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Szolov*eva M. : 
NINCS A HEGYÉN A KÖNYT

"Nincs e. helyén a könyv1*; - Ezt a faleletet kapja sokszor az olvasó 
a nagy könyvtárakban.

"Nos, hát akkor tegyék a helyére és adják ide", - válaszol több ol
vasó. Nem érti ugyanis a könyvtáros szavait. Mi az, hogy! "Nincs a he
lyén?" A könyvtáros számára természetesen világos e szavak értelme, de 
nagyon kellemetlen. Hol lehet a keresett könyv? Nincs a helyén, a pol
con, nem szerepel a kölcsönzési nyilvántartásban, nem található a vissza
helyezésre váró könyvek között és nincs a könyvkötőnél sem. Mit lehet 
itt tenni?

Minél gyakrabban hallja az olvasó ezt a választ: "Nincs a helyén a 
könyv", - annál rosszabbul van az illető könyvtár munkája megszervezve.
Az ilyen válasz a hanyagságot leplezi le, mert hiba történt a kcnyvfel- 
dolgozás folyamán, vagy a könyvek polcrahelyezésénél, vagy a kclcsönző- 
lap kitöltésénél, vagy a könyvtári munka más területén.

Érdekelt engem ez a kérdés: hol a baj gyökere? Miért tűnik el egy
szeriben egy könyv és hogyan lehet harcolni ez ellen?

Több, mint 20 évig voltam könyvtáros s ez idő alatt nyilvántartot
tam azokat az eseteket, amikor az olvasók nem kapták meg a kért könyvet.
A kérdéssel kapcsolatban elég nagy anyagot gyűjtöttem össze s élhatá
roztam, hogy közlöm észrevételeimet hasonló kérdésekkel foglalkozó s 
lehetőleg ugyanilyen anyaggal rendelkező kartérsairnmal, és kicseréljük 
tapasztalatainkat. Ebbéli szándékomban még jobban megerősített I. Sz. 
Vugman-nak a Bibliotekar* 1953.évi 5-6.számában megjelent! "Az. olvasók 
igényének jobb kielégítéséért" eimU cikke. A cikk felsorol és tanulmá
nyoz minden olyap esetet, amikor az olvasók kérését a könyvtár nem tud
ta teljesíteni. A különböző okok közül csak egyet óhajtok részletesen 
ismertetni, éspedig azt,amikor a könyv nem tolulható a helyén.

Ha azt mondhatom: "A könyvet már kikölcsönöztük", "Könyvkötészetben 
van", "Nincs meg a könyvtárban", ez elfogadhatói de ser ivei sem menthe
tő ,ha a szükséges könyvet, amely megvan ugyan a könyvtárban, azért nem 
tudjuk kézbeadni, mert nem tudni hol van. Ez ellen a végsőkig kell har
colni, s ki kell küszöbölni az erre vezető lehetőségeket.

Mindenekelőtt számolni kell azzal, hogy sok olyan hiba, amely a 
könyvek polcrahelyezésével kapcsolatos, a rossz munkakörülményekből 
- helyszűkéből, hiányos könyvtári fel: -Telesből - e ódik. Ilyen esetek
ben azonban még fokozottabban kell megkövetelni a pontos munkát, a kü
lönböző egységekkel végzett technikai r iveletek gondos elhatárolását.

Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek össze különböző rendeltetésű 
könyvek: Ilyenek!

a/ az olvasóknak előkészített könyv-k,
b/ a már visszahozott, de a könyvkártyán még ki nem vezetett könyvek
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e/ a visszahozott, kivezetett, polcráhelyezhető könyvek.
Nagyon fontos, hogy ezeknek a könyveknek feldől-;ozásuk szerint 

meghatározott, állandó helyük legyen. Sehol se heverjen véletlenül 
odakerült könyv. Gyakran hallani fiatal könyvtárosoktól ilyen kifaka- 
dást: "Micsoda aprólékoskodás. Tudom én jól, hova való ez a könyv, nem 
olyan nagy baj, hogy egy percig nincs a helyén.” he bizony nagy baj, 
mert legtöbbször az ilyen kicsiségek eredményezik a könyv elkallódását.

Egyszer meglátogattam Moszkva egyik legnagyobb tudományos könyvtá
rát és meglepetéssel tapasztaltam, hogy a földön nagy halom könyv fek
szik.

"Ezeket a könyveket az olvasók visszahozták, de még nem helyeztük 
őket polcra", - világosított fel az osztályvezető.

Az olvasók könyvigénylésének "nincs a helyén" cimen való elutasí
tása ebben a könyvtárban különösen gyakori. A könyvtár ma már külön 
munkaerőt foglalkoztat abból a célból, hogy a szükséges irodalmat ki
keresse ebből a rendezetlen könyvhalmazból. Sokkal észszerűbb volna, 
ha a beosztandó könyveket külön állványokra helyeznék s a technikai 
munkát végző dolgozó csoportosítaná itt a különböző irodalmat. Az ilyen 
előrendezés megkönnyíti a még polcra nem helyezett, de már ismét igé
nyelt könyvek kikeresését és meggyorsítja a polcrarakás munkáját.

