpiac közötti információáramlás és hozzáférés biztosítása, 5) a könyvkereskedelmi forgalomban kapható könyvek katalógusának létrehozása, ahol ez még nem létezik; 6) az elektronikus kiadás, könyv- és levéltári
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működés Bosznia-Hercegovinában; 7) fordítói ösztöndíjak kelet-és közép-európaiak számára; 8) állományvédelem, és az írott kulturális örökség megvédése. A kötet függeléke az alapprogram korábbi szakaszainak főbb eseményeit, találkozóit, résztvevőit, egy annotált bibliográfiát, valamint a programban résztvevő" személyek elérési címét, a partnerintézmények jegyzékét és részvételi minőségüket tartalmazza.
@

Á llom ánygyarapítás; Konferenciai anyag -n em ze ti 
(form a); R ég i és ritka könyvek gyűjtem énye; S zám í
tógép-hálózat; Tudom ányos és szakkönyvtárak; Ve
ze tés; N ém etország , D ortm u nd  -K  
Deutscher Bibliothekskongress (7.) (1997) (Dort
mund)

7. Deutscher Bibliothekskongress, 87. Deutscher 
Bibliothekartag in Dortmund 1997 : von Gutenberg 
zum Internet /  Hrsg, von Sabine Wefers. - Frankfurt 
am Main : Klostermann, 1997. - VII, 276 p. ; 
25 cm. - (Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie : Sonderhefte, ISSN 0514-6364 ; 68.).
- Bibliogr. a lábjegyzetekben. - ISBN 3-465-02961-5

Raktári jelzet: 3-12436

A 7. német könyvtári kongresszust, mely egyben a német könyvtárosok 87. vándorgyűlése volt, Dort- mundban rendezték meg 1997-ben „Gutenbergtől az Internetig” címmel. A kötet az ott elhangzott előadásokból tartalmaz válogatást. A konferencia mottójának megfelelően a tanulmányok sokféle témakört járnak körül, melyeket a könyv a következő csoportosításban ad közre: könyv- és könyvtártörténet; muzeális állományok számbavétele; tudományos könyvtárak ma; gépi könyvtári hálózatok; könyvtári menedzsment; az Új Könyvgazdaság" (New Book Economy) nevű EU-projekt; könyvtárak és az Internet; az új médiák jogi kérdései; állo

mányépítés és gyarapítási együttműködés; szolgáltatások. @
Egyetem i könyvtár; Elektronikus könyvtár; K ísérlet; 
K öltségelem zés; Szabvány; S zerző i jo g ; N agy-B ri-  
tannia

ELINOR electronic library project /  Anne Ramsden 
ed. [et al.]. - London [etc.] : Bowker-Saur, 1998. - 
167 p. ; 23 cm. - (British Library research). - 
Bibliogr.: p. 135-147. - ISBN 1-85739-255-8 

