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f '  "Zett ear J e lé n le g í  a ze rejtik betöltésére szerveztek, jpeg»?. Más nemzeti 
I könyvtápaktak az‘ eredete olyan jngg4jjgy/Цjt  e mó£y ekbe«’”-gyökerezik, 
^^s^í^ket'írézzáTéFhQ'tőV'f te 1 1 ek a nagyközönség számára* Számosad 'r - 
I vannak olyanok is , melÿekmal fejlettségüket [az^l-, érlék e l,  hogy 
! (fokpzatpaaá kitevjéeztétiék^jögköiülcet 'ée áriía valő kópepeégüketé '
] hogy a szakadatlanul növekvő közönséget kielégitséko 1
I O O c . é l a p í t á s a k ,  akár fejlődésük révén, ß. nemzeti köajvtárá»
I kát mindig ;ugy .lehetet* $ekinteni| m intanépí széliemét kifejézŐ  
1 tfokoméntumo  ̂ terme8zete|B letéteményesét, bármilyen fajták is  lé -  
! gyének, szeld a Aokip|entu}npk8 .nyomtátványok0 kéziratok,-mikr'ofilm..'' 
j másolatok, рёйетЫёк, metszetek, térképek, mülapok vagy ‘ttangfel-
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i lop tak  J o g o lh  kötelespeídányra é^ lflva tássze iaen  dolgoznák- f e l  
; az ország nyomdatermékeinek a d a ta it0’ így  a folyamatosan megjeleine 
I nemzeti b ib lio g rá f iá k  szerkesztésé  számára f ő ’adatforrássá  vá lta k . 
lA jre jr izé ti köqffctánskat napjainkban láthatóan az ]a tö rek té é  je l le m z i,  
hogy magukrà vesz ik  a M p z e t l  b lbJ lográ flák - szerfcaytésénak  és 
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« kői ék kezábienv bit'» eV ' " ’ -r--,fí * f; "
A nemzeti könyvtárak természetüknél fogva enciklopédikus 

jellegűek» Azoknak a népeknek é le té t ' is  aorsát, melyeknek szol« 
gálatára létesültek, szükségszerűen meghatározza a többi népek 
haladása és kultúrája» Ezért a nemzeti könyvtáraknak meg k e ll 
szerazniök a külföldi irodalom tetemes részét a legkülönbözőbb 
tárgyakból és lamaretágakbó!» Ez a. kötelezettség a mennyiséget 
és a fajsúlyt il le tő le g  messze túlhaladja a többi könyvtárak ide
gen kiadványokra vonatkozó beszerzési kötelezettségét és lehető
ségeit»
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E cél érdekében a nemzeti könyvtárak széleskörű cseréket esz
közölnek. A cserék egyrészt akülönböző minisztériumok és követsé
gek megegyezéseinek az eredményei» másrészt magánközvetítések követ
kezményei. A háború utáni leszegényedett v ilág » úgylátszik, még 
lendületesebbé tette a nemzetközi cserét.

A nemzeti könyvtáraknak általános belső Igazgatásuk mellett 
és fe lü l van még egy fontos hivatásuké a kapcsolatok ápolása. Kap
csolatokat tartanak fenn a kormányzat más Intézményeivel: az aka
démiákkal, a tudományos intézetekkel, a szakmai egyesületekkel, 
az egyetemekkel, a^főiskolákkal, a gyűjtőkkel, államférfiakkal, 
szakértőkkel, tudósokkal, üzletemberekkel, technikusokkal, szerzők
kel, ezek kiadóival, kimagasló személyiségekkel, névtelen polgárok
kal: azaz a nyilvánossággal. Mintegy szabályként á ll előttünk az 
a tény, hogy ahol a nemzeti könyvtárak virágzanak, ott tevékenysé
gük számos és különböző összetételű csoport érdekeivel kapcsolódik 
össze, sőt azonosul.

