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Knudtzon, Erik J»:

A KÖZPONTI TUDOMÁNYOS-KÖNYVTÁRAK. ÉS VISZONYUK AZ INTÉZETI
KÖNYVTÁRAKHOZ*
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Arra a Kérdésre, vajon az egyetemi és Intézeti vagy szemináriu
mi könyvtárak teljesen függetlenek legyenek-é egymástól, a legtöbb 
könyvtáros és minden kutató alighanem igennel felelne. Ha azonban 
úgy fogalmaznók meg a kérdést, hogy az intézeti könyvtárak ■■ mindket
tőjük önálló szervezetének fenntartása mellett - bizonyos szempontból 
alárendelendök-e a nagykcnyvtáraknak, akkor a légtöbb könyvtáros való 
siiaüleg továbbra le derűs bó'iogotáeeal adna kifejezést tetszésének, 
kutatók többsége azonban komolyan csóválná a fe jé t»

A kérdés Így persze túl sematikus» A problémára nem válaszolha
tunk egyszerű igennel vagy nemmel, hanem részletesebben kell magun
kat klfeJezliüako Szerintem az a legfontosabb, hogy mindkét könyvtár
fa jta  valóban élé és mint Ilyen természetszerűleg önálló könyvtár 
maradjon» Egymástól függetlenek azonban semmiképpen sem lehetnek.

e * л о с c

Gerhard MONTHS a "Naturen’ -ben /75-kötet, 1951. 97-103.lap ./ oik 
két ir t  az alábbi ólaméi: "Egyetem, főiskola és könyvtár". Ez a követ 
kező kiábrándító mondattal kezdődik: "A könyvtár az első, amit e lfe 
lejtenek, valahányszor egy uj kutató- és oktatási intézményt á ll íta 
nak fe l» "

A tanulmány egyébként korántsem világos fogalmazásáéi tárgyalja 
azt a problémát, hogy központi könyvtárra vagy intézeti könyvtárra 
van-e szükség»! A központosítás gondolata mellett tör lándzsát, de 
ebben az összefüggésben szerintem Igen jelentős mozzanat azk hogy a: 
"központi" fogalmának nem csupán elméleti, hanem gyakorlati ~ közpon
t i  fekvésű jelentését is szem előtt kell tartanunk. A legfontosabb

E cikk azon az előadáson alapszik, amely a Svéd Könyvtárosszövet- 
ség 1952» február 28.-1 uppselal gyűlésén hangzott e l» Tartalma 
lényeges pontjaiban azonos vele, de - főleg rövidítés céljából - 
helyenként húzásokat és kisebb változtatásokat eszközöltünk, az 
előadást követő viták egy része pedig lapa lji jegyzetként szere
pel.



dolog átgondolni és előre ki tervezni a megfelelő könyvtári viszonyokat, 
hogy azok "könyvfeárpolitikai célkitűzést" képezhessenek. Ez a szerző 
szerint az lenne, hogy "hozzáférhetővé tegyük a szakirodalom lehető Хвф&е 
részét a legtöbb olyan személy szamára, akinek arra szüksége van". 
Hozzáteszi még; "ezt leginkább úgy érjük e l, ha az összes intézmények 
könyvtári feladatait egyetlen főkönyvtár alatt koordináljuk". Végül 
is arra a végső következtetésre jut, hogy az egyetemi könyvtár contra 
intézményi könyvtár kötélhúzásnak kompromisszumra kell vezetnie? de 
az alapelgondolás mindenkor a központi beszerzés, központi katalogizá
lás, központi kölcsönzőszolgálat stb* Minthogy a kis intézeti könyv
táraknak olykor nehezére esik mértéket tartani a gyarapításnál, továbbá 
gyakorlatlan és sűrűn változó személyzetük van stb.,, örülnünk kell egy 
bizonyos mértékben apró részekre differenciált általános /gyűjtőkörű/ 
könyvtár ilyen központi felépítésének; de vajon hol találn i valamit, 
ami ennyire tökéletes« Kedvező e lő fe ltéte leket nyújt ilyesmire az 
Oslo m elletti Blinderen, esetleg ilyenek Eorgenbea is akadnak. Hogy 
aztán előzetes jó'tervezés ellenére sem valósították meg Blinderenben, 
az más lapra tartozik.