Raktári jelzet: 3-12430

Az Egyesült Királyságban a De Monfort Egyetem (DMU) volt az első, amely olyan elektronikus könyvtári rendszer kialakítását kezdte meg 1992- -ben, amely a könyvtári szolgáltatásokat elérhetővé tette az egyetem egész területén. A program a British Library Research and Innovation Centre és az IBM UK Scientific Centre segítségével valósult meg.A négy év tapasztalatai azt mutatják, hogy nem a technikai feltételek megteremtése volt a legnehezebb. Sokkal bonyolultabb feladatnak bizonyult a szerzői joggal, a használók igényeivel, a költségekkel és a fenntartással kapcsolatos feladatok megoldása.Az ELINOR volt az első kísérlet, amelynek keretében a kiadókkal együttműködve új típusú szerződéseket dolgoztak ki a hálózaton használt, digitalizált dokumentumok szerzői jogának érvényesítésére.A 4. fejezet bemutatja a dokumentum-használati statisztikák összeállítására, a szerzői joggal kapcsolatos kötelezettségek nyilvántartására és nyomon követésére kialakított eljárást. A sajátján kívül más, az elektronikus dokumentumok szerzői jogvédelmének menedzselésére szolgáló rendszereket, illetve ezzel foglalkozó programokat is bemutatnak. A rendszer kialakításakor fontos volt a használók szempontjainak figyelembe vétele. A munkát egy
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kérdőív összeállításával kezdték, a válaszok értékelése szempontokat szolgáltatott az ELINOR létrehozásakor: elérendő eredmény lett az egyszerű hozzáférés, a használók hatékony támogatása, a gyors keresés megteremtése. Megállapítható volt, hogy nem lehet kizárólagos céljuk az egyetem saját dokumentumállományát tartalmazó elektronikus könyvtár kiépítése, ugyanis a hallgatók igénylik más elektronikus könyvtár kialakításának lehetőségét is, melyhez egyedi igényeiknek leginkább megfelelő módon tudnak hozzáférni.A kötet ajánlható az elektronikus könyvtári alkalmazások bevezetését fontolgatók számára. A további tájékozódást bőséges bibliográfia segíti.
©

Együttm űködés -regionális; G épi könyvtári hálózat; 
Közm űvelődési könyvtár; Közös katalogizálás; N é 
m etország, Észak-R ajna-W esztfá lia  
HOMMES, Klaus Peter

Katalogisierungsverbund öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliotheken in Nordrhein-Westfa
len : eine Untersuchung der Rahmenbedingungen 
über die Verbundteilnahme Öffentlicher Bibliotheken 
am bestehenden Verbundsystem wissenschaftlicher 
Bibliotheken : Abschlussbericht /  Klaus Peter Hom
ines. - Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998. - 
72 p . ; 21 cm. - (dbi-materialien ; 170.). - Bibliogr.: 
p. 65-70. és a lábjegyzetekben. - ISBN 
3-87068-970-6 

Raktári jelzet: 2-10229

1994 július és 1997 december között folyt az a kísérlet, amely azt vizsgálta meg, milyen lehetőségei vannak a tartományban a közművelődési könyvtáraknak arra, hogy a Felsőoktatási Könyvtári Központ közös katalogizálási programjához csatlakozzanak.Mivel e könyvtártípus bekapcsolódása számos kérdést vet fel, ezért a közös katalogizálásban érdekelt

nyolc közművelődési könyvtárból hármat kiválasztottak (a düsseldorfi, a kölni és a hattingeni városi könyvtárat) és itt vizsgálták a csatlakozás során megoldandó problémákat és feltételeket.A csatlakozással megteremtődnének a feltételei annak, hogy a tartományban található közművelődési és felsőoktatási könyvtári hálózat között javuljon az információcsere. ©
Gyerm ekolvasó; Olvasás története; Televízió 
HURRELMANN, Bettina

Mediengebrauch und Lesesozialisation in der 
Familie /  Bettina Hurrelmann ; [Hrsg.] Bibliotheks
und Informationssystem der Universität Oldenburg. - 
Oldenburg : BIS, 1993. - 37 p. ; 21 cm. - 
(Bibliotheksgesellschaft Oldenburg ; Nr. 7.). - 
Bibliogr.: p. 33-36. - ISBN 3-8142-0446-8 

Raktári jelzet: 2-9865

Az Oldenburgi Egyetem kiadványsorozatában megjelenő füzet az olvasás szerepét vizsgálja a családok életében. Egyúttal történeti visszatekintést is nyújt a 18-19. századra, amikor a gyermekek olvastatásá- nak és a családi felolvasásoknak még többféle közösségi és nevelő funkciója volt. Felvázolja a mai helyzetet, a képernyőkultúra térhódításának szociológiai következményeit, a médiaváltás valószínűsíthető hosszabb távú kihatásait a családon belüli viszonyokra, és találgatja az olvasás jövőbeli szerepét a családokban. ©
Egyesület -könyvtári -nem ze ti; Könyvtáros -fe lső fo 
kú; Könyvtárosi h ivatás; N ém eto rszág