Nem minden nemzeti könyvtár tö lt i  be ugyanazt a szerepet or
szága könyvtárrendszerében. Némelyik teljesen független és kivül 
is  esik ezen a hálózaton, némelyik törvény á lta l megszabott fe le 
lősséggel van felruházva és mintegy élvonalbeli szerepet játszik , 
ismét másik bizonytalanul meghatározott, osupán.közös megegyezés 
á lta l szentesített tekintély birtokában van. Be talán nincs egyet
len olyan nemzeti könyvtár sem, amely egészen védve volna a konku
rencia ellen , amelyet ne fenyegethetnének versenytársként más ___
könyvtárak. S egészbenvéve ez igen üdvösen ïat a nemzeti könyvtár 7 
fejlődésére. Ez a versenybenlétel állandóan ébrentartja, é le t '-- ' ' 
t ö l t i  meg őket. Arra kötelezi őket, hogy bebizonyítsák létjot
sultságukat. Felhívja figyelmüket a mai problémákra és ősztől 
őket, hogy ne hagyatkozzanak a rutinra.

Bármilyen szerepet tö lt  is be a nemzeti könyvtár a hazai 
könyvtárhálózatban, az álta la és az egyéb könyvtárak á lta l vá lla lt 
munkák kiegészítik egymást. Erre igen sok bátorító példát látunk a 
v ilág  minden részében* A nemzeti könyvtár nemcsak a maga számára 
tervezi, fe j le s z t i és töké le tes íti a könyvtáritechnikát, hanem 
tulaJdónképpen mintáéljárásokát dolgoz k i, s ezek alkalmazására 
buzdítja 7 többi könyvtarát^'A” Jó~tYchniká szabályait k itervezi, 
közzéteszi, és propagálja. A katalógusszerkesztés központjául szol
gá l, ketalóguslapokat nyomtattat, ezeket a többi intézmények ren
delkezésére bocsátja. Akár mint kezdeményező, akár osak mint egy
szerű, de jő szándékú munkatárs, a nemzeti könyvtár élénken részt 
vesz minden fontos könyvtári közös munkában, a közjó érdekében.

A nemzeti könyvtárak éppen nemzeti jellegüknél fogva közpon
t i  katalógusokat készítenek nlnd a könyvekről, mind az egyébfaj
ta közleményekről, amelyek hasznosak lehetnek a kutatás számára. 
Így f e l  tudják tárni és ennek következtében hozzáférhetővé tudják 
tenni a tudósok számára a ritka és kevéssé elterjedt müveket is , 
mintegy welearinghousen~ul szolgálnak a könyvtárközi kölcsönzés
ben. A központi katalógusok azt is lehetővé teszik, hogy a nemzeti 
könyvtárak felmérjék az ország különféle könyvtárainak készleteit,



-  6 ~

fe ltárják  elégtelenségüket, s hogy olyan gazdaságos közös -beszer
zési programmot valósítsanak meg, mely a hiányokat pótolni tudja*
A központi katalógusok á lta l nyújtott tájékoztatás lehetővé teszi, 
hogy a minimumra redukálják a felesleges és költséges többletpéldá
nyokat« A központi katalógus nemcsak az ország gyűjteményeinek meg- 
Javltátrér-'nesuS&fcfa;*sUMfcpDeim,é&: mérieákslt; Jcönyytáírpolifrlkát 
augjpll a nemzeti könyvtáraknak^ Lehetővi, teszi a nemzeti könyvtárak 
és a többi" intézüényék cé-ljáinák egyesítését', még ha a közöttük 
IávE iMvatmlbai каре áolatak! gy enfték; 1rs «
......Ebbőlfeiz köve tfceziky h-ogy a: nemzeti könyvtár a könyvtárak. -

könyvtár^, s tevékenyságének ez a fa jtá ja  nem tartozik a leglényeg- 
tVrrrtehbefc W ze. A‘ nemzeti' könyv tát átengedi más könyvtáraknak a' 
nala. 1 tflBej számban müveket ,̂ Olyan kutatásokat ankéteket
kezdeményez, amelyeket más könyvtárak egyedül meg sem tudnának ki- 
sThrelnlV tapasztalat a it továbbadja« Szószólója és védelmezője a 
t&VbiU kôhÿvt artoafc ь • Mihde n' körijét* ár részes ülh et a nemzet i  könyv tár 
tapasztalataiban, számos, kiilöogyüjteménye gazdag eredményeiben«
Á nemzeti könyvtár sem nem gazdaja, sem nem szolgája a könyvtárak
nak, hanem egy nagy együttes része«

