
Néhány megjegyzés...

Bényei Miklós: 
„A kurrens magyar nemzeti 

bibliográfia ötven éve” 1 című 
dolgozatához.

Herman Ákos

A Könyvtári Figyelő saját önként vállalt és ál
talánosan elismert feladatával összhangban kö
zölte le Bényei Miklós A kurrens magyar nemzeti 
bibliográfia -  utólag reméljük hozzátold ható ki
egészítéssel, első -  ötven éve című cikkét. A 
szerző ugyan a bevezetőjében arra utal, hogy a 
téma rég megérett a monografikus feldolgozásra, 
de a 75 hivatkozásra építő és a témát sok oldalról 
körüljáró áttekintés feltehetően hosszú időre be
folyást fog gyakorolni a könyvtári világban; egy
részt ez olyan alapművé válhat, amelyből az ér
deklődők megismerhetik a téma történetét és je
lenlegi helyzetét, másrészt a jövőre vonatkozó 
tendenciák összefoglalása a továbbvitelre is 
irányt kíván mutatni. Ez a néhány megjegyzés 
éppen ezért méltatja a cikk kapcsán elvégzett 
munkát, a terjedelmes és teljesnek tűnő történeti 
feltárást, de egyben egy részletben eltérő értéke
lést kínál. A szerző a kezdeti időszak kísérletei
nek bemutatása után ismerteti a Magyar Nemzeti 
Bibliográfia első éveit, és ennek kapcsán bemu
tatja azon szakemberek tevékenységét, akik az 
úttörő munka terheit vállalták. A Magyar Folyóira
tok Repertóriuma kezdetektől vitathatatlanul szol
gálta mind a magyar tudományos világ, mind a 
könyvszakma érdekeit.

A feladat méretei egyre nőttek, ami napirend
re tűzte a kooperációs feldolgozás szükségessé
gét, és ez már 1971-ben elvezetett a munkameg
osztás gyakorlati megvalósításához; az akkor fel
dolgozásra kerülő kb. 400 lap felét az OSZK, 
másik felét négy másik intézmény, köztük az 
OMKDK, dolgozta fel (Id. [1] p.394). A szerző 
nem bocsátkozik részletekbe, de amint az a ké
sőbbi szövegből kiderül: ez egy, például a felhal
mozódott restancia felszámolását célzó, feltehe
tően rövid ideig tartó együttműködés lehetett.

Majd egy évtizeddel későbbi időpontban újra 
hasonló helyzet alakult ki. 1980-ban az OSZK év
könyve szerint 650 időszaki kiadványt kellett fel
dolgozni és ezek anyagából válogatva 21 322 
címleírás készült2. Ennek kapcsán Bényei leírja:

„A folyóiratok és ezzel együtt a közlemények számának 
emelkedése fokozatosan, a kritikus határig növelte a feldol
gozott cikkek mennyiségét és ennélfogva a bibliográfia terje
delmét. A korábbi kooperációs kísérlet tapasztalatai és a 
nemzeti szakbibliográfiák lendületes fejlődése a hetvenes 
évek végén felvetette a munkamegosztás gondolatát a reper- 
torizálásban. Kétéves széleskörű szakmai előkészítés és a 
feladatot vállaló partnerekkel (OMKDK, MÉM Információs 
Központ, Országos Orvostudományi Információs Intézet és 
Könyvtár) folytatott tárgyalássorozat előzte meg az együtt
működési megállapodást.”
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Bényei a kooperáció méltatása mellett felhív
ja a figyelmet arra, hogy ... „a döntés akkor is, 
azóta is sok ellenérzést váltott ki”..., bár adós ma
rad a konkrét utalással, ki és miért táplál ellenér
zést az egyébként sikeresnek mondott együttmű
ködéssel szemben. A korabeli forrásokból szinte 
kínálja magát Futala Tibor, az OMKDK könyvtár- 
igazgatójának cikke3, amelyik megtámogatja a 
szerzőt:

„Megvallom én is azok közé tartozom, akik az MNB - 
IKR decentralizálását igen fanyalogva, sőt: dühösen fogad
ták, még ha nem is ragadtam azonnal tollat, illetve írógépet, 
hogy protestáljak. Szerencsére, ezt a KF-ben és a TMT-ben
megtették helyettem mások.....A baj ott kezdődik, hogy a re-
pertorizált anyag már sohasem kerül együvé, nem ad ki 
többé -  legalábbis a folyóiratcikkek vonatkozásában -  ‘brut
tó nemzeti össztermék’-et.”