Innenansichten - Aussenansichten : 50 Jahre 
Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaft
lichen Bibliotheken /  Bearb. von Rita Dopheide ; 
Hrsg, vom VdDB. - Frankfurt am Main : Kloster
mann, 1998. - VII, 167 p., 5 t. : ill. ; 25 cm. -
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(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : 
Sonderhefte, ISSN 0514-6364 ; 71.). - Bibliogr.: p. 
155-164.-ISBN 3-465-02708-6 

Raktári jelzet: 3-12438

A német tudományos könyvtárakban dolgozó Okleveles Könyvtárosok Egyesülete (Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken, VdDB) fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte 1998-ban. Ebből az alkalomból született ez az emlékkönyv, amely nem csupán az egyesület történetét dokumentálja, hanem a német könyvtárügy fejlődésének főbb állomásait is tükrözi. Az egyesület 1948-ban 50 taggal alakult meg, 1997-ben pedig közel 3300 tagot számlált, ám így is csak egyike a német könyvtárosokat tömörítő számos egyesületnek.A kötetben közölt tanulmányok túlnyomó része az egyesület életének utóbbi 20-25 évével foglalkozik, bevezetésként a főbb események kronológiáját tartalmazza 1948-tól 1998-ig. Ezután az egyesületi szervek (tanácsok, bizottságok) munkáját mutatják be rövidebb közlemények. A könyv legérdekesebb része a „Könyvtári kaleidoszkóp” c. fejezet: ebben idősebb és fiatalabb könyvtárosok mondják el, miért éppen ezt a pályát választották, olvasók idézik fel könyvtárosokkal kapcsolatos élményeiket, nem mellőzve a humoros epizódokat sem. A kötetet a VdDB kiadványainak bibliográfiája egészíti ki.©
D okum entum leírás; D okum entum tipo lógia; Osztályo
zá s i rendszer; Szakkönyvtár; Tárgyszójegyzék  
INTNER, Sheila S. - WEIHS, Jean 

Special libraries : a cataloging guide /  Sheila S. 
Intner ..., Jean Weihs ... and associates ... - 
Englewood : Libraries Unlimited, 1998. - XIII, 
452 p . ; 26 cm. - Bibliogr.: p. 397-400. és a fejeze
tek végén. - ISBN 0-87287-955-0 

Raktári jelzet: 4-10532

Részletekbe menő kézikönyv a szakkönyvtárosoknak, miként birkózhatnak meg az információk rendszerezésével A vaskos kötet. 23 fejezetből és 3 függelékből áll. A fő fejezetek: 1) Bevezetés (CIP, példák); 2) Döntések (a feltárás szintjei, tárgyszavak, osztályozás, raktározás); 3) AACR2; 4) A leírás (mit, milyen források alapján, ISBD központozás); 5) Időszaki kiadványok és sorozatok leírása; 6) Nem publikált kiadványok leírása; 7) Besorolási adatok; 9) Tárgyszókatalógus; 9) A Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzéke; 10) Osztályozási rendszerek; 11 (Dewey tizedes osztályozása; 12) A kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere; 13) A MARC formátumok; 14) Bibliográfiai szolgáltatók, bibliográfiai adatbázisok, nagy számítógépes rendszerek (OCLC, A-G Canada, AMICUS, R UN , WL, Helyi rendszerek; 16) Katalogizálási és osztályozási politika; 17) A katalogizáló osztály vezetése, 18) Feldolgozás az egészségtudományi könyvtárakban, 19) Feldolgozás a jogi szakkönyvtárakban, 20) Feldolgozás a művészeti szakkönyvtárakban 21) Feldolgozás zenei könyvtárakban; 22) Feltárás műszaki és tudományos könyvtárakban és információs központokban, 23) A profit v. nonprofit szervezetben való működés. ©
Könyvtárm odell; K özm űvelődési könyvtár; Svédor
szág; L jusdal 
JANSSON, Britta-Lena

