
Egy új folyóirat: a BLL Review

A BLL Review a B ritish  L ibrary  Lending Division (BLLD, a B ritish  L ibrary 
Könyvtárközi Kölcsönzési Részlege) negyedéves folyóirata. Voltaképpen nem uj lap, 
amint kiadója sem  uj intézmény. A BLLD a két országos könyvtár, a National Lending 
L ibrary  (NLL) és a National Central L ibrary (NCL) egyesüléséből jö tt lé tre , hivatalo
san 1973. ju l. 1-én, úgy, hogy az utóbbit Londonból kiköltöztették Boston Spa-ba, az 
NLL területén  em elt uj épületbe. (Az N LL-ről lásd az "Out of the Dinosaurs" c. könyv 
ism erte tésé t, Könyvtári Figyelő, 1974. 5 .no. 502-507.p .)  -  Az NLL 1971-ben folyóira
tot inditott NLL Review cimmel; ennek helyébe lépett a BLL Review az egyesülés után, 
1973. П. félévében, csonka 1. évfolyammal. Az alábbiakban a 2. évfolyam (1974) anya
ga alapján adunk képet a lapról.

Cikkeinek tartalm ánál fogva is  jelentős orgánum a BLL Review, különösen érde
kessé tesz i azonban sajátos jellege -  az, hogy a maga nemében világszerte páratlan, d i
namikusan fejlődő intézmény munkájának a tükre, vagy ha úgy tetszik, m ellékterm éke. 
Nem tévesztendő össze az olyan "házi" folyóiratokkal, amelyek az intézmény gyűjtemé
nyeit, munkafolyamatait ism ertetik  a könyvtárosok szélesebb körei szám ára; deskripció 
helyett itt legtöbbször -  a BLLD dinamizmusából kifolyólag -  a munkában felmerülő uj 
problémák, ill. a  megoldásukra te tt k ísérletek  szolgáltatnak alkalm at a cikkek meg
írá sá ra  .

A BLLD állománya az egyesüléskor meghaladta a 2 m illió kötetet; 43 000 folyóira
tot já ra t; 1973-ban 1, 7 millió kölcsönzési kérés érkezett a könyvtárba, közöttük 150 000 
külföldről; szem élyzete megközelíti az 500 főt. - Ilyen könyvtár esetében az egyszerű 
munkabeszámolók is  általános érdeküek. Ilyen az NCL utolsó évéről (1. s z .)  vagy a 
BLLD 1973/1974. évi működéséről (3. sz .)  szóló irá s . A "Hogyan kezdődött" c. cikk 
(3. sz .)  az NLL keletkezését és fejlődését tekinti át az egyesülésig. A V árra  váró ma
gyar könyvtárosok szám ára különösen érdekes az NCL 1000 tonna súlyú állományának 
Boston Spa-ba való költöztetéséről szóló beszámoló ( l .s z .) .

A szorosabban vett mühelytanulságok közül emeljünk ki kettőt. Az egyik (4 .sz .) a 
BLLD lelőhely-nyilvántartó szolgálatát (aránylag k is méretekben minél nagyobb operati
v itásra  törekvő központi katalógus-féle séget) ism erte ti és ennek hatékonyságát vizsgálja. 
A m ásik ( l .s z .)  az t a k ísérle te t ir ja  le , amely a könyvtár szolgáltatásainak egyik leg
főbb területén, a fordítások készítésében k eresi a takarékosság lehetőségeit: a fordítást 
igénylőnek előbb a cikk eredeti szövegét küldik el meglévő angol nyelvű kivonatával 
(rezümé, referá ló  lapból vett referátum ) együtt, vagy ha ilyen nincs, akkor fejezeteim éit 
és összefoglalását fordítják le; ez a fordítás-pótlék sok esetben kielégíti az igénylőt. -  
Egyéb témák; a gondos csomagolás hiányából következő súlyos károk a könyvek postai 
szállítása közben (2 .sz .); a könyvtárközi kölcsönzési statisztikák szerkesztése  és haszr 
nálata (2 .sz .); a regionális központok könyvtárközi kölcsönzési tevékenysége (4 .sz.); 
könyvtári katalógusok m ikrofilm ezése (2. s z . ).

