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A FARMI NGTON - TERV

/Farming* on Plán haadbook, By E, E, Williams.. C am b rid gee Hass. , 
Associatlem of Research Libraries# 1953<> VI fl 17© l a p , /

Mi a Farmlngton-terV? Erre a kérdésre részletes választ ad 
a fent megnevezett könyvo Megkíséreljük; röviden ismertetni tartal
mát o

Annak szükségessége# hogy az olvasók igényeinek elébe menje
nek a szükséges teljes külföldi irodalom megszerzésében# egyes 
kapitalista országok tudományos könyvtárait együttműködésre kény- 
szeritattao Az együttműködés egyik érdekes kísérlete az úgyneve
zett Farmington-terv # melyet az Amerikai Egyesült Államok tudo
mányos könyvtárainak szövetsége dolgozott kio Nevét Farmington 
várostól /Connecticut állam/ kapta,/ahol & kooperáció megvalósí
tásának útjait meghatározó értekezlet lezajlott..

A Farmington-tervnek - a szervezők elgondolása szerint - 
biztosítania kell# hogy valamelyik amerikai könyvtárban# ha csak 
egy példányban is# de meg kell lennie "minden olyan külföldi könyv
nek vagy brosúrának# amely feltételezhetően érdeklődésre talál az 
Amerikai Egyesült Államok tudományos dolgozóinál.", A Farmington- 
tervben résztvevő könyvtárak nem érik be a külföldi kiadványok 
megszerzésével, hanem az adott müvek katalóguscéduláit megküldik 
a Kongresszusi Könyvtár mellett felállított Központi Címjegyzék
nek és kötelezik magukat# hogy a kért könyveket rendelkezésre bo- 
esájtják a könyvtárközi kölcsönzés keretében vagy mikrofilmet ké
szítenek rőlao

Az ismertetett könyv megjelenésének idejére /1?53 eleje/ a 
terv megvalósításában az Egyesült Államok ő2 könyvtára vett részt 
önkéntesen.. Ezek kötelezték magukat# hogy megvásárolnak minden 
tudományos érdekű külföldi könyvet^, amely gyűjtőkörűkbe tartozik,

A terv realizálásával kapcsolatos minden munkát a "Farmington- 
terv Bizottsága és Irodája" irányit. Feladatai közé tartozik a 
munka továbbfejlesztése lehetőségeinek vizsgálata# a vitás esetek 
és nézeteltérések megbeszélése# évi statisztika vezetése# az elő
ször megjelenő folyóiratok mutatványszámainak gyűjtése és szétosz
tása stbo

Mivel kezdettől fogva világos volt# hogy nem minden külföl
dön megjelent könyvet kell megvásárolni ,a Farmington-térv Bizott
ságának egyik elaő feladata volt azoknak a kiadvány-kategóriáknak 
a meghat ározása # amelyek nem tartoznak a terv keretébe. Az ismer
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teteti; könyv 68®lapján ezeknek a kategóriáknak a kővetkező listáját 
közjik; hírlapok, folyóiratok /kivéve minden uj folyóirat első azá- 
má/t tudományos társaságok és intézmények által kiadott dolgozatok 
és./számozott/ sorozatok^ évkönyveké almanachok és naptárak^ hivata
los kiadványok? /országos és helyi/ hivatalos irodalom? az ENSZ ki 
adványai? /doktori és kandidátusi/ disszertációk?, elemi iskolai tan
könyvek?.. gyermekirodalom?, népszerű vallásos irodalom?, bibliák? tér
képek^ kőták? utánnyomások?, különlenyomatok?, modern nyelvű fordítá
sok?, a főleg.nyomdai kiállításuk miatt érdekes könyveké

A Farming tón-terv keretében megvásárolandó kiadványok köréből, 
ki van zárva a külföldi orvostudományi irodalom is, mert ezek be
szerzését teljes mértékben biztosítja az Army Medical Lihrary /Álla
mi Hadi Orvosi Könyvtár/®

A hivatalos kiadványokat és periodikákat nem vették be a szer
zeményezési tervbe beszerzésük különleges nehézségei miatt , melyek, 
kezdettől fogva komplikálták volna a Farmingt on-terv végrehajtásá
val kapcsolatos munkát® A disszertációk, tudományos intézetek és 
társaságok számozott dolgozatai és sorozatai ugyancsak azért nem 
kerültek bele a szerzeményezési tervbe ,, mert jelentős részüket meg
kapják csere formájában vagy beszerzésüket biztosítja a régóta be
vezetett u«n® "folyamatos megrendelés"®

A Farmington-terv szervezői intézkedtek a könyvárusi forgalom
ban nem kapható kiadványok megszerzése érdekében, s gondoltak m 
csak mikrofilm formájában publikált müvek beszerzésére is®

Elhatározták, hogy a továbbiakban megszervezik az összes kül
földi országok irodalmának megszerzését , kivéve az Egyesült Király
ságban, valamint a Kanadában angol nyelven megjelent kiadványokét® 
Ezek irodalmát teljes mértékben beszerzik az amerikai könyvtárak 
a Farmington-térvtől függetlenül® Ami a többi külföldi ország köny
veinek megszerzését illeti,, beismerték, hogy célszerű lenne ezek 
körét fokozatosan tágítani® A Farmington-terv első évében /194-S- 
bán/ csak három országra szorítkoztak /Franciaország, Svájc és 
Svédország/® 1949-ben a külföldi irodalom beszerzési forrásai még 
hat országgal gyarapodtak - Belgiummal, Hollandiával, Dániával, 
Olaszországgal, Mexikóval és Norvégiával® 19.52-ben a tervben 
résztvevő országok száma elérte a 99-et® Mindazonáltal^1955 elején 
nem vett részt a Farminton-tervben Finnország, Japán, Óceánia, Bél- 
Afrika, Kőzép-Amsrika, néhány délameríkai ország, valamint a Szov
jetunió és az összes népi demokráciák®

