
azt javasolja,, hogy a fordítás mellett más szóanyag—forrásokat is fe l kell 
használni. így elkerülhetőnek vél bizonyos torzításokat és hiányokat, amelyek 
a szimpla fordítás esetén szükségszerüek.

A két könyv más problémákat is felvet. Elsősorban azt. hogy a mai könyvtá
rosság számára olyannyira fontos tézauruszproblémát miért nem lehet a könyv
tári-tájékoztatási kutatások keretében vizsgálni, E két munka szép példája 
annak, hogyan lehet a határterületeken dolgozó kutatókat bevonni saját prob
lémáink megoldásába. Miután azonban a tézauruszkérdés létfontosságú a tájé
koztatás számára, hosszú távra nem lehet megoldás a rokon szakterületek egy
oldalú kizsákmányolása. A fő gond tehát a könyvek megjelenése után is meg
maradt: az induláshoz szükséges problémavázlat és metodika megvan, de van-e 
saját erőnk az évtizedekig elhanyagolt feladatok megoldására? És ez ma már 
nemcsak a műszaki tájékoztatás kérdése — ott úgy—ahogy megoldás születik ta
lán egy bázis—tézaurusz és néhány szakosított műszaki tézaurusz megjelené
sével —f hanem az egész könyvtárügyé.

«SÁRDY Péteri A tudományos és szakkönyvtárak 1968. évi 
statisztikai adatainak elemzése. Bp. NPI, 1970. 69 1.

A Könyvtártudományi és Módszertani 
Központnak ez a kiadványa jelentős 
gazdagodása könyvtári szakirodalmunk
nak, több szempontból is. Egyrészt a 
felszabadulás óta még senki sem ele
mezte statisztikai eszközökkel ilyen 
részletesen és mélyen a magyar tudo
mányos és szakkönyvtárak adatait} 
másrészt első Ízben történt meg,hogy 
a rendszeresített, országos statisz
tikai adatgyűjtés nem zárult le az 
összegyűjtött adatok publikálásával, 
hanem -  viszonylag rövid időn belül -  
sor került azok érdemi elemzésére 
is.

A kiadvány bevezetőjében a szerző 
ismerteti a könyvtári statisztikai 
elemző munka pillanatnyi és távla
t i  célját; rámutat a célkitűzés meg
valósítását korlátozó tényezőkre. A 
második és harmadik fejezetben elő
készíti az olvasót a mü érdemi ré
szét alkotó elemzések helyes értéke
lésére; k ife jt i a könyvtári statisz
tika funkciójával, sajátosságaival 
kapcsolatos állásfoglalását, majd 
ismerteti az 1968. évi statisztikai 
adatgyűjtésben részt vevők körét, az 
adatgyűjtés módját és az alkalmazott 
fogalmakat, mértékeket.

A kiadvány IV. és V. fejezete a leg
fontosabb és viszonylag legmegbíz

hatóbbnak minősített könyvtárstatisz— 
tikai adatok újszerű elemzését tartal
mazza. A IV. fejezetben a szerző az 
adatszolgáltatásban részt vevő könyv
tárak számából indul ki, s ezt az 
"alaptémát" variálva vizsgálja az ada
tokat (könyvtárak száma kategóriáik,: 
funkciójuk, nagyságuk szerint;, majd 
részletesen elemzi az A és В kate
góriájú könyvtárak helyzetét - erre 
az e könyvtárak á lta l szolgáltatott 
bővebb adatok tágabb lehetőséget biz
tosítanak. Az V. fejezetben kerül sor 
az A és В kategóriájú könyvtárak mű
ködési adatainak értékelésére, majd 
külön részben az összesített adatoké
ra. Ezt követi a könyvtárak egyes mű
ködési adatainak (az állomány és ösz- 
szetétele; az állomány gyarapodása 
és alakulása, az állománygyarapítás
ra fordított összeg; olvasó- és á l
lományforgalom, nemzetközi kiadvány— 
csere-tevékenység, dolgozók száma) 
részletes vizsgálata és a kapott ered
mények -  joggal óvatos — kommentálá
sa.