Az eddigi rövid bevezetés talán elég tiszta  képet nyújt arról, 
hogy milyen ellentétes vélemények tapasztalhatók ebben a hatalmas 
problémacsoportban. Az ember ?ejq szabadulhat a ttó l a benyomástól, 
hogy az érvelés mindkét oldalon bizonyon egyoldalúságra vezet. A ku
tatók többnyire a lehető legnagyobb kényelem megvalósítására töreked
nek, ugyanakkor a könyvtári szakemberek a felelősségérzettől áthatott 
ellenőrzés érdekében talán némileg a túlméretezés fe lé  hajlanak. Az 
egyetemes gyűjtőkörű könyvtár mellett köonyü érveket találn i *- /a ha
tárkérdések egybekapcsolódása, fokozott lehetőségek tágabb szempontok 
megvalósítására,, gazdasági szempontok stb./, de vajon kellő benyomást 
tesznek-e majd a szeparatizmus híveire, akik oly nagynak tartják a 
szakkönyvtárak előnyeit? Az utóbbiak a "szabadsag"-ot jelentik , márpe
dig sokak szemében a szabadság sokkal többet ér, mint bizonyos racío- 
nálizálás.^eitlnvsuntc e l teljesen a "hatalom" szócskában re jlő  konflik
tus bőséges lehetőségeitől /a központosítás hívei úgy vé lik , "hatalom 
a visszaélések megakadályozására", mig a dolgozó kutatók azt tartják, 
hogy "hatalom az élő szabadság megsemmisítésére"/' Egy tisztára nagy 
körvonalakban fe lfek tete tt programot a következőképpen próbálok f e l 
vázolni;

Meggyőződésem szerint az általános gyűjtőkörű könyvtárat tovább
ra is meg kell tartani.

De e l kell ismerni, hogy a nagykönyvtárakon kívül fe ltétlenü l 
szükség van a kisebb kutatási könyvtárakra is . Mindkettőnek közös vo
nását k e ll képezze az, hogy élő könyvtár legyen. Mindkettőjük lé te 
zése csak akkor értékes, ha együtt fejlődnek és jó összjátékot való
sítanak meg. Hogy ez az összJáték jó legyen, ahhoz az szükséges, hogy 
ne korlátozódjék néhány kisszámú területre, ahol könnyű Írott szabá
lyokat lefektetn i, mint aminő pld. könyvbeszerzés és kölcsönzési 
szolgálat. Mindkét félnek éreznie k e ll, hogy számára előnyös az összr - 
ködés és hogy az inkább valósítható meg széleskörű, mint szűk alapon.

Ha ennek az összjátéknak - vagy, hogy komolyabb csengésű szó* 
használjak, együttműködésnek - kezdeményezését a könyvtárosok ragad
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hatnák magukhoz, akkor ez olyasvalami le«r?et amire büszkék lehetnénk.
Hogy már most konkréten megvilágítsam, mit is értek ezen a prog- 

ramon, be fogok számolni a lundi rendszerről, ugy8 ahogy több mint 3 év 
óta tartó elég céltudatos kiépítése után működik.

A munkaterv, amelyet egyébként Uppaaiá'aan az 1950- Junius 17-től 
18-ra virradó é jje l fektettek lu Írásban, kb. 1 évi k ísérle ti tevékeny
ség tapasztalatainak az összegezése. Tényleges pontjaiban még ma le 
érvényben van. Ezzel kapcsolatban elegendő, ha a bevezetést és 4 fő 
pontunkat Idézzük:

"Az Egyetemi Könyvtár Intézeti szolgálata kapcsolati és együtt
működési szerv: célja mindama kérdések intézése, amelyek közösen érin
tik  az egyetemi intézményeket / illetve könyvtáraikat/ és az Egyetemi 
Könyvtárat. Ezek közül az alábbi főbb pontokat említhetjük meg:

1. a beszerzési ée le té t i javallatok közvetítése és esetleg sza
bályozása;

2. jálndama javaslatok megvizsgálása, amelyek a két fé l  szolgál
tatásait hatékonyabbá kívánják tenni;

3. tanácsadás és tervezés katalogizálási, kölcsönzési eljáráso
kat érintő éa egyéb könyvtári vonatkozású kérdésekben;

4 . az egyetemi intézetekben található összes külföldi tudományos 
kiadványokat fe lö le lő  s mer megkezdett központi katalógus 
folytatása és fenntartása, valamint ezzel kapcsolatban az 
ilyen irodalom rögzítése a gyarapodási katalógus részére.

