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ALZBETA KRAMÁROVA

A szlovák könyvtárak egységes rendszere, amely több mint 1200, felügyeleti ható
ságuk szerint sokféle könyvtárból áll, a szlovák Kulturális Minisztérium módszertani 
irányításával tervszerűen fejlődik.

A szlovák könyvtárak számos új feladata a Csehszlovák Kommunista Párt Központi 
Bizottságának 1987 decemberében tartott plénumán hozott határozatokból következik. 
Ezek értelmében a könyvtáraknak pótolhatatlan kulturális-nevelési, képzési és tájékozta
tási funkciókat kell ellátniuk, amelyek során különös súlyt kell helyezniük ideológiai 
szerepükre.

E feladatok megoldásának útja a könyvtári és információs tevékenység integrációja, 
és a korszerű könyvtári technika és technológia alkalmazása. A könyvtári és információs 
rendszer modellezése az állami tudományos kutatási feladatok sorába tartozik, amelyben 
a könyvtártudományi és bibliográfiai intézményrendszer jelentős feladatot vállal.

Az integrált kommunikációs-információs rendszer lehetővé fogja tenni a dokumen
tumok gyors és sokoldalú feldolgozását, felülmúlva a könyvtári katalógusok és bibliográ
fiák jelenlegi rendszerét. A kommunikációs-információs hálózatban a dokumentumok 
feldolgozásának komplex racionalizálását tűztük ki célul, megszüntetjük vagy legalábbis 
csökkentjük a dokumentumok fölösleges megsokszorozását. Együttműködve létrehozzuk 
a hazai és nemzetközi irodalom adatbázisait, meggyorsítjuk az adatszolgáltatást, felépítjük 
a könyvtárak számítógépes hálózatát, megteremtjük a külföldi adatbázisokhoz való hozzá
férést, egyesítjük az alkalmazott szoftvereket, stb.

A rendszerben három különböző könyvtártípus vesz részt; központi könyvtárak, 
tudományos szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak. A központi könyvtár egyide
jűleg betölti az egyik csehszlovák adatbázis-központ szerepét valamint a Szlovák Nemzeti 
Bibliográfia automatizált rendszerének üzemeltetőjeként is működik. A rendszer központi 
könyvtára a Szlovák Nemzeti Könyvtár — Matica Slovenska. Az első szakaszban 15 könyv
tár kapcsolódik be a rendszerbe, a további szakaszokban további könyvtárak kapcsolód
nak be a szükséges műszaki eszközökkel való ellátásuktól függően.

Már eddig is jelentős munkákat végeztünk el a rendszer kiépítése érdekében. Csak 
néhány kiemelkedő fontosságú munkát említek meg: a kiválasztott könyvtárakban kérdő
íves felmérést végeztünk; kidolgoztuk a rendszer szervezési és funkcionális modelljét; 
elemeztük a részt vevő könyvtárakban a bekerülő és onnan kiáramló információkat, a 
könyvtárak állományát és a munkafolyamatok jelenlegi helyzetét. A központi könyv
tárban folyik a számítógép üzembehelyezése, és az egyik részt vevő könyvtár az egységes 
programrendszer szerint végzi a feldolgozást. A részt vevő könyvtárak közül négynek van
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saját számítóközpontja. Egyidejűleg folyik a rendszerben alkalmazandó információkereső 
nyelvek komplexumának kidolgozása. A tervezetet 1990-ig kell lezárni.

Az integráció egyik eleme a szlovák könyvtárakban lévő külföldi könyvek immár 
15 éve működő automatizált információs rendszere. E rendszerben részt vesznek az összes 
tudományos könyvtárak és több mint 150 vállalati szakkönyvtár. Az említett könyvtárak
ba beérkező külföldi könyvek leírásait a Szlovák Műszaki Könyvtárban gyűjtik és számító
gépen feldolgozzák. E tevékenység „outputja” a havonként megjelenő jegyzék az újonnan 
beérkezett könyvekről, amely nyolc önálló sorozatból áll. Ennek az adatbázisnak a további 
kihasználása szelektív információkeresés. E szolgálat több mint 700 tematikus profilt 
ölel fel. Az integráció része az az országos, egész Csehszlovákiára kiteijedő számítógépes 
hálózat, amelynek központja a Prágában székelő Tudományos Műszaki és Gazdasági In
formációs Központ (UVTEI) és ahonnan tíz külföldi adatbázissal léphetünk kapcsolatba 
(mint az INSPEC, a CAS, a WDI, stb.). Ezen kívül a könyvtáraknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy közvetlenül Bratislavából vagy Prágából hozzáférjenek további, svájci, francia, 
NSZK-beli és amerikai adatbázis központokhoz.