A BLLD helyettes főigazgatója, majd 1974. ju l. 1. óta (amikor nyugalomba vonult 
D. J .  Urquhart, az NLL alapitója) főigazgatója M aurice В. Line, aki bathi egyetemi 
könyvtárigazgató korában irodalom elem zési és irodalomhasználati vizsgálataival került 
néhány év alatt a világ legism ertebb könyvtártudományi kutatói közé. Nem csoda, ha 
ebben az évfolyamban három  olyan cikket is találunk, mint "Avul-e a fizikai szakiroda- 
lom ?" (3 .sz ., szerzője  Line), "Időbeli változások a szociológiai cikkek használatában; 
szinkronikus és diakronikus adatok összevetése" (4 .sz ., tá rsszerző je  Line) és "T ársada
lomtudományi folyóiratok statisztikája" (3 .sz .) .
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Mindezek a tanulmányok -  s ez ism ét a lap legjobb értelem ben vett "m ellékterm ék" 
jellegéből következik -  rendkivül gyakorlatiasak, konkrétak; folyamatos szövegük olykor 
inkább referátum szerü  összefoglalás s a cikk terjedelm ének zömét a s tatisz tikák , ábrák 
teszik k i.

Általánosabb jellegű, de szintén igen praktikus te rm észe tű  "A tökélyt kergetve" c . 
tanulmány ( l .s z .) ;  irója*azt fejti ki, hogy a 100 %-os tökélyre (te ljességre , p re c iz itá s 
ra) való törekvés bárm ely könyvtári munkafolyamatban aránytalanul sok m unkaerőt és 
munkaidőt igényel, igy le la ss ítja  a szolgálta tást és akadályozza egyéb szolgáltatások 
k ifejlesztését; az olvasók e llá tása , a könyvtár hivatásának betö ltése érdekében tehát 
célszerűbb a tökélyhez szükséges utolsó néhány százalékró l lemondani és a gyakorla ti
lag lehetséges legjobbat gyorsan, gazdaságosan produkálni. -  Színezi a lap képét egy 
kis szatirikus irá s  (2 .sz .) , am ely 4974-ből való v isszatek in tés form ájában fedezi fel 
korunk történetében az olvasás hanyatlásának je le it.

Az egyes számok terjedelm ének jó  harm adát foglalja e l a híradó jellegű ré s z . 
Legfontosabb rovatai: a BLL h ire i, a BLL m unkatársainak uj publikációi (annotált c ím 
leírások  formájában), a BLL fordításainak válogató jegyzéke.

A 3 , és a 4. számban a szerkesztőség  felhívja az olvasókat, működjenek közre  a 
lapban. A BLL Review ugyan elsősorban  a könyvtár m unkáját és m unkatársainak néze
te it kívánja tükrözni, de elő akarja  mozdítani az e szm ecse ré t is  a BLLD sajátos fe la 
datkörébe vágó kérdésekrő l. Az alábbi tém ákról k é ri a külső m unkatársak cikkeit: 
könyvtárközi (belföldi és nemzetközi) együttműködés; speciá lis  dokumentumtípusok hoz
záférhetősége és bibliográfiai szám bavétele; az állomány tá ro lá sa  és kezelése; a szak - 
irodalom  elem zése: fordítás; m ikrografika; könyvtárosképzés.

KÖVENDI Dénes

* Lapzárta után értesülünk róla, hogy a cikk szerzőjeként feltüntetett Agnew Broome nem 
m ás, mint "a new broom ", az "uj seprű", vagyis szin tén  a BLLD uj vezetője, M .L ine. 
(A sze rk .)
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