Nyomatékosan rámutatok a bevezető sorokban lefektetett ama cé l
kitűzésre, hogy minden közös érdekű kérdéssel foglalkozni akarnak és 
•gy későbbi szakaszból már meat megjegyzem, hogy a szóbanforgó tevé
kenység az Egyetemi Könyvtár tisztviselőinek személyes érintkezésére 
épül. Rendkívül font09 az, hogy főleg a fe lép ítés i időszakban a kap
csolatot valóban rendületlenül tartsuk fenn, még akkor is , ha hosszú 
időn át ватт! "fontos" sem történik. A.látogatások gyakorisagát az 
intézmény nagyságé ős,tevékenységének élénksége szabja meg,a nagyobb 
intézményeknél azt heti munkaterv szabályozza. Később megelégszünk, 
telefoaérlntkezéssel, de ezt időnként személyes látogatás vá ltja  fe l ,  
azzal a Jelszóval, hogy egy egyszer már lé tes íte tt kapcsolatot soha
sem szabad elhanyagolni. Bár a kezdeményezés Így többnyire tőlünk in
dul k i, olykor mégis megtörténik, hogy nem nekünk kell megteremtenünk 
a kapcsolatot. Kívülről is jöhet olyan kézdeméayesés vagy érdeklődés, 
amely állandó összeköttetéshez ves^t. És ebben a tényben bizonyos 
elismerését látom annak, hogy tevékenységünk eredményes.

Az 1. pont a beszerzési politikára is vonatkozik és ezzel kapcso
latban a le té t i kérdések kezelésére le.

Távolról sem valamennyi, de mégis igen sok beszerzési Javaslatot 
beküldőnek már az intézeti szolgálathoz és ег készíti elő további ke
zelésüket. Különösen őszi tanfolyamunk után - erről később bővebben 
szólok - számos intézet vezette be ezt a rendszert és yalamennyi ja
vaslatát hozzánk továbbították. Mások viszont dealderátuaaik válasz
tékát küldik be nekünk, vagyis maguk választották ki azt, amiről ta-
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paeztalatból tudják, hogy nem szívesen rendeljük meg az Egyetemi Könyv
tárnak. A ml első teendőnk annak ellenőrzése, hogy a kívánt anyag nem 
szerepel-e már a katalógusunkban; ezenkívül vállaltuk, hogy hacsak va
lamilyen okbői nem küldtek nekünk túl nagy anyagot, egy héten belül ér
tesítést küldünk döntésünkről.

Ha a kívánt anyag megvan az Egyetemi Könyvtárban, kihozatjuk és 
eldöntjük a le tét kérdését„ mert a legtöbb esetben a javaslat egy többé- 
kevésbé világosan megfogalmazott le té t i kívánsággal párosul. Ebben a 
kérdésben gyakorlatilag ml vagyunk a döntő szerv, de adott esetben a 
kérdést néha meg kell beszélnünk a javaslattevővel vagy házon belül, 
elsősorban az expedíció vezetőjével, végső sorban pedig, kétes esetek
ben, a főkönyvtárossal. Az együttműködés Jó, fe ltéve, hogy az elvek te 
kintetében egységes az álláspont, Uj beszerzések esetében a válasz rend
szerint azt is közli, hogy lehet-e számítani letétre vagy sem. Abban az 
esetben, ha mi hajlandóknak mutatkozunk megvenni valamely könyvet, de 
nem akarJuk házon kívül letétbe helyezni, a javaslattevőt mindenképpen 
értesítjük a könyv megérkezéséről, elsőbbségi Jogot biztosítunk, vsgy- 
ls 5 lesz az első kölcsönző. Az intézmények részére ezenkívül bevezet
tük az "alkalmi kikölcsönzést" is , abban ez esetben, ha egy intézeten 
bélül több kutatónak Is szüksége van a szóbanforgó műre, de mi azt nem 
vagyunk hajlandók le té tte l lekötni. Ha valaki más akarja kikölcsönözni . .  
a szóbanforgó könyvet, agy kérjük be, mint egy közönséges kölcsönzőtől. '

Ha az Egyetemi Könyvtárban nincs meg,a javasolt mü; a könyvtárra 
vár az intézkedés. A müvet a m e g v á s á r l a n d ó ,  esetleg a 
c s e r é r e  j a v a s o l t  anyag közé soroljuk, azután a szakln- 
tézőkhoz kerül. Néha más lelőhelyek ismeretében vagy egyéb körülmények
re való tek intettel közvetlenül rábeszéljük vagy lebeszéljük az érdekeltebb' 
l/  Beszerzési Javaslatot bárki beadhat, de letétre vonatkozó javaslatot 