The public library in Ljusdal : as model library /  
Britta-Lena Jansson. - [Ljusdal] : [Statens kultur- 
rad], [1996]. - 39 p. ; 30 cm. - ISBN 
91-630-5722-0 

Raktári jelzet: 4-10444

Először 1947-ben jelent meg az Unesco Közkönyvtári Manifesztuma, mely a közkönyvtárat a társadalom demokratikus intézményrendszerének részeként az oktatást, tanulást, művelődést segítő, kultu
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rális küldetést betöltő intézményként említi. A gyakorlathoz közelítés érdekében kijelöltek 3 mintakönyvtárat. Új-Delhiben, Nigériában és Medellin- ben. Az eltelt évek alatt többször módosították a manifesztumot. Az utolsó módosítás után, új mintakönyvtárként 1995 őszén a a svéd kulturális kormányzat egyetértésével kiválasztották Ljusdalt, hogy az Unesco manifesztum ajánlásai szellemében fejlesszék. Az első fejezetben az Unesco manifesztum történetéről lehet olvasni, a további fejezetekben a kiválasztás körülményeiről, a városról, az országos könyvtárpolitikai elképzelésekről és a közkönyvtárak küldetéséről esik szó. A vékony füzet fő fejezetében a könyvtári és művelődési feladatok részletes leírása található, kiemelten pedig a különböző használói rétegekkel való foglalkozás módszereiről olvashatunk. A füzet utolsó részében a vezetés tennivalóiról, különösen a jó személyzeti politika fontosságáról található rövid összefoglalás.©
Cenzúra; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárpolitika  
LEE, Earl

Libraries in the age of mediocrity /  by Earl Lee... - 
Jefferson : McFarland, cop. 1998. - 151 p . ; 23 cm.
- Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 0-7864-0548-1 

Raktári jelzet: 3-12451

A kötetté szerkesztett személyes hangú publicisztikák és esszék a „középszerűség” fogyasztói tömeg- társadalmát és benne a könyvtárat mint társadalmi intézményt veszik kritika alá, de nem konzervatív, hanem baloldali-radikális, sőt kissé romantikusanarchista szemszögből. A könyvtári döntések, pl. a gépesítés módjának megválasztása vagy az állományalakítás elvei mögött meghúzódó politikai szálakat bogozgatja a szerző a közelmúlt amerikai társadalmi jelenségeinek, vitáinak, közkönyvtári és egyetemi könyvtári eseményeinek tükrében. Több írás foglalkozik a cenzúra megnyilvánulásainak és

a szabadgondolkodó irodalom beszerzésének és feldolgozásának kérdéseivel.
Olvasási szokások; O lvasásra nevelés; O lvasástörté
net; Olvasókör; F innország  
MÄKINEN, llkka

„Nödvändighet af LainaKirjasto” : modernin 
lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot /  
llkka Mäkinen. - Helsinki Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 1997. - 459 p. ; 21 cm. - 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 
ISSN 0355-1768 ; 668.). - Bibliogr.: p. 421-442. - 
Angol nyelvű összefogl.: p. 443-452. - ISBN 
951-717-979-0 

Raktári jelzet: 2-10226

Átfogó könyv a finnországi olvasási kultúra kialakulásáról a kezdetektől az 19. század végéig. A „Vágy az olvasásra” mozgalom az 1870-es évektől kezdődően vált népszerűvé a finneknél is, német mintát követve, mely először a középosztály körében, később a városban élő szegényebb sorsúaknái, majd a vidéki lakosság körében is népszerűvé vált. A szerző bemutatja az akkori, zömmel vallásos szépirodalomra irányuló olvasói érdeklődést, az olvasói típusokat és ennek kapcsán az olvasási szokásokat. Bemutatja miként fejlődött az írni-olvasni tudás, miként alakult a tanult emberek olvasási érdeklődése, milyen szerepet töltöttek be a kölcsönző könyvtárak az olvasás elterjedésében és népszerűvé válásában. A könyvet a kötet végén található alapos angol nyelvű összefoglalás segítségével olvashatjuk.
@