A szerző azonban kifejti saját kritikai észrevé
telét:

„A repertórium megosztottsága ugyanis valójában 
széttagoltság, s ez ellentmond a nemzeti bibliográfia teljes 
áttekintést nyújtó funkciójának, vagyis az integráció, az egy
ség hiánya éppen a cikkbibliográfia ‘nemzeti’ jellegét kérdője
lezi meg. Nem sikerült kiküszöbölni a párhuzamos figyelést 
sem és változatlanul vannak hézagok a feltárásban. Másfa
jta gondot okoznak a metodikai eltérések.”

Azonban újabb tíz év elteltével Bényei véle
ménye szerint a kép már kevésbé derűs:

„Más természetű gond, hogy az időszaki kiadványok 
közleményeinek munkamegosztáson alapuló feltárása az in
formációs cégek megszűnése, átalakulása, illetve az OMIKK 
problémái miatt akadozik. Az OSZK továbbra is elvégzi a tár
sadalom- és természettudományos terület feldolgozását, de 
egyre sürgetőbb egy szélesebb körű, a számítógépes össze
köttetésre alapozott kooperáció."

Bényei Miklós hosszú időszakot átfogó egy
szerre történeti és elemző dolgozata felvet a 
múltra és a jelenre vonatkozó néhány problémát. 
Gondolom természetes, hogy az OSZK MNB Idő
szaki Kiadványok Repertóriuma keretében vég
zett munkánkat megfelelőnek vélő, de a cikkben 
elmarasztalt OMIKK vezetőjeként a minket érintő 
kérdést kicsit részletesebben is vizsgálom.

Az OMIKK a hazai könyvtári és tudományos 
közösség érdekében 1981-ben önként és külön 
ellenszolgáltatás nélkül vállalt feladatát, azaz a 
hazai műszaki irodalom időszaki kiadványainak 
feldolgozását, vagy ha tetszik, feltárását, az el
múlt években gondosan végezte. Most már több 
mint tíz éve adja ki a „Műszaki cikkek a magyar 
időszaki kiadványokban” című folyóiratát, ez je
lenleg több mint tízezer tétel feldolgozását jelenti 
évente. Ettől függetlenül -  és erről Bényei cikke

nem tesz említést -  a hazai tudományos ered
mények jobb nemzetközi bemutatása érdekében 
szintén 1985-től megjelentetjük a „Hungarian R 
and D Abstracts (Science and Technology)” című 
negyedéves folyóiratunkat, amely válogatást kö
zöl a hazai publikációkból, évente ezernél több 
tétel kerül bele. Bényei úr szerint az IKR korsze
rűsítése során rövidíteni kellene az átfutási időt. 
Az itt, néhány sorral fentebb, említett két kiad
vány esetében mi úgy véljük, hogy az átfutási idő 
elfogadható, a megjelenés ütemes.

A Bényei cikk megjelenése után nem tudtuk 
megállapítani, mire utal a kritika, de a szerző 
-  szóban -  Poprády Géza cikkét4 jelölte meg az 
információ forrásának, ahol pedig némileg eltérő 
szöveg olvasható:

„Az időszaki kiadványok munkamegosztáson alapuló 
feldolgozására vonatkozó megállapodások a különböző in
formációs cégek megszűnése, illetve az OMIKK problémái 
miatt érvényüket vesztették.”

Az OMIKK költségvetési intézmény és a 
rendszerváltás kezdete óta fennálló gazdasági 
válságjelenségek miatt nehéz anyagi körülmé
nyek közt végzi munkáját. 1993-ban 
miniszter úr szakmai tanácsai alapján felülvizs
gáltuk az addigi szakirodalom figyelési és feldol
gozási tevékenységünket. A felülvizsgálat nyo
mán az OMIKK 1993. végével megszüntette a 
korábban 21 témakörben sikeresen kiadott szak- 
irodalmi tájékoztató füzeteinek készítését, a „Mű
szaki cikkek...” előállítása 1981-től 1993. végéig 
ezen munka keretében folyt.