csak az intézet vezetője tehet. A letéteket tartós kölcsönnek tekint
jük, vagyis azok állandóan az i l le tő  intézményeknél vannak. Az Egye
temi Könyvtár a lundi kölcsönzőket a vonatkozó intézetekhez utasítja, 
ahol a könyveket az I l le tő  intézmény kölcsönzési szabályzata szerint 
adják ki. Az Egyetemi Könyvtár tehát egy bizonyos korlátozási 
jogot ruház áí éz intézaéçyekrs, de nedf sngódélyezi 
nekik - kivéve talán a segédkönyveknél - a te ljes  kölcsönzési t i la 
lom jogát, hiszen ez - különösen időszaki kiadványokkal kapcsolat
ban - képtelenség is volna. Az Egyetemi Könyvtár e tekintetben sem
miféle közvetlen felügyeletet sem gyakorol, kivéve e könyvtárközi 
kölcsönzés esetét. Ennél a letétbe helyezett irodalmat az Egyetemi 
Könyvtár újra bekéri, majd visszaérkezése után ő juttatja vissza a 
vonatkozó intézetekhez. Ha az intézmény lundi vonatkozásban megkí
sérelné te ljes  kölcsönzési tilalom bevezetését, az érdekeltek biz
tosan az Egyetemi Könyvtárhoz fordulnának orvoslásért. A kiút az 
lehetne, hogy a szóbanforgó intézmény a kölcsönzési tilalmat a kí
vánt cikkekről készült Ingyen mikrofilm szolgáltatásaival egyenlí
tené k i, ha ezt az eljárást elfogadhatóvá tenné a mlkrofilmolvasó- 
kéezülékek hozzáférhetősége. - "Alkalmi kölcsönöknek" tehát azok 
a könyvek tekintendők, amelyek általános jellegüknél fogva nem adT 
haték ki letétbe, de valamely intézményen belül több kutatónak szük
sége van rájuk. Olykor aa intézmény vezetője a könyvet személyi köl
csönként veszi k i, de az eredmény ugyanaz - az igény szempontjéból 
mindkét esetben ezt közönséges kikölcsönzésnek kell tekinteni.
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A bevásárlási vonal nem teljesen egységes, hanem megrendelő, fede
zet, stb. stb. szerinti egyedi változatokat tesz lehetővé; Így bizonyos 
kölcsönösségre törekszünk. Ha ml magunk hajlandók vagyunk megvenni vala
mely könyvet, de megtagadjuk házon kívül letétbehelyezését, az érdekelt 
intézményt hamarosan értesítjük határozatunkról, hogy az Így eldönthesse, 
óhajtja-e saját mega beszerezni vagy sem.*•/ Bér az Egyetemi Könyvtár 
e lv ileg  jóindulattal kezel minden javaslatot, mégis rendszeresen elzár
kózik pld. az elemi tankönyvek és népszerűéi tő müvek beszerzésétől, nem
különben sok olyan kézikönyvtől, amely a "fogyasztási cikkek" határán 
mozog. Régebbi irodalom esetében gyakran a katalógusra bízzuk a beszer
zés mellett vagy ellen azóló döntést, és természetesen még szívesebben 
az egyes intézeteknél található külföldi könyvállományról készült saját 
központi katalógusunkra. Az ilymódon elutasított vagy visszalrányitott laras- 
lavov Ken a javasolónak hathatósabban megindokolnia, ha ismét beküldi 
hozzánk. Az én osztályomon /folyóiratoknál és sorozatoknál/ cédulákkal 
támogatjuk emlékezőtehetségünket és ezálta l egy-egy ügyben gyakran össze 
tudjuk foglaln i az előzményeket.

A c s e r e  - k é r d é s e k  könnyen vezethetnek bonyolult hely
zetekhez. Először is e l kell dönteni, hogy kinek kell beszereznie a kí
vánt anyagot, az Egyetemi Könyvtárnak-e, vagy a szóbanforgó intézmény
nek, vagy esetleg mindkettőnek. Figyelemmel kell lenni a megfelelő cse
reanyagra, valamint a kiadvány jellegére éa tartalmára. Előfordulhat, 
hogy valamely intézménynek azt javasoljuk; saját maga bonyolítsa le a 
cserét. Abban az esetben, ha mi valamely Intézménytől különleges f ig y e l
mességként csereanyagot kapunk, hajlandók vagyunk bizonyos fokig, de nem 
korlátozás nélkül elismerni azt a jogát, hogy az anyag meghatározott só
don való felhasználását kérje. A legnehezebben az az eset tisztázható, 
amikor az Egyetemi Könyvtár és az intézetek ugyanazzal a csereanyaggal 
rendelkeznek, amikoria könnyen kerülhet sor céltalan párhuzamos beszer
zésekre. I t t  egy széles és nagymértékben feldolgozatlan ésszerűsítésre 
alkalmas munkaterület vár az intézeti szolgálatra. Az Ügy Ilyetén ren
dezése érdedében mi már közvetlenül lépéseket tettünk a csere-össztköt- 
tetésak kölcsönös egyeztetésével, valamint az egyik vagy másik fé l  cse
retevékenységének kiiktatásával.

