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Michael Gorman: The treason of the learned. The real agenda 
of those who would destroy librahes and books, c. (Library 
Journal, 1994. Febr. 15.) tanulmányát Novák István fordította.

Az értelmiség árulása, 
avagy mi a valódi 

szándéka a könyvtárak 
és könyvek 

ellenségeinek?

Michael Gorman

A könyvtárak, különösen az egyetemi könyv
tárak még soha nem voltak olyan mértékű táma
dásnak kitéve, mint napjainkban. Az egyetemi 
könyvtárak ellenségei három csoportba sorolha
tók. A bürokraták igen keveset, vagy semmit sem 
tudnak a művelődés és a könyvtárak fontosságá
ról. Csak azt tudják, hogy ezek a dolgok nagyon 
sok pénzbe kerülnek, s mindez megtakarítható 
lenne, ha a könyvtárak eltűnnének a technológia 
sűrű ködfellegében. A t, legalábbis 
közülük jónéhányan abban hisznek, hogy a tech
nológia képes valami olyasmit nyújtani, ami eléri 
vagy meghaladja a „hagyományos” könyvtári 
szolgáltatások színvonalát. A technovandálok to
vább mennek: ők a tanulási-művelődési kultúra 
teljes lerombolására akarják felhasználni a tech
nológiát, s a 90-es évek kibernetika-vízióját a hat
vanas évek radikalizmusával keverve, ezt a vilá
got a szerkezet és összefüggések nélküli „infor- 
máció”-töredékek és képek sötét és kietlen 
pusztaságával kívánják lecserélni, amelyben a 
szerencsétlen egyén útirány és értékítélet nélküli 
bolyongásra van kárhoztatva. Figyeljük csak meg 
a következő szöveget:

a tanulók, felhagyva a nyomtatott szöve
gek szekvenciális, lineáris, irányított olvasatával 
és ezek hitelességi súlyának a tiszteletével, egyre 
nagyobb szabadságot élvezhetnek annak eldön
tésében, hogy milyen tanulási utat követnek. Az

információk gyűjtésének, rendszerezésének és 
elemzésének a felelősségét az előállító helyett a 
használó veszi át. Ebben a hallgató-központú és 
a hallgató által felügyelt tanulási környezetben a 
tanulás strukturálatlanabbá, ugyanakkor asszo
ciatívabbá, intuitívabbá, dinamikusabbá és eset
legesen kreatívabbá válik.” (Leveraging the Fu
ture: The Telecommunications Plan for CSU/Aca- 
demic Communications Network Committee of the 
Academic Resources Council. Tervezet. 1993. 
október, p.4.)

Pénz, hatalom és kultúra

E szavak, amelyek a saját egyetemem egyik 
tervtanulmányából származnak, talán mindennél 
jobban megvilágítják azoknak a gondolkodását 
és motivációit, akik az egyetemi könyvtárak le
rombolására kötelezték el magukat. Hallgatók
nak, oktatóknak és könyvtárosoknak egyaránt ér
demes odafigyelni figyelmeztetésükre, az oktatást 
és a társadalom egészét érintő vonatkozásaikra.

Az egyetemi könyvtárak és tájékoztatási 
rendszerek helyzete és jövője feletti, legtöbbször 
burkolt formában zajló vitának valójában mindig a 
pénz és a hatalom a tétje. A vezetésben mindig 
van egy olyan csoport, amelyik a könyvtáraknak 
csak a költségeit ismeri, de az értékét nem. A 
könyvtárosok, oktatók és egyetemi hallgatók leg
többje ezzel szemben tisztában van a könyvtárak 
értékével, de nincs felügyeletük az ezen értékek 
megőrzéséhez szükséges anyagi eszközök fe
lett. A könyvtárak kizsigerelését zászlójára tűző 
irányítók egy része a könyvtári erőforrások szá
mítógépes és egyéb technológiákra való fordítá
sával egyszerűen hatalomhoz akar jutni. Ha a 
fenti idézetet tartalmazó jelentést komolyan vesz- 
szük, márpedig úgy kell vennünk, akkor látható, 
hogy a vita nemcsak a tanulást, a kultúrát és a 
szabadságot érinti, hanem a pénzt és a hatalmat 
is.
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Könnyű célpontok

