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„a kötethez hasonló vállalkozások adják a könyvtárak létalapját és funkcióját a 
jövő információs társadalmában. ”7 Kevésbé tömören: a szombathelyi megyei könyvtár példát mutat, kínál arra, hogy a formálódó újfajta, a számítógépre és a hálózati összeköttetésekre alapozott könyvtári ellátó rendszerben milyen irányban is lehet keresni egy-egy önkormányzati vagy megyei könyvtár helyét, sajátos arculatát. A helyismereti feltáró, bibliográfiai tevékenység mindenképpen olyan feladat -  immár a legmagasabb szintű jogszabály, a törvény által kötelezően is előírva amelyet a könyvtár helyett aligha végez, végezhet el más. A szombathelyi kiadvány -  és őszintén hisszük: sok más korábbi és ezután megszülető társa -  hozzájárul a könyvtár, a könyvtárak társadalmi tekintélyének növeléséhez, kulturális rangjának emeléséhez is.
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A tudomány „térképe”

Amikor én Vernét faltam, még Verne Gyulának hívták, és „Keraban, a vas- fejűdről is csak később derült ki, hogy tulajdonképpen a makacs, vagy konok Kerabanról van szó. Nem tudom, hogy a Keraban kiadónak van-e köze Jules Verne hőséhez, de kívánom, legyen nevéhez méltóan vasfejű abban, hogy olyan könyveket ad ki, mint az „A tudomány térképe” című kötete kézbe véve látszik. Ezt a könyvet ugyanis kézbe lehet venni, akár többször is, és még mindig nem esett szét. Ráadásul nem is fűzött, kartonált, paperback (vagy ahogy tetszik), hanem be van kötve, kemény kötéstáblája van, nem lesz
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percek alatt gyűrött-szakadt-rongyos. (Azóta kézbe vettem a Keraban által kiadott vadonatúj pedagógiai lexikont: az sem esett szét!) Belsejét pedig fehér papír alkotja, amire fekete, megfelelő méretű és formájú betűkkel nyomtattak (hibátlanul), olvasható, jól tagolt szöveget. Ára pedig a mai könyvárakhoz képest meglepően megfizethető. Ennyiért egy ilyen jól megcsinált kötetet az ember akkor is szívesen lát saját könyvespolcán is, ha netán valami csacskaság van benne, ám ezúttal merőben másról van szó.Nem lehet semmilyen műnek értékmérője, hogy hány éves az alkotója, mégsem lehet említetlenül hagyni, hogy most egy kilencven éven felüli nyugdíjas professzor az, akinek a meglehetősen egyedülálló kötet megszületését köszönhetjük. Dr. Sátram  
András volt ugyanis az, aki az UNESCO terminológia szerinti tudományág-felsorolásban meglátta a lehetőséget, megtalálta azt a vázat, amire fel lehet fűzni egy kisenciklopédiát, a tudománynak szerintem inkább atlaszát, mint térképét, ám a címadás legyen a főszerkesztő szíve joga. Minden legalább középfokú végzettségű embernek van valamelyes fogalma a tudományokról, sokféleségükről, szédítő mélységeikről vagy magasságaikról. Egyik-másikukról még azt is tudja, hogy mivel foglalkozik az adott tudomány. De enciklopédikus elme legyen a talpán, aki (hogy a kiindulásul szolgáló UNESCO- terminológiánál maradjunk) mind a 24 tudomány- főágról tudna mondjuk csak öt nyomtatott oldalnyi olyasmit, amit voltaképpen ülene tudíii, vagy aki csak fel tudná sorolni a 221 tudományágat. Nos, mindazokon, akik nem vagyunk „enciklopédikus elmék a talpunkon” , segít ez a karcsú, mindössze kétszáz oldalas kötet. Megismertet az UNESCO szerinti huszonnégy tudományfőággal -  amely felosztást lehet éppen értetlenül, vagy kétkedve fogadni. Fel lehet tenni ugyanis a kérdést, hogy az antropológia miért ugyanakkora súlyú önálló főág, mint mondjuk a mezőgazdasági tudományok, hogy a pedagógia a maga 15, vagy az etika a maga 10 alágával egyenlő-e a matematikával (152 alág),