Végezetül még néhány szót magáról a l e t é t i  p o l i t i k á 
r ó l .  Először is meg kell említenünk, hogy letétek már jóval az intéze
t i  szolgálat ideje előtt is történtek és hogy a kétesebbek agy része 
ténylegesen régebbi keletű. Most óvatosabbak vagyunk» de'előfordulhat, 
hogy rábeszéléssel levesznek bennünket a lábunkról. '

‘ iiz Egyetemi Könyvtár ezzel szemben nem törekedett arra, hogy előre 
tájékoztassák a megtörtént vagy tervezett rendelésekről. Uaga viszont 
az említett azakártesitésen kívül megfelelő tájékoztatást ad az újdon
ságokról a külföldi osztály gyarapodási Jegyzékei á lta l. Ezeket a jegy
zékeket megküldik többek között az egyetem minden professzorának, ma
gántanárának éa lektorának.

2/ Az egyes intézmények között fölmerülő érdekellentéteket a mindenkori 
körülmények figyelembevételével hidaljuk át. Uig valamely több csoportot 
érdeklő irodalmat általában nem szoktunk letétként kiadni, addig két k i
fejezettebben szakjellegű csoporttól beérkező le té t i igényt úgy oldunk 
me€li> hogy az egyik intézmény meg tudjon venni egy példányt, mig a másik 
felnek az Egyetemi Könyvtár leletként adja a saját példányát, vagy pedig 
olymódon, hogy a két érdekelt fé l  megegyezik abban, hogy pl. mindegyik 
a maga folyóiratát veszi át letétként.
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Természetéé, bogy a könyvészeti müvek általában nem kerülhetnek, 
letétbe, de ez a ló l le van k iv é te l... Eltekintve ezektől az általam 
föntebb kétes kivételeknek nevezett esetektől, még mindig fennmarad 
egy igen tekintélyes letétállomány, amelynek nagyságát nem egy kívül
á lló  egyenesen ijesztőnek ta lá lhatja .1/ Mindazonáltal én mégis nyíltan 
a messzemenően liberá lis  politika mellett állok ki és ezt meg is indo
kolom. Néhány évvel ezelőtt kitűnt egy igen sok genetikai tárgyú kiad
ványra kiterjedő letétJavaslat előkészítő feldolgozásánál, hogy a kí
vánt müvek 85-90 %-a a ml könyvraktárunkban á l l t ,  a fennmaradó könyvek 
ugyanilyen magas százaléka pedig éppen a Genetikai Intézet kutatóinak 
volt kölcsönadva. A legnagyobb megdöbbenéssel láttuk, hogy ez a fontos 
irodalqmcsopört milyen nagy tömegben á llt  e lfe le jtv e  nálunk és minthogy 
ennél az intézetnél néhány évig személyesen végeztem az évi ellenőrzést, 
elmondhatom, hogy a jelek szerint ezek a könyvek a Genetikai Intézet 
könyvtárának élő részét képezik. Ilyenformán tehát mindkét könyvtár élet- 
teljessé vá lt. És ha most megfordítjuk a kérdést, e rendszernek még egy 
további előnyét is látjuk. Egy intézet könyvtára nem dagadhat a végtelen
ségig, hanem élő k e ll maradjon olyan értelemben, hogy bizonyos fajta 
irodalmat teljesen félreállitanak, mégha nem is minősül egészen makula
túrának* mert értéktelenné vagy majdnem értéktelenné vá lt. Ugyanakkor még 
más müveket is , amelyek ugyan elvesztették időszerűségüket, de ennek e lle ' 
nére bizonyos vitathatatlan belső tudományos értéket képviselnek, e l kel
le t különíteni a valóban élő és ténylegesen használt gyűjteményből. Az 
ilyen fajta irodaiam természetes gyűjtőhelye a nagykönyvtár lenne-, ée 
nyilvánvalóan könnyebbnek bizonyulna a letétek visszaadásával b iztosíta
ni a ezükségesttehermentesítést, mint elhatározni a tulajdonjog átruházá
sát. Az utóbbi az állomány alapos ellenőrzését teszi u .i. szükségessé, 
erre pedig esetleg nehéz időt ta lá ln i. Egyébként nem csupán az elavult 
irodalomra gondolok, hanem még az egészen időszerűre le , amely valamely 
intézet munkaterületén beállt eltolódás következtében parlagon hever. 
Gyakorlatilag nem le olyan ketés in tézeti könyvtár létezik , amely te ljes  
elhájasodáeban szenved, holott ezt hathatósan lehetett volna ellensúlyoz
ni a könyvdiéta Ügyesebb összeállításával. Ha a le té t i politikát egy 
ilyes fa jta  egységbe építjük be, az eredmény föltétlenü l kedvezőbben ala
kul és a könyvállomány ésszerűbben lesz kihasználva. Mégpedig nem minden 
egyes könyvtárnál külön-külön, hanem egy valamelyest szerves egységként 
működő könyvtárcsoporton belül is , mint'aminő pl. az egyetemeké vagy a 
nagy tudományos akadémiáké.2/