Az egyetemi könyvtárak kifosztásának és az 
ezzel járó hatalom megszerzésének a receptje 
egyszerű. Először figurázzuk ki a könyvtárakat s 
nevezzük őket „préselt facellulóz tárgyak múzeu- 
mai”-nak (ez a nagyszabású, kissé ízetlen definí
ció Raymond Kurzweil Libray rovatá
nak egyik írásából való), majd a karikatúra által ki
váltott reakciókat tekintsük a jövőtől megijedő, 
begyepesedett könyvtárosok maradi locsogásá
nak. Keverjünk hozzá egy csipetnyi nemi megkü
lönböztetést (a legtöbb könyvtáros nő, s így nem 
várható el tőlük, hogy megértsék a számítástech
nika bátor, úttörő és férfias világát) és egy kevés 
„infohantát” információs szuper-országutakról, 
irattárca méretű és fal nélküli könyvtárakról, para
digma-váltásról, s íme: hamarosan mögöttünk áll 
egy egész hadsereg hiszékeny összeesküvő, 
akik uniszónóban bólogatnak mélyreható meglá
tásaink és progresszív gondolkodásunk elismeré
seként.

Óvakodjunk a könyvellenes erőktől!

A könyvtár- és könyvellenes erők kapzsiságát 
és destruktivitását eltakarja, elfedi az a tisztelet, 
amellyel néhány olyan könyvtáros és kutató ru
házta fel őket, akiket az ellenőrizetlen technoló
giai állításokkal sikerült félrevezetni.

Két dolgot feltétlenül meg kellene tennünk. 
Először is kérdőjelezzük meg a könyvtár ellensé
geinek káprázatos ígéreteit. Másodszor, álljunk 
elő olyan konstruktív programokkal, amelyekben 
a technológia a könyvtári szolgáltatások javítását, 
az értékeink megőrzését, valamint új rendszerű 
szolgáltatások bevezetését szolgálja (lásd pl. 
Michael Buckland cikkét: Redesigning Library 
Services: A Manifesto. Professional Reading, 
11/15/92).

Nem szabad megengednünk, hogy kollégáink 
és az őket kihasználó erők a technológia feltétel 
nélküli elfogadását felhasználják ellenünk. Úgy 
tűnik, hogy minden kevés, amivel ezt a tömeget ki 
lehetne elégíteni, s csak az örökre bezárt könyv
tárajtók és könyvekből rakott örömtüzek en
gesztelnék ki őket. Ha bárki kételkedne ebben, ol
vassa csak el a számos prófécia valamelyikét egy 
bizonyos „új szekuláris etikádról, amelyik a „na-

nomásodperc-Kultúrában, a virtuális közösségek
ben és a virtuális valóság élményeiben gyökere
zik”. (Ez a tipikusnak mondható idézet is a fent 
említett Leveraging the Future c. tanulmányból 
való.)

Szálljunk szembe a technovandálokkal!

Üdítő, de sajnos ritka élmény olyanokról ol
vasni vagy hallani, akik megkérdőjelezik a tech
novandálok által elképzelt könyv nélküli jövő 
gazdasági megvalósíthatóságát és gyakorlati ér
telmét. Még ritkábban találkozunk olyan ember
rel, aki felteszi a kérdést: „Még ha meg is tudnánk 
valósítani ezeket a dolgokat, miért akarjuk ezt?” 
Ilyen kérdéseket tesz fel és fejt ki nagyszerűért 
Walt Crawford, aki számos előadásában foglal
kozott az elképzelt elektronikus jövő gazdasági 
és technikai kérdéseivel, s jutott olyan következ
tetésekre, amelyek kivétel nélkül süket fülekre ta
lálnak az antikönyvtár mozgalom képviselőinek 
körében. Ezek közül csak kettőt szeretnék érinteni.

Crawford szerint vitathatatlan, hogy „nincs az 
az elektronikus hordozó, amelyik csak megköze
lítené a papír és a nyomdafesték olvashatóságát, 
különösen kitartó olvasás esetében.” Az is vitat
hatatlan, hogy a közvetített fényben megjelenő 
karakterek legjobb felbontása is sokkal gyen
gébb, mint a nyomtatott szövegeknél a visszave
rődő fényben olvasható karakterek legrosszabb 
felbontása.

