
Istennek hála: a Horváth Tibor és Pflpp Zsivaj szerkesztette Könyvtárosok kézikönyvének kiadása úgy meglódult, hogy egy olyan negyedévente megjelenő" folyóirat, mint amilyen a Könyvtári Figyelő" is, csak tetemes késéssel tudja „laudálni” egyes köteteit. Most, amikor a könyvtárak rendszerével foglalkozó 3. kötetének ismertetését írom, a vállalkozás már a negyedik kötet közzétételével tett egy további lépést a „boldog végkifejlet” felé. De: soha ne legyen ennél nagyobb bajunk.A kézikönyv első és második kötetének gondolati szerpentinjei, összefüggés spekulációi, appercipiálási próbatételeket előidéző emelkedői és hup- panói után e harmadik kötet olvasását, tanulmányozását kísérő érzet a Tour de France versenyzőinek síkságra érését nyugtázó megkönnyebbüléshez hasonlítható. Egyébként a kötet szerkesztői előszavukban figyelmeztettek is a mondanivaló jellegváltására, kijelentvén: „A kézikönyv elő
ző kötetei az ismeretgazdálkodás területeit és lehetséges elvi megalapozá
sát, technológiáját mutatták be egy trend vonulatában, amely mintegy két
száz éve kezdődött és ma is tart. E kötetek nem voltak tekintettel arra, hogy 
ez a folyamat milyen szervezeti formákban, intézményekben zajlik; arra 
sem, hogy milyen típusú intézmények jöttek létre... A kézikönyv harmadik 
kötete az intézményekkel foglalkozik... nagy vonalakban a könyvtárak' ha
gyományos és megszokott fajtáit tekinti tárgyalási és szerkezeti vezérfonal
nak. ” Erről ennyit.A tíz fejezetből álló művet hatan írták. A következő munkamegosztásban:
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Könyvtárosok kézikönyve / szerk. 
Horváth Tibor, Papp István. -  Bp. 
Osiris, 2001. 25 cm. -  
3. A könyvtárak rendszere. -  2001 
-  356 p.

1. A könyvtár történelmi szerepváltásai főcímen Tóth Gyula „üti meg a kötet alaphangját” . Fejezetének alcímei alatt az írásbeliség és megőrző intézményei létrejöttével, az ismeretrögzítés technikáinak és anyagának változásaival, a könyvnyomtatással, az olvasási forradalommal és a nyilvánosság megszületésével, a könyvtárközi munkamegosztással, a mind pontosabb, gyorsabb és célzatosabb szolgáltatások iránti társadalmi igénnyel, végül az elektronika kihívásával foglalkozik.2. Ferenczy Endréné e fejezetének témája a nemzeti könyvtár, nem utolsósorban az Országos Széchényi Könyvtár. Aztán e vezető szerepkörű intézményt mint a nemzeti irodalom és a külföldi dokumentumok gyűjteményét, mint közvetlen és központi szolgáltatót, nemzeti bibliográfiai számbavevőt, illetve egyéb szerepvállalásokra is képes szervezetet vizsgálja.3. Tóth Gyula másodjára a közkönyvtárakról szóló fejezet szerzéseként szerepel. Mondanivalóit a történeti gyökerektől elindulva, az egyes változatokat külön-külön tárgyalva, a ma közkönyvtárait nemzetközileg és „hazailag” is jellemezve fejti ki, illetve hozza a t. olvasók szíves tudomására.4. A szakkönyvtári fejezetet Varga Katalin jegyzi. Ezen belül a szak- könyvtár helyéről, feladatairól, e könyvfajta történeti fejlődéséről és feladatairól, e könyvtárfajta történeti fejlődéséről, típusairól és gyűjteményi, feltárási, szolgáltatási sajátosságairól értekezik. Külön szól a személyi tényezőkről: a szakkönyvtárosok és olvasóik sajátos kapcsolatáról.5. Ugyancsak Varga Katalintól származik a felsőoktatási könyvtá
rakkal kapcsolatos fejezet. E fejezetben található: történeti áttekintés az anyaintézmény és könyvtára együttéléséről, feladatok és válfajok szerinti csoportosítás, a gyűjteményi sajátosságok és szolgáltatások bemutatása.6. Tóth Gyula harmadjára az iskolai könyvtárakra vonatkozó tudnivalókat foglalja össze. Történelmi áttekintést ad, szerepmeghatározásokat közöl, s megírja: az iskolai könyvtár milyen szerepet játszik a könyvtári rendszerben. Az Elmélet és valóság c. alfejezete a magyarországi helyzetet mutatja be.7. Pogány György Különgyűjtemények c. fejezete egyfajta „triptichonba” rendeződik. Az első „tábla” a különgyűjtemények kialakulását és fogalmát, illetve kialakulásuk szempontjait taglalja, a második dokumentumtípusok szerinti, a harmadik pedig a tematikus különgyűjteményekről beszél.