B írság -kölcsönzésnél; K ö lcsönzési ren d szer  
Managing overdues : a how-to-do-it manual for 

librarians /  ed. by Patsy J. Hansel. - New York ; 
London : Neal-Schuman, 1998. - XI, 131 p. ;
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28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; 83.).
- Bibliogr.: p. 109-124. és a fejezetek végén. - ISBN 
1-55570-291-0 

Raktári jelzet: 4-10541

A lejárati időn túl kinn levő, illetve a soha vissza nem szerezhető kölcsönzésekkel való foglalkozás időigényes és gazdaságtalan a könyvtárak számára. Büntetni vagy sem; az automatizált kölcsönzési rendszerek szerepe az előjegyzések, lejáratok nyilvántartásában; jogi problémák; a könyvárak imá- zsa és a késések „barátságos” kezelése mind gyakrabban vetődik fel e téma kapcsán. A kötet példákat mutat be, ki milyen elméleti, módszertani ötlettel próbálja meg saját gyakorlatában kezelni ezt a kényes kérdést. A bevezető tanulmány az elmúlt húsz évben készült felmérésekből von le általánosítható következtetéseket., majd három fejezetben, összesen 9 tanulmány követi: 1) Négy módszer a lejárt határidejű könyvek visszaszerzésére (négy tanulmány); 2) Az adószedő és a lottó (cím alatt három példát ismerhetünk meg amerikai közművelődési könyvtárak gyakorlatából); és 3) A késedelmes visszahozatal kezelése c. részben egy tanulmány a késedelmi díjak kiszabásának elméletével foglalkozik, míg a kötet utolsó tanulmánya a téma válogatott bibliográfiája.
C ím tár -könyvtári (form a); K önyvkereskedelem ; 
Könyvtárpolitika; Könyvtárstatisztika; Könyvtárügy; 
Statisztika -rokon területről; Lengyelország  

Modern libraries and librarianship in Poland /  ed. 
by Maria Kocójowa and Alicja Altenberger. - Krakow 
: Polskié Towarzystwo Bibliologiczne, 1995. - 
110 p. ; 24 cm. - (Materialy edukacyjne bibliotekoz- 
nawstwa i informacji naukowej; 4.). - Bibliogr. a fe
jezetek végén. - ISBN 83-901577-0-5 

Raktári jelzet: 3-12448

A lengyel könyvtárügy 1990 utáni 5 évéről kapunk összegzést a füzetben. Az összeállítók célja az volt, hogy praktikus tájékoztató segédletet adjanak a külföldi érdeklődőknek és a könyvtárosképzésben résztvevő ifjaknak a modern lengyel könyvtárügy állásáról. Az ötletet a walesi könyvtárosképző intézet professzora (Frank Hogg) adta a lengyel szakembereknek. A megvalósításban közreműködtek a krakkói Jagelló Egyetem könyvtári tanszékének oktatói és a varsói British Council munkatársai.A kötetbe került 13 tanulmány a lengyel könyvtárügy és könyvtárpolitika, a könyvkiadás és a kulturális élet egy-egy szeletét mutatja be vázlatosan. A tanulmányokból kirajzolódik a lengyel könyvtárügy mostani állapota, megismerhető az oktatáspolitika, a könyvtárosképzés rendszere és intézményei, néhány jellemző adat a lengyel kultúra helyzetéről s a külföldiek számára érdekességként bemutatható területekről, helyekről. Egyedi tanulmányok ismertetik a tudományos szakkönyvtárak, a nemzeti könyvtár, a közkönyvtárak és iskolai könyvtárak helyzetét. Szó esik a könyvtári törvénykezés történetéről és jelenlegi gyakorlatáról, a könyvkiadás és a könyvkereskedelem helyzetéről. Érdekes, hogy a legterjedelmesebb tanulmány angol szerzője (a többi tanulmányt lengyel szakemberek írták) a British Council szerepét vizsgálja a lengyel kulturális élet és könyvellátás alakulásában. Öt praktikus függelék követi a szöveges részt: 1) A lengyel könyvtárakkal és a könyvekkel kapcsolatos legfontosabb események bemutatása; 2) A lengyel könyvtárügy fontosabb szervezetei, 3) A könyvtárosképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények jegyzéke; 4) a legfontosabb lengyel könyvtárak címjegyzéke, valamint 5) statisztika a lengyel tudományos és kulturális könyvekről és könyvtárakról.
©
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Form átum  -gép i; Gépi dokum entum leírás; Konferen
ciai anyag -nem zetközi (form a); N em  latin betű; 
Szabvány; Törökország, Is tanbul -K