Újabban a nemzeti könyvtárak nagy érdeklődéssel fordulnak a 
különféle "berendezések" fe lé « Kipróbálnak minden eszközt, mely 
a technikai eljárások és a könyvtári munka leegyszerűsítésére van 
szánva« Lehet, hégy közel van a "gépesített könyvtárak"kora« Egye
sek talán úgy gondolják, hogy az emberi közvetítés szükségessége 
egy napon e l fog tűnni és hogy a könyvtárosokat gondolkodó iro 
dalmat válogató gépek fogják helyettesíteni« Semmi módon nem az 
a célunk, hogy az általános lelkesedés ellen küzdjünko Elkerülhe
tetlen és gyorsan terjedő törekvésről van szó» Valószínű, hogy 
sok gyakorlati javulást fog hozni és kedvező következményeknek 
lesz okozója« A legrosszabb talán,amit erről a lelkesedésről 
mondhatunk, hogy károsan elfordíthatja figyelmünket az ennél sür
gősebb problémákról« Ma még korán volna érvényéé Íté le te t monda
ni, de nem lehet hallgatni ae erről az irányzatról» Sok könyvtár 
rendezett be Jól fe lszere lt fotoszolgálatot vagy kitűzte célu l 
ennek berendezését« Ez a szolgálat kis költséggel lehetővé fogja 
tenni a ritka szövegek fényképmásolatban való kölcsönzését. Ha a 
szöveg tetemes részének reprodukálására van szükség, a mikrofilm 
a legjobb eszköz« A mikrofilmnek több előnye van: viszonylag o l
csó, hosszú élettartama van, ha gondosan készítették és a leg
több könyvtár számára semmi nehézséget nem jelent a vásárolt mik
rofilmek polcokon való elrendezése« Jelenleg a mikrofilm-másola
tok számbelileg nagy szerephez jutottak a nemzeti könyvtárak gyűj
teményeiben, és különleges olvasótermeket rendeztek be olvasóké- 
ezülékekkel és egyéb szükséges felszereléssel azok számára, akik 
tanulmányozni akarják őket«

Nem mondhatjuk, hogy a mikrofilm egyértelmű megbecsülésnek 
örvend, de használata mégis általános, mintegy "jobb hiján" a l
kalmazzák» Ha a mikrofilm sorozatokat ritkán és rövid ideig hasz
nálják, nem váltanak ki különleges panaszokat» Kitűnő eszköz a
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mikrofilm az újságok reprodukciójára és megőrzésére, hiszen ezeket 
gyorsan romló papirra nyomtatják. Kis költséggel másolatot is le 
het róluk készíteni mindennapi használatra. Ha szükségesnek és 
praktikusnak bizonyul, még olvashatóbbá lehet őket tenni vászonra 
vagy papirra való vetítés á lta l. Ma már többféle mikrofotográfiai 
módszert is  alkalmaznak könyvek és más kiadványok reprodukálására. 
Az ilyen reprodukciók a kiegészítő kiadványok jelentős együttesét 
eredményezik. Különleges formájuk nem jelent speciális elrendezési 
problémát; de az a tény, hogy minden ilyen reprodukció-típushoz 
nás-más olvasóberendezés szükséges, csökkenti jelentőségüket és 
korlátozza használatukat. A következő évek erre a problémára is 
meg fogják hozni a megoldást, s a nemzeti könyvtárak a többi könyv
tárral együttműködve csökkenteni fogják ezt a káros sokféleséget.