Itt kell szót ejteni az elemzés sta
tisztikai módszereiről, a viszonyszá— 
mok, a médián (középső érték) stb. 
alkalmazásáról; ez végül lehetővé te
szi, hogy a szerző megkísérelje egy 
olyan komplex nagyságrendi.indexér
ték kidolgozását, mellyel statiszti-

360



kailag jellemezhető a könyvtárak nagy
ságrendje. Úgy véljük, hogy e más tu
dományok területén már általánosan 
használt statisztikai módszerek a 
könyvtáratatisztikai elemzéseknél is 
beváltak, s érdeklődéssel várjuk a 
szerzőtől a komplex nagyságrendi in
dex továbbfejlesztését. Ehhez egyet
len javaslattal kivánunk hozzájárul
ni: érdemesnek tartanánk -  ha erre 
mód lenne — az alapadatokat a könyv
tárak alapterületét jelző adatokkal 
kiegészíteni.

A magyar tudományos és szakkönyvtá
rak helyzetéről e kiadványbél rend
kívül fontos információt nyerhet mind 
a^nagyközönség, mind a szakemberek, 
sőt az egyes főhatóságok is , még ak
kor is, ha számolunk könyvtárstatisz

tikai adatgyűjtésünk -  ma még erő
sen érvényesülő -  korlátáival, gyen
géivel, Ez utóbbiak csökkenése vár
ható az adatgyűjtés rendszerének — 
a kiadványban körvonalazott -  továb
bi korszerűsítésétől.

Szeretnénk remélni, ho^y a tudományos 
és szakkönyvtárak országos statisz
tikai adatgyűjtését a jövőben is rend
szeresen követni fogja az adatok ér
demi elemzése, így több éves távlat
ban valóban módunk lesz a fejlődés 
trendvonalát megrajzolni.

EREI Tamásné

Országos Népművelési Konferencia 1970. Előkészítő ta
nulmányok 1-3. Országos Népművelési Tanács. Bp. 1970, 
Népművelési Propaganda Iroda. 197* 240, 206 1.

Tizenhét hosszabb—rövidebb tanulmányt foglal keretbe a háromkötetes kiad
vány. A tanulmányok -  egy kivételével -  kollektív munka termékei: társa
dalmi alapon működő munkabizottságok állították össze őket. Egységes elkép
zelés csak a témakörök meghatározásában érvényesült, abból a célból, hogy a 
tanulmányok együttesen a népművelés valamennyi kérdését felöleljék. A kiad
vány szerkesztői arra törekedtek, hogy a tematikailag összetartozó, logikai
lag összefüggő tanulmányok lehetőleg azonos kötetbe kerüljenek; ez többé— 
kevésbé sikerült is.
Az első kötetben közölt öt tanulmány a népművelési munka elvi alapjaival, 
azokkal az ismeretágakkal foglalkozik, amelyek a munka tartalmát, az általa  
közvetített tudattartalmakat adják.
"A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k  szerepe és helye a népművelés
ben" c. tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, mi a társadalomtudo
mányi műveltség szerepe a korszerű tudományos világkép és gondolkodás k ife j
lesztésében. Lényeglátás, objektivitás, egészséges kritikai hang jellemzi. 
Népművelési területről — a kötet előszavában is tettenérhető módon — enyhe 
fanyalgással fogadták, számon kérve tőle, hogy a társadalomtudományokkal 
kapcsolatba hozható népművelési formáknak miért nem adózik egy-két elismerő 
szóval.
"A m ű s z a k i é  s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  fejlődése és 
a népművelés" c. tanulmányban a cimben Ígért kérdéskörnél jóval kevesebb, ta
lálható. Lényegében csak a műszaki ismeretterjesztés -  meglehetősen eklekti
kusán összeszedett -  problematikáját tárgyalja. Egyáltalán nem vállalta a 
legizgalmasabb idevágó kérdés tisztázását, azt nevezetesen, hogy az iskola
rendszerű átképzés-továbbképzés a korszerű felnőttnevelési, népművelési in
tézmények sajátos feladata lenne.
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