Multi-script, multilingual, multi-character issues for 
the online environment: proceedings of a workshop 
sponsored by the I FLA Section on Cataloguing, 
Istanbul, Turkey, August 24, 1995 /  ed. by John D. 
Byrum, Jr. and Olivia Madison. - München : Saur, 
1998. - 123 p. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 
0344-6891 ; 85.). - Bibliogr.: p. 119-123. - ISBN 
3-598-21814-1

Raktári jelzet: 3-12449

A különböző írásfajták, a többnyelvűség és az eltérő karakterkészletek következtében elektronikus hálózati környezetben fellépő nehézségeket veszi sorra az IFLA Feldolgozó Szekciója által kezdeményezett, 1995-ben Isztambulban megrendezett műhely- megbeszélés anyaga. A referátumok és a hozzászólások közel-keleti nyelvek és írások (török, arab) sajátosságaival, valamint többnyelvű európai országok (Oroszország, Finnország, Svájc) elektronikus katalógusainak és hálózatainak problémáival foglalkoznak. A kötetet az Unicode karakterszabványt bemutató előadás szövege zárja, mely külön kitér a különböző irányú írások együttes előfordulásának kezelésére.
Pályázat -állás betö ltésére  
NEWLEN, Robert R.

Writing resumes that work: a how-to-do-it manual 
for librarians /  Robert R. Newlen. - New York; Lon
don : Neal-Schuman, 1998. - XVI, 144 p . ; 28 cm. - 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 82.). - ISBN 1-55570-263-5

Raktári jelzet: 4-10540

A könyv a szakmai önéletrajz megírásához nyújt segítséget az új állásra pályázó könyvtárosok számá

ra. Az első négy fejezetben részletes és praktikus tanácsokat kapunk e dokumentum előkészítését illetően. Mi is az a szakmai önéletrajz? Mit kell tartalmaznia? Hogyan összegezhetjük szakmai képességeinket, pályafútásunk során összegyűjtött tapasztalatainkat a valószínű elvárásoknak legmegfelelőbben? Milyen formai követelményeknek kell megfelelnie az önéletrajznak stb. A következő öt fejezet még az előzőeknél is hasznosabb lesz az önéletrajz írók számára, mivel a legkülönbözőbb típusú munkakörök megcélzásához ad kimerítő útmutatást, bőséges pályázati anyaggal illusztrálva. A szerző arról sem felejti el informálni a pályázót, hogy mit ne írjon bele a sorsát eldöntő dokumentumba. A tizedik fejezet a kísérő levél megkomponálásáról szól, a tizenegyedikben pedig arról olvashatunk, hogyan készülhet fel a jelölt a következő megmérettetésre, az interjúra.A mű az EU-hoz való közelgő csatlakozásunkra-  és a munkaerő várható szabad áramlására -  való tekintettel, rendkívül hasznosnak tűnik, bátran ajánlhatjuk az olvasóknak.
H atékonyság; Igény; K onferenciai anyag -nem ze tkö zi 
(fo rm a); K özm űvelődési könyvtár; M unkaszervezés; 
Statisztika; N ém etország , Berlin  -K