A letétként kiadott Összes kötetek száma a legutóbbi forgalmi idő
szakban kb. 31.700 vo lt.

2 /
' Ezzel kapcsolatban rá szeretnék mutatni valamire. A könyvállomány

nak ez a rendezése hivatva van biztosítani az összes munkahelyek le 
hető legnagyobb teljesítőképességét-. Vele összhangban szívesebben lá 
tom. ha az intézetek " 1930-tó l kezdődőleg" kérnek letétbe fo lyóira
tot és nem "a megindulástól". Minthogy azonban tisztán szakmai so
rozatokról van szó, nem szükséges, hogy szembeszálljunk a gyűjtési 
mániának olyan megnyilatkozásaival, mint aminők az utóbbi fé le  cé l
kitűzések alapját képezik. - Egyébként egyre időszerűbbé válik az, 
hogy beszerzési kérdésekben együttműködés a/akuljon k i, mégpedig rom
osak az Egyetemi Könyvtár és az egyen intézetek között, hanem rokcn- 
terüle* 5 atézmények csoportjai köpött is , főleg akkor, ha ezek helyi
leg is icőzel vannak egymáshoz.
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Az említett első pontot részletesebben te lle t t  taglalnunk, mert 
•z a legnehezebben megoldhaté kérdés és biztosan ez is fogja a legtöbb 
v ita  tárgyát képezni. Sokan különösen azt'a politikánkat találják rend
kívül aggályosnak, hogy még f c l y ó  é v f o l y a m o k  s z á 
m a i t  Is hajlandók vagyunk letétbe kiadni. Vannak Intézetvezetők, 
akik megkívánják, hogy hallgatóik rendszeresen látogassák az Egyetemi 
Könyvtár folyóirattermét, de vannak olyanok 1з, akik mindent saját má£' 
guknak akarnak. Néha ezek a folyóiratokat megiis kapják, bár mi az ilyen 
esetekben döntés előtt magvasabb indokokhoz szoktunk ragaszkodni. Kétség
telenül a kutatók érdekét szolgálja az, ha az időszerű anyagot gyorsan 
és a többi irodalommal párhuzamosan kapják kézhez ée mi bizonyos orvos
tudományi folyóiratoknál közbeeső formát alakítottunk k i, amikoris min
den uj füzet először 14 napra a?, érdekelt klinikára kerül, hogy ott a 
vezető felelősségére az orvosok rendelkezésére á lljon , vagy esetleg kö
zösen referálják és úgy kerül vissza az Egyetemi Könyvtárba. A fo lyó irat- 
számok letétként való kiadása sok munkával jár, különösen akkor, amikor 
a köteteket be kell köttetni. De nem mi vagyunk egyedül ebben a munkában, 
hanem a szívósságért cserébe teljesértékü közreműködést követelünk az 
intézményektől. Az intézeti szolgálatnál nemrég arra köteleztük magun
kat, hogy teljesen mi irányítjuk ь füzetekben klntlévő folyóiratok kötte
té s it , részint azért, hogy az intézményeket nagyobb rendre szoktassuk, 
részint pedig azért, hogy a követéshez szükséges időt lehetőleg 3-hete8 
maximum alá szorítsuk. Külön megéllapodtunx ugyanis a könyvkötőkkel, hogy 
ezeket a tételeket soronklvülieknek kezeljék, ugyanakkor bizonyos fokig 
az ő Javaslatukat fogadjuk el a beküldési idő tekintetében és azokat b i
zonyos közösen megbeszélt határokon belül maximáljuk.