A Farmington-terv keretében a könyvek beszerzését megbízottak
cc£'”‘'égével végzik, ezekkel megfelelő szerződéseket kötnek, Az 

ilyen megbízottak - természetesen - a kapitalista országok leg
ismertebb könyvkiadói /például? Harrassovitz Németországban, HoepXi 
Olaszországban, Láng SvájcbanHöest Dániában stbo/® Tanácsadási 
formájában az adott ország legkiválóbb könyvtári szakemberei segí
tik őket /például? Dániában Svend Dahl, Svájcban P® Bourgeoís etb*/» 
Egyes országokban.a megbízott szerepét maguk az állami könyvtárak
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töltik be /pólódul Párizsban a Nemzeti Könyvtár vagy Canberrában a 
Szövetségi Nemzeti Könyvtár/.

A megbízottak kötelessége az adott instrukcióknak megfelelő 
irodalom kiválasztása, annak osztályozása és megküldése a könyvtár
nak. A nehezen osztályozható könyveket a Farmington-térv Irodájába 
küldik meg, amely Canbridge~ben /líassachusetts állam/ működik. Az 
Irodának a megküldött könyvek teljes jegyzékéről is egyébként kül
denek egy másolatot ellenőrzés és statisztika céljából. Néhány meg
bízott a jegyzékek helyett a nemzeti bibliográfiák megfelelő számát 
küldi meg az Irodának, a megküldött könyvek címeinek megjelölésével, 
így például a párizsi Nemzeti Könyvtár a könyvekkel együtt megküldi 
a Bibliográ-phie de la Francé folyó számát.

Nagy vitát váltott ki, hogy célszerü-e az, hogy az irodalmat 
nem maguk a könyvtárak., hanem helyi cégek és szervezetek választ
ják ki. Felmerült az az aggály, hogy igy nincs biztosítva, hogy 
minden szükséges müvet megkapnak és hogy feleslegeset nem küldenek.
A bevett módszer védelmezői azt hozzák fel a maguk részéről, hogy 
csak autopszia alapján lehet egy könyv jellegéről dönteni, a címek 
alapján való kiválasztás hibákat okozhat. A viták eredményeként 
elhatározták, hogy az irodalom kiválasztásának mindkét módszerét 
kipróbálják! a könyvkereskedő cégek és a Farraington-tervben részt
vevő könyvtárosok által való kijelölést..

Az összes országok, ahonnan könyvek érkeznek a Farmington- 
terv keretében, két csoportra oszlanak. Az elsőhöz az a 17 ország 
tartozik, melyekben a könyvek legnagyobb része az Egyesült Álla
mok tudományos dolgozói által jól ismert nyelveken jelenik meg. 
Minden, ezekben az országokban megjelent könyvet az USA-ba ▼alö'’* 
küldés előtt osztályoznak egy külön e célra kidolgozott táblázat 
alapján, melynek 864 osztálya van. Aztán az egyik vagy másik osz
tályba tartozó könyvet elküldik abba a könyvtárba, amely kötelez
te magát, hogy a lehető teljességgel gyűjti /természetoson a főúti 
megszorításokkal/ a táblázat megfelelő osztályába tartozó irodal
mat .

A másik csoportot azok az országok alkotják /összesen 82/, 
amelyekben olyan az uralkodó - nyelv, amelyet kevéssé ismernek az 
USA tudományös dolgozói. Ezekhez tartozik Afganisztán, Görög
ország, Egyiptom, India, Írország, Ciprus, Pakisztán, FülÖpÁsai- 
getek, stb. Az itt megjelenő könyveket, függetlenül attól, hogy 
milyen tudományághoz tartoznak, abba a könyvtárba küldik, amelyik 
magára vállalta ezek beszerzését és feldolgozását. Például e. Kaié 
University kap minden irodalmat Indiából, a University ot Cali- 
fornxa Koreából, Fülöp-szigetekről és Jugoszláviából, as Univer
sity of Cincinnati Görögországból, stb.

Mindezen munka eredményeként az USA. 62 könyvtára 19,52-ben 
a Farraington-terv keretében 13 országból 17.304 könyvet kapott, 
a legtöbb /2.414 kötet/ a University of Illinois könyvtárába ke
rült, mely vállalta a francia és spanyol irodalom beszerzését, as 
általános osztályba tartozó könyveket, a könyvtártudományi és né
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hány műszaki osztályba tartozó irodalmat. A legkevesebb könyvet /3f 
kapta az University of Virginia könyvtára, mely csak a Lengyelország 
történetével foglalkozó irodalmat rendeli meg. Ami a Kongresszusi 
Könyvtárat illeti* részvételét a Farmington-tervbén lényegtelen oaz~ 
tályok irodalmának megrendelésére korlátozta, azért, hogy ne széle
sítse ki könyvtárközi kölcsönzési tevékenységét, A Farmington-tarv 
keretében a Kongresszusi Könyvtár 1952-ben például 612 kötetet ka
pott  mindössze. ‘ *

Némi fogalmat ad a Farmington-terv keretében a különböző or
szágokból kapott könyvek számáról a következő kimutatás 1952-as ada
tokkal.
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Az ismertetett könyvhöz nagy bibliográfia van mellékelve 89 
könyv illo\ cikk elmével, melyekben a Farmington-terv munkájának, po« 
zitiv és negatív oldalainak elemzése található.

Bibliotékái*, 1955® 11.az. 44-46.lap.