Performance measurement and quality 
management in public libraries : IFLA Satellite 
Meeting, Berlin, 25-28 August, 1997 : proceedings/ 
[ed. by] Peter Borchardt and Ulla Wimmer ; [The 
Satellite Meeting was org. by IFLA, Section of Public 
Libraries]. - Berlin : DBI, 1998. - 260 p . ; 21 cm. - 
(dbi-materialien; 168.). - Bibliogr. a fejezetek végén.
- ISBN 3-87068-968-4 

Raktári jelzet: 2-10227

1989-ben jelentette meg az Unesco Nick Moore hasonló című könyvét, mely a téma hiányt pótló volta miatt gyorsan népszerű lett, és rövidesen
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több nyelvre is lefordítottak. 1990-ben az IFLA köz- könyvtári szekciójában svéd könyvtárosok ugyan meglehetősen kritikus hangon szóltak a munkáról, de úgy tűnt, ez nem befolyásolja a kötet népszerűségét. A teljesítménymérés egyre fontosabb elemévé vált a hatékony könyvtári működésnek, ezért az 1995-ös koppenhágai IFLA közgyűlés után, ahol vezető téma volt, 1997-ben német szakemberek szerveztek Berlinben egy szatellit-konferenciát a kérdéskörről. A szervezők (Norbert Kamp, Peter Bor- chardt) előzetesen országtanulmányokat írattak 11 különböző országot (Dánia, Finnország, Flandria, Németország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok) képviselő szerzővel, majd a konferencia résztvevőinek, ugyancsak a konferencia előtt, elküldték hozzászólásra a tanulmányokat. A konferencián az előzetes tanulmányokat vitatták meg és egészítették ki politikai, használói, személyzeti és módszertani szempontból közelítve a kérdéshez.
@

In fo rm áció keresési rendszer; K onferenciai anyag  
-nem ze tközi (fo rm a); Szabvány; Tárgyi feltárás; Ter
m ino lóg ia; Portugália, L isbon -K  

Subject indexing: principles and practices in the 
90’s : proceedings of the IFLA Satellite Meeting Held 
in Lisbon, Portugal, 17-18 August 1993, and 
sponsored by the IFLA Section on Classification and 
Indexing and the Institute da Biblioteca Nációnál e 
do Livro, Lisbon, Portugal /  ed. by Robert P. Holley 
[et al.]. - München [etc.] : Saur, 1995. - X, 302 p . ; 
25 cm. - (UBCIM Publications. N.s. ; 15.). - 
Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 3-598-11251-3 

Raktári jelzet: 3-12444

A tárgyi feltárás elmélete és helyzete állott az 1993- -ban Lisszabonban megrendezett IFLA szekcióülés

középpontjában. A kötet nagyobbik fele körképet rajzol az egyes országokban alkalmazott információkeresési rendszerekről és eljárásokról. Brazília, Kanada, Horvátország, Franciaország, Németország, Irán, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok képviselteti magát előadással a tartalmi feltárás, a szakkatalogizálás és a tárgyi visszakeresés kérdésköreiben. A másik fő részben olvasható izgalmas műhelytanulmányok témája a természetes és a szabályozott nyelvek egymást kiegészítő alkalmazhatósága, a prekoordinálás előnyei és hátrányai, a jelenlegi terminológiai és indexelési iskolák és a tartalomelemzési rendszerek szabványosítására irányuló törekvések.
Audiovizuális anyag; Jogszab ály  -könyvtárügyi; Köl
csönzés; S zerző i jo g ; Szoftver; Európa; N ém et
ország