Egy nemzeti könyvtár sem - sőt semmilyen más könyvtár sem - 
képes többre, mint amit anyagi lehetőségei megengednek. Ez magá
tó l értetődik, s csupán azért említjük meg, hogy világosabban lás
suk, milyen sok reményre jogosít fe l  az a tény, hogy számos nemze
t i  könyvtár költségvetése kibővült a második világháborút követő 
t iz  év a la tt. Mégis kétséges, hogy elegendő-e mindenütt az anyagi 
alap. Mig ez megfelelő nem lesz, addig a nemzeti könyvtárak nem 
tudják megvalósítani lehetőségeiket s nem tudják keresztülvinni, 
hogy a közönség maximális mértékben kiaknázhassa az általuk nyújt
ható előnyöket. 3 mig ez igy nem lesz, a nemzeti könyvtárak csaló
dást fognak okozni azoknak, akik nem ismerik reális helyzetüket, 
addig meg kell elégedniük a kompromisszumokkal.

A legrégibb és legfontosabb nemzeti könyvtárak talán különle
ges helyzetet élveznek. Az ő hírnevük állandó hírnév. Tűzvészt, 
árvizet, háborúkat, megszállásokat éltek át, dacoltak a közvéle
mény időnkénti közönyével és középszerű irányit óikkal. Hírnevet 
szereztek. Gyűjteményeik értéke felmérhetetlen. Ha a beléjük fek
tetett tőkék összességét kimutatnák, magukat a nemze'tí könyvtára
kat is meglepné ezek nagysága. Ma már ezeket a könyvtárakat nagy 
hozzáértéssel és széles látókörrel vezetik, Ezek à könyvtárok 
nem ósdiak és elfásultak. Elérték az érettség fokát,, .Önmaguk ha
gyományainak, gyakorlatának, tapasztalatainak, múltbeli 4 e lje -  
sitményeinek s jelen hivatásuknak az eredményei. Irigylésre r: r 
csodálatra méltók...

JMémely régi és igen fontos nemzeti Könyv ta;:, akár önhibájá- 
-bő.l, akár tehetetlenségből, akár kény.telenaégből, akár .pedig mir. 
egy öntudatlanul beleegyezett abbç/, hogy nemzeti könyvtári szere
pét és funkcióit más , uj éa egészen különböző intézmények, v í-ő ék 
át. Ezek az intézmények nem mindig teljesen függetlenek. A aemze- 
t i  könyvtáruk képviselve vannak ezek igazgató tanácsában éa befo
lyást tudnak gyakorolni a jobb együttműködés érdekében.. De mire 
Való a felelősség átengedése és a tekintély szé tforgues olása? .

Az ie  tökéletesen világos, hogy a legfontosabb és legrégibb 
nemzeti könyvtárak elsőrangú központok a kutatás számára, a leg
jobb eszközök, melyek a tudomány embereinek rendelkezésére á l l 
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nak. De szervezetük megengedi»® minden esetben azt a hathatós bib
liog rá fia i szolgálatot, mely mindig készségesen válaszol a megke
resésekre? Ha erre a kérdésre igennel felelünk, hogyan van az, hogy 
a b ib liográ fia i kérelmeket gyakran szakkönyvtárakhoz és tájékoztató 
irodákhoz kell irányítani? A természettudományok ás az alkalmazott 
tudományok területén nyilvánvalóan ez a helyzet« Az ok talán az, 
hogy' a nemzeti könyvtárak gyűjteményeinek mérete és különféle gya
korlati és pénzügyi megfontolások nem engedik meg azt a részletek«» 
bemenő osztályozást ás szövegelemzést, amelyek pedig a mindennapi 
tapasztalat, a laboratóriumok ée a k ísérle ti asztalok számára oly 
nélkülözhetetlenek«

Talán a Jövőben rájönnek a nemzeti könyvtárak, hogy mind a 
gyűjtemények szervezésében, mind a közönség kiszolgálásában két 
egészen külön síkon ke ll tevékenykedniük« A humán tudományokat az 
eddig használatos b ib liográ fia i elvek alapján fogjak kezelni« A 
természettudományos és technikai müveket azonban a dokumentáoló 
uj és bonyolultabb módszereivel ke ll majd feltárniok« Ha ez nem 
alakulna igy, akkor a nemzeti könyvtárak csak a történészek és 
a múlt tanulmányozói számára lennének hasznos források, s a Jelent 
csak a múlt példáival segítenék«