Erre a problémára nincs előre látható megol
dás. Ez azt jelenti, hogy a technovandálok elektro
nikus jövőjében a folyamatos olvasásra költsé
ges, erőforrás-pazarló számítógépes nyomtatvá
nyokat kell majd használni, amelyek még mindig 
nem érik el a nyomdai nyomtatás színvonalát. Bár 
álljunk meg itt egy pillanatra! A technovandálok 
szerint ugyanis a szövegek kitartó, folyamatos ol
vasása szükségtelen, s már önmagában is hely
telen tevékenység.

Logikus, hogy ebben a helyzetben csak kétfé
le álláspont képzelhető el. Vagy hiszünk az elmé
lyült olvasás erejében, s valljuk, hogy az olvasás 
megvilágosít, tanít és szórakoztat, s ezért lán
dzsát törünk a nyomtatott könyv mint a jelenleg 
legjobb s a jövőben is előreláthatóan az maradó 
technológia mellett, vagy a társadalom elbukásá
ban hiszünk, ami a tömegeknek tudatlanságot, a
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gazdagoknak és a törtetőknek pedig „információ
kat" jelent.

Gazdasági anti-utópia

A technovandálok egyike sem foglalkozott 
még meggyőzően az általuk elképzelt világ 
gazdasági kérdéseivel. A vizsgálatok kimutatták, 
hogy a nyomtatott anyagok költségeinek a nyom
tatás és terjesztés csak egyheted-egytized részét 
teszi ki. A többi rész mindenképpen megmarad, 
akár kinyomtatják, akár elektronikusan terjesztik 
a szövegeket. Tehát ha az elektronikus terjesztés 
elérné az ingyenességet (ami nem valószínű), a 
megtakarítás akkor is jelentéktelen.

Mindezt vessük össze a nyomdaipar lerom
bolásának és egy elektronikus rendszerrel való 
helyettesítésének gigászi költségeivel, amit ... ki

is fog finanszírozni? Ha eltekintünk a digitalizált 
ismeretek és információk hipotetikus világának 
gazdasági megalapozottságától, akkor nem ve
szünk tudomást arról sem, hogy egy ilyen hipoté
zis mennyire fenyegeti a szabadságunkat.

Az a felmérhetetlenül hatalmas tőke ugyanis, 
amelyik a nyomtatott ismeretek elpusztításához 
és lecseréléséhez szükséges, csak a kormányzat 
és a nagyipar összefogásával teremthető elő. S 
aki adja a pénzt, az diktál, és aki milliárdokat fog 
befektetni egy új digitalizált világba, az felügyele
tet is gyakorol majd annak minden szempontja fe
lett. Mindez határtalan lehetőségeket rejt magá
ban a cenzúra, az ismeretekhez és információk
hoz való hozzáférés ellenőrzése és a szellemi 
szabadság korlátozása számára. Ha a könyv
tárosok, kutatók és oktatók szemet hunynak e 
pusztítás felett, akkor hallgatásukkal a legna
gyobb fokú árulást követik el a művelődés és a 
szellemi szabadság ellen.

RENDSZERHÁBORÚ A SVÁJCI KÖNYVTÁRÜGYBEN. - Svájc nemzeti könyvtára, a berni Schweitzerische 
Landesbibliothek, a maga 1,3 millió kötetes Helvetica-gyűjteményével nem tartozik az ország legnagyobb 

könyvtárai közé: a legutóbbi időkig cédulakatalógussal működött. 1990-ben kinevezett új igazgatója 
nekilátott a gépesítésnek, s azt is elérte, hogy az előterjesztése szellemében 1992-ben megszavazott új 
nemzeti könyvtári törvény ezt a könyvtárat egyebek között a könyvtárgépesítés országos koordinátorának 

nyilvánítsa. Csakhogy ő az amerikai VTLS rendszert kívánja alkalmazni a nemzeti könyvtárban és lehetőleg 
országszerte. A legnagyobb (4 millió dokumentumot kezelő) svájci gyűjtemény, a zürichi ETH 