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8. Sütheő Péternek köszönhető az elektronikus, di
gitális, virtuális könyvtárakat bemutató fejezet. Tartalma -  részletesebben -  a következő: az információtechnika fejlődése, a könyvtári állomány digitalizálása (lapolvasók, a digitalizálás technikája), elektronikus dokumentumok, a digitális dokumentumok formai feltárása (meta- adatok), a digitális könyvtár mint információs rendszer, a virtuális könyvtár, hazai elektroni- kus-digitális-virtuális könyvtárak.9. A könyvtári rendszer fogalmával Sonnevend Pé
ter ismerteti meg olvasóit. A résztudnivalók alrendszerek szerint csoportosítva jelennek meg egymás után. A gyűjteményi alrendszer égisze alatt a köteles példányokról, a kiadványcseréről és fölöspéldányokról, az országos gyűjteményfejlesztésről és tárolókönyvtárról, valamint az állományvédelemről esik szó. A bibliográfiai alrendszer keretében az UAP-pal, a „szolgáltatások” mibenlétével, a szükségletek és igények számbavételével foglalkozik a szerző. A személyzeti alrendszer a szakképzésről és továbbképzésről, a szakirodalomról, a szakmai egyesületekről és közéletről informál. Infrastrukturális tényezők között a statisztika és szabványellátottság, a fejlesztési stratégiák és könyvtárpolitika, valamint a marketing tárgyalására kerül sor.10. A könyvtári modell c. zárófejezetben a már korábban is szerzőként szereplő Ferenczi Endréné magát a könyvtárat mutatja be rendszerként. Ennek révén foglalkozik a működés rendszer- szerűségével, a könyvtári modell menedzselésével, a munkamenet megszervezésével, a könyvtár szervezetével. A fejezet külön alfejezete a gyűjteményszervezés (állományalakítás, a gyűjtemény rendezése és kezelése, a gyűjtemény feltárása) és a szolgáltatások széles mezőnye (kapcsolatteremtés a felhasználóval, tájékoztatás, a dokumentum-szolgáltatástervezés és értékelés).

A kötet tartalmának megjelenített témáinak vázlatos közléséből is kitetszik: a negyedfélszáz oldalt meghaladó közlés elejétől fogva mindvégig a szakmai törzsismeretek, ha úgy tetszik: törzstudás fogalomkörébe vonható. Nincs benne semmiféle kilengés, szabadosság. Egyfelől abban az értelemben nincs, hogy a hat szerző tíz felé osztódó előadása itt fölösleges -  mikrofilológiai -  részletekbe hajolna el, másfelől pedig abban sincs, hogy stílusában válnék szószátyárrá, dagályossá.Ez a legfőbb erénye, minthogy a kézikönyvektől senki sem vár el „noch nie da gewesen” megál- lapításokat-beállításokat, másként mondva, egyéni-egyénieskedő tanokat, hanem ellenkezőleg: csak szakmailag jól megalapozott, szakirodalmak által „közmegegyezett” tények és folyamatok sallangta- lan leírását. (Mostani kötetünk hivatkozásai mesz- szemenően megfelelnek a kézikönyv és az általa fel- dolgozott-figyelembevett források közötti „harmo- nikázásnak” .)Szakmailag még másfél évtizede is szokatlan fejleméményekről e kötetben csak Sütheő Péter fejezete tájékoztat. Ez arról tanúskodik, hogy szédületesen gyors elektronikus-digitális fejlődés következtében ma már az általa előadottak is beletartoznak abba az ismeretkörbe és készségkészletbe, amelynek birtoklása nélkül elképzelhetetlen a kor színvonalán álló szakmaiság.Ügy tapasztaltam, hogy a szerkesztők kötetről kötetre haladva, mindinkább megközelítik a „feladatuk magaslatán álltak” érékelést. Ezúttal a tartalmilag értékes fejezeteket stilárisan is egységessé igazítva sikerült nagyon jól adjusztált kötetet kibocsáta- niuk a kezük alól.
Futala Tibor
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