Megeshetik az is, hogy a könyv azért nem található a helyén, mert 
hiba csúszott r katalógusba s eltérés van a katalóguscédulán és a köny
vön szereplő raktári szám között. Olyankor fordul ez elő, amikor a 
könyvtáros átÍrja a raktári számot a cédulán, a könyv számát azonban 
elmulasztja kijavítani. Ilyen módon elvész a könyv "lakáscíme", maga a 
könyv pedig eltűnik a többi kiadványok tömkelegében. Az ilyen hiba rend
szerint csak hosszú idő múlva derül ki.
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Sok esetben a raktári dolgozók hibájából nem található meg a kere
sett könyv. Nem nézik meg ugyanis elég alaposan a ̂ Jelzetet.

A nagy tudományos könyvtárakban eltérő a csoportosítás, s ennek 
következtében különféle jelzetek kerülnek a katalóguscédulákra. Jelen
legi munkahelyemnek, a. Szovjetunió /Tudományos Akadémia.Központi Könyvtá
rának anyagából hozok fel erre példát.

Itteni megfigyelése in szerint a hibák legnagyobb százaléka a betü- 
vagy számjelzetek formájának hasonlósága miatt, ezek összetévesztéséből 
ered.

Az NF 2271 j Izetü könyvek között volt például iái 2271 jelzetű 
könyv és BM 3921 jelzetű könyvek kerültek * BK "921 jelzetüek közé.

így fordul elő a polcrahelyezésnél, hogy a raktáros különböző jel
zetű, de azonos számú könyveket tesz egymás mellé.

Máskor a különböző assámjelzeteket tévesztik össze.Legtöbbször ezt 
is a számok f c m  •.íjának hasonlósága okozza, .Például? az ND 6441 jelzetű 
könyv az ND 6471-esek közül került elő, a BC 966-os könyv pedig BC 366-os 
polcon feküdt. Néha a raktári dolgozó eltéveszti a könyv számjelzstében 
szereplő számsorrendet és például a NE 641-es jelzetű müvet tévedésből



aa Ml 461 helyére teszí. Az ilyen hibák elég gyakoriak.
A figyelmetlenségből fakadó hiba kiküszöbölésére legjobb módszer, 

ha magunkat állandóan ellenőrizzüko Ha a könyvtáros a könyv polferahelye- 
sésekor mégegyszer megnézi a számát, valamint az előtte lévő és az utána 
következő könyv számát is, rögtön rá fog jönni az esetleges hibára.

Az önellenőrzésre fordított idő igen csekély, mindössze néhány má
sodperc, a munka minősége azonban ezáltal jelentékeny mértékben megjavul.

Megtörténik, hogy bár a címleírás a szerző nevével kezdődik., a 
könyv mégis a cim első betűje szerint kerül a polcra. Ez a hiba vagy 
figyelmetlenségből ered,vagy a borítólap okozza a zavart. A boritófedél 
sok könyvnél eltér a belső címlaptól, gyakran elmarad róla a szerző neve,
sőt a cim is más.

Természetesen a könyveket a belső ©imlapről készült könyvtári jelze
te szerint kell a polcra helyezni. A hibák elkerülése céljából ehhez 
szigorúan ragaszkodnunk kell.

O O Ű O O Q  *

Amikor a könyvtáros a keresett müvet nem találja a helyén, jól körül 
kell néznie, mert az ía előfordulhat, hogy a könyvsor mögött van vagy be
lecsúszott «gy nagyobb könyvbe.

A könyvek helytelen poltsrahelyezése sokszor a rosszul kiállított 
vagy megrongált címkének tulajdonítható. Egy rosszul levágott címkén pél
dául llfl helyett 19-1 maradt, s ezért a könyv rossz helyre került.

A feldolgozásnál és polcrahelyezésnél előforduló minden ilyen hibára 
gondolnia kell a könyvtárosnak, ha hiányzó könyvet keres.

Sok esetben nagyon nehéz kideríteni a keresett könyv hollétét, mert 
más természetű hiba csúszott a munkamenetbe, például a zavar oka lehet a 
könyvkártya helytelen kitöltése a könyv kiadásánál vagy vlsszahozásánál

Ha a könyvtáros a visszahozott könyvvel kapcsolatban elnézi a könyv- 
kártyát, más, nem hozzátartozó kártyával kerülhet vissza a könyv a rak
tárba. A kétkártyás kölcsönzési rendszer esetén a könyvkártya az egyetlen 
dokumentum, amely alapján meg lehet állapítani* kinek adták ki a könyvet. 
Ha ez a könyvkártya eltűnik a kikölcsönzött könyvek kartotékjából, nyoma 
vész a könyvnek is, és az olvasó az egyszerű* "nincs a helyén" választ 
kapja.