Nem lehetetlen azonban, hogy a nemzeti könyvtárak funkcióinak 
szétágaztatására irányuló törekvések hamar kimerülnek és e l fog 
következni az egységesítés és a relntegráoló korszaka. A Jó admi
nisztráció szabályai fogják ezt igényelni. Sőt a tevékenységek 
szétágazásának kiküszöbölését az elhelyezési viszonyok Javulása 
is elő fogja segíteni« Több nemzeti könyvtár nemrégiben kapott 
uj helyiséget, más helyen most készülnek az uj épületek, ismét 
máshol az építési terveket tanulmányozzák. Ezek az uj épületek 
különbözni fognak az előző nemzedék hatalmas építményeitől. Nem 
lesz bennük sem tu ld lszitett előcsarnok, sem reprezentatív lép
csőház. A modern építészet azt tartja  majd szem e lő tt , hogy az 
épület alkalmas legyen annak az intézménynek ^ p é lja lra , amely 
benne fog működni. Ez a modern építészei ,nemcsak a helységhj.ányt 
jfo^Já'megszüntetni, hanem lehetővéIteezi^búgy a nemzeti könyv
tarak ismét te ljes ítsék  azokât  ̂ lkat t amelyeket sokáig
fögy  egy ldére elhanyagoltak csupán .helyszűke és pénzhiány miatt.

A ’Világ sok részében a hidegháború folytatása komolyan hát- 
p'iXt otta a nemzeti 'könyvtárak haladását/ A kulturális-haládán* 
nem lehetséges a félelem, a gyanú és a reménytelenség légkörében.

Ée mégis Ъ nemzeti könyvtárak sajnálatos gyengüléséért rész
ben megvigasztal Ьелпйакек, ez ,,a $ény,: hogy: ap vujorçaatf <
államokban az első perctől kezdve a kormány legelső feladatai 
közé sorolja a nemzeti könyvtárak alapítását. Ez a tény meggyő
ző módon tanúskodik arró l, milyen t is z te le t te l néznek az egész 
világon a régebbi k^nyvt,állapításokra«- Sőt, ahol a könyvtáros- 
képzés nem érte e l te ljes  fe jle ttségé t, ott a nemzeti könyvtárak 
szerveztek köny vtároaképző ‘iskolákat- és ezek közvetve vagy ï'izv ■%- 
lenül a nemzeti könyvtárak irányítása alatt működnek« Az ee^ r i l 
ka jelenség, hogy a nemzeti könyvtárak biztosítják a azükséges
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helyiségeket a -könyvtárosok szakmai egyesületei szamára s i t t  mű
ködik azok titkársága«

Az esetek legnagyobb részében a nemzeti könyvtárak személy
zete a közalkalmazottak státusába tertozik. Néha nehéz volt e l
érni a könyvtárosokat besoroló hivatalnokoknál, hogy a könyvtáro
sokat könyvtárosi minősítésüknek megfelelő fize tés i kategóriákba 
sorolják» De már megkezdődött és folyamatban van az erre való 
törekvés« Egy számos különgyüjteménnyel e llá to tt nemzeti könyv
tárban folyó munkálatokat csak olyan szakemberekre lehet rábizni, 
akiknek a felkészültsége egyenlő a felsőbb oktatás tagjainak f e l 
készültségével« Személyzetének ama tagjain kivül, akik járatosak 
a katalogizálás, osztályozás, állománygyarapítás és az általános 
bibliográfia kérdéseiben, a nemzeti könyvtáraknak szükségük van 
kiváló zenetudósokra, geográfusokra, természettudósokra, le vé l
tárosokra, jogászokra, nyelvészekre és más kiváló szakemberekre 
a legkülönfélébb tudományágak területéről« Ezek ugyanis nem csu
pán arra képesek, hogy egy gyűjteményt mélyen és alaposan megismer
jenek, hanem arra is , hogy ezeket másokkal megismertessék és hasz
nálatukat mások számára is könnyűvé tegyék» Az a tény, hogy a nem
zeti könyvtáraknak sikerült megnyerni a tudományos v ilág képvise
lőinek közreműködését, mégpedig ilyen nagy számban, ismét bizonyí
téka annak az a lig  érzékelhető és lemérhetetlen, de valóságos és 
éltető hatásnak, melyet kifejtenek»