Poprády Géza, az OSZK főigazgatójává tör
tént kinevezése óta, nem mondta fel a két intéz
mény között, tudomásunk szerint, máig is érvény
ben levő 1981. évi megállapodást. Az 1993. évi 
események hatására leírt gondolata semmikép
pen se fogadható el 1996. évi értékelésként.

Az OMIKK országos intézményként, felelős
nek érzi magát a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
IKR rábízott részének szakmailag megfelelő for
mában és kellően ütemesen történő előállításá
ban, gazdasági nehézségei ellenére változatlanul 
kiadja a „Műszaki cikkek...” és a „Hungarian R 
and D ...” című lapokat.

Az elmúlt időszakban, az OMIKK új szolgál
tatásként bevezette a hozzá és vele együttműkö
dő néhány más könyvtárba beérkező szakiroda- 
lom bázisán létrehozott ún. „CIKK” adatbázist, 
amely részben az OMIKK-ban, részben számító
gép-hálózaton az OMIKK szerverén elérhető, il
letve részeiben és egészében is előfizethető. Az
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adatbázis mára meghaladta a 150 ezer tételes 
méretet, és egyúttal megkezdtük a CD-ROM for
mátumú publikálását is. A „CIKK” adatbázis a kül
földi folyóiratok anyaga mellett tartalmazza a 
„Műszaki cikkek...” tételeit is, így egy hatékony, 
modern megoldást teremt a visszamenőleges 
szakirodalmi keresésben.

Bényei cikke jól felépített, bár a szerteágazó 
témakörben egy két szövegközti cím segítené az 
olvasó eligazodását. A cikk előszava jelzi, hogy a 
szerző nem törekedett teljességre, így nem hány- 
torgatható fel, hogy miért nem ad nemzetközi ki
tekintést.

A Bényei cikk végén szereplő, a jövőbe mu
tató tendenciák közt szerepel:

„... hamarosan létrejöhet a kooperáció, az összefogás 
mindazokkal a tudományos és szakkönyvtárakkal, megyei 
könyvtárakkal, amelyekben megvannak a személyi és techni
kai feltételek, valamint vállalják is ezt a feladatot.”

Bényei szerint a magyar nemzeti bibliográfia 
fejlődését kisebb vagy nagyobb mértékben, de 
meghatározták, befolyásolták a mindenkori tör
téneti körülmények. A történeti körülmények vi
tathatatlan szerepe magába foglalja a -  cikkben 
is említett -  rendszerváltás mellett a számítógép 
megjelenése és térhódítása miatti változásokat 
is. Az általa is remélt együttműködés hatékonyan 
csak a korszerű számítástechnika bázisán való
sítható meg. Az OSZK a Magyar Nemzeti Bibliog
ráfia gondos gazdájaként már évekkel ezelőtt és 
ismételten foglakozott a témakör elemzésével. 
Ennek egyik jellemző jó példája Vajda Erik, a

cikkben is hivatkozott tanulmánya5, amely éppen 
ezeket a kérdéseket feszegeti.

Bényei cikke, az elmúlt ötven év elemzése, 
arra késztet minket, hogy felhasználva a munka 
során az OSZK-ban és némileg az együttműködő 
intézményekben felhalmozott tapasztalatokat, a 
technika felkínálta új lehetőségeket megvizsgál
juk, hogyan lehetne az eredeti céloknak a jelenle
gi szinten továbbra is, esetleg a mainál jobban is 
megfelelni. Az OMIKK mint intézmény és a mun
kában résztvevő munkatársai egyaránt remélik, 
hogy a felhasználók széles köre elégedett a szol
gáltatásainkkal és saját tapasztalatai alapján ítéli 
meg teljesítményünket.
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DIGITÁLIS AMERIKAI TÖRTÉNELMI TÁR készült az USA-ban. A National Digital Library program keretében a 
Kongresszusi Könyvtár 2000-re mintegy 5 millió, az amerikai történelemre vonatkozó dokumentumot tesz 
hozzáférhetővé az Interneten keresztül, más intézményekkel együttműködve. Most kapott 2 millió dollár 

támogatást az Ameritech Foundationtól, más, nagy történelmi gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak
anyagának digitalizálására.
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