A kikölcsönzött könyvek kartotékjában néha olyan könyvkártya is ta
lálható, amely szerint a könyv olyan olvasónál van, aki azt már régen 
visszahozta. Ez akkor fordul elő, ha az olvasótermi ügyeletes könyvtáros 
gyorsan akarja kiszolgálni az olvasókat és pillanatnyilag nincs ideje 
arra, hogy a könyvkártyára a könyv újabb kikölcsönzését átvezesse, később 
pedig megfeledkezik az egészről.

A könyvkártya helytelen kitöltése esetén igen bonyolult annak a kér
désnek a tisztázása, hogy kinél van a könyv. Feltehető, hogy a könyvtáros 
hibát követett el, elhagyta a kötetszámot vagy pontatlanul irta fel a 
könyv címét, stb. Ilyenkor az olvasó nevén valamilyen meghatározatlan 
könyv szerepel, a valóban kikölcsönzött műről pedig megállapítják:; "Nyom
talanul eltűnt®. A könyv kiadásánál nem árt, ha a könyvkártya helyes ki
töltését ellenőrizzük.
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A könyvkártyák beosztásának munkáját nagyon megnehezíti és egyben 
biztos hibaforrás a könyvtáros olvashatatlan Írása* A hanyagul irt be
tű- vagy számjelzetet félreértik /például R helyett K olvasható/ s ezért 
a könyvkártya rossz helyre kerül, a könyv pedig ‘'eltűnik".

A könyvek biztos megtalálásának legradikálisabb módszere: a helyes 
raktári felállítás ellenőrzése és a katalógussal v; ló összehasonlítása.
Ez az eljárás azonban sok időt vesz igénybe, s ezért a könyvtárak ritkán 
használják.

Minden nagy könyvtárban meg kell szervezni a ki nam elégített kéré
sek okának felderitését.

Azoknak a könyvigényléseknek a másolatát, amelyekre az olvasó "Kincs 
a helyén" választ kapott, külön kartotékokba kell gyűjteni, s meghatáro
zott időközökben át kell vizsgálni. Mindig előfordul, hogy helyén less 
egy-egy olyan könyv, amelyik az előző alkalommal még nem volt található, 
"Hol volt hát az a könyv? Hej, ha beszélni tudna!" - kiált fel a fiatal 
könyvtáros. Nem mindig lehet megállapítani» hogy hol volt a könyv, 
amikor keresték, az azonban bizonyos, hogy a könyvtári munka valamelyik 
fázisában hibát követett el az egyik dolgozó s ez a hiba komoly nehézsé
get okozott a könyv kikeresésében.

Az előfordult hibák statisztikája és azok elemzése bizonyos mértékig 
segit a hibák okának megállapításában és kiküszöbölésében.

Ha tapasztalatból tudjuk, hogy mi lehet a hiba, a keresés gyakran 
sikerrel jár. Természetőrén nem mindig lehet kideríteni, hova lett a, 
helyéről hiányzó könyv.

Az egész könyvtár /vagy e különböző osztályok/ termelési értekezle
tén fel kell tárni és mag kell vitatni minden olyan esetet, amikor rossz 
helyre beosztott könyv kerül elő, hogy a fiatal könyvtárosok megtanulják 
öntudatosan és kellő kritikával végezni könyvtári munkájukat.

A jelen cikkünkben fclhasznált anyagot több nagy könyvtár munkájá
nak gyakorlata szolgáltatta. A tömegkönyvtárak esetében nem olyan égető 
ez a kérdés. Ott a különböző csoportok betűrendjében rossz helyre tett 
könyvet a kis állományban könnyen meg lehet találni. A polcokon lévő 
könyveket és a könyv kártyákat ezekben a könyvtárakban viszonylag gyakran 
lehet ellenőrizni. A nagy könyvtárakban azonban,ahol százezrekre vagy 
milliókra rúg az állomány egységeinek száma, & könyvek elkallódása elle
ni küzdelem igen időszerű.

Természetesen nem lehet olyan általános érvényű tanácsot adni, amely
nek segítségével az elkallódott könyveket a könyvtárosok' minden esetben 
megtalálják. Ezt nem is tekintettük feladatunknak, csupán a munka rendjét 
zavaró hibaforrások megállapítására törekszünk. Ezek a hibaforrások a kü
lönböző könyvtárak egymástól eltérő osztályozási rendszere és feldolgozá
si módja ellenére is nagyrészt közösek. Abban a küzdelemben, amit az olva
sók igényeinek minél teljesebb kielégítéséért folytatunk, gyakran emléke
zetünkbe kell idézni, hogy a könyvtári munka minden szakaszat a feldolgo
zás, a raktározás, a kölcsönzés stb. nagy figyelmet és pontosságot követel 
Ha ezt szem előtt tartjuk, nem fordulhat elő, hogy az olvasó a könyvtáros 
gyámoltalanságáról és pontatlan munkájáról tanúskodó választ kapt "^ifics 
a helyén a könyv".

= Bibliotekar’ 1955. 2.sz, 11-14.lap.