(Eidgenössische Technische Hochschule) könyvtára viszont már 1980-ban kifejlesztette a maga ETHICS 
rendszerét, s most ehhez csatlakozik a másik zürichi „nagy” , a 2,3 milliós Zentralbibliothek is. Mindkét 

tábor a maga rendszerében látja az ország könyvtárügyének jövőjét. Mellesleg az ország nyugati részében 
elterjedt a lausanne-i egyetemi könyvtár úttörő, 1971pta  működő SIBIL rendszere is, de ez már avulóban 
van, további terjeszkedésre aligha számíthat. Egységes gépi hálózat kialakulására azonban egyelőre nincs

kilátás.
(DBI-Pressespiegel, 1994. febr.)
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űfazai termés
A z A R C A N U M  Databases Adatbázisfejlesztő és Kiadó Betéti Társaság elsősorban hazai 
adatbázisok CD R O M  lemezen történő kiadását és terjesztését tűzte ki célul. Termékeink sorában 
bibliográfiai, teljes szövegű, valamint képeket is tartalmazó, facsimile adatbázisok szerepelnek. 
Alkalmazásaink saját fejlesztésű - A R C TIS  -  rendszerrel készülnek. így az általános adatbázis ' 
funkciók használata mellett mód van speciális igények kielégítésére is.
Tevékenységünk a CD-ROM  kiadás bonyolult folyamatának minden egyes fázisát felöleli, a 
tervezéstől, adatrögzítéstől az adatbázisépítésen át a kis és nagypéldányszámú sokszorosításig.
MNB - Magyar Nemzeti Bibliográfia

Könyvek 1976 -1991
Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár. 1994 
Az adatbázis tartalmazza a fenti időszakban 
Magyarországon kiadott és köteles példányként 
beszolgáltatott több mint 100,000 könyv bibliográfiai 
adatait, kiegészítve mintegy 200,000 analitikus tétellel. 
Ára: 30,000 Ft (egyfelhasználós környezetben)

"10,000 Ft (hálózati ár)

O SZK NPA ~~

Nemzeti Periodika Adatbázis 
1981-1993
Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár. 1994 
Az adatbázis tartalmazza a Magyarországon fellelhető 
külföldi folyóiratok bibliográfiai adatait valamint a 
lelőhelyadatait.
Ara: 21,000 Ft 
Aktualizálás ára: 10,500 Ft

H U N PA TÉK A

Magyar Szabadalmak 1920 - 1991 
Kiadó: Országos Találmányi Hivatal. 1994 
Az adatbázis a magyar szabadalmi dokumentumok 
bibliográfiai adatait tartalmazza 1920-tól napjainking. 
Ára: 30,000 Ft / év

PRESSD OK_________________________________

sajtófigyelő
Kiadó: Országgyűlési Könyvtár. 1994 
A magyar sajtót 1989 januárja óta feldolgozó adatbázisban 
több mint százötven napi- és hetilap cikkeinek 
bibliográfiája található. Célja, hogy naprakészen kövesse a 
vezető politikai, gazdasági, kulturális eseményeket, illetve 
azok sajtóbeli visszhangját.
Ára: 20,000 Ft (egy C D -R O M )

38.000 Ft (évente 2 C D -R O M )
62.000 Ft (havi aktualizálás 2 C D -R O M  lemezzel)

MSZ CD - Magyar Szabványtár

Szabványjegyzék 1991, Villamosság 
Kiadó: Magyar Szabványügyi Hivatal. 1994 
Az adatbázis tartalmazza az érvényes magyar szabványok 
bibliográfia adatai mellett a villamosszabványok eredeti 
képmásait is.
Ára: 20.000 Ft

BIBLIA ~

teljes szövegű adatbázis
Kiadó: ARCANU M . 1992
A teljes szövegű adatbázis Károli Gáspár fordítása alapján 
készült, igazi hipertextes alkalmazás.
Ára: 1,900 Ft
A  fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Amennyiben bármely termékünket megrendeli, egy Biblia C D -t kap ajándékba.

Látogasson m eg minket a C O M PFA IR -en október 11-15. között az A pavilon 113-űs standján, 
illetve november 1-4. között a D A T  ’94kiállításon a Thermal H o tel Heliaban. 

R észletes in form ációért hívja Biszak Sándort vagy Beringer Pált 

T el/fa x : 185-4749 P ostacím : 1507 B udapest P f  9 9  

1113 B udapest. D áv id  F eren c  u. 2/a IV H
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