vagy a műszaki tudományokkal, ahol 404 alág van? Az UNESCO szakértői bizonyára feltették -  és meg is válaszolták -  ezeket és a hasonló kérdéseket, így alakították ki ezt a bizonyos huszonnégyet, magyar betűrend szerint a következőképpen: antropológia (3), csillagászat és asztrofizika (6), demográfia (7), élettudomány (20), etika (4), filozófia (8), fizika (14), föld- és űrtudományok (12), földrajz (4), jogtudományok (5), kémia (7), közgazdaságtan (12), logika (5), matematika (10), mezőgazdasági tudományok (9), műszaki tudományok (29), művészettudományok (3), nyelvtudomány (5), orvostudomány (14), pedagógia (3), politikatudomány (120), pszichológiai tudományok (14), szociológia (11), történelemtudomány (6). Ez volna tehát a tudomány összessége, ezekről, illetve a zárójelben megadott számú ágaikról ülene tudni valamit ahhoz, hogy ne vesszünk el, hogy tájékozódni tudjunk a „tudomány térképén” . Ezt a tudni ülik mennyiséget tartalmazza, teszi minden érdeklődő számára hozzáférhetővé -  főáganként öt-tíz oldalon -  ez a méreteiben valóban kis enciklopédia. Tartalma nem ismertethető, hiszen az ismertetés ismertetése csak csonkítás, a tartalom meghamisítása, elrontása révén lenne lehetséges. Ezek a tudományismertetők ugyanis szinte a végletekig lerövidített és tömörített módon, mégis olvashatóan és érthetően foglalják össze az adott tudomány érdekkörére, történetére és fejlődésére, ágaira és új kutatási irányaira vonatkozó ismereteket. A szerkesztőt dicséri, hogy sikerült megtalálnia azokat a szakértőket (tudósokat, egyetemi tanárokat), akik nem csak ismerik tudományukat, de képesek és hajlandók is voltak közérthetően, szokatlanul tömören (és a saját szűkebb szakterületük iránti részrehajlás nélkül) le is írni ezt. A tömörségről szó esvén, hadd térjek vissza még egy megjegyzés erejéig a könyv formai jeüem- zőihez és a kiadó dicséretéhez: Katulic László grafikai munkája, az emblematikus tömörségű díszítmények nélkül szegényebb lenne a kötet is, az azt forgató érdeklődő is.
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Resource management in academic li- 
braríes Ed by Dávid Baker London, U- 
brary Association, 1997.

Ennek a könyvnek, A tudomány térképének, nemcsak minden könyvtár, hanem minden család könyvespolcain is ott a helye.
Mohor Jenő

Erőforrások szervezése a felsőok
tatási könyvtári gyakorlatban

A kötet szerkesztőjének neve sok magyar könyvtáros számára ismerősen cseng, hiszen Dávid Baker az East Anglia Egyetemen, Norwichban tartott könyvtári menedzsment-tanfolyamot egy tucatnyi kollégánknak. A tanfolyamok azután idehaza, Kecskeméten és Pécsett folytatódtak, és a résztvevők köre is bővült, változott.A felsőoktatási könyvtárak erőforrás-menedzsmentjével, azaz a források szervezésével foglalkozó könyv érthető módon az e téren Nagy-Britanniában felhalmozódott tapasztalatokra épül. Ennek megfelelően találunk benne fejezeteket a brit felsőoktatás olyan sajátos jelenségeiről is, mint az ún. régi és új egyetemek (az előbbiek tipikus képviselői Oxford, és Cambridge, az utóbbiaké a volt politechnikumok) és a szakfőiskolák (colleges of higher education). Mindazonáltal a szerzők -  ahogy ezt a szerkesztő bevezetőjéből megtudjuk -  igyekeztek minden felsőoktatási könyvtárban, így térségünkben is hasznosítható ismereteket közölni. Tegyük hozzá, hogy az egyedi brit vonások tanulmányozása nyilvánvalóan viszonylag keveseket érdekel, viszont van mit tanulnunk szigetországi kollégáink tapasztalataiból, különös tekintettel arra, hogy a hazai felsőoktatás fejlődése sokban rokonítható a brit felsőoktatáséval. Vitathatatlan, hogy -  ahogy ismét a bevezetőben olvashatjuk -  a felsőoktatási könyvtáraknak világszerte sok rokon vonása van. Az adott intézményben folyó oktatást és kutatást szolgáló központi intézmények, amelyek ezekhez a tevékenységekhez információforrásokat, szolgáltatásokat és helyet biztosítanak. Fenntartásukról valamilyen módon az állam gondoskodik, tehát nem magánintézmények. Betölthetnek regionális vagy országos funkciókat, de elsődlegesen anyaintézményük részét képezik.Sokféle, egymásnak részben ellentmondó cél elérését szolgálják ezek a könyvtárak. Hogy csak egy ilyet említsünk: az oktatást vagy a kutatást kell-e szolgálniuk? Az erőforrások kezelése szempontjából kiemelkedő fontosságú az ingyenesség kérdése, amely sok más könyvtártípushoz hasonlóan itt is fel-
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