Bár a következő pontokat rövidebben tárgyalhatjuk, azok távolról 
sem jelentéktelenek. Magától értetődő, hogy mi a le té t i anyagot erősen 
ellenőrizzük. Minden évben május-júniusban rev ízió t tartunk, de ezenkí
vül a letéteket лгадл a fö lt é te l le l  adjuk ki, hogy határozott és szak
szerű kölcsönzési előírások érvényesek, a helyi viazonyok pedig megfe
lelőek. Ezzel e l la érkeztünk a 2« ée J, ponthoz.

2. A szolgálatot mindkét irányban azzal ie  hatékonyabbá tehetjük, 
hogy nemcsak az Egyetemi Könyvtárban, hanem bizonyos Intézeteknél la 
bemutatókat tartunk ée kiállításokat rendezünk az érdeklődő csoportok 
szamára. A hatékonyságot szolgáljs az is , hogy kipótoljuk vagy kiegé
szítjük a sorozatok hiányait, pl. a fölöspéldánycsere utján, bizonyos 
fokig ez a pont egybeesik a

3 . ponttal /tanácsadás ée tervezés/, azzal a különbséggel, hogy 
rendszerint - de nem mindig - az ?.gyetemi Könyvtár az, amely az utóbbi 
ügyekben segítséget nyújt. Mi vagyunk ugyanis azok, akik rendelkezésre 
bocaájtjuk pl. a kölcsönzési szabályzat tervezetét, ml tervezzük meg a 
különböző kölcsönzési eliemexvényeket is . Továbbá az Egyetemi Könyvtár 
le té te lt háború, stb. esetére biztonságba helyezendő mi kértünk be és 
dolgoztunk fe l  bizonyos adatokat és számításokat* Hozzánk fordulnak 
tanáceért könyvtárügyi kérdésekben az egyes intézmények feladatkörébe 
tartozó különleges útmutatások kidolgozásával kapcsolatban. Végül mi 
végzünk fe lv ilágos ító  tevékenységet az olvasó-készülékek különféle t í 
pusaira vonatkozólag és mi adunk tájékoztatást saját foto-osztályunk 
felépítésével kapcsolatban, stb.

Különösen behatóan és céltudatosan működtünk egy fontos területen:,
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ez pedig e könyvtárak gondozása« ázzál kezdtük, hogy kidolgoztunk egy 
clmleirásl promemóriát, különös tekintettel az intézeti könyvtárakra, 
és ezzel az elméleti alapvetéssel fejtettük ki eddigi legnagyobbszabásu 
gyakorlati ténykedésünket« Nevezetesen egy rövid könyvtártechnikai, stb. 
tájékoztató tanfolyamot indítottunk éa tartottunk meg az én vezetésem 
alatt I 95I  novemberében« ‘ ktrüLbelül 40. - javarészt orvosi és természet
tudományos - meghívott intézményből 32 képviseltette magát a tanfolyamon 
54 bejelentett hallgatóval. E tanfolyam során a fenti promemóriát alapo
san feldolgoztak és számos egyéb kérdést is megtárgyaltunk, részben - te 
k in tettel a közvetlen ésszerűsítő intézkedésekre - tisztán módszertania
kat, részben vitaképpen fe lve te tt irányelveket a későbbi tevékenyaégre 
vonatkozólag. A szóbaaforgó tanfolyam szervezetéről már beszámolt a 
Nordisk Tidakrlft för Bök- och Bibliotekaväsen /38. 195X4 191-192 1./, 
ezért i t t  most nem megyek bele a részletekbe. Csupán egy -  tisztára 
pedagógiai érdekeaségtt - dolgot szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, 
hogy tananyagként részben .fényképeket és mikrofilmet használtunk. A cim- 
le lrá s l példákat k ivétel nélkül lefényképeztük éa ez jelentősen megkönnyí
tette a szervezést. Természetesen jelentkezett a gyakorlati' kényelmetlen
ség, hogy a címleíróknak nem á llt  módjukban betekinteni a könyvekbe a 
megjelölések ellenőrzésére. Ezt i’gy ellensúlyoztuk, hogy a megbeszélések 
eorán fölvetettünk néhány ilyen szempontot és v itá t indítottunk róluk.
A tanfolyam rövid volt és ezért később kint az intézetekben további v i 
tákkal és megbeszélésekkel egészítettük ki.