Ezen kívül hazai adatbázisok is rendelkezésünkre állnak, melyek között integráló 
hatása van a külföldi valutaigényes időszaki kiadványok adatbázisának, amely a korábbi 
hagyományos valutaigényes időszaki kiadványok nyilvántartásának átdolgozásából 
keletkezett.

Előkészületben van a külföldi könyvjellegű kiadványok online hozzáférhető adat
bázisa, amely majd felváltja a külföldi kiadványok jelenlegi, hagyományos nyilvántartását.

Kormányunk az országos tudományos műszaki fejlesztési program keretében egy 
„Informatizálás” című programot is kidolgozott. E program gyakorlatilag az információk 
létrehozásával, feldolgozásával, átadásával valamint alkalmazásával kapcsolatos problémák 
gondolati összefoglalását adja. A program mindenekelőtt az említett fogalmak techno
lógiai oldalára irányul, ideértve a hardvert és a szoftvert egyaránt. E program realizálásá
val csökkenthetnénk Csehszlovákia elmaradását az iparilag fejlett országoktól az infor
matika terén. A program erős hatást gyakorol az egységes könyvtári rendszerre. Most 
készülnek a prognózisok 2010-ig, főleg a könyvtári folyamatok elektronizálásának irá
nyába. A prognózis stratégiai céljai: integrált és ténylegesen együttműködő könyvtári és 
információs rendszert kell létrehozni nemzeti szinten, és meg kell erősíteni szerepét és 
helyét a nemzeti, ossz-állami és nemzetközi információs rendszerek keretében; az eddigi
nél szélesebb keretekben kell megteremteni a feltételeket a könyvtári és a bibliográfiai 
információk rögzítésére a korszerű technika és technológia teljes körű alkalmazásával. 
Ezen belül is elsősorban a számítástechnikát és a telekommunikációs technikát kell 
fejleszteni. sEbbe az összes könyvtárat (beleértve a megyeiket is) be kell vonni; ki kell 
bővíteni az elsődleges információhordozók sorát a nem hagyományos információhordo
zókkal, fokozatosan meg kell teremteni az egységes könyvtári, információs állományt, 
és javítani kell az információkhoz való hozzáférhetőséget, mindenekelőtt a dokumentá
ciós folyamatok tökéletesítésével; biztosítani kell a könyvtári-információs állományok 
komplex védelmét központi tároló raktár létrehozásával, valamint nagy kapacitású 
állományvédelmi berendezések beszerzésével.

Már első látásra világos, hogy igényes célokról, és feladatokról van szó, amelyek 
megvalósítását sok tényező gátolja.
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Legelőször is említenünk kell a könyvtárak anyagi és technikai bázisának elmara
dottságát. Többek között könyvtáraink helyhiányban szenvednek, ami gátolja az új, 
korszerű technika alkalmazását is. Gátló hatása van annak is, hogy könyvtárosaink kikép
zésében komoly hézagok vannak, kevés könyvtáros tudja igazán jól kihasználni a számító- 
gépes technikát. De az sem könnyíti az ügy előbbre vitelét, hogy a könyvtárakat különféle 
minisztériumok irányítják. Valamelyest enyhíti ezt a szlovák kormány 1986. évi határo
zata, amely kimondja, hogy a könyvtárak munkájának egységes irányítására, kerületi 
(megyei) és járási szinten bizottságokat kell létrehozni.

A könyvtárak is résztvevői a gazdasági szerkezet átalakításának. Egyenlőre még egy 
könyvtár se dolgozik az „önálló gazdasági elszámolás” alapján, s így aztán nincs olyan 
széles lehetőségünk a kísérletezésre, mint azoknak a vállalatoknak, amelyek ezen a bázi
son dolgoznak. Ennek ellenére keresni kell az utakat, és az eszközöket ahhoz, hogy könyv
táraink információs szolgálatai és tevékenysége gazdaságosabb legyen az eddiginél.

A BRITISH LIBRARY ŰJ ÉPÜLETÉNEK befejezéséről 1988 novemberében megszüle
tett a döntés; az eredetileg tervezettnél szűkebb anyagi lehetőségek között, 90 millió 
font költséggel készül el a teljes épület; 1993-ban nyitják meg a következő részét, 1996- 
ban pedig az egészet. (BL News, 1988. nov./dec.)

A POSTÁSOK SZTRÁJKJA SEM BÉNÍTOTTA MEG a British Library Dokumentum- 
szolgáltató Központjának a tevékenységét. Az igénylések jelentős része a gépi hálózaton 
keresztül érkezik a Központba, a kért anyagot pedig naponta hajnali 5 órakor teherautók 
vitték szét az ország különböző részeibe. (BL Document Supply News, 1988. dec.)