A közönség egyre inkább tudomást vesz a nemzeti könyvtárak 
lehetőségeiről és értékéről. Maguk a nemzeti könyvtárak is tudják 
- jobban, mint bármikor - hogy pozitiv módon járulnak hojzá a 
nemzeti élet fejlődéséhez. Ezért most már nem húzódnak vissza a 
nyilvánosságtól és nem vetik  meg a népszerűséget. Ellenkezőleg: 
készek mindkettő elfogadására« S közben világos, hfegy ez a ma
gatartás nem önző aggodalomból, sem nem uralomvágyból ered, nem 
is a Jótékonyságra való apellálás ez« Uj és éles kötelességórzet 
ez, mely második privilégiumként jelentkezik. Első privilégium 
az, hogy megőrizzék a jövendő számára a. múlt dokumentumait. A 
második privilégium pedig, hogy igazolják ennek a megőrzésnek 
a jogosságát a minél kiterjedtebb használat és feltárás általo 
Közben szükség lehet, sőt gyakran szükség is van a finom egyen
súlyozásra, mert sem a megőrzés, sem a hasznosítás nem zárhatják 
ki egymást. A megvalósítás gyökeres és forradalmi váxtozást je 
lent.

Régen a hangsúly a mozdulat lenságon vo lt: a könyvtár bör
tön volt és pince. Ma a nemzeti könyvtárak teljesen megnyíltak 
a külvilág számára. Szövetséget kötöttek az időszerűséggel. Koc
kázatot vá lle ltak  a jelenérto Javaikat kiteszik a szá llítás ve
szedelmeinek és kockázatainak. Kölcsönzés elmén messze vidékek
re küldik őket, ahol használatukat nem is tudják ellenőrizn i« 
Kiállításokat szerveznek, melyek oktatóak és vonzóak egyszers
mind« Ezeket a kiállításokat körutakra küldik. Termeiket megnyit
ják nyilvános olo&dáaok ós hangversenyek számára s a megvitatott 
téma és a kiválasztott zenemű nom fe ltétlenü l exkluzív, keresett
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és hozzáférhetetlen a nagyközönség számára* Közvéleményeket* bib
liográfiákat, reprodukciókat és annotait szövegeket adnak közre*.•

Természetesen a nemzeti könyvtárak a nemzeti politikát; szol
gálják a nevelés és kutatás  ̂terén* és bizonyos rosszul meghatá
rozott és ki nem fe jezett mértékben külpolitikai téren is* Mert a 
nemzeti könyvtárak nem csupán komor emlékművek* építészeti remekek 
vagy nagy tiszteletben részesített ereklyetartók, melyeket a ha- 
táro ltu ll látogatók elismeréssel vagy nemtetszéssel szemlélnek*
A nemzeti könyvtárak kutató központok a külföldi tudósok számára*
A tudósok az igazságot keresik. Ha a nemzeti könyvtárakban megvan 
az igazeág és azt meg is tudják ismertetni* elérték céljukat és 
biztosították hatalmukat*

Nagyon örvendetes* hogy a nyugati országok nemzeti könyvtá
rai nemzeti könyvtári bizottságot alapítottak. Ennek keretében 
vitatják  meg közösen problémáikat* állandó kapcsolatban vannak з 
néha személyzetüket is kicserélik egymással. Igazgatóik baráti 
összeköttetésben állnak és kölcsönösen -hivatalos látogatásokat 
tesznek egymás könyvtáraiban. Az IFLA* a FID és az UNESCO kong
resszusain mindannyian találkoznak* Ezeken országukat képviselik. 
Közös terveik vannak* Együtt dolgoznak a nemzetközi szerzői jog 
terén* Nemzetközi szabványokat fogadnak eï* Együtt oldják meg 
problémáikat. Módszereiket megvitatják* egymást tanácsokkal lá t
ják el* A nemzeti kifyvtárak könyvtárosai te le  vannak lelkesedéssel* 
s ami még ezen kívül szükséges célja ik  elérésére* az a világbé
kétől függ.
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