A 4« pontot, amely a központi katalógussal és a gyarapodási kata
lógussal foglalkozik, ehelyütt röviden intézhetjük e l,  holott az az in
tézeti ezolgálatnak az Egyetemi Könyvtár számára legfontosabb feladatát 
é rin ti. Az az elgondolás, hogy ezt a központi katalógust, amely a kölesyr 
zőben á l l  a pult e lő tt, a látogatók la használják. De a kiépítés tar
talma alatt még főleg a belső segédeszköz szerepét tö lt i  be. Hogy nagy 
hasznunk van belőle, az nyilvánvaló, ha megemlítjük, hogy a F izikai In
tézetet és a Csillagvizsgálót a könyvállomány szempontjából teljesen 
feldolgoztuk, tehát a bármelyiküktől érkező és közös gyűjtőkörűkbe, pl. 
asztrofizikába tartozó beszerzési javaslat közvetlenül ellenőrizhető.
Kev másik fontos intézet, amely nemrégen került teljesen feldolgozásra, 
az anatómiai volt,, és hála ennek, az utóbbi időben sikerült le á llíta 
nunk több könyvtárközi kölcsönzési megkeresést. Még sok példát hozhat
nék fe l,de valószínűleg már az eddig felsoroltak is elegendők, я külö
nösen azért, mert egy ilyen fajta katalógus értéke aligha lehet kétségéé.

Befejezésként részben közölni szeretném néhány oly^n probléma meg
határozását, amely a novemberi tanfolyam utolsó előadásán került sző
nyegre, részben pedig egy másfajta rövid összefoglalást szeretnék adni.
Az említett utolsó előedásnak az volt a cé lja , hogy a tanfolyamon meg
tárgyalt anyaghoz közvetlenül kapcsolódva elvibb s ikém vesse fe l  a 
problémákat, és ezért meghívtuk rá az intézetek vezetőit. 28-as helyez
ték kilétáeba megjelenésüket, ezenkívül Kleberg főkönyvtáros ur is meg
t is z te lt  bennünket lelenlétével. Az előadást Carlquist főkönyvtáros á l
ta l vezetett rövid v ita  követte.

A kölcsönzési politika tekintetében előadásomban az alábbiakban 
foglaltam össze álláspontómat.
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"Amit a kölcsönzési politikáról mondtam..., azt célozza, hogy 
olyaa kölcsönösen hasznos elgondolásokat és gyakorlatot alakítsunk k i, 
amelyek nekünk magunknak és kutatótársainknak a legjobb "modus vivendlt* 
b iztosítják, egyszóval, hogy minden kapcsolatot a lehető.legjobb együtt
működésre építsünk fe l* "

A beszerzési politikára vonatkozólag álláspontunkat a következőkben 
fogalmaztuk meg:

"E lvileg tehát az Egyetemi Könyvtár minden további nélkül jóindula
túan bíráljon e l majdnem minden bevásárlási vagy helyesebben beszerzési 
Javaslatot." Ezt az intézetek javaslatai iránt megnyilvánuló jóindulatot 
még az is hangsúlyozottan indokolja, hogy "ez abban a meggyőződésünkben 
gyökerezik, hogy az Egyetemi Könyvtár nem adhatja fe l  egyetemes gyűjtő
körű könyvtári je lleg é t, hanem az értékes tudományos irodalom terén min
denre ki kell terjedaie*.

Abból, amit ml itt'Lundban gyakorlatilag művelünk, kétségtelenül 
sok mindent lehetne szabályokba és előírásokba fog la ln i, és az utóbbiak 
között bizonyára számos közvetlenül hasznos intézkedés is lenne. Ml 
azonban nem törekedtünk arra, hogy ilyen esetleges rendelkezéseket tár
gyaljunk meg, részben azért sem, mert a mi munkánkban sok mindent egész 
egyszerűen nem lehet világos és egyértelmű szabályokban k ifejezn i. Ml 
a gyakorlati munkába abban a meggyőződésben vetettük bele magunkat, 
hogy oélkitttzpsüak értelmében mindeknek egyetlen egységként k e ll működ
nie, az egyetemen, amíg ez simán megoldható és hogy a munkában minden 
félnek részt ke ll vennie« Probléma még rengeteg akad, ezt mind tudjuk.
El ke ll Jutnunk arra a belátásra, hogy nem az a lényeg, hogy mindent 
előírásokba vagy rendszerbe foglaljunk, hanem - hogy ismét magamat 
idézzem - az, "hogy milyea szellemben oldjuk meg a problémákat; ezért 
mindenekelőtt azon vagyunk, hogy az ilyen ügyek megoldását átfogó és 
blzalomteljes együttműködésre építsük, mert igy fektetjük le egyben a 
rendszer működőképességének legszilárdabb alapjait la ."

«  Nordiek T idsk rift,För Bök- och Biblloteksväsen, 1932« 4»sz. 113-123.1.