Umsetzung der EG-Richtlinie zum Vermiet- und 
Verleihrecht : Ein Argumentationspapier /  [Bearb.] 
Helmut Rösner; [Hrsg, von der] Bundesvereinigung 
Deutscher Bibliotheksverbände. - Berlin : Deutsches 
Bibliotheksinstitut, 1993. - 23 p. ; 21 cm. - ISBN 
3-87068-435-6 

Raktári jelzet: 2-9860

Mivel az Európai Közösség tagállamaiban még mindig igen sokféle, egymástól eltérő törvényi határozat érvényesül, ezek egységesítését a közösség irányvonalai szerint kell megoldani. Harmonizálásra vár a szerzői jog által védett alkotások köre, különös tekintettel a legújabban elterjedtekre (pl. az elektronikus dokumentumok, szoftverek, adatbankok, hangzóanyagok, videofilmek stb. védelme). A nemzetközi irányelveknek megfelelően az egyes országoknak majd át kell ütni az elveket a nemzeti törvényhozásba is. ©
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Könyvtárügy; Kína
The vigorous advancement of libraries in China /  

Wu Weici [et al.]. - Beijing : Bibliography & 
Document Publishing House, [1996]. -1 2 0  p. ; 26 
cm.-ISBN 7-5013-1275-3

Raktári jelzet: 4-10366

A pekingi 62. IFLA konferencia alkalmából a külföldi könyvtárosok tájékoztatására született angol és kínai nyelven e kiadvány, melyben vázlatos áttekintést kapunk a kínai könyvtárügy fejlődéséről és jelen helyzetéről a következők szerint: 1) A különböző könyvtártípusok helyzete, 2) Űj és átalakított

könyvtárépületek, 3) Az elmúlt 15 év alatt készült legfontosabb könyvtári kiadványok (pl. Osztályozási tábla, tezauruszok, a régi és ritka kínai könyvek bibliográfiája, a könyvtárépületek építési, berendezési normatívái, bibliográfiai és dokumentációs szabványok stb.) bemutatása; 4) A szolgáltatások fejlődése, 5) Az egyes könyvtártípusok elemzése megadott szempontok szerint, 6) Üj technológiák bevezetése a könyvtárakban, 7) A könyvtárak irányítása, 8) A könyvtárosképzés, 9) Új fejlemények a könyvtártudomány elméletében, 10) A nemzetközi cserekapcsolatok és a tudományos kommunikáció kibővülése.

Paksi hálózatkalózókról (hackerckről) olvashattunk a Dunántúli Napló 1999. február 14-i számában. 
“ Szegény ember Internetes vonaláról lopni a modern korban sem ildomos. A Paksi Városi 

Könyvtárban 1998 májusában érzékelték, hogy valakik használják az Internet-vonalukat. 
Mcgnövckcdctt ugyanis a számlájuk és néhány esetben foglalt volt a könyvtár vonala. A kár nem 
volt sok, talán ötvenezer forint, de a szegény könyvtárnak ez is tetemes összeg, így feljelentést

tettek a városi kapitányságon.
Simon Szilárd zászlós, az ügy nyomozója szerint hamar megismerték a tolvajokat. A poén az, hogy 
egyszerre két csoport is felnyitotta a könyvtárat. Az egyik csapat két fiatalkorú, a másik pedig két 

felnőttkorú. Egyébként a lebukás utáni házkutatás során kiderült, hogy mindkét helyen 
többszázezer forint értékű számítógépek is voltak. Sőt, az Internetre is előfizettek. Ám, ha már

ismerték a kódot, azt használták is.
A nyomozás során kiderült, hogy rendelkeztek CD író berendezéssel is a hackerck, s legalább 

30-40 millió forint kárt okoztak a programkészítő cégeknek, mivel több száz programot töltöttek 
le különböző forrásból. A nyomozás során azt nem tudták rájuk bizonyítani, hogy a programokat 

eladták volna, így a szerzői és szomszédos jogok megsértése, valamint lopás miatt vonják
felelősségre a négy hálózatkalózt.”

(Hazafi J.)
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